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Kommunfullmäktige 

  

 

 

Kommunfullmäktiges sammanträde 
 
Dag: 2021-11-15 

Tid:  Kl 18:00 

Plats: Plenisalen, Stadshuset 

 
 
Ärendelista 

  

Mötesformalia 
1 Val av protokolljusterare 

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

  

Information 
2 Information om arbetsmarknadsfrågor 

Beslut: Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 
Föredragande: Företagsrådgivare Conny Karlsson Örnros, Arbetsförmedlingen 
 
 2021/393 

3 Arbetet med ny översiktsplan för Vimmerby kommun 
Beslut: Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 
Föredragande: Marie Nicholson (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
 
 2019/280 

4 Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 
Beslut: Kommunfullmäktige lägger frågestunden till handlingarna. 
 

 
2021/419 

5 Ledamöternas frågestund i kommunfullmäktige 
Beslut: Kommunfullmäktige lägger frågestunden till handlingarna. 
 

 2021/33 

6 Meddelanden till kommunfullmäktige 
Beslut: Kommunfullmäktige lägger dagens meddelanden till handlingarna. 
 

 
2021/113 

7 Rapportering till kommunfullmäktige om avtalssamverkan år 2021 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige fastställer sammanställningen över 
kommunens avtalssamverkan. 
 
 2021/343 

8 Motioner som inte avgjorts år 2021 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige godkänner sammanställningen av 
motioner som inte avgjorts per 2021-08-12. 
 

 2021/75 
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9 Medborgarförslag som inte avgjorts år 2021 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige godkänner sammanställningen av 
medborgarförslag som inte avgjorts per 2021-08-12. 
 

 2021/76 

Beslutsärenden 
10 Antal ledamöter i kommunfullmäktige 

Förslag till beslut: Vimmerby kommun bibehåller 49 ledamöter i 
kommunfullmäktige. 
Beredning: Valnämnden 
 

 
2020/541 

11 Utvärdering av den politiska organisationen 
Förslag till beslut: Nuvarande politiska organisation förlängs över 
mandatperioden 2023-2026. 
Beredning: Demokratiberedningen 
 

 
2020/540 

12 Delårsbokslut per 2021-08-31 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige godkänner kommunkoncernens 
delårsrapport per 2021-08-31. 
Föredragande: Ekonomichef Roger Sjögren, 
Roland Ilemark (S), ordförande för kommunens revisorer 
Beredning: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 
2021/429 

13 Finansrapport per 2021-08-31 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige godkänner kommunkoncernens 
finansrapport per 2021-08-31. 
Föredragande: Ekonomichef Roger Sjögren 
Beredning: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 
2021/425 

14 Statusrapport enligt Internkontrollplan år 2021 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige godkänner nämndernas 
statusrapportering enligt internkontrollplan år 2021. 
Föredragande: Ekonomichef Roger Sjögren 
Beredning: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 
2021/426 

15 Elsäkerhetspolicy för Vimmerby kommun 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige fastställer reviderad 
Elsäkerhetspolicy. 
Beredning: Samhällsbyggnadsutskottet 
 

 
2021/413 

16 Inriktningsbeslut angående etablering av vindkraft 
Förslag till beslut: Vimmerby kommun har som inriktning att inte tillstyrka 
några vindkraftsetableringar i kommunen före det att en ny vindbruksplan 
vunnit laga kraft. 
Beredning: Samhällsbyggnadsutskottet 
Yrkande:  
 

 
2021/424 
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17 Motion om bussresor mellan Vimmerby och Gullringens simhall 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Jäv: Kenneth Björklund (S) 
Beredning: Samhällsbyggnadsutskottet 
 

 
2021/184 

 
 
 
Vimmerby den 15 november 2021 
 
 
Leif Larsson   Jenny Andersson 
Ordförande   Sekreterare 
 
 

 
Vid förhinder, maila till kommun@vimmerby.se, samt kontakta din gruppledare, så att ersättare 
kan kallas in. 
 
Information till dig som förtroendevald finns på kommunens hemsida:  
https://www.vimmerby.se/kommunochpolitik/fortroendevalda/fordigsomarfortroendevald.4.6a2a1ec9
1660af3da2a8ade4.html  
 
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 20 december kl 18:00 i Plenisalen, Stadshuset. 
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Arbetsmarknadsläget september 2021 (norra 
länet)
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 Arbetsmarknadsläget september 2021 i korthet
● Arbetslösheten fortsätter nedåt i länet och Hfrd, planar ut i Vvik samt 

ökar litet i Vby. A-lösheten överlag lägre nu än för två år sedan (sept-
19). Kraftig återhämtning, således.

● Långtidsarbetslösheten har slutat öka på riksnivå. I Vfrd/Vby/Vvik 
fortsätter den att minska (absoluta tal).

● Ungdomsarbetslösheten avtar förutom i Vby där den ökat senaste 
månaden (men från riktigt låga nivåer, så fortf bra siffror).

● Arbetslösheten bland utrikes födda fortsätter minska i snabb takt, men 
är ändå på hög nivå i Hfrd (Vby o Vvik lite lägre,  på rikets nivå, 
ungefär).

● Fler till arbete än nyinskrivna i länet i september.
5
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Arbetslöshet Sverige september 2021
(som andel av reg baserade arb kraften)

Jämfört med 
sept-20

Riket           7,5%       -1,4

Kommentar:
Låg a-lös i norra
Sverige.

Högst
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Andel arbetslösa i Kalmar län sept 2021
(som andel av registerbaserade arbetskraften)

Förändring
jämfört med
sept-20

Kalmar län 6,7% -1,5

Högsby 9,1% -3,9

Torsås 6,6% -0,7

Mörbylånga 3,5% -1,2

Hultsfred 8,9% -2,0

Mönsterås 6,9% -2,1

Emmaboda 9,0% -1,4

Kalmar 6,7% -1,2

Nybro 8,1% -1,1

Oskarshamn 6,4% -1,6

Västervik 6,9% -1,8

Vimmerby 5,4% -1,9

Borgholm 5,0% -1,5
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Riket Länet Hultsfred V-by V-vik

Arbetslöshetens utveckling till och med sept -21 (relativa tal)

%

År/månad

Kommentar:
Lägre a-löshet
nu än före pande-
min.
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Hultsfred Vimmerby Västervik
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179 (267) 

337 (450)

76 (87)

28 (32)

94 (112)

225 (282)

202 (264)

704 (900)

 

Utomeuropeiskt födda Europeiskt födda Inrikes födda 

409 (563)=5,4%
560 personer (705)=8,9% 

Fördelning arbetslösa utifrån födelseland september-21 i absoluta tal.
”Arbetskraftsreserven”

1135 (1462)=6,9%Inv: 14 045 
Förvärvsarb: 6 000

Inv:15 700
förvärvsarb:7 600

Inv:36 600
Förvärvsarb: 16 400Hfrd Vby Vvik

Siffror inom
parentes:
Siffror för 
sept-20.
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Långtidsarbetslöshet (utan arbete i minst tolv månader, absoluta tal)
Länet

Riket

Andel långtidsarbetslösa
av alla arbetslösa:

3 758 av 7 743=48%

186 000 av 387 000= 48%
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Forts långtidsarbetslöshet (utan arbete i minst tolv månader)…
Hultsfred

Andel långtidsarbetslösa
av alla arbetslösa:

271 pers av 560=48%

181 pers av 409= 44%

Vimmerby
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Lite till om långtidsarbetslöshetens utveckling…

Hultsfred:
2019 maj: Arb löshet: 10,3%= 659 personer varav 376 var långtidsarbetslösa. 
Andel långtidsarbetslösa: 376 av 659= 57%. 

2021 september: Arb löshet : 8,9%= 560 pers varav 271 långtidsarbetslösa.
Andel långtidsarbetslösa: 271 av 560= 48%

Arbetslösheten ”bottnade” i Hfrd/Vby kring maj/juni-19, därefter började den öka (således 
redan innan Pandemin började påverka arb markn, vilket blev tydligt i mars/april-20).

Vimmerby:
2019 maj: Arb löshet: 6,0%=453 pers varav 261 långtidsarbetslösa.
Andel långtidsarbetslösa: 261 av 453=57%

2021 september: Arb löshet 5,4%=409 pers varav 181 långtidsarbetslösa.
Andel långtidsarbetslösa: 181 av 409= 44% 

Kommentar: Långtidsarbetslösheten har minskat både i absoluta tal och som andel av alla arbetslösa!
                       Positivt ( och tvärtemot rikets utveckling).
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Västervik
…Forts långtidsarbetslöshet

Andel långtidsarbetslösa
av alla arbetslösa:

580 av 1135=51%

14



Arbetslöshet ungdomar (18-24 år) sept-21

Förändring
jämfört med
sept-20
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Kalmar län
Ungdomsarbetslöshetens utveckling (absoluta tal)

Hultsfred

1107 st

71 st
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Vimmerby

Västervik

Forts ungdomsarbetslöshetens utveckling

151 st

50 st
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Arbetslöshet utrikes födda sept-21

Förändring
jämfört med
sept-20
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Nyinskrivna och sök till arbete Kalmar län

Kommentar: ”Nettoutflöde” i sept.

Nyinskrivna: 818 pers

Fått arbete: 887 pers

19



Slut
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Dialogtour i
Vimmerby kommun

För att vi tillsammans ska kunna utveckla Vimmerby kommun 
måste vi först skapa oss en gemensam bild, både av nuläget 
och önskat läge. Det är här du kommer in i bilden.

Vi bjuder därför in dig som bor, verkar eller har ett intresse 
i respektive ort till en dialogkväll med representanter från 
Vimmerby kommun. Under kvällen kommer vi tillsammans 
identifiera utvecklingsområden som vi gemensamt vill 
arbeta vidare med och ta med i kommande processer i den 
kommunala verksamheten.

Hur kan din ort och hela 
Vimmerby kommun 
utvecklas och stärkas?

Vi är nyfikna på vad du tycker!

Datum för dialoger
• 18 november – Tuna
• 25 november – Gullringen
• 2 december – Storebro 
• 9 december – Frödinge 
• 16 december – Södra Vi 
• 11 januari – Pelarne 
• 13 januari – Djursdala
• 18 januari – Locknevi
• 20 januari – Rumskulla
• 25 januari – Vimmerby 

Tid: kl. 18.00 – ca 21.00
Lokaler: uppdateras på vimmerby.se/dialogtour

Alla är välkomna till dialogtouren.
Vi bjuder på fika. Välkommen!

vimmerby.se/dialogtour
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Översiktsplan 2050
Upplägg för dialoger

22
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Samlat upplägg för dialoger

▪ Digitala verktyg – karta och enkät – dec-jan

▪ Dialogkvällar i orterna – nov-jan

▪ Extra utvalda teman - januari
▪ Näringsliv (Vimmerby Tillsammans + stora företag)
▪ Landsbygd (Landsbygdsrådet, Astrid Lindgrens hembygd, 

Hushållningssällskapet, LRF Sydost)
▪ Trygghet och tillgänglighet (Lokala Brå, Tillgänglighetsrådet, 

Pensionärsrådet)

▪ Barn och unga - januari

24



Syftet med dialogkvällarna

• Få med underlag till ÖP2050
• Fånga upp aktuellt läge och behov
• Ortens utveckling och Vimmerby kommuns utveckling

• Hur vill du att kommunen och din ort ska utvecklas?
• Återkoppling kring vad SLUSen har gett
• Fortsätta stärka samverkan och dialoger via Allas 

Vimmerby

25



Tidsplan för dialogkvällar, kl. 18.00-21.00

▪ 18 november – Tuna, Bygdegården
▪ 25 november – Gullringen
▪ 2 december – Storebro 
▪ 9 december – Frödinge 
▪ 16 december – Södra Vi 
▪ 11 januari – Pelarne 
▪ 13 januari – Djursdala
▪ 18 januari – Locknevi
▪ 20 januari – Rumskulla
▪ 25 januari – Vimmerby tätort
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Inbjudan till dialogtour
▪ All information finns på 

vimmerby.se/dialogtour 
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Upplägg för dialogkvällar

1. Inledning (ca 20 min)
▪ Välkomna!
▪ Dialogtouren och ÖP-processen
▪ Presentation av närvarande
▪ Syfte, mål, agenda och roller för kvällen
▪ Återkoppling av SLUS – vad har hänt? (ca 5 min)

2. Vår ort och kommun (ca 25 min)
▪ 3 personer från orten presenterar sin bild av orten
▪ Ordmoln: vad kännetecknar orten för dig?

3. Workshop: styrkor och förbättringsområden (20 min)

28



Upplägg för dialogkvällar, forts.

4. Workshop: olika teman (ca 80 min)
1. Att förflytta sig
2. Boende och service
3. Fritid, föreningsliv och besöksmål
4. Näringsliv och samverkan
5. Hållbarhet

5. Avslutning och fortsatt process

29



Rollfördelning under dialogkvällar
▪ Medborgare

▪ Kontaktpersoner via Allas Vimmerby presenteras inledningsvis
▪ Presenterar sin bild av orten (3 utvalda)
▪ Deltar aktivt under workshops

▪ Politiker
▪ Politisk ledning hälsar välkomna och avslutar
▪ Deltar aktivt under workshops tillsammans med medborgare
▪ Fokus på att lyssna och låta medborgarna komma till tals

▪ Tjänstepersoner
▪ Modererar kvällen och får allting att flyta på enligt schema
▪ Deltar inte aktivt under workshop

30



 
 
 
 

 
 

 

Aktivitetsplan för kommunikation och marknadsföring – uppdateras löpande 
Översiktsplan 2050 för Vimmerby kommun 

Aktivitet Datum Målgrupp Kanal Ansvarig Övrigt 

Kommunikationsaktivitet och  
vad den syftar till 

Datum då 
kommunikations-
aktiviteten ska 
äga rum 

Målgrupp för 
kommunikations
-aktiviteten 

Kanal som ska 
användas 

Vem som 
ansvarar för 
kommunikations-
aktiviteten 

Övrig information som kan behövas 

 
Information om översiktsplanearbetet Löpande Allmänhet Vimmerby.se Maria/Erik www.vimmerby.se/oversiktsplan2050 

Information om dialogtouren v. 43 Allmänhet Vimmerby.se Maria/Erik www.vimmerby.se/dialogtour 

Nyhet på webben med inbjudan v. 43 Allmänhet Vimmerby.se Maria/Erik Nyhetssida 

Instagramkontot 
oversiktsplan2050vimmerby 

Löpande Allmänhet Instagram Maria Smått och stort, löpande 
uppdateringar och stories 

Affischering i orterna om dialogkväll  Nov-jan Allmänhet Affischering ort Maria/Allas 
Vimmerby 

Layout Maria 

Annons i tidning om dialogtouren 8 november Allmänhet Tidningar Maria Tryckta och digitala tidningar 

Utskick om dialogkväll Nov-jan Mailgrupper Mail Allas Vimmerby Information sprids även mun till mun 

Tyck till via våra digitala dialoger Dec-jan Allmänhet Facebook Maria/Erik Sponsrat inlägg 

Dialogtouren drar igång! Nov-jan Allmänhet Facebook Maria/Erik Sponsrat inlägg 

Inför morgondagens dialogkväll - missa 
inte! 

Nov-jan Allmänhet Facebook/ 
vimmerby 

Maria/Erik Vanligt inlägg 

Dialogtouren drar igång – flera sätt att 
påverka vårt framtida Vimmerby! 

v. 45 Media Pressutskick Maria  

Dialogkväll på respektive ort Nov-jan Media Pressinbjudan Maria Två dagar innan dialogkvällarna 

Detta framkom under dialogkvällen Nov-jan Allmänhet Vimmerby.se Maria/Erik Nyhetssida, alla sammanställningar 
samlas även på dialogtoursidan 
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Stort fokus på dialoger Nov Medarbetare Intranätet ?  

Dialoger med barn och unga Jan Medarbetare Intranätet ?  

Ungdomsdialog genomförs i Fabriken Jan Allmänhet Pressinbjudan Maria/Anders  
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Datum

2021-10-29

Revisoretvm

TiNt

Secia!rå'tutdeix

f'a  iitv.n.i.ii.iiiGi«1nai?':'Trtig("  (F>v kännedom

Gra:usknimg  av  ausökau  om  statsbidrag

Revisorerna  i Vierby  koininuti  har  get  KPMG  i uppdmg  att  gramka  amökan  om  statsbidrag-

Granskningens  siutsats  är att  socialnärrindeiis  organisation  och  nitiiier  &  iiaixtering  a'v statsbidrag  förutveckliiig  av verksamheten  ocb  stimuiansmedel  från  bland  annat  Socialstyirlsen  är väIfungerande.  Detfinns  rutiner  tThr att fånga  in nya  sorters  sfatsbidrag  ocb  nän'inden  sökerde  utvecklingsmedel  och:tinxu:)aa»h;t5g  x»fl  udyses- Btdönm;ngcu giuuaah  zks4  på att riärrtndc»  har  fiu»ga««tJt;  «i(ietssätt  tortippfo!ijning, !or  att minska risken för återbetaIningsskytdighet.

Däremot  är  motsvamde  arbetssätt  för  siatsbidrag  trån  Migratioxisverket  inte  tilJräcldigt  ändamåiseniiga-  Detär arbetet  nied  att  identifierade  individer  torvilka  bidrag  !!ain sökas  som  skulle  behöva  stärkas  uppytteriigare-  Vi  anseratdet  bdiöverfös  fmm  skriftliga  mtiner  &  arbetettill  hantfflggande  personal  som haratt identifiera  återsökningsbara  kostmder  inom  sinavetksanibeter-  VfidJare kan  verksa»xlietssvsteumanvändas  i större  utsträckrting  &  att  i&utifieraersäthffngsgiIla  insatser-

Resultatetav Btgiii!.nn;.tx,pt-«« u-«2ovisas i sin heitiet ibifogJ  abw;aioiizraappoxl.

Vi  entotser  socialnänxndens  svar  senast  den R7 januari  2022  meå  uppgifier  em  vi  eläer  p!anera&åtgårkr  avseende  &  bCJföfflnki*igai  S'lMåi ;derfinns  i rapporten

För  kommunens  revisorer

Roland  Niemark
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w Datum

202]-10-29
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Barn-  octi  utbildiiitigbuäi«iixtLa

Kommunfuilmäktige  for  kännodom

Granskniug  av ansökan  om  .ii.iähh;Jaag

Revisoretna i 'Vjmttaerby kamtnun har gett YJ'MGåup%rag  fflt @aiska ai'asökari om staöidrag

Gz:anskningens  slutsats  jir  att  barn-  och  utbildningsnämp.den  i Jiuvudsak  har  ändamålsetiliga  «utit'ier  för

ansökan  om  och  uppföljning  av statsbidrag  jnom  gnundskola-  Bedömnmygen gmndar  sig  på  att  det  finiis  en

ändamålsenlig  organisation  f?5r arbetet  med  statsbidrag  vad  gäller  att  uppmärksamma,  söka  och  redovisa-

mbexet  rån  an  upplåaa  >tatsTb;iiaag  ;i!!  kslut  efterredovisriing  av  erhåNNna statsbidrag.  Vi  anser  att  besNut

oni  att  söka  statsbidrag  eller  inte  är en tråga  t?jr  barn-  oeli  utt»ildniixgsnärnnden  att  fatta.  Därtör  ska  nämnden

i sin  delegationsordning  bertuta  om  ven'i  som  på  dvmndens  uppdrag  beslutar-

Resultma  av  granskrögen  redovisas  i siii  he!betibifogad  reirisionsrapport

Viemotsernärnndenssvrsenastden  i7ja«uari2022med«ppgifteromvidtagriaellerpIaneradeåtgärder

avseeme  de  bedömningarsom  återfjms  irapporten

Föx kouxiiituit;ub  xcv;sorcr

e,.4
Rolai'id  ilemark

Ordt?Sxaaxide
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Granskningavansökanom

statstaiOrag

Revisionsrapport

Vimmerby  kommun

KPMG  AB

2021-10-22

Anta1  sidor  4 7

Document  dassifion:  KPMG  Public
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Vimmerby  kommun

Granskning  av  ansökan  om  statsbidrag

2021-10-22

lnnehållsförteckning

1 Sammanfattning

Inledning

Syfte,  revisionsfrågor  och  avgränsning

Revisionskriterier

Metoder

Projektorganisation

3
3.1

3.2

Om  statsbidrag

Statsbidrag  inom  flyktingmottagandet

Statsbidrag  tilf skolan

Resultat  av granskningen
O1ika riktade  statsbidrag  till Vimmerby  kommun

Bam-  och  uföildningsnämnden

Socialnämnden

Slutsats  och  rekommendationer
Rekommendationer

GR  - ansökan  om  statsbidragVimmerby  kommun.docx

@ 2021  KPMG  AB  AII rights  reserved

Document  dasstfiadion  KPMG  Public
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Vimmerby  kommun

Granskning  av  ansökan  om  statsbidrag

202i-'10-22

Sammanfattning

Vi har  av Vimmerby  kommuns  revisorer  fått  i uppdrag  att  granska  rutinerna  för

statsbidrag-  Uppdraget  ingår  i revisionsplanen  för  år  2021-

Granskningen  syftar  till att  bedöma  om socialnämnden  och  barn-  och

utbildningsnämnden  har  ändamålsenliga  rutiner  för  ansökan  om och  uppföljning  av

statsbidrag  inom  områdena  flyktingmottagning  och  gnindskola-

Vi bedömer  att  socialnämndens  organisation  odi  rutiner  för  hantering  av  statsbidrag

för  utveckling  av  verksamheten  och  stimulansmedel  från  bland  annat  Socialstyrelsen  är

välfungerande.  Det  finns  rutiner  för  att  fånga  in nya  sorters  statsbidrag  och  nämnden

söker  de utvecklingsmedel  och  stimulansbidrag  som  uUyses-  Bedömningen  grundas

också  på att  nämnden  har  fungerande  arbetssätt  för  uppföljning,  för  att  minska  risken

för  återbetalningsskyldighet-

Däremot  är motsvarande  arbetssätt  för  statsbidrag  från  Migrationsverket  inte  tillräckligt

ändamålsenliga.  Det  är arbetet  med  att  identifiera  de individer  för  vilka  bidrag  kan

sökas  som  skulle  behöva  stärkas  upp  ytterligare.  Vi anser  att  det  behöver  tas  fram

skriffliga  nitiner  för  arbetet  till handläggande  personal  som  har  att  identifiera

åleibökiiiiigbLiais  kustnader  inom  sina  verk.sainlielei.  ViJare  kan  verksamhetssystemet
användas  i större  utsträckning  för  att  identifiera  ersättningsgilla  insatser.

Vad  gäller  barn-  och  utbildningsnämnden  görs  bedömningen  att  nämnden  i

huvudsak  har  ändamålsenliga  nitiner  för  ansökan  om och  uppföljning  av  statsbidrag

inom  gnindskola-  Bedömningen  grundar  sig  på att  det  finns  en ändamålsenlig

organisation  för  arbetet  med  statsbidrag  vad  gäller  att uppmärksamma,  söka  och

redovisa.  Ansvarsfördelningen  på verksamhetsnivå  är tydlig.  Det  kan  dock  finnas  skäl

att  i en rutin  dokumentera  arbetet  från  att  upptäcka  statsbidrag  till beslut  effer

redovisning  av erhållna  statsbidrag.  Vi anser  att  beslut  om att  söka  statsbidrag  eller

inte  är  en kåga  för  bam-  och  utbildningsnämnden  att  fatta-  Därför  ska  nämnden  i sin

delegationsordning  besluta  om vem  som  på nämndens  uppdrag  beslutar.

Utifrån  vår  bedömning  och  slutsats  rekommenderar  vi nedanstående.

Barn-  och  utbildningsnämnden

*  Till  tjänsteperson  de1egera  beslut  om statsbidrag.

*  Upprätta  rutin  för  handläggning  av statsbidrag.

Socialnämnden

*  Upprätta  skriftliga  rutiner  för  hanteringen  av  statsbidrag,  även  till handläggande

personal  som  har  att  identifiera  återsökningsbara  kostnader  inom  sina

verksamheter.

*  Använd  verksamhetssystemet  i större  utsträckning  för  att  identifiera  personer
och  insatser  för  vilka  det  går  att  söka  statsbidrag  från  Migrationsverket
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Inledning

Vi har  av  \/immerby  kommuns  revisorer  fåfi  i uppdrag  att  granska  hur  kommunen

arbetar med statsbidrag vad gäller bevakning, ansökan och uppfö0ning

Statsbidrag  utgör  en väsentlig  del  av  kommunens  finansiering.  Staten  ger  både

generella  och  riktade  statsbidrag.  Generella  statsbidrag  ryms  i systemet  för

kommunalekonomisk  utjämning  och  används  i huvudsak  för  att  finansiera

inkomstutjämningssystemet  och  strukturbidraget-  Inom  det  generella  sfötsbidraget

regleras  också  för  utökat  eller  minskat  uppdrag  mellan  staten  och  kommunsektorn
enligt  finansieringsprincipen.

Riktade statsbidrag (speciaIdestinerade)  är öronmärkta  för  ett  visst  ändamål.  De flesta
av  dessa  betalas  ej ut  med  automatik  utan  måste  sökas.  Flera  betydande  bidrag

hanteras  bland  annat  av  Skolverket  och  Migrationsverket-  Om  kunskapen  om

statsbidragen  brister  och  nföner  saknas  riskerar  kommunen  att  förlora  rätt  till stora
intäkter  eller  att  tvingas  återbetala  utbetalda  bidrag.

2.1  Syffe,  revisionsfrågor  och  avgränsning

Granskningen  syftar  till att bedöma  om socialnämnden  och  barn-  och

utbildningsnämnden  säkerställer  att  de  Tår del  av statsbidrag  riktade  till sina

verksamheter  som  de har  rätt  till.

Granskningen  ska  besvara  följande  revisionsfrågor

*  Vilka  sorters  riktade  statsbidrag  erhåller  Vimmerby  kommun?

*  HurstorabeIoppiriktadestatsbidragbetaIastillkommunenunderåren(2018-
2020)?

*  Finns  det  en ändamålsenlig  organisation  för  ansökningsarbetet?

*  Äransvars-ochbcfogt,iilit,tbröidt,liiiiigeiidukumenterad?HurserdeIegationen
ut?  Överklagas  avslag  på ansökan?

*  Finns  det  typer  av statsbidrag  som  nämnden  inte  söker?  Varför  söker  man  inte
dessa  statsbidrag?  Finns  det  en dokumenterad  motivering?

*  Hur  gör  man  för  att  löpande  Tånga  in nya  statsbidragsformer?

*  Finns  det  ändamålsenliga  rutiner  för  arbetet  med  statsbidrag,  både  vad  gäller
bevakning  och  ansökan?  Efterlevs  rutinerna?

*  Finns  det  rutiner  för  uppföljning,  så  att  risken  för  återbetalningsskyldighet
minimeras?

*  Har  nämnden  under  de senaste  tre  åren  2C)19-2021  blivit
återbetaIningsskyldig?

Granskningen  omfattar  riktade  statsbidrag  som  ska  sökas  i särskild  ordning-  Med

statsbidrag  avses  bidrag  som  erhålls  från  regeringen  eller  en statlig  myndighet.

Statsbidrag  som  betalas  ut automatiskt  är  inte  föremål  för  granskning.
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2.2 Revisionskriterier

Vi kommer  att  utgå  från  nedanstående  revisionskriterier

-  kommunallag(2017:725)6kap.6g

*  Regelverk  för  den  statliga  ersättningen  som  är  aktuell  för  den  berörda

nämnden.

2.3 Metoder

Granskningen  kommer  att  genomföras  genom  dokumentstudier  och  intervjuer.  Ett  antal
dokument  kommer  att  granskas,  t.ex.  ansökningshandlingar,  nitindokument  och

delegationsordning.  Intervjuer  kommer  att  genomföras  med  berörda  nämnders

förvaltningar.  Det  handlar  främst  om förvaltningschef,  ekonom,  tjänstepersoner  med
uppdrag  inom  statsbidragsområdet.

2.4  Projektorganisation

Granskningen  kommer  att  utföras  av Joakim  Nertyk,  Fredrik  Ottosson  och  Lars

Jönsson,  certifierade  kommunala  revisorer,  samt  Evelina  Witoft,  verksamhetsrevisor

Om  statsbidrag

3.1 Statsbidrag  inom  flyktingmottagandet

Staten  kompenserar  kommunema  för  vissa  kostnader  förknippade  med

flyktingmottagandet  genom  vissa  statsbidrag.  För  2021  beslutades  ramanslaget  till
drygt  6,1 miljoner  kronor

När  det  gäller  asylsökande  ersätts  kommunernas  kostnader  enligt  förordning

(2017:193)  om  statlig  ersättning  för  asylsökande  m.fl.  För  utbildning  ersätts  kommunen

med  en schablon  medan  för  placering  av  bam  och  ungdom  i familjehem  eller  institution
ersätts  de faktiska  kostnadema-

Kommuner  kan  få ersättning  för  vissa  kostnader  de har  för  nyanlända  med

uppehållstillstånd  i Sverige  Exempelvis  kan  ersättning  beviljas,  givet  vissa

förutsättningar,  för  bland  annat  ekonomiskt  bistånd,  hemtjänst  och  LSS-insatser.  En del

av  kommunens  kostnader  ersätts  genom  en schablon  som  betalas  ut automatiskt.

När  det  gäller  ensamkommande  barn  gäller  särskilda  regler.  De flesta  av
ersättningarna  är numera  schabloniserade.

Ersättning  lämnas  i flera  fall  efter  särskilt  ansökningsföfarande.  En del

ersättningsbeslut  kan  överklagas  av  kommunen.

3.2  Statsbidrag  till  skolan

Statsbidrag  är ett  sätt  att  ge stat1igt  ekonomiskt  stöd  tm specifika  insatser  i skolan.  Inom
skolan  är det  möjigt  för  huvudmän  att  ansöka  om statsbidrag.  Det  finns  olika

statsbidrag  riktade  till olika  målgrupper  och  för  varje  bidrag  finns  det  krav  för  vad

huvudmannen  behöver  göra  för  att  få ta del  av ersättningen.  Det  finns  även  bidrag  som
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inte kräver  en inskickad  ansökan,  såsom  lärarlönelyftet,  men även dessa  bidrag  kräver
viss arbetsinsats.

Många  bidrag  kräver  att man effler avslutat  bidragsår  redovisar  hur pengama  har

använts.  Har inte hela bidraget  använts  eller  om det använts  på fel  sätt kan

huvudmannen  tvingas  återbetala  beloppet-  Skolverket  kontrollerar  och följer  upp  att
statsbidrag  inom  skolan  anvånds  på  ett korrekt  säff-

Av de riktade  statsbidragen  till kommunema  går  merparten  till skolan-  Under  de

senaste  åren har det handlat  om 40-60  olika bidrag,  vilket  motsvarar  över  15 miljarder

kronor.  Fler av bidragen  är riktade  för  särskilda  ändamål.  Det största  statsbidraget  till
skolhuvudmännen  är'statsbidrag  för  stärgd likvärdighet  och kunskapsutveckling"till
vardags  benämnt  'likvärdig  skold'-  Totalt  avsattes  2020  drygt  4,9 miljarder  kronor

Resultat  av  granskningen

4.1  0lika  riktade  statsbidrag  till  Vimmerby  kommun

Vimmerby  kommun  erhåller  riktade  statsbidrag  från flera myndigheter  till sina olika
ve«kbaiiilielbuiiiiåJt,ii-  Slatsbidragen  kommerbland  annat#ån  regeringen,

Migrationsverket,  Skolverket,  Trafikverket,  Socialstyrelsen,  MSB, Länsstyrelsen,
Naturvårdsverket,  Boverket,  Kammarkollegiet.

Storleken  på bidragen  har varierat  över  åren. Görs  jämförelser  under  2018-2020
framgår  att statsbidragen  minskat.  I tabellen  nedan  anges  den totala  summan

statsbidrag  som Vimmerby  kommun  erhållit  under  åren 2018-2020-

Utbefölade  iiki«Ji  :.. I il- ii;ali «q  l;ll  Vimmerby  kommun,  2018-2020imnkr-'
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'Bokförda  intäkter  för  riktade  statsbidrag  under  åren 2018-2020.
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Orsaken  till minskningen  hittas  främst  inom  Migrationsverkets  statsbidrag  gällande
asylsökande  och nyanlända-  Denna  sorts  statsbidrag  har  historiskt  varit  den enskilt
största  för  kommunen  Mellan  åren  2018  odi  2020  minskade  bidragen  från
Migrationsverket  med  40 mnkr.  Trenden  med  minskade  statsbidragen  totalt  till
kommunen  hejdades  2020,  tack  vare  bidragen  som betalades  ut för  merkostnader
förknippade  med  hanteringen  av  Covid-19,16,6  mnkr-

utbetalda  statsbidrag  från  Migrationsverket  åren  2018-2020imnkr

60
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30

20
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o

2018 2019

m
2020

4.1.1  Bedömning

Vi konstaterar  att kommunen  erhåller  statsbidrag  främst  från  regeringen,
Migrationsverket,  Skolverket,  Trafikverket,  Socialstyrelsen,  MSB,  Länsstyrelsen,
Naturvårdsverket,  Boverket,  Kammarkollegiet-

Vidare  konstateras  att statsbidragen  minskat  under  perioden  2018  och 2020.  Orsaken
till minskningen  hittas  främst  inom  Migrationsverkets  statsbidrag  gällande  asylsökande
och nyanlända.  Trenden  med  minskade  statsbidragen  totalt  till kommunen  hejdades
2020,  tackvare  bidragen  som  betalades  utföi  ineikubliiadei  röikiiippeiJt,  iiied

hanteringen  av Covid-19.

4.2  Barn-  och  utbildningsnämnden

4.2.1  Storleken  på statsbidragen

Bam-  och utbildningsnämnden  har  sammanställt  antal  sökta  statsbidrag  för  åren  20"18-
2020-  År 2018  beviljades  drygt  25,4  miljoner  kronor.  År 2019  beviljades  drygt  26,2
miljoner,  och  2020  drygt  21,3  miljoner  kronor.  I diagrammet  nedan  illustreras
omfattningen  av beviljade  statsbidrag  under  åren  2018-2020.
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Beviljade  statsbidrag  bam-  och  utbildningsnämnden,  2018-2020,  mnkr-

2018

2019

2020

30

Under  2020  har  barn-  och utbildningsnämnden  sökt  24 olika  statsbidrag.  Det  största
statsbidraget  var  för  likvärdig  skola  och  Vimmerby  kommun  beviljades  drygt  9,4
miljoner  kronor.  Bidraget  till störst  del använts  till skolorna  utifrån  SALSA,  elevhälsa,
möjighet  för  lärare  att  vidareuföildas  till specialpedagoger,  tillsättning  av nya  resurser
och undervisningsmateriel  såsom  NTA-1ådor2.  NTA står  för  naturvetenskap  och teknik
för  alla  och är ett  skoIutvecklingsprogram  för  sagda  områden-

Den bevi0ade bidragssumman har i några fall blivit lägre än ansökt belopp på grund av
att  man  ansökt  om en högre  summa  ån Skolverket  kan  bevilja.  Detta  innebär  att  alla
huvudmän  beviljats  ett lägre  belopp.

Tre  av  statsbidragen  har  sökts  i samverkan  med  andra  kommuner.  I samtliga  fall har
statsbidraget  gått  till den kommun  som  varit  huvudansökare.  Skolverket  vänder  sig i
hög grad  till samverkande  kommuner  och  regioner  när  det  gäller  statsbidrag  inom
vuxenutbildningen.

Tabellen  nedan  är en sammanställning  av ansökta  och beviljade  statsbidrag  för  2020.

Saiiiman:it511ning  av  statsbidrag  till  barn-  och  utbildningsnämnden  2020

2 Barn-  och  utbildningsnämnden,  2020-01-22
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Under  åren  2018-2020  har  bam-  och utbildningsnämnden  fått  avslag  på två
ansökningar  gällande  statsbidrag.  Ett av dessa  avslag  gällde  statsbidrag  för

Lärcentrum  2019,  där  avslaget  motiverades  med  att kravet  som  ställdes  på samverkan
med  minst  en annan  kommun  ej var  uppfyllt.

Utöver  erhållna  statsbidrag  från  Skolverket  har  kommunen  även  ansökt  och  beviljats
ett  statsbidrag  från  Migrationsverket,  Ersä«ning  för  asylsökande  bam  och  elever  i

'«5rsko1a OC/'l skola  Bidraget  ansöks  om i efferhand  för  att  ersätta  utbildningskosföader
för  asylsökande  barn.  Kommunen  har  fått  delvis  avslag  vilket  resulterat  i lägre  beviljat
belopp.  Detta  grundas  i att man  ansökt  om bidrag  för  fler  perioder  än man haffl rätt  till.

4.2.2  Ansvar  och  handläggning

Bam-  och föbildningsförvaltningens  organisation  för  statsbidragshantering  involverar
skolchef,  ekonom,  kvaIitetssamordnare,  verksamhetschefer,  rektor  och administratörer
på skolenhetema-  Samordnare  för  arbetet  är ekonomen.  Att  vara  samordnare  innebär
att hålla  sig informerad  om vilka  statsbidrag  som finns  att söka,  föra  dialog  med
berörda  parter  såsom  ledningsgrupp  och rektorer,  ansvara  för  ansökning  av statsbidrag
från  Skolverket,  följa  upp  statsbidragets  användning  och  slföredovisa  hui bfölbLiiJiagel

har  använts  till Skolverket,  enligt  ekonomen.  Skolenhetemas  administratörer  ansöker
själva  om statsbidrag  Tör asylsökande  från  Migrationsverket,  men  ekonomen  håller  sig
informerad  Samordnaren  prenumererar  på Skolverkets  nyhetsbrev  och följer
kontinuerligt  Skolverkets  statsbidragskalender  för  att hålla  sig uppdaterad  vilka
statsbidrag  som  finnas  att söka  och vad som gäller  för  ansökan  och eventuella
motprestationerfrån  den sökande  partnern-  Berörda  rektorer  hållb  iii{uiiiit,i«Jt,-

Kvalitetssamordnare  är insatt  i hanteringen  och kan m över  handläggningen  om
ekonomen  skulle  vara  frånvarande.

Fönitom  samordnaren  är alltså  andra  tjänstepersoner  inblandade  utifrån  vilket
statsbidrag  det  gäller.  Statsbidragen  ger  kommunen  stöne  eller  mindre  möjlighet  att
bestämma  hur  pengama  ska  användas.  Det  största  statsbidraget,  statsbidrag  för
likvärdig  sko1a, kan huvudmannen  använda  på många  olika  sätt  för  att stärka
likvärdigheten  i utbildningen.  I Vimmerby  diskuteras  detta  i en egen  organisation  med
skolchef,  verksamhetschef  och  rektorer.

Frågor  om statsbidrag  behandlas  inte i nämndens  delegeringsordning.3  Inte  heller  i
något  annat  dokument  regleras  hur  beslut  om statsbidrag  tas. I praktiken  beslutar
skolchefen,  ledningsgrupp  eller  enskilda  rektorer  om vilka  statsbidrag  som ska sökas.
Det  fattas  inga  formella  beslut  om att söka  statsbidrag  eller  att inte  söka  statsbidrag.
Nämnden  får  kontinuerligt  information  om statsbidrag,  under  rubriken  meddelande,  vid
sina  bautmattLiäJvn.  I denna  information  kamgår  vilka  statsbidrag  som har  sökts  och
vilka  som  inte har  sökts.

I de fall statsbidrag  inte söks  handlar  det i hög grad  om att verksamheten  till vilken
statsbidraget  riktar  sig inte finns  i kommunen.  I något  fall har  kommunen  bedömt  att
kraven  på medfinansiering  inte  har  rymts  inom  befintlig  budget.  Under  2020  söktes  lite
mindre  belopp  Tör lärarlönelyft  och  karriärtjänster.  Under  20201  har  kommunen  ansökt
om högre  belopp  för  dessa  statsbidrag.  Vid tiden  för  granskningen  pågick  rekrytering
av förstelärare,  enligt  skolchef.

3 Delegation  för  bam-  och  utbildningsnämnden,  2020
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Både  skolchef  och  ekonom  menar  att  barn-  och  utbiIdningsförvaItningens  organisation

för  statsbidragshantering  är  ändamålsenlig  och  effektiv-  Inga  statsbidrag  missas  och
ingen  återbetalning  görs  på grund  av  brister  i organisationen.

4.2.3  Uppföljning

På bam-  och  utbildningsförvaltningen  finns  en, om än inte  dokumenterad,  rutin  för
uppFöljning  av  beviljade  statsbidrag.  Ekonomen  ansvarar  för  kontinuerlig  uppföljning  av

statsbidragens  användning  genom  månadsvisa  avstämningar  med  rektorer.  Två

gånger  per  år  görs  också  formella  uppföljningar  eniigt  dokumenterad  rutin  för

ekonomiuppföljning.

Merparten  av  statsbidragen  ges  en projektkod,  vilket  gör  att  kostnader  lätt  kan  följas

upp-  För  statsbidrag  där  bidraget  är  avhängigt  personal  inhämtas  information  direkt
från  HR  och  löne-  och personalsystem.

Sammantaget  har  kommunen  fått  återbetala  omkring  1,5  miljoner  kronor  under  åren

2018-2020.  Totalt  rör  det  sig om åtta  olika  statsbidrag.  I hälften  av statsbidragen

handlar  det  om mer  än 200  tkr  per  bidrag.  Vanligtvis  handlar  det  om att  kommunen

minskat  sina  kostnader  eller  att  bidraget  inte  har  kunnat  användas  fullt  ut. Det  största

återkravet  gällde  Lärlingsvux  2019.  Kommunen  ansökte  om drygt  900  tkr  och  fick  ett

återbetalningskrav  på närmare  500  tkr  på grund  av  att  hela  bidraget  enligt  redovisning

ej använts'-  Enligt  skolchefen  berodde  detta  på att  man  inte  lyckades  attrahera

tillräddiga  många  elever  för  utbildningen-

I kommunens  årsredovisning  för  2020  anges  ett  underskott  på 2,3 miljoner  kronor

kopplat  till Vuxenutbildningen.  Anledningen  anges  vara  en ökning  i deltagare  i kursema

svenska  för  invandrare  och  grundvux  tillsammans  med  lagändringen  att  a1la ska  ha  rätt
till vuxenutbi1dning5.  På gnind  av  fortsatt  förväntat  underskott  2021 har  den  extra

skolmiljarden  öronmärfds  till Vuxenutbildningens  SFI  för  att  reglera  unJeisku11e16.

4.2.4  Större  förändringar  202'1

Med  grund  i de utmaningar  som  covid-19-pandemin  1ett till beslutade  regeringen  att

1,25  miljarder  kronor  extra  skulle  betalas  ut vid  två  tillfällen  under  2021  till samtliga

kommuner  i syne  att  stärka  sko1väsendet7.  Vimmerby  kommun  tilldelades  drygt  1,4

miljoner  kronor  som  på grund  av  ökade  elevantal  öronmärkts  till vuxenutbildningens

SFl8-  Användningen  av  statsbidraget  behöver  inte  redovisas  till Skolverket

4.2.5  Bedömning

Vi bedömer  att det  finns  en ändamålsenlig  organisation  för  arbetet  med  statsbidrag  vad
gäller  att  uppmärksamma,  söka  och  redovisa.  Ansvarsfördelningen  på

verksamhetsnivå  är  tydlig.  Det  kan  dock  finnas  skäl  att  i en rutin  dokumentera  arbetet

från  att  upptäcka  statsbidrag  till beslut  efter  redovisning  av erhållna  statsbidrag.  Det  är

en inte  försumbar  risk  att  förlita  sig på enskilda  tjänstepersoner  kompetens.  Vi anser  att

beslut  om ati  söka  statsbidrag  eller  inte  bör  delegeras  till  förvaltningen.  Bam-  och

4 Beslut  om återkrav.  Skolverket.  2020-08-28

Dnr  2021:283.  Dnr  20211390.

B Bam-  odi  utbildningsnämnden,  2021-04-14
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utbildningsnämnden  har  icke  dokumenterade  nitiner  för  uppföljning  av erhållna

statsbidrag.  Då kostnader  som ska  redovisas  i hög grad  uppkommer  ute på enhetema
vore  en skriftlig  rutin,  som  en del i en sammanhållen  statsbidragsrutin,  att  föredra  för  att
säkra  hanteringen  vid eventuella  personafförändringar-

4.3 Socialnämnden

4.3.1  Storleken  på statsbidrag

Socialnämnden  har  sammanställt  antal  sökta  statsbidrag  för  åren  201 8-2020.  Under
perioden  har  nämnden  mäm  av en trend  med  minskade  statsbidrag.  Detta  på gnind  av
minskningen  av bidrag  från  Migrationsverket.  Trenden  med  totalt  minskade  bidrag  till
nämnden  bröts  2020  tack  vare  statsbidragen  för  att täcka  merkostnaderna  för  Covid-
19. I diagrammet  nedan  illustreras  omfattningen  av beviljade  statsbidrag  under  åren
20'18-2020.

Beviljade  statsbidrag  socialnämnden,  2018-2020,  mnkr-

2018

2019  . , '  "

2020  i i n=i n li ( i {l+i " N( },i  r r1i41 I.i Ii i ' V .

o IO 20 30 40 50 60

Under  2020  har  socialnämnden  beviljats  13 olika  kategorier  statsbidrag.  Den största
sortens  statsbidrag  var  från  Migrationsverket  för  olika  insatser  till asylsökande  och

nyanlända  med  uppehållstillstånd.  Statsbidragen  från  Migrationsverket  betalas  ut för  att
täcka  nämndens  kostnader  för  insatser  till enskilda  individer.  Den andra  sorten  av
nämndens  statsbidrag  är de som  gäller  för  särskilda  satsningar  i verksamheterna,  men
som inte  vänder  sig till särskilt  utpekade  individer.  Denna  sortens  bidrag  betalas  bland
annat  ut av Socialstyrelsen  och regeringen-
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Tabellen  nedan  är  en sammanställning  av  beviljade  statsbidrag  för  2020.

Sammanställning  av  statsbidrag  till  socialnämnden  2020  i kr.

i209  943  ": 1209  943

"5Ö18':  - 59ä1-8

:l:

324  645   324  645

Ij  '541 251 ' 11514  4931

B77813   677  813

77  802  '

34074200
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Under  2020  har  socialnämnden  fått  avslag  på tre  ansökningar  gällande  statsbidrag  om
totalt  26 758  kronor  /)Jla tre  avslagen  gällde  bidrag  från  Migrationsverket  för  insatser  till
enskilda  asylsökande  odi  nyanlända-  I ett  fall berodde  avslaget  på bristande  underlag
och i ett annat  hade  de sökbara  kostnaderna  inte identifierats  i tid  I det  tredje  fallet  var
det  något  osäkert  vad som kunde  beviljas,  varför  förvaltningen,  för  att inte  missa
bidrag,  tog med  alla kostnader  som bedömdes  relevanta-  Det  visade  sig dock  sedan  att
inte  alla  sökte  kosföader  kunde  beviljas.  Totalt  avslogs  bidrag  om 26 758  kronor  för  år
2020-

4.3.2  Ansvar  och  handläggning

Ansvaret  för  att ansöka  om statsbidrag  är reg)erat  i nämndens  delegationsordning9.  För
arbetet  med statsbidrag  finns  inga  skriföiga  rutiner  eller  prooessbeskrivningar-  För  att ta
reda  på hur  arbetet  med  statsbidrag  går  till har  intervjuer  genomförts.  Av  intervjuema
framgår  nedanstående  arbetssätt.

4.3.2.1  Utvecklings-ochstimulansmedelm.m.tillverksamheterna

Socialnämnden  tar  del av flera  olika  statsbidrag  med  syttet  att utveckla  och  stimulera
verksamhetema.  Likaså  ges  stöd  från  staten  för  att kompensera  för  särskilda  kostnader
som drabbar  kommunen,  t-ex- vid Coronapandemin.

Beslut  om att nämnden  ska söka  ett bidrag  av denna  sort  fattas  formellt  av
Törvaltningschet  effler diskussioner  i förvaltningens  ledningsgrupp.  Av våra  intervjuer
framgår  att beslutet  i princip  alltid  blir  att  söka  statsbidrag-  Detta  då statsbidragen  offa
ar sa pass  flexibla  att det  på eff  eller  annat  sätt  går  att  översätta  till förhållandena  i
Vimmerby  Ansvaretföi  JL-l  t,lleikuiiii'iha«iik,,  iiit5r  praktiska  arbetet,  delas  mellan
ekonom,  kvalitetssamordnare  och  berörd  verksamhet.  En förenklad  beskrivning  av

ansvarsfördelningen  är att ekonomen  ansvarar  för  de ekonomiska  uppgifterna  och
kvaIitetssamordnaren  för  de skriftliga  i ansökan  och redovisningen  till den  statliga
myndigheten.  Ekonomen  håller  sig informerad  om utlysningar  av statsbidrag  bland
annat  genom  prenumeration  av olika  nyhetsbrev  och genom  att skaffat  sig tillgång  till
särskilda  hemsidor  för  statsbidrag.

4.3.2.2  Flyktingmottagning

Det  finns  ett stort  antal  olika  statsbidrag  inom  flyktingmottagningen  som  riktar  sig till de
veikban'ihctcr  som  bedrivs  av socialnämnden-  Det  gållerfrämst  mottagandet  av
ensamkommande  barn,  insatser  inom  individ-  och familjeomsorgen  (t.ex.  ekonomiskt
bistånd  och insatser  till bam  som  far  illa)  samt  insatser  till äldre  och personer  med
funktionsnedsättning-  Alla  statsbidragen  inom  flyktingmottagningen  fönitom  de för
kvotflyktingar  söks  av  förvaltningens  ekonom.

Ensamkommande  barn

Statsbidraget  utgår  med  en dygnschablon  som är beroende  av bamets  ålder  och om
han eller  hon är asylsökande  eller  har  fått  uppehållstillstånd.  Dygnsschablonen  utgår
automatiskt  från  Migrationsverket  utifrån  uppgifter  i verkets  datasystem  om bamets
ålder  och migrationsstatus.  Ekonomen  kontrollerar  att Migrationsverkets  uppgifter
stämmer  överens  med  dennes  uppgifter  över  placerade  ensamkommande  barn.

9 Delegationsomning  för  soöalnåmnden,  2021
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Placeringama  sker  i stor  utsträckning  i familjehem.  Mer  kostsamma  placeringar,  för
vilka  dygnsschablonen  inte  täcker  kommunens  kostnader,  kan statsbidrag  sökas  för
om plaoeringen  sker  som  tvångsvård  enligt  LVU  eller  liknande.  I dessa  fall upprättar
ekonomen  en särskild  ansökan  som skickas  in till Migrationsverket.

Individ-  och  familjeomsorgen

Utöver  den ersättning  som  Migrationsverket  lämnar  för  initiala  kostnader  för

ekonomiskt  bistånd  för  varje  nyanländ  med  uppehållstillstånd,  kan utbetalt  ekonomiskt
bistånd  återsökas  givet  vissa  förutsättningar.  Ersättning  går även  att söka  för
placeringar  av barn  och unga  och skyddat  boende  för  våldsutsatta  kvinnor.

Statsbidrag  för  utbetalat  ekonomiskt  bistånd  och  pla>ringar  återsöks-  Av  våra
intervjuer  framkommer  att  ekonomen  inte  kan använda  sig av  verksamhetssystemet  för
att identifiera  de personer  för  vilka  statsbidrag  kan sökas.  Ekonomen  är i stor
utsträckning  hänvisad  till att på egen  hand leta upp denna  information.  Under  2020
avslogs  en ansökan  på grund  av att uppgifter  gällande  ekonomiskt  bistånd  till en
flykting  inte hade  inkommit  till ekonomen  i tid.

Det  finns  även  möjlighet  att söka  ersättning  för  placeringar  av bam  som  inte  är
ensamkommande  utan kommer  med  sin familj.  Så länge  barnet  är asylsökande  kan

kommunen  söka  ersättning  för  hela  kostnaden-  För de barn  med  uppehållstillstånd  som
plaoeras  gäller  särskilda  fönitsättningar.  Av  våra  intervjuer  framgår  att  även  det  här
saknas  något  effektivt  system  gällande  hur  man  ska identifiera  ärenden  som  kan
återsökas.  Ekonomen  fångar  upp  institutionsplaceringar  i och med  att  denne  även
återsöker  momsen  för  sådan  vård-  Familjehemsplaceringar  kan däremot  inte  fångas
upp på detta  sätt.

Äldreomsorg  och  omsorgen  om  funktionshindrade  samt  hälso-  och  sjukvård

Nämnden  har  rätt  till ersättning  för  vård-  och omsorgsinsatser  som ges  till nyanlända
med  uppehållstillstånd  inom  ramen  för  socialtjänstlagen,  LSS  och hälso-  och
sjukvårdslagen,  under  vissa  förutsättningar.

Av våra  intervjuer  framkommer  att det  för  tillfället  finns  två personer  som det  söks
statsbidrag  för  LSS  och hälso-  och sjukvårdsinsatser-  Det  saknas  även  på detta
område  några  säkra  nitiner  för  att  identifiera  alla  personer  Tör vilka  statsbidrag  kan
sökas.  Information  kan  fångas  upp  i samband  med  att  individuppgffler  gås  igenom
inom  ramen  för  arbetet  med  olika  nyckeltal.  Även  här  är ekonomen  beroende  av
information  från  berörd  verksamhet.  Det  finns  även  en kontakt  med
integrationsenheten  som  det  också  sker  utbyte  emellan-

4.3.3  Uppföljning

Berörd  chef  och  verksamhet  ansvarar  Tör att  genomföra  den verksamhet  för  vilket
bidrag  beviljats  och kontera  kostnader  på de koder  som  ekonomen  lagt  upp.  Av  våra
intervjuer  framgår  att konteringen  i huvudsak  sker  på rätt  sätt.  Ekonom  kontrollerar
konteringen  och korrigerar  vid behov.  I våra  intervjuer  lyfts  det  fram  att återbetalning  av
bidrag  är sällsynta,  under  2020  skedde  ingen  sådan
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4.3.4  Bedömning

Vi bedömer  att socialnämndens  organisation  och nitiner  för  hantering  av statsbidrag  för
utveckling  av  verksamheten  och  stimulansmedel  från  bland  annat  Socialstyrelsen  är
välfungerande.  Däremot  är motsvarande  för statsbidrag  från Migrationsverket  inte
tillräckligt  ändamålsenliga.

Det  är  arbetet  med  att identifiera  de individer  för  vilka  bidrag  kan sökas  som  skulle
behöva  stärkas  upp  ytter1igare.  Vi anser  att  ansvaret  på detta  vikUga  moment  i allt  för
stor  utsträckning  vilar  på förvaltningens  ekonom,  samtidigt  som denne  inte  har  givits  de
rätta  förutsättningarna.  Ekonomen  använder  de informationskanaler  som står  till
dennes  förfogande  och upprättar  på ett korrekt  sätt  ansökningar  Tör de personer  och
kostnader  som identifierats-  Vi anser  att det  behöver  tas  fram  skriftliga  nitiner  för
arbetet  och anpassat  informationsmmerial  till handläggande  personal  som  har  att
identifiera  återsökningsbara  kostnader  inom  sina verksamheter.  Vidare  bedömer  vi att
verksamhetssystemet  kan användas  i stöne  utsträckning  för  att identifiera

ersättningsgilla  insatser,  särskilt  inom  äldre-  odi  funktionshinderomsorgen-  Det  finns
möjligheter  att  göra  egna  utsökningar  ur systemen  men  även  att köpa  in särskilda
moduler  som  tar  ut uppgffler  aföomatiskt.

Vi bedömer  att det  finns  rutiner  för  att fånga  in nya sorters  statsbidrag  och  att nämnden
söker  de utvecklingsmedel  och stimulansbidrag  som  utlyses.  Likaså  bedöms

ansvarsfördelningen  inom  statsbidragshanteringen  vara  tydlig,  bland  annat  genom  att
beslutstypen  finns  i delegationsordningen

Vidare  bedöms  nämnden  ha fungerande  arbetssätt  för  uppföljning  så att  risken  för

återbetalningsskyIdighet  minimeras.  De fall av  återbetalning  som  funnits  ha berott  på
omständigheter  utardör  nämndens  kontroll-

Slutsats  och  rekommendationer

Vi bedömer  att socialnämndens  organisation  och rutiner  för  hantering  av statsbidrag
rör utveckling  av veikbeiiiilit,lt,ii  ui,li  stimulansmedel  från  bland  annat  Socialstyrelsen  är
välfungerande.  Det  finns  rutiner  för  att fånga  in nya sorters  statsbidrag  och  nämnden
söker  de utvecklingsmedel  och stimulansbidrag  som utlyses.  Bedömningen  grundas
också  på att nämnden  har  fungerande  arbetssätt  för  uppföljning,  för  att minska  risken
för  återbetaIningsskyIdighet.

Däremot  är motsvarande  arbetssätt  för  statsbidrag  från  Migrationsverket  inte  tillräckligt
ändamålsenliga.  Det är arbetet  med att identifiera  de individer  för  vilka  bidrag  kan
sökas  som skulle  behöva  stärkas  upp  ylterligare.  Vi anser  att det  behöver  tas fram
skriffliga  nitiner  för  arbetet  och  anpassat  informationsmaterial  till handläggande
personal  som har  att identifiera  återsökningsbara  kostnader  inom  sina  verksamheter-
Vidare  kan verksamhetssystemet  användas  i större  utsträckning  för  att identifiera
ersättningsgilla  insatser.

Vad  gäller  bam-  och  utbildmngsnämnden  görs  bedömningen  att nämnden  i
huvudsak  har  ändamålsenliga  rutiner  för  ansökan  om och uppföljning  av statsbidrag
inom  grundskola-  Bedömningen  gnindar  sig på att  det  finns  en ändamålsenlig
organisation  för  arbetet  med  statsbidrag  vad  gäller  att uppmärksamma,  söka  och
redovisa.  Ansvarsfördelningen  på verksamhetsnivå  är tydlig.  Det kan dock  finnas  skäl
att  i en rutin  dokumentera  arbetet  från  att upptäcka  statsbidrag  till beslut  effler
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redovisning  av  erhållna  statsbidrag.  Vi anser  att  beslut  om att  söka  statsbidrag  eller

inte  är  en fråga  för  bam-  och  utbildningsnämnden  att  fatta.  Därför  ska  nämnden  i sin
delegationsordning  besluta  om vem  som  på nämndens  uppdrag  beslutar

5.1 Rekommendationer

UtiFrån  vår  bedömning  och  slutsats  rekommenderar  vi nedanstående

Barn-  och  utbildningsnämnden

*  Till tjänsteperson  delegera  beslut  om statsbidrag.

*  Upprätta  rutin  för  handläggning  av  statsbidrag.

o'l  b;utiuiauJLll

*  Upprätta  skriftliga  rutiner  för  hanteringen  av statsbidrag,  även  till handläggande
personal  som  har  att  identifiera  återsökningsbara  kostnader  inom  sina
verksamheter-

*  Ar»vänd  verksamhetssystemet  i stöne  utsträckning  för  att  identifiera  personer

och  insatser  för  vilka  det  går  att  söka  statsbidrag  från  Migrationsverket.

KPMG  AB

Fredrik  Ottosson

Certifierad  kommunal  revisor

Joakim  Nertyk

Certifierad  kommunal  revisor

Evelina  Witoft

Verksamhetsrevisor
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Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt  Bankgiro: 577-2777  Plusgiro: 7 48 59-0

Svar på revisionsrapport ”Granskning av kultur- och 
fritidsverksamheten i Vimmerby kommun” 
Inledning 

Kommunstyrelsen har tagit del av revisionens granskning av kultur- och fritidsverksamheten i 
Vimmerby kommun. 

Kommunstyrelsen lämnar nedan svar på rapportens bedömningar och planerade åtgärder 
avseende dessa. 

 
Bedömningar mot kontrollmål/revisionsfrågor 

Kontrollmål/revisionsfråga Kommentar/rekommendation Kommunstyrelsens svar 

Har kommunstyrelsen 
fastställt mål för kultur- och 
fritidsverksamheten och finns 
dessa nedbrutna i 
verksamhetsplaner och 
enhetsplaner, i enlighet med 
av fullmäktige beslutad 
styrmodell? 

Kommunstyrelsen bör tillse 
att styrmodellen följs vad 
gäller utformandet av 
nämndmål, verksamhetsplaner 
och enhetsplaner samt att 
kultur- och 
fritidsverksamheten integreras 
i denna styrning. 

Det påpekande som 
revisionen gör berör inte bara 
kultur- och fritidsområdet 
utan hela kommunstyrelse-
förvaltningen. Det pågår 
därför ett större arbete kring 
styrning och styrningsverktyg 
som leds av ekonomichefen. 
Detta arbete ska 
implementeras under andra 
hälften av 2022. 
 
I samband med att fullmäktige 
beslutar om ny vision kommer 
kommunstyrelsen arbeta med 
mål för verksamheten i stort 
vilket även innefattar kultur- 
och fritidsverksamheten. 
Kommunfullmäktige beslutar 
om ny vision senast utgången 
av 2021.  
 

Är ansvar och roller för kultur 
och fritidsverksamheten 
tydliggjorda, dels på politisk 
nivå mellan kommunstyrelse 
och utskott och dels inom 
förvaltningsorganisationen? 

Kommunstyrelsen bör tillse 
att en utvärdering av 
utskottsorganisationen 
genomförs, att åtgärder vidtas 
i syfte att förtydliga roller och 
ansvar mellan kultur- och 

Demokratiberedningen har 
föreslagit kommunfullmäktige 
att nuvarande politiska 
organisation förlängs över 
mandatperioden 2023-2026.  
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fritidsutskottet och 
kommunstyrelsen samt att 
delegationsordningen ses 
över. 

Demokratiberedningen 
kommer att utvärdera 
nuvarande politiska 
organisation och utreda hur 
den politiska organisationen 
bör se ut för mandatperioden 
2027-2030. 
 
Sedan granskningen 
genomfördes har 
kommunstyrelsens 
delegationsordning 
uppdaterats och gäller från 1 
juni 2021. Ytterligare en 
översyn behöver göras där 
man bland annat ser över 
utskottens rätt att avge 
yttrande. Delegering av 
brådskande ärenden har 
ändrats i senaste versionen 
och i nu gällande 
delegationsordning är det 
endast kommunstyrelsens 
ordförande som kan besluta i 
brådskande ärenden. 
 

Finns ändamålsenliga 
riktlinjer och rutiner för 
fördelning av 
föreningsbidrag? 

Kommunstyrelsen bör tillse 
att ändamålsenliga rutiner 
upprättas för att komplettera 
de befintliga riktlinjerna vad 
gäller fördelning av 
föreningsbidrag. 

En analys och genomgång av 
de riktlinjer och rutiner för 
fördelning av föreningsbidrag 
som finns idag ska 
genomföras under hösten 
2021 för en eventuell 
förändring och 
implementering under 2022. 
 

Finns riktlinjer för uthyrning 
av idrottsanläggningar och är 
den interna kontrollen 
tillräcklig? 

Kommunstyrelsen bör tillse 
att riskanalyser omfattande 
hela kommunstyrelsens 
ansvarsområde ligger till 
grund för de interna 
kontrollplaner som upprättas. 

Kommunstyrelsens 
internkontrollarbete behöver 
utvecklas i sin helhet och 
under 2022 kommer ett 
utvecklingsarbete göras 
avseende internkontroll. 
Kommunstyrelsen ger 
kommunstyrelseförvaltningen 
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i uppdrag att kultur- och 
fritidsområdet arbetas in 
internkontrollplanen för 2022. 
 
När det gäller uthyrning av de 
idrottsanläggningar, vilka 
ligger under 
kommunstyrelsen, kommer en 
upphandling att göras av ett 
digitalt bokningssystem. 
Genom detta bedömer vi att 
den interna kontrollen 
kommer vara tillräcklig, d v s 
den blir automatiserad. 
 

Finns övergripande rutiner för 
upprättande och hantering av 
avtal mellan kommun och 
föreningar? 

Kommunstyrelsen bör tillse 
att övergripande rutiner 
upprättas för hanteringen av 
avtal mellan kommun och 
föreningar. 

Avtal mellan kommunen och 
föreningarna finns, däremot 
kommer övergripande rutiner 
ses över och tydliggöras 
tillsammans med övriga 
berörda verksamheter inom 
kommunen under första 
hälften av 2022. 
 

Finns dokumenterade 
riktlinjer/rutiner för 
förvaltning och deponering av 
konst? 

Kommunstyrelsen bör besluta 
om riktlinjer avseende 
konsthantering samt tillse att 
riktlinjerna kompletteras med 
dokumenterade rutiner för 
inköp, hantering och kontroll 
av den konst som kommunen 
äger och lånar. 

Arbetet med att ta fram 
riktlinjer och rutiner för 
inköp, hantering och kontroll 
har påbörjats av förvaltningen 
och beräknas vara klart under 
2022. 

Finns en strukturerad 
samverkan med övriga 
nämnders verksamheter? 

Kommunstyrelsen bör sträva 
efter en mer formaliserad 
samverkan med relevanta 
nämnder i kultur- och 
fritidsfrågor. 

Innan samverkansformer kan 
formaliseras behöver först mål 
och inriktning för kultur- och 
fritidsområdet tydliggöras. Se 
svar under första 
revisionsfrågan här ovan. 
 

Sker uppföljning och 
utvärdering av mål, kvalitet 
och resultat? 

Kommunstyrelsen bör 
säkerställa att uppföljning av 
de av fullmäktige beslutade 

Det planerade 
utvecklingsarbetet har fått 
sättas på paus under 2019 på 
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Biblioteksplan 
 
Vilken återrapportering får 
kommunstyrelsen avseende 
kultur- och 
fritidsverksamheten? 

styrdokumenten med bäring 
på kultur och fritidsfrågor, 
sker i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut 
samt att återrapportering sker. 

grund av den politiska 
turbulensen och 2020-2021 på 
grund av pandemin. Arbetet 
med uppdatering av SLUSEN 
har återupptagits efter 
sommaren 2021. Uppföljning 
och uppdatering kommer ske 
utifrån fastställd plan 
tillsammans med arbetet med 
översiktsplaneringen. Ett 
första medborgarmöte 
genomfördes 27 sep 2021 och 
ska nu följas av möten i alla 
kommunens tätorter. Det 
innebär ett en uppdatering av 
SLUS kommer finnas klar 
efter sommaren 2022. 
 
För övriga styrdokument som 
Kulturstrategi och 
Kulturgaranti ska 
handlingsplaner tas fram och 
liksom plan för 
återrapportering inför 2022. 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-10-26 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ §  2020/570 2021.4728  
 

Krisledningsnämnden - beslut om att inaktivera krisledningsnämnden 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
- att inaktivera krisledningsnämnden fr.o.m. 2021-10-26.  
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutar att inaktivera Vimmerby kommuns krisledningsnämnd med 
anledning av läget beträffande Covid -19.  
 
Beslutet fattas med stöd av dels Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, dels 
kommunstyrelsens reglemente.  

 
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Socialförvaltningen  

Anna Kindström 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-10-29 
Referens 

 

 
Id 

 

 
 Socialnämnden 

Kommunens revisorer 

Kommunfullmäktige  

  
 

Rapportering av förekomsten av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS kvartal 3 2021  

Rapporteringen avser år 2021 kvartal: 3 (juli, augusti, september) 

Ansvarig nämnd: Socialnämnden  

 

Man/kvinna Verksamhets-

område* 

Insats Beslutsdatum/datum 

för avbrott   

Orsak till dröjsmål 

M SoL OF Dagverksamhet 2020-08-17  Omfattar totalt 7 män 

Delvis verkställda beslut 

2020-08-17 – 

Orsak: Covid -19 

K SoL OF Dagverksamhet 2020-08-17  Omfattar totalt 3 kvinnor 

Delvis verkställda beslut 

2020-08-17 – 

Orsak: Covid -19 

K SoL ÄO Särskilt boende 2021-09-03 Resursbrist 

K SoL ÄO Särskilt boende 2021-06-01 Resursbrist 

K SoL ÄO Särskilt boende 2021-06-10 Resursbrist 

M SoL ÄO Särskilt boende 2021-06-23 Resursbrist 

M SoL ÄO Särskilt boende 2021-08-09 Resursbrist 

K SoL ÄO Särskilt boende 2021-08-24 Resursbrist 

 

Förtydligande gällande rapporteringen för insatsen dagverksamhet 

Insatsen dagverksamhet som riktar sig till personer med dagverksamhet inom 

socialpsykiatri bedrivs fr.o.m. 2020-08-17 i anpassad form med hänsyn tagen till 

fysisk distansering. Det medför att samtliga brukare i verksamheten kan beviljas 

insatsen men i begränsad omfattning. I och med att brukarnas beslut anger fler 

tillfällen/vecka hanteras dessa beslut som delvis ej verkställda. Orsak som anges i 

samband med rapporteringen till IVO Covid -19.  

 

* Begreppen hämtas från IVO:s kategorisering av verksamhetsområden 
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Underskrift av ansvarig 
 
 
 
Anna Kindström 

Kvalitetssamordnare  
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Kommunstyrelsen

Motion om solcellsbänk

Beslut om remittering
Motionen får ställas.

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet 
Anneli Jakobsson (-) och Kjell Jakobsson (-) föreslår i sin motion att kommunen undersöker 
möjligheten att införskaffa smarta solcellsbänkar som erbjuder både mobilladdning och WiFi-
uppkoppling i Vimmerby kommun. 

Motionärerna förklarar att en solcellsbänk har uttag för USB och en trådlös laddning i sittytan, 
som är av solpanel. De anser att Vimmerby kommun ska ligga i framkant vad gäller tekniska 
innovationer inom miljö- och energiområden, och därför anordna solcellsbänkar på lämpliga 
platser.

Anneli Jakobsson (-) och Kjell Jakobsson (-) argumenterar vidare att genom solcellsbänkar 
bemöter man invånares och turisters krav på miljötänk. Solcellsbänken är även belyst, och det 
skapar en tryggare miljö, menar de.

Beslutsunderlag
Motion om solcellsbänk, KS 2021.4415

Leif Larsson
Kommunfullmäktiges ordförande
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Vimmerby 11/10-2021 

 

Motion om solcellsbänk 

 

En solcellsbänk är en ”smart bänk” med solceller där besökare kan ladda sina 
mobiler och koppla upp sig på WIFI. Den har uttag för USB och en trådlös 
laddning i sittytan. Bänkens sittyta är av solpanel så laddningen sker helt 
miljövänligt. Vimmerby kommun bör(ska) ligga i framkant vad gäller tekniska 
innovationer inom miljö och energiområden och vad är då inte mer miljövänligt 
än att upprätta solcellsbänkar på lämpliga områden. Vimmerby är en turiststad 
och genom solcellsbänkar bemöter man turisters krav på miljötänk men även 
hos invånarna i Vimmerby kommun. Utöver detta så är solcellsbänken även 
belyst, vilket skapar en tryggare miljö. 

 

Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta 

 

-Att undersöka möjligheten att införskaffa smarta solcellsbänkar som erbjuder 
både mobilladdning och WIFI-uppkoppling i Vimmerby kommun 

 

Anneli Jakobsson 

Kjell Jakobsson
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Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om belysning på offentliga lekplatser

Beslut om remittering
Medborgarförslaget får ställas. 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet 
Hampus Thorstensson berättar i sitt medborgarförslag om belysning på offentliga lekplatser 
att deras son älskar att leka, och fortfarande hellre leker aktivt med kroppen än framför en 
skärm. Han skriver: ”Det finns inget som hindrar honom från att leka, regn, blåst eller kyla 
blir bara extra element av det roliga.” Som föräldrar tycker de att det är fantastiskt, och de är 
glada över att bo nära flera lekplatser. En stor utmaning är dock den mörka delen av året.

Hampus Thorstensson resonerar så att lyktstolparna intill de av kommunen organiserade 
lekplatserna har enkla strålkastare, som lyser upp vägen till lekplatsen, och lyktan är riktad 
mot vägen.

Hampus Thorstensson föreslår, med motiveringen ”Låt barnen få möjlighet att vara barn på 
ett säkert och tryggt sätt”, följande:

- Kommunen uppgraderar gatubelysningen intill alla av kommunen organiserade lekplatser 
till tvådelade ljuskällor, där den ena delen lyser upp vägen, medan den andra riktas mot 
lekplatsen.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag om belysning på offentliga lekplatser, blankett, KS 2021.4505
Medborgarförslag om belysning på offentliga lekplatser, KS 2021.4504

Leif Larsson
Kommunfullmäktiges ordförande
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Medborgarförslag om belysning på offentliga lekplatser: 
 
Det är sant som de säger – innan man själv står där så vet man sällan vad man pratar om. 
Hemma har jag en son på dryga 1,5 år som – precis som sina jämnåriga kompisar – älskar att leka och 
busa.  
Han är just nu i den åldern att han fortfarande hellre leker aktivt med kroppen än framför en skärm.  
Som förälder tycker man självklart att detta är fantastiskt. 
Det finns inget som hindrar honom från att leka, regn blåst eller kyla blir bara extra element av det 
roliga. Från vårt hem har vi bara några hundra meter till flera av kommunen organiserade lekplatser.  
De må vara små men med energi hos ett barn och fantasi blir även den minsta gruskulle till berg att 
bestiga.  
Vi är väldigt glada över att bo så nära den organiserade spontanleken men det finns utmaningar. 
En stor utmaning för den enkla leken, den organiserade och smidiga, är mörkret. 
 
Som allmänt känt vandrar vi just nu in i den perioden på året när timmarna som vi har möjlighet att 
se utan lampa blir kortare och kortare. 
Att med pannlampas hjälp försöka leta efter gungans fantastiska möjligheter känns vare sig tryggt 
eller lockande.  
 
Intill alla av kommunen organiserade lekplatser finns det gatubelysning.  
Dessa lyser upp vägen till där leken genomförs.  
Alla har lyktstolpar precis bredvid – med lyktan riktad mot vägen. 
 
Med en enkel manöver skulle lekplatsen få en mycket högre trygghetsfaktor och nyttjande möjlighet. 
I stället för att låta dessa lyktstolpar ha enkla strålkastare är min yrkan att kommunen uppgraderar 
just dessa stolpar till tvådelade ljuskällor där den ena delen lyser upp vägen medan den andra skapar 
möjligheter för lek även efter att solen slutat ge oss naturligt ljus. 
 
Låt barnen få möjlighet att vara barn på ett säkert och tryggt sätt 
 
 
Allt gott 
Den ödmjuka och otroligt trevliga, Hampus Torstensson 
 
 
Observera att denna motion inte inbjuder till att jag vill ta politisk ställning eller engagera mig i 
politiska frågor under kommande period. 
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MEDBORGARFÖRSLAG 

Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag från: 

Namn 

Adress 

Tel nr 

E-post

Förslag: 

 Jag är medveten om att detta förslag blir en allmän handling, att det publiceras på 
kommunens hemsida, och kan komma att bli ett inslag i tidningarna och lokal-TV.

Underskrift: 
Ort Datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Lämna eller skicka medborgarförslaget till kommunen, se adresser nedan. 

Telefonnummer: Hemsida: 
0492 – 76 90 00 www.vimmerby.se 

Besöksadress: 
Stångågatan 28  
Stadshuset 
Vimmerby 

Postadress: 
Vimmerby kommun  
Stadshuset 
598 81 VIMMERBY E-post:

kommun@vimmerby.se
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Kommunstyrelsen

Motion om rensning av Lillån

Beslut om remittering
Motionen får ställas. 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet 
Anneli Jakobsson (-) och Kjell Jakobsson (-) föreslår i sin motion att kommunfullmäktige ger 
berörd nämnd i uppdrag att se över hela sträckan av Lillån som ligger på kommunal mark och 
att rensa upp så att Lillån åter kan flöda.

Anneli Jakobsson (-) och Kjell Jakobsson (-) skriver att det vid Södra Ringleden och 
Bolagsgatan vid Ceosvallen är igenväxt av sly och vass, vilket medför att Lillån inte har något 
vattenflöde. Motionärerna menar att det därför finns en överhängande risk för översvämning 
vid snösmältning och vårflod.

Anneli Jakobsson (-) och Kjell Jakobsson (-) hänvisar till kommunens ambition att Vimmerby 
ska vara en attraktiv stad att vistas i, och att en igenväxt å inte ser så inbjudande ut, t ex under 
fotbollstävlingen Bullerby cup. 

Beslutsunderlag
Motion om upprensning av Lillån, KS 2021.4516

Leif Larsson
Kommunfullmäktiges ordförande
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Vimmerby 2021-10-17 

 

Motion om rensning av Lillån 

 

Vid Södra ringleden och bolagsgatan vid Ceosvallen är det igenväxt av sly och vass så Lillån 
har inget vattenflöde. Det här kan få konsekvenser vid snösmältning och vårflod då det finns 
en överhängande risk för översvämning då vattnet inte har någonstans att ta vägen. 

 

Vimmerby stad ska ju även vara en attraktiv stad att vistas i och vid Ceosvallen anordnas 
varje år (ej under pandemin) Bullerby cup och utseendemässigt ser det inte så inbjudande ut 
med en igenväxt å.  

Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta  

-Att ge berörd nämnd i uppdrag att se över hela sträckan av Lillån som ligger på kommunal 
mark och rensa upp så Lillån åter kan flöda 

 

Bifogar bilder tagna vid Ceosvallen på både vänster och höger sida 

Anneli Jakobsson 

Kjell Jakobsson 
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Remiss
Sida
1 (1)

2021-10-20 Ärendenr 
2021/454

 

Kommunfullmäktiges presidium  

Id 
2021.4544

Post: Vimmerby kommun 598 81 Vimmerby  Besök: Stångågatan 28
Telefon: 0492 76 90 00  Fax: 0492- 76 90 98  E-post: kommun@vimmerby.se  Webbplats: www.vimmerby.se 

Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt  Bankgiro: 577-2777  Plusgiro: 7 48 59-0

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - om byggnation på Karlbergstomten

Beslut om remittering
Medborgarförslaget får ställas.

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet 
Björn Svensson föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen involverar Karlbergstomten i 
kommunens utvecklingsarbete. Han menar att t ex bostadsbristen kan minskas om tomten 
används för bostäder.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag - om byggnation på Karlbergstomten, KS 2021.4529

Leif Larsson
Kommunfullmäktiges ordförande
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.	

Ordförande: Leif Larsson
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-10-26 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 289  2021/343 2021.4671  
 

Rapportering till kommunstyrelsen och fullmäktige om avtalssamverkan 
år 2021 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 
- föreslå kommunfullmäktige att fastställa sammanställningen över kommunens 

avtalssamverkan. 
 

Sammanfattning 

En kommun får ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av 
en annan kommun eller en region. Det kallas då avtalssamverkan. Kommuner får även 
komma överens om att uppdra åt en anställd i den andra kommunen att besluta på 
kommunens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. I så fall tillämpas 7 
kap. 4-8 §§ om jäv, delegering av ärenden och anmälan av beslut (KL 9:37). 
Kommunstyrelsen ska varje år rapportera till fullmäktige om pågående avtalssamverkan 
(KL 9:38). 

 
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över avtalssamverkan, och ska kontrollera att 
reglerna om delegering, brukarmedverkan och anmälan av beslut följs av 
utförarkommunen och dess anställda. (KL 6:1.) 

  
Genom att fullmäktige får information om samverkan och hur den utvecklas, får 
fullmäktige möjlighet att besluta om strategisk inriktning. Det är även utifrån ett 
demokratiperspektiv viktigt att samverkan kan följas av medlemmarna och den vidare 
allmänheten. (prop 2017/18:151, s 42) 

 
Rapporteringsskyldigheten kan fullgöras genom att kommunstyrelsen väcker ett separat 
ärende i fullmäktige, eller genom rapportering i samband med i årsredovisning eller 
budget. 
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Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-10-26 

 

 
 

 

Beslutsunderlag 
KS 2021.3801 Sammanställning av avtalssamverkan år 2021 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Sammanställning 
Sida 
1(1) 

2021-07-30 Ärendenr  
2021/343 

   Id  
2021.3801 

 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningen     

 
    Kommunstyrelsen 
    Kommunfullmäktige 
 
 

Rapportering till kommunstyrelsen och fullmäktige om avtalssamverkan år 2021 
 

Organisation Avtalad verksamhet Medverkande 
kommuner 

Har extern delegering 
avtalats? 
Har delegeringen 
utnyttjats? 1 

Ksf, direkt underställd kommundirektör 

Kommunjurist 
 

Kommunjuristfunktion främst inom 
områdena avtal, fastighetsrätt och 
tvistelösningar. 

Vimmerby 
tillhandahåller 
funktionen för 
Hultsfred och Kinda. 

Ingen delegering har 
avtalats. 

Ksf, HR-avdelningen 

Ledarskaps-
programmet 
”Ledarutveckling 
över gränserna” 

Organiserar, samordnar, kallar in 
konsult som utbildar. Kommunerna 
utser deltagare och betalar 
Vetlanda per plats. Vi har skickat 
cirka tre deltagare per år till denna 
ettåriga utbildning. 
 

Vetlanda 
tillhandahåller 
funktionen för Aneby, 
Hultsfred, Högsby, 
Kinda, Mönsterås, 
Nässjö, 
Oskarshamn, 
Uppvidinge, Ydre 
och Vimmerby. 

Inget beslutsfattande 
förekommer,  
dvs ingen delegering. 

Ksf, Ekonomiavdelningen 

Inköpscentral Offentlig upphandling: Upprättar 
gemensamma avtal för varor och 
tjänster som efterfrågas och köps 
frekvent i stora kvantiteter. 
Specifika upphandlingar hos resp 
kommun. Informerar och utbildar. 
Inventerar behov. Medverkar vid 
konkurrensutsättning, offertförfråg-
ning och direktupphandling. 

Västervik 
tillhandahåller 
funktionen för 
Hultsfred, Högsby, 
Mönsterås, 
Oskarshamn och 
Vimmerby. 

Avtalet innehåller 
delegerad beslutanderätt i 
upphandlingsfrågor till 
Västerviks kommun. 

Ksf, Administrativa avdelningen 

Överförmyndare i 
samverkan, ÖVIS 

Utövar tillsyn över gode män, 
förvaltare och förmyndare.  
Utser och förordnar god man för 
ensamkommande flyktingbarn.  

Vimmerby 
tillhandahåller 
funktionen för Kinda, 
Åtvidaberg och Ydre. 

Extern delegering har 
avtalats. 
Den utnyttjas i 
handläggarnas dagliga 
arbete. 

Konsument 
Höglandet 

Kostnadsfri konsumentvägledning 
vid reklamationer och tvister. 
Upplysning om rättigheter och 
skyldigheter som konsument. 

Nässjö tillhandahåller 
funktionen för Ydre, 
Aneby, Sävsjö, 
Eksjö, Tranås och 
Vimmerby 

Inget beslutsfattande 
förekommer,  
dvs ingen delegering. 
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Ksf, Samhällsbyggnadsavdelningen 

Skolskjutsar Upphandlar kommunens 
skolskjutsar. 
Utför kommunens skolskjutstrafik 
med upphandlade entreprenörer.  
Myndighetsutövningen ligger kvar 
hos kommunen.  

Region Kalmar län, 
KLT, tillhandahåller 
funktionen för 
Vimmerby m fl. 

Besluten fattas internt inom 
vår egen kommun. 

Färdtjänst och 
riksfärdtjänst 

Myndighetsutövning. 
Utförande av tjänsterna. 
Skatteväxling av kostnaderna. 

Region Kalmar län, 
KLT, tillhandahåller 
funktionen för 
Vimmerby m fl. 

Extern delegering har 
avtalats. 
Den utnyttjas i 
handläggarnas dagliga 
arbete. 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Gemensam 
gymnasieregion 

Elever har möjlighet att på lika 
villkor söka och bli antagna till alla 
kommunala gymnasieskolor i 
samverkansområdet. 

Hultsfred, Högsby, 
Oskarshamn, 
Mönsterås, Västervik 
och Vimmerby. 

Inte aktuellt med extern 
delegering. 

Socialförvaltningen 

Personliga ombud Arbetsgivaransvar för personliga 
ombud för personer med långvarig 
och omfattande psykisk 
funktionsnedsättning som inte på 
egen hand kan/vill/vågar söka vård, 
service eller stöd. Ombudet 
samordnar och hjälper till i 
kontakterna med myndigheter. 

Västervik 
tillhandahåller 
funktionen för 
Hultsfred och 
Vimmerby. 

Inget beslutsfattande 
förekommer,  
dvs ingen delegering.  

Familjerådgivning Rådgivning vid 
relationsproblematik.  

Västervik 
tillhandahåller 
funktionen för 
Vimmerby. 

Inget beslutsfattande 
förekommer,  
dvs ingen delegering. 

Vård- och 
omsorgscollege 

Ett samarbete mellan arbetsgivare, 
fackförbund och utbildare. 
Socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden delar lika på 
kostnaden för Vimmerby kommun. 

Västervik 
tillhandahåller 
funktionen för 
Vimmerby m fl.  

Inte aktuellt med extern 
delegering. 
 

Handläggning av 
ärenden enligt 
alkohollagen 

Handlägger serveringstillstånd 
angående alkoholdrycker, utövar 
försäljningstillsyn vad gäller folköl, 
läkemedel och tobak gentemot 
näringsidkare och privatpersoner.  

Vimmerby 
tillhandahåller 
funktionen för Kinda 
och Ydre. 

Extern delegering har 
avtalats. Den utnyttjas i 
handläggarnas dagliga 
arbete, enligt delegations-
ordning i resp kommun.  

Höglandets 
socialjour 

Socialjoursverksamhet vid akuta 
ärenden efter kontorstid, t ex när 
barn akut far illa. organiserar och 
har arbetsgivaransvaret 

Eksjö tillhandahåller 
funktionen för 
Vimmerby m fl. 

Extern delegering har 
avtalats. Den utnyttjas i 
handläggarnas dagliga 
arbete. 

Hälso- och 
sjukvårdsinsatser 

Tillfälliga insatser vid enskild 
patients kortare vistelse i Vimmerby 
kommun. Gäller ca 0-2 ärenden per 
år. Regleras genom särskilt avtal 
för varje patient. 

Vimmerby 
tillhandahåller 
funktionen för 
avtalad annan 
kommun. 

Inget beslutsfattande 
förekommer,  
dvs ingen delegering. 

Insatser enligt 
socialtjänstlagen 
och LSS 

Tillfälliga insatser vid enskild 
brukares kortare vistelse i 
Vimmerby kommun. Gäller ca 0-2 
ärenden per år. Regleras genom 
särskilt avtal för varje brukare. 

Vimmerby 
tillhandahåller 
funktionen för 
avtalad annan 
kommun. 

Inget beslutsfattande 
förekommer,  
dvs ingen delegering. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 Ingen avtalssamverkan finns inom 
miljö- och byggnadsförvaltningen. 

  

 
 
1 Regeringens proposition 2017/18:151 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, s 59
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-10-26 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 290  2021/75 2021.4673  
 

Motioner som inte avgjorts år 2021 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
sammanställningen av motioner som inte avgjorts per 2021-08-12. 
 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska ej avgjorda motioner redovisas för 
fullmäktige två gånger per år. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en 
sammanställning av motioner som inte avgjorts per 2021-08-12. 
 

Beslutsunderlag 
Sammanställning, Motioner som inte avgjorts per 2021-08-12 
Tjänsteskrivelse 2021-08-13, Motioner som inte avgjorts per 2021-08-12 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Sammanställning 
Sida 
1(1) 

2021-08-12 Ärendenr  
2021/75 

   Id  
2021.3620 

 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningen     

 
    Kommunfullmäktige 
 
 
 

Motioner som inte avgjorts per 2021-08-12 
Markering med röd färg har gjorts för de ärenden som verkar ha förbigåtts i hanteringen,  
dvs ”fallit mellan stolarna”. 
 
Ärendenr Datum Ärendemening Status 

2021/256 2021-05-20 Motion om hundlatriner i Storebro KF pres 210524 -> KS 

2021/214 2021-04-21 Motion om hundrastgård KS pres 210519  
-> KS Sb och Utv 

2021/185 2021-04-07 Motion om belysta välkomstskyltar vid Vimmerbys infarter KS pres 210519 -> KS Sb 

2021/184 2021-04-07 Motion om att införa bussresor mellan Vimmerby och Gullringens 
simhall 

KS pres 210519 -> KS Sb 

2021/130 2021-03-02 Motion om att äldreomsorgen behöver fler medarbetare KF pres 210305 ->SN 

2021/47 2021-01-28 Motion om utredning av övervakningskameror KF pres 210129 -> KS 

2021/3 2021-01-06 Motion om utökad tid för pulshöjande aktiviteter i grundskolan KF pres 210115 -> BUN 

2020/498 2020-09-25 Motion om att byta ut lek-/ klätterställningen på Storebro skola samt 
göra en översyn av övriga lekredskap på skolorna i Vimmerby 
kommun 

Ks pres 201005 -> KS -> Sb 

2020/436 2020-08-21 Motion om att göra en översyn av lekredskap på skolorna i Vimmerby 
kommun 

KF pres 200824 -> KS -> Sb 

2020/380 2020-06-25 Motion angående information om blodgivning KF pres 200630 -> KS -> HR 

2020/371 2020-06-15 Motion om MicroMötesplatser KS 200630 -> KS Utv 

2020/254 2020-04-06 Motion om att Vimmerby kommun ska införa en visselblåsarfunktion KF pres 200422  
-> KS -> Adm 

2020/161 2020-03-02 Motion Samlat schema - fyradagarsvecka för studenterna på 
gymnasieskolan i Vimmerby 

KF 200302 -> BUN 

2020/160 2020-03-02 Motion Guldkant - att heltid kan omfatta en förkortad arbetsvecka KS 200317 -> Ksf HR 

2020/128 2020-02-17 Motion om umgänge över generationsgränser KS 200317 -> SN och BUN, 
sn svarar ej fråga för dem 

2020/127 2020-02-17 Motion om avskaffande av delade turer KF 200302 -> SN 

2019/613 2019-11-22 Motion om utökad kontroll av belastningsregister KSAU 191217 -> Ksf HR 

2019/298 2019-04-25 Motion om att återinföra programpengen KSAU 190521 -> Ksf Utv 

2016/491 2016-09-20 Motion - Utveckla besöksnäringen utanför turistsäsongen KSAU 161031 -> Ksf Utv 
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Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-10-26 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 291  2021/76 2021.4675  
 

Medborgarförslag som inte avgjorts år 2021 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
sammanställningen av medborgarförslag som inte avgjorts per 2021-08-12. 
 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska ej avgjorda medborgarförslag 
redovisas för fullmäktige två gånger per år. Kommunstyrelseförvaltningen har 
tagit fram en sammanställning av medborgarförslag som inte avgjorts per 
2021-08-12. 
 

Beslutsunderlag 
Sammanställning, Medborgarförslag som inte avgjorts per 2021-08-12 
Tjänsteskrivelse 2021-08-13, Medborgarförslag som inte avgjorts per 2021-08-12 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Sammanställning 
Sida 
1(1) 

2021-08-12 Ärendenr  
2021/76 

   Id  
2021.3618 

 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningen     

 
    Kommunfullmäktige 
 
 
 

Medborgarförslag som inte avgjorts per 2021-08-12 
Markering med röd färg har gjorts för de ärenden som verkar ha förbigåtts i hanteringen,  
dvs ”fallit mellan stolarna”. 
 
Ärendenr Datum Ärendemening Status 

2021/217 2021-04-23 Medborgarförslag om att kommunen ska anlägga en discgolfbana KS pres 210519  
-> KS Sb och Utv 

2021/190 2021-04-13 Medborgarförslag om att sälja en bostadsfastighet, för att bilda en 
bostadsrätts- eller äganderättsförening 

KS pres 210416 Överlämning 
för beslut -> Vimarhem AB 

2021/28 2021-01-14 Medborgarförslag - Hinderbana och utegym för mångsidig träning i 
Vimmerby 

KS pres 210209  
-> KS Utv och Sb 

2020/530 2020-10-20 Medborgarförslag om belysning utmed gång- och cykelbana  KF pres 201030 -> KS -> Sb 

2020/499 2020-09-25 Medborgarförslag om att installera solceller på samtliga 
kommunägda, solbelysta tak 

KS pres 201005 -> KS Sb 

2020/336 2020-05-27 Medborgarförslag om att sätta Vimmerby kommun i centrum och få 
till en blocköverskridande överenskommelse rörande bredband i 
hela kommunen 

KS 200630 -> KS presidium 

2020/179 2020-03-10 Medborgarförslag om förbud mot obehörig fordonstrafik på delar av 
Drottninggatan 

SBU 200908  
Förslag avslå -> KS 

2020/78 2020-01-28 Medborgarförslag - Vimmerby kommun initierar arbete med 
bredband till samtliga kommuninnevånare 

KS 200317 -> Ksf Adm 

2019/341 2019-05-28 Medborgarförslag - kravlista för ett mer hållbart samhälle där både 
människor och miljö mår bra 

KSAU 190618 -> Ksf 

2018/432 2018-09-19 Medborgarförslag om att Vimmerby kommun ska bygga fler 
hyresrätter 

KSAU 181009 -> Vimarhem 
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Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-10-26 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 285  2020/541 2021.4667  
 

Antal ledamöter i kommunfullmäktige 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
- att föreslå Kommunfullmäktige besluta att Vimmerby kommun bibehåller 49 

ledamöter i fullmäktige. 
 

Sammanfattning 
Av skrivelse från Länsstyrelsen i Kalmar län framgår att länsstyrelsen i god tid före den 
30 april 2022 emotser besked från länets kommuner om det antal ledamöter och 
ersättare som ska utses till kommunfullmäktige. 
 
En utvärdering av Vimmerby kommuns politiska organisation gick i våras ut på remiss 
till partierna. Av remissvaren framgår att det inte finns någon önskan från kommunens 
partigrupper att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige. 
 
 

Beslutsunderlag 
Antalet ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar vid val till 
kommunfullmäktige 2022, KS 2021.2730 
Beslut DB 2020-11-11 § 9, Fråga om antal ledamöter i kommunfullmäktige, KS 2020.3472 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
- - - - -  
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Med handlingar/ utan handlingar 
För kännedom/ för åtgärd
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Valnämnden 

Datum  
2021-08-27 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 4  2020/541 2021.3815  
 

Antal ledamöter i kommunfullmäktige 
 

Valnämndens beslut 
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att Vimmerby kommun bibehåller  
49 ledamöter i fullmäktige. 
 

Sammanfattning 
Av skrivelse från Länsstyrelsen i Kalmar län framgår att länsstyrelsen i god tid före den 
30 april 2022 emotser besked från länets kommuner om det antal ledamöter och 
ersättare som ska utses till kommunfullmäktige. 
 
En utvärdering av Vimmerby kommuns politiska organisation gick i våras ut på remiss 
till partierna. Av remissvaren framgår att det inte finns någon önskan från kommunens 
partigrupper att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 
Antalet ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar vid val till 
kommunfullmäktige 2022, KS 2021.2730 
Beslut DB 2020-11-11 § 9, Fråga om antal ledamöter i kommunfullmäktige, KS 2020.3472 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
- - - - -  
Länsstyrelsen i Kalmar län 
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Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-10-26 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 283  2020/540 2021.4665  
 

Utvärdering av den politiska organisationen 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 
- föreslå kommunfullmäktige att besluta att nuvarande politiska organisation förlängs 

över mandatperioden 2023-2026. 
 

Sammanfattning 

En utvärdering av den politiska organisationen ska ske, men tidpunkt för detta är inte 
satt. De remissvar som kommit in är en form av utvärdering, de behöver sammanställas 
och analyseras, och synpunkter behöver inhämtas från förvaltningarna. 
 
Ett problem som identifierats är att kommunstyrelsens ansvarsområde omfattar både 
övergripande ledning och styrning och driftsansvar, och därmed har att hantera ärenden 
med mycket skiftande karaktär. Detta skulle eventuellt kunna lösas med annan 
delegationsordning i stället för omorganisering. Därför behövs en utvärdering av 
nuvarande organisation och förslag till hur den kan förbättras. 
 
I dagsläget finns inga interna resurser möjliga att avvara för utvärdering av den 
demokratiska översynen. Förslag till beslut innebär att den nuvarande politiska 
organisationen förlängs över kommande mandatperiod (2023-2026).  
 

Beslutsunderlag 
Beslut DB 2021-05-11 § 3, Utvärdering av den politiska organisationen 
Beslut DB 2020-11-11 § 8, Utvärdering av den politiska organisationen – uppdrag 
SD: översyn av den politiska organisationen, synpunkter, KS 2021 
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Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-10-26 

 

 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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Demokratiberedningen 

Datum  
2021-08-27 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 10  2020/540 2021.3811  
 

Den demokratiska organisationen, översyn 
 

Demokratiberedningens beslut 
Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att nuvarande politiska 
organisation förlängs över mandatperioden 2023-2026. 
 
Demokratiberedningen anhåller hos kommunstyrelsen om resurs som stöd för att 
utvärdera nuvarande politiska organisation och utreda hur den politiska organisationen 
bör se ut för mandatperioden 2027-2030. 
 
Demokratiberedningen uppmanar kommunstyrelsen att ta fram en ny 
delegationsordning i syfte att avlasta kommunstyrelsen. 
 

Sammanfattning 

Tidplan 
Jacob Käll (C) och Gudrun Brunegård (KD) säger följande. En utvärdering av den 
politiska organisationen ska ske, men tidpunkt för detta är inte satt. De remissvar som 
kommit in är en form av utvärdering, de behöver sammanställas och analyseras, och 
synpunkter behöver inhämtas från förvaltningarna. 
 
Ett problem som identifierats är att kommunstyrelsens ansvarsområde omfattar både 
övergripande ledning och styrning och driftsansvar, och därmed har att hantera ärenden 
med mycket skiftande karaktär. Detta skulle eventuellt kunna lösas med annan 
delegationsordning i stället för omorganisering. Därför behövs en utvärdering av 
nuvarande organisation och förslag till hur den kan förbättras. 
 
Eva Berglund (S) säger att vi behöver sätta igång arbetet nu, för att hinna genomföra 
eventuella förändringar till år 2026. 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 

 
Demokratiberedningen 

Datum  
2021-08-27 

 

 
 

Gudrun Brunegård (KD) säger att förändringar under löpande mandatperiod riskerar att 
rubba balansen mellan partierna i nämnder och styrelser. En eventuell förändring skulle 
lämpligast införas i god tid till nästnästa mandatperiod. 
 
Utredningsresurs 
Demokratiberedningen disponerar inte några resurser för utredningsarbete. Lisbeth 
Karlsson (C) anser att det inte finns pengar till extern utredningsresurs. Jacob Käll (C) 
bedömer att interna utredningsresurser inte är realistiskt, det är en låg bemanning, 
utöver nu aktuell omsättning bland personalen.  
 

Beslutsunderlag 
Beslut DB 2021-05-11 § 3, Utvärdering av den politiska organisationen 
Beslut DB 2020-11-11 § 8, Utvärdering av den politiska organisationen – uppdrag 
SD: översyn av den politiska organisationen, synpunkter, KS 2021 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen 
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EKONOMIFRÅGOR
Kommunfullmäktige 2021-11-15 – Roger Sjögren, Ekonomichef
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Kommunfullmäktige 2021-11-15

Ärende 12: Delårsbokslut per 2021-08-31

Ärende 13: Finansrapport per 2021-08-31

Ärende 14: Statusrapport internkontrollplan 2021
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Ärende 12: Delårsbokslut per 2021-08-31
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Ärende 12: Delårsbokslut per 2021-08-31

▪ Resultat hela kommunkoncernen
▪ Totalt resultat för kommunkoncernen 89 197 tkr

▪ Föregående år 20 668 tkr

▪ Budget och prognos görs ej samlat för 
kommunkoncernen
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Ärende 12: Delårsbokslut per 2021-08-31 – 
balanskravsresultat utifrån helårsprognosen
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Ärende 13: Finansrapport per 2021-08-31
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Ärende 13: Finansrapport per 2021-08-31

Fördelning av skuldportfölj:

Vimmerby kommun 509 mnkr

Vimarhem 299 mnkr

Vemab 406 mnkr

Fibernät   40 mnkr

Total skuldportfölj 1 253 mnkr
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Ärende 13: Finansrapport per 2021-08-31
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Ärende 13: Finansrapport per 2021-08-31

116



Ärende 13: Finansrapport per 2021-08-31
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Ärende 14: Statusrapport för internkontrollplan 2021

▪ En internkontrollplan skall upprättas inför varje verksamhetsår

▪ 2021 års internkontrollplan:
▪ Totalt finns det 41 kontrollpunkter
▪ 23 påbörjade punkter
▪ 9 avslutade punkter
▪ Många avstämningar görs inte förrän i slutet av året => färdigrapporterade i samband med 

årsbokslut
▪ Pandemin har påverkat vissa avstämningspunkter

▪ Behöver arbeta mer aktivt med internkontrollplanen
▪ Uppdatering och avstämning inför varje nytt verksamhetsår – inte enbart kopiera föregående års 

plan
▪ Koppla tydligare mot uppsiktsplikten

▪ Dokumentation!
▪ Kultur och Fritid – vi gör många moment men missar att dokumentera

118



TACK!
Roger Sjögren, Ekonomichef

Kontaktuppgifter:

roger.sjogren@vimmerby.se

Telefon: 0492-769001, 070-2210827
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Översiktlig
granskning

-Delårsrapport per 
2021-08-31

Vimmerby Kommun
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Sammanfattning
Vi har av Vimmerby kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2021-08-31. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2021.

Kommunens revisorer ska enligt Kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige 
beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för sin bedömning.

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

Kommunens resultat för delåret uppgår till 79 mkr, vilket är 64 mkr högre än samma period förra året. Det beror främst på att skatteintäkter 
samt generella statsbidragen och utjämning är högre än föregående år. 

Kommunens prognos för helåret uppgår till 39 mkr, vilket är 28 mkr högre än budget.
Historiskt sett är det en trend att delårsresultatet är högre än prognosen för helår och det beror oftast på att kostnaderna inte kommer 
linjärt över året.

Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 10,9 mkr för 2021.

Vi har, utöver vad som nämns ovan inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i granskningen har det inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med 
lagen om kommunal bokföring och redovisning.
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Sammanfattning forts.
1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den 
ekonomiska förvaltningen.

Finansiella mål
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda finansiella målen. 
Gällande prognosen för år 2021 har vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.

Verksamhetsmål
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmål. 
Gällande prognosen för år 2021 har vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.

Jönköping 2021-10-29

Thord Axelsson
Auktoriserad revisor
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Av kommunala bokförings- och redovisningslagen framgår att kommuner ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period av 
minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader. Det är även den rapport 
som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige 
beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

2.1 Syfte och revisionsfråga

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:

 Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal bokförings- och redovisningslag och god redo-
visningssed i kommuner och regioner

 Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet till Kommunfullmäktige.

Inledning

126



8© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

2.2 Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2021-08-31.

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av
SKR5 och Skyrev6. Det innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet försäkra oss att
delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som
vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade
om en fullständig revision utförts.

Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.

I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har enbart granskats med
utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.

Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

Inledning forts.
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2.3 Revisionskriterier

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:

 Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
 Interna regelverk och instruktioner
 Fullmäktigebeslut

Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av kommunfullmäktige beslutade målen för ekonomi och verksamhet som 
är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

2.4 Ansvarig nämnd

Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § Kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige.

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.

2.5 Metod

Granskningen har genomförts genom:

 Dokumentstudie av relevanta dokument
 Intervjuer med berörda tjänstemän
 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi
 Översiktlig analys av resultat- och balansräkningen

Inledning forts.
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granskningen
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Resultat av granskningen
3.1 Förvaltningsberättelse
Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR preciserar 
i rekommendation 17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.

Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R17.

3.2 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk 
hushållning. 

Vimmerby kommun har utifrån sin vision brutit ned målen till fyra övergripande målområden: 
•Invånare och brukare
•Verksamhet och medarbetare
•Utveckling
•Ekonomi

Till de fyra strategiska målen har kommunen kopplat indikatorer för att kunna mäta måluppfyllelsen och det är kommunfullmäktige som fattar beslut 
om de övergripande fyra målen, strategiska målen och indikatorerna.  
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3.2.1 Finansiella mål

De finansiella målen är 

• Resultatet i relation till skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning ska uppgå till minst 1 %. (10,5 mnkr).

• 100 % självfinansiering av investeringar.

• Att amortera på låneskulden för att den långsiktigt skall minska. 

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda finansiella målen.
Gällande prognosen för år 2021 har vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.

Resultat av granskningen forts.
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3.2.2 Verksamhetsmål

Verksamhetsmålen presenteras i delårsrapporten på sidorna 37-40. Vissa av målen har inte kunnat mätas i samband med delårsbokslutet. 
Det finns fyra perspektiv där målen är satta vilket är Ekonomi, Invånare och brukare, Verksamhet och medarbetare samt Utveckling.  

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmål.
Gällande prognosen för år 2021 har vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.

Resultat av granskningen forts.
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3.3 Balanskravet

En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen.

Från och med 2013 har kommuner och kommunalförbund möjlighet att använda sig av de nya reglerna om resultatutjämningsreserv, RUR. 
Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter 
balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och landsting som tänker göra det måste besluta om hur 
reserven ska hanteras. Detta ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om.

Årets resultat prognostiseras till 38 853 tkr. Från kommunens prognostiserade resultat på 38 853 tkr ska vid beräkningen av
balanskravsresultatet realisationsvinst om -8 000 tkr avräknas och orealiserade förluster läggas till om – 15 000 tkr läggas till.

Prognostiserat justerat resultat uppgår då till 15 853 tkr.

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Ett balanskravsunderskott ska regleras senast tre år efter att det har konstaterats i årsredovisningen. Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan
för hur en reglering ska ske. För att inte tid går förlorad bör åtgärder sättas in så fort som möjligt. Enligt prop. 2003/04:105 bör det
åtminstone översiktligt i delårsrapporten framgå vilka åtgärder som krävs för att uppnå balanskravet.

RUR uppgår till 30,4 tkr

Beräkningen som ligger till grund för kommunens balanskravsresultat innehåller enligt vår bedömning inga väsentliga felaktigheter.

Resultat av granskningen forts.
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3.4 Analys av Resultaträkning 

En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än kostnaderna för att inte urholka det egna kapitalet.

Kommunens resultat för delåret uppgår till 79 mkr, vilket är 64 mkr högre än samma period förra året. Det beror främst på att skatteintäkterna 
och generella statsbidrag ökar men även positiv utveckling av placerade medel och reavinstresultat ifrån markförsäljningar.

Kommunens årsprognos uppgår till 39 mkr, vilket är lägre än delårsresultatet. Tidigare år har vår granskning visat på att prognosen för 
helåret inte helt stämmer överens med slutliga resultat.

Prognostiserat helårsutfallet exklusive Finansförvaltningen förväntas gå bättre än budget med 31 063 tkr, vilket främst är hänförligt till skatter 
och statsbidrag med 15,0 mnkr samt överskott ifrån samhällsbyggnadsavdelningen med 9,1 mnkr.

Vimmerby kommuns årsbudget för investeringar 2021 uppgår till 80 mnkr. Till och med augusti har kommunen investerat 19,9 mnkr.

Årsprognosen visar att kommer kommunen att investera 58,6 mnkr, vilket visar på att 21,4 mnkr inte kommer att användas under året. Det 
beror på främst på förskjutningar i byggnationen av förskolan i Nybbleområdet p g a främst brist på interna resurser. 

Vår bedömning är att investeringsredovisningen synes korrekt redovisad. 

Resultat av granskningen forts.
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3.5 Balansräkning 

Soliditeten visar betalningsförmågan på lång sikt, vilket betyder att kommunen har täckning för sina skulder. Kommunen redovisar en 
soliditet på 53,1 % (49,8 %) och en soliditet med hänsyn taget till ansvarsförpliktelser pensioner på 33,4 % (28,8 %), vilket visar på att 
kommunen har betalningsförmåga för sina skulder. Det är en ökning mot både samma period förra året och en ökning jämfört med 
årsbokslutet.

Till samtliga balansposter har huvudboksbilagor och specifikationer upprättats. Tillgångar och skulder till väsentliga belopp har stämts av 
mot underlag och vi bedömer att balansräkningen ger en rättvisande bild i all väsentlighet. 

Noterat att koncernen har under 2021 redovisat de nya finansiella leasingavtal som nyligen tecknats i kommunen.  

3.6 Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Den 
tillämpade modellen synes överensstämma med Rådet för kommunal redovisning R13. 

Det finns varken i lagrum eller rekommendationer att en kommun behöver redovisa kassaflödet i sin delårsrapport. 

Vimmerby kommun har valt att ha med kassaflödet i sin delårsrapport. 

Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansieringar och investeringar och att kassaflödesanalysen har
upprättats i enlighet med gällande rekommendation. 

3.7 Sammanställd redovisning

Enligt kommunal bokförings- och redovisningslagen 12 kap 2§ ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska personer i vilka 
kommunen har ett betydande inflytande. Av författningskommentarerna framgår att ett betydande inflytande förutsätts föreligga när 
kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk person. Det finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget 
har en ringa omsättning eller balansomslutning.

Resultat av granskningen forts.
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I RKR R17 Delårsrapport är det upp till varje kommun att avgöra om de kommunala bolagen ska omfattas av delårsrapporten. Att de 
kommunala bolagen ska ingå torde dock vara nödvändigt eftersom det är fullmäktiges måls för hela kommunkoncernen som ska bedömas.

Kommentar
I den sammanställda redovisningen ingår förutom kommunen följande enheter:

 Vimmerby Kommun Förvaltnings AB
 Vimmerby Energi & Miljö AB, med dotterbolagen
 Vimmerby Energiförsäljning AB
 Vimmerby Energi Nät AB
 Vimarhem AB
 Vimmerby Fibernät AB

Resultat av granskningen forts.
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3.8 Redovisningsprinciper

I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den senaste årsredovisningen eller, om dessa principer
eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Upplysningar ska även lämnas kring
säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten
av ändrade uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.

I delårsrapporten anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket
avses i överensstämmelse med LKBR och RKRs rekommendationer nu här bolaget i år då hanterat väsentliga finansiella leasingposter
som kommunen har i balansräkningen.

Resultat av granskningen forts.
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Vimmerby  kommun
Kommunens  revisorer

2021-10-29

Till  kommunfullmäktige

Revisorernas  bedömning  av delårsrapport  2021-08-31

Vi hari  enlighet  med  kommunallagen  granskat  kommunens  delårsrapport  per  2021-08-31.

Kommunallagen  anger  att  budgeten  skall  innehålla  mål  och  riktlinjer  för  verksamheten  samt

finansiella  mål  som  är av betydelse  för  en god  ekonomisk  hushållning.  Dessa  mål  skall  utvärderas

i delårsrapporten  och  i årsredovisningen.  Revisorernas  bedömning  av delårsrapporten  per

2021-08-31  ska  biläggas  delårsrapporten  inför  fullmäktiges  behandling  av densamma.

Syftet  med  revisorernas  granskning  är  att  bedöma  om resultatet  i delårsrapporten  är  förenligt  med

de  finansiella  och  verksamhetsmässiga  mål  som  fullmäktige  i Vimmerby  kommun  beslutat.

Bedömningen  är baserad  på en översiktlig  granskning  av  delårsrapporten.  Det  innebär  att

granskningen  har  varit  begränsad  i omfattning,  huvudsakligen  inriktad  på analys.  Granskningen  har

utförts  enligt  god  revisionssed  i kommunal  verksamhet.  De sakkunnigas  granskning  presenteras  i

bifogad  revisionsrapport.

I delårsrapporten  redovisas  utfallet  per  rapportdatum  till 79 mnkr  (fg. år 14,9  mnkr).  Helårs-

prognosen  ligger  på 39 mnkr,  vilket  är  28 mnkr  högre  än budget.

Vi gör  följande  bedömningar:

att  delårsrapporten  i allt  väsentligt  uppfyller  kraven  enligt  den  kommunala  bokförings-  och

redovisningslagen,

att  balanskravet  beräknas  uppnås  vid året  slut,

att  resultatet  enligt  delårsrapporten  delvis  är  förenligt  med  de av fullmäktige  fastställda  finansiella

målen.  Detta  då endast  ett  av  de  tre  av  finansiella  målen  är uppfyllda.

att  resultatet  enligt  delårsrapporten  är  förenligt  med  de  av  fullmäktige  fastställda

verksamhetsmålen.

Vimmerby  den  29 oktober  2021

Roland  llemark  Bo  i GunGreen

borg
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-10-26 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 278  2021/429 2021.4655  
 

Delårsbokslut per 2021-08-31 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
- att föreslå kommunfullmäktige att godkänna kommunens delårsrapport för 2021-08-

31.  
 

Sammanfattning 
Delårsrapporten 2021-08-31 för kommunen innehåller utöver kommunens resultat även 
en sammanställd redovisning för kommunkoncernen. Övergripande mål följs upp och 
väsentliga händelser beskrivs. 

 
Resultatet 2021-08-31 för kommunen slutade på 79,5 mnkr och för kommunkoncernen  
89,2 mnkr. Nämndernas utfall jämfört med budgeten 2021-08-31 slutade på 30,9 mnkr.  

 
Helårsprognosen för 2021 visar ett resultat på 38,9 mnkr för Vimmerby kommun. 
Jämfört med budget är detta en positiv avvikelse på 28,1 mnkr.   
 
Till årets slut beräknas nettoinvesteringarna uppgå till 58,6 mnkr. I förhållande till 2021 
års investeringsbudget på 80,0 mnkr är detta en minskning med 21,4 mnkr. 

 
Delårsrapporten kommer att kompletteras med revisionsberättelse från kommunens 
revisorer för behandling i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2021-08-31, Diarienummer KS 2021/429, Id 235291 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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VIMMERBY KOMMUN, DELÅRSBOKSLUT 210831 

1 

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 nästan 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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Kommunstyrelsen 2021-08-31 

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  

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 

Peter Andrae (M) 

Tomas Peterson (M) 

Marcus Jonmyren (C) 

Eva Berglund (S) 

Sandra Carlsson (C) 

Peter Karlsson (C) 

Torbjörn Sandberg (KD) 

Lis-Astrid Andersson (S) 

Kenneth Björklund (S) 

Peter Fjällgård (V) 

Petra Whidotti (SD) 

Kommunfullmäktige 2021-08-31 
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 

Centerpartiet 14 

Socialdemokraterna 13 

Moderaterna 6 

Sverigedemokraterna 6 

Kristdemokraterna 5 

Vänsterpartiet 5 

Ersättare 

Mandatfördelning 2019-2022 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
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. 

Viktiga händelser under årets första åtta månader 

2021 inleddes där förra året slutade, det vill säga med 

fullt fokus på coronapandemin och krisledningsarbete. 

Många strategiska funktioner inom förvaltningens av-

delningar har lagt stor tid på kommunikation och inform-

ation internt och externt.  

Pandemin har påverkat mycket av förvaltningens ut-

vecklingsarbete men under våren har flera strategiskt 

viktiga arbeten kunnat återupptas. Sedan våren 2021 

finns en ny ekonomichef på plats och arbetet med att 

utveckla ekonomistyrningssystemet i stort har påbör-

jats. En del av det arbetet handlar om uppsiktsplikten  

där ett årshjul visar på vilka aktiviteter som ska genom-

föras under året. Det som anges för våren är verkställt 

enligt plan.  

Projektet med ett kommungemensamt kontaktcenter 

har kommit igång på allvar efter att ha senarelagts på 

grund av de kriser som drabbat kommunen de senaste 

åren. Även arbetet med att ta fram system och rutiner 

för att utveckla ett framtidsriktat HR-stöd inom koncer-

nen återupptogs under våren.  

Under våren antogs en koncernövergripande digitalise-

ringsstrategi med tillhörande aktivitetsplan. Förberedel-

searbete pågår för byte av samverkansplattform till 

Google Workspace. Arbetet påverkar hela organisation-

en men leds av den administrativa avdelningen. Paral-

lellt uppgraderas även en mängd andra verksamhetssy-

stem i syfte att stödja, utveckla och effektivisera.  

Utvecklingschefen kommer att gå i pension och en ef-

terträdare är rekryterad. Den administrativa chefen/

kommunikationschefen har sagt upp sig och rekryte-

ringen påbörjades direkt efter sommarsemestern.  

Samhällsbyggnadsavdelningen har fortsatt det utveckl-

ingsarbete som påbörjades under 2020. Arbetet med 

ny översiktsplan för kommunen har påbörjats och en 

projektplan har fastställts. Handlingsplanen för VA-

planen löper på och ska återkopplas till Kommunstyrel-

sen vid årsskiftet. På räddningstjänsten har om- och 

tillbyggnaden färdigställts och arbetet med frisk brand-

personal säkrats. En ny tjänst har även tillkommit som 

fokuserar på utbildningar internt och externt samt rekry-

tering. Kostenheten och lokalvårdsenheten har haft 

ökade uppdrag och anpassningar under pandemin och 

utfört löpande verksamhetsutbildningar. Gatukontoret 

har färdigställt kvarteret Nybble för en ny förskola och 

vård- och omsorgsboende samt villor. Det har även 

byggts en pocket park vid kvarteret Stören genom 

Nosshult, ett nyplanerat bostadsområde 
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Vackra Vimmerby gestaltningsprogram. Mark och ex-

ploatering har utökat med en medarbetare. Kommu-

nen har även beslutat om ett markbyte med Linköping 

stift vilket innebär ett stadsnära markområde på 57 

hektar för framtida exploateringsbehov. Fastighetskon-

toret har rekryterat en teknisk förvaltare men har fort-

farande en vakant tjänst. Förstudien för nya skolloka-

ler i Vimmerby tätort är klar och beslut är taget om 

fortsatt arbete med programhandling. Ombyggnation-

erna av Kulturskolan och Ryttargården är färdigställda.  

Utvecklingsavdelningens arbete har påverkats mycket 

av pandemin. De fysiska företagsbesöken har ersatts 

av digitala möten och telefonsamtal. Ett stort arbete 

har lagts på att försöka påverka lokalt, regionalt och 

nationellt för att lindra effekterna av pandemin för 

kommunens näringsliv, i flera fall har detta skett ge-

nom samverkanplattformen Vimmerby Tillsammans. 

Även kommunens föreningar har haft det mycket be-

svärligt under pandemin. Både stora och små evene-

mang har ställts in, vilket lett till kraftiga inkomstbortfall 

för föreningarna.  

Fabriken, Kulturskolan och kommunens mötesplatser 

har fått ställa om sina verksamheter på grund av re-

striktionerna. Parallellt har de arbetat aktivt med indivi-

duell undervisning och uteaktiviteter för att möta de 

behov som finns. Den årliga Bullerbydagen fick ställas 

in och flera evenemang har gjorts digitala, som exem-

pelvis Valborg och nationaldagsfirande.  

Marknadsföringen av Krönsmon fortsätter och i nulä-

get är en tomt såld och byggnad uppförd. Det finns 

optionsavtal på ytterligare fem tomter.  

Besöksnäringsprojektet ”Tre tillsammans – mot nya 

mål” vilket är ett samarbete mellan Eksjö, Hultsfred 

och Vimmerby kommuner, har fortsatt med flera digi-

tala events och inspirationsföreläsningar. 

Det av Tillväxtverket och regionen beviljade projektet ” 

Förstudie hållbar livsmedelsindustri – fokus vatten” har 

pågått under perioden och slutredovisas under hösten.  

En ny revision inom kultur- och fritidsområdet (som 

tidigare två revisioner) visar på kritiska punkter inom 

kommunstyrelseförvaltningens område. Som ett första 

steg nu görs en del tillfälliga förändringar inom admi-

nistrativa avdelningen och utvecklingsavdelningen 

som får utvärderas under 2022.  

 

 

Sammanfattande kommentarer kring det ekono-

miska utfallet januari – augusti, jämförelse med 

föregående år 

 

Kommunstyrelseförvaltningen har nettokostnader på 

123,0 mnkr jämfört med 125,5 mnkr föregående år 

samma period. 

 

Varav: 

Centrala förvaltningens nettokostnader är 41,0 mnkr 

jämfört med föregående år 38,8 mnkr. 

Den mesta ökningen ligger på ekonomiavdelningen,  

hr-avdelningen, som har haft  mer konsulttjänster och 

bemanning än föregående år, samt IT-service där 

kostnaderna för användarkonton har blivit betydligt 

högre. 

 

Samhällbyggnadsavdelningens nettokostnaderna är 

63,0 mnkr jämfört med 67,8 mnkr föregående år. Utfal-

let för perioden är ett överskott mot budget på 15,3 

mnkr vilket främst utgörs av realisationsvinster inom 

mark- och exploateringsverksamheten.  

Den pågående pandemin har, i likhet med föregående 

år, en stor resultatpåverkan i form av intäktstapp, mer-

kostnader och sjuklöneersättningar. Mest påtaglig blir 

effekten inom räddningstjänsten där utbildningar och 

övningar ej kan genomföras som vanligt och därmed 

leder till betydligt lägre kostnader än budgeterat.   

 

Utvecklingsavdelningens nettokostnaderna är 19,0 

mnkr jämfört med 18,8 mnkr föregående år. På flera 

verksamheter ser vi något minskade intäkter och kost-

nader. Dessa avvikelser beror på covid-19-relaterade 

faktorer.  

 

 

Sammanfattande prognos för helåret 

 

Prognosen för hela kommunstyrelseförvaltningens 

nettokostnader visar 205,8 mnkr vilket är ett överskott 

på 9,5 mnkr mot budgeten. 

 

Varav: 

Centrala förvaltningen visar en prognos på 64,9 mnkr 

vilket är ett överskott på 0,4 mnkr mot budgeten. 

 

Samhällsbyggnadsavdelningen förväntas under sista 

tertialet att fastighetskontorets kostnader för reparat-

ion och underhåll kommer vara höga, likaså kostna-

derna för det stora antalet uppdrag inom mark och 

exploatering. Prognostiserat överskott mot budget blir 

därmed lägre för helåret än för årets första åtta måna-

der.  

Prognosen för helåret är ett överskott på 9,2 mnkr. 

Störst överskott visar mark- o exploateringsverksam-

heten,  räddningstjänsten, fastighetskontoret och lo-

kalvårdensenheten. Störst underskott visar gatukon-

toret tillsammans med kostenheten. 

 

Utvecklingsavdelningens prognos visar att budgeten 

klaras inom befintlig ram. 
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Viktiga händelser under årets första åtta månader 

 

Det har inte varit någon särskild verksamhet under den 

här perioden, endast ett fåtal möte inför nästa år då det 

är valår. 

 

 

Sammanfattande kommentarer kring det ekono-

miska utfallet januari – augusti, jämförelse med 

föregående år 

 

Periodens kostnader är –6 tkr.  Föregående år motsva-

rande period var kostnaderna –9 tkr.  

 

 

Sammanfattande prognos för helåret i förhållande 

till budget 

 

Ingen förändring i prognosen mot budgeten.  

 

 

Förväntad utveckling 

 

Valnämndens och valkansliets arbete startar igen hös-

ten 2021 och drar igång på allvar 2022 inför det all-

männa valet. 

 

 

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 valnämnden en valadministration bestående av ett 

valkansli med valsamordnare och administratörer samt knappt 100 röstmottagare fördelade på de 

tretton valdistrikten. 

Valnämnden 

Förväntad utveckling 

 

Först och främst är prioriteringen att bemanna strate-

giska tjänster och därefter introducera och lägga grund 

för att skapa förutsättningar för att vi tillsammans ska 

säkra leverans av kvalitativa och effektiva tjänster. 

Därefter fortsätter ovanstående arbete enligt utstakad 

inriktning. 

En del externa medel som tilldelats oss, bland annat 

inom tillväxtområdet och till att stärka biblioteken är 

välkomna tillskott i utvecklingsarbetet. 

När Folkhälsomyndighetens restriktioner börjar lätta 

finns planer på att återuppta kommunens ledarskaps-

program som till stor del pausats under pandemin.  

Inom ramen för det är en viktig del att fortsätta att 

stärka tilliten inom organisationen efter de senaste 

årens påfrestningar. 

Handelsstrategin är ute på remiss och ska, när beslut 

är taget, implementeras som en del av översiktspla-

nen. Försäljning och marknadsföring av Krönsmon 

fortsätter. Arbetet med att  implementera digitala lös-

ningar pågår vilket möjliggör effektivering av våra pro-

cesser, främst inom fritid/anläggning men också inom 

föreningsliv och Kulturskola.  

Fastighetskontoret ska påbörja arbetet med en ny 

lokalförsörjningsplan för kommunen för att effektivt 

samordna våra lokalbehov och planera framåt. Un-

derlag för kommunens elsäkerhetsansvar är klart och 

kommer läggas fram för fastställande till Kommunfull-

mäktige under fjärde kvartalet. Samhällsbyggnadsav-

delningen arbetar även vidare med möjligheten till 

samlokalisering för en effektivare organisation. 

Arbetet med översiktsplanen går nu in i en fas av dia-

log och workshops för att börja rama in planen och 

inhämta idéer och tankar från myndigheter och med-

borgare. Medborgardialogerna kommer att hållas inom 

ramen för SLUS/Allas Vimmerby och då kommer vi 

även inkludera det information om det pågående vis-

ionsarbetet.  

 

 

Målen 2021 

 

Se redovisning av målen på sidan 37. 
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Viktiga händelser under årets första åtta månader 

 

 Situationen kring Covid-19 har starkt präglat hela 

perioden fram till nu, och kommer med största 

sannolikhet att fortsätta prägla verksamheterna 

under resten av läsåret. Mycket utvecklingsar-

bete har lagts på is under perioden, då allt fokus 

har behövt läggas på att förebygga smittsprid-

ning, få verksamheten att fungera dagligen och 

ta fram planer och rutiner kopplat till den på-

gående 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. 

 

 I mars tillträdde ny specialpedagog i förskolan. 

Det känns mycket bra och ger pedagoger, speci-

alpedagogsteam samt barnen mycket bättre för-

utsättningar. Vi har påbörjat ett arbete kring att 

arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande 

tillsammans med specialpedagogerna. 

 

 Inom grundskolan har vi rekryterat en specialist-

utbildad skolsköterska för att förstärka den medi-

cinska delen av elevhälsan. 

 

 Gymnasieskolan har i relativt stor utsträckning 

bedrivit distansundervisning. Det kommer trolig-

en att leda till en utbildningsskuld särskilt för yr-

kesprogrammen och laborativa ämnen. 

 

 Digitaliseringsprojektet tillsammans med skolver-

ket och försöksverksamhet med digitala nation-

ella prov pågår på vuxenutbildningen. Nya äm-

nesplaner för Vård- och omsorgsprogrammet 

påverkar även vuxenutbildningen och VO-

college. 

 

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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 Arbetet med förstudien kring eventuell nybygg-

nation av skola är slutfört, och resulterade i ett 

inriktningsbeslut i KS där programhandlingar 

skall framtas för byggnation av en ny 7-9 skola. 

Dock inget beslut fattat att bygga. 

 

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. Rekryteringsläget inom grund-

skolan bedöms vara fortsatt svårt under både 2021 och 

framöver. 

 

 

Sammanfattande kommentarer kring det ekono-

miska utfallet januari – augusti, jämförelse med fö-

regående år 

 

Nämndens ekonomiska nettoutfall för perioden januari-

augusti 2021 är 239,7 mnkr och motsvarande siffra för 

2020 var 229,2 mnkr. I första hand beror nettokostnads-

ökningen på många elever och barn i behov av extra 

stöd i undervisningen gällande alla verksamheter och 

två års löneökningar. 

 

 

Sammanfattande prognos för helåret i förhållande 

till budget 

 

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter beräknas 

klara budgeten 2021. Nettobudgeten för 2021 är 379,1 

mnkr.  

 

Förskolan har en nettobudget på 89,5 mnkr och kan 

komma att redovisa överskott på 3,3 mnkr tillsammans 

med pedagogisk omsorg. Överskottet beror mest på 

ökade intäkter. 

 

Grundskolan tillsammans med förskoleklassverksam-

heten har en nettobudget på 168,0 mnkr och kan 

komma att redovisa överskott med 1,3 mnkr mest bero-

ende på ökade statsbidrag. Budgeten utökad inför detta 

året. 

 

Gymnasieskolans nettobudget är på 66,8 mnkr. Under-

skottet beräknas till 1,5 mnkr och interkommunal ersätt-

ning som utökades med 2,6 mnkr inför 2021 beräknas 

kosta 1,2 mnkr mer än budget.  

 

Fritidshemsverksamheten har nettobudget på 14,1 

mnkr. Grundskolornas fritidshem ser ut att hålla sina 

budgetar men särskolans fritids klara inte sin budget 

när elevökningen varit stor. Underskottet beräknas till 

0,2 mnkr. 

 

 

Vuxenutbildningens nettobudget på 14,1 mnkr kan 

komma att överskridas med 0,8 mnkr. Stort antal elever 

efterfrågar vuxenutbildning och när kommunen inte kan 

neka någon grundvux och verksamheten är igång hela 

året utan uppehåll kostar det mer än budget. Minskade 

statsbidrag bidrar till underskottet. 

 

Gymnasiesär har en nettobudget på 3,0 mnkr och un-

derskott beräknas till 1,8 mnkr när behovet av mer ele-

vassistenter debiteras. 

 

Grundsär har en nettobudget på 7,3 mnkr och klarar 

inte budget när elevökning inte är budgeterad. Under-

skottet beräknas till -1,8 mnkr. 

 

Övriga verksamheter såsom Campus Vimmerby och 

administration klarar budgeten. 

 

 

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 2020. 

 

Förvaltningens, och kommunens, ekonomiska utma-

ningar är stora framåt. SKR har informerat om sina pro-

gnoser för Vimmerby kommun ur ett ekonomiskt per-

spektiv, och det ser utmanande ut under de kommande 

5 åren. Den stora demografiska utmaningen, dvs att 

antalet invånare som bidrar till skatteintäkterna minskar 

kraftigt och den andel av invånarna som innebär kost-

nader för kommunen (barn och äldre) ökar, påverkar 

kommunen starkt. Ur detta perspektiv är det ändå lo-

vande att nämndens resultat för 2020 i stort sett var i 

balans. Enligt våra prognoser för 2021, ser det ut att bli 

ett resultat i balans även nuvarande år. 

 

 

Målen 2021 

 

Inför vårens enkätutskick har påståendena till medarbe-

tare, vårdnadshavare och elever omarbetats. Det gör 

att jämförelser med tidigare år inte blir helt rättvisande. 

Analys av resultatet sker under slutet av våren centralt 

och på enheterna.  

Precis som tidigare år blir resultatet högt när eleverna 

svarar på frågan om trygghet. Skolorna har ett välfun-

gerande likabehandlingsarbete.  

 

Se redovisning av målen på sidan 38. 
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Socialnämnden 

Viktiga händelser under årets första åtta månader 

 

Pandemin med covid -19 är det som allra mest har 

präglat de första åtta månaderna av 2021! Socialförvalt-

ningen har legat i krisledning sedan 12 mars 2020. Alla 

verksamheter har varit öppna i anpassad form, förutom 

de öppna träffpunkterna för äldre. Vimmerby fick de 

första bekräftade fallen av covid -19 inom vård- och 

omsorgsboende i mitten av augusti 2020 i samband 

med att den allmänna spridningen i Vimmerby blev 

högre. Smittspridningen var sedan som störst under 

vintern 2020/2021. Under senvår och sommar mins-

kade smittspridningen. Det har varit god tillgång på 

skyddsutrustning och det finns etablerade riktlinjer och 

rutiner. 

 

Inom individ- och familjeomsorgen genomförs en orga-

nisationsförändring och ett processorienterat arbetssätt 

införs i syfte att skapa en mer ändamålsenlig organisat-

ion. 

 

Nya lokaler på Sevedegatan 45 har tagits i bruk och 

som ger större funktionalitet för hälso- och sjukvård, 

stöd och omsorg LSS samt bemanningsenheten. 

 

Det pågår ett förberedelsearbete för Nära vård både i 

länet och i kommunen. 

 

 

Sammanfattande kommentarer kring det ekono-

miska utfallet januari – augusti, jämförelse med fö-

regående år 

 

Delårsbokslutet 2021 ser bättre ut än föregående år, 

utfallet för 2021 är 276 862 tkr medan det för 2020 var 

284 282 tkr. Det finns en mängd olika statsbidrag som 

gör att det blir svårt med jämförelser mellan åren. Kost-

naderna inom stöd och omsorg LSS samt IFO har 

minskat (förutom för placeringar av barn) medan kost-

naderna för äldreomsorgen har ökat. 

 

 

Sammanfattande prognos för helåret i förhållande 

till budget 

 

Socialnämnden redovisar totalt sett ett bedömt under-

skott för helåret 2021 med 902 tkr, vilket är 5 448 tkr 

bättre än uppföljningen efter fyra månader. Det är flera 

orsaker till det. En del är att kostnaderna inom LSS har 

minskat där bland annat kostnaden för personlig assi-

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

funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg.  
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stans har minskat genom en avflyttning samt återsök-

ning från Migrationsverket. Det finns också plusposter 

inom IFO, exempelvis missbruksvården, som kompen-

serar en del av underskottet för barnplaceringar samt 

att statsbidragen till äldreomsorgen kompenserat en del 

kostnader inom äldreomsorgen exempelvis ökad be-

manning inför och under sommaren. Det är dock 

ökande kostnader för äldreomsorgen vilket är oroande. 

Fler som skrivs ut från sjukhus, fler hemtjänsttimmar 

och fler som väntar på vård- och omsorgsboende. Det 

syns också i ökande kostnader för tekniska hjälpmedel 

och sjukvårdsmaterial. Det finns fortfarande en obalans 

gentemot budget för flera verksamheter där de största 

är: extern placering LSS och äldreomsorg, hemtjänst-

timmar samt placeringar av barn. 

Mängden statsbidrag försvårar uppföljningen och det är 

svårt också att förutse hur många planerade aktiviteter 

som kan genomföras i och med att pandemin fortfa-

rande pågår. 

 

 

Förväntad utveckling 

 

De utmaningar som redovisats i tidigare verksamhets-

berättelser kvarstår: Möta ökande behov med begrän-

sade resurser samt kompetensförsörjningen. 

 

Äldreomsorgen och den kommunala hälso- och sjuk-

vården kommer att fortsätta öka i och med den demo-

grafiska förändringen med fler äldre, fler äldre-äldre och 

fler multisjuka. Vi står också inför ett paradigmskifte 

med en omstrukturering från slutenvård till en mer nära 

vård, ”sjukhussängen flyttar ut till det egna hemmet”. 

Det kommer ställa stora krav på regionens primärvård 

och kommunerna. I och med den nya lagen om sam-

verkan vid utskrivning från slutenvården ser vi redan nu 

en förskjutning från sjukhusvård till vård och omsorg i 

det egna hemmet.  

 

Insatser enligt LSS kommer att fortsätta att öka. Verk-

samheten behöver utvecklas och anpassas utifrån nya 

behov. Kostnadsutvecklingen för personlig assistans är 

oroväckande och vi ser nu också att olika insatser till 

barn och ungdomar ökar. 

 

Den psykiska ohälsan ökar inom alla åldrar och vi ser 

också en ökning av våld i nära relationer. Det arbetet 

behöver återupptas efter pandemin och berör alla verk-

samhetsområden. 

 

Kravet på kompetens och kunskapsstyrningen från sta-

ten ökar. Det är en del i att klara den alltmer komplexa 

problembilden för socialtjänst och hälso- och sjukvård, 

och detta med evidensbaserade metoder. Det pågår en 

översyn av socialtjänstlagen där fokus ska vridas till 

mer förebyggande arbete. Detta innebär förändringar 

för kommunerna. Det kommer också behöva göras 

stora insatser för att kunna rekrytera och behålla den 

kompetens som kommunen behöver.  

 

Digitalisering är också ett stort utvecklingsområde som 

är nödvändigt för att möta de ökande behoven med 

andra nya arbetssätt. Det kommer innebära kostnader 

men ska på sikt ge effektivare arbetssätt. Verksamhets-

systemet kommer att bytas 2020-2022 samt att infra-

strukturen byggs ut och därefter är det bättre förutsätt-

ningar att införa olika digitala välfärdstjänster. 

 

Pandemin covid -19 är inte slut än och kommer inne-

bära förändrade krav på kommunerna. Redan nu kan vi 

se att vi kommer att behöva anpassa utformningen av 

lokaler samt satsa mer på utbildning framöver. Vi kan 

också ana att det är ett uppdämt behov av olika former 

av stöd, vård och omsorg. 

 

 

Målen 2021 

 

Ekonomi: Pandemin covid -19 försvårar både ekonomi-

styrning och uppföljning. Flera av de problem som re-

dovisas i bokslutet för 2020 kvarstår. Det finns fortfa-

rande höga kostnader för placeringar av barn men 

andra poster inom IFO som uppvisar överskott. Det är 

främst äldreomsorgen som har ökande kostnader, fler 

hemtjänsttimmar, fler som skrivs ut från sjukhus och fler 

som ansöker om vård- och omsorgsboende. Det syns 

också en ökning av tekniska hjälpmedel och sjukvårds-

material. Det finns mycket statsbidrag till äldreomsorg 

och hälso- och sjukvård som kompenserar en del 

ökade behov men som också gör det svårare med jäm-

förande uppföljningar. Stöd och omsorg LSS uppvisar 

ett litet överskott som beror på minskade kostnader för 

bemanning samt att personlig assistans har minskat på 

grund av avflyttning samt återsökning från Migrations-

verket. 

Invånare och brukare: De nationella brukarundersök-

ningarna genomförs under hösten så detta mål mäts till 

årsredovisningen. 

Verksamhet och medarbetare: Det har varit en sjun-

kande trend under flera år och det är främst inom äldre-

omsorg men även till viss del inom stöd och omsorg 

LSS. Det är allt färre medarbetare inom dessa områden 

som har motsvarande gymnasiekompetens. Det mät-

ningen inte tar hänsyn till är att nivån omsorgsbiträde 

(eller vårdbiträde) alltmer kommer att vara vedertagen 

inom främst äldreomsorgen. Det behöver tas hänsyn till 

framöver då det är orealistiskt med så hög nivå på an-

del med utbildning som omsorgsassistent/under-

sköterska. För att förbättra kompetensnivån pågår olika 

åtgärder, exempelvis äldreomsorgslyftet men också 

andra utbildningar i samverkan med lärcenter. Inom 

övriga områden är kompetensnivån 100 %. 

Utveckling: Av de tio beslut som inte har kunnat verk-

ställas inom tre månader är åtta inom äldreomsorgens 

vård- och omsorgsboende där vi ser att det är fler som 

väntar på en lägenhet och två inom socialpsykiatrin 

som beror på fördröjningar på grund av pandemin.  

 

Se redovisning av målen på sidan 38. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 

Viktiga händelser under årets första åtta månader 

 

 Beslut i nämnden om att övergå till digital ären-

dehantering från och med 2021-05-01.  

 Presentation av planområden och projekt kopplat 

till kartor (storymaps).  

 Behovsinventering gentemot miljöbalken påbör-

jad.  

 Förslag till ny plan- och bygglovstaxa påbörjad 

inför beslut 2021 och ikraftträdande 2022.  

 Behov av konsultstöd under hösten för att klara 

delar av verksamheten. 

 

 

Sammanfattande kommentarer kring det ekono-

miska utfallet januari – augusti, jämförelse med fö-

regående år 

 

Det ekonomiska läget är betydligt bättre i år. Ifjol var 

helårsprognosen -391 tkr sämre än budget medan den i 

år är 384 tkr bättre än budget. En stor förklaring till skill-

naden är höga intäkter inom bygglov som förvaltningen 

bedömer kommer hålla i sig under fortsättningen av 

året. Under 2020 var intäkterna svagare men blev 

bättre än prognosen. 

 

 

 

 

 

Sammanfattande prognos för helåret i förhållande 

till budget 

 

Den ekonomiska prognosen för 2021-12-31 är 384 tkr 

bättre än budgeten. 

Överskottet beror på lägre kostnader (personal och 

övriga kostnader). Fortsatt högt intäktsläge, främst 

inom bygglov. Under resterande del av året kommer 

kostnaderna för verksamheten att öka på grund av att 

det finns ett behov av konsultstöd för att klara verksam-

heten.  
 

Förväntad utveckling    

 

Fortsatt ökad digitalisering och delning av information. 

Fler tjänster kan komma att erfordras framöver för att 

klara uppdraget och en god arbetsmiljö. 

 

Målen 2021 

 

Det ekonomiska målet uppnås. Vi har fortsatt en myck-

et bra nivå avseende service till företag och invånare 

och en god personalhälsa. Vi har ännu inte gjort några 

analyser av hur detaljplanerna påverkar vår livsmiljö 

(ESTER). Placeringen i hållbarhetsrankingen är tyvärr 

fortsatt låg. För att nå en högre ranking krävs ett bättre 

samarbete över förvaltningsgränserna och ett bredare 

ansvarstagande för frågorna. 

 

Se redovisning av målen på sidan 39. 

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

30 000 invånare i två kommuner. 

Nosshult, villatomter som ska bebyggas 

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. 
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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. 

Viktiga händelser under årets första åtta månader 

 

Införandeprojektet av nytt ärendehanteringssystem har 

gått planenligt och är i skarp drift början av september. 

 

Regeringens ställföreträdarutredning har presenteras. 

Bland annat föreslås överförmyndaren få fler arbets-

uppgifter, bl a ökade befogenheter genom att beslut om 

vanligt godmanskap som huvudregel flyttas från tings-

rätt till överförmyndaren som första instans. Utredning-

en föreslår också att ta bort möjligheten att ha överför-

myndare som alternativ till överförmyndarnämnd. Om 

utredningens förslag går igenom behöver överförmyn-

darverksamheten utökade resurser för att klara uppdra-

get.  

 

Verksamheten har genomfört webbutbildning för ställfö-

reträdare med fokus på årsredovisning som ett led i att 

effektivisera hanteringen och få högre kvalitet på redo-

visningarna. Årets granskningsarbete blir klart i tid,  

d v s påbörjad granskning inom sex månader från in-

kommen komplett redovisning. Vid augusti månads 

utgång kvarstår endast 15 redovisningar att granska 

och samtliga är påbörjade. 

 

En handläggartjänst har blivit vakant och rekrytering 

sker under hösten. En visstidstjänst upprätthåller ar-

betsuppgifterna fram till årsskiftet. Tjänsten som admi-

nistrativ chef är vakant och rekryteringsprocess för en 

interimchef är påbörjad. 

 

 

Sammanfattande kommentarer kring det ekono-

miska utfallet januari – augusti, jämförelse med fö-

regående år 

 

Nettokostnadernas utfall för perioden är 1 498 tkr att 

jämföra med 2020 då nettokostnaderna var 998 tkr. 

Personalkostnaderna för perioden innevarande år är 

högre än föregående år, vilket bland annat beror på att 

det finns kostnader för en extra resurs för införande av 

verksamhetssystem. Personalkostnaderna var lägre 

2020 på grund av vakant tjänst och sjukskrivning. Förra 

året fanns eftersläpning i granskningen av årsredovis-

ningar, vilket medförde att kostnader och intäkter blev 

lägre för perioden. 

 

 

Sammanfattande prognos för helåret i förhållande 

till budget 

 

Årets nettobudget är 2 212 tkr och prognosen beräknas 

till 2 094 tkr. Det prognostiserade överskottet på 118 tkr 

beror på lägre systemkostnader än beräknat. 

 

 

Förväntad utveckling 

 

Införandet av nytt verksamhetssystem förväntas slutfö-

ras under hösten. Rekrytering av vakant handläggar-

tjänst klart senast årsskiftet och interim administrativ 

chef beräknas vara på plats från 1 oktober och nuva-

rande chef slutar 14 oktober. Rekrytering av administra-

tiv chef pågår under hösten och ny chef beräknas på 

plats under första kvartalet 2022. 

 

 

Målen 2021 

 

Det är fortsatt svårt att rekrytera nya ställföreträdare, 

trots ansträngningar från verksamhet och det innebär 

att målet inte kommer nås. 

Granskningsarbetet av årsredovisningar är klart i tid 

vilket är en förbättring från tidigare år. 

 

Se redovisning av målen på sidan 40. 
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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 
 

Moderbolaget 
Vimmerby kommun Förvaltnings AB (VkF) 

 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB startade i rollen 

som holdingbolag sin verksamhet vid årsskiftet 

2000/2001. Bolaget har som huvuduppgift det övergri-

pande ansvaret för koncernens strategiska och affärs-

mässiga utveckling. Den affärsmässiga verksamheten 

sker till övervägande del i dotterbolagen.  

 

Koncernens resultat efter finansiella poster för perioden 

är 7,1 mnkr.  

 

Moderbolagets resultat efter finansiella poster för peri-

oden är minus 0,4 mnkr. Det prognostiserade helårsre-

sultatet före bokslutsdispositioner beräknas till minus 

0,6 mnkr. 

 

 

Dotterbolagen 
Vimmerby Energi & Miljö AB 

 

Vimmerby Energi och Miljö AB och dess dotterbolag 

Vimmerby Energiförsäljning AB samt Vimmerby Energi 

Nät AB bedriver produktion och försäljning av fjärr-

värme i Vimmerby tätort, närvärme i kransorterna i 

kommunen samt elförsäljning i framförallt Vimmerby 

och Hultsfreds kommuner.  

 

Vimmerby Energi och Miljö AB har även nätkoncession 

i Vimmerby tätort. Vid årsskiftet 2009/2010 övertogs 

verksamheterna vatten- och avlopp samt avfalls-

hantering från Vimmerby kommun. Likvid erlades via en 

revers om 129 mnkr. Vid övertagandet övergick 19 an-

ställda till bolaget.  

Vimmerby Energi och Miljö AB:s resultat för perioden är 

0,1 mnkr vilket är 2,0 mnkr lägre än budget. På intäkts-

sidan är försäljning elproduktion bättre än förväntat pga 

de höga elpriserna under året och även intäkterna för 

utsläppsrätter, medan utfall för övriga intäkter är lägre 

än beräknat pga försening i aktivering av avtal. På kost-

nadssidan är det främst bränsleinköp till värmeverk-

samheten som avviker från budget.  

Resultatet för helåret beräknas bli 0,9 mnkr. 

 

Vimmerby Energiförsäljning AB:s resultat för perioden 

är 1,2 mnkr och prognosen för helåret beräknas hamna 

på något över budgeterad nivå på 0,2 mnkr. Årets sista 

fyra månader kommer få stor påverkan relaterat till de 

mycket höga elpriserna i marknaden för tillfället. 

 

Vimmerby Energi Nät AB visar ett resultat på 3,9 mnkr, 

vilket är i linje med budget. Dock kommer resultatet i 

samband med det pågående projekt som gäller mätar-

byten att belastas med en kostnad för förtida utrange-

ring vilket resulterar i en helårsprognos under budget 

vilken är 4,9 mnkr. 

 

Totalt uppvisar koncernen Vimmerby Energi och Miljö 

ett delårsresultat på 5,2 mnkr jämfört med budgeten på 

6,1 mnkr för perioden. Prognosen för helåret beräknas 

till 6 mnkr. 

 

 

Vimmerby Fibernät AB 

Fr o m den 1 september 2014 äger Vimmerby Fibernät 

AB byalagens fibernät. 2018 övertog bolaget fiberverk-

samheten som Vimmerby kommun har byggt upp under 

åren 2014-2017 till ett värde av 30 mnkr.  

 

Vimmerby Fibernät AB visar ett underskott för perioden 

på 1,5 mnkr vilket är något bättre än budget. Progno-

sen för helåret ligger på ett underskott om 2,6 mnkr.  

 

Vimarhem AB 

Vimarhem AB bedriver produktion, uthyrning och för-

valtning av bostäder och lokaler. Bolaget har sin huvud-

sakliga verksamhet i Vimmerby tätort, men har även 

verksamhet i orterna Storebro, Södra Vi, Gullringen, 

Rumskulla, Frödinge, Locknevi och Tuna.  

 

Vimarhem AB:s delårsresultat visar ett överskott med 

5,6 mnkr.  

Vimmerby kommun Förvaltnings AB (VkF) är moderbolaget i en koncern som 31 augusti består av 

tre dotterbolag och två dotterdotterbolag. VkF ägs till 100 % av Vimmerby kommun.  
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Andelen hyreslediga lägenheter har ökat från 1,05% till 

3,6% i slutet av rapportperioden. Totalt finns 48 st out-

hyrda bostadslägenheter vid tidpunkt för rapporten. 

 

Kostnader för underhåll utöver plan och reparationer 

beräknas bli enligt budget. Kostnader för planerat un-

derhåll beräknas bli enligt budget vid årets slut. 

 

Räntekostnaderna ligger nu 0,5 mnkr under budget. 

Snitträntan vid periodens slut var 0,47%. Vid årsskiftet 

beräknas räntekostnaden ligga ca 0,6 mnkr under bud-

get. Förklaringen är att räntenivån varit lägre än budget 

samt att nyupplåning ej gjorts i den takt som beräknats. 

 

Resultatet för helåret bedöms bli 3,5 mnkr.  

 
 

Koncernen 
 

Likviditet 

 

Koncernens totala likvida medel utgjorde vid periodens 

slut 0 (0,3) mnkr. Därtill kommer koncernkonto, som 

förvaltas av ägaren Vimmerby kommun.  

 

 

Finansiering 

 

Den totala låneskulden i koncernen uppgår till 971,9 

(917,4) mnkr. 

Vimmerby Energi och Miljö AB har en låneskuld på 

632,9 mnkr, varav 219,8 mnkr avser finansiell leasing. 

Vimarhem AB:s låneskuld utgör 299 mnkr. Vimmerby 

Fibernät AB har en låneskuld på 40 mnkr.  

 

 

Investeringar 

 

Under perioden uppgick investeringarna i Vimmerby 

Energi och Miljö AB till totalt 53,7 mnkr, vilket till större 

delen består av investeringar på VA där projektet för 

vattenrening industri är av större karaktär. 

 

Vimmerby Fibernät AB har investerat 5,3 mnkr, varav 

de största projekten är förtätning fiberanslutningar, Se-

vedeprojektet och Stamnät Tuna. Bolaget har huvud-

sakligen arbetat med fiberanslutningar till kommunala 

verksamheter och Vimarhems fastigheter enligt plan. 

Där det har funnits möjlighet inom accessområdet har 

även ett sjuttiotal privatkunder fibrerats. Sevedepro-

jektet har påbörjats och skall slutföras september 2022. 

Under året har sensorer i IOT projektet installerats.  

   

Vimarhem AB:s investeringar uppgår till 7,2 mnkr och 

avser till större delen puts av fasad och fönsterbyte på 

Prästgårdsgatan 19 i Vimmerby, kulvert för hetvatten i 

Storebro, ombyggnation för verksamhet på Snickaren 

14, ombyggnad till lägenheter Bullerbygatan 19 A-C, 

byte entrédörrar Bullerbygatan 31 och 35 i Vimmerby. 

Inledning för nyproduktion av Uven.  

 

 

Nettoomsättning 

 

Nettoomsättningen för perioden uppgår till 231,1 (208,8) 

mnkr. 

 

 

Resultat 

 

Koncernens resultat för perioden uppgår till 7,1 (2,8) 

mnkr efter finansiella poster. Vimmerby Energi och Miljö

-koncernens resultat är  5,2 mnkr för perioden. Vimar-

hem AB:s resultat är 5,6 mnkr. Vimmerby Fibernät AB:s 

resultat är minus 1,5 mnkr. Moderbolagets resultat är 

minus 0,4 mnkr. Koncernresultatet minskar med 1,8 

mnkr genom avskrivning på koncernmässiga övervär-

den.  

 

Koncernens resultat för hela år 2021 beräknas till ca 3,6 

(-3,1) mnkr efter finansiella poster. Resultatet härrör 

från Vimmerby Energi och Miljö AB plus 6 mnkr. Moder-

bolagets prognos är minus 0,6 mnkr före koncernbidrag, 

Vimarhem AB:s prognos är 3,5 mnkr, medan Vimmerby 

Fibernät AB:s prognos är minus 2,6 mnkr. Koncernre-

sulta-tet minskar med 2,7 mnkr genom avskrivning på 

koncernmässiga övervärden.  

 

 

Personal 

 

Totala antalet anställda uppgår till 95 (95) årsarbetare. 

Antalet årsarbetare i Vimmerby Energi och Miljö AB är 

53. Vimarhem AB har 40 årsarbetare och Vimmerby 

Fibernät AB har 2 anställda. 
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Den kommunala koncernen 

Vimmerby kommun är en av Sveriges 290 kommuner 

och är en politisk styrd organisation. De förtroendevalda 

har huvudansvaret för den kommunala verksamheten. 

Under mandatperioden 2019-2022 styrs kommunen av 

en politisk koalition bestående av Centerpartiet (C),  

Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD). Största 

oppositionsparti är Socialdemokraterna (S) som innehar 

oppositionsrådsrollen.  

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i 

kommunen och det är kommunens invånare som utser 

vilka förtroendevalda som ska sitta i kommunfullmäk-

tige. Det görs i det allmänna valet var fjärde år. Kom-

munfullmäktige utser sedan styrelser och nämnder. De 

ska sedan leda och samordna kommunens verksamhet-

er och bereder även ärenden till kommunfullmäktige. 

I förvaltningarna utförs det arbete som den politiska 

organisationen beslutat om. Förvaltningarna består av 

tjänstemän. En förvaltning lyder oftast under en nämnd 

men kan också lyda under kommunstyrelsen.  

Inom kommunens organisation hittar du också ett antal 

kommunala bolag som ansvarar för sina specifika områ-

den. Moderbolaget är Vimmerby kommun Förvaltnings 

AB som i sin tur har tre dotterbolag och två dotterdotter-

bolag. Vimmerby kommun Förvaltnings AB ägs till 

100% av Vimmerby kommun. 

I dag är vi ungefär 1500 personer som på ett eller annat 

sätt arbetar inom den kommunala organisationen eller 

inom kommunens bolag. 
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Styrning av verksamhet och ekonomi 

Med styrning avses samtliga åtgärder som vidtas för att 

påverka agerandet i en önskvärd riktning. Styrningen 

utgår från Vimmerby kommuns vision samt vid varje 

tidpunkt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella 

mål för den kommunala verksamheten.  

Syftet med kommunens styrning, ledning och uppfölj-

ning är att uppnå en god ekonomisk hushållning enligt 

kommunallagens krav. Med stöd av de kommunövergri-

pande målen och de ekonomiska ramarna som fast-

ställs i budgeten styrs Vimmerby kommun.  

 

Värdegrund  

Värdegrunden beskriver vilket förhållningssätt som alla 

medarbetare ska bära med sig och efterleva när vi före-

träder Vimmerby kommun och våra verksamheter. Syf-

tet med värdegrunden är att arbeta för engagerade 

medarbetare som trivs och känner stolthet över ett väl 

utfört arbete samt förtroendevalda med engagemang 

som känner stark delaktighet och stolthet över sitt ar-

bete i den demokratiska  processen. 

Målet med värdegrunden är att:  

 alla medarbetare och förtroendevalda gör ett bra 

arbete där de aktivt bidrar till sin egen, verksam-

hetens och kommunens utveckling, 

 att medarbetarskapet och politikerrollen präglas 

av lyhördhet, öppenhet, självinsikt och självtillit, 

en positiv människosyn och tilltro till människors 

vilja att delta och ta ansvar.  

De grundvärderingar som Vimmerby kommun står för 

har sin grund i det demokratiska systemet och formule-

ras i sitt genomförande i orden ansvar, mod och fan-

tasi.  

Ansvar  

Vi har hög delaktighet, tolerans och 

hänsynstagande.  

Vi har respekt för uppställda mål, 

givna ramar och fattade beslut utifrån 

ett helhetsperspektiv.  

Vi tar ansvar för den gemensamma 

arbetsmiljön.  

Mod  

 

Vi är öppna inför nya tankar och 

har en vidsynthet inför det obe-

kanta.  

Vi vågar ta ställning/komma till 

beslut och att handla efter läge. 

Vi kommunicerar rakt och ärligt 

med respekt för varandras upp-

gifter.  

Vi bidrar till öppet klimat och mot-

arbetar alla former av trakasse-

rier.  

Fantasi  

 

Vi har kreativitet, hopp och fram-

tidstro.  

Vi har förmåga att se möjligheter. 

Vi har förmåga till anpassning 

och förändring efter rådande om-

ständigheter.  
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2021 inleddes där förra året slutade, det vill säga med 

fullt fokus på coronapandemin och krisledningsarbete.  

I januari kom äntligen vaccinationerna igång och vi 

hoppas nu på att snart kunna återgå till en mer normal 

tillvaro. Samtidigt vet vi att pandemin och smittsprid-

ningen inte är över, något vi hela tiden hanterar utifrån 

medborgar- och medarbetarperspektiv.  

 

I början på året gjordes en barnkonsekvensanalys om 

barns rätt till hälsa och utveckling under coronapande-

min. Under våren har en gränsöverskridande tanke-

grupp träffats för att ha dialog kring ämnet och komma 

med input till ledning och politik. I gruppen har flera 

ungdomar ingått och arbetet med att följa de långsik-

tiga konsekvenserna för våra barn och unga kommer 

att fortgå.  

 

Kommunens företag, främst inom besöksnäringen, har 

fortsatt befunnit sig i en extremt ansträngd situation. 

Under sommaren 2021 öppnade åter Astrid Lindgrens 

Värld och när Folkhälsomyndigheten även lättade på 

de tidigare restriktionerna började turisterna åter hitta 

tillbaka till kommunen. Trots det är läget ansträngt och 

vi har fortsatt tät dialog med våra företag. På grund av 

pandemin har många företagsbesök fått ställas in men 

återupptogs under våren, mestadels i digital form.  

 

Den politiska ledningen har återupptagit visionsarbetet 

för kommunen, planen är att det ska vara klart under 

hösten 2021. 

 

Ett nytt kontaktcenter byggs i stadshuset för att öka 

tillgängligheten, inte minst handlar det om att effektivi-

sera, utveckla och modernisera våra administrativa 

processer i kommunen. 

 

Inom koncernledning pågår just nu stora förändringar. 

Både utvecklingschefen och miljö- och byggnadsche-

fen går i pension, efterträdare är rekryterade och börjar 

under hösten. I våras började en ny ekonomichef och 

ITSAMs nya förbundsdirektör tillträdde i augusti. Den 

administrativa chefen/kommunikationschefen har sagt 

upp sig och rekrytering av efterträdare påbörjades di-

rekt efter sommarsemestern. Även vd:n för det kommu-

nala energibolaget har sagt upp sig och avslutar sin 

tjänst under hösten.   

 

Nationellt händer mycket inom området civilt försvar. I 

Vimmerby finns en plan för hur en säkerhet- och trygg-

hetsorganisation med bas räddningstjänst ska byggas 

upp. Där har vi också säkrat upp en ännu mer uttalad 

samverkan med andra kommuner. 

 

Vimmerby kommun har under flera år arbetat med att 

försöka underlätta för byggnation och företagsetable-

ringar för kommunmedborgare, potentiella inflyttare och 

företag. Utifrån den prognostiserade vinsten på mark 

och exploatering kan vi nu se att det arbete som lagts 

ner ger resultat. Vi säljer tomter med en hastighet som 

inte skett på många år, det har redan byggts hus och 

det finns dessutom ett stort intresse för vårt industriom-

råde Krönsmon. Vi har också haft ett digitalt lands-

bygdsråd för att sprida kunskap och ha dialog om hur vi 

kan underlätta för byggnation på landsbygden.  

Väsentliga händelser under perioden 

Film på Kulturskolan 

Foto: Jacob Meijer 
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Kommunen och kommunkoncernens förväntade 
utveckling avseende ekonomi och verksamhet 

Kommunkoncernen har börjat växla upp arbetet med 

Agenda 2030. En styrgrupp är utsedd av koncernled-

ningen och består av chefer samt expertfunktioner 

från olika delar av organisationen. Det tidigare ut-

vecklingsrådet har uppgraderats till Agenda 2030-råd 

för att samla kunskapsbilden och öka medvetenheten 

i koncernens samtliga nämner och bolag. Under hös-

ten kommer HBTQI att vara ett huvudtema, ett fokus-

område där vi nyligen fick erkännandet Årets HBTQI-

kommun i Kalmar län för vårt arbete.  

 

Under hösten planeras för medborgardialoger i alla 

kommunens tätorter där vi bland annat inleder dialog 

om det kommande översiktplansarbetet och hur vi 

tillsammans ska stötta barn och unga som kommit i 

kläm under coronapandemin.  

 

Kommunkoncernens bostadsbolag ska bygga på cen-

tral tomt i Vimmerby, det är mer än tio år sedan sist 

det skedde i den här omfattningen. 

 

Inom snar framtid kommer nybyggnationen av ny för-

skola och fler platser inom särskilt boende tillskapas i 

Vimmerby stad. 

En skolutredning finns framlagd med förslag på hur 

skolstrukturen kan utvecklas i Vimmerby stad. Beslut 

om inriktning förväntas under hösten 2021. 

Den politiska ledningen kommer att fortsätta att med 

kraft att påtala våra behov av en god infrastruktur. 

Frågan är mycket avgörande utifrån vårt geografiska 

läge. 

 

De ekonomiska utmaningarna förväntas öka. Samti-

digt som den äldre befolkningen över 80 år blir fler, 

minskar gruppen i arbetsför ålder. Statsbidragen för-

väntas minska i omfattning och det troliga är att det 

ekonomiska läget kommer att se mer ansträngt ut 

inför budgetarbetet 2023 i landets kommuner.  

 

Under 2022 kommer Vimmerby kommun göra ett nytt 

försök i att få delta i ett SKR-projekt som benämns 

som ”Effektivare kommun”. 

Grävning utförs av Vimmerby Energi & Miljö AB 

Foto: Marika Andersson 

159



VIMMERBY KOMMUN, DELÅRSBOKSLUT 210831 

19 

Sammanfattande helårsprognos i förhållande till 
budget 
Delårsresultatet totalt för Vimmerby ser väldigt bra ut 

och utfallet är 79 469 tkr att jämföra med förra årets 

delårsresultat som låg på 14 874 tkr för samma period. 

Helårsresultatet prognosticeras till 38 863 tkr jämfört 

med budgeterat resultat på 10 747 tkr.  

Det tillkommer en del kostnader under årets sista terti-

al, bland annat för ackumulerad semesterlöneskuld, 

samt att börsutvecklingen ser mer osäker ut för sista 

delen av året vilket påverkar avkastningen negativt på 

kommunens långsiktiga placeringar. Även om helårs-

prognosen ligger på en mycket lägre nivå än delårsre-

sultatet ser det ändå ut att bli ett väldigt bra årsresultat.  

Största orsakerna till den stora differensen mellan årets 

budgeterade och prognosticerade resultat är högre 

skatteintäkter och statsbidrag, en väldigt positiv ut-

veckling sett över hela året för placerade medel samt 

realisationsvinster gällande markförsäljningar. Under 

avsnittet Ekonomisk översikt finns fler detaljer gällande 

utfall och prognos. 

Delårsresultatet totalt för hela kommunkoncernen inklu-

sive dotterbolagen visar ett utfall på 89 197 tkr att jäm-

föra med förra årets delårsresultat som låg på 20 668 

tkr. Någon samlad budget och prognos görs ej samlat 

för kommunkoncernen men siffrorna ser väldigt positiva 

ut och även den kommunala bolagskoncernen ser ut 

att leverera ett bra resultat på helårsbasis. Det kommer 

vara bra tillskott då 2023 och åren efter det ser ut att bli 

en utmaning när det gäller Vimmerby kommuns eko-

nomi. 

Balanskravsresultat utifrån helårsprognosen 
Enligt kommunallagen ska kommunens ekonomi plane-

ras 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 

52,6 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 konjunkturcykel.  

Från tidigare år finns ingenting att återställa. Beslut om 

eventuell avsättning till RUR tas i samband med bok-

slut och årsredovisning 2021. Totalt är det avsatt 30,4 

mnkr i RUR som kan användas i balanskravsutredning 

kommande år vid behov. 

 

Prognosen över balanskravsresultatet till årets slut är  

10,9 mnkr när RUR har återförts med 5,0 mnkr. 

Mnkr 
Prognos 

2021-12-31 
Utfall 

2021-08-31 
Utfall 

2020-12-31 

Periodens resultat 38 853  79 469 29 032 

Realisationsvinster -8 000 -7 868 -3 048 

Realisationsförluster  - - 

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper  -15 000 -19 031 7 056 

Resultat efter balanskravsjusteringar 15 853 52 570 33 040 

Förändring RUR -5 000 - -18 500 

Balanskravsresultat 10 853 52 570 14 540 
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Verksamhetens nettokostnader inklusive pensioner 

och avskrivningar har ökat med 4,9 mnkr i jämförelse 

med samma period föregående år. 

 

Vid delårsbokslutet är alltid semesterlöneskulden låg. 

Hade aktuell semesterlöneskulden inte bokats varje 

månad så skulle resultatet ha varit 8,0 mnkr sämre 

per 31/8. 

 

Intäkter för skatter och statsbidrag har ökat med 30,2 

mnkr jämfört med samma period föregående år.  

 

I prognosen för hela 2021 beräknas eget kapital öka 

med 38,9 mnkr. Summa nämnder visar i prognosen 

ett driftöverskott jämfört med budget på 9,2 mnkr. Den 

största avvikelsen mot budget prognostiserar sam-

hällsbyggnadsavdelningen med ett överskott på 9,1 

mnkr. 

 

Summa skatter och statsbidrag beräknas enligt den 

senaste prognosen från SKR i augusti bli 15,0 mnkr 

högre än budgeterat.  

 

Finansnettot beräknas till årets slut bli 2,9 mnkr sämre 

än budgeterat.  

 

2021 års investeringsbudget är fastställd till 80 mnkr. 

Under årets 8 första månader uppgår investeringsut-

gifterna till 19,9 mnkr och till årets slut beräknas netto-

investeringarna uppgå till 58,6 mnkr. 

 

Vad gäller den framtida utvecklingen av skatteunder-

laget och därmed den huvudsakliga finansieringen av 

kommunens verksamheter har självklart covid-19 och 

dess effekter på hela samhället även påverkat Vim-

merby kommun i stor utsträckning. Flera extra statsbi-

drag och olika satsningar har  erhållits under året. 

 

De historiskt låga räntorna har legat kvar på en myck-

et låg nivå och Riksbankens reporänta är sedan bör-

jan av januari 2020 satt till 0 %. 

 

Vimmerby kommuns skattesats är 22,36 %. Det har 

under flera år varit den högsta skattesatsen i Kalmar 

län och Småland. Fler och fler kommuner och region-

er pratar om och aviserar skattehöjningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändring av eget kapital  

 

Det egna kapitalet har fram till 2021-08-31 ökat med 

79,5 mnkr och uppgår till 863,6 mnkr vid periodens 

slut. Enligt prognos för hela år 2021 beräknas det 

egna kapitalet öka med 38,9 mnkr.  

 
 

 

Soliditet 

 

Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som är 

finansierade med eget kapital och kan sägas vara ett 

uttryck för den finansiella styrkan. Utvecklingen av 

soliditeten bestäms av två faktorer, dels tillgångsök-

ningen och dels resultatutvecklingen. Det finns inga 

vedertagna normer för en önskvärd kommunal solidi-

tet.  

 

Soliditeten har ökat till 53,1 procent. I soliditetsberäk-

ningen inkluderas pensionsskuld som intjänats 1998 

och framåt. Pensionsskuld som avser tid före 1998 är 

upptagen under ansvarsförbindelser i not 19. Skulle 

detta åtagande, per den sista augusti 321,2 mnkr, 

läggas in som en avsättning i balansräkningen mins-

kar kommunens soliditet till 33,4 procent. 

Ekonomisk översikt 
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Likvida medel 

 

De likvida medlen, exkl koncernkontot, uppgick vid pe-

riodens slut till 46,6 mnkr. Prognosen för investeringar-

na säger att kommunen ska investera ytterligare 39 

mnkr till årets slut.  

 

Omsättnings- och anläggningstillgångar 

 

Av balansräkningen framgår att kommunens tillgångar 

uppgår till 1 626,3 mnkr vilket är en ökning från årsskif-

tet med 27,0 mnkr. Av dessa utgör anläggningstillgång-

arna 1 190,6 mnkr och omsättningstillgångarna 435,7 

mnkr. 

 

Anläggningstillgångarna har minskat med 2,8 mnkr 

sedan årsskiftet.  

Summa omsättningstillgångar har ökat sedan årsskiftet 

med 29,8 mnkr. 

 

 

KLP bildades under 1996 och har till uppgift att ut-

föra kapitalförvaltningstjänster.  

 

Bolaget ägs av tio länskommuner, Kalmarsunds gym-

nasieförbund samt Regionen i Kalmar län. För kapital-

förvaltningsverksamheten tillämpas fastställd place-

ringspolicy. Avsättning till Kalmar läns Pensionskapital-

förvaltning AB har ej skett under årets första 8 månader 

och planeras ej heller ske till årets slut. 

 

Vimmerby kommuns andel i KLP är 5,6% per 210831. 

 

 

Skulder 

 

Korta skulder har sedan årsskiftet minskat med 58,9 

mnkr och utgör 158,7 mnkr. I korta skulder ingår per-

sonalens intjänade semester och övertidsersättning 

med 32,5 mnkr. Den långfristiga låneskulden uppgår 

per balansdagen till 508,8 mnkr. Ingen nyupplåning har 

skett sedan årsskiftet men inte heller någon amorte-

ring. Av dessa 508,8 mnkr avser 188,8 mnkr lån för 

den leasinglösning som Vimmerby Energi och Miljö AB 

tecknat för panna och turbin vid kraftvärmeverket på 

Tallholmen. Samtliga lån är upptagna hos Kommunin-

vest.   

 

Pensionsavsättningen utgör vid periodens slut 79,9 

mnkr. Avsättningen har från årets början ökat med 4,6 

mnkr.  

 

Periodens andel av individuell del pensioner har bok-

förts som kortfristig skuld med 18,3 mnkr. 

 

Eget kapital 

 

Periodens resultat utgör plus 79,5 mnkr och eget kapi-

tal vid periodens slut är 863,6 mnkr.  

 

Måluppfyllelse 

 

För år 2021 har Vimmerby kommun tre övergripande 

finansiella mål. Målen är att resultatet för kommunen 

ska uppgå till minst 1 % av summa skatter och statsbi-

drag (10,5 mnkr), 100 % självfinansiering av investe-

ringar samt att långsiktigt minska låneskulden.  

 

Prognosen för helåret visar att resultatet uppgår till plus 

38,9 mnkr, att investeringsutgifterna uppgår till 58,6 

mnkr och att Vimmerby kommun under året inte kom-

mer att amortera på låneskulden.  

  

Bedömningen är därmed att ett av de tre finansiella 

övergripande målen kommer att uppnås till årets slut.   

Långfristiga skulder 
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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. 

Medarbetarundersökning 

Historiskt har vi genomfört en gemensam medarbetar-

undersökning i Vimmerby kommun vart annat 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 kompetensförsörjning 

Vimmerby kommun är största arbetsgivaren i kommu-

nen med 1 359 tillsvidareanställda medarbetare. Kom-

petensförsörjningen och tillitsbyggande står i fokus. 

Vimmerby kommun har haft ett ökat antal tillsvidarean-

ställda under de senaste fem åren, även andelen hel-

tidsanställda har ökat. En av orsakerna är att fler öns-

kar arbeta heltid inom ramen för införandet av heltid 

som norm. Under 2020 och 2021 har andelen vikariat 

och allmän visstidsanställningar ökat. 

Vi fortsätter med omställningsarbetet heltid som norm i 

hela organisationen. Tillsammans med övriga kommu-

ner i Sverige har Vimmerby kommun svårt att rekry-

tera inom vissa yrkesområden. Vi behöver fler behö-

riga lärare, förskollärare, sjuksköterskor, socialsekre-

terare, kockar, deltidsbrandmän och chefer samt 

andra tjänster 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 genomför löne-

kartläggning varje år som en aktiv åtgärd i jämställd-

hetsarbetet, samt vara till grund för kommande års 

lönerevision.  

 

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 
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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,  

ANSVAR och FANTASI råder, så medarbetare ges 

möjlighet 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 arbetsförhål-

landen och arbetsmiljö. Den totala sjukfrånvaron har 

ökat vilket skapar oro och ger en högre arbetsbelast-

ning som i sin tur skapar ett ökat behov av beman-

ning.  Vi ser att korttidsfrånvaron ökar medan långtids-

frånvaron minskar något.  

Forskning visar att ledarskapet är en viktig faktor i 

upplevelsen av en trygg och bra arbetsmiljö. Under 

rådande pandemi har vi utökat stödet till våra ledare. 

Vi har också ökat bemanningen på många av våra 

enheter.  

 

Förväntad utveckling 

Arbetsmiljö 

Generellt behöver vi arbeta mera proaktivt 

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

arbetsställen. Se över policys och riktlinjer, analysera 

statistik, följa upp och utvärdera våra processer och 

aktiviteter. Vi ser allvarligt på kommunens ökade sjuk-

tal 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 systematiska arbets-

miljöarbete och rehabiliteringsarbete.  Flera processer 

kopplade till det arbetet har påbörjats och planen var 

att genomföra dem under hösten och vintern 20/21, 

men då smittspridningen av Covid 19 ökade i sam-

hället och i våra verksamheter fick vi pausa och skjuta 

dem på framtiden. Bland annat startade vi upp en ar-

betsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud i okto-

ber, en utbildning som är uppdelad på sex block/dagar 

under ett år som nu ligger i planen att fortsätta med. Vi 

kommer också att digitalisera processen tillbud och 

arbetsskaderapportering, ett arbete som påbörjades 

2019.  Arbetet pågår med en översyn av fördelningen 

av arbetsmiljöuppgifter från Kommunfullmäktige till 

nämnderna, samt ett nytt partsgemensamt samver-

kansavtal.  

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 hösten 2021 har vi 

startat  Ledarutvecklingsprogram 2.0, dvs en fördjup-

ning av  Ledarutvecklingsprogram 1.0.  

Sedan 2013 har 118 chefer genomgått utbildningen. 

Under februari 2021 planeras program 13 starta, med 

en grupp på 14 nya chefer. Ledarutveckling över grän-

serna har fortsatt under våren där Vimmerby kommun 

har tre platser.  

Utbildningen i indirekt ledarskap för den politiska led-

ningen är pausad pga rådande pandemi. 
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Sjukfrånvaro och behovet av arbetslivsinriktad rehabili-

tering 

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 signaler, 

samt kvalitetssäkra rehabiliteringsprocessen. Vi har 

påbörjat upphandlingen av företagshälsovård då vårt 

nuvarande avtal löper ut vid årsskiftet. 

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-transforma-

tionen, fortskrider sakta med att förflytta arbetet från 

personaladministration till ett mer värdeskapande ar-

betssätt som är tydligt kopplat till kommunens vision, 

policys, mål och strategier. Målet är att arbeta mer pro-

aktivt med våra mänskliga resurser – medarbetarna.  

Takten på HR-transformationen och utvecklingen av 

HR-processer som lönebildning, arbetsmiljö, rekryte-

ring och rehabilitering har påverkats av den politiska 

turbulensen hösten 2019 och den pågående pande-

min, vilket gör att vi ännu inte uppnått hög frekvens av 

proaktivt arbete som skapar värde för medarbetarna 

och organisationen.  

Under ”pandemiåren” 2020 och 2021 har HR-

avdelningens fokus varit att skapa trygghet i organisa-

tionen genom att öka stödet till ledare, medarbetare, 

förtroendevalda, skyddsombud och fackliga företrä-

dare. Detta har skett genom utökad handledning till 

ledare och personalgrupper, ökad samverkan, ökat 

krisstöd och ökat stöd från företagshälsovården. Sam-

tidigt har HR-avdelningen lanserat satsningen ”HR 

direkt” som är en väg in till HR, skickat ut återkom-

mande information till chefer via utskicket ”HR-Nytt” 

samt utökat informationen på intranätet. En central 

personalförsörjningsgrupp ska också arbeta med be-

hovs- och kompetensinventering. Syftet är att under-

lätta och stödja personalplaneringen inom framförallt 

vård och omsorg, skola och förskola, samt räddnings-

tjänst, kost och lokalvård där vi ser hög arbetsbelast-

ning och ökad sjukfrånvaro. 

Inom ramen för HR-transformationen hade  HR-

avdelningen flera utbildningar inplanerade under hös-

ten och våren men som nu fick skjutas på till hösten 

2021. Utbildning för chefer gällande arbetsmiljöansvar 

och lönesättning sker löpande individuellt, istället för 

som tidigare i grupp. 

HR-avdelningen har under flera år haft vakanser och 

för första gången sedan 2018 är vi fulltaliga. 

 

Övrig analys  

2020 och 2021 är två annorlunda år med en rådande 

pandemi och det fortsatta efterarbetet av den politiska 

turbulensen 2019 där vi nu fokuserar på att bygga tillit 

och trygga organisationen. 

Framöver måste kommunen få till en gemensam per-

sonalpolitik i hela organisationen och aktivt arbeta mer 

med våra värderingar, vår värdegrund, delaktighet, 

lärande och kultur.  Vi måste fortsätta arbetet med 

kompetensförsörjningen och ta fram en kompetensför-

sörjningsstrategi.  
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Resultaträkning kommunen, tkr 

 Not 2021-08-31 2020-08-31 2020-12-31 

Budget 

Helår 2021 

Prognos 

Helår 2021 

Verksamhetens intäkter 1 137 096 112 313 197 905 255 300 202 309 

Verksamhetens kostnader 2 -769 702 -741 375 -1 157 027 -1 252 600 -1 183 496 

Avskrivningar 3 -23 891 -22 569 -33 876 -34 000 -34 000 

Verksamhetens nettokostnader  -656 497 -651 631 -992 998 -1 031 300 -1 015 187 

Skatteintäkter 4 499 976 483 064 720 406 730 200 748 422 

Generella statsbidrag och utjämning 5 200 385 187 064 290 928 301 800 298 528 

Verksamhetens resultat  43 864 18 497 18 336 700 31 763 

Finansiella intäkter 6 41 758 2 949 22 147 23 600 19 600 

Finansiella kostnader 7 -6 153 -6 572 -11 451 -13 553 -12 500 

Resultat efter finansiella poster  79 469 14 874 29 032 10 747 38 863 

Extraordinära poster  - - - - - 

PERIODENS RESULTAT 15 79 469 14 874 29 032 10 747 38 863 

Nossen 
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Balansräkning kommunen, tkr 

TILLGÅNGAR Not 2021-08-31 2020-08-31 2020-12-31 

Budget 

2021-12-31 

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar  - - - - 

Mark och byggnader 8 784 235 764 990 790 642  

Maskiner och inventarier 9 32 676 29 022 30 571  

Finansiella anläggningstillgångar 10 373 637 374 872 372 176  

Summa anläggningstillgångar  1 190 548 1 168 884 1 193 389 1 273 600 

Omsättningstillgångar      

Exploateringsfastigheter 11 25 891 27 179 25 891  

Fordringar 12 90 670 87 810 89 111  

Kortfristiga placeringar 13 287 356 239 871 253 454  

Kassa och bank 14 31 811 23 284 37 454  

Summa omsättningstillgångar  435 728 378 144 405 910 346 500 

SUMMA TILLGÅNGAR  1 626 276 1 547 028 1 599 299 1 620 100 

EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR      

Eget kapital 15 863 647 770 020 784 178 760 000 

Därav periodens resultat  79 469 14 874 29 032 10 747 

Avsättningar 16 79 857 76 217 75 281 77 000 

Därav avsättningar för pensioner  79 857 76 217 75 281 77 000 

SKULDER      

Långfristiga skulder 17 524 064 522 350 522 256 551 800 

Kortfristiga skulder 18 158 708 178 441 217 584 231 300 

Summa skulder  682 772 700 791  739 840 783 100 

SUMMA EG. KAPITAL, AVSÄTTN OCH SKULDER   1 626 276 1 547 028 1 599 299 1 620 100 

      

Ansvarsförbindelser 19 1 062 207 987 841 1 062 029 - 

Därav pensionsförpliktelser  321 206 324 607 321 028  

Därav övriga borgensåtagande  733 029 663 234 733 029  

Därav operationell leasing  7 972 - 7 972  
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Resultaträkning kommunkoncernen, tkr 

 Not 2021-08-31 2020-08-31 2020-12-31 

Verksamhetens intäkter  347 219 294 524 467 517 

Verksamhetens kostnader  -923 852 -871 161 -1 352 491 

Avskrivningar  -61 587 -59 107 -89 381 

Verksamhetens nettokostnader  -638 220 -635 744 -974 355 

Skatteintäkter  499 976 483 064 720 406 

Generella statsbidrag och utjämning  200 385 187 064 290 928 

Verksamhetens resultat  62 141 34 384 36 979 

Finansiella intäkter  39 107 260 18 046 

Finansiella kostnader  -12 051 -13 976 -23 410 

Resultat efter finansiella poster  89 197 20 668 31 615 

Extraordinära poster  - - - 

PERIODENS RESULTAT  89 197 20 668 31 615 

Reparation av elledningar utförs av Vimmerby Energi & Miljö AB 

Foto: Marika Andersson 
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Balansräkning kommunkoncernen, tkr 

TILLGÅNGAR Not 2021-08-31 2020-08-31 2020-12-31 

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar  1 542 822 255 

Mark och byggnader  1 513 280 1 450 988 1 463 508 

Maskiner och inventarier  596 446 574 265 615 734 

Finansiella anläggningstillgångar  235 636 238 351 235 655 

Summa anläggningstillgångar  2 346 904 2 264 426 2 315 152 

Omsättningstillgångar     

Förråd, Exploateringsfastigheter  35 510 36 911 36 263 

Fordringar  104 581 98 175 122 813 

Kortfristiga placeringar  287 356 239 871 253 454 

Kassa och bank  31 830 23 564 37 752 

Summa omsättningstillgångar  459 277 398 521 450 282 

SUMMA TILLGÅNGAR  2 806 181 2 662 947 2 765 434 

EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR     

Eget kapital  895 356 795 211 806 159 

Därav periodens resultat  89 197 20 668 31 615 

AVSÄTTNINGAR  139 081 137 942 134 501 

Därav avsättningar för pensioner  80 258 76 695 75 682 

SKULDER     

Långfristiga skulder  1 566 920 1 391 862 1 549 949 

Kortfristiga skulder  204 824 337 932 274 825 

Summa skulder  1 771 744 1 729 794 1 824 774 

SUMMA EG. KAPITAL, AVSÄTTN OCH SKULDER   2 806 181 2 662 947 2 765 434 

     

Ansvarsförbindelser  332 543 337 995 332 365 

Därav pensionsförpliktelser  321 206 324 607 321 028 

Därav övriga borgensåtagande  2 949 13 388 2 949 

Därav operationell leasing  8 388 - 8 388 
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Kassaflödesanalys kommunen, tkr 

  2021-08-31 2020-08-31 2020-12-31 

Den löpande verksamheten     

Resultat efter finansiella poster  79 469 14 874 29 032 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  20 410 23 688 31 868 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 

rörelsekapital  99 879 38 562 60 900 

     

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital     

Ökning (-)/Minskning (+) av förråd, exploateringsfastighet  - 1 200 2 488 

Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar och placeringar  -35 461 5 561 -9 323 

Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder  -58 876 -35 494 3 649 

Kassafllöde från den löpande verksamheten  5 542 9 829 57 714 

     

Investeringsverksamheten     

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -19 856 -40 374 -78 882 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  8 136 1 395 3 492 

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar  -1 536 -23 -27 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  75 75 75 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -13 181 -38 927 -75 342 

     

Finansieringsverksamheten     

Nyupplåning  - 50 000 50 000 

Nytt finansiellt leasingavtal  2 047 - - 

Avbetalning finansiellt leasingavtal  -51 - - 

Amortering av utlämnade lån  - - 2 700 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  1 996 50 000 52 700 

     

SUMMA KASSAFLÖDE  -5 643 20 902 35 072 

     

Likvida medel vid årets början  37 454 2 382 2 382 

Likvida med vid periodens slut  31 811 23 284 37 454 

Summa kassaflöde  -5 643 20 902 35 072 

     

Tilläggsupplysningar     

Poster som inte ingår i kassaflödet     

Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar  23 891 22 569 33 876 

Avsättningar till pensioner  4 576 2 256 1 320 

Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar  -7 869 -950 -3 047 

Upplösning av investeringsbidrag och anslutningsavgifter  -188 -187 -281 

Summa   20 410 23 688 31 868 
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Noter till resultat- och balansräkningen kommunen, tkr 

Not 1  Verksamhetens intäkter 2021-08-31 2020-08-31 

Taxor och avgifter 15 153 14 264 

Hyror och arrenden 12 501 12 685 

Försäljningsmedel 14 057 12 684 

Försäljning av verksamhet och ersättning för tjänster 13 889 13 557 

Bidrag 70 228 55 773 

Övrigt 3 400 2 400 

Realisationsvinst vid avyttring av tillgångar 7 868 950 

Summa verksamhetens intäkter 137 096 112 313 

   

Not 2  Verksamhetens kostnader 2021-08-31 2020-08-31 

Personalkostnader inklusive pensioner och löneskatt 545 182 511 678 

Material 42 776 47 868 

Hyror 16 540 15 636 

Tjänster inkl köp av verksamhet 143 827 146 663 

Lämnade bidrag 21 377 19 530 

Realisationsförlust vid avyttring av tillgångar mm - - 

Summa verksamhetens kostnader 769 702 741 375 

   

Not 3  Avskrivningar   

Beloppen utgörs av planenliga avskrivningar. De baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk 

livslängd. Komponentavskrivning tillämpas på byggnader, gator och vägar. Nedskrivning sker vid bestående värdened-

gång. Investering som tagits i bruk maj - augusti innevarande år belastas ej med kapitalkostnader.  

   

Not 4  Skatteintäkter 2021-08-31 2020-08-31 

Preliminära skatteintäkter 489 011 490 289 

Preliminär slutavräkning 10 965 -7 225 

Summa skatteintäkter 499 976 483 064 

   

Not 5  Generella statsbidrag och utjämning 2021-08-31 2020-08-31 

Inkomstutjämning 125 632 121 786 

Kostnadsutjämning 5 261 3 893 

Fastighetsavgift 22 695 20 397 

LSS-avgift 14 399 12 839 

Regleringsbidrag 31 033 10 684 

Generella bidrag 1 365 17 465 

Summa generella statsbidrag och utjämning  200 385 187 064 
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Noter till resultat- och balansräkningen kommunen, tkr 

Not 6  Finansiella intäkter 2021-08-31 2020-08-31 

Räntor på utlämnade lån 449 730 

Dröjsmålsräntor 14 24 

Borgensavgift 2 835 2 842 

Överskottsutdelning Kommuninvest 409 815 

Värdeförändring KLP, se vidare not 13 38 044 -1 485 

Övriga finansiella intäkter 7 23 

Summa finansiella intäkter 41 758 2 949 

   

Not 7  Finansiella kostnader 2021-08-31 2020-08-31 

Räntor på anläggningslån 1 115 1 771 

Ränta på pensionsskuld 975 1 352 

Dröjsmålsräntor 17 15 

Värdereglering KLP 3 891 3 263 

Övriga finansiella kostnader 155 171 

Summa finansiella kostnader 6 153 6 572 

   

Not 8  Mark och byggnader 2021-08-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 1 134 689 1 062 702 

Ingående ackumulerade avskrivningar -344 047 -318 342 

Periodens av– och nedskrivningar -20 303 -27 953 

Realisationsvinst/förlust 7 382 3 003 

Omklassificering  -1 340 - 

Bruttoinvesteringar 15 236 74 680 

Försäljningar, bidrag mm -7 382 -3 448 

Bokfört värde 784 235 790 642 

   

Not 9  Maskiner och inventarier 2021-08-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 158 280 154 518 

Ingående ackumulerade avskrivningar -127 709 -122 226 

Periodens avskrivningar -3 588 -5 923 

Realisationsvinst/förlust 487 45 

Omklassificering  1 340  

Bruttoinvesteringar inkl finansiell leasing 4 620 4 202 

Försäljningar, bidrag mm -754 -45 

Bokfört värde    32 676 30 571 
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Noter till resultat- och balansräkningen kommunen, tkr 

Not 10  Finansiella anläggningstillgångar 2021-08-31 2020-12-31 

Långfristig utlåning   

SE Banken 212 073 212 073 

Vimmerby Energi & Miljö AB 7 393 7 393 

Summa långfristig utlåning 219 466 219 466 

Aktier   

Vimmerby kommun Förvaltnings AB 148 678 148 678 

Varav nominellt värde aktier 6 100 tkr 

Varav överkursfond 20 000 tkr 

Varav övrigt aktieägartillskott 122 578 tkr   

Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning AB 10 10 

Kommuninvest i Sverige AB 4 607 3 078 

Industriellt UtvecklingsCentrum i Kalmar AB 10 10 

Vimmerby Sparbank 7 7 

Inera AB 42 42 

Summa aktier 153 354 151 825 

Andelar   

Södra, insatskapital 634 627 

Kreditgarantiföreningen norra Småland EF 100 100 

Summa andelar 734 727 

Övrigt 83 158 

Summa värdepapper och andelar 154 171 152 710 

Summa finansiella anläggningstillgångar 373 637 372 176 

   

Not 11  Exploateringsfastighet 2021-08-31 2020-12-31 

Exploateringsområde Ceos 3 681 3 681 

Exploateringsområde Krönsmon 22 210 22 210 

Summa exploateringsfastigheter 25 891 25 891 

   

Not 12  Kortfristiga fordringar 2021-08-31 2020-12-31 

Fordringar hos staten 28 464 22 687 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  22 483 18 014 

Mervärdesskatt 3 192 7 369 

Kundfordringar   5 221 14 669 

Avräkning koncernbolag    31 310 26 359 

Övriga kortfristiga fordringar - 13 

Summa kortfristiga fordringar  90 670 89 111 
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Noter till resultat- och balansräkningen kommunen, tkr 

Not 13  Placeringar av pensionsmedel via KLP 2021-08-31 2020-12-31 

Aktier anskaffningsvärde  131 362 126 015 

Aktie värdeförändring 30 963 13 616 

Obligationer mm anskaffningsvärde 110 521 103 373 

Obligationer mm värdeförändring 1 870 223 

Banktillgodohavande 12 027 9 507 

Upplupna ränteintäkter 613 720 

Summa kortfristiga placeringar 287 356 253 454 

Aktiernas marknadsvärde är 162.325 tkr.  

Obligationernas marknadsvärde är 112.391 tkr. 

Utbetalat för placering via KLP 51.000 tkr. 

Totalt marknadsvärde 2020-12-31, 252.915 tkr. 

Värdeökning under perioden utgör 34.153 tkr.   

   

Not 14  Likvida medel 2021-08-31 2020-12-31 

Kassa, bank, plusgiro, Vimmerby kommun 46 590 53 922 

Bank, bolag ingående i koncernen -14 779 -16 468 

Summa likvida medel 31 811 37 454 

   

Not 15  Eget kapital 2021-08-31 2020-12-31 

Ingående balans 784 178 755 146 

Periodens resultat 79 469 29 032 

Summa eget kapital 863 647 784 178 

   

Not 16  Avsättningar 2021-08-31 2020-12-31 

Avsättning pensioner 79 857 75 281 

Bokfört värde 79 857 75 281 

   

Not 17  Långfristiga skulder 2021-08-31 2020-08-31 

Ingående låneskuld 508 784 458 784 

Nyupplåning - 50 000 

Ny leasingskuld 1 996 - 

Summa lån i banker och kreditinstitut 510 780 508 784 

Ingående kostnadsersättning och investeringsbidrag 13 472 13 753 

Periodens upplösning av investeringsbidrag -188 -281 

Summa kostnadsersättningar och investeringsbidrag 13 284 13 472 

Summa långfristiga skulder 524 064 522 256 
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Noter till resultat- och balansräkningen kommunen, tkr 

Not 18  Kortfristiga skulder 2021-08-31 2020-12-31 

Leverantörsskulder     21 111 43 853 

Skuld till staten 1 643 27 451 

Personalens skatter och löneavdrag 14 101 15 168 

Upplupna löne- och semesterlöneskulder 32 522 39 009 

Upplupna sociala avgifter inkl löneskatt 30 235 34 984 

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter        24 292 16 028 

Individuell del pensioner 18 292 23 298 

Mervärdesskatt och övriga punktskatter 636 1 986 

Avräkning koncernbolag   16 668 14 014 

Övrigt (bl a ankomstreg. lev.fakturor, därav minus) -792 1 793 

Summa kortfristiga skulder 158 708 217 584 

   

Not 19  Ansvarsförbindelser 2021-08-31 2020-12-31 

Borgen och andra förpliktelser gentemot "allmännyttan" 299 000 299 000 

Borgen och andra förpliktelser gentemot övriga kommunala företag 431 416 431 416 

Pensionsförpliktelser 258 495 258 352 

Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser 62 711 62 676 

Övriga ansvarsförbindelser 10 585 10 585 

Summa borgensåtagande 1 062 207 1 062 029 

   

Infriade borgensåtagande 

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 och regioner som per 2021-06-30 var medlemmar i Kommuninvest 

ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 

 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressav-

tal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråk-

tagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas 

dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest 

i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i 

Kommuninvest ekonomisk förening. 

 

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

nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-06-30 uppgick Kommuninvest i Sve-

rige AB:s totala förpliktelser till 532 634 758 tkr och totala tillgångar till 547 144 627 tkr.  

Vimmerby kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 343 878 tkr och andelen 

av de totala tillgångarna uppgick till 1 377 218 tkr.   

175



VIMMERBY KOMMUN, DELÅRSBOKSLUT 210831 

35 

Nämnd 
Utfall 

210831  

Budget 

211231 

Återstår 

av budget 

Prognos 

211231 

Avvikelse 

budg/prog 

Utfall 

2020   

Kommunstyrelse centrala 3 264 2 786 -478 6 853 4 067 6 616 Intäkter 

förvaltningen -44 267 -68 091 -23 824 -71 758 -3 667 -68 027 Kostnader 

 -41 003 -65 305 -24 302 -64 905 400 -61 411 Netto 

        

Valnämnd Intäkter - - - - - - 

 Kostnader -6 -75 -69 -12 63 -11 

 -6 -75 -69 -12 63 -11 Netto 

        

Överförmyndare 2 421 3 227 806 3 107 -120 3 016 Intäkter 

 -3 919 -5 439 -1 520 -5 201 238 -4 661 Kostnader 

 -1 498 -2 212 -714 -2 094 118 -1 645 Netto 

        

Revisorer - - - - - - Intäkter 

 Kostnader -526 -886 -360 -886 - -844 

 Netto -526 -886 -360 -886 - -844 

        

Samhällsbyggnad exkl. Intäkter  51 158 43 348 -7 810 57 587 14 239 66 457 

fastighetsförvaltning Kostnader -110 472 -152 628 -42 156 -158 118 -5 490 -167 886 

 Netto -59 314 -109 280 -49 966 -100 531 8 749 -101 429 

       

 

Fastighetsförvaltning Intäkter  59 889 89 722 29 833 89 812 90  88 593 

 Kostnader -63 612 -100 147 -36 535 -99 836 311 -94 426 

 Netto -3 723 -10 425 -6 702 -10 024 401 -5 833 

        

Utvecklingsavdelningen Intäkter  2 566 2 204 -362 3 829 1 625 2 727 

 Kostnader -21 536 -32 485 -10 949 -34 110 -1 625 -31 196 

 Netto -18 970 -30 281 -11 311 -30 281 - -28 469 

        

Barn– och utbildningsnämnd Intäkter  42 354 32 779 -9 575 67 399 34 620 65 507 

 Kostnader -282 022 -411 836 -129 814 -446 456 -34 620 -432 103 

 Netto -239 668 -379 057 -139 389 -379 057 0 -366 596 
        

Socialnämnd Intäkter  56 514 39 858 -16 656 74 722 34 864 83 535 

 Kostnader -333 376 -453 709 -120 333 -489 475 -35 766 -498 532 

 Netto -276 862 -413 851 -136 989 -414 753 -902 -414 997 

        

Miljö– och byggnadsnämnd Intäkter  - - - - - - 

 Kostnader -5 924 -9 196 -3 272 -8 812 384 -8 937 

 Netto -5 924 -9 196 -3 272 -8 812 384 -8 937 

        

SUMMA exkl finansiering Intäkter  218 166 213 924 -4 242 303 309 89 385 316 451 

 Kostnader -865 660 -1 234 492 -368 832 -1 314 664 -80 172 -1 306 623 

 Netto -647 494 -1 020 568 -373 074 -1 011 355 9 213 -990 172 

        

Finansiering Intäkter  773 156 1 093 523 320 367 1 115 551 22 028 1 079 574 

 Kostnader -46 193 -62 208 -16 015 -65 333 -3 125 -60 370 

 Netto 726 963 1 031 315 304 352 1 050 218 18 903 1 019 204 

        

Totalt Intäkter  991 322 1 307 447 316 125 1 418 860 111 413 1 396 025 

 Kostnader -911 853 -1 296 700 -384 847 -1 379 997 -83 297 -1 366 993 

 Netto 79 469 10 747 -68 722 38 863 28 116 29 032 

Driftredovisning, tkr 
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Nämnd 
Utfall 

210831  

KF-beslut 

210125 

Budget 

211231 

Återstår 

av budget 

Prognos 

211231 

Avvikelse 

budg/prog 

Utfall 

2020  

Kommunstyrelseförvaltningen 19 565 77 350 57 785  56 997 -20 353 76 154 

Barn– och utbildningsnämnden 82 1 400 1 318 600 -800 1 033 

Socialnämnden 209 1 250 1 041 959 -291 1 696 

Totalt  19 856 80 000 60 144 58 556 21 444 78 883 

Investeringsredovisning, tkr  

Periodens större investeringar  
Utfall 

210831  

KF-beslut 

210125 

Budget 

211231 
Återstår 

av budget 

Prognos 

211231 

Avvikelse 

budg/prog 

Pågående 

210831 

Kommunstyrelseförvaltningen:       

Exploatering Nybble 2 779 4 500 1 721 5 077 577 X 

Asfalteringsprogram 323 1 200 877 3 203 2 003 X 

Exploatering Stubingränd 54 2 900 2 846 3 400 500 X 

Ny förskola, nytt vård- och omsorgsboende 20 30 000 29 980 4 318 -25 682 X 

Frödinge kök 1 220 10 000 8 780 3 115 -6 885 X 

Investeringsredovisning, kommentarer 
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 markförbe-

redande arbete planeras pågå under 2021 och vara 

klart i slutet av året, prognosen ligger ca 600 tkr över 

budget. 

 

Den nya förskolan på Nybbleområdet planeras stå klar 

2022 och förberedande markarbeten planeras. Vård- 

och omsorgsboendet är planerat att stå färdigt 2023 

och ska under hösten börja projekteras tillsammans 

med socialförvaltningen. Projekten är lite försenade på 

grund av interna resursbrister och en justering till ca 22 

mnkr gjordes innan sommaren. Nu ligger prognosen 

ännu lägre, ca 5 mnkr för 2021 vilket kommer påverka 

kommande två år. 

 

 

 

Stor del av kommunens investeringar består av reinve-

steringar för att upprätthålla dagens standarder och 

ökade krav i många av kommunens fastigheter. Pro-

jektet i Frödinge avseende ombyggnation av ett kök på 

skolan projekteras och planeras vara klart nästa år. 

Prognosen är ca 7 mnkr lägre än ursprunglig budget, 

på grund av försenad projektering. Projektet planeras 

fortfarande bli klart under 2022.  

 

Under året har vi omdisponerat ytterligare 2 mnkr till 

asfalteringsprogrammet vilket innebär en total på 3,2 

mnkr. Prognosen visar att hela beloppet kommer att 

användas enligt befintlig handlingsplan. 

 

Totalt ligger prognosen på ca 58,6 mnkr inom ramen 

för 80 mnkr för 2021. Förslag till omdisponering kom-

mer läggas fram under sista tertialet, med fokus på att 

tidigarelägga kommande investeringar och driftbespa-

rande åtgärder, för att hålla investeringstakten och 

nyttja beslutad ram. 
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Kommunstyrelseförvaltningen  

Perspektiv Mål Måluppfyllelse  

Utfall 

210831 

Progn 

211231 

Ekonomi  

En ekonomi i balans. Utfallet är 19,4 bättre än budgetens åtta 

månader. Prognosen visar på 9,5 mnkr 

bättre än budgeten. 

  

Invånare 

och brukare 

Leverera tjänster av hög kvalité. Någon undersökning har inte gjorts under 

året och kommer inte att göras i år. 

  

Verksamhet 

och  

medarbe-

tare  

Nöjda och friska medarbetare samt che-

fer med ett utvecklande ledarskap.  

Andelen chefer som genomgått ledarskaps-

programmet (12 deltagare/grupp):  

Program 10 avslutas i september 2020. 

Program 11 och 12 pågår. Program 13 

startade i februari 2021. 

 

Ingen medarbetarenkät har genomförts för 

året.  

 

Sjukfrånvaro har ökat sedan Pandemin, 

Covid 19 började och därför är målet svårt 

att nå. 

  

Då alla ovanstående indikatorer ingår i to-

tala målet och ingen av indikatorerna har 

uppfyllts gör att vi sätter utfall och prognos 

till att målet inte uppfylls.  

  

Utveckling  

Kommunstyrelsen ska arbeta för ökad 

tillit och socialt kapital. 

På grund av coronapandemin har utveckl-

ingsavdelningens arbete begränsats när 

det gäller arbetet för ökad tillit och socialt 

kapital.  

  

Mål tagna i budget 2021 
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Barn– och Utbildningsnämnden  

Perspektiv Mål Måluppfyllelse  

Utfall 

210831 

Progn 

211231 

Ekonomi 

En ekonomi i balans där resurserna för-

delas behovsstyrt.  

Utfallet är 12,7 bättre än budgeten på åtta 

månader och även helåret beräknas klara 

budgeten. 

  

Invånare 

och brukare 

Vårdnadshavare i förskola/skola och ele-

ver är nöjda med verksamheten.   
Vårdnadshavarna i grundskola är mer 

nöjda än föregående år. Målet nås i för-

skola, medan gymnasiet har för få svar. I 

elevenkäten är målet på väg att nås, både i 

  

Verksamhet 

och  

medarbe-

tare  

Alla på förvaltningens arbetsplatser 

präglas av en god psykisk och fysisk ar-

betsmiljö.  

I vårens medarbetarenkät nås målet i för-

skola och grundskola, men i gymnasiet nås 

det inte riktigt än. 

  

Utveckling  

Alla förskolor och skolor har en miljö fri 

från kränkande behandling, diskrimine-

ring eller trakasserier.  

Genomsnittet för påståendet ”Jag känner 

mig trygg i skolan” är 9,1 i åk 5 och 8,8 i åk 

8 på en tiogradig skala. Båda värdena har 

ökat jämför med föregående år. Vimmerby 

kommun har ej fått någon kritik på anmäl-

ningar till Skolinspektionen gällande krän-

kande behandling.  

  

Socialnämnden 

Perspektiv Mål Måluppfyllelse  

Utfall 

210831 

Progn 

211231 

Ekonomi 
En ekonomi i balans. Helårsprognosen är ett underskott mot bud-

get med 902 tkr.  
  

Invånare 

och brukare 

Brukare och patienter ska vara nöjda 

med de insatser som ges.  

Mäts till årsredovisning.    

Verksamhet 

och  

medarbe-

tare  

Verksamheten ska ha medarbetare med 

god kompetens att utföra sitt uppdrag.  

69 % av tillsvidareanställda medarbetare har 

adekvat kompetens för sitt uppdrag (målnivå 

80%).  

  

Utveckling  

Invånare och brukare ska ges möjlighet 

till trygghet, säkerhet och självständighet 

genom att det finns verksamhet som 

motsvarar behov.  

Tio beslut har inte kunnat verkställas inom 

tre månader.  
  

Mål tagna i budget 2021 
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Miljö– och Byggnadsnämnden 

Perspektiv Mål Måluppfyllelse  

Utfall 

210831 

Progn 

211231 

Ekonomi 
Verksamheten bedrivs inom budget. Verksamheten kommer enligt bedömd pro-

gnos bedrivas inom budget.  
  

God service till företag och invånare. Det preliminära resultatet i Insikt totalt sett 

för första halvåret visar att de som haft ett 

myndighetsärende på förvaltningen är nöjda 

med servicen. Bedömningen är att målnivån 

kan uppnås för samtliga serviceområden: 

information, tillgänglighet, bemötande, kom-

petens, rättssäkerhet och effektivitet. Bety-

gen för första halvåret ligger på ungefär 

samma nivå som motsvarande period 2020.  

  

Invånare 

och brukare  

Invånare konsumerar säkra livsmedel. Förvaltningen ligger i fas med genomförda 

planerade kontroller för säkra livsmedel.  
  

Invånare har ett lågt bruk av tobak. Provköp av tobak görs under hösten för att 

säkerställa att ingen verksamhet säljer tobak 

till ungdomar under 18 år.  

  

Verksamhet 

och  

medarbetare  

Gott samarbete. Medarbetarenkäten för året är inte genom-

förd än.  
  

Gott ledarskap. Medarbetarenkäten för året är inte genom-

förd än.  
  

Stolthet. Medarbetarenkäten för året är inte genom-

förd än.  
  

God personalhälsa. Sjukfrånvaron januari-augusti ligger på 

1,62% vilket är under målnivån 3%.  
  

Utveckling  

Hållbara planer. Under året ska detaljplaners påverkan på 

vår livsmiljö mätas med hjälp av ESTER 

men här finns det ännu inget resultat.  

  

Ständigt förbättrat hållbarhetsarbete. Ranking Aktuell Hållbarhet 2021 - Vimmerby 

plats 141 och Hultsfred plats 117. Kommu-

nernas målplacering uppnås inte men det är 

trots det bättre placeringar än befarat.  

  

Mål tagna i budget 2021 
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Överförmyndare i samverkan 

Perspektiv Mål Måluppfyllelse  

Utfall 

210831 

Progn 

211231 

Ekonomi 

En ekonomi i balans. Räknar med ett mindre överskott vid årets 

slut med anledning av lägre personalkostna-

der.  

  

Invånare 

och brukare  

Årlig utbildning av ställföreträdare.  Då några utbildningssatsningar ännu inte är 

genomförda kommer målet vara uppfyllt vid 

årets slut, d v s fler deltagare i våra utbild-

ningar än föregående år.  

  

God tillgång på ställföreträdare.  Verksamheten når inte målet med fem in-

tresserade presumtiva ställföreträdare per 

kommun. Fortsatt ansträngt läge att rekry-

tera ställföreträdare.  

  

Verksamhet 

och  

medarbetare  

Överförmyndaren ska arbeta för att ha en 

god tillgänglighet, gott bemötande och 

snabb handläggning med hög kvalité.  

Enligt enkätundersökning i april så är målet 

nästan uppnått, d v s ett medel på 4,5 per 

om rådet tillgänglighet, bemötande och ser-

vice. 

  

Effektiv handläggning av anmälningar om 

behov av ställföreträdare.  

Alla nyinkomna anmälningar är påbörjade 

inom två dagar.  
  

Medarbetare och överförmyndare ska ha 

kompetens för att utföra sitt uppdrag.  

Samtliga handläggare har genomgått mer än 

en utbildning och eller deltagit i länsträff. 

Överförmyndarna har deltagit i länsträffar 

men inte genomgått utbildning under året.  

  

Effektivare granskning av årsräkningar.  Målet om att samtliga årsredovisningar ska 

vara klara senast 6 månader efter att årsre-

dovisningen inkommit till verksamheten.  

  

Utveckling  

Införande av e-tjänst för att effektivisera 

redovisning för ställföreträdare och hand-

läggare.  

Uppgradering av verksamhetssystem har 

prioriterats framför införande av nytt e-tjänst. 

Under slutet av året kan ev arbete påbörjas 

för inköp och införande av e-tjänstmodul.  

  

Mål tagna i budget 2021 
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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 resultat-

et. 

 

Avskrivning 

Årlig värdeminskning av anläggningstillgångar där avskriv-

ningen sker utifrån förväntad livslängd. 

 

Avsättning 
Förpliktelser som är säkra eller högst sannolika till sin före-

komst men ovissa till belopp och infriandetidpunkt. När 

förpliktelsen uppstår belastas resultatet. 

 

Balanskrav 

Lagstadgat krav om att kommunens intäkter ska överstiga 

kostnaderna. 

 

Balansräkning 
Visar den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfället samt 

hur kapitalet har använts (tillgångar) och hur det har an-

skaffats (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 utanför resultat

- och balansräkningen för pensionsrätt intjänad före 1998. 

 

Derivat 

Ett värdepapper vars värde beror på värdet av den under-

liggande tillgången. Olika former av derivat är optioner, 

terminer och swappar. De vanligaste formerna av underlig-

gande tillgångar är valutor, aktier, obligationer, räntor, rå-

varor och index. 

 

Eget kapital 
Skillnaden mellan tillgångar samt skulder och avsättningar. 

Visar kommunens förmögenhet, dvs alla tidigare års sam-

manräknade resultat.  

Det egna kapitalet består av:  

 Anläggningskapital, bundet kapital i anläggningar. 

 Rörelsekapital, fritt kapital för framtida drift– och 

investeringsändamål. 

 

Exploateringsverksamhet 
Åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningsställa rå-

mark 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 si-

dan 31 för att se vilka bolag som ingår i VkF-koncernen. 

För att få fram kommunkoncernens resultat– och balans-

räkning tas alla mellanhavanden bort mellan bolagen och 

kommunen såsom fordringar, skulder, försäljning, inköp 

och andra resultatpåverkande poster. 

Vimmerby kommun äger Vimmerby kommun Förvaltnings 

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 er-

sättningar. 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. 

 

Periodisering 
Fördelning av intäkter och kostnader till rätt redovisnings-

period. 

 

Resultaträkning 

Sammanfattar intäkter och kostnader och nettot av detta är 

årets resultat, vilket då blir årets förändring av det egna 

kapitalet. 

Ord– och begreppsförklaringar 
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Resultatutjämningsreserv 
Kommunen kan bygga upp en reserv via det egna kapi-

talet för att kompensera perioder med sämre skatteintäkts-

utveckling 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 finansiella 

styrka. 

 

Självfinansieringsgrad 
Beskriver hur stor del av kommunens intäkter som finansi-

erar 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 daglig 

referensränta beräknad som ett medelvärde av räntorna 

SEB, Nordea, Svenska Handelsbanken, Swedbank 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. 

 
 

Redovisningsprinciper 

Redovisningen följer lagen om kommunal bokföring och 
redovisning samt rekommendationer från Rådet för kom-
munal redovisning. 

I redovisade leasingavtal ingår inte hyresavtal. 

I upprättat delårsbokslut har följande tillämpats: 

Pensionsskuldsförändring inklusive löneskatt har bokförts 
enligt Skandias redovisningssammanställning för 210831. 

Individuell del pension inklusive löneskatt har bokförts en-
ligt Skandias beräkning.  

Semesterlöneskuldsförändringen och dess sociala avgifter 
bokförs varje månad.  

Skatter och bidrag, preliminär slutavräkning, har bokförts 
med åtta tolftedelar av beräknat belopp.  
Generella statsbidrag har fördelats succesivt över året. I 
de fall de generella bidragen har beslutats under inneva-
rande år så har bidraget intäktsförts succesivt från och 
med den månad då beslutet fattades. 
Övriga skatter och bidrag har bokförts enligt kontantmeto-
den. 

Borgens- och ansvarsförbindelser (förutom pensionsför-
pliktelser och särskild löneskatt) samt leasingavtal har inte 
justerats efter senaste årsbokslut 

Placeringsmedel är upptagna till marknadsvärdet. 

Symbolfärgernas betydelse 

  
Målet är  

uppfyllt 
  

Nära  

målet 
  

Målet är inte  

uppfyllt 
  

Uppgift saknas eller 

kan inte bedömas 

Ord– och begreppsförklaringar 
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§ 69  2021/1 2021.954  

 

Budgetuppföljning efter 8 månader 2021 - helårsprognos samt 

handlingsplan 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger sin budgetuppföljning för drift och investeringar efter åtta 

månader 2021 till handlingarna.  

 

Socialnämnden antar handlingsplan för budget i balans med tre punkter; en fördjupad 

analys barn och familj, processorientering som strategi där verksamhetsområde individ- 

och familjeomsorgen är först ut samt att externplacering LSS avslutas när plats finns i 

Vimmerby.  

 

Socialnämnden framför till kommunstyrelsen 

Socialnämnden begär 83 000 kronor från kommunstyrelsen för att kunna genomföra  

en fördjupad analys av orosanmälningar inom verksamhetsområde individ- och familje-

omsorg i enlighet med socialnämndens handlingsplan.   

 

Sammanfattning 

Prognosen efter åtta månader är att socialnämnden kommer att göra ett underskott  

mot budget med 902 000 kronor. Sett per verksamhetsområde är prognosen: 

 

Verksamhetsområde  Prognos i miljoner kronor (mnkr) 

Verksamhetsområde individ- och familjeomsorg  - 1,580 mnkr 

Förvaltningsövergripande verksamhet    + 6,290 mnkr  

Verksamhetsområde äldreomsorg   - 5,931 mnkr  

Verksamhetsområde Stöd och omsorg LSS + 0,158 mnkr 

Verksamhetsområde hälso- och sjukvård + 0,161 mnkr 

 

Individ- och familjeomsorg 

Prognosen för individ- och familjeomsorgen visar på ett underskott med 1,580 mnkr. 

Placeringar barn- och unga ser ut att gå med ett underskott på 9 mnkr. Placeringar  
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inom missbruksvården visar mot ett överskott på 2,068 mnkr och inom socialpsykiatrin 

är prognosen ett överskott på 1,010 mnkr. Växlat försörjningsstöd ser ut att gå med ett 

underskott på 0,875 mnkr och prognosen för ekonomiskt bistånd är ett överskott på 

1,425 mnkr.  

 

Ökningen på personalkostnader med 9,730 mkr är växlat försörjningsstöd 1,4 mnkr  

och extratjänster 8,330 mnkr. Intäkter från arbetsförmedlingen beräknas till 9,185 

mnkr för ovanstående arbetsmarknadsåtgärder. Övriga intäkter är riktade statsbidrag  

och momsåtersökning. Individ och familjeomsorgsverksamheten har fått 0,290 mnkr  

i sjuklöneersättning.  

 

Förvaltningsövergripande verksamhet 

Prognosen visar på ett överskott på 6,290 mnkr. Orsaken till överskottet är statsbidrag, 

för covid-19 för december 2020 med 2,320 mnkr och andra riktade statsbidrag inom 

socialförvaltningens verksamhetsområden.  

 

Äldreomsorg 

Prognosen visar på ett underskott med 5,931 mnkr. Största orsaken till underskottet är 

ökat antal hemtjänsttimmar. Även vård- och omsorgsboendena ser ut att gå med ett 

minus på 1,2 mnkr, där största delen av underskottet är en extern placering, 0,9 mnkr. 

Statsbidrag har fördelats till verksamhetsområdet med 3,653 mnkr.  

 

Äldreomsorgen har fått 2,788 mnkr i sjuklöneersättning. Övriga intäkter är momsåter-

sökning, interna ersättningar och ersättning från arbetsförmedlingen.  

 

Stöd och omsorg, LSS 

Stöd och omsorg, LSS ser ut att gå med ett överskott på 0,158 mnkr. Förändringen 

sedan förra uppföljningen är att ett personligt assistansärende upphört samt att 

Migrationsverket beviljat ersättning för insatser för personer som inte är svenska 

medborgare (vilket upphör vid svenskt medborgarskap). På kostnadssidan finns  

även en ofinansierad placeringskostnad på 2,1 mnkr. Intäktsökningarna är stats- 

bidrag för habiliteringsersättning, ersättning för sjuklöner 0,789 mnkr, sökta  

ersättningar från Migrationsverket 1,086 mnkr samt ökade placeringsintäkter  

0,3 mnkr.  

 

Hälso- och sjukvård 

Verksamheten hälso- och sjukvård ser ut att gå med ett överskott på 0,161 mnkr. 

Intäktsökning är främst ökade intäkter för avgifter motsvarande 0,383 mnkr,  
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ersättning från region Kalmar län för vaccinationer 0,155 mnkr, sjuklöneersättning 

0,162 mnkr samt fördelade statsbidrag 0,428 mnkr.  

 

På kostnadssidan är det främst sjukvårdsmaterial och tekniska hjälpmedels som  

orsakar överskridandet.  

 

Statusrapport för handlingsplan till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige uppdrog 2021-06-14 åt socialnämnden att redovisa statusrapport 

för handlingsplan till kommunstyrelsen i juni, augusti och september 2021.  

 

Socialnämndens ordförande och vice ordförande har också haft en överläggning med 

kommunstyrelsens arbetsutskott. Där framfördes att socialförvaltningen har beställt 

ytterligare analyser av företaget Ensolution som bl.a. arbetar med kostnad per brukare 

(KPB). KPB är en metod för att beräkna kommunens kostnader för olika insatser och 

hur dessa insatser kan knytas till den enskilda brukaren. Genom att KPB bygger på 

avidentifierade individdata kan kostnaden för vård och service för olika typer av  

brukare sammanställas och utgöra grund för uppföljning ur olika perspektiv. En analys 

ska göras av inkomna orosanmälningar av barn och unga som misstänks fara illa/ far 

illa. Nästa steg ska sedan ge svar på om de insatser som görs efter en upprättad oros-

anmälan ger rätt effekter. En offert samt tidsplan för genomförande presenterades för 

kommunstyrelsen 2021-09-21.  

 

Förslaget till handlingsplan för socialnämnden innehåller följande tre punkter: 

▪ En fördjupad analys barn och familj 

▪ Processorientering som strategi, där är individ- och familjeomsorgen först ut 

▪ En externplacering för en person med LSS-insatser avslutas när plats finns i 

Vimmerby. 

 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning efter 8 månader 2020 underlag till ekonomienheten. SN id 2021.928. 

Investeringsbudget 2020, prognos efter 8 månader. SN id 2021.925.  

Budgetuppföljning efter 8 månader 2020 med verksamhetsmått. SN id 2021.929. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-31, § 117. Budgetuppföljning efter 5 månader 

– socialnämndens återrapport. SN id 2021.921. 
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§ 275  2021/425 2021.4652  
 

Finansrapport per 2021-08-31 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  
- att godkänna Finansrapport per 2021-08-31 
 

Sammanfattning 
Enligt Vimmerby Kommuns finanspolicy, antagen KF 2021-04-06 § 50, ska 
kommunstyrelsen två gånger per år lämna en rapport till kommunfullmäktige avseende 
kommunens finansverksamhet. I samband med delårsrapport har det sammanställs en 
finansrapport per 2021-08-31. 
 
 

Beslutsunderlag 
Finansrapport 2021-08-31 ID: 253283 
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Vimmerby Kommun 

Ekonomikontoret 

 

Innehållsförteckning 
 
Låneskuld     1 

   Vimmerby Kommun    2 

   Vimarhem AB    3 

   Vimmerby Energi & Miljö AB   4 

   Vimmerby Fibernät AB    5 

Låneram     6 

Borgensåtagande    6 

Likviditet     7 

Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltnings AB   8 

Bilaga 1 – Förteckning över Vimmerby Kommuns lån  9 

Bilaga 2 – Portföljrapport för KLP totalt 31 december 2020  10 
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Vimmerby Kommun 

Ekonomikontoret 

1 

 

Låneskuld 
 
Den totala låneskulden för Vimmerby kommun och bolagen per 2021-08-31 uppgår till 1 253 miljoner 
kronor.   
 

 
Total skuld:  1 253 miljoner 
 
Kapitalbindning (år): 2,9 år 
Kapitalbindning (≤ 1år): 13,3 % (max 50 % enligt Finanspolicy) 
 
Räntebindning (år): 1,9 år (2 år med en tillåten avvikelse på ± 12 mån enligt Finanspolicy) 
Räntebindning (≤ 1år): 44,0 % (max 50 % enligt Finanspolicy) 
 
Genomsnittlig räntesats: 0,9 % 

 
 
 
Kapitalbindning: Tid till tidigast möjliga datum för lånegivarens krav på återbetalning. 
 Målsättningen är att maximalt 50% av utestående skuld får förfalla inom 12 

månader. Övriga kapitalförfall ska spridas jämt över tid.  
 

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

 
 
Vimmerby kommuns lån uppgår till 509 miljoner. Nedan följer redovisning av låneskuld, 
kapitalbindning och räntebindning för Vimmerby Kommun och därefter för respektive bolag.  Se 
bilaga 1 för fullständig förteckning över lån, bindningstid och räntesats för Vimmerby kommun.  
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Vimmerby Kommun 
 
Total skuld:   509 miljoner* 
 
Kapitalbindning (år): 2,7 år 
Kapitalbindning (≤ 1år): 9,5 % (max 50 % enligt Finanspolicy) 
 
Räntebindning (år): 0,9 år (2 år med en tillåten avvikelse på ± 12 mån enligt Finanspolicy) 
Räntebindning (≤ 1år): 71,6 % (max 50 % enligt Finanspolicy) 
 
Genomsnittlig räntesats: 0,33 % 
 
*Observera att 189 miljoner av Vimmerby kommuns skuld är ett leasinglån till Vimmerby Energi & 
Miljö AB.  Dessa är ej medräknade i nedan diagram över Vimmerby kommuns kapital- och 
räntebindning.   
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Vimarhem AB 
 
Total skuld:   299 miljoner  
 

Kapitalbindning (år): 2,6 år 
Kapitalbindning (≤ 1år): 16,0 % (max 50 % enligt Finanspolicy) 
 
Räntebindning (år): 2,4 år (2 år med en tillåten avvikelse på ± 12 mån enligt Finanspolicy) 
Räntebindning (≤ 1år): 29,8 % (max 50 % enligt Finanspolicy) 
 
Genomsnittlig räntesats: 0,78 % 
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Vimmerby Energi och Miljö AB 
 
Total skuld:   406 miljoner     
 

Kapitalbindning (år): 3,6 år 
Kapitalbindning (≤ 1år): 12,2 % (max 50 % enligt Finanspolicy) 
 
Räntebindning (år): 3 år (2 år med en tillåten avvikelse på ± 12 mån enligt Finanspolicy) 
Räntebindning (≤ 1år): 17,7 % (max 50 % enligt Finanspolicy) 
 
Genomsnittlig räntesats: 1,83 % 

 

  
 

 

 
 
 

Utöver ovanstående låneskuld för VEMAB finns en leasing på 220 miljoner som ej är med i 

redovisningen.  Ränterisken för leasingavtalet ligger hos VEMAB. 
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Vimmerby Fibernät AB  

Total skuld:   40 miljoner     
 
Kapitalbindning (år): 1,1 år 
Kapitalbindning (≤ 1år): 50,0 % (max 50 % enligt Finanspolicy) 
 
Räntebindning (år): 1,1 år (2 år med en tillåten avvikelse på ± 12 mån enligt Finanspolicy) 

Räntebindning (≤ 1år): 50,0 % (max 50 % enligt Finanspolicy) 
 

Genomsnittlig räntesats: 0,10 % 
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Låneram 

Vimmerby Kommun och dess bolag håller sig inom den av KF 2020-11-16 §130 beslutade låneramen 
på 1 500 miljoner kronor.  
 

Beslut KF 2020-11-16 §130 Låneram 2021 Utnyttjad 2021-08-31 Återstående lån 

        

Vimmerby Kommun 560 529 31 

Vimmerby Energi & Miljö AB 450 406 44 

Vimmerby fibernät AB 50 40 10 

Vimmerby Kommun Förvaltnings AB 40 0 40 

Vimarhem AB  400 299 101 

        

Låneram 1 500 1274 226 

 

 
Borgensåtagande  

Borgensåtagande Vimmerby Kommun (mnkr) 2020 2021 

Kommunalt borgens-förlustansvar avseende egnahem 0,0 0,0 

Borgen och andra förpliktelser gentemot ”allmännyttan” 299,0 299,0 

Borgen och andra förpliktelser gentemot andra kommunala företag 431,4 431,4 

Pensionsförpliktelser 258,3 258,5 

Pensionsförpliktelser löneskatt 62,7 62,7 

Övriga ansvarsförbindelser 10,6 10,6 

Leasingavtal 0,0 0,0 

Summa 1062,0 1062,2 

      

Infriade borgensåtagande 0 tkr 0 tkr 

 

Borgensåtagande Itsam (mnkr) 2020 2021 

Politisk beslutad borgensåtagande (KF 2012-09-24 §158, KF 2021-01-25 §6) 30,0 51,0 

Kreditbelopp 11,4 17,3 

Aktuell skuld 9,0 12,7 
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Likviditet 

Tillgängliga likvida medel per 31 augusti 2021 var 46 miljoner kr. Utvecklingen av likviditeten i 

Vimmerby Kommun för 2021 ses i nedan graf.   

 

 

Utvecklingen av likviditeten för kommunens bolag under 2021 ses i nedan graf.  
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Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltnings AB- KLP 

Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB bildades 1996 med uppgiften att förvalta länets 

kommuner och landstings avsättningar för pensionsändamål.  Verksamheten vilar på ett 

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

fungera som en buffert avseenden den så kallade ansvarsförbindelsen för anställdas 

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

2021.  

Se Vimmerby Kommuns Portföljrapport i bilaga 2. 

  

Nedan ses värdeökningen av pensionsplaceringen under 2021 jämfört med åren 2017 – 2020. 

 

 

 

 

253,6
286,4

15,2
51

 0,0

 50,0

 100,0

 150,0

 200,0

 250,0

 300,0

 350,0

Utveckling av insats i KLP 2021

Bokfört värde Marknadsvärde Värdeökning Insats

17,7

12,9

14,9

15,9
15,2

 0,0

 2,0

 4,0

 6,0

 8,0

 10,0

 12,0

 14,0

 16,0

 18,0

 20,0

Värdeökning av pensionplacering 2017-2021

2017 2018 2019 2020 2021

199



Vimmerby Kommun 

Ekonomikontoret 

9 

 

Bilaga 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lån mnkr Datum Ränta

99423 30 2018-06-12 0,17%

  rörlig 2023-02-22

92066 20 2017-10-24 0,31%

  rörlig 2021-09-15

85575 30 2017-02-13 1,00%

  fast 2022-01-27

129617 40 2020-12-01 0,19%

  rörlig 2026-02-04

121007 50 2020-02-19 0,16%

  rörlig 2024-10-02

118910 189 2019-12-16 0,14%

  rörlig 2024-10-02

107836 40 2019-03-12 0,52%

  fast 2022-09-15

106964 40 2019-01-30 0,75%

  fast 2023-11-13

102467 20 2018-09-12 0,18%

  rörlig 2023-02-22

125270 50 2020-06-15 0,46%

  fast 2025-05-12

Summa lån 509

Lån Vimmerby Kommun 2021-08-31
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Bilaga 2  Portföljrapport för KLP total 31 augusti 2021 

 

201



Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-10-26 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 276  2021/426 2021.4653  
 

Statusrapport Intern kontroll plan 2021 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelse beslutar att 

- föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna nämndernas 
statusrapportering avseende uppföljning av intern kontroll plan 2021 

 

Sammanfattning 
Samtliga nämnder har enligt anvisningarna redovisat status avseende uppföljning av 
intern kontroll plan 2021, se sammanställning i bilaga. 
 
Totalt sett finns det 41 kontrollpunkter (inom parentes aprils siffror). 
- Klara punkter 9 st. (7st) 
- Påbörjade punkter 23 st. (16st) 
- Ej påbörjade punkter 9 st. (18st) 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige  
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Förvaltning/Avdelning Process/Rutin/System Kontrollmoment
Granskningen ska 

utföras/Frekvens
Kontrollmetod

Status per aug 2021 

(Skriv endast: Klar, 

Påbörjad, Ej påbörjad)

Administrativa avdelningen Redovisning samtliga 

medborgarförslag och 

motioner

Redovisning av status, inkl. kontroll 

av att medborgarförslag och 

motioner är besvarade, enligt 

kommunallag och reglemente

Två gånger per år, april 

och oktober

Uppföljning Påbörjad (Per april 

klar)

Administrativa avdelningen Redovisning av 

medborgarförslag med 

förenklad hantering

Redovisning av status, inkl. kontroll 

av att medborgarförslagen är 

besvarade, enligt reglemente

Två gånger per år, april 

och oktober

Uppföljning Påbörjad (Per april 

klar)

Administrativa avdelningen Synpunkts- och 

klagomålshantering

Kontroll av att synpunkter och 

klagomål är hanterade och 

besvarade enligt policy/rutin

Årligen, januari Uppföljning Klar

HR-avdelningen

HR-avdelningen AID-koder Se över så att AID-koder stämmer 

överens med befattning i våra 

lönesystem

Årligen vid löneöversyn Stickprov samt 

gruppvis genomgång

Påbörjad

HR-avdelningen Rekryteringsprocess Genom introduktion av nya chefer 

och utbildning ska vi säkerställa att vi 

har en kommunövergripande 

rekryteringsprocess. T ex 

annonsering via reachmee, 

kandidathantering (nej, takc), 

intervjuer- och referensguider och 

CV/dokument/betyg/intyg till 

personalakt.

Kvartalsvis Stickprov genom 

kontakt med chefer 

samt kontroll i 

Reachmee att 

uppdrag avslutas mm

Påbörjad

Internkontrollplan 2021 - Vimmerby Kommun
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HR-avdelningen Sjukfrånvaro Genom introduktion av nya chefer 

och utbildning ska vi säkerställa att 

kommunens rehabiliteringsrutin 

efterlevs. T ex rehabutredning ska 

göras vid upprepad korttidsfrånvaro 

(6ggr) och vid långtidsfrånvaro (mer 

än 14 dagar)

Kvartalsvis Löpande genom 

registrering i Adato 

samt utdrag i Adato 

kvartalsvis

Påbörjad

HR-avdelningen Systematiskt 

arbetsmiljöarbete

Genom introduktion av nya chefer 

och utbildning ska vi säkerställa att 

kommunens arbetsgång för 

systematiskt arbetsmiljöarbete 

efterlevs.

Årsvis Arbetsmiljörapport Påbörjad

HR-avdelningen Rätt lön Säkerställa att rätt lön och 

sysselsättningsgrad är registrerat i 

systemet.

Löpande, samt årsvis i 

samband med 

lönerevision

Löpande genom 

signallistor samt 

årligen i samband 

med lönerevisionen

Klar

HR-avdelningen Partiella 

ledigheter/frånvaro

Skapa rutin i Medvind och 

lönesystem för att upptäcka felaktig 

frånvaro

Månatlig Jämföra systemen 

med varandra

Klar

HR-avdelningen - Särskild 

granskning

Utvärdera 

samverkansavtalet

Partgemensam arbetsgrupp utifrån 

SKRs verktyg för utvärdering av 

samverkansavtalet

7 tillfällen Samverkan Påbörjad

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen F-skattsgranskning Kontrollera att leverantörer har F-

skatt

1 gång per år Stickprov på 30 

fakturor

Klar

Ekonomiavdelningen Avtalstrohet Kontroll att inköp genomförs mot 

avtalsleverantörer

1 gång per år Kolla inköp gjorda 

under året för 

respektive 

kontogrupp, ex 

livsmedel

Påbörjad
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Ekonomiavdelningen Beslutsattestbehörighet Kontroll att rätt användare är 

beslutattestbehörig i RainDance

Minst 1 gång per år Utskick av rapport 

från Raindance till 

respektive 

förvaltning/avdelning

s controller för 

kontroll att 

användare har rätt 

beslutsattestbehörigh

et.

Klar

Ekonomiavdelningen Tillgång på likvida medel Att likvida medel finns för 

kommande utbetalning

Löpande Avstämning mot 

bankkonto och 

kommande 

utbetalningar

Påbörjad

Ekonomiavdelningen Föreningsbidrag Att utbetalning sker enligt fastställd 

rutin

1 gång per år Stickprov på 

utbetalda bidrag

Påbörjad

Samhällsbyggnadsavdelningen

Samhällsbyggnadsavdelningen Investeringsuppföljning Kontroll av utfall och prognos per 

projekt och totalt.

En gång per kvartal. Ack utfall och 

känt/uppskattat 

framtida utfall

Klar (tom 

delårsbokslut)

Samhällsbyggnadsavdelningen Mervärdeskatt Uppföljning för att säkerställa att 

moms för bostadsanpassningar, 

hyresfastigheter samt leasingbilar 

konteras rätt.

Minst två gånger per år: 

Delårsbokslut, 8 månader 

31/8 samt vid 

Årsredovisning, helår 

31/12

Uppföljning i 

Raindance på berörda 

verksamheter/objekt/

konton

Klar (tom 

delårsbokslut)

Samhällsbyggnadsavdelningen Rutiner för intäkter och 

fakturering

Får vi in de intäkter vi ska? Minst två gånger per år: Uppföljning mot 

budget

Klar (tom 

delårsbokslut)
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Samhällsbyggnadsavdelningen Egenkontroll kost Säkerställa att kvalitet och lagkrav 

följs för säker livsmedelshantering.

Kontroll och 

dokumentation utförs 

enligt verksamhetens 

egenkontrollprogram. 

Frekvensen är beroende 

på verksamhetens 

utformning och storlek.

Temperatur-mätning, 

granskning

Påbörjad

Samhällsbyggnadsavdelningen Tillförlitlig Backup Program tillgängliga på server, ej 

egen hårddisk

Två gånger per år, mars 

och sept.

Genomgång av 

använda program.

Påbörjad

Samhällsbyggnadsavdelningen Delegering av ansvar Att delegering av ansvar finns för 

heta arbeten, arbetsmiljö, och 

elsäkerhet och att dessa hålls 

uppdaterade. Att regler och 

lagstiftning följs gällande 

ovanstående.  

En gång per år, maj. Genomgång av 

delegations-

dokument.

Påbörjad

Samhällsbyggnadsavdelningen Rätt person på rätt plats Kontroll av att personalkostnader 

kostnadsförs mot rätt ansvar, 

verksamhet och objekt.

Månadsvis i samband med 

löneutbetalning

Medvind och 

Raindance

Påbörjad

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Hantera skolplikt Följs skolplikten upp regelbundet och 

är rutinen känd hos rektorerna?

Halvårsvis Rapport och 

uppföljning på 

rektorsmöte

Påbörjad

Barn- och utbildningsnämnden Genomföra undervisning Finns det i verksamheterna behörig 

personal i tillräcklig hög grad för att 

kunna möta kraven i 

styrdokumenten?

Halvårsvis Statistikanalys och 

uppföljning på 

rektorsmöte

Påbörjad

Barn- och utbildningsnämnden Rutin för frånvaro av 

lärare

Finns fungerade rutiner för vikarier? Halvårsvis Uppföljning på 

rektorsmöte

Påbörjad
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Barn- och utbildningsnämnden Modersmålsundervisning 

och studiehandledning

Erbjuds modersmålsundervisning 

och studiehandledning enligt kraven 

i styrdokumenten?

Halvårsvis Statistikanalys och 

uppföljning på 

rektorsmöte

Påbörjad

Barn- och utbildningsnämnden Dokumentera 

elevresultat (GR)

Fungerar de digitala stödsystemen 

för dokumentation?

Månadsvis Analys av 

inrapporterade 

incidenter

Påbörjad

Barn- och utbildningsnämnden Ekonomirutiner Fungerar uppföljning och stöd till 

rektorer? Sker uppföljning av IKE?

Halvårsvis Uppföljning på 

rektorsmöte. Muntlig 

rapport.

Påbörjad

Barn- och utbildningsnämnden Rekrytering Begärs utdrag ur 

belastningsregistret?

Halvårsvis Stickprov Påbörjad

Socialnämnden
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Socialnämnden Socialnämndens mål 

utifrån balanserat 

styrkort

Hur uppfylls de fyra målen:

• En ekonomi i balans (100 % vid 

bokslut)

• Brukare och patienter ska vara 

nöjda med de insatser som ges 

(minst genomsnittsnivå med nöjda 

brukare/patienter i nationell 

brukarundersökning)

• Verksamheten ska ha medarbetare 

med god kompetens att utföra sitt 

uppdrag (80% av tillsvidareanställda 

medarbetare ska ha adekvat 

kompetens för sitt uppdrag)

• Invånare och brukare ska ges 

möjlighet till trygghet, säkerhet och 

självständighet genom att det finns 

verksamhet som motsvarar behov 

(Beslut ska vara verkställda inom tre 

månader)

Två gånger per år: 

Delårsbokslut, 8månader 

31/8 samt vid 

årsredovisningen helår 

31/12

Analys, ärende till 

socialnämnd

Påbörjad

Socialnämnden Ledningssystem för 

systematiskt 

kvalitetarbete

Rätt person gör saker på rätt saker. 

Utvecklas och säkras kvaliteten i 

verksamheterna?

Årligen, i samband med 

upprättande av 

kvalitetsberättelse och 

patientsäkerhetsberättels

e

Checklista, 

egenkontroll, ärende 

till socialnämnd

Klar

Socialnämnden Budgetuppföljning, 

verksamhetsmått

Nettobudget, förbrukad, prognos +-. 

Bl a icke verkställda beslut, 

vårddygn, ek. bistånd, utredningar, 

kö till boende, hemtjänsttimmar, 

pers.ass/tim, antal patienter

Mars, april, maj, 

september och oktober

Analys, ärende till 

nämnd

Påbörjad

208



Socialnämnden Myndighetsutövning Systematisk uppföljning av 

myndighetsutövning

April Urval/stickprov Ej påbörjad

Socialnämnden Privata medel Följs riktlinjer/rutiner September, årligen Analys/kontroll Ej påbörjad

Socialnämnden Personal Kontroll av att utdrag ur 

belastningsregister finns för arbete 

med "LSS-barn" (korttids/fritds) och 

för anlitande familjehem/HVB-hem

Oktober, årligen Urval/stickprov Ej påbörjad

Socialnämnden Styrdokument Finns aktuellta styrdokument? Vilka 

styrdokument bör revideras? Finns 

de lätttillgängligt - enkelt att hitta?

Oktober, årligen. 

Intranätet och hemsidan, 

genomgång

Analys Ej påbörjad

Socialnämnden Behörighet i 

verksamhetssystem 

procapita/Lifecare

Följs rutiner? Startas och avslutas 

behörigheter?

September, årligen. Samt i 

samband med övergång 

till Lifecare

Urval/stickprov Ej påbörjad

Socialnämnden Rutiner för intäkter, samt 

kontroll av 

förvaltningsspecifika 

kostnader

Får vi in de intäkter vi kan få in? (ex 

avigfter äldreomsorg, placeringar 

vuxna, betalar föräldrar för 

placerade barn?) Betalat vi de 

avgifter som vi avtalat (ex arvoden 

och placeringskostnader)

Oktober, årligen. Urval/stickprov Ej påbörjad

Socialnämnden Dataskyddsförordningen Personuppgiftsbiträdesavtal Hösten, årligen Urval/stickprov Ej påbörjad

Socialnämnden Dataskyddsförordningen Efterlevnad av rutiner för loggning Hösten, årligen Urval/stickprov Ej påbörjad

Socialnämnden - Särskild 

granskning

Styrdokument Följ styrdokument? Är det känt hos 

de som behöver? Är det 

lättillgängligt?

Två styrdokument, 

oktober, årligen

Urval/stickprov Ej påbörjad
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 

Datum  
Paragrafer 

 
 

 
 
 
 
 
§ §  2021/426 2021.4403  
 

Internkontroll 2021 - uppföljning 

Instanss beslut 
Socialnämnden lägger uppföljningen av internkontrollen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 

Enligt Vimmerby kommuns reglemente för intern kontroll har varje nämnd yttersta 
ansvaret för dess verksamhetsområde och för att en organisation upprättas för den 
interna kontrollen samt att det finns antagna regler och anvisningar för detta.  
 
Kontrollen ska med rimlig grad av säkerhet säkra att mål uppnås om en ändamåls- 
enlig och kostnadseffektiv verksamhet, en tillförlitlig finansiell rapportering och 
information om verksamheten samt efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer  
med mera.  
 
Socialnämnden har ett styrdokument för sin internkontroll, antaget av socialnämnden  
2016. En internkontrollplan tas fram årligen, en statusrapport görs under våren och i  
år även under september. Vid årets slut följs internkontrollen upp/utvärderas.  
 
Inför dagens socialnämnd har ledamöterna fått ut en statusrapport för den interna 
kontrollen för 2021. Rapporten ska också redovisas för kommunstyrelsen. De flesta  
av kontrollmomenten är ännu inte utförda. Kontroll sker under hösten 2021 eller 
ställs in på grund av den pågående pandemin. 
 

Beslutsunderlag 
Statusrapport av internkontroll per 31 augusti 2021. SN id 2021.912.  
 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
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Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-10-26 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 279  2021/413 2021.4656  
 

Elsäkerhetspolicy Vimmerby kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  
- föreslå kommunfullmäktige fastställa reviderad Elsäkerhetspolicy med tillhörande 

tillämpningsanvisningar gällande ansvarsfördelningen för kommunens 
elsäkerhetsarbete.  

 

Sammanfattning 
Kommunens nuvarande elsäkerhetspolicy antogs 2012-02-07 KS§ 77/2012. Ambitionen 
är att policyn ses över och uppdateras en gång per mandatperiod.  

 
Vimmerby kommun är innehavare av förvaltningsfastigheter, hyresfastigheter, 
idrottsanläggningar, natur- och kulturfastigheter, skolor och vård- och omsorgsboenden 
med elanläggningar och har därför det yttersta ansvaret för att anläggningarna är utförda 
och hålls i ett sådant skick att de ger nödvändig säkerhet för person och egendom. 
Elsäkerhetspolicyn är kommunens grunddokument som på ett övergripande sätt anger 
ramarna för kommunens elsäkerhetsarbete. Elsäkerhetsarbetet är också en del av 
kommunens övergripande arbetsmiljöarbete. I sin roll som arbetsgivare har Vimmerby 
kommun ansvaret för att varje arbete utförs på ett sådant sätt att kraven på nödvändig 
säkerhet för personalen uppfylls.  

 
För att kunna uppfylla ansvaret krävs en tydlig organisation och ansvarsfördelning, att 
det ges behövliga förutsättningar till dem som skall utföra arbetet och att 
elarbetsansvariga utses för varje elarbete. Tillgången till elförsörjning har som en följd 
av den tekniska utvecklingen i samhället blivit allt viktigare. Ingen verksamhet kan 
bedrivas på ett effektivt sätt utan en väl fungerande elförsörjning. Med hög elsäkerhet 
följer automatiskt hög tillgänglighet på elförsörjningen.  
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 

 
Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-10-26 

 

 
 

Inom Vimmerby kommun är det kommunstyrelsen som har det yttersta ansvaret för 
elsäkerhetsarbetet och som ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt 
arbetsmiljölagen och ellagen tillsammans med de föreskrifter som utformats med stöd 
av den. Kommunstyrelsen ansvarar för att det skall finnas en aktuell 
elsäkerhetsorganisation för hela kommunen och för att tillämpningsanvisningar tas fram 
och följs. Elsäkerhetsorganisation och tillämpningsanvisningar tas fram och fastställs av 
kommunstyrelsen.  

 
Elsäkerhetsarbetet skall i Vimmerby kommun bedrivas så att eltillbud, elolycksfall eller 
skador på personer eller egendom i möjligaste mån undviks.  
 

Beslutsunderlag 
KS 2021/413 Id 234965 Verksamhetsledningssystem Elsäkerhet  
KS 2021/413 Id 235014 Delegation elsäkerhetsansvar Vimmerby kommun 
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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Elsäkerhetspolicy  
- Vimmerby kommun 

 

ÖVERGRIPANDE ELSÄKERHETSPOLICY 
Vimmerby kommun (nedan kallat Kommunen) är innehavare av sina fastigheter med tillhörande 
elanläggningar och har därför det yttersta ansvaret för att anläggningarna är utförda och hålls i 
sådant skick att de ger nödvändig säkerhet för person och egendom. I sin roll som arbetsgivare har 
också Kommunen ansvaret för att varje arbete utförs på sådant sätt att kraven på nödvändig 
säkerhet för personalen uppfylls. Fastigheter som drivs av Vimmerby Energi & Miljö AB och 
Vimarhem AB omfattas inte av denna policy eller tillhörande verksamhetsledningssystem för 
elsäkerhet. För externa hyresgäster klargörs ansvarsfördelningen genom hyresavtal. Se även separat 
upprättad fastighetslista. 

Avsikten med denna policy är att tydliggöra vilka som i organisationen ansvarar för att verksamheten 
bedrivs enligt arbetsmiljölagen, elsäkerhetslagen och ellagen tillsammans med de föreskrifter som 
utformats med stöd av dem. Policyn är ett grunddokument som på ett övergripande sätt anger 
ramarna för Kommunens elsäkerhetsarbete och som är en del av Kommunens övergripande 
arbetsmiljöarbete. Elsäkerhetsorganisationen ska vara fastställd och hållas aktuell samt skriftligen 
delegerad. 

Elsäkerhetspolicyn skall säkerställa en hög nivå på elsäkerhetsarbetet inom Vimmerby kommuns 
verksamhetsområden på så sätt att eltillbud, elolycksfall och skador på anställd personal, besökare, 
entreprenörer samt egendom i möjligaste mån undviks. 

Med hög elsäkerhet följer automatiskt hög tillgänglighet på elförsörjningen, dvs färre och kortare 
elavbrott. Ingen verksamhet kan bedrivas på ett effektivt sätt utan en väl fungerande elförsörjning. 
Hela Kommunens verksamhet är alltså beroende av att elsäkerhetsarbetet fungerar på bästa sätt. 
Denna policy med tillhörande dokument skall ses som ett verktyg och medel för att uppnå detta. 

Denna policy ska hållas aktuell och revideras vid förändringar i organisation eller vid annan 
förändring som därigenom gör dessa handlingar felaktiga. 

 

 

___________________________ __________________________ 
Datum   Ort 

 
___________________________  
Carolina Lejonram 
Kommundirektör 
Vimmerby kommun 
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1.1 BAKGRUND 
Beskrivning av hur de lagar och myndighetsbestämmelser som gäller elansvaret skall tillämpas. 

För att säkerställa att de riktlinjer som beslutats i denna policy följs och verifieras har ett 
”Verksamhetsledningssystem för Elsäkerhet” upprättats. Dokumentationen innehåller uppgifter om 
vem/vilka som ansvarar för vad, delegeringshandlingar, rutin för periodisk och särskild kontroll,  
utbildningsplaner etc. Innehållet i Verksamhetsledningssystemet för Elsäkerhet ska fortlöpande 
uppdateras och kompletteras vid behov och ska vara en samlad dokumentation för elsäkerheten 
inom Kommunens verksamhetsområden. 

1.1.1 Innehavarens ansvar 
Ellagstiftningen lägger huvudansvaret för utförande och skötsel av en starkströmsanläggning på 
innehavaren. Ellagstiftningen omfattar alla verksamheter med starkström, oavsett om innehavaren 
är arbetsgivare eller ej. Den berör skydd för såväl personer som egendom. 

Ansvar innebär att säkerställa att regelverket följs, förebygga olyckor och tillbud och i yttersta fall 
bära de rättsliga följderna av en handling eller en underlåtenhet. Innehavare av en elektrisk 
anläggning är ”den person som råder över och ansvarar för egendom, t ex genom ägande, arrende, 
hyresavtal, kontrakt, servitut eller köp”. 

1.1.2 Arbetsgivarens ansvar 
En grundregel i arbetsmiljölagen är att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och skall 
vidta de åtgärder som är nödvändiga för att skydda de anställda mot skada. Förutom denna lag 
regleras arbetsmiljöarbetet av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter samt i gällande svensk 
standard. 

Det juridiska ansvaret för verksamhetsområdet bärs ytterst av Kommunen. Med hänsyn till 
verksamhetens omfattning måste dock arbetsuppgifter delegeras inom starkströmsområdet till 
personer med erforderlig kunskap för att därigenom kunna uppfylla ansvaret. 

Ansvarsbilden måste vara tydlig, dvs det får inte råda tvivel hos de personer som utför någon form av 
elarbete eller berörda chefer, eller person i liknande ställning, om vem som har ansvaret för 
respektive arbetsuppgift. För att kunna uppfylla ansvaret är det nödvändigt: 

 Att en tydlig organisation och ansvarsfördelning finns 
 Att den elanläggningsansvarige ges behövliga förutsättningar för sitt arbete 
 Att elsäkerhetsledare utses för varje elarbete 
 Att personalen som utför elarbete har erforderlig utrustning och kompetens 

1.2 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 
Elanläggning Fastigheter med anläggning och utrustning ansluten till 

elnätet och som faller inom Kommunens ansvarsområde. 

Elektrisk anläggning En anläggning för produktion, överföring eller 
användning av el med de särskilda föremål som finns i 
anläggningen och som behövs för driften av den. 
(Elsäkerhetsverkets handbok) 
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Det kan även vara all elektrisk utrustning som används 
för generering, överföring, omvandling, distribution och 
nyttjande av elektrisk energi. (SS-EN 50110-1) 

Elarbete Varje form av elektriskt arbete i yrkesmässig verksamhet 
där det kan finnas en elektrisk fara. 

Elektriskt arbete Arbete på eller nära en elektrisk anläggning, såsom 
provning, mätning, reparation, utbyte, ändring, 
utvidgning, uppförande, underhåll och besiktning. 

 
Elanläggningsansvar Ansvar som syftar till att säkerställa att ellagstiftningens 

krav beträffande utförande och kontroll av 
starkströmsanläggningar är uppfyllda. 

Elanläggningsansvarig Person som fått det övergripande ansvaret att säkerställa 
elanläggningens säkra skötsel genom att besluta om 
regler, organisation och arbetsrutiner. 

Eldriftledare Person som under arbetet ansvarar för den elektriska 
anläggningens säkra skötsel/drift. Vimmerby Kommun 
köper denna tjänst av sina ramavtalsleverantörer. 

Elinstallationsarbete Arbete som skall utföras utav Elsäkerhetsverket 
auktoriserad elinstallatör eller av yrkesman som omfattas 
av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram. 

Elinstallatör En person som av Elsäkerhetsverket meddelats 
auktorisation att utföra elinstallationsarbete. 

Elinstallatör för regelefterlevnad Rollen Elinstallatör för regelefterlevnad ska stötta 
ledningen i arbetet med att se till att företaget följer 
reglerna. Alla företag som utför elinstallationsarbete på 
någon annans anläggning måste registrera sig hos 
Elsäkerhetsverket. Vid registreringstillfället måste 
företaget bland annat ange vem som är deras utsedda 
Elinstallatör för regelefterlevnad. 

Elsäkerhetsledare Person som fått arbetsuppgiften att direkt ansvara för ett 
arbetes utförande med avseende på arbetsmiljö på en 
arbetsplats. 

Fackkunnig person Person som har lämplig utbildning, kunskap, och 
erfarenhet för att kunna analysera risker och undvika 
riskkällor som elektricitet kan medföra. 

Fortlöpande kontroll Kontroll av elanläggning som systematiskt skall göras för 
att eventuella skador eller brister skall upptäckas och 
åtgärdas så snart som möjligt, i syfte att ge nödvändig 
säkerhet för personer, husdjur och egendom. Kontrollen 
ska vara anpassad till anläggningens beskaffenhet, ålder, 
omgivande miljö och användning. 
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Instruerad person Person som instruerats tillräckligt av fackkunnig person 
för att kunna undvika faror som elektricitet kan medföra. 

Internkontroll Internkontroll i elsäkerhetsarbetet är att systematiskt 
planera, genomföra och följa upp verksamheten så att 
arbetsmiljökraven uppfylls. 

Lekman Person som inte är fackkunnig eller instruerad. 

Personsäkerhetsansvar Arbetsmiljöansvar som syftar till att säkerställa att 
ellagstiftningens krav beträffande personer säkerhet vid 
skötsel av starkströmsanläggningar är uppfyllda. 

Skötsel All verksamhet inklusive arbete som behövs för att den 
elektriska anläggningen ska fungera. 

Starkströmsanläggning Anläggning för sådan spänning, strömstyrka eller 
frekvens som kan vara farlig för personer eller egendom. 

Särskild kontroll Noggrann kontroll av anläggningen med bestämda 
tidsintervall, vilka ska fastställas av anläggningens 
innehavare och anpassas till anläggningens utförande och 
användning.  

Övriga elarbeten Arbete som får utföras av annan än elinstallatör eller 
yrkesman som omfattas av ett elinstallationsföretags 
egenkontrollprogram. Den som utför eller ansvarar för 
åtgärderna skall ha erforderlig kännedom om gällande 
krav för respektive åtgärd. 

1.3 GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KOMMUNENS ELSÄKERHETSPOLICY 
Inom Vimmerby kommun gäller att följande speciellt beaktas vid arbete i Kommunens 
elanläggningar: 

 Att skötsel av elektriska starkströmsanläggningar skall utföras enligt gällande föreskrifter och 
svensk standard. 

 Att klargöra vem som är anläggningsinnehavare samt fastställa fysiska gränssnitt för detta 
innehav. 

 Att inget elarbete i någon form får förekomma om man inte skriftligen har delegerats 
uppgiften. 

 Att entreprenörer informeras om vilka regler och policy som gäller inom Kommunens 
verksamhet. 

 Att information och utbildning i elsäkerhetsfrågor sker och att detta samordnas i möjligaste 
mån inom Kommunen. 

 Att alla elinstallationsarbeten utförs av elinstallationsföretag med egenkontrollprogram. 
 Att elsäkerhetsledare ska utses genom en fastställd rutin för varje elarbete där en elektrisk 

risk finns. 
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1.4 INNEHAVARENS OCH ARBETSGIVARENS ELANSVAR 
I gällande ellagstiftning förekommer följande ansvarsområden: 

 Elanläggningsansvaret – Innehavarens ansvar 
 Personsäkerhetsansvaret – Arbetsgivarens ansvar 

1.4.1 Elanläggningsansvaret 
Innehavarens ansvar regleras i första hand genom Elsäkerhetslagen (SFS 2016:732) och 
Elsäkerhetsförordningen (SFS 2017:218). Där anges att anläggningens innehavare har det 
övergripande ansvaret för anläggningen, dess utförande och skötsel. I detta övergripande ansvar 
ingår att de personer som han anlitar för skötsel av anläggningen skall vara lämpade för detta. 

Alla innehavare av en elanläggning är skyldiga att: 

 fortlöpande se till att anläggningen är säker, både mot person- och sakskador 
 åtgärda anläggningen om brister upptäcks 
 ge elinstallationsföretagen som anlitas den information om anläggningen och arbetet som 

behövs 
 kontrollera att den som utför elinstallationsarbete på anläggningen finns i Elsäkerhetsverkets 

register över elinstallationsföretag 

Detaljerade anvisningar om Innehavarens ansvar ges i Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna 
råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda (ELSÄK-FS 2008:1), 
Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av elektriska 
starkströmsanläggningar och elektriska anordningar (ELSÄK-FS 2008:3), Elsäkerhetsförordningen 
samt i gällande svensk standard. 

Med innehavare avses den som rent faktiskt innehar en anläggning oavsett om det grundar sig på 
ägande- eller nyttjanderätt. Eftersom dessa personer ofta inte är vare sig elutbildade eller innehar 
någon större erfarenhet av elinstallationer och dess underhåll och skötsel, krävs att Innehavare 
anlitar hjälp. Det kan ske genom att man anställer lämplig personal eller att man köper in tjänsten 
internt eller externt. Observera att ansvaret inte kan delegeras. Delegering kan endast göras av 
arbetsuppgifter som är kopplade till ansvaret. Delegering av Innehavarens arbetsuppgifter skall 
därför göras till en Elanläggningsansvarig. Ansvaret ligger kvar hos Innehavaren vilket innebär att han 
eller hon fortfortfarande ska ha en övergripande tillsyn över att den upprättade elorganisationen 
eller att det upprättade avtalet fungerar på ett tillfredställande sätt. 
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1.4.2 Generell bild över ansvarsfördelningen 

 

Förklaring 

a) Elanläggningsansvarig 

b) Eldriftledare 

c) Elsäkerhetsledare 

d) Medlem i arbetslaget 

1.4.3 Arbetsgivaransvaret/Personsäkerhetsansvaret 
Arbetsgivarens ansvar beträffande elarbeten regleras även i Arbetsmiljölagen.  

”Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till 
att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö.” ”Arbetsgivaren ska förvissa sig om 
att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna 
i arbetet.” 

Grundkraven är alltså samma oavsett vilken typ av arbete det är frågan om. 

 För varje arbete där det finns en elektrisk fara skall det finnas en elsäkerhetsplanering. 
 I planeringen ska det ingå att utse vem eller vilka som skall säkerställa att säkerhetsåtgärder 

vidtas. En sådan utsedd person kallas elsäkerhetsledare. 
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 Den som utför planeringen skall ha sådana kunskaper att planeringen ger betryggande 
säkerhet mot elektrisk fara. Planeringen ska omfatta alla som direkt eller indirekt berörs av 
arbetet eller faran. 

 Förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning och utrustning som behövs för att undgå 
riskerna i arbetet.  

 Se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden 
där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall.  

1.4.3.1 Eldriftledare 
Eldriftledare är den person som under arbetet ansvarar för den elektriska anläggningens säkra 
skötsel. Antingen kan elanläggningsansvarig själv vara eldriftledare eller så kan denne utse någon 
som för en del av anläggningen, för arbetet, är eldriftledare. Denna person har att bedöma arbetets 
sannolika inverkan på den elektriska anläggningen eller på de delar av den som denna person 
ansvarar för samt den elektriska anläggningens påverkan på de personer som utför arbetet. Endast 
eldriftledaren får lämna medgivande till att arbete/underhållsarbete får utföras. Vid elarbeten inom 
Vimmerby kommuns verksamhet fullgör elsäkerhetsledaren även funktionen som eldriftledare om 
inget annat avtalats. När annan juridisk person utför arbeten på Kommunens uppdrag övergår 
rollerna eldriftledare och elsäkerhetsledare till leverantören. Kommunen utser vid behov 
elsäkerhetssamordnare. 

1.4.3.2 Elsäkerhetsledare 
För arbeten ska en ansvarig person, elsäkerhetsledare, finnas utsedd för att säkerställa att elarbetet 
utförs säkert. Elsäkerhetsledaren kan vara samma person som den som utför arbetet eller den 
person som är utsedd elinstallatör. Deltar flera personer i arbetet gäller att en har uppgiften som 
elsäkerhetsledare. Elsäkerhetsledare utses enligt fastställd skriftlig rutin, ”Delegering 
Elsäkerhetsledare”. 

1.4.3.3 Övriga elarbeten 
Verksamhet med el kan hos Kommunen förekomma i mycket varierande omfattning från ren 
elinstallationsverksamhet till arbeten som ej är elinstallationsarbeten, benämnda övriga elarbeten i 
denna policy. Angivande av vilka typer av elarbeten som en medarbetare får utföra regleras i en 
särskild delegering ”Delegering av elarbetsuppgifter”. Här anges vilka eventuella övriga elarbeten 
som vederbörande får utföra, byte av säkringar, byte av glödlampor, byte av vägguttag etc. Den chef 
som har personsäkerhetsansvaret ska även ha en personalförteckning över berörda personer. 

1.4.3.4 Repetition av kunskaper och fortbildning 
Personalen behöver löpande uppdateras med förändringar i regelverk och arbetsmetoder som 
påverkar de arbeten vi utför. Fortbildning av samtlig personal som utför elarbete sker regelbundet 
enligt upprättad utbildningsplan, elsäkerhetsdokument och delegeringar. Enskilda medarbetares 
kompetens dokumenteras i personliga kompetenskort. 

1.4.3.5 Organisation 
Arbetsgivaransvaret, vad gäller elarbete, innehas av närmaste chef. Se även fastställd 
elsäkerhetsorganisation i dokument ”Organisationsschema Elsäkerhet”. 

1.5 DELEGERING AV ARBETSUPPGIFT 
Delegering får ske när det är nödvändigt att fördela arbetsuppgifterna inom Kommunen. Exempel på 
detta är när den ansvarige inte har kompetens eller möjlighet att utföra arbetsuppgifterna. De 
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arbetsuppgifter som ingår i de båda ansvarsområdena behöver ofta delegeras. Delegering innebär att 
en direkt underställd i organisationen utses att utföra vissa angivna arbetsuppgifter. Med delegering 
skall följa tillräckliga resurser och befogenheter. Den till vilken arbetsuppgifterna delegerats skall ha 
erforderlig kompetens för att utföra dessa. Vidaredelegering kan göras endast om det särskilt anges 
att detta medges av den ansvarige. Delegering utesluter inte tillsyn och kontroll av chefen. 

Delegering skall vara skriftlig, följande skall bland annat klart framgå: 

 Vem som har arbetsuppgifterna kopplade till ansvaret. 
 Vilka arbetsuppgifter som delegeras. 
 Vilka beslutsbefogenheter som ingår i delegationen, ekonomiska och personella resurser. 
 Om och i vilken omfattning vidaredelegeringar får göras. 
 Principer för uppsägning av delegeringen. 

1.6 OLYCKOR OCH TILLBUD 
Enligt Arbetsmiljöförordningen ska arbetsgivaren (ansvarig chef) utan dröjsmål underrätta 
Arbetsmiljöverket om dödsfall eller svårare personskada som har inträffat i samband med arbetets 
utförande. En arbetsgivare ska också utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket om skador i 
samband med arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt. Detsamma gäller vid tillbud som 
inneburit allvarlig fara för liv och hälsa. 

För att kunna förebygga olyckor är det väsentligt att varje medarbetare rapporterar av elektricitet 
orsakade tillbud och olyckor till eldriftledaren. Eldriftledaren ska i sin tur meddela berörd chef som 
har arbetsuppgiften att uppfylla personsäkerhetsansvaret. Även tillbud som inte är allvarliga kan 
utgöra en grund i det förebyggande arbetet.  
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Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-10-26 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 288  2021/184 2021.4670  
 

Motion om att införa bussresor mellan Vimmerby och Gullringens simhall 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  
- att avslå motionen om bussresor till Gullringens simhall 
 

Anmälan om jäv 
Kenneth Björklund (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen. 
 

Sammanfattning 
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. 

 
Mellan Vimmerby och Gullringen bedrivs i dag kollektivtrafik av Kalmar Länstrafik 
Trafiken sker både i form av linjetrafik, och anropsstyrd så kallad närtrafik. . Totalt 
finns vardagar 10 resmöjligheter i varje riktning.  Under helger är resmöjligheterna 
sämre. På lördagar finns en dubbeltur med närtrafik, vilken möjliggör tur- och returresa 
från Gullringen till Vimmerby. Från Vimmerby går det endast åka till Gullringen vid 
lunchtid, och det finns då ingen återresa under eftermiddagen. Sön- och helgdagar 
saknas resmöjligheter på sträckan.  
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Under rådande pandemi har Gullringens simhall hållit stängd för allmänheten, men 
tidigare har öppettiderna för allmänheten varit eftermiddag-kväll under vardagar, samt 
lördagsförmiddagar. Söndagar har simhallen varit stängd för allmänheten, då det dessa 
dagar anordnas simskola för barn.  

Region Kalmar län ansvarar genom Kalmar länstrafik för länets kollektivtrafik. Region 
Kalmar län har i sitt trafikförsörjningsprogram satt upp mål för vilket utbud av 
kollektivtrafik som ska finnas i länet.  

 
För tätorter av Gullringens storlek (fler än 500 invånare) är målet att det ska erbjudas 
minst varannanstimmestrafik på vardagar till kommunens centralort. För helger har 
inget mål satts upp. Kollektivtrafiken mellan Gullringen och Vimmerby får anses 
uppfylla trafikförsörjningsprogrammets mål om turtäthet.  

 
Om någon kommun skulle vilja erbjuda ytterligare kollektivtrafik utöver vad som anges 
finns i trafikförsörjningsprogrammet finns möjlighet finns möjlighet för kommunen att 
göra tillköp av trafik. Vid tillköp av trafik står kommunen för de kostnader den 
tillkommande trafiken innebär.  

 

Analys av förslagets konsekvenser 
Vardagar finns ett förhållandevis gott utbud att kollektiva resmöjligheter till Gullringen 
under de tider som simhallen har öppet. Tillköp av ytterligare trafik för att möjliggöra 
besök i simhallen kan därför inte anses befogat på vardagar.  

 
För att ordna turer mellan Vimmerby och Gullringen på lördagar skulle krävas att 
ytterligare ett fordon schemaläggs dessa dagar. Detta skulle innebära att kommunen 
skulle få bära hela kostnaden för denna trafik. En tur från Vimmerby på morgonen med 
återresa från Gullringen ca 2 timmar senare skulle kosta ca 85 tkr per år. 

 
Ett möjligt alternativ till linjelagd trafik skulle kunna vara att kommunen köper till 
anropsstyrda närtrafikturer. Det är svårt att uppskatta vilken kostnad ett trafikupplägg 
med utökad närtrafik skulle medföra. Kostnaden är helt beroende på i vilken omfattning 
närtrafiken utnyttjas, då kommunen endast betalar för de turer som utnyttjas. .  
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Beslutsunderlag 
Motion om att införa bussresor mellan Vimmerby och Gullringens simhall id 2021.2138 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
Anneli Jacobsson SD 
Med handlingar/ utan handlingar 
För kännedom/ för åtgärd
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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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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.	

Anneli Jakobsson
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