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SocialnämndenS underSkott överraSkade    
inveSteringar kännetecknar 2013

Socialnämndens underskott har fortsatt att öka under 2013. 38 MSEK i överskridande mot budget 
är en rekordstor summa och det mesta av det har inte kunnat förutses. Trots socialnämndens stora 
underskott kan vi prestera ett överskott på 11 MSEK varav en del kommer att läggas i en resultatut-
jämningsfond för att parera ett tuffare 2014. Vi kan för 2013 vara glada för att vi tog höjd för ett stort 
överskott och på så sätt klarade oss undan ett underskott, men det låga överskottet innebär att vi kan 
amortera högst marginellt.

Socialnämnden liksom kommunstyrelsen har haft fullt 
fokus på socialnämndens budgetöverskridande, den allra 
största delen inom individ- och familjeomsorgen.
Vi har också varit överens om hur det ska pareras. 
Stor kraft har lagts på att åter bygga upp en förebyggande 
verksamhet, att försöka minska placeringarna av barn, ung-
domar och vuxna på dyra institutioner genom att kontrak-
tera fler familjehem i vår egen kommun.

Vi har också löst bristen på medarbetare tillfredsställande 
och verksamheten är nu rustad för att sakta men säkert bli 
mer kostnadseffektiv.
Dock kommer det att ta tid. En omställning ger inga ome-
delbara effekter i ekonomin.
Därför har kommunfullmäktige ökat socialnämndens 
budgetutrymme med 20 MSEK 2014, vilket innebär att 
nämnden ändå måste minska sina kostnader med 16 MSEK.
För att bistå nämnden har kommunstyrelsen kallat social-
nämndens presidie till överläggningar.
Kommunstyrelsen har också inlett diskussioner med alla 
verksamheter för att se vad som kan omprövas i 2015 års 
budget.

2013 präglades annars av att flera projekt skulle beslutas 
alternativt knytas samman: besöksnäringsföreningen kom 
igång på allvar, trädgårdarna på Astrid Lindgrens Näs 
började byggas, destinationsprojektet ”Hållbar destination” 
hade blivit varm i kläderna och börjat delfinansiera projekt, 
förskolan Lunden invigdes, nya äldreboendet i kv Senioren 
började byggas och fick del av en mild vinter, industriområ-
det Krönsmon tog form liksom Östra Ceos industriområde.

Negativt är att vi tappade över 100 invånarna under 2013. 
Så många har vi inte ett enskilt år minskat på flera år. 
Det ger anledning till eftertanke. Har vi tillräckligt med 
attraktiva bostadsområden? Är det enbart jobben det hänger 
på? Kan vi få fler högskoleplatser till Vimmerby och regio-
nen? Har vi en attraktiv stad och en attraktiv landsbygd? 
Har vi en attraktiv handel?

Dessa frågor och många till har diskuterats i en rad olika 
sammanhang; i nya Arbetsmarknadsenheten, i Näringslivs-
råd, i nämnder och förvaltningar, i möten, i regionen.
Det har också gett anledning till en del beslut där man ska-
pat handling. Bland annat ett samarbetsprojekt mellan Väs-

tervik, Vimmerby och Hultsfreds högskolecentrum/campus 
där man söker för att bli pilot inom ett högskoleprojekt som 
skulle innebära universitetspengar till regionen. Vision: att 
skapa högskoleutbildningar nära de företag som har behov 
av arbetskraften.

Vi vet att ungdomar inom utbildning är en tillväxtmotor för 
en kommun. Så är också en besöksnäring. Vimmerby har 
en växande besöksnäring som skapar besök och inkomster 
i kommunen. Vi måste fortsätta arbeta på att få dessa besök 
omvandlade till inflyttning. Och då ser vi hela kedjan: jobb 
relativt nära en attraktiv bostad, nära en attraktiv barnom-
sorg och skola och helst i en vacker miljö. Alla dessa förut-
sättningar har Vimmerby kommun och med en rad beslut är 
vi på väg åt rätt håll.

Vi ser också ett annat skäl till att vi minskar befolkningen 
mer än våra grannar: Vimmerby får färre invandrare till oss 
än våra grannar. Vår kvot har legat lågt under många år. 
Det finns anledning för oss att se över detta men då måste 
det också finnas lägenheter att hyra och resurser att ta emot. 
Socialnämnden utreder just nu ett ökat mottagande av en-
samkommande flyktingbarn.

Vimmerby kommun är inne i en intensiv investeringsperiod 
som tog sin början 2013.
Den kommer att nå sin kulmen under 2014 för att därefter 
avta fram mot 2018, de senare åren är det fiberinvesteringen 
som tunnar ut allt mer.
Vi kan redan nu se att den kommande mandatperioden 
2015-2018 blir en konsolideringsperiod för kommunen.
Investeringarna har varit alldeles nödvändiga; byggbar 
industrimark har saknats, äldreboendet Eken som varit ut-
dömt har måst ersättas, förskola har byggts som ersatt hyrda 
baracker, fiberinvestering till stad och landsbygd – och inte 
minst ökat underhåll av kommunens fastigheter.

Samtliga investeringar ingår i kommunens kärnverksamhet 
och är förutsättningar för utveckling. 
Investeringarna kommer dock att belasta vår drift med 
räntekostnader.
Det är därför alldeles nödvändigt att budgetera för amorte-
ringar.
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Balanskravet på 2% av skatteintäkterna – i vårt fall cirka 
15 MSEK – räcker inte för att klara amorteringar och en 
fallhöjd i exempelvis den sociala verksamheten och i en ev. 
framtida högre ränta.
Bolagens del av kommunkoncernens skulder är avgjort 
störst: Vemabs stora investering på ca 450 MSEK för nya 
kraftvärmeverket under 2013 är den största i kommunens 
historia. Också Vimarhem har höga skulder på sina fastig-
heter. Men båda bolagen är lyckosamma och det finns ingen 
anledning att tro annat än att man klarar sin finansiering.

Kommunens lån utgörs av äldreboende, industrimark och 
fiber bland annat.
Jag bedömer att vi bör budgetera för minst 25 MSEK i 
överskott och att hela överskotten under kommande år fram 
till 2020 bör användas till amorteringar av kommunens 
skuld. Att nå dessa överskott blir en stor utmaning, framfö-
rallt 2014 och 2015.
Det ställer krav på både insikt och en samsyn mellan för-
valtningar och nämnder.

Med dessa ord vill jag tacka kommunanställda och förtro-
endevalda för ett väl utfört arbete 2013.

Micael Glennfalk (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande
Micael Glennfalk (M)
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kommunStyrelSen 2013

Ersättare
Magnus Gustafsson (M)  Eva Berglund (S)
Ylva Sandström (M)  Bo Stigstedt (S) 
Anna Svensson (C)  Kenneth Björklund (S)
Lars Nilsson (C)  Caroline Axelsson (MP)
Börje Forss (FP)  

Micael Glennfalk (M)
Ordförande

PerÅke Svensson (C)
1:e vice ordförande

Helen Nilsson (S)
2:e vice ordförande

Leif Carlson (M)
Ledamot

Ingela Nilsson Nachtweij (C)
Ledamot

Göran Gustafsson (KD)
Ledamot

Peter Högberg (S)
Ledamot

Lis-Astrid Andersson (S)
Ledamot

Lars Johansson (V)
Ledamot
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nämndorganiSation 2013

Bolag i kommunens holdingbolag
(ägarandel 100%)

Kommunens revisorer
6

Kommunfullmäktige
49

Valberedning
9+9

Revisions- och  
demokratiberedning

9+9

Tillfälliga 
beredningar

Kommunstyrelse 
9+9

Barn- och  
utbildningsnämnd

7+7

Socialnämnd 
9+9

Kultur- och  
fritidsnämnd

5+5

Miljö- och byggnämnd 
5+5

Valnämnd
9+9

Överförmyndarnämnd 
3

Myndighetsutskott 
3+3

Vimmerby kommun Förvaltnings AB 
3

Kulturkvarteret Astrid 
Lindgrens Näs AB

7

Vimmerby 
Industrifastigheter AB

3

Vimarhem AB
7+7

Vimmerby  
Halkbana AB

2+2

Vimmerby Gatu-
produktion AB

7+7

Vimmerby Energi 
och Miljö AB

7+7

Vimmerby Energi 
- försäljning AB

7+7
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kommunfullmäktige är vårt
högSta beSlutande organ

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande or-
gan, förenklat kan det kallas för ”kommunens riksdag”. Det 
är här som de politiska målen för den kommunala verksam-
heten bestäms.

Fullmäktige beslutar bland annat om hur budgeten ska 
fördelas. De väljer också vilka som ska sitta i kommunens 
olika nämnder och styrelser och hanterar invånarnas med-
borgarförslag och ledamöternas motioner.

Kommunfullmäktige har två fasta beredningar. Valbe-
redningen förbereder val av alla ledamöter och ersättare. 
Revisions- och demokratiberedningen är en permanent 
fullmäktigeberedning som har i uppdrag att bereda frågor 

om ansvarsfrihet och utveckling av demokratin. 
Den första tillfälliga fullmäktigeberedningen tillsattes under 
2013 och det var en landsbygdsberedning.

Fullmäktige sammanträder sista måndagen i månaden med 
uppehåll i juli och augusti. Sammanträdena är öppna för 
allmänheten och äger rum i Stadshusets plenisal. 
Mer information om fullmäktiges arbete hittar du på Vim-
merby kommuns hemsida: www.vimmerby.se

Socialdemokraterna 17
Moderaterna 13
Centerpartiet 9
Kristdemokraterna 3
Vänsterpartiet 2
Miljöpartiet 2
Sverigedemokraterna 2
Folkpartiet 1

Leif Larsson (C)
Ordförande

Till och med 31 okt

Claes Wetterström (M)
1:e vice ordförande

Annika Högberg (S)
2:e vice ordförande

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige som i Vimmerby har 49 ledamöter från åtta partier. Kommunfull-
mäktige har sammanträden en gång varje månad. 

Ingela Nilsson Nachtweij (C)
Ordförande

Från och med 1 nov 
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kommunStyrelSeförvaltning
central adminiStration
Kommunstyrelsen är kommunens 
verkställande organ med ansvar för 
ledning, samordning och uppföljning 
av nämnderna och de kommunala 
bolagen. Kommunstyrelsen är också 
krisledningsnämnd. Under kommun-
styrelsen finns kommunstyrelseförvalt-
ningen som leds av kommunchefen. 
Kommunstyrelse har dessutom en 
tillsynsplikt avseende övriga för-
valtningar, denna tillsynsplikt har 
under året uppfyllts via kontinuerliga 
budgetavstämningar samt vid behov 
fördjupningar i budgetavvikelser och 
ev åtgärdsplaner till följd av dessa 
avvikelser.

Kommunstyrelseförvaltningen är mitt 
uppe i en generationsväxling som 
bland annat innebär förändrade ar-
betsätt och mer användning av IT-stöd. 
Året har kantats av en del olyckliga 
omständigheter på förvaltningen 
med snabbt uppkomna vakanser och 
sjukskrivningar. Tillfälliga resurser har 
tagits in för att kunna hantera situatio-
nen. Övergripande har året handlat om 
att jobba vidare med styrmodellen där 
visioner, mål och budgetprocess ingår. 

Kommunstyrelseförvaltningen redovi-
sar i år ett underskott mot budget på
4 000 KSEK. De största avvikelserna 
är kosten som redovisar ett underskott 
på 5 700 KSEK och bostadsanpass-
ningen gör ett underskott på 1 500 
KSEK. På plussidan finns kommun-
ledningen som redovisar ett överskott 
på 4 000 KSEK och personalavdel-
ningen som gör ett överskott på 1 500 
KSEK. På Samhällsbyggnadsavdel-
ningen har arbetet inriktats på att leda 
arbetet med att skapa ny industrimark. 
Under året har Lundens förskola 
invigts och byggnationen av äldre-
boendet vid cirkusplatsen har startat. 
Utöver dessa projekt har det pågått 
utvecklingsarbete inom lokalvårdsor-
ganisationen och en större översyn av 
kostorganisationen utifrån det politiska 
beslutet om fler tillagningskök. Re-
kryteringen av ny fastighetschef och 
räddningschef är slutförd.
Studieförbundet vuxenskolan har varit 
projektägare för lokala utvecklings-
planer, LUP, 2013. Den enskilt största 
frågan som lyfts fram handlar om fi-
bernät. Ett politiskt beslut är fattat om 

en stor fibersatsning och förberedelse-
arbete har pågått under hela 2013. 
Ett tematiskt tillägg till översiktspla-
nen har också initierats, som handlar 
om utveckling på lång sikt av Vim-
merby stad.

Förväntad utveckling:
Samhällsbyggnad har som mål att 
erbjuda hela kommunen och dess 
befolkning inom olika åldrar samt 
näringslivet en god service inom resp. 
specialområde samt vara en viktig länk 
i det totala samhällsbyggandet.

Detta kan ske genom:
 ■ En uppbyggd och stabil organisa- 

 tion för resp. verksamhet.

 ■ God rekrytering av personal vid  
 kommande pensionsavgångar och  
 lediga tjänster.

 ■ Medverka till en effektiv utveck- 
 ling av byggnation för bostads-  
 och industriområden.

 ■ Stärka samarbetet med Vimmerby  
 Energi- och Miljö AB samt        
 Vimmerby Gatuproduktion AB.

 ■ Fortsätta vara något av en spindel  
 i det stora nätverket som    
 Vimmerby kommuns samtliga   
 verksamheter utgör.

Näringslivsavdelningen har upplevt 
ett ökat tryck p.g.a. det pågående 
destinationsarbetet, som för övrigt kan 
sägas vara en del av det stora utveck-
lingsarbetet ”Vackra Vimmerby”. Ett 
nytt projekt som heter företagslots 
har startat och är ett viktigt steg inför 
framtiden. Grundtanken med företags-
lots är att vi ska ge god service och 
förenkla företagens kontakter med 
kommunen. Under året har Närings-
livsavdelningen medvetet arbetat med 
att bli mer utåtriktad, t ex genom det 
nya konceptet, ”God Morgon Vim-
merby”. Under lättsamma former 
träffas företagsamma människor till 
en frukostträff där uppmärksammade 
personer blir intervjuade.

Ekonomiavdelningen har utifrån en 
revisionsrapport lagt nödvändig kraft 
på att förbättra underlagen för kommu-
nens samlade investeringsplanering, 
framförallt tillsammans med samhälls-
byggnadsavdelningen. Rekrytering av 

en ny ekonomichef slutfördes strax 
innan årsskiftet. 
Under 2013 har kraften att förbättra 
den interna och externa informatio-
nen förbättrats genom att det nu finns 
tillgång till kompetens inom området 
genom en ny administrativ chef och 
kommunikatör. 
Ett kommunövergripande ledarskaps-
program för samtliga chefer har startat 
under året. Programmet pågår under 
ca 3 år. 

Kommunstyrelsen och dess förvalt-
ning har avsatt tid för att fördjupa 
samverkan med andra kommuner för 
att vi ska klara framtidens krav och 
utmaningar. Under året har det främst 
handlat om samverkan inom miljö- 
och byggområdet med Hultsfreds 
kommun. Utöver det ska inköpssam-
verkan med Västervik som bas nämnas 
samt samverkan inom kommunalför-
bundet IT-SAM. Planer har under året 
också tagit fart för en eventuell utökad 
överförmyndarverksamhet där fler 
kommuner ingår och med planerad 
bas i Vimmerby. Vimmerby kommun 
tillhandahåller sedan tidigare också 
juristfunktion för Kinda och Hultsfred.

Avstämning av beslu-
tade verksamhetsmål 
Mål
Medborgarna ska uppleva att det 
är attraktivt att bo och/eller verka i 
kommunen.

Måluppfyllelse
Målet kan ej stämmas av då un-
dersökningen är gjord för första 
gången i år.

Mål
Sjukfrånvaron för kommunens 
personal ska understiga 5,0 procent 
av den budgeterade tiden.

Måluppfyllelse
Målet är ej uppfyllt, sjukfrånvaron 
är 5,3 procent.

Micael Glennfalk 
ordförande, kommunstyrelsen

Carolina Leijonram 
kommunchef
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Två år har gått sedan Vimmerby kommunstyrelse inrättade 
Näringslivsenheten och där det pågår ett ständigt utveck-
lingsarbete för att vara näringslivet behjälpliga i frågor och 
ärenden som berör dem eller personer som vill driva företag 
i kommunen.

Näringslivsenhetens huvuduppgift är att främja tillväxt i 
befintliga företag och göra hela kommunen attraktiv för ny-
etablering så att fler arbetstillfällen skapas. I det arbetet så 
handlar det också om att kunna vara effektivare i de frågor 
som kommer till oss på näringslivsenheten. För att säker-
ställa det har Vimmerby kommun startat Lots utbildning för 
tjänstemän som kan komma att beröras av detta, i dagsläget 
är det ett tiotal personer som går utbildningen som kommer 
att bli en SIS standard.

Vi har också förändrat företagsfrukosten till att bli en 
Morgonsoffa (God morgon Vimmerby) som leds av Patric 
Engqvist och som har blivit mycket populärt bland företag-
samma personer med ett snitt av 95 besökare/tillfälle . Ett 
nyhetsbrev skickas 6 ggr/år ut till samtliga företag i vårt 
företagsregister.

Samarbetet fortsätter med Hultsfred kommun och 
ALMI Företagspartner i starta eget utbildning och i år 
gick ett 30 tal personer utbildningen. Under en kväll 
i åtta veckor fick deltagarna veta mera om hur man 
startar och driver ett företag. Vi fortsätter vårt samar-
bete med Hultsfred vilket resulterar i ett ökat utbyte i 
näringslivsfrågor och seminarium.

Under 2013 har fyra möten med Industrirådet och 
Näringslivsrådet hållits. Där har bl.a. en uppdate-
ring diskuterats om Näringslivsstrategin som ligger 
till grund för arbetet på näringslivsenheten. Arbetet 
kommer fortsätta med strategin under första halvan 
av 2014.

Under 2013 har 135 företagsbesök loggats varav 60 på 
företag och 55 på besök hos oss i stadshuset. Utöver detta 
så har Destinationsarbetet genererat ca 50 besök på företag 
som är i turistnäringen. Arbetet med Krönsmon och Ceos 
har pågått i full fart och beräknas vara helt klart sommaren 
2014. Flera förfrågningar har inkommit om etableringar på 
nya områdena.

Destinationsprojektet Vimmerby med omnejd pågår för 
fullt och har blivit förlängt tom 2015.
Under hösten så har Kommunalrådet bjudit in till ”kaffe-
rep” med bl.a. handeln, fastighetsägarna och LRF för att få 
en nära dialog i de frågor som de har som är mera specifika 
för sin profession. 

näringSlivSenheten

Micael Glennfalk
ordförande, kommunstyrelsen

Patrik Kinnbom 
näringslivschef

överförmyndarnämnden
I Vimmerby kommun finns en överförmyndarnämnd som 
består av tre ledamöter och tre ersättare. De utses av kom-
munfullmäktige för varje mandatperiod. 
Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över 
förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Denna 
tillsyn skyddar personer som inte själva kan ta vara på sina 
rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av den anled-
ningen har en god man eller förvaltare utsedd för sig.
Från och med den 1 januari 2013 samverkar Vimmerby 
kommun och Kinda kommun i en gemensam tjänsteman-
naorganisation för överförmyndarfrågor. Syftet är att 
säkerställa kompetens och kontinuitet och behålla fortsatt 
hög kvalité och service på överförmyndarverksamheten i 
Vimmerby kommun och Kinda kommun. Verksamheten 
drivs från ett gemensamt kontor i stadshuset i Vimmerby, 
med möjlighet till besöksmottagning i kommunhuset i Kisa. 
Namnet på samverkansorganisationen är Överförmyndare i 
samverkan (ÖVIS).

Mellan Vimmerby, Kinda, Åtvidaberg och Ydre kommun 
har diskussioner förts under en tid om möjlighet att utöka 
överförmyndarsamverkan. Under 2013 påbörjades därför 
en samverkansutredning och beslut om utökad organisation 
beräknas till våren 2014. I utredningen föreslås att avtal 
träffas mellan de fyra kommunerna om gemensam tjäns-
temannaorganisation från och med 2015. Vidare föreslås 
att kommunerna från och med mandatperioden 2015-2018 
ska ha en överförmyndare jämte en ersättare istället för en 
överförmyndarnämnd.

Leif Carlson
ordförande, överförmyndarnämnden

Anna Erlandsson-Karlsson
Administrativ chef
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OPERATIV VERKSAMHET

Insatser
Under 2013 larmades räddningstjäns-
ten till 334 insatser vilket är fler än ett 
normalår.

Ingen person omkom eller blev hemlös 
på grund av brand under året

Investeringar
Räddningstjänstens investeringar 
under 2013:

 ■ Räddningsfordon 5060

 ■ Räddningsbåt inkl trailer

 ■ Släckbil (begagnad)

 ■ Tankfordon (begagnad

FÖREBYGGANDE
VERKSAMHET

Extern kursverksamhet
1 007 personer har utbildats i
brandskydd och första hjälpen.
Denna utbildning medverkar till
att vi stärker det civila samhället och
att medborgarna står bättre rustade
om och när olyckor inträffar.

Tillsynsverksamhet
Räddningstjänsten har genomfört
83 tillsyner inom området lagen om
skydd mot olyckor samt 18 tillsyner 
kopplat till LBE (lagen om brand- och 
explosiva varor). Tillsynsverksam- 
heten är samhällets kontroll över det 
systematiska brandskyddsarbetet som 
genomförs i samhällets verksamheter.
Systematiska brandskyddsarbeten ska
ske för att minska risken att olyckor
inträffar samt minska konsekvenserna 
av de olyckor som ändå inträffar.
I den förebyggande verksamheten
arbetar räddningstjänsten aktivt
med att fler automatiska brandlarmsan-
läggningar anskaffas inom samhällets 
olika verksamheter. En tidig upptäckt 
av en brand är ytterst viktigt för att 
minska skadorna som alltid uppstår i 
samband med brandtillbud.

Explosiva varor
Tillståndhanteringen för explosiva
varor inom kommunen hanteras av 
räddningstjänsten och under året har 
tre tillstånd beviljats. Tillstånden har 
omfattat hantering av fyrverkeripjäser, 
sprängämnen och drivpatroner till 
bultpistoler.

Ekonomi
Räddningstjänsten redovisar ett 
underskott på 150 KSEK för 2013 års 
verksamhet.

Ökade kostnader som bidragit till det 
negativa resultatet är:

 ■ Abonnemangskostnad Rakel 

 ■ Försäkringskostnad

 ■ SOS avtal

räddningStjänSt

Avstämmning av beslu-
tat verksamhetsmål

Mål
Räddningstjänsten skall kunna 
bistå nödställda kommuninvånare 
inom följande insatstider. Insatstid 
är lika med tid från larm tills första 
enhet är på plats.

Insatstid   Andel av befolkningen
 10 min   59 %
 20 min   88 %
 30 min   99 %

Måluppfyllelse
Målen är uppnådda.

Micael Glennfalk                                         
ordförande, kommunstyrelsen

Tommy Lindström                                        
räddningschef

Begagnad Tankfordon 5340
Station Rumskulla

Nytt Räddningsfordon 5060
Station Vimmerby

Begagnad Släckbil 5310                          
Station Rumskulla

Ny Räddningsbåt inkl trailer                        
Station Vimmerby
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Kultur och fritid 
Alla ska få ta del av men också kunna 
vara medskapande i kultur- och fritids-
aktiviteter.  En kommun som har ett 
brett kultur- och fritidsutbud visar att 
den vill värna om sina innevånare, inte 
minst ungdomar.

Ideella krafter inom kultur- och fri-
tidsverksamheter bidrar till ett rikare 
utbud av aktiviteter och en kommun 
som är mer attraktiv att leva i. Bredden 
och kvaliteten i kultur- och fritidsutbu-
det i en kommun är ofta en avgörande 
faktor för att attrahera nya innevånare.

Vi arbetar för att stödja kommuninne-
vånarnas och föreningarnas egna idéer 
och initiativ. Att hitta konstruktiva och 
utvecklande samarbeten mellan kom-
mun, föreningar och privat näringsliv 
är viktigt för att leda utvecklingen 
framåt.

Fritids- och föreningsliv
Förutsättningarna för föreningarna 
måste vara tydliga och långsiktiga. En 
plan för vilka fritidsanläggningar som 
ska investeras i och hur de ska stödjas 
måste finnas för kommunen och fören-
ingarnas långsiktiga arbete.

Förvaltningen har börjat publicera 
mer information om föreningarna 
på hemsidan för att visa hur mycket 

föreningsverksamhet det finns i hela 
kommunen

ParkService
Park och service är en ny verksam-
het för förvaltningen som under året 
genomgått en översyn för att få fram 
en bättre och smidigare organisa-
tion. Nya maskiner har köpts in för 
att effektivisera arbetet och skapa en 
bättre arbetsmiljö. Under hösten ge-
nomfördes en inventering av samtliga 
grönytor, rabatter och lekplatser. Allt 
har sammanfattats i ett förslag till en 
skötselplan som ska leda till långsiktig 
planering.

Media, telefoni och       
vaktmästeri
Under året gjordes ett stort arbete med 
att införa ny telefoniplattform och väx-
elsystem via Telia, i samarbete med 
Västerviks och Hultsfreds kommuner. 
En pensionsavgång vid vaktmästeriet 
och posthanteringen ledde till föränd-
rad inriktning mot mer teknisk kompe-
tens och en organisatorisk förändring 
av verksamheten.

Folkhälsa
Analys av LUPP-resultatet presentera-
des på en konferens där varje kom-
mun fick en tid med forskarna bakom 
rapporten. I Vimmerbys samlades ca 
60 elever, politiker, tjänstemän på 

Fabriken för att få en presentation av 
resultatet.

På lokal nivå genomförde vi minst 
en fokusgruppsintervju per skola 
(högstadium och gymnasium) för att 
därigenom få en bättre förståelse för 
statistiken. Årets sista forum var dels 
en spridningskonferens för arbets-
marknadsprojektet, dels en avstämning 
av arbetet med den nya kommunala 
ungdomsstrategin som kultur och fritid 
har fått uppdrag att arbeta fram.

I det brottsförebyggande arbetet har 
mycket handlat om motorprojektet. 
2013 beviljades projektet medel från 
arvsfonden vilket gjort att Studieför-
bundet Vuxenskolan kunnat anställa 
en projektledare. Ungdomarna har 
naturligtvis en stor del i projektets 
utformning. 

Biblioteket 
Den samlade utlåningen på kommu-
nens bibliotek fortsatte att öka under 
2013. Huvuddelen av ökningen skedde 
på filialerna i Storebro och Södra Vi.
Antalet besök på bibliotekets del av 
kommunens webbplats och besöken i 
bibliotekets katalog på internet ökade 
jämfört med 2012. Behovet av kurslit-
teratur är stort och mycket arbete läggs 
ner på att genom fjärrlån förse de 
studerande med böcker.
För fjortonde året i rad anordnades 

kultur och fritid

När människor får vara med i och ta del av kultur- och fritidsaktiviteter leder det till bättre hälsa och 
större välbefinnande och dessa aktiviteter är ett väsentligt inslag i folkhälsoarbetet.  En kommun som 
har ett brett kultur- och fritidsutbud visar att den vill värna om sina ungdomar och invånare. 
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läsprojektet Lässurr för sexåringar. 
Biblioteket anordnar ett författarbe-
sök och en liten läsfest på biblioteket 
och alla elever får ett exemplar av 
författarens bok i gåva. 2013 var det 
författaren Grethe Rottböll, som kom 
på besök och barnen hade arbetat med 
hennes bok Tio vilda hästar. I samband 
med författarbesöket och festen visas 
elevernas arbete med boken upp på 
biblioteket.

Kulturskolan
Kulturskolan når de flesta barn och 
ungdomar vid förskolan, grundskolan 
och gymnasiet i kommunen genom 
kulturgarantin. 

Vi genomför bland annat rytmikun-
dervisning, orkesterverksamhet, 
skolkonserter, skolbio, drama- och 
teaterföreställningar samt olika projekt 
under läsåret. De för verksamheten an-
passade lokalerna i A-huset skapar för-
utsättningar att bedriva en kvalitativt 
bra undervisning med eleverna. Vecka 
46, Astrid Lindgrens födelsevecka, 
uppmärksammades på Kulturskolan 
med filmen Djurvännerna på biogra-
fen Grand och en teater-, musik- och 
dansföreställning, för 5-6 åringar, Alla 
behövs – ett spännande skogsäventyr. 
En konsert med samma tema genom-

fördes samt en dansföreställning.

Kulturskolans stora show Jord genom-
fördes i februari och omkring 150 av 
Kulturskolans elever deltog och det 
var cirka 700 personer som såg före-
ställningen.

Kulturgarantin
Kommunens kulturgaranti ger struktur 
åt arbetet med kulturförmedling till 
barn och ungdomar. 
Inom ramen för kulturgarantin har 
kommunen arrangerat teater-, musik- 
och dansprogram, rytmikundervisning, 
skolbio, drama samt olika projekt.

Regionförbundet och Riksteatern 
driver ett treårigt nationellt pilotpro-
jekt om Skola och Kultur i Kalmar 
län. Vimmerby är med sitt arbete med 
kulturskolan och kulturgarantin en 
av tre kommuner i länet som ingår i 
projektet.

Näktergalen och              
kulturarvet
Näktergalen är den naturliga platsen 
för att samla arbetet med Vimmerbys 
kulturarv och lokala historia i samar-
betet med institutioner och föreningar. 
Stadsmuseet Näktergalen har under 

2013 haft fyra utställningar: Handel 
och kommers visade bilder tillsam-
mans med föremål. Fotografier har 
sedan visats på äldreboenden. Från 
frivoliteter till trasmattor var ett fros-
seri i textil.
Made in Vimmerby, visade föremål 

som tillverkats i trakten. Till årets 
sista utställning Sport vi minns bidrog 
föreningar och privatpersoner med 
föremål och bildurklipp. Strax före jul 
släpptes 2014 års årsskrift Lilla Vi - 
En studie av en järnåldersbygd. Boken 
kunde ges ut tack vare medel från 
Sparbanksstiftelsen.
 

Avstämning av beslutade verksamhetsmål 
Kulturskolan ska nå alla barn och ungdomar i kommunen. Kulturskolan når stora delar av barnen och ungdomarna vid 
förskolan, grundskolan och gymnasiet i kommunen genom kulturgarantin och den frivilliga ämnesundervisningen.

2013 års underskott var 291 000. Biblioteket fick ett underskott på 108 KSEK p g a högre kostnader för licenser och 
serviceavtal än budgeterat. Övriga idrottsanläggningar fick ett underskott på 256 KSEK p g a byggår vid Ceosvallen - 
hyra maskiner och uppbyggnad av skötseln av fotbollsplaner. Förvaltning fick ett underskott på 50 KSEK p g a Kul-
turhistorisk utredning, byggnadsvård (Kalmar läns museum), delat med Miljö- och byggförvaltningen. Därutöver blev 
kostnader för lokalvård och kopiering dyrare.

Förväntat utveckling
Organisationsförändringar och andra åtgärder har genomförts för att undvika underskott i budget 2014-2015.
Under de närmaste åren kommer det att bli nödvändigt att se över bidragen till föreningslivet och hur stödet till de olika 
fritidsanläggningarna i kommunen ska se ut. Vi står också inför ett antal investeringar i våra idrottsanläggningar.

Annika Carlson 
ordförande 
kultur- och fritidsnämnden

Anders Eriksson 
kultur- och fritidschef
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Greppar lärande från för-
skola till högskola
Barn- och utbildningsförvaltningen 
omfattar alla pedagogiska verksamhe-
ter från förskola till högskola och har 
även ansvar för svenska för invand-
rare (Sfi) samt samhällsorienteringen 
inom etableringsreformen. Under 2013 
har alla verksamheter arbetat med att 
implementera barn- och utbildnings-
nämndens vision ”Tillsammans når 
vi toppen” och målet är att Vimmerby 
2017 ska vara Sveriges bästa skolkom-
mun.

Vandringen mot toppen har 
startat och resultaten är 
bättre
Den utveckling som sker ute på sko-
lorna, i arbetslagen och i klassrummen 
börjar nu visa på resultat. Framför allt 
är det resultaten inom grundskolan 
som visar positiv resultatutveckling. 
Meritvärdet i åk 9 i juni 2013 var det 
bästa på flera år, och resultatförbätt-
ringarna syns också i både åk 3 och 6. 

I augusti 2013 presenterades den nya 
språkutvecklingsplanen vars syfte 
bland annat är att säkerställa att alla 
barn och elever ska få möjlighet att 

utveckla olika kommunikationsfor-
mer som fungerar i ett livsperspektiv. 
Under 2013 har förvaltningen även 
påbörjat en satsning på att utveckla 
elevstödsarbetet och alla skolledare 
har under året utbildats inom området.
 
Det systematiska kvalitets-
arbetet måste fortsätta 
Vikten av gemensamma grundläg-
gande värderingar och förhållningssätt 
hos alla som arbetar inom barn- och 

utbildningsförvaltningen lyfts re-
gelbundet och i de enkäter vi gör 
bland elever, vårdnadshavare, 
medarbetare och chefer syns en 
positiv trend. Frågorna i enkä-
ten baseras på förvaltningens 
värdegrund som är baserad på 
kommunens värdeord ANSVAR 
MOD FANTASI. Enkäterna 
skickas ut till elever i grundskola 
och gymnasium, till vårdnadsha-
vare med barn i förskola till och 
med år 1 på gymnasiet samt till 
alla medarbetare inom förvalt-
ningen. Se diagram nedan.

Lärarnas  Administra-
tiva arbetsbörda var un-
der 2013 ett hett ämne i       
Sverige
Grundskolans lärare i Vimmerby 
dokumenterar digitalt elevernas kun-
skapsutveckling, vilket på ett enkelt 
sätt ger elever och vårdnadshavare till-
gång till skolans dokumentation kring 
eleverna och deras måluppfyllelse. Ett 
syfte har också varit att minska lärar-
nas administrativa arbetsbörda. Lä-
rarna har svarat på frågor kring elev-
dokumentation, likvärdig bedömning, 
överblick över och kommunikation 
kring elevernas kunskapsutveckling 
samt föräldrarnas tillgång till löpande 
information.  De utvärderingar som 
gjorts sedan starten visar att digitalise-
ringen varit framgångsrik.

barn och utbildning

Juni 2013 2012
Meritvärde åk 9 207,8 197,6
Meritvärde åk 9 – flickor 220,7 219,7
Meritvärde åk 9 - pojkar 195,9 176,9
Andel > målnivå åk 3 NP - SV 80,8 % 73,7 %
Andel > målnivå åk 3 NP - MA 70,7 % 71,4 %
Andel > målnivå åk 6 NP - SV 92,3 % 81,9 %
Andel > målnivå åk 6 NP - MA 96,2 % 78,5 %
Andel > målnivå åk 6 NP - EN 90,4 % 86,2 %
Andel med betyg A-E åk 6 - SV 92,3 % -
Andel med betyg A-E åk 6 - MA ~100 % -
Andel med betyg A-E åk 6 - EN 88,6 % -
Betyg genomsnitt åk 6 - SV 12,6 -
Betyg genomsnitt åk 6 - MA 14,4 -
Betyg genomsnitt åk 6 - EN 13,1 -
Andel behöriga till NV/TK 89,5 % 77,0 %
Andel behöriga till EK/HU/SH 91,5 % 80,5 % 
Andel behöriga till EST 92,2 % 81,6 %
Andel behöriga till YRK 92,2 % 84,5 %
Andel ej behöriga till gymnasiet 7,8 % 15,5 %
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PRIO – ett utvecklings-
arbete tillsammans med 
SKL
Grundskolan startade våren 2013, 
under ledning av Sveriges Kommu-
ner och Landsting, det omfattande 
utvecklingsarbetet PRIO (Prioritering 
– Resultat – Initiativ – Organisation) 
som bygger på lärarnas egen kartlägg-
ning av sitt administrativa arbete. 
PRIO bygger på ett antal forsknings-
rapporter som tydligt visat att ”det på 
kort tid, med oförändrade resurser går 
att åstadkomma varaktiga förbättringar 
av elevernas resultat”. Vimarskolan 
1-9 var först ut och har under hösten 
dels tagit fram sina utvecklingsområ-
den, dels börjat prova olika arbetssätt 
för ökad måluppfyllelse. 

Det ekonomiska resultatet 
är stabilt
Nämndens nettobudget är på 283,7 
MSEK och det ekonomiska resultatet 
visar för 2013 ett överskott på +1,1 
MSEK (2012 + 5,8 MSEK). Överskot-
tet har uppstått genom en reglering av 
semester- och timlöneskulder (0,35 
MSEK) och genom att investeringar 
(2,1 MSEK) som betalats på nämn-
dens driftsbudget har överförts till 
investeringsbudget.

Lundens förskola öppna-
des i augusti 2013
Utifrån ökade krav på förskollärare på 

alla försko-
leavdelningar 
och att 
Lundens för-
skola skulle 
öppnas i 
augusti 2013 
genomfördes 
under våren 
2013 en be-
manningsö-
versyn för att 
säkerställa 
att det finns 
förskollä-
rare på alla 

förskoleavdelningar. Samtliga barn-
skötare och förskollärare fanns med i 
översynen och nya arbetslag bildades 

på alla förskolor. Behovet av försko-
leplatser i Vimmerby stad är fortsatt 
stort och ytterligare platser behövs. 
När det gäller antal inskrivna barn per 
årsarbetare inom förskolan har Vim-
merby, tillsammans med Oskarshamn 
den högsta personaltätheten av de 
nedan jämförda kommunerna.

 
Samarbetet med kultur- 
och fritidsförvaltningen 
fortsätter att utvecklas
I skolutvecklingsdokumentet är kultur 
och skapande en av de fyra hörnpe-
larna under rubriken Kultur utvecklar!  
Samarbetet med kultur- och fritids-
förvaltningen utvecklas och fördjupas 
mer och mer för varje år och Vimmer-
by har varit en aktiv part i framtagan-
det av den regionala skolkulturstrate-
gin RELEVANT, vilken beslutades av 
Regionförbundet i Kalmar län under 
2013. 
Det är i vardagens arbete och i sam-
arbete med andra som lärande och 
utveckling äger rum – men det behövs 
även särskilda utvecklingsinsatser 
för ytterligare utveckling och några 
utvecklingsexempel syns nedan:

 ■ Lärarna på Lärcenter har   
 påbörjat en kvalitetshöjning inom  
 Svenska för invandrare.

 ■ Elever från omvårdnadspro-  
 grammet har genomfört en del av  
 sitt arbetsplatsförlagda lärande  
 (APL) i Kenya.

 ■ Dansprofilen på gymnasiet har nu  
 elever i alla årskurser. Flera bra  
 placeringar i tävlingar; både   
 nationellt och regionalt.

 ■ Gymnasiets Teknikcollege blev  
 under 2013 både certifierat och  
 högtidligt invigt.

 ■ Plug In-projektet på gymnasiet  
 har varit framgångsrikt och att  
 antalet elever som hoppar av   
 gymnasiet har minskat.

 ■ Arbetet med Ung företagsamhet  
 på gymnasiet håller hög kvalitet  
 och ett av UF-företagen blev   
 2013 ”bästa UF-företag i Kalmar  
 län.

 ■ Under Astrid-veckan i oktober  
 var vi tillsammans med kultur-  
 och fritidsförvaltningen värdar  
 för ett EU- studiebesök, med   
 deltagare från 10 EU-länder. 

 ■ I maj deltog både förskolor och  
 de yngre eleverna i grundskolan  
 i den Nordiska Barn kulturfesti- 
 valen, ett arrangemang tillsam  
 mans med Kultur- och fritids-  
 förvaltningen och Astrid Lind-  
 grens värld.

Förväntad utveckling
Barn- och utbildningsnämnden största 
utmaning är elevernas rätt till likvärdig 
utbildning. Det är redan idag svårt att 
rekrytera förskolechefer och rektorer 
och bristen på legitimerade lärare, 
framför allt till de små skolorna, blir 
allt svårare att hantera.  
Barn- och utbildningsnämndens bud-
get har under lång tid varit stabil men 
höga ambitioner, minskade elevkullar 
på gymnasiet samt ökade krav på elev-
hälsa ställer nya krav på både ansvar, 
mod och fantasi.
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Ökade behov inom
flera områden påverkar
ekonomin
Under 2013 har kostnaderna ökat inom 
flera av socialnämndens verksamhe-
ter. Totalt sett är det ett underskott 
med -38,8 MSEK. Den största delen 
av underskottet, ca -26 MSEK, är 
inom individ- och familjeomsorgen. 
Merparten beror på placeringar av 
barn, familjer och vuxna, kostnader för 
försörjningsstöd samt socialsekreterare 
från bemanningsföretag på grund av 
hög ärendemängd. Det finns också ett 
ospecificerat sparbeting sedan tidigare 
på 1,8 MSEK.

Verksamhetsområdet funktionshinder 
uppvisar ett underskott på strax över 
-4 MSEK och beror på att behoven 
av LSS-insatser har ökat successivt 
under flera år och ger högre kostnader. 
Det har inte funnits budgetmedel för 
gruppbostaden Villekulla samt otill-
räckligt för personlig assistans, externa 
placeringar, gruppbostäder, ledsagning 
samt avlösning. 

Inom äldreomsorgen har hemtjänst-
timmarna ökat med 20 % under 2013, 
från 90 125 timmar till 107 716 tim-
mar. Underskottet för äldreomsorgens 
ordinära boende är -2,2 MSEK, och 
där ingår även kostnader för dagverk-
samhet för personer med demens-
sjukdom. Socialnämnden beslutade 
2012 att minska platsantalet från 20 

till 10 men har endast kommit ner till 
15 platser på grund av de behov och 
beslut som föreligger. Kostnaderna för 
vård- och omsorgsboende har stigit till 
följd av ökande vård- och omsorgs-
behov, speciellt inom demensboende, 
och gett ett underskott på -5,9 MSEK. 
Hälso- och sjukvårdsverksamheten har 
ett underskott på knappt – 0,5 MSEK, 
där orsaken är personalkostnader för 
sjuksköterskor vid nyrekryteringar, 
övertid vid byte av verksamhetssystem 
samt bemanningsföretag på sommaren.  

Den förvaltningsövergripande verk-
samheten uppvisar ett underskott 
på drygt – 0,1 MSEK och består av 
bemanningsföretag för biståndshand-
läggare samt socialnämndens egen 
verksamhet. 

Barn och familj
Antalet anmälningar om barn som 
far illa har ökat de senaste åren. Det 
har varit mycket svårt att möta dessa 
behov med rätt insatser eftersom 
neddragningar tidigare gjorts. Soci-
alnämnden har tagit beslut att stärka 
upp bemanningen av socialsekreterare 
samt utveckla arbetet med familje-
hem och insatser på hemmaplan som 
alternativ till placeringar. Det har 
inneburit att verksamheten har klarat 
att stödja flera familjer så att placering 
inte har behövts. Våld i nära relationer, 
och även det hedersrelaterade våldet, 
har ökat och kräver ibland placeringar 

av både barn och vuxna. Det är nu ett 
högprioriterat utvecklingsområde där 
vi får stöd från Linköpings kommun i 
uppbyggnaden av egen verksamhet.

Vi har startat en arbets-
marknadsenhet
I augusti 2013 startades en ny ar-
betsmarknadsenhet. Uppdraget är att 
samordna och tänka nytt för att skapa 
möjligheter till att fler människor ska 
komma ut i försörjning. Man arbetar 
efter metoden Supported Employ-
ment som går ut på att kartlägga både 
individ och arbetsplats för att kunna 
göra rätt matchning och coachning. 
Ett kommunövergripande arbetsmark-
nadsråd har bildats med representanter 
från kommunledning, näringslivet, 
arbetsförmedling m fl.
Inom integrationsenheten har projektet 
Ingjuta varit framgångsrikt och lett till 
att flera deltagare fått anställning inom 
gjuteribranschen.

Vi strävar efter  
att bli bättre
Under året har det varit ett intensivt 
förbättringsarbete inom flera områden. 
Vi får prestationsbidrag för att arbeta 
inom olika kvalitetsregister. För de 
mest sjuka äldre sker ett brett samar-
bete mellan äldreomsorg och hälso- 
och sjukvård. Senior Alert innebär 
förbyggande arbete av trycksår, fall, 
undernäring samt munhälsan. Svenska 
Palliativregistret innebär utveckling av 
vården vid livets slut och BPSD inne-
bär att utveckla arbetsätt vid symtom 
vid demenssjukdom. 

Personcentrerad vård och 
omsorg för personer med 
demenssjukdom
Inom äldreomsorgen drivs ett aktivt 
utvecklingsarbete med personcentre-
rad vård och omsorg för personer med 
demenssjukdom. Inom verksamheten 
finns nu demensvårdsutvecklare som 
sprider kunskap vidare i verksamhe-

Socialnämnden

Den största utmaningen är att möta ökande behov av vård, omsorg och socialtjänst från kommun-
invånarna! 2013 har präglats av kraftigt ökande behov och ökade kostnader vilket lett till ett stort eko-
nomiskt underskott. Socialnämnden befinner sig i ett skede med stora kostnader på grund av tidigare 
neddragningar samtidigt med kostnader för satsningar som ska ge effekt på lång sikt.
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ten. Inom Vimmerby stads hemtjänst 
finns ett arbetslag som fått utbildning 
och främst arbetar med personer med 
demenssjukdom, vilket slagit väl ut.

Anhörigstöd och  
aktiviteter för äldre
Anhörigstödet har fortsatt att utveck-
las under året. Anhörigstödet består 
av enskilt stöd, gruppverksamhet 
som studiecirklar men även informa-
tion och samverkan med frivillig-
organisationerna. För att samordna 
frivilligverksamheten och det sociala 
innehållet för äldre finns Seniorkraft. 
Det finns två aktivitetssamordnare som 
bland annat har ett ansvar för att inspi-
rera olika arbetslag till aktiviteter och 
de har också skapat en idébank. Varje 
arbetslag inom äldreomsorgen har nu 
utsett aktivitetsombud som samlas för 
inspirationsträffar.
Granebo, som är en enhet på Granen 
i Vimmerby, har under året förändrat 
inriktning till trygghetsplatser, som är 
en form av anhörigstöd. Det innebär 
att personer som annars vårdas av 
anhöriga kan vistas här tillfälligt. Bru-
karen eller den anhörige bokar själv in 
vistelsen på Granebo.

Vård- och omsorgsboende 
för framtiden
Byggnation pågår för två nya vård- 
och omsorgsboenden med placering 
på cirkusplatsen i Vimmerby. Upp-
handlingen av byggnationen startade 
hösten 2012 och inflyttning är beräk-
nad till början av 2015. Dessa nya 
boenden utformas för att kunna möta 
framtidens behov av vård och omsorg 
för äldre med miljöer både inomhus 
och utomhus som stödjer en salutogen 
inriktning av äldreomsorgen.

Privata utförare
 – ett naturligt inslag
Inom hemtjänsten infördes lagen om 
valfrihetssystem (LOV) för städservice 
från 1 januari 2012. Det har alltefter-
som tillkommit privata utförare och 
det finns nu sex företag. 

Det är runt ett 30-tal brukare som har 
en annan utförare än kommunen för 
sin städservice för demenssjukdom 
från 20 till 10 platser.

Förändringar inom verk-
samhet för personer med 
funktionsnedsättning 
En ny gruppbostad, Villekulla, togs 
i bruk i mars 2012 och projektering 
påbörjades sedan för att utöka den med 
ytterligare lägenheter. Inflyttning i den 
nya utökade delen med fyra lägenheter 
skedde våren 2013. Under året har 
även en projektering påbörjats tillsam-
mans med Vimarhem för att bygga en 
gruppbostad på sex lägenheter som 
ska ersätta Furugatans gruppbostad vid 
Näs. Den beräknas vara inflyttnings-
klar vintern 2014/2015.

Förväntad utveckling
Hemsjukvården kommer att behöva 
utökas då kommunens ansvar för svårt 
sjuka barn, psykiatri, habilitering 
och medicinteknisk utrustning ökat. 
Äldreomsorgen kommer att fortsätta 
att öka i och med att antalet äldre blir 
fler men också för att fler äldre har 
mer komplexa tillstånd. Inom LSS-
området är en kartläggning genomförd 
som visar att antalet brukare ökar när 
det gäller behov av daglig verksamhet 
och gruppbostad/servicebostad. Inom 
individ- och familjeomsorgen finns det 
inget som pekar på att det kommer att 
minska med insatser till barn, familjer 
och personer med missbruk. Möjlig-
heten att rekrytera kompetent personal 
inom den sociala sektorn kommer vara 
en stor framtidsfråga ex sjuksköter-
skor.

Avstämning av  
beslutade verksamhetsmål 

Mål
Samtliga gynnande beslut enligt 
SoL och LSS ska vara verkställda 
inom tre månader.

Måluppfyllelse
Under 2013 har 8 gynnande beslut 
enligt SoL inte verkställts inom 3 
månader.
Enligt LSS har 2 gynnande beslut 
inte verkställts inom tidsramen.

Mål
Samtliga brukare inom omsorgs-
verksamheten ska ha en genomför-
ande plan som de
varit delaktiga i.

Måluppfyllelse
Inom verksamheten funktionshin-
der har samtliga brukare genom-
förandeplan. Inom verksamheten 
äldreomsorg, ordinärt boende, har 
80 % en genomförandeplan och 
inom verksamheten äldreomsorg, 
vård- och omsorgsboende,
har100 % en genomförandeplan.

Elisabeth Lago Nilsson
ordförande 
socialnämnden

Anette Nilsson 
socialchef
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miljö och bygg

Ny organisation 
För att klara ökande krav på såväl 
hastighet som innehåll i de beslut och 
uppgifter som ska levereras inom om-
rådet bildades 2013 en större förvalt-
ning och miljö, plan, bygg och mät 
blev tillsammans Miljö- och byggför-
valtningen. Förvaltningens uppdrag 
omfattar alltifrån fysisk planering, 
bygglov, kartverksamhet, utsättningar 
och mätuppdrag till tillstånd och 
tillsyn i syfte att värna om miljön och 
skydda människors hälsa. Uppgifterna 
hänger i många avseenden ihop och 
att tillsammans hantera inkommande 
ärenden underlättar för alla och höjer 
kvaliteten. 

Hösten 2011 inleddes samverkan 
mellan Miljöavdelningen i Vimmerby 
Kommun och Miljö- och bygg-
nadskontoret i Hultsfred Kommun. 
Samarbetet har fortsatt utvecklas till 
att omfatta hela förvaltningarna. Under 
2013 togs ytterligare ett steg och det 
finns nu ett beslut att gå samman i en 
ny organisation med en gemensam 
nämnd och en gemensam förvalt-
ning över kommungränserna. Något 
som blir verklighet under 2014. 2013 
har därför präglats av förberedelser 
inför en sammanslagning och en ny 
organisation genom att bl. a. arbeta 
fram styrdokument, gemensamma 
taxor, handläggningsrutiner och 
verksamhetsplaner.  Ett gemensamt 
Miljö- och byggnadskontor Vimmerby 
och Hultsfred Kommun ökar långsik-

tigt möjligheten att genomföra våra 
uppdrag med hög kvalitet och samti-
digt stärka oss i rollen som en attrak-
tiv arbetsgivare. I en region med ett 
krympande invånarantal och därmed 
också en krympande ekonomi måste 
vi hitta de arbetsformer som möjliggör 
en kontinuerlig kompetensförsörjning, 
ett effektivare nyttjande av begränsade 
resurser och en ökad attraktionskraft i 
konkurrensen om bra medarbetare. 

Resultat
Resultatet mot budget 2013 visar ett 
överskott på 616 KSEK. Miljötillsyn, 
livsmedelstillsyn och bygglov har 
genererat lägre intäkter än budgeterat 
bl. a beroende på färre bygglov men 
detta balanseras upp av minskade 
personalkostnader p.g.a. flera deltider, 
vakanser samt föräldraledigheter på 
förvaltningen. Mät- och kartavdelning-
en överskrider sina kostnader något 
men har istället ökat sina intäkter med 
209 KSEK tack vare flera externa 
uppdrag och stora byggnationer såsom 
Förskolan Lunden, Åbro Bryggeri och 
det nya äldreboendet.

Nya satsningar 
Flera stora och omfattande byggnatio-
ner i kommunen har involverat Miljö- 
och byggförvaltningen inom olika 
områden. De nya industriområdena, 
Ceos och Krönsmon har t ex genererat 
sex anmälningar gällande miljöfar-
lig verksamhet, och en anmälan om 
marksanering samt flera stora mätupp-

drag. Det nya äldreboendet längs 
med Lundgatan har under 2013 
sysselsatt förvaltningen både med 
handläggning av bygglov och med 
utsättning inför byggnationen. An-
dra bygglovsärenden som utmärker 
sig 2013 är leklandet som kommer 
att stå färdigt under våren 2014 
och Vimmerby Energi & Miljös 
stora satsning på kraftvärmeverket 
på Tallholmen. I processen med 
tillståndsansökan för vindkraft-
verken i Vennebjörke har både 
plan- och bygglov samt miljöav-
delningen varit delaktiga.

SWEREF 99 är benämningen på 
ett riksomfattande koordinatsystem 
och under året har mätavdelningen 

slutfört arbetet med att införa detta 
system för kommunens kartprogram.

Planering
Arbetet med att ta fram en ny för-
djupad översiktsplan för Vimmerby 
tätort har påbörjats och ska växa fram 
under 2014. I gällande översiktsplan 
bedömdes tätortens tillväxt främst vara 
i söder och sydväst. En expansion åt 
norr och nordost kräver nya detaljpla-
ner och hanteringen av dessa planer 
underlättas om det finns stöd för dem i 
en översiktsplan. 
Processen för 11 nya tomter i Folkets 
Parkområdet pågår och ett nytt bo-
stadsområde med 46 tomter vid Noss-
hult skickades ut på samråd i slutet av 
året. I Ulriksdal pågår en utredning för 
exploatering av bl. a. bostäder. Under 
året har också en plan tagits fram för 
att möjliggöra Astrid Lindgrens Träd-
gårdar på Näs samt byggnader med 
anknytning till detta.

Projekt Redlighet på
Restauranger 
Under 2013 gjordes ett livsmedels-
projekt som kallades ”Redlighet på 
Restauranger” inom Miljösamver-
kan Sydost, Livsmedel i Kalmar län 
och Region Gotland som ett led i att 
konsumenterna ska känna sig trygga, 
säkra och kunna göra medvetna val. 
Att uppge fel innehåll kan orsaka 
allvarliga allergiska reaktioner med 
hälsorisker och i vissa fall även orsaka 
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MILJÖ 2013 2012
TOTALT ANTAL ÄRENDEN MILJÖAVDELNINGEN 1133 1277
Tillsyn miljöfarlig verksamhet 16 13
Anmälan miljöfarlig verksamhet 14 12
Anmälan sanering förorenad mark 2 2
Tillsyn lantbruk 36 59
Tillsynsbesök hälsoskyddsverksamhet 16 41
Tillsynsbesök livsmedelsverksamhet 128 141
Inventerade avlopp 160 242
Beslut/tillstånd sökta/anmälda enskilda avloppr 81 39
Inkomna klagomål miljö, hälsa och livs 81 79
MÄT
Utsättningar av hus och tillbyggnade 28 24
Lantmäteriförrättningar 13 13
BYGGLOV
TOTALT ANTAL LOVÄRENDEN 241 300
Bygglov totalt 156 197
Bygglov enbostadshus 4 9
Bygglov fritidshu 2 7
Bygglov industribyggnader 1 1
Strandskyddsdispenser 18 20
PLAN
Detaljplaner under process 16 8
Antagna detaljplaner 8 2
Antagen LIS-plan 1 0
Antagen vindkraftsplan 1 0

Avstämning av  
beslutade verksamhets-
mål 

Resultat mot 
budget  +616 KSEK.

Miljöavdelningen
Kostnader:  + 536 KSEK
Intäkter:  - 296 KSEK

Mät- och kartavdelning
Kostnad:  - 65 KSEK
Intäkter:  + 209 KSEK

Plan- och bygglovavdelningen
Kostnad:  +383 KSEK
Intäkter:  -148 KSEK

Bo Svensson 
ordförande 
miljö- och byggnämnden

Anders Helgée 
förvaltningschef

dödsfall. Projektet bestod i att kontrol-
ler gjordes på totalt 155 matställen 
varav 14 stycken i Vimmerby kommun 
och restaurangernas menyer jämfördes 
med vad som serverades. Totalt i hela 
projektet var det 40 % som hade en 
produkt som inte stämde överens med 
den maträtt som senare serverades till 
gästen på restaurangen.
 
Kartläggning av alla
enskilda avlopp
Projektet med att kartlägga alla en-
skilda avlopp i kommunen har pågått 
sedan 2012 och man beräknar att det 
kommer ta ca 10 år att gå igenom alla. 
Förvaltningen har handlagt så mycket 

som 81 beslut under året och det kan 
jämföras med ca 25-30 beslut per år 
innan projektet inleddes. Arbetet ger 
ringar på vattnet vilket medför att det 
inkommer fler ansökningar/anmäl-
ningar för nya enskilda avlopp än de 
som gåtts igenom under perioden.

Årets miljöstipendium
Årets miljöstipendium delades ut till 
Åbro bryggeri som genom ett mål-
medvetet arbete lyckats reducera såväl 
olje- och elförbrukningen väsentligt. 
Vimmerby Kommuns miljöstipendium 
för lovvärt byggande syftar till att 
uppmuntra insatser för miljön samt ge 
uppskattning och uppmärksamhet åt 

dem som aktivt arbetar får en bättre 
miljö i kommunen.

Förväntad utveckling
Hultsfred-Vimmerby miljö- och bygg-
nadsnämnd bildas den 1 april 2014. 
Vimmerby samverkar med Hults-
freds kommun inom nämndens hela 
ansvarsområde. Samverkan förväntas 
medföra högre effektivitet och bättre 
kompetens inom nämndens befintliga 
budgetramar samtidigt som vi stär-
ker oss som attraktiv arbetsgivare. 
Verksamheten är till stor del externfi-
nansierad och därför är den i hög grad 
beroende av att kommunens attraktivi-
tet behålls i framtiden.
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Medarbetare
Vimmerby kommun är största arbetsgivaren i kommunen 
med drygt 1 300 medarbetare. Under våren 2013 genom-
fördes en medarbetarenkät för kommunens alla anställda 
Enkäten berörde bland annat delaktighet, samverkan, 
arbetsmiljö, jämställdhet, lönepolitik, ledarskap och kom-
petensutveckling. Utifrån de övergripande svaren beslutade 
man att fortsätta arbeta med förbättringar inom lönepro-
cess, information, introduktion och ledarskap. Under åren 
som gått har vi i ett partgemensamt arbete jobbat fram en 
process för löneöversyn. Vi har fortsatt satsa extra på en del 
grupper som legat lågt eller varit svårrekryterade.

Två idéseminarier har genomförts kring hur vi ska bli en 
attraktivare arbetsgivare. Därefter har en partsammansatt 
grupp tagit vid arbetet, som ska utmynna i ett underlag till 
den politiska ledningen att ta ställning till.
Informationsdelen är något som kommer att utvecklas mer 
under kommande år. Introduktion för nyanställda har prö-
vats i olika former och kommer att jobbas vidare med. Den 
stora ledarskapsutvecklingssatsning fortsätter för kommu-
nens alla chefer under en treårsperiod.

Kommunorganisation
Organisationsförändringar påbörjades under 2011 och har 
fortsatt under 2012 och 2013. Plan- och bygglovsavdelning 
samt Mät- och kartavdelningarna slogs ihop med Miljö-
förvaltningen 2012 där vi också fortsätter samarbetet med 
Hultsfreds kommun under 2013 för att under våren 2014 
även slå ihop nämnderna.

Kommunstyrelseförvaltningen har efter att den adminis-
trative chefen sagt upp sig beslutat att återgå till en separat 
ekonomiavdelning och en kansliavdelning där även över-
förmyndarna ingår.

Arbetsmiljö
Under året har fortsatta diskussioner förts kring samverkan. 
I olika konstellationer har man diskuterat hur vi ska få sam-
verkansavtalet att fungera som det är tänkt.
Vi har diskuterat frågan i ledarforum, med Kommunals och 
Lärarförbundets arbetsplatsombud och med de fackliga 
företrädarna. Ett nytt reviderat samverkansavtal tecknades i 
början av 2013.

Hälsa
Under året har samarbetet med  företagshälsovården Sensia 
fortsatt. De största resurserna läggs på beteendevetare. 
Sjukfrånvaron var vid årets slut 5,6 procent och vi hade haft 
88 arbetsskador mot 2012 års 66.

Övrigt
Under året har vi infört självservice inom en del verk-
samheter. Under 2014 kommer vi fortsätta arbetet med att 
implementera de system som inköpta. Vi har bl a fått ett 
rekryteringsverktyg som heter Reachmee.

PerSonal
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Sjukfrånvaro per ålder och kön (alla anställda) 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Total sjukfrånvarotid 5,3% 5,3% 4,5% 4,4% 5,2% 5,2% 5,6%

Långtidssjukfrånvaro >14 dagar 2,7%

Långtidssjukfrånvaro >90 dagar 1,9%

Sjukfrånvarotid för kvinnor 5,6% 5,3% 4,8% 4,9% 5,7% 5,6% 6,2%

Sjukfrånvarotid för män 3,6% 4,1% 3,3% 2,0% 3,3% 3,4% 3,5%

Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre 5,0% 6,5% 5,5% 2,3% 3,4% 3,5% 6,3%

Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30 - 49 år 3,2% 4,1% 3,8% 3,7% 4,6% 5,1% 4,8%

Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre 6,1% 6,0% 5,2% 5,2% 7,0% 7,4% 6,4%

Arbetskador 2013
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koncernredoviSning allmänt

Resultatet för koncernen visar plus 
19,1 MSEK, föregående år plus 50,8 
MSEK. Vimmerby kommun gör ett 
positivt resultat med 11,5 MSEK, en 
minskning med jämfört med föregå-
ende år på 30,2 MSEK.

Koncernen Vimmerby Energi & 
Miljö AB redovisar ett underskott på 
3,8 MSEK, en försämring med 12,6 
MSEK.

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs 
AB:s resultat är minus 2,9 MSEK. 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s 
resultat är 1,2 MSEK. 

Vimarhem AB redovisar ett resultat på 
2,7 MSEK.

Vimmerby Halkbana AB redovisar ett 
nollresultat.

Respektive enhets resultat redovisas 
före dispositioner och koncernelimine-
ringar. Resultatutvecklingen framgår 
av bild nedan.

Koncernens nettoinvesteringar uppgår 
till 353,6 MSEK (se bild nedan).

Vimmerby kommun har investerat 
147,0 MSEK och Vimmerby Energi & 
Miljö AB 208,1 MSEK.

Övriga investeringar framgår i noter 
och upplysningar i denna årsredovis-
ning.

Investeringarna har i hög grad finan-
sierats genom nyupplåning (se Kas-
saflödesanalys).

Koncernens egna kapital ökade med 
17,7 MSEK till 662,5 MSEK (se bild 
nedan).

Tillgångarna ökade med 356,4 MSEK, 
skuldsättningen ökade med 329,2 
MSEK och med 9,5 MSEK genom 
ökade avsättningar.

Soliditeten speglar Vimmerby kom-
munkoncerns långsiktiga handlings-
utrymme och är 33,5 procent exklu-
sive kommunens ansvarsförbindelse 
för pensionsåtaganden. Inkluderat 
åtagande för pensioner, 395,4 MSEK 
är soliditeten 13,5 procent. Jämfört 
med föregående år är det i båda fallen 
en minskning av soliditeten (se bild 
nedan).

Kommunkoncernens långfristiga 
skulder ökade med 308,5 MSEK till 
1007,5 MSEK (se bild nedan).

De enskilda bolagen placerar sina lån 
externt med kommunen som borgenär. 
Kommunkoncernen kommer att under 
kommande år behöva låna upp ytterli-
gare medel för att finansiera pågående 
investeringar.

Koncernmellanhavanden MSEK, brutto Försäljning Koncernbidrag Aktieägartillskott

Köpare Säljare Givare Mottagare Givare Mottagare

Vimmerby kommun 61,0 11,7 3,0

Vimmerby kommun Förvaltnings AB 0,4 0,1 3,0 0,7 3,0

Vimmerby Energi & Miljö AB 6,6 45,8

Vimmerby Gatuproduktion AB 6,7 23,2

Vimarhem AB 18,2 13,0 0,7

Vimmerby Halkbana AB 0,1 0,0

Vimmerby Industrifastigheter AB 0,0 0,0

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB 1,2 0,4 3,0

Summa 94,2 94,2 3,7 3,7 3,0 3,0
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vimmerby kommun förvaltningS ab - koncern

VIMMERBY KOMMUN  
FÖRVALTNINGS AB, VKF
VkF är moderbolag i en koncern 
som består av sex dotterbolag och 
ett dotterdotterbolag. VkF ägs till 
100 procent av Vimmerby kommun 
och är moderbolag för de rörelsedri-
vande bolagen Vimmerby Energi och 
Miljö AB med dotterbolag Vimmerby 
Energiförsäljning AB, Vimarhem AB, 
Vimmerby Halkbana AB, Vimmerby 
Industrifastigheter AB, Vimmerby Ga-
tuproduktion AB samt Kulturkvarteret 
Astrid Lindgrens Näs AB.

VIMMERBY KOMMUN  
FÖRVALTNINGS AB, VkF –  
MODERBOLAGET
VkF svarar för koncernens övergripan-
de utveckling och strategiska plane-
ring samt styrning av de ekonomiska 
och finansiella resurserna på ett för 
koncernen optimalt sätt.

VkF har 2013 erhållit/lämnat koncern-
bidrag enligt följande:

Koncernbidrag till moderbolaget
 
Vimarhem AB 693 KSEK

Koncernbidrag från moderbolaget

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens
Näs AB 2.960 KSEK

I moderbolaget fanns vid utgången av 
året ett underskottsavdrag på 10.411 
KSEK. Den uppskjutna skattefordran 
på underskottsavdraget har 2013 
upptagits som tillgång i moderbolaget. 
Den uppskjutna skatten på föregå-
ende års underskottsavdrag, 6 550 
KSEK, har redovisats mot balanserade 
vinstmedel som effekt av förändrad 
redovisningsprincip.

Bolagets fastigheter
I bolaget finns en obebyggd tomt.

Händelser
Vimmerby kommun har lämnat aktie-
ägartillskott till Vimmerby kommun 
Förvaltnings AB som i sin tur lämnat 
koncernbidrag till dotterbolaget Kul-
turkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB 

med 2.960 KSEK.

Risker
Koncernens risker är för moderbolaget 
främst räntenivån på upptagna lån. 
För Vimmerby Energi & Miljö AB är 
de främsta riskerna prisnivå för inköp 
av el samt pris och tillgång på bränsle 
till värmeverksamheten. Bostadsbola-
gets risker är räntenivåförändringar 
på upptagna lån samt möjligheter till 
uthyrning i bostadsbeståndet.

Resultat
Årets resultat visar en förlust om 3.486 
KSEK före skatt. För närmare bedöm-
ning av årets resultat hänvisas till 
resultat- och balansräkning samt kas-
saflödesanalys och efterföljande noter.

Förslag till vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står 
följande vinstmedel:

Fritt eget kapital  135.265.415 kr

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital 
135.265.415 kr överförs i ny räkning. 

Koncernens fria kapital utgör 142,9 
MSEK. 

DOTTERBOLAG

VIMMERBY ENERGI & 
MILJÖ AB
Vimmerby Energi & Miljö AB leve-
rerar förnybar el och värme till lokala 
kunder. Vi tar hand om avlopp och 
avfall och levererar vårt viktigaste 
livsmedel – rent vatten.

Koncernens totala externa omsättning 
är 193 MSEK. Resultat före boksluts-
dispositioner och skatt är -3,8 MSEK.

Dotterbolaget Vimmerby Energi-
försäljning AB har sin verksamhet i 
framförallt Vimmerby kommun och 
bedriver handel med förnybar energi. 
Under året har ”Vårflodsel” fortsatt 
lanserats med framgång till privat-
kunder. All el som bolaget levererar 
produceras med enbart vattenkraft. 
Tack vare beslutet att bygga nytt kraft-
värmeverket möjliggörs produktion av 

egen miljövänlig el.

Viktiga händelser
Avtal har tecknats med AB Åbro Bryg-
geri om leverans av ånga. En viktig 
pusselbit har därmed lagts till Vimmer-
bys framtida miljö- och energiutform-
ning. Åbro fick för detta Vimmerby 
kommuns miljöpris. 

Ett flertal framgångsrika åtgärder har 
vidtagits för att minska luktsprid-
ningen från reningsverket i Vimmerby. 
Luktkällorna har identifierats och 
delvis eliminerats. Målet är att avse-
värt minska luktradien samtidigt som 
antalet lukttimmar reduceras markant.

Vimmerby kommun har tillsammans 
med Hultsfred och Högsby kommuner 
beslutat om nytt insamlingssystem 
för hushållsavfall. Det nya systemet 
bygger på ökad sortering med hjälp av 
nya kärl.

Årliga Nils Holgersson-utredningen 
visar att bolagets avgifter och taxor 
fortsatt ligger under rikets snitt och 
näst lägst i länet.      

Bolaget är, efter revision, fortsatt certi-
fierat för kvalitet och miljö enligt ISO 
9001 och 14001.

En extra avsättning har gjorts under 
2013 för beräknade framtida kostnader 
för sluttäckning av deponi Vimmerby 
avfallsanläggning. Ansvarsfrågan 
har tidigare varit oklar och även om 
osäkerhet fortfarande råder i frågan 
har en avsättning gjorts för att täcka 
in framtida kostnader för sluttäckning. 
Deponiverksamheten avslutades under 
2004 och renhållningsverksamheten 
var då i Vimmerby kommuns regi.

Miljö
Bolaget bedriver tillståndspliktig verk-
samhet enligt miljöskyddslagen för 
fjärrvärmeverk, avloppsreningsverk 
samt återvinningscentral inklusive den 
gamla deponin. 
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Investeringar
Årets investeringar uppgår till
207 443 KSEK. Av beloppet avser
197 842 KSEK det nya kraftvärmever-
ket på Tallholmen.

Framtiden
Energimyndighetens vindkartering 
visar på fina vindlägen för vindkraft 
i kommunen. Ansökan har inlämnats 
om fullständiga tillstånd för etablering 
av två vindkraftverk i Vennebjörke.
Kraftvärmeverkets utveckling är av 
yttersta vikt för bolaget, kunder och 
miljö. Kraftvärmeverket är Vimmerby 
kommuns största investering genom 
alla tider. Drifttagning är planerad till 
senare delen av 2014.

Ägarkrav
Kommunfullmäktige har i särskilda 
ägardirektiv för år 2013 fastställt eko-
nomiska mål:

 ■ soliditet skall överstiga 20  
 procent

 ■ avkastning 2 procent

 ■ utdelning/koncernbidrag skall   
 göras genom avstämning i sam- 
 band med bokslut

Bolaget har klarat målen för soliditet, 
20 procent, men inte avkastningsmå-
let. Avkastningen är 0,6 procent.

VIMARHEM AB
Bostadsbolaget Vimarhem AB för-
valtade vid årets slut 1 323 bostads-
lägenheter, 85 lokaler, 431 garage 
och carports samt 152 avgiftsbelagda 
bilplatser.
Resultat före bokslutsdispositioner 
och skatt är överskott med 2,7 MSEK. 
Årets balansomslutning är 363 MSEK 
och den totala omsättningen 92 
MSEK. Soliditeten har ökat från 10,7 
procent till 11,5 procent. Andelen out-
hyrda bostadslägenheter har varit hög.

Efter avkastningsvärdering har ned-
skrivning gjorts med totalt 1,1 MSEK.

Investeringar
Ombyggnad har skett av kallgarage på 
Bullerbygatan till carportar med gal-

lergrindar. Tilläggsisolering har utförts 
på Bullerbygatan, Norrgårdsgatan, 
Radhusgatan samt i Rumskulla.

Ägarkrav
Kommunfullmäktige har i särskilda 
ägardirektiv för år 2013 fastställt eko-
nomiska mål:

 ■ soliditet skall överstiga 10 pro- 
 cent

 ■ utdelning/koncernbidrag,   
 Vimarhem AB:s resultat skall   
 möjliggöra en utdelning till   
 ägarna som motsvarar den   
 av staten rekommenderade   
 avkastningsnivån för allmän-  
 nyttiga bostadsföretag.

Bolaget har klarat målet för soliditet 
som uppgår till 11,5 procent, och kla-
rat målet för avkastning, som uppgår 
till 3,8 procent. Bolaget har lämnat 
utdelning/koncernbidrag år 2013 med 
693 KSEK vilket motsvarar en utdel-
ning efter skatt på 541 KSEK. Ägar-
tillskott har lämnats till Vimarhem från 
VKF med 460 KSEK. Mellanskill-
naden, 81 KSEK, motsvarar den av 
staten rekommenderade avkastningen 
för allmännyttiga bostadsföretag.

VIMMERBY HALKBANA AB
Vimmerby Halkbana AB är ett helägt 
kommunalt bolag och dess styrelse ut-
görs av kommunstyrelsens presidium.

Halkbanan har under året varit uthyrd 
till en trafikskola på orten som utbildat 
körkortsaspiranter i körning vid halt 
väglag. Avtalet löper även under år 
2014.

Resultatet för 2013 är 2 KSEK. Ba-
lansräkningen omsluter 588 KSEK. 
Det egna kapitalet uppgår till 526 
KSEK.

Ägarkrav
Kommunfullmäktige har i särskilda 
ägardirektiv för år 2013 fastställt eko-
nomiska mål:

 ■ soliditet skall överstiga 45   
 procent

 ■ avkastning 2 procent

 ■ utdelning/koncernbidrag, bo-  
 laget skall då utrymme finns   
 lämna utdelning/koncernbidrag  
 till modern.

Bolaget har klarat målet för soliditet, 
89,4 procent men inte avkastningsmå-
let som är 0,3 procent. Bolaget har inte 
lämnat koncernbidrag.

VIMMERBY INDUSTRI-
FASTIGHETER AB
Bolagets uppdrag har varit att äga och 
uthyra verksamhetslokaler till närings-
livet i Vimmerby. 

Bolagets framtid är för närvarande 
osäker men bolaget är vilande tills 
vidare.

Ägarkrav
Bolaget har klarat målen för solidi-
tet, 95,3 procent men inte kravet för 
avkastning (negativ). 

KULTURKVARTERET  
ASTRID LINDGRENS     
NÄS AB
Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs 
AB:s huvuduppgift är att skapa och 
driva ett kulturcentrum i Vimmerby, 
baserat på författaren Astrid Lindgrens 
liv och gärning, med utgångspunkt i 
det unika förhållandet att Astrid Lind-
gren föddes och växte upp på gården 
Näs, där bolagets verksamhet idag är 
förlagd.
Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs 
AB har som långsiktig inriktning att 
etablera sig som ett attraktivt be-
söksmål året runt för såväl allmänhet 
som specialintresserade. Därför skall 
bolaget arbeta med att vårda och skapa 
museisamlingar, böcker och föremål, 
för framtida forskning och samtidigt 
bedriva en öppen och utåtriktad publik 
kulturell verksamhet, bland annat ge-
nom utställningar och programkvällar.
Kulturkvarteret Astrid Lindgrens 
Näs AB är en viktig del i Vimmerby 
kommuns övergripande arbete med att 
skapa tillväxt och att öka kommunens 
attraktionskraft för företag, lärosäten, 
kommuninvånare och besökare.
Under 2013 har inriktningen fortsatt 
varit att utveckla verksamheten och 
positionen som ett nytt turistmål i 
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Vimmerby. Störst vikt har under året 
lagts vid den utåtriktade verksam-
heten och utvidgandet av besöksmålet 
med en trädgårdsanläggning. Arbetet 
med trädgårdarna på Astrid Lind-
grens Näs påbörjades i början av året, 
som ett resultat av den förstudie som 
genomfördes 2012. Regelbunden sam-
verkan med Linnéuniversitetet sker ge-
nom den kreativa författarutbildningen 
på universitetsnivå som genomförts 
för fjärde året i rad.

Bolaget har under 2013 inte bedrivit 
någon egen serveringsverksamhet. Pa-
viljongen har varit öppen under större 
delen av året. Antalet registrerade 
besök i utställningarna, vid guidning-
arna och på övriga arrangemang har 
under året varit drygt 33 000, vilket 
är en ökning jämfört med föregående 
år. Antalet besökare i området totalt 
uppskattas till ca 60.000.

Framtiden
Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs 
AB strävar efter att bli en än mer 
betydande aktör inom kultur- och be-
söksnäringen i närområdet. I juni 2014 
invigs första etappen av bolagets pu-
blika trädgårdssatsning, trädgårdarna 
på Astrid Lindgrens Näs, vilket antas 
höja verksamhetens attraktionskraft i 
betydande grad.

En stor del av bolagets verksamhet 
sker på uppdrag av Vimmerby kom-
mun och har särskilda syften – såsom 
exempelvis bevarande, samordning, 
pedagogisk verksamhet – och är 
inte intäktsdrivande. Sedan bolagets 
bildande har dock graden av självfi-
nansiering ökat år från år, och under 
2013 redovisar bolaget en självfinan-
sieringsgrad på ca 50 % vilket i jäm-
förelse med andra kulturinstitutioner i 
Kalmar län är högt. Bolagets intjä-
ningsförmåga väntas stiga under de 
kommande åren, även om de offentliga 
bidragen till trädgårdsprojektet mins-
kar självfinansieringsgraden totalt sett.

Ägarkrav
Kommunfullmäktige har i särskilda 
ägardirektiv för år 2013 fastställt eko-
nomiska mål:

 ■ soliditet skall behållas på en god  
 nivå

 ■ avkastning 0 procent

 ■ utdelning/koncernbidrag  
 behöver inte lämnas

Bolagets soliditet är 2,0 procent, och 
avkastningen är negativ. Bolaget har 
erhållit koncernbidrag 2013 med 2.960 
KSEK.

VIMMERBY GATU-       
PRODUKTION AB
Från och med 2013 förvaltar och 
underhåller bolaget kommunens gator 
och vägar.

Arbetsledarfunktionen för vinter-
väghållning under beredskapstid har 
samordnats med Svevia. Vidare har 
beslut fattats om försäljning av några 
arbetsfordon. 

Investeringar
Fordon och maskiner som tillhörde 
gatuskötseluppdraget övertogs till 
bokfört värde, 3 700 KSEK, från Vim-
merby kommun

Ägarkrav
Kommunfullmäktige har i särskilda 
ägardirektiv för år 2013 fastställt eko-
nomiska mål:

 ■ soliditet skall behållas på en god  
 nivå

 ■ avkastning 0 procent

 ■ utdelning/koncernbidrag  
 behöver inte lämnas

Bolagets soliditet är 1,5 procent, och 
avkastningen är negativ.

ÖVRIGA BOLAG

VIMMERBY TURISTBYRÅ 
AB
Vimmerby Turistbyrå AB är ett vi-
lande bolag. En ekonomisk förening 
har bildats med tre stiftare, förutom 
Vimmerby kommun även Vimmerby 
Handel och Företagarna i Vimmerby.
2013-01-01 sålde Vimmerby kommun 
inkråmet i Vimmerby Turistbyrå AB 
till Vimmerby Turistbyrå ekonomisk 

förening. Föreningen, som i dagsläget 
har 46 medlemmar, driver nu turist-
verksamheten på uppdrag av Vim-
merby kommun.

KALMAR LÄNS PEN-
SIONSKAPITAL FÖRVALT-
NINGS AB, KLP
KLP bildades 1996-02-14. Förvalt-
ningsbolaget ägs av elva länskom-
muner samt landstinget. Bolagets 
verksamhet är att utföra kapitalför-
valtningstjänster. Under åren 1996 till 
2013 har ägarna avsatt sammanlagt
1 098 MSEK, varav Vimmerby kom-
mun 51 MSEK. Marknadsvärdet på 
avsatta medel var vid årsskiftet 2 412 
MSEK där Vimmerby kommuns andel 
var 152 MSEK. Motsvarande belopp 
föregående år var 2 076 MSEK totalt 
och Vimmerby kommuns andel 133 
MSEK. Marknadsvärdet på avsatta 
medel har ökat med 336 MSEK inklu-
sive årets insättningar med 30 MSEK. 
Marknadsvärdet förutom insättningar 
har således ökat med 306 MSEK. 
Marknadsvärdet på Vimmerby kom-
muns insättningar har ökat med 19 
MSEK under året. Avsatt kapital har 
förvaltats av diskretionär förvaltare, 
förvaltare som självständigt i KLP:s 
namn beslutat om placering av kapita-
let och dess avkastning, under åren 
1996 till och med februari 2003. Från 
och med mars 2003 förvaltas kapitalet 
i egen regi. Aktiekapitalet utgör 140 
KSEK och Vimmerby kommuns andel 
är 10 KSEK.

ASTRID LINDGRENS 
VÄRLD AB 
Bolaget ingår inte i koncernredovis-
ningen. Från och med 2013 är ägaran-
delen 12,27 procent och röstandelen 
4,09 procent. Ägare till ovannämnda 
andelar är kommunens helägda bolag 
Vimmerby kommun Förvaltnings AB. 
Ägaren har under 2013 erhållit 375 
KSEK i utdelning på ägda aktier.
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Ekonomi
Svensk ekonomi har under året 
återhämtat sig något, återhämtningen 
förväntas svagt fortsätta under kom-
mande år.
Skattesatsen för 2013 har hållits på 
en oförändrad nivå. Pga ett något 
minskande invånarantal har intäkterna 
för kommunalskatt minskat, detta har 
dock kompenserats tack vara ökade 
bidrag från staten. 
Det allmänna låga ränteläget har bidra-
git till att hålla kommunens räntekost-
nader på en relativt låg nivå.
Kommunens utmaningar de närmaste 
åren är att vända trenden för befolk-
ningsutvecklingen och att, pga de stora 
budgetavvikelserna inom Socialför-
valtningen, bibehålla en ekonomi i 
balans.

Befolkning
Den 31 december 2013 är folkmäng-
den i Vimmerby kommun 
15 287 invånare. Vimmerby kom-
mun redovisar ett underskott med 116 
invånare. 
Prognosen för befolkningsutveck-
lingen i Vimmerby kommun visar en 
minskning med 138 personer fram till 
år 2032 från dagens 15 287 invånare. 
Åldersgruppen 65 år och äldre bedöms 
öka fram till år 2032, från 3 510 
invånare till 4 402 invånare. Det sker 
en minskning av invånare i arbetsför 
ålder 19-64 år.
Endast under några spridda tillfällen 
under perioden 1998-2011 har Vim-
merby kommun ökat i befolkning.

Arbetslöshet
I december 2013 var 555 personer i 
Vimmerby kommun öppet arbetslösa 
eller i program med aktivitetsstöd, 
det är en minskning med 66 personer 
i förhållande till december 2012 då 

621 personer var arbetslösa eller i 
program. För ungdomar 18-24 år är 
motsvarande siffror 149 för 2013 och 
187 för 2012.
Totalt i program med aktivitetsstöd 
fanns 292 personer i december 2013. 
I jobbgarantin för ungdomar fanns 93 
personer i december 2013.
Under den kommande tjugoårsperio-
den beräknas antalet förvärvsarbetande 
i åldern 19-64 år att minska med 1 000 
personer. Grupper med svag ställ-
ning på arbetsmarknaden bedöms få 
svårt att snabbt finna en lösning på sin 
arbetslöshetssituation under det när-
maste året. Sysselsättningen i Sverige 
beräknas öka igen under 2014.

Årets resultat
Vimmerby kommun redovisar 
för 2013 ett positivt resultat 
med 11,4 MSEK, vilket är 30,3 
MSEK lägre än 2012 års re-
sultat. Resultatet är 8,5 MSEK 
lägre än budgeterat. Resultatet 
motsvarar 1,5 procent av skatteintäk-
terna och statsbidrag. Ett riktvärde för 
detta mått är 2 procent, vilket årets 
resultat inte uppfyller.
Nämnderna gör totalt sett ett under-
skott på 41,1 MSEK jämfört med 
budget. Socialnämnden och Sam-
hällsbyggnadsavdelningen står för 
de största avvikelserna, -38,5 MSEK 
resp -8,6 MSEK. Barn- och utbild-
ningsnämnden gör ett överskott på 
1,1 MSEK jämfört med budget. Trots 
nämndernas underskott gör kommunen 
ett positivt resultat. Detta är till stor 

del beroende på engångsin-
täkter i form av återbetalning 
av medel från AFA samt hö-
gre skatteintäkter och bidrag 
än budgeterat. Även lägre 
räntekostnader till följd av 
lägre investeringsvolym samt 
lägre räntesatser har påverkat 
resultatet positivt.

Balanskravet
Enligt kommunallagen ska kommu-
nens ekonomi planeras och styras mot 
ett resultat i balans, vilket innebär att 
intäkterna minst ska överstiga kostna-
derna såväl i budget som i bokslutet. 
Eventuella underskott i bokslutet ska 

inarbetas inom tre år enligt en åtgärds-
plan som kommunfullmäktige beslutar 
om. Detta innebär att det egna kapita-
let säkras över tiden genom planering 
och styrning för att nå balans.

År 2011 återställdes de tidigare årens 
underskott i enlighet med balanskra-
vet. Vid avstämning mot lagens krav 
är huvudprincipen att realisations-
vinster inte ska inräknas i intäkterna. 
Årets resultat 2013 efter hänsyn tagen 
till reavinster förstärker den ingående 
balansen på 45,2 MSEK med ytter-
ligare 11,4 MSEK. Balanskravet är 
uppfyllt.

Nettokostnader och balan-
sen med skatteintäkter  
och generella statsbidrag 
En grundläggande förutsättning för 
god ekonomisk hushållning är att det 
finns balans mellan löpande kostnader 
och intäkter. Nettokostnadens andel 
av skatteintäkter, inklusive generella 
stats- och utjämningsbidrag, är en 
viktig indikator på balansen mellan 
löpande driftkostnader och den huvud-
sakliga finansieringen. Verksamhetens 
nettokostnader bör inte öka mer än 
skatteintäkter och generella stats- och 
utjämningsbidrag för att bibehålla eko-
nomisk stabilitet. En långsiktig hållbar 
och eftersträvansvärd nivå för netto-
kostnadens andel av skatteintäkter och 
statsbidrag bör vara högst 98 procent 
beroende på finansiell situation och 
vilket konsolideringsbehov som finns 
i den långsiktiga planeringen. Skatte-
intäkter och statsbidrag ökade med 
totalt 13,7 MSEK, 1,8 procent jämfört 
med 2012 medan verksamheternas net-
tokostnader ökade med 44,2 MSEK, 
6,3 procent.
Kommunens nettokostnader har under 
åren 2009-2013 i genomsnitt tagit i 
anspråk 98,7 procent av skatteintäkter 
och statsbidrag. Nettokostnadsandelen 
för 2013 blev 99,2 procent.

finanSiell analyS vimmerby kommun
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Känslighetsanalys
Vimmerby kommuns ekonomi på-
verkas av ett flertal omvärldsfaktorer 
och kommunen måste ha reserver och 
marginaler att hantera såväl externa 
oförutsedda händelser och föränd-
ringar inom kommunen. En känslig-
hetsanalys visar hur olika händelser 
påverkar kommunens ekonomi. Nedan 
visas den känslighet i MSEK som 
finns vid förändringar i några av dessa 
faktorer.

Nettoinvesteringar och 
självfinansieringsgrad
Nettoinvesteringarna uppgår 2013 till 
147 MSEK. De största investeringarna 
avser nytt äldreboende och industri-
område. Vimmerby kommun står inför 
fortsatta investeringar när det gäller 
industrimark, äldreboende och fiberut-
byggnad. Den ökade investeringsnivån 
innebär ökade krav på resultatnivåer 
de kommande åren för att bibehålla 
en stabil ekonomi. Självfinansierings-
graden av nettoinvesteringar beräknad 
som årets resultat plus årets avskriv-
ningar och förändring av avsättningar 
i relation till nettoinvesteringar uppgår 
till 26,6 procent.

Soliditet
Soliditeten visar kommunens långsik-
tiga finansiella styrka och anges här 
som eget kapital i relation till totala 
tillgångar. Balansräkningens omslut-
ning minskade med 43,5 MSEK till 1 
219,9 MSEK. Minskningen förklaras 
av återbetalning av en fordran på 214 
MSEK minus investeringar enl ovan. 
Det egna kapitalet ökade med 11,4 
MSEK. Pensionsförpliktelser som 
enligt lag redovisas som ansvarsför-
bindelse uppgick inklusive löneskatt 
till 395,4 MSEK. Med hänsyn tagen 
till ansvarsförbindelsens pensionsför-
pliktelse inklusive löneskatt uppgår 
soliditeten till 23,6 procent.

Pensioner
Vimmerby kommun har ett pensionså-
tagande där den största delen utgörs 
av en ansvarsförbindelse för pensioner 
intjänade före 1998-01-01 och som 
ej är likvidmässigt tryggad. Årets 

pensionskostnad redovisas som årlig 
utbetalning av pensioner ur ansvars-
förbindelsen och avsättningen enligt 
KAP-KL, en finansiell kostnad, samt 
årets avgiftsbestämda pension och 
löneskatt på dessa delar. Årets intjä-
nade pensioner avseende den avgifts-
bestämda pensionen, 4,5 procent av 
lönen betalas i sin helhet för individu-
ell placering. Åtaganden för pensioner 
redovisas i balansräkningen dels som 
avsättning, dels som korfristig skuld 
och dels som ansvarsförbindelse. För 
att utjämna kostnaderna för de ökande 
pensionsutbetalningarna ur ansvars-
förbindelsen har Vimmerby kommun 
tillsammans med de flesta av länets 
kommuner 1996 bildat ett aktiebolag, 
Kalmar läns Pensionskapitalförvalt-
ning AB, KLP. Vimmerby kommun 
har under åren 1996-2000 avsatt 51 
MSEK som förvaltas av bolaget. Det 
marknadsmässiga värdet på kommu-
nens insatta medel var vid årets utgång  
152 MSEK

MSEK
Ränteförändring 1 procent 2,8
Förändrad utdebitering 10 
öre

2,7

Prisökning varor och tjänster 
1 procent

2,7

10 årsarbetare heltid, lön 
22.000

4,2

Förändrad befolkning 100 
personer

4,5

Löneförändring 1 procent 6,1

Årets pensionskostnader, MSEK 2013 2012
Avsatt till pensioner 2,4 0,9
Löneskatt på avsättning till pensioner 0,6 0,5
Avgiftsbestämd del av årets intjänade pension 18,5 18,4
Löneskatt på avgiftsbestämd pension 4,5 4,5
Årets pensionsutbetalningar 19,6 17,8
Löneskatt på årets pensionsutbetalningar 4,7 4,2

Årets pensionskostnad 50,3 46,3

Pensionsförpliktelser, MSEK
Avsättning i balansräkning 39,9 37,4
Löneskatt på avsättning 9,7 9,1
Ansvarsförbindelse 318,2 299,7
Löneskatt på ansvarsförbindelse 77,2 72,7

Totalt pensionsförpliktelser 445,0 418,9

Placerade pensionsmedel, marknadsvärde 152,0 132,6
Placerade pensionsmedel, bokfört värde 132,0 120,1

Återlån, jämfört med marknadsvärde 293,0 286,3
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Lån
Kommunens totala låneskuld utgör 280 MSEK per balans-
dagen. Kommunens låneskuld har minskat med 80 MSEK i 
jämförelse med föregående år.
Den genomsnittliga upplåningsräntesatsen uppgick vid 
årsskiftet till 3,3 procent. Den genomsnittliga återstående 
löptiden på låneskulden uppgick till 2,8 år. Vimmerby kom-
muns finanspolicy, som är beslutad av kommunfullmäktige 
fastställer ramar och riktlinjer för kommunens finansiella 
verksamhet. De risker som regleras är bland annat refi-
nansieringsrisk och ränterisk. Enligt policyn ska maximalt 
halva lånestocken förfalla inom de närmaste 12 månaderna, 
övriga kapitalförfall ska spridas jämt över tid. Skuldport-
följens genomsnittliga räntebindningstid ska vara ca 2 år. 
Upplåningens förfallostruktur framgår av tabell nedan.

Borgensåtagande
Kommunens borgensåtaganden ökade under året med 381 
MSEK. Till största del avser ökningen nya borgensåtagan-
den för Vimmerby Energi & Miljö AB (390 MSEK). Större 
poster i övrigt består av åtaganden avseende Vimarhem 
AB 303 MSEK, Vimmerby kommun Förvaltnings AB 30 
MSEK och Itsam 22,5 MSEK. Inga borgensåtaganden har 
infriat under året. Risken för att behöva infria ett borgenså-
tagande bedöms som låg.
 
Avstämning finansiella mål
Enligt kommunallagen ska budgeten upprättas så att skat-
teintäkter och bidrag överstiger verksamhetens kostnader. 
Målet har uppnåtts. Nettokostnaderna uppgår till 749,7 
MSEK medan skatteintäkter och bidrag uppgår till 755,4 
MSEK. Nettokostnadens andel av skatteintäkter och bidrag 
uppgår till 99,2 procent. I budgeten för 2013 har följande 
finansiella mål angivits. 
Årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och 
bidrag. Utfallet är 1,5 %. Målet uppfylls ej.
Låneskulden får högst öka till 425 MSEK. Utfallet är 280 
MSEK. Målet är uppfyllt med en låneskuld på 280 MSEK.
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Årsutfall 
2013

Årsbudget 
2013

Budget-
avvikelse

Årsprognos
2013 tert 2

Prognos-
avvikelse

Utfall, budget och årsprognos
Verksamhetens intäkter 159,1 123,6 35,5 155,9 32,3
Verksamhetens kostnader -884,1 -809,7 -74,4 -865,8 -56,1
Avskrivningar -24,7 -28,0 3,3 -24,8 3,2
Skatteintäkter och utjämning 755,4 736,7 18,7 755,3 18,6
Finansnetto 5,7 -2,7 8,4 2,2 4,9
Resultat 11,4 19,9 -8,5 22,8 2,9

Nämndernas nettokostnader 
samt prognosavvikelse Årsutfall

2013
Årsbudget

2013

Prognos- 
avvikelse

201304

Prognos-
avvikelse

201308

Bokslut-
avvikelse

2013
Nämnder
Kommunstyrelse 43,2 47,6 -0,6 4,2 4,4
Revision 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0
Överförmyndarnämnd 1,3 1,5 0,0 0,0 0,2
Samhällsbyggnadsavd. 92,2 83,6 -8,9 -6,7 -8,6
Kultur- och fritidsnämnd 39,8 39,5 0,0 -0,1 -0,3
Barn- och utbildningsnämnd 282,7 283,7 -1,4 0,5 1,0
Socialnämnd 291,6 253,2 -28,5 -32,9 -38,4
Miljö- och byggnämnd 6,7 7,3 -0,3 0,1 0,6
Finansförvaltning -769,8 -737,1 20,2 37,6 32,7
Summa -11,5 -19,9 -19,5 2,7 -8,4

budgetföljSamhet och PrognoSSäkerhet, mSek
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fem år i Sammandrag

2013 2012 2011 2010 2009
Folkmängd 31/12 15 287 15 403 15 397 15 473 15 538
Kommunal utdebitering per 100 kr 21,86 21,86 22,27 22,27 22,27
Verksamhetens nettokostnader, MSEK -749,7 -705,5 -712,3 -727,7 -704,1
Skatteintäkter och generella
statsbidrag, MSEK 755,4 741,7 735,3 720,4 695,4
Verksamhetens nettokostnader
i procent av skatteintäkter 99,2 95,1 96,9 101,0 101,3
Finansnetto, MSEK 5,7 5,5 3,2 4,0 4,9
Årets resultat, MSEK 11,4 41,7 26,2 -3,2 -3,9
Nettoinvesteringar, MSEK 147,0 83,8 36,7 62,0 110,5
Självfinansieringsgrad, investeringar i procent 26,6 81,1 137,1 57,9 24,0
Tillgångar totalt, MSEK 1 219,9 1 263,4 1 217,8 1 155,0 1 176,2
Tillgångar per invånare, kr 79 800 82 021 79 093 74 646 75 698
Skulder, avsättningar totalt, MSEK 536,5 591,5 587,5 551,0 568,9
Skulder per invånare, kr 35 095 38 401 38 157 35 610 36 613
Ansvarsförbindelse för pensioner inkl. löneskatt, MSEK 395,4 372,4 370,7 335,5 346,2
Per invånare, kr 25 865 24 177 24 076 21 683 22 281
Eget kapital totalt, MSEK 683,4 671,9 630,3 604,1 607,3
Eget kapital per invånare, kr 44 705 43 621 40 937 39 042 39 085
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse
för pensioner i procent 23,6 23,7 21,3 23,3 22,2
Personal
   antal årsarbetare, totalt 1 209 1 169 1 126 1 168 1 234
   löner, MSEK 406,4 389,2 383,2 388,0 394,8

VIMMERBY KOMMUNKONCERN

Årets resultat, MSEK 19,1 50,8 36,6 -62,6 -14,1
Eget kapital, MSEK 662,5 644,8 594,1 557,4 620,0
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse
för pensioner i procent 13,5 16,8 14,2 14,7 17,0
Nettoinvesteringar, MSEK 353,6 97,4 71,9 96,0 243,1
Antal årsarbetare, totalt 1 492 1 375 1 223 1 258 1 423

HÄRIFRÅN KOMMER PENGARNA SÅ ANVÄNDS PENGARNA
Skatteintäkter (64%) Personalkostnader (65%)
Generella statsbidrag och utjämning (19%) Material (4%)
Taxor och avgifter (3%) Hyror (1%)
Hyror och arrenden (1%) Köp av verksamhet (17%)
Försäljningsmedel (1%) Bidrag (4%)
Försäljning av verksamhet och ersättning för tjänster (3%) Övriga tjänster (6%)
Övrigt (9%) Avskrivningar (3%)
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Not Vimmerby kommun Kommunkoncern
2013 2012 2013 2012

Verksamhetens intäkter 1 159,1 159,4 376,9 370,2
Verksamhetens kostnader 2 -884,1 -839,8 -1 049,7 -986,7
Avskrivningar 3 -24,7 -25,1 -57,2 -57,8
Verksamhetens nettokostnader -749.7 -705,5 -730,0 -674,3
Skatteintäkter 4 582,1 571,9 582,1 571,9
Generella statsbidrag och utjämning 5 173,3 169,8 173,3 169,8
Finansiella intäkter 6 16,3 19,3 17,7 10,7
Finansiella kostnader 7 -10,6 -13,8 -30,0 -25,7
Skatt uppskjuten 8 0,0 0,0 6,0 -1,6
Årets resultat 11,4 41,7 19,1 50,8

Not Vimmerby kommun Kommunkoncern
2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Mark och byggnader 9 687,7 570,0 1 271,5 943,6
Maskiner och inventarier 10 31,5 34,2 296,1 331,4
Finansiella anläggningstillgångar 11 164,7 378,7 26,7 25,7
Summa anläggningstillgångar 883,9 982,9 1594,3 1300,7
Omsättningstillgångar
Förråd 0,0 0,0 5,6 4,9
Fordringar 12 72,5 78,1 102,7 113,5
Kortfristiga placeringar 13 132,0 120,1 132,0 120,1
Kassa och bank 14 131,5 82,3 144,6 83,6
Summa omsättningstillgångar 336,0 280,5 384,9 322,1
Summa tillgångar 1 219,9 1 263,4 1 979,2 1 622,8
Eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 683,4 671,9 662,5 644,8
Därav årets resultat 11,4 41,7 19,1 50,8
Avsättningar 16 49,5 46,5 104,0 94,5
Därav avsättningar för pensioner 49,5 46,5 50,9 47,9
Övriga avsättningar 0,0 0,0 53,1 46,6
Skulder
Långfristiga skulder 17 280,0 360,0 1 007,5 699,0
Kortfristiga skulder 18 207,0 185,0 205,2 184,5
Summa skulder 487,0 545,0 1 212,7 883,5
Summa eget kapital, avsättningar  och 
skulder 1 219,9 1 263,4 1 979,2 1 622,8

Ställda panter 0,0 0,0 0,3 0,3
Ansvarsförbindelser 19 1 152,0 752,5 400,8 381,8
Därav pensionsförpliktelser 395,4 372,4 395,4 372,4
Därav övriga ansvarsförbindelser 756,6 380,1 5,4 9,4

reSultaträkning, mSek

balanSräkning, mSek
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Not Vimmerby kommun Kommunkoncern
2013 2012 2013 2012

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 11,4 41,7 19,1 50,8
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 27,7 26,2 65,2 66,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 39,1 67,9 84,3 117,3

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av förråd 0,0 0,0 -0,7 0,8
Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar -6,1 -21,6 -1,1 -24,1
Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder 21,9 1,4 20,6 0,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten 54,9 47,7 103,1 94,8

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 20 -147,0 -82,2 -353,6 -97,4
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 7,3 10,8 4,0 10,3
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0,0 -0,8 -1,0 0,3

Kassaflöde från investeringsverksamheten -139,7 -72,2 -350,6 -86,8

Finansieringsverksamheten
Nyupplåning 0,0 80,0 394,5 80,0
Amortering av upptagna lån -80,0 -80,0 -86,0 -93,0
Amortering av utlämnade lån 214,0 18,9 0,0 0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 134,0 18,9 308,5 -13,0

Summa kassaflöde 49,2 -5,6 61,0 -5,0

Likvida medel vid årets början 82,3 87,9 83,6 88,6
Likvida med vid periodens slut 131,5 82,3 144,6 83,6

Summa kassaflöde 49,2 -5,6 61,0 -5,0

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Poster som inte ingår i kassflödet
Avskrivning av anläggningstillångar 24,7 25,1 57,2 57,8
Avsättningar till pensioner 3,0 2,6 3,0 2,6
Ianspråkstagande/avsättning övrigt 0,0 0,0 6,5 4,1
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar 0,0 -1,5 -0,1 2,0
Förändrad sammansättning i koncern 0,0 0,0 -1,4 0,0

Summa 27,7 26,2 65,2 66,5

kaSSaflödeSanalyS, mSek
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Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning vilket bl.a. innebär att: Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att 
de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlit-
ligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har uppta-
gits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god 
redovisningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde 
och anskaffningsvärdet.

RKR-rekommendation
Rek. är-
uppfylld

Rek. är 
delvis 
uppfylld

Rek. är 
inte upp-
fylld

Kommentar

2.1 Särskild avtalspension och visstidspension x

3.1 Redovisning av extraordinära poster och upplys-
ningar för jämförelseändamål x

4.2 Redovisning av skatteintäkter x

6.2 Redoivsning av bidrag till infrastrukturella inves-
teringar x Inte aktuellt

7.1 Upplysningar om pensionsmedel och pensions-
förpliktelser x

8.2 Sammanställd redovisning x

Vid upprättande av 
koncernredovisningen har 
kommunens redovisnings-
principer varit vägledande. 
Inga väsentliga avvikelser 
har noterats.

10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser x

11.2 Materiella anläggningstillgångar x

Avskrivning aktiveras
med ett års eftersläpning. 
Linjär avskrivning tilläm-
pas, gräns för aktivering är 
ett basbelopp.

12.1 Redovisning av immateriella tillgångar x Inte aktuellt
13.1 Redovisning av hyres-/leasingavtal x Hyresavtal redovisas ej

14.1 Byte av redovisningsprinciper, ändringar i upp-
skattningar och bedömningar samt rättelser av fel x

15.1 Redovisning av lånekostnader x Huvudmetod används
16.2 Redovisning av kassaflöden x

17 Värdering av och upplysingar om pensionsförplik-
telser x

18 Intäkter från avgifter, bidrag och 
försäljningar x

19 Nedskrivningar x

20 Redovisning av finansiella tillgångar och finasiella 
skulder x

redoviSningSPrinciPer
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Not 1 Verksamhetens intäkter 2013 2012
Kommunen
Taxor och avgifter 27,8 32,2
Hyror och arrenden 14,2 18,5
Försäljningsmedel 11,9 13,8
Försäljning av verksamhet och ersättning för tjänster 25,2 23,0
Bidrag 62,1 50,2
Återbetalning av AFA-premier 2007 och 2008 14,9 15,8
Övrigt 3,6 4,4
Realisationsvinst/förlust vid avyttring av tillgångar -0,6 1,5
Summa verksamhetens intäkter 159,1 159,4

Koncernföretag
Vimmerby kommun Förvaltnings AB, koncern 312,0 295,1
Övriga bolag 0,0 3,5
Avgår interna intäkter -94,2 -87,8
Summa koncernen 376,9 370,2

Not 2 Verksamhetens kostnader 2013 2012
Kommunen
Lön, ersättningar och sociala avgifter -534,3 -514,4
Årets avsättning till pensioner -1,4 -0,9
Pensioner, årets avgiftsbestämda del -18,8 -18,4
Utbetalda pensioner -19,6 -17,8
Löneskatt på pensionsavsättning -0,6 -0,5
Löneskatt på pensioner avgiftsbestämd del -4,5 -4,5
Löneskatt på utbetalda pensioner -4,9 -4,2
Övriga personalkostnader -5,9 -5,3
Summa personalkostnader -590,0 -566,0

Material -36,2 -34,5
Hyror -14,2 -15,2
Köp av verksamhet -153,6 -146,5
Bidrag -33,2 -32,0
Övrigt -56,6 -45,6
Realisationsförlust vid avyttring av tillgångar -0,3 0,0
Summa verksamhetens kostnader -884,1 -839,8

Koncernföretag
Vimmerby kommun Förvaltnings AB, koncern -260,7 -229,1
Övriga bolag 0,0 -3,6
Avgår interna kostnader 95,1 85,8
Summa koncernen -1 049,7 -986,7

reSultaträkningenS noter, mSek
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Not 3, Avskrivningar

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

Byggnader 5-50 år
Maskiner och inventarier 3-12 år

Kommunen 2013 2012
Mark, byggnader och tekniska anläggningar -20,2 -5,8
Maskiner och inventarier -4,5 -19,3
Summa avskrivningar -24,7 -25,1

Koncernföretag
Vimmerby kommun Förvaltnings AB, koncern -41,5 -39,0
Övriga bolag 0,0 0,0
Avgår interna kostnader 9,0 6,3
Summa koncernen -57,2 -57,8

Not 4 Skatteintäkter 2013 2012
Preliminära skatteintäkter 585,5 564,8
Slutavräkning föregående år 0,4 0,1
Preliminär slutavräkning innevarande år -3,8 7,0
Summa skatteintäkter 582,1 571,9

Not 5 Statsbidrag och utjämning 2013 2012
Inkomstutjämning 152,9 139,5
Fastighetsavgift 25,2 25,4
Nivåjustering 7,0 7,6
Tillfälligt konjunkturstöd 0,0 0,0
Kostnadsutjämning -17,3 -9,7
Åldersbidrag 4,5 5,0
Mellankommunal utjämning hemsjukvård 1,0 2,0
Summa statsbidrag och utjämning 173,3 169,8

Not 6 Finansiella intäkter 2013 2012
Kommunen
Borgensavgift 1,7 0,9
Räntor på utlämnade lån 1,6 9,4
Räntor på likvida medel 0,8 0,5
Dröjsmålsräntor 0,0 0,1
Intäkter placerade pensionsmedel 11,9 8,3
Övriga finansiella intäkter 0,3 0,1
Summa finansiella intäkter 16,3 19,3

Koncernföretag
Vimmerby kommun Förvaltnings AB, koncern 1,4 1,6
Övriga bolag 0,0 0,0
Avgår interna intäkter 0,0 -10,2
Summa koncernen 17,7 10,7
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Not 7 Finansiella kostnader 2013 2012
Kommunen
Räntor på anläggningslån -9,3 -12,3
Ränta på pensionsskuld -1,1 -1,3
Övriga finansiella kostnader -0,2 -0,2
Summa finansiella kostnader -10,6 -13,8

Koncernföretag
Vimmerby kommun Förvaltnings AB, koncern -19,4 -22,0
Övriga bolag 0,0 0,0
Avgår interna intäkter 0,0 10,1
Summa koncernen -30,0 -25,7

Not 8 Skatter 2013 2012
Koncernföretag
Uppskjuten skattekostnad 6,0 -1,6

balanSräkningenS noter, mSek

VIMMERBY KOMMUN KOMMUN KONCERN
Not 9 Mark och byggnader 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Ingående anskaffningsvärde 698,0 661,3 1 221,7 1 190,6
Nyanskaffningar 14,8 48,1 16,5 42,8
Försäljning och utrangering -4,3 -11,4 -4,3 -11,7
Omklassificering 0,0 0,0 -3,0 0,0
Utgående anskaffningsvärde 708,5 698,0 1 230,9 1 221,7

Ingående ackumulerade avskrivningar -160,8 -144,2 -310,9 -279,6
Försäljning och utrangering 1,0 2,7 1,0 0,8
Årets avskrivningar -20,2 -19,3 -25,7 -32,1
Utgående ackumulerade avskrivningar -180,0 -160,8 -335,6 -310,9

Bokfört värde 528,5 537,2 895,3 910,8

Ingående pågående investeringar 32,8 3,6 53,8
Nyanskaffningar 126,4 29,2 322,4
Omklassificering 0,0 0,0 0,0
Utgående pågående investeringar 159,2 32,8 376,2 53,8

Summa bokfört värde 687,7 570,0 1 271,5 964,6

Avskrivningstider 5-50 år 5-50 år 3-67 år 3-67 år
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VIMMERBY KOMMUN KOMMUN KONCERN
Not 10 Maskiner och inventarier 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Ingående anskaffningsvärde 139,3 135,3 639,5 625,5
Nyanskaffningar 5,8 4,8 14,7 16,5
Försäljning och utrangering -12,3 -0,8 -0,7 -2,5
Omklassificering 0,0 0,0 3,0 0,0
Utgående anskaffningsvärde 132,8 139,3 656,5 639,5

Ingående ackumulerade avskrivningar -105,1 -99,5 -329,1 -306,5
Försäljning och utrangering 8,3 0,2 0,2 3,0
Årets avskrivningar -4,5 -5,8 -31,5 -25,6
Utgående ackumulerade avskrivningar -101,3 -105,1 -360,4 -329,1

Pågående investeringar 0,0 0,0 0,0 21,0

Utgående bokfört värde 31,5 34,2 296,1 331,4

Avskrivningstider 3-12 år 3-12 år 3-12 år 3-12 år

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Långfristig utlåning koncernbolag 0,0 214,0 0,0 0,0
Långfristiga fordringar övrigt 13,8 13,8 15,2 14,1
Summa långfristig utlåning 13,8 227,8 15,2 14,1

Aktier:
Vimmerby kommun Förvaltnings AB 148,7 148,7 0,0 0,0
Varav nominellt värde aktier 6.100 tkr
Varav övrigt aktieägartillskott 122.578 tkr
Astrid Lindgrens Värld AB 0,0 0,0 10,4 10,4
Vimmerby Turism och Näringsliv AB 1,1 1,1 0,0 0,0
Kommuninvest i Sverige AB 0,8 0,8 0,8 0,8
Summa aktier 150,6 150,6 11,2 11,2

Övriga andelar 0,3 0,3 0,3 0,4

Summa värdepapper och andelar 150,9 150,9 11,5 11,6

Summa finansiella anläggningstillgångar 164,7 378,7 26,7 25,7

Not 12 Kortfristiga fordringar 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Kundfordringar 15,8 16,7 34,3 37,4
Interimsfordringar 12,5 9,7 27,1 26,3
Fordringar koncernbolag 7,0 8,5 0,0 0,0
Övriga kortfristiga fordringar 37,2 43,2 41,3 49,8
Summa kortfristiga fordringar 72,5 78,1 102,7 113,5
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VIMMERBY KOMMUN KOMMUN KONCERN
Not 13 Kortfristiga placeringar 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Placering av pensionsmedel via KLP
Aktier anskaffningsvärde 67,1 58,6 67,1 58,6
Obligationer 61,6 56,1 61,6 56,1
Banktillgodohavande 2,8 4,8 2,8 4,8
Upplupna ränteintäkter 0,5 0,6 0,5 0,6
Summa kortfristiga placeringar 132,0 120,1 132,0 120,1

Aktiernas marknadsvärde är 85,6 MSEK vari ingår orealiserat resultat 18,5 MSEK.
Obligationernas marknadsvärde utgör 63,1 MSEK. Utbetalade medel för placering via KLP uppgår till 
51 MSEK. Totalt marknadsvärde 2013-12-31, 152 MSEK. Värdeökning under året utgör 19,4 MSEK. 
I finansiella kostnader ingår förvaltningsavgift med 137 KSEK.

Not 14 Kassa och bank 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Kassa, bank och postgiro 131,5 82,3 144,6 83,6
Summa kassa och bank 131,5 82,3 144,6 83,6

Not 15 Eget kapital 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Ingående balans 671,9 630,2 644,8 594,0
Årets resultat 11,5 41,7 19,1 50,8
Förändrad sammansättning i koncern 0,0 0,0 -1,4 0,0
Summa eget kapital 683,4 671,9 662,5 644,8

Not 16 Avsättningar 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Pensionsavsättningar ingående värde 46,5 43,9 47,9 45,3
Förändring pensionsavsättning 2,4 2,1 2,4 2,1
Förändring löneskatteskuld 0,6 0,5 0,6 0,5
Summa pensionsavsättning inkl löneskatt 49,5 46,5 50,9 47,9
Aktuliseringsgrad 90%

Uppskjuten skatteskuld 0,0 0,0 33,1 31,9
Övrigt 0,0 0,0 20,0 14,7

Summa avsättningar 49,5 46,5 104,0 94,5

Not 17 Långfristiga skulder 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Ingående låneskuld 360,0 360,0 699,0 712,0
Nya lån 0,0 80,0 394,5 80,0
Amortering/omsättning lån -80,0 -80,0 -86,0 -93,0
Summa långfristiga skulder 280,0 360,0 1 007,5 699,0
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För koncernens samtliga externa lån 2013 redovisas i nedanstående tabell kapitalbindningsstruktur.
Här redovisas även räntebindningspositioner, d v s hur stor del av totalvolymen som inklusive derivater har
räntebindning till respektive kalenderår.

Kapital- Ränte-
År bindning bindning
2014 257,7 313,7
2015 236,0 90,0
2016 94,0 163,0
2017 161,0 125,0
2018 70,0 130,0
2019 40,0 0,0
2020 160,0 197,0

VIMMERBY KOMMUN KOMMUN KONCERN
Not 18 Kortfristiga skulder 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Leverantörsskulder 39,0 40,4 76,4 71,4
Semesterlöneskuld och övertidsskuld 36,4 34,4 36,4 37,6
Årets pensioner avgiftsbestämd del 18,4 17,7 18,4 17,7
Löneskatt pensioner avgiftsbestämd del 4,5 4,3 4,5 4,3
Interimsskulder 23,7 25,5 39,6 34,8
Skulder koncernbolag 59,6 47,6 0,0 0,0
Övriga kortfristiga skulder 25,4 15,1 29,9 18,7
Summa kortfristiga skulder 207,0 185,0 205,2 184,5

Not 19 Ansvarsförbindelser 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Borgensåtaganden
Kommunägda företag:
Bostadsföretag 303,0 309,0 0,0 0,0
Övriga företag 448,5 61,4 0,0 0,0
Summa borgensåtaganden kommunägda företag 751,5 370,4 0,0 0,0
Extern borgen: 
Bostadsändamål 0,6 0,6 0,6 0,6
Övrig borgen och åtagande 4,5 9,1 4,8 8,8
Summa extern borgen 5,1 9,7 5,4 9,4

Totalt borgensåtaganden 756,6 380,1 5,4 9,4

Infriande av borgen 0,0 0,0 0,0 0,0
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Vimmerby kommun har 1997-05-26, KF §56, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommunin-
vest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 274 kommuner som per 13-12-31 
var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samt-
liga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen 
av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt i anspråktagande av ovan nämnd borgensförbin-
delse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive 
medlemskommun lånat av Kommuninvest Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommuner-
nas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vimmerby kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensför-
bindelse kan noteras att per 2013-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till
269 401 727 843 kronor och totala tillgångar till 271 338 145 992 kronor. Kommunens andel av de totala för-
pliktelserna uppgick till 1 084 254 818 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till
1 092 361 695 kronor.

VIMMERBY KOMMUN KOMMUN KONCERN
2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Pensionsförpliktelser
Aktualiseringsgrad 90 %
Pensionsförpliktelser ingående värde 299,7 298,8 299,7 298,8
Förändring pensionsförpliktelser 18,5 0,9 18,5 0,9
Pensionsförpliktelser utgående värde 318,2 299,7 318,2 299,7

Löneskatt på pensionsavsättn ingående värde 72,7 72,4 72,7 72,4
Löneskatt förändring 4,5 0,3 4,5 0,3
Löneskatt utgående värde 77,2 72,7 77,2 72,7

Summa pensionsförpliktelser inkl löneskatt 395,4 372,4 395,4 372,4

I Vimmerby kommun finns särskilt avtal med en anställd. Åtagande på grund härav uppgår till 1,7 MSEK 
och ingår i övrig borgen ovan.

Totalt anvarsförbindelser 1 152,0 752,5 400,8 381,8

kaSSaflödeSanalySenS noter, mSek

Not 20 Förvärv av finansiella och materiella anläggningstillgångar 2013 2012
Kommunkoncernen
Vimmerby kommun 147,0 82,2
Vimmerby Energi & Miljö AB 208,1 30,9
Vimmerby Energiförsäljning AB 0,5 0,0
Vimmerby Gatuproduktion AB 3,7 0,0
Vimarhem AB 3,9 4,8
Vimmerby Industrifastigheter AB 0,0 0,0
Avgår interna poster -9,6 -20,5
Summa förvärv av finansiella och materiella anläggningstillgångar 353,6 97,4
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Verksamhetsområde  Nettoutgift 2013  Budget 2013  Avvikelse 2013 
Kommunstyrelsen

04 Komunstyrelseförvaltningen, adm 133 2 374 2 241 
08 Infrastruktur för fiber 7 692 21 304 13 612 
23 Markförvärv 78 139 61 
46 Utvecklingsprojekt Näs 146 326 180 

Teknik- och servicenämnden
05 Teknisk administration 52 0 -52 
23 Exploatering 0 2 000 2 000 
32 Väghållning 50 367 115 952 65 585 
49 Serviceenhet 185 220 35 
20 Diverse fastigheter 1 170 0 -1 170 
22 Förvaltningsfastigheter 3 113 13 893 10 780 
25 Grundskolor 5 757 11 529 5 772 
25 Gymnasieskolor 7 547 5 391 -2 156 
25 Servicehus 55 581 123 260 67 679 
25 Förskolor 9 763 9 296 -467 
14 Kostverksamhet inventarier 153 153 0 
54 Dagvatten 0 738 738 
82 Mätavdelningen 104 1 202 1 098 
88 Räddningstjänsten 2 700 6 525 3 825 

Kultur- och fritidsnämnden
41 Parker 2 041 7 664 5 623 
42 Idrottsanläggningar 122 8 783 8 661 
69 Utrustning aulan, teatern mm 295 750 455 

Socialnämnden
69 Inventarier omsorgen 0 1 600 1 600 
69 Tekniska hjälpmedel 0 670 670 

23 Miljö och byggnämnden 0 94 94 

Summa nettoinvesteringar 146 999 333 863 259 708 

Fastighetsförsäljning 3 207 0 -3 207 

kommunenS inveSteringSredoviSning, kSek
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ord- och begrePPSförklaringar

Anläggningskapital
Bundet eget kapital i anläggningar. Utgör skillnaden mellan 
anläggningstillgångar och långfristiga skulder.

Anläggningstillgångar
Fast och lös egendom avsedd att stadigvaran de innehas.

Avskrivningar
Planmässig värdenedsättning av anläggnings tillgångar.

Blandmodellen
Från och med 1998 års bokslut redovisas pen sionsskulden 
enligt blandmodellen. Det inne bär att skuld uppkommen 
före 1998 ej längre ingår bland skulder utan är omförd 
till eget kapital och redovisas som en ansvars för bindelse. 
Endast skuld från och med 1998 ingår i balansräkningen. 
Eventuella garanti pensioner före 1998 ingår i skulden.

Eget kapital
Kommunens totala kapital består av:

 ■ Anläggningskapital, bundet kapital i anlägg ningar  
 med mera.

 ■ Rörelsekapital, fritt kapital för framtida drift- och  
 investeringsändamål.

Internränta
Kalkylmässig kostnad för det kapital, bundet i anläggnings- 
och omsättningstillgångar, som utnyttjas inom en viss 
verksamhet.

Kommunalskatt
Där beloppet kommunalskatt netto används ingår även 
avgifts- och bidragsutjämningar.

Kortfristiga skulder
Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande 
verksamheten.
Likviditet
Betalningsberedskap på kort sikt, förmåga att betala skulder 
i rätt tid.
Nettoinvesteringar
Investeringsutgifter efter avdrag för investe rings bidrag.

Nettokostnader
Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och 
ersättningar. Finansieras med skattemedel.

Långfristiga skulder
Skulder överstigande ett år.

Nyckeltal
Mäter förhållandet mellan två storheter, till exempel likvida 
medel i procent av externa utgifter, likviditet.

Omsättningstillgångar
Lös egendom som inte är anläggnings till gångar.

Rörelsekapital
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga
skulder. Rörelsekapitalet avspeg lar kommunens finansiella 
styrka.

Soliditet
Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, det vill säga 
graden av egenfinansierade till gångar.

Täckningsgrad
Andel av kostnader som finansieras via av gifter.




