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Föredragande: Räddningschef Peter Helge och säkerhetssamordnare Håkan 
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2 Val av protokolljusterare år 2022 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige utser Cissi Hammar (S) att justera 
dagens protokoll. 
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3 Allmänhetens frågestund 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige lägger allmänhetens frågestund till 
handlingarna. 
 

 2022/17 

4 Ledamöternas frågestund 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige lägger ledamöternas frågestund till 
handlingarna. 
Fråga från Anneli Jakobsson (-) om cyberattack.  
Svar från Jacob Käll (C). 
Fråga från Anneli Jakobsson (-) om centrumhuset i Storebro. 
Svar från Magnus Danlid (C). 
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5 Interpellation om skyddsrum 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige lägger interpellationen till 
handlingarna. 
Interpellation från Anneli Jakobsson (-) om skyddsrum.  
Svar från Jacob Käll (C). 
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6 Meddelanden till kommunfullmäktige 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige lägger dagens meddelanden till 
handlingarna. 
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Beslutsärenden 
7 Partistöd år 2022 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige fastställer utbetalning av partistöd 
för år 2022 till 483 140 kr. 
Beredning: Kommunstyrelsen 
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8 Årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet 2021 för Vimmerby 
kommun 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2021 
för Vimmerby kommun. 
Beredning: Kommunstyrelsen 
 

 
2022/123 

9 Årsredovisning 2021 för Vimmerby kommuns bolag 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningarna 2021 
för Vimmerby kommun Förvaltnings AB (VkF AB) och de dotterbolag som 
ingår i VkF-koncernen. 
Beredning: Kommunstyrelsen 
 

 

10 Finansrapport per 2021-12-31 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige godkänner finansrapport per 2021-
12-31. 
Beredning: Kommunstyrelsen 
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11 Digitaliseringsstrategi för Vimmerby kommunkoncern 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige antar framtagen digitaliserings-
strategi att gälla för Vimmerby kommunkoncern fr o m 2022-04-04. 
Beredning: Kommunstyrelsen 
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12 Ej avgjorda motioner och medborgarförslag 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige godkänner sammanställningarna av 
motioner och medborgarförslag som inte avgjorts per 2022-02-03. 
Beredning: Kommunstyrelsen 
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13 Motion om att göra en översyn av lekredskap på skolorna i Vimmerby 
kommun 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
Beredning: Kommunstyrelsen 
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14 Motion om att byta ut lek-/ klätterställningen på Storebro skola samt 
göra en översyn av övriga lekredskap på skolorna i Vimmerby kommun 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
Beredning: Kommunstyrelsen 
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15 Motion om utökad tid för pulshöjande aktiviteter i grundskolan 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Motivering: Ett införande av utökad tid för pulshöjande aktiviteter innebär 
att elevernas skoldag förlängs vilket kan påverka skolskjutsar och 
tjänstefördelning för pedagogerna. 
Beredning: Barn- och utbildningsnämnden 
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16 Motion om att äldreomsorgen behöver fler medarbetare 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige bifaller motionen på så sätt att 
socialförvaltningen, när pandemin är över, ska beakta möjligheten att skriva 
avtal med Ung omsorg som en bland flera vägar för att locka ungdomar till 
att välja att utbilda sig och arbeta inom äldreomsorg och också för att skapa 
aktiviteter för äldre. 
Beredning: Socialnämnden 
 

 
2021/130 

17 Medborgarförslag om att installera solceller på samtliga kommunägda, 
solbelysta tak 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat. 
Motivering: Kommunen har valt att avvakta beslut om solceller på egna 
fastighetsbeståndet pga att det finns intressenter för att bygga en solcellspark 
och där man med ett delägarskap skulle få mest nytta för pengarna. Vid 
nyproduktion av kommunala fastigheter finns alltid solceller med i projektet 
som alternativ energikälla. 
Beredning: Kommunstyrelsen 
Yrkanden /ks: Lars Johansson (V) yrkade bifall till motionen. 
 

 

18 Medborgarförslag om parkering vid kvarndammen i Gullringen 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
Motivering: Den stora kostnad som blir för en detaljplaneändring samt att 
fylla i och schakta massor. 
Beredning: Kommunstyrelsen 
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19 Medborgarförslag rörande fortkörning på Prästgårdsgatan 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
Motivering: Det finns trottoar och det ska bli 60 km/h på sträckan efter 
införandet av hastighetsplanen ”Rätt fart i staden”. Därutöver ligger 
bebyggelsen på betryggande avstånd. 
Beredning: Kommunstyrelsen 
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Vimmerby den 2022-04-04 
 
Leif Larsson   Jenny Andersson 
Ordförande   Sekreterare 
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Vid förhinder, maila till kommun@vimmerby.se, samt kontakta din gruppledare, så att ersättare 
kan kallas in. 
 
Information till dig som förtroendevald finns på kommunens hemsida:  
https://www.vimmerby.se/kommunochpolitik/fortroendevalda/fordigsomarfortroendevald.4.6a2a1ec9
1660af3da2a8ade4.html  
 
Vid frågor, kontakta: 
Liselott Frejd  
Administratör 
0492/ 76 90 18 
liselott.frejd@vimmerby.se  
 

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

Nästa sammanträde infaller den 9 maj 2022 i Plenisalen, Stadshuset. 
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Svar på frågan; är lägenheterna i bra skick eller inte. Ställd av Annelie Jakobsson gällande 
centrumhuset i Storebro på KF den 4 april 2022. 

 

Tack för din fråga Annelie gällande Vimarhems hus i Storebro som tidigare hyrts av 
migrationsverket och som sedan i maj förra året stått obebott.  

Som tidigare nämnts såväl här i kommunfullmäktige som i media så har Vimarhems linje 
varit att bevara och sköta huset så det inte förfaller även då vi inte har haft hyresgäster i 
huset. Vi i styrelsen har före Rysslands invasion av Ukraina sagt att det ska varken säljas eller 
renoveras, men Vimarhem har haft daglig tillsyn och sett till så t ex värme och vatten ska 
fungera även under den tid som ingen bott i huset. Så i det avseendet så är nämnda hus i 
gott skick o beboligt, o som jag ser det t o m ett bra tillfälligt boende vilket Vimarhem nu har 
fått beröm för, att vi har ett helt hus där 17 lägenheter kan disponeras för att klara en stor 
del av Vimmerbys kommande flyktingmottagande.     

Du Annelie nämner att Jacob Käll sagt att lägenheterna var i överraskande gott skick då de 
nu ska vara bostad för människor på flykt.  

Om jag hade fått samma fråga om vad jag tyckt om dessa lägenheter; så hade jag troligen 
också svarat på samma sätt, att jag tycker lägenheterna är i bra skick då de nu snabbt kunnat 
ställas om för att användas till ett tillfälligt boende för behövande människor.  

Dock så måste vi inse att huset är i behov av en grundläggande renovering. T ex så är byte av 
kök och badrum inte den största utmaningen som jag ser det, utan renovering av stommen 
är den stora utmaningen. Så i det avseendet vill jag fortfarande hävda att huset är slitet och 
är i behov av omfattande renovering. 

 Så slutligen blir mitt svar på frågan gällande lägenheternas skick; att nämnda hus är i 
fullgott skick för tillfälligt boende, men i stort behov av renovering för att bli ett 
långsiktigt alternativ för kommande hyresgäster.  

 

Övrig upplysning: 

Just idag finns 18 lediga lägenheter i Storebro förutom de 23 som ”migrationsverkshuset” 
innehåller.  

Fyra av dessa är 1:or och 14 är större, varav tre är tillgängliga med hiss. Så i Storebro råder 
alltså inte bostadsbrist även om man räknar bort nämnda "migrationsverkshus".      

 

Magnus Danlid ( C ) 

ordförande i Vimarhem AB
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Vimmerby 2022-03-28 

Fråga till Vimarhems ordförande Magnus Danlid angående centrumhuset i Storebro. 

Centrumhuset i Storebro som migrationsverket tidigare hyrt av Vimarhem ska nu Ukrainska flyktingar 
bo. Vid ett tidigare tillfälle när jag hade frågan uppe angående skicket på lägenheterna fick jag som 
svar att de var väldigt slitna och ni visste inte om huset skulle rivas eller inte. För ett par veckor sedan 
kunde jag läsa  att Jakob Käll, kommunstyrelsens ordförande sa att lägenheterna var i överraskande 
bra skick. Med anledning av detta frågar jag dig  

Är lägenheterna i bra skick eller inte? 

Anneli Jakobsson
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Svar Sida 
1 (1) 

2022-03-24 Ärendenr  
2022/16 

 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige 

 Id  
2022.1043 

 
 

Ledamöternas frågestund - Svar på fråga om cyberattack 
 
Svar från ITSAM och säkerhet: 
 
Kommunalförbundet Itsam, som levererar IT-tjänster till bland annat Vimmerby kommun, arbetar 
kontinuerligt med dessa frågor tillsammans med olika organisationer såväl regionalt samt nationellt. 
Itsam anpassar kontinuerligt sina skydd mot externa IT hot beroende på vad som identifieras, antingen 
internt hos Itsam men framförallt genom information som kommuniceras på regional eller nationell nivå 
tillsammans med andra kommuner, regioner, MSB samt SKR. 
 
Av naturliga skäl beskrivs inte hur skydden är uppsatta i detalj men de finns på plats. 
Skulle det ändå hända att Itsam och dess medlemskommuner utsätts för cyberattacker som lyckas 
penetrera våra skydd finns ett antal olika möjligheter att återskapa information. 
Återskapande av information kan ske inom några timmar, till några dagar beroende på vad som 
påverkas. 
 
Med ovanstående sagt kan vi dock aldrig helt gardera oss. Kontinuitetsplaner hos våra 
medlemskommuners verksamheter är vitala för att säkerställa att samhällsviktig verksamhet ändå kan 
fortsätta om IT tjänsterna skulle försvinna. 
 
 
 
Jacob Käll (C) 
Kommunstyrelsens ordförande
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Vimmerby 2022-03-16 

Fråga till Jacob Käll, Kommunstyrelsens ordförande om cyberattack 

 

Att det är krig i Ukraina och oroligt i Europa vet vi alla, likaså vet vi att Ryssland har hotat Sverige ett 
antal gånger och jag undrar med anledning av detta om Vimmerby kommun har någon 
beredskapsplan om vi skulle bli utsatta för en cyberattack 

Anneli Jakobsson 
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Interpellation från Anneli Jakobsson till Jacob Käll, Kommunstyrelsens ordförande om skyddsrum 

Det är oroligt i Europa och Ukraina är i krig och I händelse av krig eller andra stora kriser kan 
Vimmerby kommuns invånare behöva uppsöka skydd. I Sverige finns idag ungefär 65 000 skyddsrum 
med plats för ca 7 miljoner invånare. Enligt MSB så finns det i Vimmerby kommun sammanlagt 10065 
platser vilket motsvarar ungefär 64% av befolkningen i kommunen. Underhåll av skyddsrum är ett 
ansvar som ligger på de fastighetsägare vars fastigheter innehåller skyddsrum, oavsett om de är 
privata eller kommunala. Det har inte byggts några nya skyddsrum i Sverige sedan 2002 men många 
av de skyddsrum som finns behöver en genomgång och rustas upp där MSB har det övergripande 
ansvaret för detta.  

1. Det finns plats för 10065 personer i Vimmerby kommuns skyddsrum men vi är ca 15000 
invånare. Har kommunen någon plan för hur de allra flesta ska få plats?  
Enligt MSB, som är ansvarig myndighet så är det är inte tanken att skyddsrummen ska räcka 
till hela befolkningen. Skyddsrummen är i första hand en möjlighet i områden som är svåra 
att utrymma, till exempel större tätorter. När skyddsrummen byggdes gjordes det utifrån den 
principen samt i närheten av militära objekt som löper en högre risk för ett väpnat anfall än 
till exempel en villa ute på landsbygden. Dessutom så är alla svenska medborgare och övriga 
bosatta i Sverige som är mellan 16-70 år totalförsvarspliktiga vilket innebär att man är skyldig 
att tjänstgöra inom totalförsvaret antingen som värnpliktig, civilpliktig eller allmän 
tjänsteplikt. (Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt Svensk författningssamling 
1994:1994:1809 t.o.m. SFS 2020:1274 - Riksdagen) Detta innebär att en stor mängd 
människor kommer att arbeta även under dessa tider och då inte kommer att befinna sig i 
skyddsrummen.  

2. Har kommunen gjort någon översikt och underhåll av skyddsrummen?  

Översiktlig kontroll har gjorts av utrustning och funktion och hyresgästerna har röjt ur 
skyddsrummen. 

Skyddsrum finns i följande kommunala byggnader:  

 Astrid Lindgrens skola  
 Vimarskolan  
 Storebro skola  
 Brännebro skola  
 Södra Vi skola  
 Tuna skola  
 Resecentrum  
 Stadshuset  
 Dagcenter (Lundgatan 52)  

 
3. Finns det några planer på att bygga nya skyddsrum i kommunal regi?  

 
Nej, i dagsläget finns det inga sådana planer. Det har inte byggts några nya skyddsrum sedan 
2002. Många av de skyddsrum som finns behöver moderniseras. Det utreds ifall det ska 
byggas fler skyddsrum eller om nuvarande skyddsrum ska kompletteras med andra former av 
skydd. MSB, som har ett övergripande ansvar för landets skyddsrum, tycker att Sveriges ska 
bevara de befintliga skyddsrummen så långt det går. Ytterst är det riksdag och regering som 
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beslutar om skyddsrummens framtid. Frågor och svar om skyddsrum (msb.se) denna länk 
och även denna till fastighetsägare Frågor och svar för fastighetsägare (msb.se) innehåller 
väldigt bra FAQer.  
 
 
Jacob Käll, kommunstyrelsens ordförande 
Vimmerby den 31 mars 2022
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 Interpellation till Jacob Käll, Kommunstyrelsens ordförande om skyddsrum,

 Det är oroligt i Europa och Ukraina är i krig och I händelse av krig eller andra stora kriser kan 
Vimmerby kommuns invånare behöva uppsöka skydd. I Sverige finns idag ungefär 65 000 skyddsrum 
med plats för ca 7 miljoner invånare. Enligt MSB så finns det i Vimmerby kommun sammanlagt 10065 
platser vilket motsvarar ungefär 64% av befolkningen i kommunen. Underhåll av skyddsrum är ett 
ansvar som ligger på de fastighetsägare vars fastigheter innehåller skyddsrum, oavsett om de är 
privata eller kommunala. Det har inte byggts några nya skyddsrum i Sverige sedan 2002 men många 
av de skyddsrum som finns behöver en genomgång och rustas upp där MSB har det övergripande 
ansvaret för detta. Med anledning av ovanstående frågar jag dig

1. Det finns plats för 10065 personer i Vimmerby kommuns skyddsrum men vi är ca 15000 
invånare. Har kommunen någon plan för hur de allra flesta ska få plats?

2. Har kommunen gjort någon översikt och underhåll av skyddsrummen?
3. Finns det några planer på att bygga nya skyddsrum i kommunal regi?

Vimmerby 2022-03-15

Anneli Jakobsson
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-03-15 

 
 

 
 
 
 
 
§ 71  2022/48 2022.909  
 

Revisionsrapport bisyssla 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

- att ställa sig bakom HR-avdelningens förslag till framtagandet av åtgärdsplan i samråd med 
koncernledningen med anledning av framförda rekommendationer från KPMG kring 
kommunens hantering av bisysslor.  

 

Sammanfattning av ärendet  
Revisorerna i Vimmerby kommun har givit KPMG i uppdrag att granska kommunens kontroll av 
anställdas bisysslor. Granskningens resultat är att kontrollen och uppföljningen av förekommande 
bisysslor inte är ändamålsenlig samt att kännedomen om förekommande bisysslor är bristfällig inom 
kommunen.  
 

Aktuell situation 
Revisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kontrollen och uppföljningen 
av förekommande bisysslor inte är ändamålsenlig samt att kännedomen om förekommande bisysslor är 
bristfällig inom kommunen. Denna bristande kännedom om förekommande bisysslor kan enligt KPMG 
innebära stora risker för kommunen. Mot bakgrund av den stora skillnaden i antalet av KPMG 
identifierade bisysslor och av kommunen identifierade bisysslor görs bedömningen att befintlig policy 
och checklista sannolikt inte efterlevs, vilket i sin tur innebär att bisysslor inte kontrolleras och bedöms 
på ett ändamålsenligt sätt. När det gäller befintliga styrdokument görs bedömningen att dessa är 
ändamålsenliga men att den praktiska hanteringen inte efterlevs. För att säkerställa ett ändamålsenligt 
arbete, som minskar risken för otillåtna bisysslor, är bedömningen att kommunstyrelsen och nämnderna 
behöver förbättra sin kontroll och uppföljning avseende bisysslor.  
 
Utifrån den sammanfattande bedömningen rekommenderas att kommunstyrelsen, socialnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden:  
— Upprättar en central sammanställning av uppgifterna för att underlätta möjligheten till systematisk 
uppföljning avseende förekomsten av bisysslor inom kommunen.  
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-03-15 

 

 
 

— Initierar en kommunövergripande utbildnings- och informationsinsats avseende bisysslor för att öka 
kunskapen bland medarbetarna.  
— Överväger att inom ramen för uppföljningen av den interna kontrollen, kontrollera efterlevnaden av 
reglerna avseende bisysslor. 

Bedömning 
Kommunstyrelsen har tagit emot revisionens granskningsrapport om kommunens kontroll av anställdas 
bisysslor. HR föreslår att i samråd med koncernledningen ta fram en åtgärdsplan utifrån 
rekommendationerna som framkommer i revisionsrapporten som kommer redovisas för 
Kommunstyrelsen i maj.  
 
Kommunstyrelsen tar framförda rekommendationer från KPMG på allvar och ställer sig bakom HR 
avdelningens förslag till att i samråd med koncernledningen ta fram en åtgärdsplan utifrån de 
rekommendationer som framkommer i revisionsrapporten. 
 

Beslutsunderlag 
KS 2022/48 Missiv granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor 
KS 2022/48 Rapport Vimmerby-bisysslor 22 dec 
KS 2022/48 Re: Svar revisionsrapport bisyssla 
KS 2022/48 Svar till kommunens revisorer angående granskning av kommunens kontroll av anställdas 
bisysslor  
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunens revisorer 
Samtliga nämnder 
HR avdelningen 
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Datum 2022-03-0 
Dnr Id  

1(1) 
 

Kommunstyrelseförvaltningen

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

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

    Kommunrevisionen 

 

Angående granskning av kommunens kontroll av 
anställdas bisysslor 

Kommunstyrelsen har tagit emot revisionens granskningsrapport om kommunens 
kontroll av anställdas bisysslor. Kommunstyrelsen ser allvarligt på den kritik som 
framkommer och tar den till sig.  

En åtgärdsplan kommer att diskuteras fram utifrån de rekommendationer som framkommer i 
rapporten.  

Revisionens rekommendationer var att kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden 

- Upprättar en central sammanställning av uppgifterna för att underlätta möjligheten till 
systematiskt uppföljning avseende förekomsten av bisysslor inom kommunen. 

- Initierar en kommunövergripenade utbildnings- och informationsinsats avseende 
bisysslor för att öka kunskapen bland medarbetarna. 

- Överväga att inom ramen för uppföljningen av den interna kontrollen, kontrollera 
efterlevnaden av reglerna avseende bisysslor.  

 

 

 

 

14



 

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

 
Document classification: KPMG Public 

Granskning av kommunens 

kontroll av anställdas bisysslor 
Rapport  
Vimmerby kommun 

 

 

 
 
  
 

KPMG AB 

2021-12-22 

Antal sidor 15 

Antal bilagor Skriv antalet bilagor. 

 

KPMG AB 

2021-12-22 

 

 

 

15



 

 1 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification KPMG Public 

Vimmerby kommun 
 Granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor 
 
 2021-12-22 

Innehållsförteckning 

1 Sammanfattning 2 

2 Bakgrund 3 
2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 3 
2.2 Avgränsning 4 
2.3 Revisionskriterier 4 
2.4 Ansvarig styrelse/nämnd 4 
2.5 Metod 4 

3 Bakgrund 6 
3.1 Övergripande regler avseende bisysslor 6 

4 Resultat av granskningen 8 
4.1 Styrdokument 8 
4.2 Stickprovsgranskning 9 
4.3 Kännedom om bisysslor 11 

5 Slutsats och rekommendationer 13 
 
 
 

16



 

 2 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Vimmerby kommun 
 Granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor 
 
 2021-12-22 

1 Sammanfattning 
Vi har av Vimmerby kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens kontroll 
av de anställdas bisysslor. I granskningen ingår bland annat att kartlägga förekomsten 
av bisysslor samt bedöma ändamålsenligheten i de styrande dokument och de rutiner 
som används för att hantera dessa. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 
Granskningen har syftat till att konstatera om kommunen har en ändamålsenlig kontroll 
av de anställdas bisysslor.  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kontrollen och 
uppföljningen av förekommande bisysslor inte är ändamålsenlig samt att kännedomen 
om förekommande bisysslor är bristfällig inom kommunen. Denna bristande kännedom 
om förekommande bisysslor kan enligt vår bedömning innebära stora risker för 
kommunen.  
Mot bakgrund av den stora skillnaden i antalet av oss identifierade bisysslor och av 
kommunen identifierade bisysslor gör vi bedömningen att befintlig policy och checklista 
sannolikt inte efterlevs, vilket i sin tur innebär att bisysslor inte kontrolleras och bedöms 
på ett ändamålsenligt sätt.  
När det gäller befintliga styrdokument gör vi bedömningen att dessa är ändamålsenliga 
men att den praktiska hanteringen inte efterlevs.  
För att säkerställa ett ändamålsenligt arbete, som minskar risken för otillåtna bisysslor, 
är vår bedömning att kommunstyrelsen och nämnderna behöver förbättra sin kontroll 
och uppföljning avseende bisysslor. 
 
Utifrån vår sammanfattande bedömning rekommenderas att kommunstyrelsen, 
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden:  

— Upprättar en central sammanställning av uppgifterna för att underlätta möjligheten 
till systematisk uppföljning avseende förekomsten av bisysslor inom kommunen.  

— Initierar en kommunövergripande utbildnings- och informationsinsats avseende 
bisysslor för att öka kunskapen bland medarbetarna. 

— Överväga att inom ramen för uppföljningen av den interna kontrollen, kontrollera 
efterlevnaden av reglerna avseende bisysslor.   
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2 Bakgrund 
KPMG har av Vimmerby kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
kontroll av de anställdas bisysslor. I granskningen ingår bland annat att kartlägga 
förekomsten av bisysslor samt bedöma ändamålsenligheten i de styrande dokument 
och de rutiner som används för att hantera dessa. Uppdraget ingår i revisionsplanen 
för år 2021. 
Med bisyssla avses varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan av 
anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet. Om arbetsgivaren anser att en 
bisyssla hindrar arbetsuppgifterna, kan påverka arbetstagarens handläggning av 
ärendet i sitt arbete eller konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet kan 
arbetsgivaren förbjuda arbetstagaren att utöva sådan bisyssla. Detta gäller inte enbart 
bisyssla som faktiskt utövas utan även bisyssla som aldrig har utövats men där det 
finns anledning att anta att en arbetstagare står i begrepp att åta sig någon sådan. 
Bestämmelsen ger däremot inte utrymme för bisyssleförbud "för säkerhets skull". 
År 2019 genomförde Statskontoret en studie av hanteringen av bisysslor i myndigheter, 
kommuner och regioner. I studien konstateras bland annat att regleringen av 
offentliganställdas bisysslor är komplex och kan vara svår att tolka. Inte minst mot 
bakgrund av att regleringen är uppdelad mellan lag (Lagen om offentlig anställning, 
LOA) och kollektivavtal (Allmänna bestämmelser, AB) samt att bestämmelserna i lag 
och kollektivavtal i viss mån skiljer sig åt. Studien visar vidare att kommuner för egen 
del sällan granskar de anställdas bisysslor. 
Området är väsentligt för revision eftersom felaktig hantering kan innebära 
förtroendeskada för kommunen. Revisorerna har av denna anledning beslutat granska 
kommunens kännedom om och hantering av eventuella bisysslor. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Granskningen syftar till att konstatera om kommunen har en ändamålsenlig kontroll av 
de anställdas bisysslor.  
Granskningen avser besvara följande revisionsfrågor:   

- Har kommunen ändamålsenliga rutiner för hantering av bisysslor?  
- Kontrolleras och bedöms bisysslor på ett ändamålsenligt sätt? 

I granskningen ingår även att kartlägga följande:  
- I vilken utsträckning har anställda bisysslor i näringsdrivande associationer 

och har kommunen haft en affärsrelation med dessa?  
- Har ansvariga kontroll över och kännedom om ovanstående bisysslor?  
- Anses förekommande bisysslor förenliga med AB (Allmänna bestämmelser) 

respektive 7 § LOA (lagen om offentlig anställning) avseende 
förtroendeskadliga bisysslor? 
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2.2 Avgränsning 
Vad gäller bisysslor omfattar granskningen kommunens avlönade under en 
tolvmånadersperiod, till och med senaste månaden innan granskningen påbörjas. 
Enbart arvoderade personer omfattas därför inte av granskningen. I övrigt exkluderas 
även ferieanställda från granskningen.  
Analys av inköp omfattar samma tidsperiod som specificerats ovan.  
Som beskrivs närmare i avsnitt 6 nedan kommer vi att inhämta uppgifter från 
Bolagsverket. Utifrån dessa uppgifter kommer vi att fånga anställda som innehar 
funktionärsposter i näringsdrivande associationer i vår dataanalys. Därmed avgränsas 
dataanalysen till bisysslor i form av anställda som har funktionärsposter i 
näringsdrivande associationer. När det gäller kommunens rutiner för hantering och 
kontroll av bisysslor omfattas alla typer av bisysslor.  

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

—  6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) (KL) 
—  7 – 7c §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning (LOA)  
— Centrala avtal med fackliga organisationer – Allmänna bestämmelser (AB) 
— Policy för bisysslor, antagen av kommunfullmäktige 2017-12-18, § 254 
— Checklista – Bedömning av bisysslors förtroendeskadlighet 
 

2.4 Ansvarig styrelse/nämnd 
Granskningen avser kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden.  

2.5 Metod 
Elektronisk sammanställd information har inhämtats från kommunens personalregister 
och ekonomisystem. Vidare har information från Bolagsverkets handels- och 
föreningsregister samt aktiebolagsregister inhämtats. Utifrån dessa underlag har en 
dataanalys genomförts. Som beskrivits ovan fångar dataanalysen anställda som 
innehar funktionärsposter i näringsdrivande associationer. När det gäller enskilda 
firmor ska det dock noteras att det inte finns något formellt krav på en enskild firma att 
registrera sig hos Bolagsverket. Enskilda firmor som inte registrerats hos Bolagsverket 
ingår därmed ej i granskningen. 
Baserat på de bisyssleinnehavare vi identifierat i vår dataanalys har vi genom 
stickprov, via kommunens HR-avdelning, kontrollerat om kommunen för egen del 
identifierat ett urval av bisyssleinnehavarna.  
Vi har även granskat i vilken utsträckning kommunen gjort utbetalningar till 
företag/motsvarande där anställda innehar bisysslor. Analys av inköp omfattar 
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tidsperioden 2020-01-01 till och med 2021-09-30. Avstämningar har skett med berörda 
tjänstepersoner.  
Rapporten är faktakontrollerad av intervjuad HR-specialist. 
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3 Bakgrund 
3.1 Övergripande regler avseende bisysslor 

Som framgår av rapportens inledning regleras bisysslor i lagen om offentlig anställning 
(LOA)1 samt i kollektivavtalets Allmänna bestämmelser (AB). Reglerna avseende 
kommunanställda återfinns i 7 § LOA2 samt i 3 kap 8 § AB. 
Bestämmelserna i LOA lyder enligt följande: 
7 § En arbetstagare får inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon 
verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares 
opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende. 
7 a § Arbetsgivaren skall på lämpligt sätt informera arbetstagarna om vilka slags 
förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten enligt 7 §.  
7 b § En arbetstagare skall på arbetsgivarens begäran lämna de uppgifter som behövs 
för att arbetsgivaren skall kunna bedöma arbetstagarens bisysslor.  
7 c § En arbetsgivare skall besluta att en arbetstagare som har eller avser att åta sig 
en bisyssla som inte är förenlig med 7 § skall upphöra med eller inte åta sig bisysslan. 
Beslutet skall vara skriftligt och innehålla en motivering. 
 
Bestämmelserna i 3 kap. AB lyder i sin helhet som följer: 
§ 8 Bisysslor  
Mom. 1 Arbetstagare som har en bisyssla ska anmäla denna och lämna de uppgifter 
som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. Arbetsgivaren ska 
medvetande-göra arbetstagaren om skyldigheten att anmäla bisysslan och lämna 
uppgifter.  
Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att den kan  
a) inverka hindrande för arbetsuppgifterna,  
b) innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens.  
 

Anmärkning  
Förtroendeskadlig bisyssla för arbetstagaren inom kommun, landsting eller 
kommunalförbund regleras i 7 § lagen om offentlig anställning (LOA).  

För arbetstagare anställd hos annan arbetsgivare än kommun, landsting eller 
kommunalförbund gäller även att bisyssla kan förbjudas av arbetsgivaren om den kan  
c) påverka arbetstagarens handläggning av ärenden i sitt arbete hos arbetsgivaren.  

 
1 Lag (1994:260) om offentlig anställning 
2 Ej 7 d § 
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Mom. 2 Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas 
inte som bisyssla enligt detta avtal. 
Av kommentarerna3 till AB framgår att arbetsgivaren minst en gång per år i samband 
med utvecklingssamtal ska informera arbetstagarna om skyldigheten att på eget 
initiativ anmäla bisyssla till arbetsgivaren och lämna de uppgifter som arbetsgivaren 
behöver för att kunna bedöma dessa. Därutöver ska arbetsgivaren informera om 
bestämmelserna avseende bisysslor ”på lämpligt vis”. 
  

 
3 Kommentarerna till AB är Sveriges Kommuner och Regioners och Sobonas – Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation – ensidiga tolkning av AB som bland annat är tänkta att fungera som en 
vägledning för det personalpolitiska arbetet. 
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4 Resultat av granskningen 
4.1 Styrdokument 

Vimmerby kommun har en antagen Policy för bisysslor som är antagen av 
kommunfullmäktige4.I policyn framgår vad en bisyssla är och vad som gäller vid 
handläggning av anställdas bisysslor: 

- Samtliga anställda ska på eget initiativ anmäla samtliga bisysslor till den egna 
förvaltningen. 

- Bisyssla som i sin karaktär är av samma slag som ordinarie arbetsuppgifter bör 
ej godkännas under pågående anställning. 

- Vid bedömning av bisysslans förtroendeskadlighet skall bifogad checklista 
användas.  

Till policyn finns som nämnts ovan en Checklista – Bedömning av bisysslors 
förtroendeskadlighet som utgår från fyra huvudfrågor som ska besvaras: 

- Är det en bisyssla i lagens mening? 
- Ligger arbetsuppgifterna i huvudanställningen inom något av de områden där 

man bör vara särskilt försiktig med bisysslor som kan påverka allmänhetens 
förtroende för arbetstagarna eller myndigheten/förvaltningen? 

- Är bisysslan av sådan beskaffenhet att risken för förtroendeskada ökar? 
- Har bisysslan sådan omfattning att risken för förtroendeskada ökar? 

Till ovanstående frågeställningar finns underfrågor som ska underlätta vid 
bedömningen av bisysslor.  
Som nyanställd i kommunen finns en framtagen checklista där bisyssla är något som 
ska tas upp med den nyanställda.  
Vid anmälan av bisyssla används en specifik blankett och det är ansvarig chef som 
beviljar bisysslan. Om en bisyssla inte är förenligt med huvudanställningen får 
arbetstagaren en uppmaning om att avsluta uppdraget. Om arbetstagaren inte avslutar 
sitt uppdrag trots uppmaning från arbetsgivaren fattas ett formellt beslut. Närmaste 
chef tar beslut om av att avslå bisysslan i samråd med högre chef alternativt HR-
funktionen.  
I respektive förvaltnings dokumenthanteringsplan framgår att anmälan om 
bissysla skall förvaras i närarkiv och gallras vid inaktualitet.  
Vid vår intervju framgår att de inte frekvent pratar om bisysslor i kommunen. På den 
kommunövergripande introduktionen för nyanställda tar en av kommunens 
kommunikatörer upp medarbetaransvaret men bisysslor tas inte upp specifikt.  
 

 
4 Kommunfullmäktige 2017-12-18, § 254 
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4.1.1 Bedömning 
Vår övergripande bedömning är att det finns ändamålsenliga styrande dokument för 
hantering av bisysslor i form av en politiskt antagen policy och en checklista.  
Senare i rapporten kommer vi att redovisa att kommunen, utifrån genomfört stickprov, 
endast identifierat en liten del av de bisysslor vi identifierat i vår dataanalys. Enligt vår 
bedömning kan den stora skillnaden delvis bero på att det vare sig från arbetsgivarens 
eller arbetstagarens sida är helt klart vad som är att betrakta som en bisyssla. 
Trots att befintliga styrdokument bedöms vara ändamålsenliga och innehåller 
exemplifierande text av vad en bisyssla är gör vi bedömningen att efterlevnaden och 
den praktiska hanteringen inte är ändamålsenlig med hänvisning till de stickprov som 
genomförts.  
Med hänvisning till att få anmält innehav av bisyssla är vår bedömning att 
kommunstyrelsen behöver initiera kommunövergripande utbildnings- och 
informationsinsatser avseende bisysslor för att öka kunskapen bland medarbetarna.  
När det gäller frågan om vad som är att betrakta som bisyssla vill vi framhålla att vi 
anser att styrelseposter i bostadsrättsföreningar (och även andra ekonomiska 
föreningar), i grunden bör betraktas som bisysslor. Det är inte helt ovanligt att den 
typen av föreningar tar emot utbetalningar från kommuner. Det skulle exempelvis 
kunna handla om att kommunen hyr lokaler för verksamhet eller att en 
bostadsrättsförening hyr ut bostäder till kommunen i syfte att erbjuda boende för socialt 
utsatta personer. Oavsett orsak kan det finnas ekonomiska intressen hos 
bostadsrättsföreningen i relation till kommunen. Därför anser vi att 
bostadsrättsföreningars (och andra ekonomiska föreningars) relation med kommunen 
måste beaktas om en av kommunens anställda innehar en styrelsepost i en sådan 
förening. I denna granskning betraktar vi den typen av uppdrag som bisysslor.  

4.2 Stickprovsgranskning 
Granskningen har omfattat 2 492 anställda. I den siffran ingår alla som innehaft en 
anställning i kommunen under granskningsperioden oavsett hur lång eller kort 
anställningen varit. Bland dessa finns det personer som under granskningsperioden 
haft:  

• Både tidsbegränsad och tillsvidareanställning  
• Både heltids- och deltidsanställning  
• Anställning i mer än en sektion 

 
Dessa omständigheter får till följd att såväl de siffror som presenteras i löpande text på 
följande sidor som siffrorna i tabell 1 nedan samt i tabell 2 i avsnitt 4.3 framstår som 
felaktiga om de räknas samman. Med andra ord finns det ett antal anställda som finns 
med ”dubbelt” i uppgifterna nedan.  
Av de 2 492 personer som berörts av granskningen har vi i vår dataanalys funnit att 
285 personer (11,4 %) innehar eller har innehaft en eller flera bisysslor i 
näringsdrivande associationer. Totalt antal förekommande bisysslor uppgår till 345 
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stycken. De flesta av de 285 personer som innehar bisysslor har endast en bisyssla, 
men 54 personer (18,9 %) innehar två eller fler bisysslor. 
Det bör noteras att 11 av de 387 bisysslor som vi har identifierat avser olika typer av 
funktionärsposter i bostadsrättsföreningar. Det ska också nämnas att ett antal personer 
under granskningsperioden har haft två olika funktionärsposter i en och samma 
association. Dessa har räknats som ett (1) uppdrag. Ett exempel kan vara att en 
person varit ledamot i en bostadsrättsförening under början av året och sen tillträtt som 
ordförande under slutet av året. 
Av de 285 personer som innehar eller innehaft en bisyssla under granskad period är 66 
personer skogsägare. 
Eftersom vår dataanalys endast fångar bisysslor i form av funktionärsposter i 
näringsdrivande associationer är det faktiska antalet bisyssleinnehavare sannolikt 
högre än det antal som framkommer i vår dataanalys. 
Förekomsten av bisysslor i form av funktionärsposter i näringsdrivande associationer 
presenteras i tabell 1 nedan.   
Tabell 1 Sammantagen tabell över antalet anställda med bisysslor samt antalet bisysslor inom kommunens 
olika förvaltningar 

Styrelse/nämnd Antal anställda Antal anställda 
med bisyssla 
(andel) 

Antal 
förekommande 
bisysslor 

Kommunstyrelsen 391 52 (13,2 %)              66 

Socialnämnden 1353 110 (8,1 %) 136 

Barn- och utbildningsnämnden 983 126 (12,8 %) 167 

Summa 2 492 285 (11,4 %) 345 

 

4.2.1 Bedömning 
Som framgår i rapportens inledning/bakgrund kan arbetsgivaren förbjuda arbetstagaren 
att utöva en bisyssla om den anses hindra arbetsuppgifterna. Mot bakgrund av att cirka 
11 procent av medarbetarna i Vimmerby kommun har en mer eller mindre omfattande 
bisyssla, i form av funktionärspost i en näringsdrivande association, kan det inte 
uteslutas att det inte förekommer bisysslor som inverkar hindrade på arbetsuppgifterna.  
För att säkerställa att så inte är fallet är det enligt vår bedömning viktigt med tydliga 
styrdokument om bisysslor samt att dessa efterlevs. Vår bedömning är att följsamheten 
till befintliga styrdokument är bristfällig, där kommunstyrelsen, socialnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden behöver säkerställa efterlevnaden av gällande 
styrdokument.  
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4.3 Kännedom om bisysslor 
En av revisionsfrågorna avser ansvarigas kännedom om förekommande bisysslor. Vår 
ambition i granskningen har varit att stämma av förekomsten av bisysslor som vi 
identifierat i vår dataanalys med de uppgifter som finns registrerade i kommunen 
avseende förekomst av bisysslor. Som tidigare beskrivits finns dock ingen aggregerad 
information i kommunen av hur många anställda som innehar bisysslor. För att få fram 
sådana uppgifter krävs en manuell kontroll av inkomna anmälningar avseende 
bisysslor. Då den typen av kontroll skulle kräva mycket tid av verksamheten valde vi i 
stället att göra ett ”brett stickprov” utifrån de 285 bisyssleinnehavare som vi identifierat.  
Av de 285 personer som vi identifierat som bisyssleinnehavare har vi valt ut 69 
personer för vårt stickprov. Stickprovet omfattar således ungefär en fjärdedel av 
samtliga bisyssleinnehavare som vi identifierat. Det ska noteras att vissa av de 
personer som ingår i stickprovet har innehaft anställningar i mer än en förvaltning 
under granskningsperioden.  
I granskningen har vi, via kommunens HR-avdelning, ställt frågan om det finns ifylld 
anmälan / ifyllda anmälningar om bisyssla / bisysslor för de 69 personer som ingår i 
stickprovet. Om sådan anmälan finns har vi efterfrågat information avseende bisysslan, 
bland annat när anmälan gjordes.   
Av den sammanställning vi fått del av framgår det att 3 av de 69 personer som 
omfattas av stickprovet har anmält innehav av bisyssla. Av dessa 69 personer är 10 
personer skogsägare. 
I tabell 2 nedan görs en jämförelse mellan vårt analysmaterial och kommunens 
uppgifter om anmälda bisysslor.  
Tabell 2, Jämförelse mellan kommunens egna uppgifter med de uppgifter vi kommit fram till i vår 
dataanalys när det gäller förekomst av bisysslor, utifrån stickprov.  

Styrelse/nämnd Antal anställda med bisyssla utifrån stickprov 

Enligt vår dataanalys Enligt kommunens 
uppgifter  

Kommunstyrelsen 22 3 

Socialnämnden 21 0 

Barn- och utbildningsnämnden 26 0 

Summa 69 3 

 

26



 

 12 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Vimmerby kommun 
 Granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor 
 
 2021-12-22 

4.3.1 Bedömning 
Vi kan utifrån granskningen konstatera att väldigt få, 3, anmält innehav av bisyssla 
vilket synliggör att det saknas kunskap om vad som är en bisyssla och hur den ska 
anmälas.  
Mot bakgrund av det som tagit upp i detta avsnitt är vår bedömning att ansvariga inte 
kan anses ha kontroll över och kännedom om bisysslor i näringsdrivande 
associationer. Sammantaget gör vi bedömningen att kommunens samlade kännedom 
och kontroll över de anställdas bisysslor inte är ändamålsenlig. Vidare anser vi att 
kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden bör överväga att 
inom ramen för uppföljningen av den interna kontrollen, kontrollera efterlevnaden av 
reglerna avseende bisysslor. 
För att underlätta möjligheten till systematisk uppföljning avseende förekomsten av 
bisysslor inom kommunen anser vi att det behöver finnas en central sammanställning 
av uppgifterna. Det ska också understrykas att det är angeläget att den typen av 
sammanställning hålls uppdaterad. 
Det bör än en gång noteras att vår metod inte fångar bisysslor i form av anställningar 
hos andra arbetsgivare, vilket sannolikt är en befintlig risk vad avser arbetshindrande 
bisysslor. Mot bakgrund av den bristande kännedomen/kontrollen avseende bisysslor i 
form av funktionärsposter i näringsdrivande associationer ser vi en risk för att det även 
finns bristande kännedom/kontroll avseende bisysslor i form av anställningar hos andra 
arbetsgivare. Vi ser det därmed som viktigt att kommunstyrelsen och berörda nämnder 
tydliggör rutiner i syfte att stärka uppföljning och kontroll av anställdas bisysslor. 
 

4.3.2 Inköp från företag/motsvarade där anställda har bisyssla 
Vi har kunnat konstatera att det finns företag/motsvarande där anställda i kommunen 
under granskningsperioden innehaft en funktionärspost. Av dessa har 13 mottagit 
utbetalningar från kommunen under granskningsperioden. Kommunen har med andra 
ord gjort inköp av, eller på annat vis överfört medel till företag och föreningar, via sin 
leverantörsreskontra- och betalningsfunktion, där anställda innehar funktionärspost. 
Det handlar sammantaget om 148 verifikationer uppgående till totalt ca 1,1 miljoner 
kronor.  
I vårt stickprov ingår 10 av de 13 företag/motsvarande som under granskningsperioden 
mottagit utbetalningar från Vimmerby kommun. En av dessa bisysslor har identifierats 
av kommunen. 
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5 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kontrollen och 
uppföljningen av förekommande bisysslor inte är ändamålsenlig samt att kännedomen 
om förekommande bisysslor är bristfällig inom kommunen. Denna bristande kännedom 
om förekommande bisysslor kan enligt vår bedömning innebära stora risker för 
kommunen.  
Mot bakgrund av den stora skillnaden i antalet av oss identifierade bisysslor och av 
kommunen identifierade bisysslor gör vi bedömningen att befintlig policy och checklista 
sannolikt inte efterlevs, vilket i sin tur innebär att bisysslor inte kontrolleras och bedöms 
på ett ändamålsenligt sätt.  
När det gäller befintliga styrdokument gör vi bedömningen att dessa är ändamålsenliga 
men att den praktiska hanteringen inte efterlevs.  
För att säkerställa ett ändamålsenligt arbete, som minskar risken för otillåtna bisysslor, 
är vår bedömning att kommunstyrelsen och nämnderna behöver förbättra sin kontroll 
och uppföljning avseende bisysslor. 
 
Utifrån vår sammanfattande bedömning rekommenderas att kommunstyrelsen, 
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden:  

— Upprättar en central sammanställning av uppgifterna för att underlätta möjligheten 
till systematisk uppföljning avseende förekomsten av bisysslor inom kommunen.  

— Initierar en kommunövergripande utbildnings- och informationsinsats avseende 
bisysslor för att öka kunskapen bland medarbetarna. 

— Överväga att inom ramen för uppföljningen av den interna kontrollen, kontrollera 
efterlevnaden av reglerna avseende bisysslor.   
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Certifierad kommunal revisor Kommunal revisor 
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Kommunal revisor 
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mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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Datum 
2021-12-22 Vimmerby 

cj kommun 

Revisorerna 

 

Till  

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige för kännedom 

Granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor 

Revisorerna i Vimmerby kommun har gett KPMG i uppdrag att granska kommunens kontroll av anställdas 
bisysslor 

Granskningens slutsats är att kontrollen och uppföljningen av förekommande bisysslor inte är ändamålsenlig 
samt att kännedomen om förekommande bisysslor är bristfällig inom kommunen. 

Resultatet av granskningen redovisas i sin helhet i bifogad revisionsrapport. 

Vi emotser kommunstyrelsens svar senast den 28 februari 2022 med uppgifter om vidtagna eller planerade 
åtgärder avseende de bedömningar som återfinns i rapporten. 

För kommunens revisorer 

Roland Ilemark 
Ordförande 
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Remiss 
Sida 
1 (1) 

2022-02-21 Ärendenr  
2022/100 

   Id  
2022.587 

 
 
 
 
 

Kommunfullmäktiges presidium     

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

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

    Kommunstyrelsen 
 
 
 

Medborgarförslag - Övergångsställe från Sevedegatan till Motorsport 

Beslut om remittering 
Medborgarförslaget får ställas. 
 
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 

Sammanfattning av ärendet  
Anneli Söderström föreslår i sitt medborgarförslag att ett övergångsställe anläggs från 
Sevedegatan över till Motorsport. Hon menar att det alltid är mycket trafik och svårt att 
komma över gatan där. 
 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om övergångställe från Sevedegatan till Motorsport. KS 2022.481 
 
 
 
Leif Larsson 
Kommunfullmäktiges ordförande
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Sida 
1 (1) 

2022-02-24 Ärendenr  
2022/105 

   Id  
2022.588 

 
 
 
 
 

Kommunfullmäktiges presidium     

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

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

    Kommunstyrelsen 
 
 
 

Medborgarförslag om att bilda förbättringsråd inom de olika kommunala 
förvaltningarna 

Beslut om remittering 
Medborgarförslaget får ställas. 
 
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 

Sammanfattning av ärendet  
Lena Rydersten föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen bildar förbättringsråd inom de 
olika förvaltningarna. 
 
Lena Rydersten menar att avståndet mellan medarbetare och politik ofta känns stort och svårt 
att överblicka. Råden skulle enligt förslaget bestå av representanter för medarbetare, chefer, 
tjänstemän och politik. Där skulle aktuell situation och förslag till förändrings- och 
förbättringsarbete i respektive förvaltning kunna diskuteras. 
 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om att bilda förbättringsråd inom de olika kommunala förvaltningarna, KS 
2022.567 
 
 
 
Leif Larsson 
Kommunfullmäktiges ordförande
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Remiss
Sida
1 (1)

2022-03-09 Ärendenr 
2022/122

Kommunfullmäktiges presidium

Id 
2022.887

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

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

Medborgarförslag om inhägnad hundrastgård

Beslut om remittering
Medborgarförslaget får ställas.

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet 
Harriett Harrysson föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen anordnar en inhägnad rejäl 
hundrastgård på en plan mark. 

Harriet Harrysson skriver att befintlig hundrastgård vid Nossen är relativt kuperad, vilket kan 
medföra bekymmer för en del hundägare.

Harriet Harrysson undrar också om det finns möjlighet att använda den gamla fotbollsplanen 
vid Trekanten.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag om inhägnad hundrastgård, KS 2022.751

Leif Larsson (C)
Kommunfullmäktiges ordförande
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Ordförande: Leif Larsson
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Remiss
Sida
1 (1)

2022-03-11 Ärendenr 
2022/127

Kommunfullmäktiges presidium

Id 
2022.886

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

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

Motion om belysning vid Norregårds kvarn i Storebro

Beslut om remittering
Motionen får ställas.

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet 
Anneli Jakobsson (-) och Kjell Jakobsson (-) föreslår i sin motion att kommunen tar fram ett 
kostnadsförslag för belysning till kvarnen och vattenhjulet. De föreslår också att kommunen 
inför år 2023 ger utrymme i budgeten för belysning till Norregårds kvarn till vattenhjulet i 
Storebro.

Anneli Jakobsson (-) och Kjell Jakobsson (-) skriver att Norregårds kvarn i Storebro har anor 
från 1600-talet och är en kulturhistorisk sevärdhet. De menar att kvarnen är väl värd att 
bevara och att det skulle betyda mycket för Storebros invånare och besökare om det monteras 
dit en fasadbelysning och en lampa på vattenhjulet så kvarnen lyser upp när det är mörkt. 

Beslutsunderlag
Motion om belysning vid Norregårds kvarn i Storebro, KS 2022.843

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

Ordförande: Leif Larsson
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Motion om belysning vid Norregårds kvarn i Storebro 

 

Norregårds kvarn i Storebro med anor från 1600-talet räknas som Storebros allra första lilla industri. 
Denna kvarn var tidigare belägen mellan Vimmerby och Mariannelund och den skulle egentligen rivas 
men Ivar Gustavsson beslöt sig för att rädda kvarnen på 70-talet. Det här är en kulturhistorisk 
sevärdhet som är väl värd att bevaras och det skulle betyda så mycket för Storebros invånare och 
besökare om det monterades dit en fasadbelysning samt en lampa på vattenhjulet så kvarnen lyser 
upp när det är mörkt. Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta 

 

-Att ta fram kostnadsförslag för belysning till kvarnen och vattenhjulet samt 

-Att inför nästa år, se till att det finns utrymme i budgeten för att införskaffa belysning till Norregårds 
kvarn och belysning till vattenhjulet i Storebro 

 

Vimmerby 2022-03-10 

 

Anneli Jakobsson 

Kjell Jakobsson
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-03-15 

 
 

 
 
 
 
 
§ 108  2021/514 2022.1029  
 

Partistöd 2022 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

- att föreslå kommunfullmäktige att fastställa utbetalning av partistöd för år 2022 till 483 140 kr. 
 
 
Sammanfattning av ärendet  
Partistöd betalas ut enligt gällande regler antagna av KF 2020-11-16 §125. Ekonomiavdelningen föreslår 
att utbetalning ska ske enligt bifogat sammanställning. 
 
Beslutsunderlag 
KS 2021/514 Regler för partistöd i Vimmerby kommun enligt KF 2020-11-16 §125 
KS 2021/514 Uträkning enligt sammanställning 
 
 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga partier 
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Partistöd 2022
Beslut enligt KF§12 Dnr 
Budgetram 2022 483 140 kr
Partistöd enligt uträkning prisbasbelopp 2022 och enligt fullmäktige mandat 483 140 kr
Grundstöd 2022 10% av rambelopp/6 partier i fullmäktige 8 052 kr/parti
Mandatstöd 2022 90% av rambelopp/49 mandat i fullmäktige 8 874 kr/mandat

Antal
mandat Grundstöd Mandatstöd Totalt belopp

Vänsterpartiet 5 8 052 44 370 52 422,000

Socialdemokraterna 13 8 052 115 364 123 416,000

Centerpartiet 14 8 052 124 236 132 288,000

Moderaterna 6 8 052 53 244 61 296,000

Kristdemokraterna 5 8 052 44 370 52 422,000

Sverigedemokraterna 6 8 052 53 244 61 296,000

Ersättning till de partier som sitter i fullmäktige: 483 140,00

TOTALT 49 48 312,0 434 828,0 483 140,0

Prisbasbeloppet för år 2022 beräknats till 49 300 kronor.

Regler för partistöd i Vimmerby kommun
2 § Grundstöd och mandatstöd:
Rambelopp för partistöd är 20 % av prisbasbelopp gånger antal ledamöter i fullmäktige:
Uträkning partistöd 2022= 20% av 49300* 49 = 483 140 kr

Partistöd får även ges till ett parti vars representation har upphört, men enligt
2 kap 9 § 3 stycket kommunallagen endast under ett år efter det att sista
ledamoten avgick. Ett parti som gått kraftigt bakåt i ett val kan drabbas av
ekonomiska svårigheter och ha kostnader som partiet inte har råd med i den
nya situationen.
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-03-15 

 
 

 
 
 
 
 
§ 74  2022/123 2022.913  
 

Årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet 2021 - kommunen 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

- att föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för Vimmerby kommun 2021. 

Kommunstyrelsen beslutar att 
- överlämna årsredovisningen för Vimmerby kommun 2021 till revisorerna för granskning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning 2021 för Vimmerby kommun. 

Årets resultat i årsredovisningen uppgår till 63,8 miljoner kronor för kommunen och till 78,9 miljoner  
kronor i den sammanställda redovisningen (kommunen och kommunkoncernen).  

Avstämningen mot kommunallagens balanskrav visar att kommunens ekonomi är i balans. Kommunen når 
merparten av alla mål för god ekonomisk hushållning 

Årsredovisning 2021 för Vimmerby kommun överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande. 
 

Beslutsunderlag 
KS 2022/123 Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse: Årsredovisning 2021 för Vimmerby kommun 
KS 2022/123 Årsredovisning 2021 Vimmerby kommun  
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer  
Samtliga nämnder och bolag                     
Ekonomiavdelningen  
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Tjänsteskrivelse 
Sida 
1(3) 

Datum 

2022-03-10  
Referens 

  
 
kommunstyrelseförvaltningen 
ekonomiavdelningen 
Roger Sjögren 

 Id: 2022/123 
 
 
 

 
 Kommunstyrelsen 

 
 

Årsredovisning 2021 för Vimmerby kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att  
1. godkänna årsredovisningen för Vimmerby kommun 2021 

Kommunstyrelsen beslutar att 
2. överlämna årsredovisningen för Vimmerby kommun 2021 till revisorerna för 

granskning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning 2021 
för Vimmerby kommun. 

Årets resultat i årsredovisningen uppgår till 63,8 miljoner kronor för kommunen 
och till 78,9 miljoner kronor i den sammanställda redovisningen (kommunen och 
kommunkoncernen).  

Avstämningen mot kommunallagens balanskrav visar att kommunens ekonomi 
är i balans. Kommunen når merparten av alla mål för god ekonomisk 
hushållning 

Årsredovisning 2021 för Vimmerby kommun överlämnas till kommunstyrelsen 
för godkännande. 

Ärendet 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen (2017:725) upprätta och fastställa 
årsredovisning efter avslutat budgetår. Årsredovisningen är upprättad i enlighet 
med Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597).  

Årsredovisningen är en återrapportering av ekonomi och måluppfyllelse för det 
gångna året och innehåller även en redogörelse för kommunallagens krav på 
balans samt god ekonomisk hushållning. Grunden för uppföljning av mål och 
ekonomiskt resultat är Budget 2021 samt de särskilda beslut om 
ombudgeteringar som kommunfullmäktige har fattat under året. 
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Det ekonomiska resultatet  
Kommunens resultat för 2021 uppgår till 63,8 mnkr vilket är 34,8 mnkr bättre än 
utfall 2020, 53,1 mnkr bättre än budgeterat och 25,0 mnkr bättre än den prognos 
som gjordes i samband med delårsrapport per sista augusti. Orsaken till den 
positiva avvikelsen mot budget är främst beroende på en väldigt bra utveckling 
på börsen vilket påverkar finansnettot positivt. Resultatet motsvarar 6,0 % av 
skatteintäkter och statsbidrag. 

Årets investeringar för kommunen uppgick till 54,3 mnkr vilket är 25,7 mnkr 
lägre än budget beroende på senareläggning av nyproduktion på Nybble. Inga 
amorteringar har skett av upptagna lån under året. Försäljning av mark uppgick 
till 8,2 mnkr. Ingen nyupplåning har skett under året. Årets investeringar är helt 
självfinansierade vilket överensstämmer med målsättning i budget. 

Soliditeten exklusive ansvarsförbindelser minskade med 1,5 procentenheter och 
uppgick till 50,5 %. 

Kommunens nämnder (exklusive finansiering) redovisar en negativ avvikelse 
om 6,3 mnkr. Det största underskottet återfinns hos socialnämnden (- 7,8 mnkr). 
Under året har regelbundna avstämningar skett mellan nämndens presidium och 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Information om läget i nämnden har även 
delgivits kommunstyrelsen löpande. 

Budgetföljsamheten har varit acceptabel både totalt sett och för kommunens 
nämnder eftersom socialnämndens underskott har uppvägts av överskott på 
kommunstyrelseförvaltningen och på centrala finansiella poster.  

Prognossäkerheten har varit otillfredsställande för nämnderna totalt sett men är 
klart bättre än föregående år. 

Koncernens samlade resultat (kommunen och de kommunala bolagen) uppgår 
till 78,9 mnkr vilket är 47,3 mnkr högre än föregående år. VKF-koncernens 
resultat innebär således en positiv effekt med 11,7 mnkr i den sammanställda 
redovisningen. 

Balanskravsresultat 
Balanskravet innebär att kommunen inte får besluta om en budget där kostna-
derna överstiger intäkterna. Om balanskravsresultatet för ett visst räkenskapsår 
ändå är negativt, ska det regleras under de tre följande åren. Kommunfullmäkti-
ge ska då anta en åtgärdsplan för hur regleringen av resultatet ska ske.  

Resultaträkningen utgör underlag för avstämning mot kommunallagens krav på 
ekonomisk balans. Enligt den balanskravsutredning som återfinns i 
årsredovisningen, har kommunen 2021 ett positivt balanskravsresultat efter 
balanskravsjusteringar på 33,7 mnkr  

Enligt kommunallagen finns en möjlighet att avsätta positiva resultat till 
resultatutjämningsreserven (RUR). Reserven kan disponeras kommande år om 
skatteintäkterna påverkas negativt till följd av en försvagad konjunktur. Enligt 
kommunfullmäktiges riktlinjer kan avsättning ske då resultatet överstiger 1 % av 
skatter, generella statsbidrag och utjämning vilket motsvarar 10,6 mnkr år 2021.  

Resultatutjämningsreserven uppgår till totalt 53,4 mnkr efter denna avsättning. 
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Efter avsättning till resultatutjämningsreserv (23,0 mnkr) är balanskravsresulta-
tet 10,7 mnkr. Kommunen uppfyller således kravet på en ekonomi i balans. 

God ekonomisk hushållning 
I årsredovisningen rapporteras bedömningen av god ekonomisk hushållning ur 
ett helhetsperspektiv, vilket innefattar måluppföljning både ur ett finansiellt 
perspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv. 

Sammantaget görs bedömningen att merparten av målen har uppfyllts eller är 
nära måluppfyllelse och att god ekonomisk hushållning därigenom föreligger. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse: Årsredovisning 2021 för 
Vimmerby kommun 
Årsredovisning 2021 Vimmerby kommun (bilaga, dokument) 

Beslutet ska skickas till 
revisionen 
nämnder och bolag                     
ekonomiavdelningen  
samtliga ledningsgruppen 
 

Roger Sjögren 
Ekonomichef  
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VIMMERBY KOMMUN, ÅRSREDOVISNING 211231 

1 

Fakta om Vimmerby kommun 

Vimmerby kommun ligger i nordvästra delen av Kalmar län 

och gränsar till Jönköpings- och Östergötlands län.  

Vi har ungefär lika långt till Stockholm, Göteborg och 

Malmö - mellan 300 till 350 km. 

Strax utanför staden rinner Stångån som är en av få större 

vattendrag i Sverige som rinner norrut. Stångån har under 

många århundraden varit en viktig transportled. 

Vimmerby är en av Sveriges äldsta städer. Från 1350 

finns det dokument som omnämner stadens sigill men vi 

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

kingatida gravplats i staden är ett tydligt tecken på det. 

Redan tidigt var Vimmerby känt för sitt hantverk och sina 

marknader. Framgångarna var till stor förtret för många 

omgivande städer och därför drogs Vimmerbys stadsrättig-

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

innan staden återfick sina rättigheter av Carl IX. Det är 

därför som det finns ett C för Carolus och den romerska 

siffran IX i Vimmerbys stadsvapen. 

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

IX gav tillbaka stadsrättigheterna år 1604 skrevs det in i 

privilegiebrevet att staden årligen skulle hålla tre mark-

nader. Den traditionen fortlever ännu idag. Marknader och 

oxhandel är två näringsgrenar som satt sin prägel på sta-

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

lan åren 1727 och 1746 levererade Vimmerbys borgare  

28 459 oxar enbart till Stockholm. 

År 1862 bildades de kommuner som sedan blev Vimmerby 

kommun. De äldsta landskommunerna var relativt små 

och hade ofta samma gränser som socknen. Under stor-

kommunsreformen på 1950-talet slogs flera av de små 

kommunerna samman till större enheter. Storkommunerna 

slogs år 1971 samman till nuvarande Vimmerby kommun. 

Astrid Lindgren, Sveriges mest älskade barnboksförfattare 

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

den Näs som hon klättrade i sockerdricksträdet och lekte i 

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

sagor i Kristins kök. Idag är Näs ett kulturcentrum som 

lockar tusentals besökare varje år. Besöksnäringen har 

vuxit starkt i Vimmerby kommun under de senaste åren 

och en stark dragningskraft är Astrid Lindgrens Värld som 

varje år lockar omkring en halv miljon besökare. 

Vid årsskiftet 2021/2022 bodde det 15 578 personer i Vim-

merby kommun, fördelat på 7 950 män och 7 628 kvinnor. 
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Kommunalrådet har ordet 

Självklart har även vår egen verksamhet påverkats. Jag 

tror inte att jag behöver förtydliga eller ge exempel på 

hur vi alla har påverkats och jag vill rikta ett tack till alla 

som slitit, varit uthålliga, samarbetat för att hitta nya 

lösningar och tagit ansvar för att vi ska ta oss igenom 

pandemin. 

Glädjande nog, kan vi ur det kommunala perspektivet 

konstatera att vi, trots en i många verksamheter an-

strängd personalsituation, klarat av att upprätthålla våra 

viktiga funktioner att ge service till medborgarna på ett 

tillfredställande sätt. 

Vad gäller vår ekonomi har vi ett samlat resultat som 

överstiger det mål vi la inför 2021. En kommun har inte 

som mål att gå med vinst men bör ha ett överskott som 

klarar eventuellt tuffare år och för att kunna underhålla 

och investera framåt.  

Vi har definitivt stora investeringsbehov framför oss 

bland annat i en ny förskola och ett nytt äldreboende. 

Våra bolag VEMAB och Vimarhem har också ansenliga 

investeringsbehov och vi har under året fått en förstudie 

klar kring en eventuellt ny högstadieskola i Vimmerby 

tätort. Det är ju så det ska vara, att vi har en god eko-

nomisk hushållning i kommunen men också att vi blick-

ar framåt och investerar för framtiden. I hela kommu-

nen. 

Glädjande nog är Vimmerby en attraktiv kommun att 

investera i och vi kan notera att många av våra företag 

satsar och investerar trots pandemiår. Såväl lokala ent-

reprenörer som externa företag bygger också bostäder 

av olika slag. Vårt eget bostadsbolag fick klartecken 

under året för att bygga hyresrättslägenheter i centrala 

Vimmerby. Den helt dominerande delen av bostadsbyg-

gandet har skett i eller strax intill Vimmerby tätort.  

Samtidigt finns behov av bostäder även i vår landsbygd 

dit det finns intresse att flytta men begränsat med bo-

ende. Det är ingen ny kunskap men vi har mycket tyd-

ligt fångat upp de signalerna igen när vi påbörjade en 

dialogturné i våra tätorter under året som gick. Den 

dialogturnén är en viktig del i arbetet med att arbeta 

fram en ny översiktsplan för hela kommunen. Den pla-

nen syftar till att ta ett samlat och hållbart grepp om den 

framtida samhällsutvecklingen i kommunen. Till den vill 

vi ha in så mycket tankar och inspel som möjligt och 

under 2022 kommer vi fortsatt att träffa och ha dialog 

med fler orter, fler lokal utvecklingsgruppen samt med 

förenings- och näringsliv där huvudfrågan är vad som 

behövs för att utveckla vår kommun på ett bra sätt.  

Parallellt arbetar vi för att ta fram en ny vision för Vim-

merby kommun. Dialog och samverkan har genomförts 

och målet är att visionen ska vara antagen under 2022. 

Vimmerby är en kommun med gott rykte och det är po-

sitivt. Men visst kan allt bli bättre och bättre blir vi bara 

tillsammans. Så som slutord vill jag uppmana alla, så-

väl anställda i kommunen som till medborgare att ta 

möjligheten att komma med idéer och inspel som gör 

vår kommun ännu bättre.  

Det är många som ska ha ett tack för engagemang, uthållighet, gott samarbete och ansvarsta-

gande under 2021. Året blev ju ännu ett år som präglades av pandemin och som påverkade 

många, såväl på individnivå som i förenings- och näringsliv. 

Jacob Käll (C) 

Kommunalråd  
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Pandemin har fortsatt prägla kommunkoncernens ar-

bete under 2021. Kommunens krisledningsgrupp och 

krisledningsnämnd har varit aktiverade under större 

delen av året men inaktiverades i slutet på året. Krisled-

ningsarbetet ska utvärderas på olika nivåer framöver 

men koncernledningen kan redan nu konstatera att 

arbetet flutit på väl utifrån förutsättningarna. Ledningen 

har blivit tränad i att fatta beslut under oklara omstän-

digheter och även uthålligheten har tränats. Läget har 

också visat på vikten av att i möjligaste mån behålla 

normala strukturer och förstärka med insatser där det 

behövs i organisationen utifrån behov. Framförallt visar 

det sig mycket viktigt att stödja första linjens chefer som 

leder och styr verksamhet och medarbetare som utför 

kärnuppdragen inom kommunkoncernen. Berörda har 

på ett föredömligt sätt utfört sina uppgifter. Vi har sett 

prov på både stor ansvarskänsla och kreativa lösningar 

på uppkomna problem samt en ökad samverkan över 

avdelnings/förvaltnings och bolagsgränser som stärkt 

relationer och ökat förståelsen för olika verksamheters 

komplexitet utifrån uppdragen. 

Den politiska majoriteten har tillsammans med olika 

tjänstepersoner haft som mål att öka frekvensen av 

dialog med kommunens medborgare, företag och före-

ningar. Dessa planer har inte kunnat effektueras i mot-

svarande omfattning på grund av läget med covid-19. 

Ett gott exempel på ett fortsatt fruktbart utvecklingsar-

bete har dock skett inom ramen för “Vimmerby Tillsam-

mans” (Företagarna Vimmerby, Vimmerby handel, Vim-

merby Fastighetsklubb, Vimmerby Turistbyrå och Vim-

merby kommun) där ett antal aktörer hjälpts åt att ta 

fram olika strategier för att mildra effekten av pande-

min. Av samma anledning har också samverkan skett 

med ett antal regionala och nationella aktörer som 

bland annat mynnat ut i ett möte i oktober 2021 - “Ett 

levande Vimmerby”. 

Arbetet med att möjliggöra för fler bostäder har fortsatt. 

Under året har kommunen sålt ett större antal tomter i 

Nosshult. Dialog med olika aktörer på marknaden på-

går kontinuerligt där processen kommit olika långt. Som 

det ser ut vid årets slut 2021 så kommer flera privata 

aktörer bygga bostäder under 2022 inklusive kommu-

nens eget bostadsbolag Vimarhem AB. 

På industriområdet Krönsmon är en tomt såld och det 

finns avsiktsförklaringar för ytterligare fyra tomter. Ytter-

ligare en avsiktsförklaring har löpt ut, men diskussionen 

fortgår om en eventuell förlängning. Utöver det finns 

pågående muntliga dialoger. 

Att hantera kompetensförsörjningen är en av våra vikti-

gare frågor framöver. Kommunkoncernen kommer att 

fokusera på den frågan framgent och ska tillsammans 

med näringslivet hitta former för arbetet. 

Att arbetet påbörjats under året med ett nytt kontakt-

center i stadshuset känns mycket bra. Nu börjar det ta 

en ny fysisk form och det ska bli spännande att se re-

sultatet under nästa år. Jag ser mycket fram emot att 

kunna utveckla våra arbetsformer med en ökad tillgäng-

lighet och effektivitet för att möta kommunens medbor-

gare på ett mera tidsenligt och framtidsanpassat sätt. 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare, 

för att fantastiskt fint utfört arbete under 2021, som för 

väldigt många skett under mycket komplexa och utma-

nande förhållanden. 

 

Kommundirektören har ordet 
Pandemin har fortsatt att prägla kommunens arbete även under 2021 och i slutet av året ökade 

smittspridningen vilket innebar nya rekommendationer för att minska smittspridningen. Trots det 

har flera utvecklingsarbeten kunnat genomföras, bland annat arbetet med att möjliggöra bostads-

byggande i kommunen.  

Carolina Leijonram 

Kommundirektör 
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Kommunstyrelsen 2021-12-31 

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

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

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. 

Jacob Käll (C) 

Ordförande 

Marie Nicholson (M)

1:e vice ordförande      

Helen Nilsson (S) 

2:e vice ordförande 

Eva Svensson (C) 

Ledamot 
Erik Paulsson  

Ledamot 

Bo Svensson (C) 

Ledamot 

Ola Gustafsson (KD) 

Ledamot 

Peter Högberg (S) 

Ledamot 

Daniel Nestor (S) 

Ledamot 

Lars Johansson (V) 

Ledamot 
Emil Larsson (SD) 

Ledamot 

Ersättare 

Peter Andrae (M) 

Tomas Peterson (M) 

Marcus Jonmyren (C) 

Eva Berglund (S) 

Sandra Carlsson (C) 

Peter Karlsson (C) 

Torbjörn Sandberg (KD) 

Lis-Astrid Andersson (S) 

Kenneth Björklund (S) 

Peter Fjällgård (V) 

Petra Whidotti (SD) 

Kommunfullmäktige 2021-12-31 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här sitter 49 folkvalda politi-

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

munala verksamheten. Kommunfullmäktige sammanträder ca 10 gånger per år. 

Leif Larsson (C) 

Ordförande 

Gudrun Brunegård (KD) 

1:e vice ordförande 

Lennart Nygren (S) 

2:e vice ordförande 

Mandatfördelning 2019-2022 

Centerpartiet 14 

Socialdemokraterna 13 

Moderaterna 6 

Sverigedemokraterna 6 

Kristdemokraterna 5 

Vänsterpartiet 5 
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Höghultsvägen, Vimmerby 
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Händelser under året 

Januari Februari Mars April Maj Juni 

Pandemin fortgår och smittotalen är 

höga. Gymnasiet och vuxenutbild-

ningen har fort-

satt distansun-

dervisning och 

grundskolan har 

delvis distansun-

dervisning.  

Årets national-

dagsfirande 

sker digitalt ge-

nom Vimmerby 

tillsammans.  

Regionala utvecklingsnämnden i Kalmar län 

beviljar Litteraturnod Vimmerby 950.000 kr. I 

april höjs anslaget 

med ytterligare 

250.000 kr.  

Britt-Marie Ingelsjö som arbetar 

på vård och omsorgsboende/

korttidsenheten på Vimarhaga 

har blivit 

utsedd till 

årets hand-

ledare i 

Kalmar län.  

I samband med Världsbokdagen 

satsar Vimmerby Bibliotek på en 

digital litteraturfestival med fyra 

författarprogram.  

Den planerade 

ombyggnation-

en av stadshu-

sets entré och 

reception star-

tar. Arbetet är 

en del i etable-

ringen av kon-

taktcenter som 

blir kommunens 

nya medborgar-

service. 

För att främja den fysiska aktiviteten och 

öka möjligheten till spontanrörelse i hela 

kommunen  har 

flera åtgärder 

vidtagits. Nu 

finns det möjlig-

het till såväl 

basket som  

streethockey,  

asfaltsbandy, 

skate, trickcyk-

ling, kickbike, 

inlines och mer 

därtill. 

När Aktuell Håll-

barhet presente-

rar sin årliga 

rankning av Sve-

riges miljöbästa 

kommun hamnar 

Vimmerby på 

plats 141 av Sveriges 290 kommuner.  

I Öppna Jämförelser Företagsklimat 

sammanställer Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR) resultat från servicemät-

ningen Insikt. Vimmerby kommun har ett 

fortsatt högt nöjd-kund-index (NKI) på 74. 

Stadsmuseet Näktergalen öppnar upp igen efter att ha 

varit stängt pga pandemin och det visas en kombinat-

ion av utställningar som bland annat ”Slöjd med bud-

skap” och ”Vimmerbytrakten i närbild”.  

Den 5:e januari påbörjades vaccination mot  

covid -19 i Vimmerby kommun. Först ut var Irma 

Gustafson, boende på Vidala i Södra Vi. 
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        Juli          Augusti         September         Oktober        November       December 

Kungaparet 

besökte Kalmar 

län och under 

mötet med fo-

kus på företa-

gande deltog 

Vimmerby 

kommuns ut-

vecklingschef 

Thomas Svärd 

där han fick möjlighet att informera om hur pan-

demin påverkat Vimmerby kommun och hur 

stängningen av Astrid Lindgrens Värld slagit 

hårt mot kommunens näringsliv. Thomas berät-

tade också om Vimmerby Tillsammans och det 

arbete som gjorts för att mildra effekterna av 

pandemin.  

Kommunstyrelsen tilldelar Storebro IF 2021 

års kultur– och fritidspris för sitt engagemang 

i lokalsamhället och för sina insatser inom 

både 

idrott 

och 

kultur. 

Ishallen öppnar åter i början på oktober för all-

mänhetens 

åkning efter 

ett långt up-

pehåll. En 

aktivitet som 

varit efter-

längtad.  

Under de tre första veck-
orna på sommarlovet har 
sex ungdomar i nian och 
ettan på gymnasiet haft 
feriepraktiken Unga kom-
munutvecklare.  
De har haft tre uppdrag 
där de ska undersöka hur 
unga upplever den fysiska 
tryggheten i kommunen, 
utvärdera badplatser och 
andra platser för fysisk 
aktivitet ur ett tillgänglig-
hets- och jämlikhetsper-
spektiv och testa på olika 
besöksmål i kommunen. 
Syftet med Unga kommu-
nutvecklare var att få ett 
ungdomsperspektiv på 
olika frågor och arbeten i 
kommunen. Unga kom-
munutvecklare är i sig en 
del av kommunens arbete 
med ungdomsinflytande 
och går i linje med Barn-
konventionen. 

Kalmar läns kulturutvecklare håller ut-

budsdag på Kulturskolan i Vimmerby. 

Länets olika kulturutvecklare presenterar 

sitt utbud av föreställningar, projekt, 

workshops och mycket 

annat för inbjudna kultur

- och skolchefer från 

hela länet. Fokus ligger 

på utbud för barn och 

unga, med förhoppning 

att många projekt inom 

exempelvis Skapande 

skola ska kunna genom-

föras.  

Kalmarsunds Pride arrangerade regnbågsgalan Loud 

and Queer på Kalmar Teater. Under galan fick Vim-

merby ta emot priset årets HBTQI-kommun för sitt 

aktiva arbete med frågorna.  

Vecka 46 firas den 

årliga Astridveckan 

i Vimmerby. I år 

utgår firandet från 

ett Pippi-citat: ”Det 

är absolut bäst för 

små barn att ha det 

lite ordnat. Allra 

helst om dom får 

ordna det själva”. 

Vimmerby 

kommuns 

Miljö- och 

byggnads-

pris 2021 

tilldelas Vim-

merby Bilde-

montering. 

Miljö- och 

byggnadspriset delas ut till någon eller några som har gjort en insats för 

en bättre miljö eller berikat byggnadsmiljön i kommunen.   
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Kommunstyrelseförvaltningen 

Viktiga händelser 2021 

 

Coronapandemin och de restriktioner som den har 

fört med sig sedan våren 2020 har påverkat hela 

organisationen, även kommunstyrelseförvaltningen. 

Fokus har varit att skydda de särskilt utsatta grup-

perna och upprätthålla samhällsviktiga funktioner. I 

det arbetet har kommunikation med medborgare, 

medarbetare och samverkansaktörer varit oerhört 

viktigt. 

 

Under året firar Sverige 100 år med allmän och lika 

rösträtt. I maj 2021 skrev Vimmerby kommun under 

en Deklaration för en stark demokrati och under året 

har vi genomfört ett antal åtagande för att bidra till en 

fortsatt stark demokrati i Sverige. Vimmerby var barn

- och ungdomsnod för Kalmar län under året och 

ansvarade för barnkonvention och ungdomsdialog. 

Vimmerby kommun har under året haft mycket fokus 

på HBTQI-frågorna och utsågs till årets HBTQI-

kommun i Kalmar län. 

 

En ny ekonomichef finns på plats sedan mars 2021. 

Under året har även utvecklingschefen och kommu-

nikationschefen avslutat sina anställningar där rekry-

teringar gjorts med lyckade resultat. På båda avdel-

ningarna har tillfälliga organisationer upprättats för 

att underlätta styrning och ledning av verksamheten 

som ska utvärderas under 2022. En revision inom 

området sätter ytterligare ljus på viktiga utvecklings-

områden. En del där en satsning skett är att skapa 

en stabilare struktur kring arbetet med ledning och 

styrning av kommunens mötesplatser. 

 

Utvecklingsarbetet med att få till ett samlat stabsar-

bete med samplanering av den verksamhet som 

bedrivs inom HR, administration och ekonomi har 

tagit form under året. En del av det som märkts är ett 

förstärkt arbete utifrån kommunstyrelsens uppsikts-

plikt. Vid flera tillfällen under året har kommunstyrel-

sen tagit del av olika typer av rapportering inom ra-

men för dess uppsiktsplikt.  

 

 

Kommunstyrelseförvaltningens uppgift handlar till stor del om att stötta processer  

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

I kommunstyrelseförvaltningen ingår, förutom avdelningarna administration, hr och  

ekonomi, även samhällsbyggnad och utvecklingsavdelningen. 

Torget i Vimmerby 

Foto: Andreas Horste 
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Projektet med ett kommungemensamt kontaktcenter 

har kommit igång på allvar och lokalerna beräknas vara 

färdigställda under våren 2022. Arbetet är ett led i att 

utveckla medborgarservicen och ska sammanlänkas 

med Vimmerby bibliotek där målet är en ökad tillgäng-

lighet och service. 

Samhällsbyggnadsavdelningen har fortsatt det utveckl-

ingsarbete som påbörjades under 2020. Arbetet med ny 

översiktsplan för kommunen har påbörjats och en pro-

jektplan har fastställts. 

 

På Räddningstjänsten har ett intensivt arbete pågått för 

att kunna vara i full drift med Jönköpings ledningscen-

tral från och med årsskiftet 2022. Arbetet är ett led i 

reformeringen av LSO (lagen om skydd mot olyckor) 

och driftsätts januari 2022. I slutet av året påbörjades 

ett arbete för ytterligare ökad samverkan med Väster-

viks kommun. 

 

Gatukontoret har fortsatt arbetet med att skapa och 

utveckla möjligheter för bostäder och företagande. 

Verksamheten har förstärkts med en ny mark- och ex-

ploateringsingenjör och även rekryterat en ny gatuchef 

får den tidigare numera är utvecklingschef i kommunen. 

På industriområdet Krönsmon har en ny infart färdig-

ställts liksom asfaltering av genomfart på området. Ar-

bete med att marknadsföra området fortsätter. Förut-

sättningar för en ny trafikövningsplats har skapats och 

kvarteret Nybble har färdigställts. Vimmerby kommun 

och Linköpings stift har kommit överens om ett stort 

markbyte i norra änden av tätorten vilket skapar förut-

sättningar inför framtida exploateringar. 

 

Fastighetskontoret har tillsatt en vakant tjänst och för-

bereder för att tillsätta en ny tjänst som innefattar sam-

ordning av kommunens upphandlingar och stötta verk-

samheten övrig tid. Under pandemin har det varit stora 

utmaningar både resursmässigt och även med mark-

nadens problematik med uteblivna leveranser. 

Kostenheten och lokalvårdsenheten har haft ökade 

uppdrag och anpassningar under pandemin. Beman-

ningssituationen har varit en utmaning för båda enhet-

erna, dels på grund av frånvaro men också på grund av 

svårighet att rekrytera. Lokalvården har köpt in tjänste-

telefoner till samtliga medarbetare vilket är en förbätt-

ring för både arbetsmiljö och säkerhet. 

 

Utvecklingsavdelningens arbete har präglats av pande-

min då både företag- och föreningsdialog samt fritids-

gård ingår i avdelningens arbete. 

Allaktivitetshuset Fabriken har haft begräsningar för 

antal besökare. Trots det har aktiviteter vid lov och le-

digheter genomförts enligt plan och under sommaren 

samordnade Fabriken feriepraktik för drygt 140 ungdo-

mar. 

Fritidsenhetens verksamhet har under året arbetat ak-

tivt med att anpassa, begränsa och vägleda föreningar-

na utifrån rekommendationer och råd kopplat till pande-

min. En barnkonsekvensanalys genomfördes angående 

barn och ungas hälsa utifrån pandemin vilket bland an-

nat resulterade i en kampanj för att lyfta var hjälp och 

stöd finns att få samt en satsning kring fysisk aktivitet 

där bland annat basketkorgar, skateramper och aktivi-

tetslådor placerats ut runt om i kommunen. Under hös-

ten uppdaterades ett av kommunens motionsspår med 

nytt underlag för att göra spåret mer tillgängligt för fler 

och i slutet av året beslutades det om inköp av nya 

bryggor till kommunens samtliga nio badplatser. 

Under flera år har Vimmerby präglats av motorburen 

problematik. Bilträffar, workshops och andra aktiviteter 

har arrangerats för att nå de ungdomar som har ett bil-

intresse. 

 

Näringslivsenheten träffade tillsammans med politiken 

ett tiotal företag digitalt och ett fåtal fysiskt. Utöver de 

riktade företagsbesöken genomfördes korta kontakter 

genom telefon och cityvandring. Vimmerby Tillsam-

mans har fortsatt att kraftsamla under året vilket resul-

terat i ett flertal planerade aktiviteter, bland annat ge-

nomfördes ett digitalt valborgsfirande. Under året har 

ett tätare samarbete med Hultsfreds kommun påbörjats 

samt en översyn av kommunens utvecklingsstrategi 

SLUS. 

 

Tre Tillsammans är ett projekt riktat till besöksnäringen 

med stöd av Tillväxtverket och Region Kalmar som 

Vimmerby kommun är projektägare av tillsammans med 

Hultsfred och Eksjö. Projektet har haft en del svårighet-

er med aktiviteter då allmänna råd och restriktioner satt 

en del käppar i hjulen.  Dock har en rad olika aktiviteter 

och insatser genomförts som uppskattas av företagen.  

 

Även kommunens mötesplatser har fått anpassa sin 

verksamhet i förhållanden till pandemin. Ett av de 

mindre projekten var att skapa en mötesplats utomhus i 

form av en odlingsstruktur vilken ritades av en anställd 

med arkitektbakgrund. Permanenta medel beslutades 

under året för Mötesplatsernas samordning och utveckl-

ing. 

 

Kulturskolan fortsätter att utveckla sin verksamhet och 

under året har kursutbudet  utökats. Ett flertal aktiviteter 

har genomförts bland annat en barnteaterturné. Dans-

profilen har fulla klasser och fortsatt stort söktryck. Ett 

samarbete med folkhögskolan påbörjades under våren 

och en ettårig musikallinje startade i augusti. Upprust-

ningen och verksamhetsanpassningar av Kulturskolans 

lokaler fortskrider. 
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Ekonomiskt utfall, jämförelse med budget 

 

Kommunstyrelseförvaltningen gör totalt ett överskott 

mot budget på 4,3 mnkr. 

 

Varav: 

Centrala förvaltningen gör ett överskott på 2,8 mnkr 

mot budget. Överskottet beror till stor del på utebliven 

kompetensutveckling, vakanta tjänster, sjukskrivningar, 

lägre arvoden samt partiell ledighet i samband med tex 

föräldraledighet och studier. Det har varit högre kostna-

der mot budget för upphandlingstjänster, användarkon-

ton, konsulter, tillfälligt inhyrd personal och annonsering 

medans det har varit lägre kostnader för kurser, resor, 

hotell, biljetter, system och andra köpta tjänster. 

 

Samhällsbyggnadsavdelningen gör totalt ett minus på 

0,2 mnkr mot budget. Efter ett strategiskt beslut om att 

avsluta två äldre investeringsprojekt, Södra Vi förskola 

och Vidala, blir fastighetskontorets resultat därför minus 

13,5 mot budget mnkr. Mark- o exploateringsverksam-

hetens resultat är ett överskott mot budget på nära 8,2 

mnkr pga. reavinster. Fortsatt stor påverkan av pande-

min; intäktstapp, merkostnader och sjuklöneersättning-

ar. Mest påtagligt inom räddningstjänsten där utbild-

ningar och övningar ej kunnat genomföras som vanligt, 

vilket medfört betydligt lägre kostnader än budgeterat.  

 

Utvecklingsavdelningen gör totalt ett överskott på 1,7 

mnkr mot budget. Det består av att Kultur och fritidsad-

ministration gör ett överskott mot budget på +0,6 mnkr. 

Överskottet utgörs främst av lägre kostnader för övriga 

främmande tjänster och administrativa tjänster. Övrig 

fritidsverksamhet gör ett överskott på 0,3 mnkr. Det 

beror bland annat på att man haft mindre antal aktivite-

ter på grund av Covid-19, man har även haft ett mindre 

antal ungdomar i feriearbete under året än budgeterat. 

De flesta övriga verksamheterna håller budget med 

mindre avvikelser. 

Förväntad utveckling 

 

Förvaltningen kommer att arbeta vidare med effektivi-

sering och framförallt hållbara verksamheter. Ett led i 

det är att fortsätta arbetet med att digitalisera våra verk-

samhetsprocesser. Under 2021 lades grunden för att ta 

fram en ny översiktsplan, ett arbete som kommer att 

fortsätta och inkludera viktig medborgardialog. Även 

kommunens nya vision ska implementeras och bli ett 

övergripande verktyg för samtliga styrdokument. Fokus 

på Agenda 2030 är fortsatt viktig liksom utvecklingen 

och implementeringen av kommunens gemensamma 

kontaktcenter. 

 

Det säkerhetspolitiska läget påverkar oss och i takt 

med mer digitalt arbete krävs mer kunskap och fokus 

inom området. Vi ser stora utmaningar i ökade el- och 

drivmedelspriser samt ökade indexeringstal som kom-

mer att bli en stor utmaning att finansiera. Många verk-

samheter inom förvaltningen är resurskänsliga och 

kompetensförsörjningen är fortsatt en stor utmaning. 

 

Fortsatt prioritering är att öka dialogen med medbor-

gare, föreningar och företag för att tillsammans lyfta 

frågan om hur vi tillsammans utvecklar Vimmerby kom-

mun. Där är Vimmerby Tillsammans en viktig del och 

arbetet för att det ska bli en etablerad samverkansplatt-

form fortgår. Näringslivsenheten kommer att genomföra 

en upphandling av Turistbyråtjänster för kommunen, då 

pågående upphandling är på sitt sista år. Under året 

kommer den nya och gemensamma budgetsatsningen 

för Vimmerby mötesplatser, Lärcenter och AMI att 

starta i syfte att öka samverkan och språkstöd.  

 

 

Målen 2021 

 

Se redovisning av varje mål på sidan 64. 

Kulturskolan fortsätter att utveckla sin verksamhet och under året har kursutbudet utökats. Ett samarbete med 

folkhögskolan påbörjades under våren och en ettårig musikallinje startade i augusti.  
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Viktiga händelser 2021 

 

 Situationen kring Covid-19 har starkt präglat hela 

året. Mycket utvecklingsarbete har lagts på is 

under perioden, då allt fokus har behövt läggas 

på att förebygga smittspridning, få verksamheten 

att fungera dagligen och ta fram planer och ruti-

ner kopplat till den pågående pandemin. 

 Campus Vimmerby fortsätter att växa, och har 

skrivit avtal med Linköpings Universitet om att 

starta program för grundlärare med inriktning 

fritidshem. Startade aug 2021. Campus har 

också under året fått tillträde till utökade lokaler 

för att möjliggöra en fortsatt utveckling. 

 Inom grundskolan har vi rekryterat en specialist-

utbildad skolsköterska för att förstärka den medi-

cinska delen av elevhälsan. 

 Den centrala elevhälsan har stärkts via rekryte-

ring av två skolpsykologer, varav den ena tjäns-

ten även utgörs av den nya funktionen elevhäl-

sochef. Detta kommer att stärka det förebyg-

gande och hälsofrämjande arbetet. 

 

 

 Samtliga enheter från förskola upp till vuxenut-

bildningen deltar i ett samverkansprojekt med 

skolverket, där skolverket finansierar insatser för 

4,6 mnkr inom våra verksamheter. Samverkans-

projektet rör flerspråkiga och nyanlända barn och 

elevers lärande. 

 Digitaliseringsprojektet tillsammans med skolver-

ket och försöksverksamhet med digitala nation-

ella prov pågår på vuxenutbildningen. Nya äm-

nesplaner för Vård- och omsorgsprogrammet 

påverkar även vuxenutbildningen och VO-

college. 

 Arbetet med förstudien kring eventuell nybygg-

nation av skola är slutfört, och resulterade i ett 

inriktningsbeslut i KS där programhandlingar 

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

Dock inget beslut fattat att bygga. 

 Planerna för byggnation av den nya förskolan i 

Nybble har tagit mer konkreta former. Byggstart 

under 2022. 

Barn– och utbildningsnämnden 

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

Inom nämndens ansvarsområde bedrivs även svenska för invandrare och samhällsorientering.  
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Grundskolans och grundsärskolans lokaler i Vimmerby 

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

got måste göras åt grundskolans och grundsärskolans 

lokaler i Vimmerby tätort. Rekryteringsläget inom 

grundskolan bedöms vara fortsatt svårt under både 

2022 och framöver. 

 

 

Ekonomiskt utfall, jämförelse med budget 

 

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter överskri-

der budgeten med 3,5 mnkr. Det motsvarar 0,9 % av 

nettobudgeten som är 379,2 mnkr 2021. Både intäkter 

och kostnader är högre än budgeterat. På intäktssidan 

avser de största avvikelserna statsbidrag som inte bud-

geteras, högre föräldraavgifter än beräknade och er-

sättning från försäkringskassan för sjuklöner på grund 

av pandemin. Ersättning från försäkringskassan har 

varit 2,3 mnkr under året. På kostnadssidan avser de 

största avvikelserna personalkostnader, interkommu-

nala ersättningarna och kostnader för särskilt stöd till 

barn och elever. 

 

Nämnd och förvaltning redovisar ett överskott på 0,5 

mnkr. Del av tjänst som har sålts till ekonomiavdelning 

och personal som har varit delvis föräldralediga bidrar 

till överskottet. 

 

Förskola och pedagogisk omsorg har en nettobudget 

89,6 mnkr och redovisar ett överskott på 3,3 mnkr när 

intäkter för föräldraavgifter är högre än beräknats. Anta-

let förskolebarn har minskat något i förhållande till 2020 

vilket har resulterat i mindre personalkostnader. Per-

sonliga assistenter kostar mer än budget då många 

barn är i behov av stöd. Ersättning från försäkringskas-

san var 1,0 mnkr. 

 

Grundskolan tillsammans med förskoleklassverksam-

heten redovisar ett sammanlagt överskott på 1,4 mnkr. 

Det är oförändrat elevtal i verksamheten. Antalet elever 

med behov av extra stöd är fortfarande hög men olika 

lösningar har minskat kostnaderna jämfört med tidigare 

år. Interkommunal ersättning för elever i andra kommu-

ner ger ett underskott på ca 1 mnkr. Det finns flera ele-

ver än budgeterat som läser i andra kommuner och 

många av dem är i behov av särskilt stöd. Ersättning 

från försäkringskassan var 0,9 mnkr. 

 

Grundsärskolans nettobudget på 7,3 mnkr överskrids 

med 2,2 mnkr när flera elever placeras i särskolan än 

vad som budgeterats.  

 

Fritidshemsverksamheten redovisar ett överskott på 0,1 

mnkr. Personalkostnaderna är högre än budgeterat 

men underskottet täcks upp av högre intäkter för föräld-

raavgifter än beräknats. Särskolans fritidshem redovi-

sar ett underskott på 0,5 mnkr.  

 

Gymnasieskolan redovisar ett sammanlagt underskott 

på 5,3 mnkr. Interkommunal ersättning för fler elever i 

andra kommuner samt färre i Vimmerby gymnasium 

ger ett resultat av IKE på minus 4,1 mnkr även om en 

förstärkning på 2,6 mnkr gjordes inför budgetåret 2021. 

Underskottet på gymnasiets verksamhet förklaras av 

högre personalkostnader än budgeterat samt kostnader 

för IT system som är ej budgeterat.  

 

Gymnasiesärskolan redovisar ett underskott på 2,2 

mnkr då fler elever finns i verksamheten samtidigt som 

flera elever har extra behov av stöd i form av elevassi-

stenter. 

 

Vuxenutbildningen redovisar ett underskott på 0,5 

mnkr. De riktade statsbidrag som tidigare finansierade 

den verksamheten har nu omvandlats till ett generellt 

statsbidrag till kommunen. Statsbidraget ’Skolmiljarden’ 

på 1,4 miljoner hjälper till att minska underskottet.  

 

Campus Vimmerby redovisar ett överskott på 1,4 mnkr. 

Högre intäkter än budgeterat samt ej förbrukad budget 

till utökade lokaler resulterar i ett överskott för 2021. 
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Förväntad utveckling 

 

Våren 2022 startade ganska ostadigt, vad gäller pande-

min och dess utveckling. Den förväntade utvecklingen 

gällande pandemin är dock att restriktioner och rekom-

mendationer gradvis kommer att avta under våren.  

 

Förvaltningens, och kommunens, ekonomiska utma-

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

gnoser för Vimmerby kommun ur ett ekonomiskt per-

spektiv, och det ser utmanande ut under de kommande 

5 åren. Den stora demografiska utmaningen, dvs att 

antalet invånare som bidrar till skatteintäkterna minskar 

kraftigt och den andel av invånarna som innebär kost-

nader för kommunen (barn och äldre) ökar, påverkar 

kommunen starkt. Barn- och utbildningsnämnden har 

utifrån detta en stor utmaning framåt. De kostnader 

som resulterat i nämnden underskott under 2021, kom-

mer att kvarstå under 2022. Det är kostnader för intra-

kommunala ersättningar, både för gymnasiet och 

grundskolan. Antalet elever på grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan är ovanligt högt, och detta kommer  

inte att förändras under 2022. Det i kombination med 

att nya verksamheter skall införas (barnomsorg på obe-

kväm arbetstid samt familjecentralen) gör att behovet 

av förstärkt budgetram för 2023 är stort. 

 

 

Målen 2021 

 

Andelen elever behöriga till yrkesprogram var den 

högsta på minst tio år 2021. Båda 7-9-skolorna har 

högre resultat än vad som kan förväntas utifrån elever-

nas grundförutsättningar. Det finns en tydlig koppling 

mellan elevernas resultat och andelen ogiltig frånvaro. 

Inför vårens enkätutskick har påståendena till medarbe-

tare, vårdnadshavare och elever omarbetats. Det gör 

att jämförelser med tidigare år inte blir helt rättvisande. 

Precis som tidigare år blir resultatet högt när eleverna 

svarar på frågan om trygghet. Skolorna har ett välfun-

gerande likabehandlingsarbete. 

 

Se redovisning av målen på sidan 65. 
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Socialnämnden 

Viktiga händelser 2021 

 

Den enskilt största händelsen även under 2021 är den 

pågående pandemin. Socialförvaltningen har legat i 

krisledning större delen av året, undantaget är en del 

av hösten. Pandemin har inneburit en stor påverkan på 

bemanningssituationen i alla verksamheter med högre 

frånvaro vilket leder till större behov av ersättare samt 

även inbeordringar och övertid. Det påverkar också 

brukare och patienter i och med att verksamheter har 

behövt förändras och anpassas. Socialförvaltningen 

samverkar med regionen och följer riktlinjer ex för 

skyddsutrustning. 

 

Förberedelser för byggande av nytt vård- och omsorgs-

boende på Nybble har påbörjats under hösten. Det nya 

boendet beräknas vara klart i början av 2024. 

 

Under året har den statliga satsningen med Äldre-

omsorgslyftet genomförts genom en utbildning med ett 

års heltidsstudier. Det har också under året startat upp 

ytterligare en utbildning i vård och omsorg där också 

språkstöd ingår samt att studier och arbete sker paral-

lellt. 

Individ- och familjeomsorgen har genomgått en organi-

sationsförändring med syfte att ha en mer ändamålsen-

lig organisation. Processorientering är ett värdeskap-

ande arbete som kommit igång och där individ- och 

familjeomsorgen är först ut. 

 

Byte av verksamhetssystem påbörjades 2020 och har 

fortsatt under 2021 för verksamhetsområdena Stöd och 

omsorg LSS samt Vård- och omsorgsboende. 

 

 

Ekonomiskt utfall, jämförelse med budget 

 

Bokslutet visar ett underskott på 7 817 tkr jämfört med 

budget. Inom alla verksamhetsområden finns det olika 

statsbidrag som har förbättrat utfallet. Generellt för 

verksamheter inom vård och omsorg är det fortsatt 

höga kostnader på grund av pandemin för korttidsfrån-

varo, övertid samt förbrukningsmaterial exempelvis 

skyddsutrustning. Förvaltningsövergripande redovisas 

ett överskott på 3 452 tkr och det beror på statsbidrag 

varav den största delen är ersättning för covid-19 för 

december 2020. 

 

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

funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg.  
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Inom individ- och familjeomsorgen finns ett underskott 

på 3 833 tkr. Placeringar av barn ger ett underskott på 

10 736 tkr och är den stora orsaken till underskottet. 

Kostnaderna för beroendevård samt ekonomiskt bi-

stånd är låga och ger överskott med 1 887 tkr respek-

tive 1 379 tkr. 

 

Äldreomsorgen redovisar ett underskott på 6 343 tkr 

vilket är ungefär samma nivå som året innan. Hem-

tjänsten står för den större delen av underskottet med 

4 144 tkr. Orsaken är ökade hemtjänsttimmar under 

året men också att det redan vid ingången av 2021 inte 

fanns balans i budgeten jämfört med antalet hemtjänst-

timmar i verksamheten. Under 2021 har hemtjänsttim-

marna ökat från 145 073 timmar till 147 621 timmar. 

Vård- och omsorgsboende har ett underskott på 2 199 

tkr och den största delen är en extern placering som 

inte finns i budget.  

 

Inom verksamhetsområde Stöd och omsorg LSS finns 

ett underskott på 442 tkr vilket är en klar förbättring 

jämfört med året innan. Här finns också en externplace-

ring för ca 2,1 mnkr som inte finns i budget samt ytterli-

gare extern placering i slutet av året. 

 

Hälso- och sjukvården har ett underskott på 650 tkr. 

Största orsakerna här är kostnader för tekniska hjälp-

medel med underskott på 1 261 tkr samt inkontinens-

hjälpmedel och sjukvårdsmaterial med ett underskott 

på 962 tkr. Kostnader för bemanning är däremot lägre 

än budget. 

 

 

Förväntad utveckling 

 

De största utmaningarna kan sammanfattas i två punk-

ter: 

 Möta ökande behov med begränsade resurser 

 Kompetensförsörjningen 

 

Äldreomsorgen och den kommunala hälso- och sjuk-

vården kommer att fortsätta att öka i och med den de-

mografiska ökningen med fler äldre och fler multisjuka 

äldre som vårdas i hemmet. Reformen ”Nära vård” som 

innebär att fler kommer att vårdas i hemmet istället för 

på sjukhus gör att ökningen är större än enbart utifrån 

demografi. 

 

Det är fortfarande en pandemi och det är svårt att för-

utse vad det innebär framåt. Men det finns en påtaglig 

risk att det kommer att fortsatt innebära en högre kort-

tidsfrånvaro samt högre kostnader för förbruknings-

material än före pandemin. Det är också troligt att det 

blir en påverkan på människors psykiska hälsa samt 

kanske också möjligheter att försörja sig. 

 

 

Ett viktigt område att uppmärksamma är barn och 

ungas hälsa. Vimmerby har en hög inströmning av oro-

sanmälningar och förhållandevis många barn place-

rade. Det behöver göras insatser på olika sätt för att 

förhindra att barn far illa och hamnar i det yttersta 

skyddsnätet som socialtjänsten är. Familjecentral är 

under uppbyggnad och planeras starta i början av 

2023. 

 

Utbyte av verksamhetssystemet fortsätter 2022 och 

utgör en viktig grund för att gå vidare med olika former 

av välfärdsteknik samt medborgartjänster. Infrastruk-

turen måste också förbättras för att det ska vara möjligt 

att utveckla digitala arbetssätt och införa ny digital tek-

nik.  

 

Kompetensförsörjningen behöver en tydlig strategi och 

plan då det är ett område som är avgörande för att 

verksamheten kan bedrivas samt att det också påver-

kar kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi. 

 

 

Målen 2021 

 

Underskottet mot budget är något större än tidigare 

prognoser under året. Bemanningsläget har på grund 

av pandemin förvärrats under slutet av året vilket på-

verkar. Det har också tillkommit ytterligare ärenden 

med personlig assistans och placeringar som inte var 

kända tidigare. Den största enskilda posten är place-

ringar av barn där det i första hand behöver ske en 

budgettäckning för de långvariga uppväxtplaceringar 

som finns men även för jourhem samt ett visst mått av 

mer tillfälliga placeringar. Budgetavvikelsen motsvarar 

totalt 1,9%. 

 

På grund av pandemin har de nationella brukarunder-

sökningarna inte genomförts som tidigare så där finns 

inget samlat resultat. Det är enbart förvissa delar inom 

individ- och familjeomsorgen som det har genomförts.  

Kompetensnivån för medarbetare har sjunkit och det är 

nu 74 % av tillsvidareanställd personal som har adekvat 

kompetens (utbildning).  Det är inom äldreomsorg som 

nivån är lägst med 62 % och det har varit en sjunkande 

trend i flera år i takt med fler äldre som behöver hjälp 

och det samtidigt finns färre med utbildning som kan 

arbeta. Även inom stöd och omsorg LSS har kompe-

tensnivån sjunkit och är nu 77 %. 

 

Det är 61 beslut som, helt eller delvis, inte har verk-

ställts inom tre månader. Av dessa är det 38 beslut där 

pandemin är orsaken till att det inte kunnat verkställas 

eller har pausats en tid. I övrigt är det till största delen 

lägenhet inom vård- och omsorgsboende som inte kun-

nat verkställas inom tre månader. 

 
Se redovisning av varje mål på sidan 64. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 

Viktiga händelser 2021 

 

 Ny förvaltningschef tillträdde 1 oktober. 

 Implementering av digital ärendehantering från 

och med 1 maj. 

 Företag, organisationer och privatpersoner är 

nöjda med servicen och ger förvaltningen fortsatt 

höga betyg i Insiktsmätningen för information, 

tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssä-

kerhet och effektivitet. 

 Agenda 2030, implementerad i verksamhetspla-

nen 2021. 

 Arbete med ny översiktsplan i Vimmerby kom-

mun.  
 
 

Ekonomiskt utfall, jämförelse med budget 

 

Nettokostnaden för verksamheten i kommunerna 2021 

(inklusive nämnd): 

Vimmerby 8 874 tkr 

Hultsfred 8 344 tkr 

 

Förklaringen till skillnaden i nettokostnaden är att Vim-

merby har fler invånare (15 566 respektive 14 042 vid 

beräkningstillfället) vilket också medför ett något större 

resursbehov. 

 

Resultat mot budget Vimmerby: +322 tkr inklusive 

nämnd -7 tkr 

Antal årsarbetare 2021: 32,37 jämfört med budget 33,5 

 

Verksamheten har haft lägre kostnader 2021 för lön, 

personalomkostnader och övriga personalkostnader. 

Vakanser inom bygglov har under senare delen av året 

kompenserats genom förstärkning av konsult. Även 

2021 har inneburit fortsatt stark begränsning av konfe-

renser och utbildningar med anledning av pandemiläget 

i samhället.  

Intäkterna för verksamheten ligger nära budget. De har 

stärkts med bidrag från staten på drygt 200 tkr för 

trängseltillsyn under 2021.  

 

 

 

 

 

Förväntad utveckling 

 

 Fortsatt arbete med digitalisering; 

-   Utveckling av nya e-tjänster och byte av  

    e-tjänsteplattform. 

-   Digital arkivering 

-   Digitalisering av fysiska arkiv.  

 Arbeta mer proaktivt mot företag och invånare 

för att underlätta att göra rätt. 

 Förändrade debiteringssätt av taxor för att för-

enkla och öka förståelsen samt att efterleva 

kommande lagstiftning. 

 
 

Målen 2021 

 

Verksamheten bedrivs inom budget och det ekono-

miska målet uppnås. Förvaltningen jobbar aktivt för att 

ge en god service vilket syns i resultaten i servicemät-

ningen Insikt. Till 2021 infördes två nya folkhälsomål. 

Samtliga planerade livsmedelskontroller har genomförts 

under året för att säkerställa att våra invånare konsu-

merar säkra livsmedel. Det var tre av tio verksamheter 

som vid provköp av tobak inte begärde legitimation på 

ungdom som fyllt 18 år. Kontroller inom området ska 

bidra till att det ökar och att invånare har ett lågt bruk av 

tobak.  

 

Årets medarbetarenkät visar överlag goda resultat. Be-

tygen för ledarskap minskar något och har säkert präg-

lats dels av Coronasituationen med mycket hemarbete 

och ledarskap på distans, dels den osäkerhet och de 

frågetecken som funnits i samband med byte av förvalt-

ningschef. Personalhälsan är god och sjukfrånvaron på 

förvaltningen har legat under 2% de senaste tre åren.  

 

Detaljplaner testas numera med hjälp av ESTER 

(EkoSystemTjänstEffektRäkning) som är ett verktyg 

framtaget av Boverket. Målet som helhet nås inte men 

variationen är stor mellan planerna beroende på vilken 

typ av mark som detaljplanerats. Resultatkraven för att 

klättra i Aktuell Hållbarhets ranking av Sveriges miljö-

bästa kommuner har blivit tuffare och målet nås inte. 

Det krävs att kommunerna jobbar systematiskt och do-

kumenterat med hållbarhetsfrågorna som spänner över 

hela kommunernas verksamheter. 

 

Se redovisning av varje mål på sidan 66. 

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

30 000 invånare i två kommuner. 

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

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

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

också uppdraget att samordna kommunernas hållbarhetsarbete. 
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Viktiga händelser 2021 

 

Under året har ett nytt e-ärendesystem “Wärna Go” 

börjat användas. Det ger bättre överblick och struktur i 

handläggningen av ärenden. 

Under året har också avtalen mellan de fyra samver-

kande kommunerna förnyats. 

 

 

Ekonomiskt utfall, jämförelse med budget 

 

Det ekonomiska utfallet är 0,2 mnkr bättre än budget. 

Orsaken är att verksamheten begränsats med digitala 

möten mm, samt att kostnaden för granskning av års-

räkningar inte behövt använda den budgetmarginal 

som avsatts. 

 

Förväntad utveckling 

 

Ny lagstiftning med högre krav på kontroll och gransk-

ning ökar behov av personella resurser. Det är också i 

ökande grad svårt att hitta ställföreträdare/godemän. 

En utredning om att etablera en förvaltarenhet kommer 

att genomföras.  

Att ytterligare utveckla ärendehanteringssystemet för 

att årsredovisningar, mm, ska kunna registreras direkt 

in i systemet kommer att ske 

 

 

Målen 2021 

 

Se redovisning av varje mål på sidan 65. 

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

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

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

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

Åtvidaberg och Ydre samverkar via en gemensam tjänstemannaorganisation med säte i Vimmerby. 

Valnämnden 

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

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

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

För att kunna genomföra sitt uppdrag behöver val-

nämnden en valadministration bestående av ett val-

kansli med valsamordnare och administratörer samt 

knappt 100 röstmottagare fördelade på de tretton val-

distrikten. 

 

 

Viktiga händelser 2021 

 

Under hösten har arbetet påbörjats inför det allmänna 

valet 2022. Resterande del av året har det inte varit 

någon särskild verksamhet. 

 

 

Ekonomiskt utfall, jämförelse med budget 

 

Då det inte har varit någon större verksamhet under 

året har det heller inte varit några särskilda kostnader. 

Det är ett överskott  på 55 tkr mot budgeten. 

 

 

Förväntad utveckling 

 

Valnämndens och valkansliet kommer att ha fullt upp 

under 2022 i och med det allmänna valet i september. 
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Vimmerby kommun Förvaltnings AB - koncernen 

Dotterbolag ingående i koncernen: 

 Vimmerby Energi & Miljö AB, 556189-4352 

med dotterbolagen: 

 Vimmerby  Energiförsäljning AB,  

556527-8404 

 Vimmerby Energi Nät AB, 559011-4988 

 Vimarhem AB, 556478-5987 

 Vimmerby Fibernät AB, 556203-5088 

 

Samtliga belopp i tkr om inget annat anges 

 

 

Moderbolaget 
Vimmerby kommun Förvaltnings AB (VkF) 
 

VkF svarar för koncernens övergripande utveckling och 

strategiska planering samt styrning av de ekonomiska 

och finansiella resurserna på ett för koncernen optimalt 

sätt. 

 

 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolaget 

 

I bolagsordning och särskilt ägardirektiv finns beskrivet 

vilket uppdrag som Vimmerby kommun tilldelat VkF. Av 

bolagsordningen framgår att ”Syftet med bolagets verk-

samhet är att inom ramen för av kommunen givna di-

rektiv tillhandahålla mark och lokaler för näringslivet 

samt samordna de kommunala bolagens verksamhet i 

syfte att främja utvecklingen av den kommunala verk-

samheten i Vimmerby.” 

 

VkF ska utifrån det särskilda ägardirektivet: 

 svara för rapportering för koncernen 

 följa upp och kontrollera koncernens finansie-

rings- likviditets- och ekonomiska förhållanden 

 genomföra skattemässiga dispositioner mellan 

koncernens bolag för att möjliggöra resultatut-

jämning 

 säkerställa att bolagen verkar för koncernnytta 

och helhetssyn 

 utöva ägarstyrning av bolagen. 

 

Sammantaget görs bedömningen att VKFs verksamhet 

är förenlig med ovan fastställda ändamål och direktiv. 

 

 

 

VkF har 2021 erhållit/lämnat koncernbidrag/

aktieägartillskott enligt följande: 

 

Koncernbidrag till moderbolaget 

 

 

 

 

 

Koncernbidrag från moderbolaget 

 

 

 

 

Aktieägartillskott från moderbolaget 

 

 

 

Koncernbidrag från Vimarhem följer reglerna för utdel-

ning ur allmännyttiga bostadsföretag. 

 

 

Bolagets fastigheter 

 

I bolaget finns en obebyggd tomt. 

 

 

Viktiga händelser 

 

Under sommaren 2018 genomfördes en utredning kring 

bostadsbolagets styrning och ledning. Utredningen re-

sulterade i att såväl VkF och samtliga dotterbolag behö-

ver göra en åtgärdsplan utifrån de synpunkter som 

framkom. Dialogen och utvecklingsarbetet kring styr-

ning och ledning av och inom Vimmerby kommuns bo-

lagskoncern har fortsatt under åren därefter. Dialogen 

har fördjupats under 2021. Vi har haft gemensamma 

utmaningar att hantera framför allt frågor kopplade till 

den pågående pandemin. En viktig fråga där samver-

kan och dialog varit nödvändig har handlat om aktuell 

VD-rekrytering där en vakans uppstått under året för ett 

av bolagen.  

 

Särskilda ägardirektiv har uppdaterats under 2021 för 

Vimmerby Energi & Miljö med dotterbolag samt Vim-

merby Fibernät. 

Riktlinjer och generella ägardirektiv har uppdaterats 

under 2021 för Vimmerby kommuns bolag. 

 

 

 

 

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

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

Vimmerby Fibernät AB 1 700 

Vimmerby Energi & Miljö AB 5 000 

Vimarhem AB 31 

Vimmerby Fibernät AB 975 
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Risker 

 

Koncernens risker är främst räntenivån på upptagna 

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

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

värmeverksamheten riskfaktorer. För Vimarhem AB är 

riskerna främst hyresnivån, uthyrningsgraden, finansi-

ella kostnader och förvaltningskostnader. 

 

 

Dotterbolagen 
Vimmerby Energi & Miljö AB 

 
Vimmerby Energi & Miljö AB levererar förnybar el- och 

värmeenergi till lokala kunder. Bolaget tar hand om 

avlopp och avfall och levererar vårt viktigaste livsmedel 

– rent vatten. 

 

Dotterbolaget Vimmerby Energiförsäljning AB har sin 

verksamhet i framför allt Vimmerby kommun och bedri-

ver handel med förnybar energi.  

 

Dotterbolaget Vimmerby Energi Nät AB äger sedan 1 

januari 2016 elnätet och bedriver elnätsverksamheten 

som tidigare låg i moderbolaget. 

 

 

Viktiga händelser 

 

Under året har bolaget haft en tillgänglighet på totalt 

99,71% på Kraftvärmeverket Tallholmen. Produktionen 

av både värme och el har ökat betydligt jämfört med 

2020 och resulterat i en högre förbrukning av 

biobränsle från närområdet. Kunderna har återgått till 

mer normal verksamhet med en förbrukning likvärdig 

den före pandemin.  

 

Nya fria utsläppsrätter har tilldelats värmeproduktionen. 

Dessa kommer att kunna säljas eftersom bolaget end-

ast använder extremt små mängder fossil olja vid start 

av kraftvärmeverket.  

 

En ny prismodell för värme togs fram under året och 

gäller 2022. Det innebär att bolaget har samma pris-

modell för kunder anslutna till det centrala fjärrvärme-

nätet som för dem som är anslutna till närvärmeanlägg-

ningarna. Modellen är tänkt att utjämna bolagets in-

täktskänslighet mellan varma och kalla säsonger.  

 

Första etappen på sluttäckningen av den gamla depo-

nin blev färdig 2020. Nu måste befintlig återvinnings-

central flyttas innan återstående etapper kan slut-

täckas. Etablering om ny återvinningscentral kommer 

att bli strax söder om befintlig placering. Samrådspro-

cessen inför miljöprövningen påbörjades under 2021 

 

 

 

Under året har utbytet av mätare för värme- och vatten 

fortsatt. Det blir ett teknikskifte på framför allt vatten-

mätarprocessen då de nya vattenmätarna fjärravläses 

och kan detektera vattenläckor. 

 

Samverkansprojektet BRIS (Bästa Reningsverket i Sve-

rige) tillsammans med Arla och Åbro för att hantera 

ombyggnaden av förbehandlingsanläggningen vid re-

ningsverket i Vimmerby har fortsatt under året. Provdrif-

ten startades 2022-01-03. 

 

Dotterbolaget Vimmerby Energiförsäljning AB bedriver 

handel med förnybar energi. Levererad volym har un-

der året legat på samma nivå som före pandemin. Un-

der årets sita månader har spotpriset på el legat på 

extremt höga nivåer. Ett ökat intresse från mikroprodu-

center av vår inköpslösning för solenergi har resulterat i 

att vi har fått sänka vår ersättning till dessa. 

 

Dotterbolaget Vimmerby Energi Nät AB har under året 

fortsatt arbetet med att byta ut elmätarna. Orsaken är 

ändrade lagkrav fr o m 2025. Under året har bolaget 

inverterat och grävt ner högspänningskabel vilket gjort 

att det inte längre finns någon högspänningsöverföring 

över mark. 

 

 

Framtiden 

 

Bolaget kommer att jobba vidare med sin optimering av 

driften på kraftvärmeverket Tallholmen för att nå bästa 

effektivitet och tillgänglighet samt fortsätta övervakning-

en av ångpannans status för att säkerställa en lång 

livslängd för denna. 

 

Bolaget jobbar aktivt vidare med att långsiktigt stärka 

dricksvattentillgången. 

 

Verksamheten kan komma att påverkas av energibe-

sparande åtgärder hos industrier och övriga kunder. 

 

Ökad påverkan från klimatförändringar blir en allt vikti-

gare del i bolagets långsiktiga planering. 

 

På grund av de extremt höga och fluktuerande spotpri-

serna på el finns risk för att kunder inte kan betala, men 

också att de vill minska sin elförbrukning. 

Foto: Marika Andersson 
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 Avser koncernen Vimmerby Energi & Miljö AB: 

 

 

Ägarkrav 

 

Kommunfullmäktige har i särskilda ägardirektiv fastställt 

ekonomiska mål:  

 soliditet skall överstiga 20 procent  

 avkastning 2 procent  

 utdelning/koncernbidrag skall göras genom av-

stämning i samband med bokslut  

 

Bolaget har inte klarat avkastningsmålet  och inte heller 

målet för soliditet.  

 

 

Vimarhem AB 
 

Bostadsbolaget Vimarhem AB förvaltade vid årets slut 

1 332 bostadslägenheter, 85 lokaler, 445 garage och 

carports samt 149 avgiftsbe-lagda bilplatser. Bostäder-

nas genomsnittshyra var 994 kr/kvm per 2021-12-31. 

Sammanlagda ytan, förutom garage, var vid samma 

tillfälle 95 245 kvm. Verkligt värde på bolagets fastig-

heter uppgår till 830 410 tkr. Värdet har fastställts med 

en kombinerad tillämpning av ortsprismetod och av-

kastningsmetod. 

 

Vimarhem utför även drift- och fastighetsskötsel åt Vim-

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

 

  

Investeringar 

 

Under året har följande större investeringar utförts inom 

fastighetsbeståndet: 

 Storebro, kulvert hetvatten etapp 1  
 Prästgårdsgatan, Vimmerby, putsning fasad 

samt fönsterbyten 

 Bullerbygatan, Vimmerby, fönsterbyte/

plåtinklädnad 

 Norra Storgatan, Södra Vi, fönsterbyte 

 Norra Storgatan, Södra Vi, takbyte 

 Kvillgränd, Storebro, takbyte 

 Torgrundan, Storebro, fönsterbyte 

 

 

 

 

 

 

Framtiden 

 

Under 2022 kommer sannolikt antalet outhyrda lägen-

heter att öka, främst i ytterområdena. Dessutom läm-

nade Migrationsverket 23 lägenheter i Storebro under 

2021.  

 

Vimarhem kommer under 2022 att fortsätta arbeta med 

prioriterade handlingsplaner och åtgärder för att uppnå 

målsättningar i verksamhetens styrdokument. Fortsatt 

digital utveckling med utvecklat systemstöd för olika 

delar i vår process är fokusområden. 

 

Bolaget planerar under året produktionsstart av drygt 

30 lägenheter på kvarter Uven. Under 2022 kommer 

Vimarhem fortsätta att inventera status och skick av 

befintliga byggnader, som ska ligga till grund för en 

fastighetsutvecklingsplan och för framtida större reno-

veringar och nyproduktioner.   

 

Under 2022 kommer arbetet med att underhålla och 

standardförbättra de äldre fastigheterna att fortsätta. 

Många av åtgärderna har en energibesparande effekt. 

Majoriteten av de äldre fastigheterna har en bra direkt-

avkastning och attraktiva lägen, dessa fastigheter är 

viktiga för Vimarhems framtida ekonomi. 

 

Vimarhem ser en utmaning framåt i att inventera under-

hållsbehov och att med hjälp av resultatet av den-

samma planera underhållet både på kort och lång sikt. 

Denna inventering är även för att bibehålla attraktivite-

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

graden.  

 

Under 2022 beräknar Vimarhem att investera drygt 50 

miljoner i nyproduktion, standardförbättringar samt öv-

riga aktiverbara kostnader.  

 

Vimarhem har tecknat avtal med Vimmerby Fiber angå-

ende fibrering av ytterområdena och nu ser vi över möj-

ligheterna till en utvecklad och modernare fibrering 

även till våra bostäder i tätorten. 

 

Regeringen tog 2018 ett beslut om en ny källsortering, 

vilket medför att Vimarhem kommer att bygga om och 

bygga till nya soprum under 2022. 

 

Multiarenan i Storebro centrum stod klar under 2020. 

Detta är ett utemiljöprojekt som kan skapa en bra integ-

rationsfrämjande faktor för de boende i området. Vi 

hoppas kunna genomföra en försenad invigning av an-

läggningen under sommarhalvåret.  

 

Inom ramen för boinflytandeverksamheten arbetar Vi-

marhem AB tillsammans med Hyresgästföreningen för 

att utveckla hyresgästernas inflytande över sitt boende. 

Delårsrapporterna redovisas kontinuerligt liksom vä-

sentliga händelser som påverkar de boendes och bola-

gets ekonomi.  

Nyckeltal 2021 2020 

Nettoomsättning 280 307 225 315 

Resultat efter finansiella poster 11 569 -4 307 

Balansomslutning 1 022 195 968 070 

Soliditet % 15 16 
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Ägarkrav 

 

Kommunfullmäktige har i särskilda ägardirektiv fastställt 

ekonomiska mål:  

 soliditet skall förbättras  

 avkastning 3 procent  

 utdelning/koncernbidrag skall göras genom av-

stämning i samband med bokslut  

 

Bolaget har klarat avkastningsmålet (3%).  

 

 

Vimmerby Fibernät AB 
 

2019 överlät kommunen fibernätet till Vimmerby Fiber-

nät AB. 

 

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

allt kommunens IT-nätverk samt levererar bredbands-

anslutningar till privathushåll. 

 

Under året har nätet ytterligare förtätats då bolaget har 

byggt och levererat fiberanslutningar till privatkunder i 

Tuna och i de nya villaområdena i Nosshult och Tobo. 

Vidare har vi nyetablerat kunder i de områden på lands-

bygden där ”kopparnätet” kopplats ned. Det så kallade 

Sevedeprojektet startade i augusti och ca 200 fast bo-

ende kunder och flertalet fritidshus får nu chansen att 

ansluta sig i nordvästra kommundelen.  

 

 

Framtiden 

 

Fortsatt fokus på förvaltning av nätet samt förtätning 

och nyanslutning. Bolaget bevakar teknikutveckling 

inom området. Aktivt bidragssökande för att ytterligare 

möjliggöra fiberanslutning på landsbygden ska ske. 

 

 

 

Ägarkrav 

 

Kommunfullmäktige har i särskilda ägardirektiv fastställt 

ekonomiska mål:  

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

stämning i samband med bokslut  

 

Bolaget har en negativ avkastning, och har inte klarat 

målet för soliditet.  

Nyckeltal 2021 2020 

Nettoomsättning 106 397 106 479 

Resultat efter finansiella poster 8 088 8 564 

Balansomslutning 379 479 366 042 

Soliditet % 14 13 

Nyckeltal 2021 2020 

Nettoomsättning 3 492 2 981 

Resultat efter finansiella poster -2 672 -5 227 

Balansomslutning 63 099 50 339 

Soliditet % 2 2 

 

Vimarhems fastighet Lönnen 
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Översikt över verksamhetens utveckling 
Här får du en snabb överblick över Vimmerby kommunkoncern och kommunens utveckling 

de senaste fem åren. 

Vimmerby kommunkoncern 2021 2020 2019 2018 2017 

Årets resultat, mnkr 78,9 31,6 15,9 43,7 25,9 

Eget kapital, mnkr 885,1 806,1 774,5 758,8 715,1 

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse för pensioner i procent 19,6 17,5 17,3 17,1 15,6 

Nettoinvesteringar, mnkr 177,5 239,8 163,9 86,7 79,1 

Långfristig låneskuld 1 513,0 1 458,6 1 336,0 1 303,4 1 330,6 

Antal årsarbetare totalt 1 417 1 393 1 366 1 340 1 320 

      

Vimmerby kommun 2021 2020 2019 2018 2017 

Folkmängd 31/12 15 578 15 672 15 647 15 764 15 728 

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

Verksamhetens nettokostnader, mnkr -1 045,2 -993,0 -980,6 -920,0 -911,5 

Skatteintäkter och generella statsbidrag, mnkr 1 062,9 1 011,3 965,8 933,9 902,6 

Verksamhetens nettokostnader i procent av skatteintäkter 98,3 98,2 101,5 98,5 101,0 

Årets resultat, mnkr 63,8 29,0 22,3 27,5 8,0 

Nettoinvesteringar materiella anläggningstillgångar, mnkr 54,3 78,9 76,4 39,2 25,0 

Självfinansieringsgrad, investeringar i procent 200,0 77,2 55,6 173,2 265,6 

Ansvarsförbindelse för pensioner inkl. löneskatt, mnkr 314,0 321,0 326,8 334,5 338,1 

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse för pensioner i procent 31,8 29,0 28,3 26,9 24,9 

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

Antal årsarbetare, totalt 1 322 1 298 1 273 1 252 1 233 

Antal elever förskoleklass-grundskola F-9 1 720 1 740 1 742 1 785 1 712 

Antal hemtjänsttimmar 147 621 145 073 131 488 117 640 115 095 

Kommunkoncernens resultat (+78,9 mnkr) är bättre än 

på många år.  

Kommunen har ett betydligt högre överskott än tidigare 

år (+63,8 mnkr). 

Fiberverksamheten lades 2018 över från kommunen till 

Vimmerby Fibernät AB. I och med bolagiseringen värd-

eras fr o m 2019 anläggningstillgången årligen vilket 

innebär nedskrivningar.  

År 2021 gör både Vimmerby Energi & Miljö-koncernen 

och Vimarhem ett bra överskott vilket resulterar i VkF-

koncernens resultat på +11,7 mnkr. 

När det gäller antal elever inom förskoleklass till grund-

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

bli färre 2019-2021 De senaste fem åren har antalet 

elever ökat med 8 st.  

 

Antal hemtjänsttimmar stiger för varje år då våra äldre 

medborgare blir fler. De senaste året har antal hem-

tjänsttimmar ökat med 2.548 timmar och de senaste 

fem åren har det ökat med 32.526 timmar. 
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Vimmerby kommun är en av Sveriges 290 kommuner 

och är en politisk styrd organisation. De förtroende-

valda har huvudansvaret för den kommunala verksam-

heten. 

 

Under mandatperioden 2019-2022 styrs kommunen 

av en politisk koalition bestående av Centerpartiet (C),  

Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD). Största 

oppositionsparti är Socialdemokraterna (S) som inne-

har oppositionsrådsrollen.  

 

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet 

i kommunen och det är kommunens invånare som 

utser vilka förtroendevalda som ska sitta i kommunfull-

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

Kommunfullmäktige utser sedan styrelser och nämn-

der. De ska sedan leda och samordna kommunens 

verksamheter och bereder även ärenden till kommun-

fullmäktige. 

I förvaltningarna utförs det arbete som den politiska 

organisationen beslutat om. Förvaltningarna består av 

tjänstemän. En förvaltning lyder oftast under en 

nämnd men kan också lyda under kommunstyrelsen.  

 

Inom kommunens organisation hittar du också ett an-

tal kommunala bolag som ansvarar för sina specifika 

områden. Moderbolaget är Vimmerby kommun För-

valtnings AB som i sin tur har tre dotterbolag och två 

dotterdotterbolag. Vimmerby kommun Förvaltnings AB 

ägs till 100% av Vimmerby kommun. 

 

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

nat sätt arbetar inom den kommunala organisation-

en eller inom kommunens bolag. 

 

 

Den kommunala koncernen 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 

ställning 

Samhällsekonomins utveckling 

Den samhällsekonomiska tillväxten har stor inverkan 

på skatteunderlagets utveckling. För kommunernas 

del är det i huvudsak ökad sysselsättning och ökade 

löner som tillsammans med en ökad befolknings-

mängd ger ett positivt nettotillskott i ekonomin. 

 

Inför 2021 trodde de flesta marknadsbedömare att för 

2021 i spåren av det turbulenta pandemiåret 2020 

skulle konjunkturen vända långsamt uppåt i takt med 

att corona-pandemin förhoppningsvis ebbade ut. Till 

skillnad mot vad de flesta trodde så gick istället den 

svenska ekonomin på högvarv och inte minst med 

hjälp av statliga stödåtgärder och OMX Stockholm 

slutade med en uppgång på nästan 40 %. 

 

Tillväxten i Sverige ökade kraftigt under 2021 och 

även för 2022 prognosticeras tillväxten bli fortsatt stark 

även om det blir svårt att nå 2021 års nivåer. Ovanligt 

många kommuner ser ut att visa ett riktigt starka eko-

nomiska resultat för 2021. Till stor del beror det på 

extra statliga pandemistöd men även med hjälp av ett 

urstarkt börsår vilket har en stor positiv påverkan på 

kommunernas avsättningar och placeringar för att 

täcka framtida pensionsåtaganden. 

 

 

Statens transfereringar 

 

En viktig faktor för kommunerna är att staten har god 

ordning på sina finanser. Då minskar risken för plöts-

liga statliga indragningar. Under 2021 har staten ge-

nom ett gott statsfinansiellt läge med en relativt sett 

låg statsskuld fortsatt kunnat ge stora extra statsbi-

drag till kommunsektorn för att lindra effekterna av 

Corona-pandemin.  

 

 

Skattesats 

 

Den genomsnittliga skattesatsen i riket var 21,68 kro-

nor och i Kalmar län 21,97 kronor 2021. Vimmerby 

Kommuns skattesats 22,36 kronor var därmed 68 öre 

högre än riksgenomsnittet och 39 öre högre än läns-

genomsnittet. 

 

 

 

Befolknings- och sysselsättningsutveckling 

 

Förutom att befolkningsutvecklingen påverkar behov 

och efterfrågan på kommunens tjänster, har den bety-

delse för kommunens intäkter genom skatter och bi-

drag från systemet för kommunal-ekonomisk utjäm-

ning. I Vimmerby har befolkningen minskat med 94 

personer från föregående år och uppgick vid utgången 

av 2021 till 15 578 invånare.  

 

Sysselsättningsutvecklingen har varit starkare under 

året och årsmedelvärdet för arbetslösa i åldern 18-64 

år uppgick i Vimmerby kommun till 5,2 % vilket är 1,2 

procentenheter lägre än 2020. Även i länet och i riket 

har årsmedelvärdet för arbetslösheten 18-64 år mins-

kat under året. Årsmedelvärdet för arbetslösheten i 

Vimmerby ligger dock lägre både i länet (6,3 %) och i 

riket (6,3 %) vilket är positivt. Sysselsättningsutveckl-

ingen förväntas bli svag något år framåt. 

 

 

Vimmerby kommuns ekonomi 

 

Vimmerbys kommun ekonomi har i grunden hyggliga 

ekonomiska förutsättningar med en god soliditet, me-

del avsatta till pensioner och ett positivt finansnetto. 

Verksamhetens nettokostnader synes dock ligga på 

en hög nivå. De ökade investeringsbehoven innebär 

också en kraftigt höjd investeringsvolym under de 

kommande åren. Denna investeringsvolym kan endast 

delvis finansieras med egna medel vilket innebär ökad 

nyupplåning, ökade räntekostnader och ökade av-

skrivningar. Kommunkoncernen har dessutom sam-

mantaget en hög låneskuld per invånare.  

 

Kommunens ekonomiska utveckling är för närvarande 

balanserad. År 2020 redovisade kommunen ett positivt 

resultat på 29,0 mnkr. Bokslutet för år 2021 innebär ett 

överskott med 63,8 mnkr. I höstas prognostiserades 

resultatet till 38,9 mnkr då börsutvecklingen såg ut att 

bli sämre än tidigare under året men den svenska bör-

sen fortsatte i positiv riktning även under återstående 

delen av 2021. Det genomsnittliga resultatet under de 

senaste fem åren var drygt 30 mnkr vilket får anses 

som tillfredsställande. Budgeten för 2021 var satt till 

10 mnkr vilket innebar ett överskottsmål på 1 % och 

årets resultat är därför väldigt positivt då utfallet övers-

tiger budgeten rejält. För 2022 är budgeten satt till 20 

Väsentlig påverkan på kommunen och koncernens verksamhet 
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mnkr vilket motsvarar ett överskottsmål på 2 % och 

budget för planåren 2023-2024 ökar med 1 mnkr för 

respektive år. 

 

För att uppnå en god ekonomisk hushållning och en 

långsiktigt hållbar finansiering av välfärden krävs en 

fortsatt stark resultatutveckling de kommande åren. 

Kommunen har därför en ambition att gradvis höja 

resultatnivån och samtidigt i möjligaste mån banta ned 

investeringsvolymer och minska  upptagande av nya 

lån. Verksamhetens nettokostnadsutveckling bör 

också ses över. 

 

 

Verksamhetsrisker 

 

I kommunens reglemente för intern kontroll regleras 

hur nämnder och förvaltningar arbetar med risker i 

verksamheten. Förvaltningarna tar fram en bruttolista 

med förslag på risker som kan finnas i organisationen. 

Riskerna bedöms ur ett sannolikhets- och konse-

kvensperspektiv. De risker som har hög sannolikhet 

och allvarliga konsekvenser prioriteras till nämndens 

punkter på den årliga interna kontrollplanen. Vid årets 

slut rapporteras hur arbetet fortlöpt och utfallit. Avvi-

kelser bedöms och vid behov föreslås förändrade ruti-

ner. Sammanfattningsvis har kommunen ett funge-

rande kontinuerligt arbete med att kartlägga, identifi-

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

samheten. 

 

På längre sikt är det överskuggande problemet den 

förskjutning som sker i befolkningsstrukturen mot en 

ökad andel äldre. Den demografiska utmaningen be-

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

välfärdstjänster ökar snabbare än antalet invånare i 

yrkesför ålder. Samtidigt är det den arbetsföra befolk-

ningen som ska svara för såväl finansiering som be-

manning av välfärden. 

 

Riskerna med ovanstående demografiska utmaning är 

dels att kostnaderna för äldreomsorg ökar snabbare 

än skatteintäkterna och dels att delar av den arbets-

kraft kommunen behöver i framtiden inte finns att 

tillgå. 

 

 

Finansiella risker 

 

I kommunens finanspolicy regleras hur finansiella ris-

ker som finansieringsrisk, ränterisk, likviditetsrisk och 

motpartsrisk ska hanteras. Målsättningar är satta om 

god spridning av kapitalbindning och räntebindning, 

god likviditetsreserv samt god spridning av motparter. 

Detta återrapporteras i samband med årsredovisning-

en i en separat finansrapport. Sammanfattningsvis har 

målsättningarna om hantering av dessa risker upp-

fyllts. 

 

 

Framtidsutsikter 

 

Kommunsektorn har nu, efter ett par år med extra 

stora statsbidrag på grund av corona-pandemin, bra 

ekonomiska förutsättningar för de närmast kommande 

åren då skatteunderlaget förväntas växa i mer normal 

takt än tidigare. Det finns dock stora utmaningar med 

en just nu skenande inflation och stora investeringsbe-

hov inom kommunsektorn samtidigt som befolknings-

mängden minskar i många kommuner. 

 

Samtidigt ställer Vimmerby kommuns ambition om en 

bättre resultatutveckling, högre självfinansiering av 

investeringar och lägre nyupplåning samt höga verk-

samhetskostnader ökade krav på att få ut mer och 

bättre verksamhet av befintliga resurser. Detta innebär 

att kommunen måste arbeta med effektiviseringsåtgär-

der, tuffa prioriteringar, verksamhetsanpassningar och 

produktivitetsförbättringar (högsta möjliga kvalitet till 

lägsta möjliga kostnad). Vi måste således framöver 

hushålla med våra resurser och samtidigt sträva efter 

att få ut så mycket som möjligt av varje använd krona. 

 

Känslighetsanalys 
 

Vimmerby kommuns ekonomi påverkas av ett flertal 

omvärldsfaktorer som kommunen måste ha reserver 

och marginaler att hantera såväl externa oförutsedda 

händelser och förändringar inom kommunen. En käns-

lighetsanalys visar hur olika händelser påverkar kom-

munens ekonomi. I tabellen till höger visas den käns-

lighet i mnkr som finns vid förändringar i några av 

dessa faktorer. 

 Mnkr 

Ränteförändring 1 % 3,2 

Förändring skattesats 10 öre 3,3 

Prisökning på varor och tjänster 1 % 3,2 

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

Förändrat invånarantal med 100 st 5,9 

Löneförändring 1 % 7,2 
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Pensioner 
 

Vimmerby kommun har ett pensionsåtagande där den 

största delen utgörs av en ansvarsförbindelse för 

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

likvidmässigt tryggad.  

 

Årets pensionskostnad redovisas som årlig utbetalning 

av pensioner ur ansvarsförbindelsen och avsättningen 

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

giftsbestämda pension och löneskatt på dessa delar. 

Årets intjänade pensioner avseende den avgiftsbe-

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

helhet för individuell placering.  

 

Åtaganden för pensioner redovisas i balansräkningen 

dels som avsättning och dels som kortfristig skuld. 

Ansvarsförbindelsen ligger utanför balansräkningen. 

För att utjämna kostnaderna för de ökande pensions-

utbetalningarna ur ansvarsförbindelsen bildade Vim-

merby kommun tillsammans med de flesta av länets  

 

 

kommuner 1996 ett aktiebolag, Kalmar läns Pensions-

kapitalförvaltning AB, KLP. Vimmerby kommun har 

under åren 1996 - 2000 avsatt 51 mnkr som förvaltas 

av bolaget. Det marknadsmässiga värdet på kommu-

nens insatta medel var vid årets utgång 296,3 mnkr. 

Värdeökning under perioden är 43,4 mnkr Ansvarsför-

bindelse inklusive löneskatt som ligger utanför balans-

räkningen uppgår till 314,0 mnkr. Därmed täcker Vim-

merby kommun via insatt kapital i KLP 94% av sin 

ansvarsförbindelse. 

 

KLP gör placeringar i aktier, fonder och obligationer. 

Placeringspolicyn anger att andelen aktier ska vara 

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

len aktier till 58,3%. Det totala värdet på KLPs portfölj 

uppgick till 5 290 mnkr. Vimmerbys ägarandel av KLP 

uppgick till 5,60%. Den största andelen med 48,62% 

har Region Kalmar Län. 

Pensionsförpliktelser Kommunkoncern  Vimmerby kommun 

Mnkr 2021 2020 2021 2020 

Avsättning i balansräkningen inkl särskild löneskatt 79,8 75,7 79,4 75,3 

Ansvarsförbindelse inkl särskild löneskatt 314,0 321,0 314,0 321,0 

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring - - - - 

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse - - - - 

Summa pensionsförpliktelser 393,8 396,7 393,4 396,3 

     

Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde 296,3 252,9 296,3 252,9 

Totalt pensionsförsäkringskapital - - - - 

varav överskottsmedel - - - - 

Totalt kapital pensionsstiftelse - - - - 

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel - - - - 

Summa förvaltade pensionsmedel 296,3 252,9 296,3 252,9 

 
    

Återlånade medel, jämfört med marknadsvärde 97,5 143,8 97,1 143,4 

     

Konsolideringsgrad 75% 64% 75% 64% 
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Väsentliga poster som har förändrat pensionsskulden 

under året   

Vimmerby kommun  

2021 2020 

Avsättningen, mnkr   

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

Nyintjänad pension, varav   

- förmånsbestämd avtalspension 3,0 2,9 

- särskild avtalspension - 0,3 

Årets utbetalningar -2,9 -2,7 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 1,0 1,6 

Ändring av försäkringstekniska grunder 3,4 -0,2 

Övrig post -1,2 -0,5 

Byte av tryggande - -0,4 

Förändring av löneskatt 0,8 0,3 

Utgående avsättning till pensioner inkl. löneskatt 79,4 75,3 

   

Ansvarsförbindelsen, mnkr   

Ingående ansvarsförbindelse inkl löneskatt 321,0 326,8 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 4,4 7,6 

Ändring av försäkringstekniska grunder 6,1 -1,3 

Nyintjänad pension 0,1 - 

Årets utbetalningar -16,3 -15,7 

Övrig post 0,1 4,7 

Förändring av löneskatt -1,4 -1,1 

Utgående ansvarsförbindelse inkl löneskatt 314,0 321,0 
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Styrning och uppföljning av den kommunala 

verksamheten 
Med styrning avses samtliga åtgärder som vidtas för 

att påverka agerandet i en önskvärd riktning. Styrning-

en utgår från Vimmerby kommuns vision samt vid 

varje tidpunkt gällande lagstiftning, föreskrifter och 

nationella mål för den kommunala verksamheten.  

 

Syftet med kommunens styrning, ledning och uppfölj-

ning är att uppnå en god ekonomisk hushållning enligt 

kommunallagens krav. Med stöd av de kommunöver-

gripande målen och de ekonomiska ramarna som fast-

ställs i budgeten styrs Vimmerby kommun.  

 

 

Värdegrund  

 

Värdegrunden beskriver vilket förhållningssätt som 

alla medarbetare ska bära med sig och efterleva när vi 

företräder Vimmerby kommun och våra verksamheter. 

Syftet med värdegrunden är att arbeta för engagerade 

medarbetare som trivs och känner stolthet över ett väl 

utfört arbete samt förtroendevalda med engagemang 

som känner stark delaktighet och stolthet över sitt ar-

bete i den demokratiska  processen. 

 

Målet med värdegrunden är att:  

 

 alla medarbetare och förtroendevalda gör ett 

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

samhetens och kommunens utveckling, 

 

 att medarbetarskapet och politikerrollen präglas 

av lyhördhet, öppenhet, självinsikt och självtillit, 

en positiv människosyn och tilltro till männi-

skors vilja att delta och ta ansvar.  

 

De grundvärderingar som Vimmerby kommun står för 

har sin grund i det demokratiska systemet och formul-

eras i sitt genomförande i orden ansvar, mod och 

fantasi.  

Ansvar  

 

Vi har hög delaktighet, tolerans och 

hänsynstagande.  

Vi har respekt för uppställda mål, 

givna ramar och fattade beslut utifrån 

ett helhetsperspektiv.  

Vi tar ansvar för den gemensamma 

arbetsmiljön.  

Mod  

 

Vi är öppna inför nya tankar och 

har en vidsynthet inför det obe-

kanta.  

Vi vågar ta ställning/komma till 

beslut och att handla efter läge. 

Vi kommunicerar rakt och ärligt 

med respekt för varandras upp-

gifter.  

Vi bidrar till öppet klimat och mot-

arbetar alla former av trakasse-

rier.  

Fantasi  

 

Vi har kreativitet, hopp och fram-

tidstro.  

Vi har förmåga att se möjligheter. 

Vi har förmåga till anpassning 

och förändring efter rådande om-

ständigheter.  
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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över  

bolagen 
 

Kommunstyrelsen har utvärderat bolagens verksam-

het och bedömer att den är förenlig med fastställda 

ändamål och direktiv. 

 

 

Intern kontroll 
 

Kommunstyrelsen har ett övergripande och samord-

nande ansvar för intern kontroll inom hela kommunen. 

Som utgångspunkt finns ett reglemente som syftar till 

att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller 

en tillfredsställande kontroll så att lagar efterlevs och 

för att minimera risker som finns i verksamheten. 

 

Internkontrollen i Vimmerby kommun indelas i två 

granskningsområden: 

 Basgranskning som ska bestå av ett antal utvalda 

viktiga punkter som granskas varje år 

 Särskild granskning där särskilda områden väljs ut 

för speciell granskning nästkommande år. 

 

Uppföljning av 2021 års internkontrollplan har ännu 

inte varit uppe på kommunfullmäktige för behandling.  

Sammanställningen visar att det inte finns något sär-

skilt som sticker ut men att format, tillgänglighet och 

antal kontrollmål kan behöva ses över. 

 

 

Hållbarhetsredovisning 
 

Kommunens hållbarhetsfrågor diskuteras mer fre-

kvent. En styrgrupp har tillskapats med personer som 

finns i koncernledningen samt ett antal nyckelperso-

ner. Syftet är att vi får möjlighet till en helhetsbild och 

därefter bättre kunna prioritera och systematisera vårt 

fortsatta utvecklingsarbete. 

 

 

Utvecklingsplan 
 

I kommunkoncernens handlingsplan har digitali-

seringsarbetet legat med som ett prioriterat område.  

I och med pandemin växlades det interna arbetet med 

digitalisering upp rejält och digitala möten är numera 

vardag. Under året har styrgruppen för digitaliserings-

frågor tagit fram ett förslag på digitaliseringsstrategi 

med tillhörande handlingsplan. Strategin kommer upp 

på kommunfullmäktige för eventuellt beslut i början av 

2022. Under året har alla kommuner som tillhör kom-

munalförbundet Itsam bytt samverkansplattform till 

Google Workspace, ett arbete som kommer att fort-

sätta under 2022. 

Pandemin har påverkat en stor del av det utvecklings-

arbete som pågår inom förvaltningen. Bland annat har 

kommunens kontaktcenter fått senareläggas på grund 

av flera orsaker. Ombyggnationen förväntas vara klar 

under våren 2022. 

 

 

Utvecklingsråd 
 

Under första halvåret har utvecklingsråd genomförts 

där kommunens högsta politiska ledning och tjänste-

mannaledning ingår. Utvecklingsråden under året har 

handlat om Agenda 2030 “Barn som far illa” och 

HBTQI. 

 

Händelser av väsentlig betydelse 

Den politiska ledningen är i slutskedet med att ta fram 

en långsiktig vision. Samtidigt har kommunen startat 

upp arbetet med att ta fram en ny översiktsplan och på 

samma gång uppdateras också SLUS:en (social lokal 

utvecklingsstrategi). En turné med medborgardialoger 

till olika tätorter i kommunen har planerats in och 

några har genomförts under 2021. På Landsbygdsrå-

det har frågor som “Att bygga på landsbygden” funnits 

på agendan. Kommunledningens dialog med ungdo-

mar har fortsatt under året med bland annat en 

“globträdslunch”. 

 

Kommunens företag, främst inom besöksnäringen, har 

fortsatt befunnit sig i en extremt ansträngd situation. 

Under sommaren 2021 öppnade åter Astrid Lindgrens 

Värld och när Folkhälsomyndigheten även lättade på 

de tidigare restriktionerna började turisterna åter hitta 

tillbaka till kommunen.  

 

Det trettonde ledarskapsprogrammet är igång och 

program elva har avslutats. Ledarskapsprogram 2.0 

finns med som en vidareutveckling och där har det 

första programmet startats upp. 

 

Kommunens nämnder har en betydligt bättre efterlev-

nad att bedriva verksamheten inom budgetram än 

tidigare. På investeringssidan har diskussioner fortsatt 

och prioriteringar kvarstår om var satsningar ska ske 

utifrån vårt behov och vår ekonomiska betalningsför-

måga inom kommunkoncernen. Det låga ränteläget 

kvarstår samt att vi påverkas av statens styrning ge-

nom generella och riktade statsbidrag. Medvetenheten 
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behöver öka om att det kommer att krävas ett långsik-

tigt och transparent anpassningsarbete på såväl drift- 

som investeringssidan om verksamheten ska kunna 

inrymmas inom ram 2023 och framåt. 

 

Vimmerby kommun finns med i kommunalförbundet 

Itsam som levererar support och drift av IT till sex 

kommuner. En ny förbundsdirektör finns på plats se-

dan augusti 2021. En aktuell fråga att hantera handlar 

om Kinda kommuns avsiktsförklaring av att lämna för-

bundet. 

 

Kommunen är på gång med att bygga upp en organi-

sation för det som tidigare kallades POSOM (psykiskt 

och socialt och omhändertagande vid olyckor och ka-

tastrofer) numera “Kommunalt krisstöd”. 

 

Det länsgemensamma kommunförbundet och Region 

Kalmar har under året fortsatt att samordna frågor 

utifrån regionalt perspektiv, bland annat kring den reg-

ionala transportplanen och upprustning av Stångå-

dalsbanan som kräver samfinansiering. Under året har 

dock det den mesta samordningen handlat om sam-

syn och läge kring covid-19 och framförallt kring vacci-

nation. 

 

Kommunfullmäktige har ställt sig positiv till en satsning 

på fiber för ”Sevedeprojektet” som ligger i kommunens 

nordvästra del. Projektet är i full gång och förväntas 

vara klart 2022. 

 

VD:n på kommunens energibolag har avslutat sin an-

ställning och rekrytering pågår. 

 

Vimmerby kommun samverkar med Hultsfreds kom-

mun kring området miljö- och bygg med en gemensam 

nämnd som bas med Hultsfreds kommun som värd-

kommun. Under året har förvaltningschefen avslutat 

sin anställning och ny förvaltningschef finns på plats. 

 

Under året har “Nya principer för ägarstyrning” kommit 

från nationellt håll och utifrån dem har nuvarande upp-

daterade ägardirektiv stäms av och dialoger fortsatt i 

god anda mellan ägare och bolag. 

Förväntad utveckling 
Det politiska visionsarbetet har återupptagits och be-

räknas vara klart våren 2022. Arbetet kommer att hål-

las samman med kommunens översiktsarbete och 

kommunens arbete kring att stärka den lokala attrakt-

ionskraften. Internt i organisationen kommer det fort-

satt göras satsningar på våra medarbetare och ledare. 

Parallellt kommer kommunens styrmodell att uppdate-

ras. 

 

Ekonomisk hållbarhet, kompetensförsörjning, infra-

struktur och bostäder är även fortsatt prioriterade frå-

gor inom kommunen. Vi behöver bland annat satsa på 

vuxenlärandet i allmänhet för att underlätta matchning 

mellan behov och tillgång av arbetskraft. Vimmerby 

kommun tappar något i befolkning och den siste de-

cember –21 var vi 15 578 invånare. 

 

Inom kommunkoncernen planeras det för omfattande 

investeringar under 2022 och framåt. Till exempel kan 

nämnas en ny förskola, tillskott av platser inom vård- 

och omsorgsboende och hyreslägenheter samt ny 

högstadieskola i Vimmerby stad. Utöver det finns om-

fattande underhållsbehov av stadshuset, Vimmerby 

Energi & Miljö samt Vimarhem som behöver beaktas. 

 

En av de allra viktigaste frågorna för oss att ständigt 

hålla koll på och ständigt vidareutveckla är naturligtvis 

hur medborgarna upplever och uppfattar våra tjänster. 

Likaså att vi följer resultatnivåer inom skola och om-

sorg, näringsliv, miljö och bygg med mera och utifrån 

de resultaten arbeta med ständiga förbättringar, det  

vill säga uppsikt över ekonomiska resultat och volym-

förändringar kopplat till kvalitet. 

En positiv effekt ”postcorona” är uppväxlingen av digi-

taliseringen. Våra nya erfarenheter och kunskaper 

inom området kan användas i syfte att skapa mer-

värde för våra medborgare och effektivisera våra inter-

na processer. Bra e-tjänster ska skapa en enklare 

vardag för medborgarna och frigöra tid för att kunna 

kvalitetssäkra och utveckla våra tjänster. Här kommer 

kommunens kontaktcenter att spela en viktig roll.  

 

Plats för var kommunens återvinningscentral ska fin-

nas är fastställd. 

 

Sveriges kommuner har fått utökade krav på sig kopp-

lat till totalförsvaret. Nationellt händer mycket inom 

områden som civilt försvar m m. En säkerhet- och 

trygghetsorganisation har tagits fram där räddnings-

tjänstens verksamhet utgör bas. Det handlar om nya 

civilområden, förändrade beredskapszoner - en struk-

tur för ökad motståndskraft. 

 

“Nära vård” är något som vi kommer att få arbeta med 

de kommande åren som berör långt mer än social-

nämndens verksamhetsområde. 

 

Parallellt fortsätter coronapandemin att påverka allas 

vardag och budskapet från nationellt håll är att vi kom-

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

ställer det krav på oss som kommun att fortsätta ha 

fokus på människors liv och hälsa samt att säkra sam-

hällsviktig verksamhet. I ett längre perspektiv behöver 

vi göra en överblick av konsekvenserna av pandemin.  
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk 

ställning 

Måluppfyllelse 
Totalt 

antal mål 
Uppfyllda 

mål  Nära målet 
Ej uppfyllda 

mål 
Uppgift kan 
ej bedömas 

Kommunstyrelseförvaltningen 4 2 1 - 1 

Barn– och utbildningsnämnd 4 2 1 1 - 

Socialnämnd 4 - 2 1 1 

Miljö– och byggnadsnämnd 10 6 1 3 - 

Överförmyndare i samverkan 8 5 2 1 - 

Totalt Vimmerby kommun 30 15 7 6 2 

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

Vimmerby Fibernät AB - - - - - 

Vimarhem AB 4 - 2 2 - 

Totalt VkF-koncernen 8 4 2 2 - 

Totalt kommunkoncernen 38 19 9 8 2 

Kommuner har sedan år 1992 haft krav på sig att 

verksamheten ska bedrivas enligt god ekonomisk hus-

hållning. Vidare ska god ekonomisk hushållning prägla 

hela den kommunala koncernen. Kommunfullmäktige 

beslutar om målen för god ekonomisk hushållning och 

dessa anges i kommunens budget. 

Det finansiella perspektivet av god ekonomisk hushåll-

ning innebär bland annat att varje generation själv ska 

bära kostnaderna för den service som den själv kon-

sumerar, det vill säga ingen generation ska behöva 

betala för det som en tidigare generation har förbrukat. 

Verksamhetsperspektivet tar sikte på att kommunen 

måste bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt 

och ändamålsenligt sätt för att kunna skapa förutsätt-

ningar för en god ekonomisk hushållning. För att sä-

kerställa detta måste det finnas ett klart samband mel-

lan resurser, prestationer, resultat och effekter. 

Nedan redovisas hur måluppfyllelsen har uppnåtts i 

Vimmerby kommun och kommunkoncernen.  

För redovisning av Vimmerby kommuns respektive 

mål, se sid 64-66. 

Kommunen har fyra perspektiv med 30 tillhörande 

mål. Av dessa 30 är det 15 st (50%) som är uppfyllda, 

7 st (23%) som är nära målet, 6 st (20%) som ej har 

uppfyllt målet och 2 st (7 %) där uppgiften ej kan be-

dömas. Det är perspektivet Verksamhet och medarbe-

tare som har flest uppfyllda mål (73%). Därefter följer 

Ekonomi (60%), Utveckling (33%) Invånare och bru-

kare (25%).  

Vimmerby Energi har fyra perspektiv med ett mål i 

varje perspektiv. De fyra målen Nöjda ägare, Upp-

fyllda samhällskrav, Engagerad personal och Nöjda 

kunder är alla uppfyllda.  

Vimarhem har fyra perspektiv med ett mål i varje per-

spektiv. Målen är Ekonomi i balans, Medarbetare ska 

trivas, vara motiverade av sina arbetsuppgifter samt 

bidra till bolagets utveckling, Nöjda och delaktiga hy-

resgäster, Långsiktigt fastighetsägande i samverkan 

med koncernen. Två av målen är nära målet och två 

mål är inte uppfyllda.   

Bedömning och slutsatser av god ekonomisk hushållning 
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Koncernredovisning allmänt 

Resultatet för koncernen visar plus 78,9 mnkr, föregå-

ende år plus 31,6 mnkr.  

 

Vimmerby kommun gör ett plusresultat med 63,8 mnkr, 

jämfört med föregående år är det 34,8 mnkr bättre.  

 

Koncernen Vimmerby Energi & Miljö AB redovisar ett 

plus på 11,6 mnkr, en förbättring med 15,9 mnkr mot 

föregående år.  

 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s resultat är minus 

1,6 mnkr, en förbättring med 2,3 mnkr mot föregående 

år. I resultatet ingår aktieägartillskott till Vimmerby Fi-

ber AB med 1,0 mnkr, vilket var 3,3 mnkr föregående 

år. 

 

Vimarhem AB redovisar ett resultat på plus 8,1 mnkr, 

en försämring med 0,5 mnkr mot föregående år. 

 

Vimmerby Fibernät AB:s resultat är minus 2,7 mnkr, en 

förbättring med 2,5 mnkr mot föregående år.   

Nedskrivning har gjorts av fibernätet med 1,0 mnkr, 

föregående år 3,3 mnkr. 

 

Respektive enhets resultat redovisas före bokslutsdis-

positioner, skatt och koncernelimineringar. Resultat-

utvecklingen framgår av bild på nästa sida. 

 

Koncernens nettoinvesteringar uppgår till 177,5 mnkr 

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

tive bolags investeringar, se not 22, sid 60. 

Samordning av likviditet sker inom koncernen. Under 

år 2021 har Vimmerby Energi & Miljö AB tagit upp lån 

på 120 mnkr och Vimmerby Fibernät har tagit upp lån 

på 10 mnkr. 

 

Kommunkoncernens egna kapital ökade med 78,9 

mnkr till 885,1 mnkr (se bild nästa sida).  

 

Tillgångarna ökade med 145,6 mnkr, skuldsättningen 

ökade med 60,0 mnkr och avsättningar ökade med 6,6 

mnkr.  

 

Soliditeten speglar Vimmerby kommunkoncerns lång-

siktiga handlingsutrymme och är 30,4 procent exklu-

sive kommunens ansvarsförbindelse för pensionsåta-

ganden. Inkluderat åtagande för pensioner (314,0 

mnkr) är soliditeten 19,6 procent. Jämfört med föregå-

ende år har soliditeten ökat vid beräkning exklusive 

ansvarsförbindelsen för pensionsåtaganden och även 

ökat när beräkningen görs inkl pensionsåtagandet. (se 

bild nästa sida). 

 

Kommunkoncernens långfristiga skulder ökade med 

58,9 mnkr till 1.608,9 mnkr (se bild nästa sida).  

 

Vimmerby Energi & Miljö AB har ett lån hos kommunen 

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

ringsområdena CEOS och Krönsmon. I övrigt så place-

rar de enskilda bolagen sina lån externt med kommu-

nal borgen. 

 Försäljning  Koncernbidrag  Lån  Aktieägartillskott  

Koncernmellanhavanden, mnkr Köpare Säljare Givare Mottagare Givare Mottagare Givare Mottagare 

Vimmerby kommun 44,9 10,7 - - - - 7,4 - 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB 0,4 - 1,7 5,0 1,0 - - - 

Vimmerby Energi & Miljö AB 6,8 49,9 5,0 - - - - 7,4 

Vimmerby Energi Nät AB 0,8 - - - - - - - 

Vimarhem AB 21,7 14,2 - - - - - - 

Vimmerby Fibernät AB 2,4 2,2 - 1,7 - 1,0 - - 

Summa 77,0 77,0 6,7 6,7 1,0 1,0 7,4 7,4 
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Nyckeltal kommunkoncernen  

 

Resultatutveckling, mnkr Nettoinvesteringar, mnkr 

Självfinansieringsgrad,  
Investeringar % 

Eget kapital, mnkr 

Soliditet % 
Långfristiga skulder, mnkr 
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Vimmerby kommun redovisar för år 2021 ett positivt 

resultat på 63,8 mnkr, vilket är 34,8 mnkr bättre än 

2020 års resultat. Årets resultat är 53,1 mnkr högre än 

budgeterat.  

De två stora nämnderna, Socialnämnden och Barn- 

och utbildningsnämnden står för drygt 77 procent av 

kommunens budget när det gäller verksamhetens net-

tokostnader. Socialnämnden redovisar ett underskott 

mot budget med 7,8 mnkr och Barn- och utbildnings-

nämnden ett underskott med 3,5 mnkr. Den stora or-

saken till socialnämndens underskott är placeringar av 

barn (- 10,7 mnkr). Barn– och utbildningsnämndens 

största underskott beror på gymnasieskolan (-5,3 

mnkr) där kommunala ersättningar ger minus då fler 

elever går i andra kommuner och färre på Vimmerby 

gymnasium mot vad som är budgeterat. 

Finansen redovisar ett överskott mot budget med 59,4 

mnkr. Finansnettot (utdelning aktier, orealiserade vins-

ter mm) är + 36,4 mnkr mot budget då aktiemark-

naden har gått över förväntan under år. Den allmänna 

kommunalskatten är 21,0 mnkr bättre än budget då 

prognosen för slutavräkning 2021visar betydligt positi-

vare än tidigare. 

 

VkF-koncernen gör ett överskott efter finansiella pos-

ter på 13,6 mnkr. Mot budget har fjärrvärmeverksam-

heten gått bra med hög värmeförsäljning och höga 

elpriser. VA har gått sämre. Nätbolaget sämre, främst 

beroende på utrangering av gamla elmätare.   

Vimarhem AB gått betydligt bättre än budgeterat men 

beror främst på fastighetsunderhåll som inte kunnat 

utföras under året. 

Budgetavvikelse, mnkr 
Avvikelse, 

mnkr  
Avvikelse, 

% 

Kommunstyrelseförvaltningen 4,3 2% 

Barn– och utbildningsnämnden -3,5 -1% 

Socialnämnden -7,8 -2% 

Miljö– och byggnadsnämnden 0,3 3% 

Revisorerna 0,1 11% 

Valnämnden 0,1 - 

Överförmyndare i samverkan 0,2 9% 

Finansen 59,4 6% 

Totalt Vimmerby kommun 53,1 496% 

Vimmerby Energi & Miljö AB-koncernen -0,2 -1% 

Vimmerby Fibernät AB -0,1 -3% 

Vimarhem AB 7,7 1 953% 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB 0,1 9% 

Budgetföljsamhet och prognos-
säkerhet kommunen, mnkr 

Årsutfall 
2021 

Budget 2021 
efter tilläggs-

anslag 
Budget-

avvikelse 

Årsprognos 
efter utfall 

202108 

Prognos/
budget-

avvikelse 

Verksamhetens intäkter 191,0 106,5 84,5 202,3 95,8 

Verksamhetens kostnader -1 200,2 -1 103,5 -96,7 -1 183,5 -80,0 

Avskrivningar -36,0 -34,0 -2,0 -34,0 - 

Verksamhetens nettokostnader -1 045,2 -1 031,0 -14,2 -1 015,2 15,8 

Skatteintäkter 754,0 730,2 23,8 748,4 18,2 

Generella statsbidrag och utjämning 308,9 301,8 7,1 298,5 -3,3 

Finansiella intäkter 55,9 23,6 32,3 19,6 -4,0 

Finansiella kostnader -9,8 -13,9 4,1 -12,5 1,4 

Årets resultat 63,8 10,7 53,1 38,8 28,1 

Överskottsmål (årets resultat i förhål-
lande till skatteintäkter och statsbidrag) 6,0% 1,0% 5,0% 3,7% 2,7% 

Årets resultat kommunen, mnkr 

Årets resultat 

82



VIMMERBY KOMMUN, ÅRSREDOVISNING 211231 

  36 

Nettokostnader och balansen med skatte-

intäkter och generella bidrag 
 

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk 

hushållning är att det finns balans mellan löpande kost-

nader och intäkter. Nettokostnadens andel av skattein-

täkter, inklusive generella stats- och utjämningsbidrag, 

är en viktig indikator på balansen mellan löpande drift-

kostnader och den huvudsakliga finansieringen. Verk-

samhetens nettokostnader bör inte öka mer än skat-

teintäkter och generella stats- och utjämningsbidrag för 

att bibehålla en ekonomisk stabilitet. En långsiktig håll-

bar och eftersträvansvärd nivå för nettokostnadens 

andel av skatteintäkter och statsbidrag bör vara högst 

98 procent beroende på finansiell situation och vilket 

konsolideringsbehov som finns i den långsiktiga plane-

ringen. Skatteintäkter och statsbidrag ökade med totalt 

51,6 mnkr, eller 5,1 procent jämfört med 2020 samti-

digt som verksamheternas nettokostnader ökade med 

52,2 mnkr, eller 5,3 procent. 

 

Nettokostnadernas andel, exklusive finansiella intäkter 

och kostnader, av skatteintäkter och generella statsbi-

drag uppgick till 98,3 procent under 2021 att jämföras 

med 2020 där andelen var 98,2 procent. 

Nettoinvesteringar och självfinansierings-

grad 
 

Investeringsutgifterna uppgick 2021 till 54,3 mnkr.  

Vimmerby kommuns största investering under 2021 

var exploatering Nybble samt asfalteringsprogram som 

uppgick till 4,8 mnkr vardera. Investeringsbudgeten 

2021 ligger på 80,0 mnkr, vilket innebär en differens på 

25,7 mnkr.  

 

Självfinansieringsgraden av nettoinvesteringar beräk-

nad som årets resultat och årets avskrivningar samt 

förändring av avsättningar i relation till nettoinveste-

ringar uppfylls. (200,0 procent). 

 

 

 

Lån 
 

Kommunens totala låneskuld utgör 508,7 mnkr vid års-

bokslutet. Inga nya lån har tillkommit upp under året. 

Värt att notera är att av Vimmerby kommuns totala 

låneskuld på 508,7 mnkr avser 189 mnkr lån för den 

leasinglösning som Vimmerby Energi och Miljö valt att 

teckna med SEB. 

 

Den genomsnittliga upplåningsräntesatsen uppgick vid 

årsskiftet till 0,32 procent (2020-12-31, 0,47 %). Den 

genomsnittliga återstående kapitalbindningen på lå-

neskulden uppgick till 2,5 år. Vimmerby kommuns fi-

nanspolicy, som är beslutad av kommunfullmäktige, 

fastställer ramar och riktlinjer för kommunens finansi-

ella verksamhet. De risker som regleras är bland annat 

refinansieringsrisk och ränterisk. Enligt policyn ska 

maximalt halva lånestocken förfalla inom de närmaste 

12 månaderna, övriga kapitalförfall ska spridas jämt 

över tid. Skuldportföljens genomsnittliga räntebind-

ningstid ska vara ca 2 år.  

Vimmerby kommun 

Skatteintäkter och statsbidrag samt  

verksamhetens nettokostnad, mnkr 

Nettoinvesteringar, mnkr 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter 

och statsbidrag, % 
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Soliditet 
 

Soliditeten visar kommunens långsiktiga finansiella 

styrka och anges här som eget kapital i relation till 

totala tillgångar. Balansräkningens omslutning har 

under året ökat med 78,6 mnkr eller 4,9% till 1 677,9 

mnkr. 

 

År 2013 uppgick Vimmerby kommuns balansomslut-

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

åtta åren har balansräkningen vuxit med 458 mnkr 

eller 37 procent. Den relativt stora ökningen förklaras 

till största del av det stora investeringsprogram som 

kommunen har genomfört. Både tillgångssidan och 

skuldsidan ökar under denna period då kommunen 

har investerat med hjälp av lånade medel.  

 

Då Vimmerby kommun redovisar 63,8 mnkr som årets 

resultat ökar det egna kapitalet med samma belopp. 

Pensionsförpliktelser som enligt lag redovisas som 

ansvarsförbindelse inklusive löneskatt uppgick till 

314,0 mnkr. Med hänsyn tagen till ansvarsförbindel-

sens pensionsförpliktelse inklusive löneskatt uppgår 

soliditeten till 31,8 procent och är en ökning med 2,8 

procentenheter i jämförelse med föregående år. 

 

Borgensåtagande 

 

Vid årets utgång uppgår Vimmerby kommuns bor-

gensåtagande till Vimmerby Energi och Miljö AB med 

443 mnkr, Vimarhem AB med 299 mnkr och Vim-

merby Fibernät AB 50 mnkr.  

 

Vimmerby kommun har även borgensåtaganden till 

kommunalförbundet ITSAM med 11 mnkr. Utöver de 

kommunala bolagen finns även borgen till föreningar. 

Risken för att behöva infria ett borgensåtagande be-

döms som låg. 

 

 

Avstämning finansiellt mål 
 

Enligt kommunallagen ska budgeten upprättas så att 

skatteintäkter och bidrag överstiger verksamhetens 

kostnader, vilket för budget 2021 gjordes med ett bud-

geterat resultat på 10,7 mnkr.  

 

För år 2021 har Vimmerby kommun haft tre finansiella 

mål: 

Två av de tre finansiella målen har uppnåtts. 

Finansiella mål Måluppfyllelse  

Resultatet ska uppgå 

till minst 1% av skatter 

och generella statsbi-

drag. 

Resultatet för 2021 upp-

går till 63,8 mnkr. (1% av 

skatter och generella 

statsbidrag motsvarar 

10,6 mnkr). 

 

Låneskulden ska lång-

siktigt minska. 

Under året har ingen 

amortering skett. 

 

Investeringarna ska 

självfinansieras till 

100%. 

Självfinansieringsgraden 

av investeringar uppgick 

till 200%. 

 

Soliditet % 
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Den finansiella analysen som beskrivits i tidigare 

stycken görs utan jämförelse med vår omvärld. För att 

kunna bilda sig en uppfattning om hur Vimmerby kom-

muns ekonomiska ställning står sig i förhållande till 

omvärlden behöver jämförelser göras med andra kom-

muner. 2020 års statistik är den senaste publicerade, 

se bilderna på sid 39. Jämförelsen görs med Kalmar 

läns kommuner och samtliga kommuner i Sverige.  

 

 

Årets resultat, kronor per invånare 
 

Årets resultat för Vimmerby kommun har genom åren 

varierat kraftigt. 2014 redovisade kommunen ett nega-

tivt resultat på 22,8 mnkr och att vända den negativa 

utvecklingen har varit en av Vimmerby kommuns 

största utmaningar. 2021 uppgick årets resultat till 

63,8 mnkr och är högre än det varit de senaste åren. 

Det positiva resultatet består till stor del av ett finans-

nettot på 46,1 mnkr. Marknadsvärdet på aktier och 

värdepapper i KLP har stigit kraftigt under år 2021. 

 

 

Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen, 

procent 
 

I jämförelse med de två andra kommungrupperna har 

Vimmerby en högre soliditet. Vimmerby kommun har 

de senaste året haft en positiv utveckling av solidite-

ten, vilket till största delen beror på positiva resultat 

och relativt låga investeringsutgifter.   

 

 

Investeringar kommunen, kronor per invå-

nare 
 

Tidigare år har Vimmerby kommun investerat kraftigt 

och därmed skilt sig ifrån de två andra kommungrup-

perna, se bild sid 39. 2014 investerade Vimmerby 

kommun, i kronor per invånare räknat, tre gånger så 

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

koncernen och Vimmerby Energi & Miljös investering i 

nytt kraftvärmeverk medräknat). De senaste åren har 

nivån sjunkit och ligger nu istället under de andra 

kommungrupperna.  

 

 

Långfristiga skulder för kommunkoncer-

nen, kronor per invånare 
 

Tidigare års låga resultat i kombination med en expan-

siv investeringsbudget har medfört att Vimmerby kom-

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

steringsutgifterna. I jämförelse med andra kommuner 

innebär detta att Vimmerby kommun blir mer känslig 

för framtida ränteförändringar. Från 2016 - 2018 min-

kade dock Vimmerby kommunkoncerns långfristiga 

skuld för att sedan från år 2019 återigen öka. Även 

övriga kommungrupper ökar sina långfristiga skulder.  

 

 

Skattesats kommun, procent 
 

Vimmerby kommun har en relativt hög skattesats. 

2015 var Vimmerby kommuns skattesats 21,86 %. 

Från och med år 2016 höjdes skattesatsen i Vim-

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

kommun 2021 hade den högsta skattesatsen av kom-

munerna i Kalmar län. 

Vimmerby kommuns ekonomiska ställning 
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 Diagrammen på denna sida är jämförelser 

med Kalmar läns kommuner och samtliga 

kommuner i Sverige.  

Förutom skatten är föreg. års statistik den 

senaste publicerade. Se text om Vimmerby 

kommuns ekonomiska ställning på sidan 38. 

 

Färgerna i diagrammen 

 

 

 

  Alla kommuner 
  

 

  Kommuner i Kalmar län 

  
 

  Vimmerby kommun 

  
 

 

 Vimmerby kommunkoncern 

Jämförelse, skatt % 

Jämförelse, soliditet % Jämförelse, årets resultat kr/invånare 

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

eras och styras mot ett resultat i balans, vilket innebär 

att intäkterna minst ska överstiga kostnaderna såväl i 

budget som i bokslutet. Eventuella underskott i bokslu-

tet ska inarbetas inom tre år enligt en åtgärdsplan som 

kommunfullmäktige beslutar om. Detta innebär att det 

egna kapitalet säkras över tiden genom planering och 

styrning för att nå balans. 

Vid avstämning mot lagens krav är huvudprincipen att 

realisationsvinster samt orealiserade vinster/förluster 

inte ska inräknas i intäkterna. Årets resultat efter hän-

syn tagen till realisationsvinster och orealiserade 

vinster/förluster i värdepapper uppgår resultatet till plus 

33,7 mnkr.  

 

Kommuner ges möjlighet att reservera delar av ett po-

sitivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). 

Denna reserv kan sedan användas i balanskravsutred-

ningen för att jämna ut intäkter över en konjunkturcy-

kel. 2021-12-31 sätter Vimmerby kommun av 23,0 

mnkr till RUR och balanskravsresultatet uppgår efter 

det till 10,7 mnkr. Totalt är det nu avsatt 53,4 mnkr i 

RUR som kan användas i balanskravsutredning vid 

behov kommande år. 

Mnkr 2021 2020 2019 

Årets resultat 63,8 29,0 22,3 

Realisationsvinster -8,2 -3,0 -4,5 

Orealiserade vinster/förluster i värdepapper -21,9 7,0 -20,9 

Resultat efter balanskravsjusteringar 33,7 33,0 -3,1 

Förändring RUR -23,0 -18,5 3,2 

Balanskravsresultat 10,7 14,5 0,1 
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Väsentliga personalförhållanden 
Den kommunala verksamheten är personalintensiv. Därför är medarbetare och kommunens arbete med per-

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

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

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

bildningsmöjligheter. 

Inriktningsmål 
 

 Ledarskapets betydelse för kommunens verksam-

het. 

 Ett aktivt medarbetarinflytande. 

 Jämställdhet– och mångfald. 

 En hållbar arbetsmiljö. 

Verksamhetsmål 
 

 Nöjda och friska medarbetare samt chefer med ett 

utvecklande ledarskap. 

Antal medarbetare och anställningsformer i 

kommunkoncernen 

Antal årsarbetare i den kommunala koncernen upp-

gick år 2021 till 1 417 (1 393) 

 

Antalet medarbetare som hade en tillsvidareanställ-

ning ökade med 26 och uppgick till 1 477.  

 

Anställningsform  
Kommun-

koncernen  

Vimmerby  

kommun 

(antal pers) 2021 2020 2021 2020 

Tillsvidareanställda 1 477 1 451 1 383 1 364 

Tillsvidareanställda, heltid 1 414 1 381 1 322 1 298 

Vikarier 87 79 80 73  

AVA 110 93 110 93  

Obehöriga lärare 67 60 67 60 

Timanställda 105 113 103 111 

Antal årsarbetare 2021 2020 2019 2018 2017 

Kommunstyrelseförvaltningen 203 206 199 198 198 

Barn– och Utbildningsförvaltningen  505 494 483 468 456 

Socialförvaltningen 614 598 591 586 579 

Totalt Vimmerby kommun 1 322 1 298 1 273 1 252 1 233 

Vimmerby Energi & Miljö AB 53 51  50 49 46 

Vimmerby Fibernät AB 2 2 1 - - 

Vimarhem AB 40 42 42 39 38 

Totalt VkF-koncernen 95 95 93 88 84 

Totalt kommunkoncernen 1 417 1 393 1 366 1 340 1 317 

Kommunkoncernen  Vimmerby kommun Övertid/Mertid  
2021 2020 2021 2020 

Övertid timmar 17 096 15 628 13 716 12 852 

Övertid % 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

Mertid timmar 9 231 10 908 9 128 10 840 

Mertid % 0,3% 0,4% 0,3% 0,4% 

Arbetstid enl avtal 3 221 244 3 031 951 3 023 894 2 845 483 
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De anställda i kommunkoncernen fördelar sig på 79 

procent kvinnor och 21 procent män. Inom vård, om-

sorg och skola finns en kraftig överrepresentation av 

kvinnor medan det motsatta gäller inom områdena 

räddningstjänst, teknik, energi och fastighet. 

Tre av fyra förvaltningschefer och en av sex verkstäl-

lande direktörer i de kommunala bolagen var kvinnor 

vid årsskiftet. 

 

Åldersfördelningen är 9 procent 29 år och yngre, 45 

procent mellan 30 och 49 år samt 46 procent över 50 

år. 

 

Stora pensionsavgångar kommer att äga rum den 

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

dande rekryteringsbehov i vissa personalgrupper. 

Klart flest pensionsavgångar finns bland omsorgs-

personalen.  

Könsfördelning Pensionsavgångar 
2022-
2026 

2027-
2031 Totalt 

Handläggare/administratörer 14 15 29 

Sjuksköterskor/Psykologer 5 2 7 

Barnskötare/Fritidsled/Elevass 7 8 15 

Chefer 6 17 23 

Förskollärare 13 13 26 

Lokalvårdare 9 11 20 

Ekonomibiträde/Kock 9 15 24 

Lärare 35 26 61 

Omsorgspersonal 71 80 151 

Div övriga befattningar 41 47 88 

Totalt kommunkoncernen 210 234 444 

Åldersfördelning kvinnor Åldersfördelning män Åldersfördelning totalt 

Könsfördelning, åldersfördelning och personalomsättning i kommunkoncernen 
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Medarbetarundersökning 

Medarbetarundersökningar kan genomföras på flera 

olika sätt och är en del av det systematiska arbetsmil-

jöarbetet. Medarbetarundersökningen ger oss en indi-

kation på hur våra medarbetare mår utifrån organisa-

torisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4 OSA), hur 

ledarskapet fungerar och hur vi står oss i den nation-

ella jämförelsen HME (hållbart medarbetarengage-

mang). Historiskt har vi genomfört en gemensam med-

arbetarundersökning i Vimmerby kommun vartannat 

år, senaste gången var i december 2019.Vi har med 

stöd av forskning inom området beslutat att inte ge-

nomföra medarbetarundersökningar på detta sätt igen, 

utan kommer från 2022 genomföra pulsmätningar med 

stöd av ett pulsmätningssystem för att undersöka hur 

våra medarbetares hälsa och trivsel är, samt hur den 

organisatoriska och social arbetsmiljön ser ut på varje 

arbetsställe. 

 

Coronapandemin har fortsatt att påverka vår organi-

sation även 2021 vilket gjort att vi har fått fortsätta 

ställa om vårt arbete inom alla verksamheter och hjäl-

pas åt. Smittspridningen har varit hög i omgångar un-

der året som påverkat sjukfrånvaron och gett ett ökat 

tryck på verksamheternas arbetsbelastning. Vi har följt 

Folkhälsomyndighetens restriktioner och SKR:s tolk-

ningar under hela pandemin och i samband med för-

ändrade restriktioner har vi genomfört förändringar 

med riskbedömningar i verksamheten mer frekvent än 

tidigare. 

 

Av forskning vet vi att ledarskapet är den enskilt viktig-

aste faktorn för medarbetarnas hälsa och motivation. 

Vi genomförde därför en medarbetarenkät riktat till 

organisationens ledare/chefer utifrån psykisk hälsa för 

att kartlägga var och vilka åtgärder som behövde ge-

nomföras på kort och lång sikt. 

 

 

Rekryteringsbehov och kompetensförsörj-

ning 
 

Vimmerby kommunkoncern är största arbetsgivaren i 

kommunen med 1477 tillsvidareanställda medarbe-

tare. Kompetensförsörjningen och tillitsbyggande står i 

fokus. Vimmerby kommunkoncern har haft ett ökat 

antal tillsvidareanställda under de senaste fem åren, 

även andelen heltidsanställda har ökat. En av orsaker-

na är att fler önskar arbeta heltid inom ramen för infö-

randet av heltid som norm, en annan är de ändrade 

förutsättningarna för konvertering enligt avtal som 

ändrades under 2021. Under 2021 har andelen vika-

riat och allmän visstidsanställningar ökat för att möta 

upp behovet av personalbrist under pandemin. 

 

Vi fortsätter med omställningsarbetet heltid som norm i 

hela organisationen, med fokus på kost och lokalvård 

under 2021-2022. Den rekryteringsutmaning som varit 

känd sedan ett antal år inom den offentliga sektorn 

kvarstår och så även inom Vimmerby kommun. Vi be-

höver bland annat fler behöriga lärare, förskollärare, 

deltidsbrandmän, sjuksköterskor och omsorgsassi-

stenter. Vi ser också svårighet att rekrytera chefer och 

andra tjänster som kräver viss expertkompetens, ex-

empelvis inom det tekniska området. 

 

För att vi ska lyckas försörja organisationen med kom-

petens framöver behöver vi fortsätta arbetet med att ta 

fram en kompetensförsörjningsstrategi utifrån ”ARUBA 

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

terar, Utvecklar, Behåller och Avvecklar medarbetare. 

Vi måste kunna attrahera medarbetare med rätt kom-

petens. Då kan vi rekrytera medarbetare som matchar 

nuvarande och framtida kompetenskrav. Dessutom 

måste vi utveckla befintliga medarbetare och ledare så 

att de klarar dagens arbetsuppgifter och morgonda-

gens utmaningar. Vi måste satsa på att behålla alla 

våra medarbetare. I de fall som medarbetare inte 

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

ställning och få ett värdigt slut. I kompetensförsörj-

ningsstrategin måste vi också ta med nya delar som 

breddad rekrytering, låt fler jobba mer, förläng arbetsli-

vet, karriärmöjligheter, hur vi skapar engagemang 

samt hur och var vi marknadsför oss och våra arbeten. 

Vår egen modell ligger väl i linje med de nio strategier 

som SKR lyfter fram för att klara kompetensförsörj-

ningen fram till 2020); stöd medarbetarnas utveckling, 

stärk ledarskapet, rekrytera bredare, utnyttja tekniken 

smart, använd kompetensen rätt, sök nya samarbeten, 

prioritera arbetsmiljöarbetet, öka heltidsarbetet och 

förläng arbetslivet. 

 

Vi behöver kartlägga kompetens och titta på kompe-

tensbehovet framåt för att se var och vilka åtgärder vi 

behöver göra, på kort och lång sikt. Arbetet med att 

kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess och införandet 

av metoden kompetensbaserad rekrytering pågår men 

flera utvecklingsarbeten inom strategisk kompetens-

försörjning har blivit fördröjda med anledning av pan-

demin som tagit mycket resurser i anspråk. 

 

Vi har fortsatt att utveckla kommunens lönebildnings-

process och genomför nu en lönekartläggning varje år 

som en aktiv åtgärd i jämställdhetsarbetet, samt som 

en del av analysarbetet inför kommande års lönerevis-

ion. 
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Sjukfrånvaro 
 

Den rådande pandemin har fortsatt satt negativa spår i 

både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att vi 

ska hålla oss hemma vid minsta symptom har påver-

kat.  Den totala sjukfrånvaron har minskat samtidigt 

som sjuktalen ökar främst inom omsorgens alla områ-

den. Detta skapar oro och ger en högre arbetsbelast-

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

 

Under pandemin har vi fortsatt utökat stödet till våra 

ledare och medarbetare genom ökad handledning/

coaching, ökad internkommunikation på intranätet, HR-

direkt, HR-nytt och ökat stöd från Företagshälsovår-

den. Vi har också ökat bemanningen på många av 

våra enheter. 

 

 

Kommunen har som ambition att arbeta proaktivt för 

att stärka medarbetarnas hälsa. Friskvårdsbidraget är 

en del i det arbetet och alla tillsvidareanställda och 

månadsanställda har möjlighet till ett friskvårdsbidrag 

på 1000 kronor. Samverkan mellan Vimmerby kom-

mun, Försäkringskassan och Vimmerby hälsocentral 

kring rehabilitering och förebyggande hälsoarbete fort-

sätter och är också en led i det arbetet. Under året har 

en ny upphandling av företagshälsovård gjorts, där ett 

av kraven är att leverantören tillsammans med arbets-

givaren ska arbeta fram en plan med aktiva åtgärder 

för att sänka sjuktalen. Under våren 2021 genomförde 

vi med stöd av Företagshälsovården vaccination av 

våra medarbetare inom vård och omsorg, för att 

minska smittspridningen av Covid-19 

Antal sjukdagar/årsanställd 2021 2020 2019 2018 2017 

Kommunstyrelseförvaltningen 23 24 27 20 21 

Barn– och Utbildningsförvaltningen  19 20 17 15 15 

Socialförvaltningen 29 27 19 21 19 

Vimmerby kommun 24 24 19 19 18 

Vimmerby Energi & Miljö AB 6 10 7 5 11 

Vimmerby Fibernät AB - 3 4 - - 

Vimarhem AB 7 6 4 8 8 

VkF-koncernen 7 8 6 6 9 

Kommunkoncernen 22 23 19 18 18 

 Kommunkoncernen   Vimmerby kommun  

Sjukfrånvaro i % 2021 2020 2021 2020 

Sjukfrånvaro kvinnor 7,3% 7,4% 7,8% 7,9% 

Sjukfrånvaro män 1,1% 1,2% 1,1% 1,1% 

Karensdagar 1,2% 1,3% 1,3% 1,3% 

Korttidsfrånvaro < 14 dagar 3,5% 3,8% 3,6% 4,0% 

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

91 dagar < Långtidssjukfrånv. 2,2% 2,0% 2,4% 2,1% 

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

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

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

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

Sjukfrånvarotid 50 år el. äldre 3,5% 3,5% 3,6% 3,7% 

Total sjukfrånvaro 8,4% 8,6% 8,8% 9,0% 
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Personalpolitik 
 

Vårt mål är att vara en attraktiv arbetsgivare där våra 

medarbetare är vår viktigaste resurs och ambassa-

dörer för Vimmerby kommun. 

 

Kompetensförsörjningen är avgörande för Vimmerby 

kommuns framtid. Den avgör vilken service och kvalité 

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

 

Kommunens medarbetare är vår största och viktigaste 

resurs. Medarbetarnas engagemang, kunskap, förhåll-

ningssätt och attityd en avgörande betydelse för det 

resultat och den kvalitet och medborgarnytta som or-

ganisationen lyckas leverera. Vi behöver därför fort-

sätta att skapa bra arbetsförhållanden och en god ar-

betsmiljö i organisationen så medarbetarna känner tillit 

och trygghet i sitt arbete, med varandra och med sina 

ledare. 

 

Det är allas ansvar att tillsammans skapa en kultur i 

hela vår organisation där vår värdegrund MOD, AN-

SVAR och FANTASI råder, så medarbetare ges möj-

lighet att göra ett bra arbete och aktivt bidrar till sin 

egen, verksamhetens och kommunens utveckling.  

 

Förväntad utveckling 

Arbetsmiljö 

Att vara en attraktiv arbetsgivare med nöjda och stolta 

medarbetare har stor betydelse för att säkra en fortsatt 

positiv utveckling av kommunens verksamheter. Ge-

nerellt behöver vi arbeta mer proaktivt för att nå en bra 

arbetsmiljö på alla våra arbetsplatser. Tillsammans 

behöver vi arbeta fram riktningen för personalfrågorna 

i Vimmerby kommun, exempelvis ett personalpolitiskt 

program utifrån vår Vision med resultat-, process- och 

prestationsmål samt läromål. I det arbetet behöver vi 

se över policys och riktlinjer, analysera statistik, följa 

upp och utvärdera våra processer och aktiviteter. 

 

Vi ser allvarligt på kommunens höga sjuktal och HR-

avdelningen behöver kunna ge ett stort och kvalificerat 

stöd inom arbetsmiljö och hälsa. Planen 2022 är att vi 

ska implementera pulsmätningar för att tätare kunna 

stämma av hälsoläget hos våra medarbetare. Vi tittar 

även på möjligheterna att skapa sambandsanalyser 

mellan medarbetarnas självskattning och vår perso-

nalstatistik för att kunna hitta bakomliggande orsaker 

där vi kan sätta in tidiga åtgärder för att ytterligare för-

bättra kommunens arbetsmiljö. 

 

Vi har förstärkt det operativa stödet till våra ledare och  

kommer förstärka mer under 2022 som ett led i om-

ställningen till tillitsbaserad styrning. Vi måste kvali-

tetssäkra vårt systematiska arbetsmiljöarbete och re-

habiliteringsarbete. Påbörjade arbetsmiljöprocesser 

som digitalisering av tillbud och arbetsskador, pulssy-

stem, rehabiliteringsprocess, SAM hjul, arbetsmiljöut-

bildningar och nytt samverkansavtal måste falla på 

plats under 2022. 

 

Vi fortsätter arbetet med att vända kommunens ar-

betssätt från patogent till salutogent utifrån evidensba-

serad forskning kring hälsofrämjande/friska arbetsplat-

ser. Forskningen visar att ledarskapet är den enskilt 

viktigaste faktorn för att skapa fungerande team och 

att kollegiala möten är en framgångsrik metod i arbetet 

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

darutvecklingsprogram där vi tränar alla våra chefer i 

Utvecklande ledarskap (UL) och vårt sätt att arbeta 

med triader och kvartetter. Under 2021 har vi utökat 
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ledarutvecklingsprogrammet med en fördjupning, Le-

darutvecklingsprogram 2.0. 

 

Under pandemiåren har vi fått ställa in eller i vissa fall 

ställa om Ledarutvecklingsprogram för våra ledargrup-

per, den politiska ledningen och våra fackliga förtroen-

devalda och hoppas nu att vi kan återgå till den ord-

ning vi normalt har. 

 

 

Sjukfrånvaro och behovet av arbetslivsinriktad 

rehabilitering 

 

Vimmerby kommun har under ett antal år haft stigande 

sjuktal, denna trend har nu vänt. 2021 rapporterades 

färre rehabiliteringsärenden in och vi ser en minskning 

av samtliga rehabiliteringsorsaker. Vi behöver fortsatt 

arbeta aktivt med olika åtgärder i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet för att förebygga ohälsa och se de 

tidiga signaler, samt kvalitetssäkra rehabiliteringspro-

cessen för fortsätta denna trend. 

 

HR-avdelningen 

 

HR-avdelningens förändringsresa fortskrider med att 

förflytta arbetet från personaladministration till ett mer 

värdeskapande arbetssätt som är tydligt kopplat till 

kommunens vision, policys, mål och strategier. Målet 

är att arbeta mer proaktivt med våra mänskliga resur-

ser – medarbetarna. 

 

Takten på HR-transformationen och utvecklingen av 

HR-processer som lönebildning, rekrytering och reha-

bilitering har påverkats av den politiska turbulensen 

hösten 2019 och den pågående pandemin, vilket gör 

att vi ännu inte uppnått hög frekvens av proaktivt ar-

bete som skapar värde för medarbetarna och organi-

sationen. 

 

Även under 2021 har HR-avdelningens fokus varit att 

skapa trygghet i organisationen genom att öka stödet 

till organisationen. Detta har skett genom utökad 

handledning till ledare och personalgrupper, ökad 

samverkan, ökat krisstöd och ökat stöd från företags-

hälsovården. Samtidigt har HR-avdelningen fortsatt 

marknadsföra ”HR direkt” som är en väg in till HR, 

skickat ut återkommande information till chefer via 

utskicket ”HR-Nytt” samt utökat informationen på intra-

nätet. Chefshandboken är bortplockad och ersatt med 

information under fliken HR på intranätet. 

 

Under året har ledarutvecklingsprogram 13 startat och 

första gruppen inom Ledarutvecklingsprogram 2.0. 

Ledarutveckling över gränserna fortsätter under året 

där Vimmerby kommun har tre platser. 

 

HR-avdelningen har under första halvåret haft en va-

kans på konsultsidan som tillsattes under sommaren. 

 

Övrig analys  

2021 var, precis som 2020, ett annorlunda år med en 

rådande pandemi och efterarbetet av den politiska 

turbulensen 2019 där vi nu fokuserar på att bygga tillit 

och trygga organisationen. 

 

Alla framgångar handlar om chefers och medarbeta-

res beteenden därför måste vi i Vimmerby kommun få 

till en gemensam personalpolitik i hela organisationen 

och aktivt arbeta mer med våra värderingar, vår 

värdegrund, delaktighet, lärande och kultur. Vi måste 

förbättra uppföljningsarbetet, utöka analysarbetet för 

att veta vilka behov och resurser vi har för att fortsätta 

arbetet med kompetensförsörjningen och ta fram en 

kompetensförsörjningsstrategi. Tillsammans måste vi 

bygga ett starkt och långsiktigt hållbart arbetsgivarva-

rumärke. 
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Resultaträkning, mnkr 

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

Verksamhetens intäkter 3 510,8 467,5 191,0 197,9 

Verksamhetens kostnader 4 -1 436,5 -1 352,5 -1 200,2 -1 157,0 

Avskrivningar 5 -91,3 -89,4 -36,0 -33 9 

Verksamhetens nettokostnader  -1 017,0 -974,4 -1 045,2 -993,0 

Skatteintäkter 6 754,0 720,4 754,0 720,4 

Generella statsbidrag och utjämning 7 308,9 290,9 308,9 290,9 

Verksamhetens resultat  45,9 36,9 17,7 18,3 

Finansiella intäkter 8 51,5 18,1 55,9 22,1 

Finansiella kostnader 9 -18,5 -23,4 -9,8 -11,4 

Resultat efter finansiella poster  78,9 31,6 63,8 29,0 

Extraordinära poster  - - - - 

Årets resultat  78,9 31,6 63,8 29,0 

Vimmerby kommun Kommunkoncern 

Ulriksdalsvägen 
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Balansräkning, mnkr 

Tillgångar Not 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar  1,0 0,2 - - 

Mark och byggnader 10 1 515,1 1 463,5 792,7 790,6 

Maskiner och inventarier 11 635,5 615,7 33,4 30,6 

Finansiella anläggningstillgångar 12 234,1 235,7 373,6 372,2 

Summa anläggningstillgångar  2 385,7 2 315,1 1 199,7 1 193,4 

Omsättningstillgångar      

Förråd, Exploateringsfastigheter 13 33,5 36,3 24,5 25,9 

Fordringar 14 147,1 122,8 109,0 89,1 

Kortfristiga placeringar 15 296,3 253,5 296,3 253,5 

Kassa och bank 16 48,4 37,7 48,4 37,4 

Summa omsättningstillgångar  525,3 450,3 478,2 405,9 

Summa tillgångar  2 911,0 2 765,4 1  677,9 1 599,3 

Eget kapital och avsättningar      

Eget kapital 17 885,1 806,1 848,0 784,2 

Därav periodens resultat  78,9 31,6 63,8 29,0 

Avsättningar 18 141,1 134,5 79,4 75,3 

Därav avsättningar för pensioner  79,8 75,7 79,4 75,3 

Därav övriga avsättningar  61,3 58,8 - - 

Skulder      

Långfristiga skulder 19 1 608,9 1 550,0 521,9 522,2 

Kortfristiga skulder 20 275,9 274,8 228,6 217,6 

Summa skulder  1 884,8 1 824,8 750,5 739,8 

Summa eg. kapital,  avsättn och skulder  2 911,0 2 765,4 1 677,9 1 599,3 

      

Ställda panter  211,6 219,5 - - 

Ansvarsförbindelser 21 335,4 332,4 1 127,4 1 062,0 

Därav pensionsförpliktelser  314,0 321,0 314,0 321,0 

Därav övriga ansvarsförbindelse  13,5 3,0 805,8 733,0 

Därav operationell leasing  7,9 8,4 7,6 8,0 

Vimmerby kommun Kommunkoncern 
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Kassaflödesanalys, mnkr 

 Not 2021 2020 2021 2020 

Den löpande verksamheten      

Resultat efter finansiella poster  78,9 31,6 63,8 29,0 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  103,6 87,8 44,8 31,9 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 

av rörelsekapital  182,5 119,4 108,6 60,9 

      

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      

Ökning (-)/Minskning (+) av förråd, exploateringsfastighet  2,8 0,8 1,4 2,5 

Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar  -67,1 -1,3 -62,7 -9,4 

Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder  1,1 10,1 11,0 3,7 

Kassafllöde från den löpande verksamheten  119,3 129,0 58,3 57,7 

      

Investeringsverksamheten      

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -0,8 - - - 

Avyttring av immateriella anläggningstillgångar  - 1,9 - - 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 22 -177,5 -239,8 -54,3 -78,9 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  8,4 3,8 8,4 3,5 

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar  -1,5 - -1,5 - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -171,4 -234,1 -47,4 -75,4 

      

Finansieringsverksamheten      

Nyupplåning  130,0 140,0 - 50,0 

Erh anslutningsavgifter fiber  2,0 1,4 - - 

Samverkansprojekt (BRIS)  3,3 13,7 - - 

Amortering av upptagna lån  -75,6 -17,4 - - 

Amortering av utlämnade lån  3,1 2,7 0,1 2,7 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  62,8 140,4 0,1 52,7 

      

SUMMA KASSAFLÖDE  10,7 35,3 11,0 35,0 

      

Likvida medel vid årets början  37,7 2,4 37,4 2,4 

Likvida medel vid periodens slut  48,4 37,7 48,4 37,4 

Summa kassaflöde  10,7 35,3 11,0 35,0 

      

Tilläggsupplysningar, Poster som inte ingår i kassaflödet      

Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar  91,3 89,4 36,0 33,9 

Avsättningar till pensioner  4,1 1,3 4,1 1,3 

Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar  6,4 -3,3 5,0 -3,0 

Upplösning av investeringsbidrag och anslutningsavgifter  -0,8 -0,7 -0,3 -0,3 

Övriga avsättningar  2,5 1,1 - - 

Justeringspost avrundning  0,1 - - - 

Summa   103,6 87,8 44,8 31,9 

Vimmerby kommun Kommunkoncern 
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Noter 

Not 1  Redovisningsprinciper 

Relevanta bestämmelser som påverkar innehållet i noten finns bl.a. i:  

 LKBR 4 kap. 3 § och 9 kap. 3 – 4, 6, 14 – 16  

 RKR R2 – 12, RKR R14 och RKR R16  

 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt Rådet för 

kommunal redovisnings rekommendationer.  

 

Kommunkoncern och sammanställda räkenskaper  

Kommunkoncernen består av Vimmerby kommun och följande kommunala koncernföretag:  

 

 

 

 

 
Inga förändringar i sammansättningen av kommunkoncernen har skett under räkenskapsåret.   

 

Värderings- och omräkningsprinciper  

Anläggningstillgångar  

Utsläppsrätter och elcertifikat tas upp som immateriell tillgång oavsett beloppsgräns. Värderas efter marknadsvärde. 

Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minus avskrivning och eventuell nedskrivning. Av-

skrivning sker linjärt för samtliga anläggningstillgångar som är utsatta för värdeminskning.  

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i 

avtal (t.ex. leasing) används den planerade verkliga nyttjandeperioden som avskrivningstid.  

Komponentavskrivning på byggnader, gator och vägar tillämpas. 

Korttidsinventarier med en ekonomisk livslängd på max 3 år och inventarier av mindre värde, max ett prisbasbelopp, 

kostnadsförs direkt.  

 

Bolag Ägarandel 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB, 556082-1976 100% 

Vimmerby Energi & Miljö AB, 556189-4352 100% 

Vimmerby Energiförsäljning AB, 556527-8404 100% 

Vimmerby Energi Nät AB, 559011-4988 100% 

Vimarhem AB, 556478-5987 100% 

Vimmerby Fibernät AB, 556203-5088 100% 

Struktur och navigering bland noterna 

Not 1 Redovisningsprinciper 

Not 2 Uppskattningar och bedömningar 

Not 3-9 Noter till resultaträkningen 

Not 10-20 Noter till balansräkningen 

Not 21 Not till ställda panter och ansvarsförbindelser 

Not 22 Not till kassaflödesanalysen 
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Noter  

Omsättningstillgångar  

Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar är upptagna till det belopp varmed de beräknas inflyta.  

För finansiella instrument värderade till verkligt värde har börskursen den 31/12 använts.  

Tomter för försäljning värderas kollektivt per exploateringsetapp där totala utgifterna fördelas per tomt utifrån yta. I anskaff-

ningsvärdet ingår mark, andel av projektering och direkta utgifter för åtgärder på tomtmarken.  

 

Leasing  

Finansiella leasingavtal med ett avtalsvärde per objekt understigande ett halvt prisbasbelopp har klassificerats som ej upp-

sägningsbara operationella avtal och redovisas därför inte som anläggningstillgång. Dessa avtal ingår i noten för ej av-

skrivningsbar operationell leasing.  

 

Skulder och avsättningar  

Erhållna anläggningsavgifter för VA redovisas som förutbetald intäkt och periodiseras på 25 år.  

Förpliktelser för särskild avtals/ålderspension och avsättning för pensioner värderas enligt RIPS i enlighet med RKR R10. 

För de förtroendevalda politikerna gäller OPF-KL.  

 

Redovisningsprinciper i driftredovisningen  

Löner har belastats med ett personalomkostnadspålägg på 40,15% som inkluderar sociala avgifter, avtalsförsäkringar och 

pensionskostnader.  

Materiella och immateriella anläggningstillgångar belastas med verklig avskrivningskostnad samt en kalkylränta på 1,25% 

för årets genomsnittliga kapitalbindning.  

Internhyror för lokaler debiteras respektive verksamhet enligt självkostnadsprincipen, där beräknade drift– och kapitalkost-

nader inkluderas. Internhyrorna uppdateras årligen. 

Kostnader för IT belastar respektive nämnd utifrån självkostnad och verkligt nyttjande. 

Kostnader för telefonsamtal interndebiteras utifrån självkostnad och verkligt nyttjande.  

Gemensam central administration som ekonomi, personal och upphandling fördelas inte ut på de olika verksamheterna. 

 

Not 2  Uppskattningar och bedömningar  

Relevanta bestämmelser som påverkar innehållet i noten finns bl.a. i:  

 RKR R2 och RKR R9 

Not 1  Redovisningsprinciper (fortsättning från föregående sida) 
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Noter till resultaträkningen, mnkr 

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

Not 3  Verksamhetens intäkter 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Taxor och avgifter 249,1 199,6 23,4 22,5 

Hyror och arrenden 111,1 111,1 18,9 19,2 

Försäljningsintäkter 23,4 22,9 23,4 22,9 

Försäljning av verksamhet och ersättning för tjänster 21,3 21,1 21,3 21,1 

Bidrag och kostnadsersättningar från staten 83,8 92,0 83,8 96,1 

Bidrag, övriga 7,4 11,8 7,4 7,7 

Intäkter från exploateringsverksamhet och tomträtter 4,6 5,4 4,6 5,4 

Realisationsvinst vid avyttring av anläggningstillgångar 8,2 3,0 8,2 3,0 

Övriga verksamhetsintäkter 1,9 0,6 - - 

Summa verksamhetens intäkter 510,8 467,5 191,0 197,9 

     

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

Not 4  Verksamhetens kostnader 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Lön, ersättningar och sociala avgifter -822,7 -795,4 -756,9 -736,0 

Årets avsättning till pensioner -2,1 0,7 -2,1 0,7 

Pensioner, årets avgiftsbestämda del -27,6 -26,3 -27,6 -26,3 

Utbetalda pensioner -19,3 -18,7 -19,3 -18,7 

Pensionsförsäkringspremier -4,7 -3,7 -4,7 -3,7 

Löneskatt på pensionsavsättning -0,8 0,1 -0,8 0,1 

Löneskatt på pensioner avgiftsbestämd del -6,7 -6,4 -6,7 -6,4 

Löneskatt på utbetalda pensioner -4,7 -4,5 -4,7 -4,5 

Löneskatt på pensionsförsäkringspremier -1,1 -0,9 -1,1 -0,9 

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

Summa personalkostnader -890,0 -856,1 -824,2 -796,7 

Material, råvaror och förnödenheter -171,6 -155,6 -73,0 -78,0 

Hyror -24,8 -23,2 -24,8 -23,2 

Lämnade bidrag -31,7 -35,3 -31,7 -35,3 

Tjänster inkl köp av verksamhet -217,3 -209,2 -233,4 -223,8 

Övriga externa kostnader -82,7 -75,0 - - 

Realisationsförlust vid avyttring av anläggningstillgångar -13,1 - -13,1 - 

Bolagsskatt -2,5 2,3 - - 

Övriga kostnader -2,8 -0,4 - - 

Summa verksamhetens kostnader -1 436,5 1 352,5 1 200,2 -1 157,0 

     

Revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport och årsre-

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

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

Not 5  Avskrivningar 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

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

sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas:   

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

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

Mark, byggnader och tekniska anläggningar -44,6 -41,9 -30,7 -28,0 

Maskiner och inventarier -45,7 -44,2 -5,3 -5,9 

Nedskrivning fibernät -1,0 -3,3 - - 

Summa avskrivningar -91,3 -89,4 -36,0 -33,9 

     

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

Not 6  Skatteintäkter 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Preliminära skatteintäkter 733,5 735,4 733,5 735,4 

Slutavräkning föregående år 2,6 -3,8 2,6 -3,8 

Preliminär slutavräkning innevarande år 17,9 -11,2 17,9 -11,2 

Summa skatteintäkter 754,0 720,4 754,0 720,4 

     

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

Not 7  Generella statsbidrag och utjämning 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Inkomstutjämning 188,5 182,7 188,5 182,7 

Fastighetsavgift 34,5 30,5 34,5 30,5 

Regleringsbidrag 46,5 16,0 46,5 16,0 

Kostnadsutjämning 7,9 5,8 7,9 5,8 

LSS-utjämning 21,6 19,2 21,6 19,2 

Generella bidrag 9,9 36,7 9,9 36,7 

Summa generella statsbidrag och utjämning  308,9 290,9 308,9 290,9 
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Noter till resultaträkningen, mnkr 

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

Not 8  Finansiella intäkter 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Borgensavgift - - 4,7 4,3 

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

Överskottsutdelning Kommuninvest 0,4 0,8 0,4 0,8 

Intäkter placerade pensionsmedel KLP, se vidare not 13 50,1 15,9 50,1 15,9 

Övriga finansiella intäkter 0,3 0,1 - 0,1 

Summa finansiella intäkter 51,5 18,1 55,9 22,1 

 
    

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

Not 9  Finansiella kostnader 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Räntor på anläggningslån 10,3 -14,4 -1,6 -2,4 

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

Finansiella kostnader placerade pensionsmedel KLP 6,7 -7,0 -6,7 -7,0 

Övriga finansiella kostnader 0,3 -0,2 -0,3 -0,2 

Summa finansiella kostnader 18,5 -23,4 -9,8 -11,4 

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

Not 10  Mark och byggnader 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

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

Nyanskaffningar 27,2 28,4 20,8 19,5 

Försäljning och utrangering -1,0 -3,1 - -2,7 

Omklassificering 35,4 41,3 28,0 40,2 

Utgående anskaffningsvärde 1 985,4 1 923,8 1 138,6 1 089,8 

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

Försäljning och utrangering 0,9 2,6 - 2,3 

Årets av– och nedskrivningar -44,6 -41,9 -30,7 -28,0 

Utgående ackumulerade av– och nedskrivningar -673,7 -630,0 -374,7 -344,0 

Bokfört värde 1 311,7 1 293,8 763,9 745,8 

 
    

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

Nyanskaffningar 102,2 160,3 26,4 55,7 

Utrangering -13,1 - -13,1 - 

Omklassificering -55,4 -56,5 -29,3 -40,8 

Utgående pågående investeringar 203,4 169,7 28,8 44,8 

Bokfört värde 1 515,1 1 463,5 792,7 790,6 

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

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

Not 11  Maskiner och inventarier 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

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

Nyanskaffningar 48,0 65,8 7,1 3,7 

Försäljning och utrangering -13,0 -0,4 -1,0 -0,4 

Omklassificering 20,1 0,5 1,3 0,5 

Utgående anskaffningsvärde 1 290,0 1 234,9 165,7 158,3 

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

Försäljning och utrangering 11,4 0,4 0,7 0,4 

Årets avskrivningar -46,7 -47,5 -5,3 -5,9 

Utgående ackumulerade avskrivningar -654,5 -619,2 -132,3 -127,7 

Bokfört värde 635,5 615,7 33,4 30,6 

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

Maskiner som innehas under finansiella leasingavtal ingår med 
redovisat värde om: 211,6 219,5 - - 

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

skuldförda finansiella leasingförpliktelser.  

 
    

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

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

Långfristig utlåning     

Lån SEB 212,0 212,1 212,0 212,1 

Långfristig fordran koncernföretag - - 7,4 7,4 

Långfristiga fordringar, övrigt 6,1 9,1 0,1 0,1 

Summa långfristig utlåning 218,1 221,2 219,5 219,6 

Aktier     

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

Varav:  

- nominellt värde aktier 6,1 mnkr 

- överkursfond 20 mnkr 

- övrigt aktieägartillskott 122,6 mnkr     

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

Kommuninvest i Sverige AB 4,6 3,1 4,6 3,1 

Summa aktier 15,0 13,5 153,3 151,8 

Övriga andelar 1,0 1,0 0,8 0,8 

Summa värdepapper och andelar 16,0 14,5 154,1 152,6 

Summa finansiella anläggningstillgångar 234,1 235,7 373,6 372,2 

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

Not 13  Förråd, Exploateringsfastighet 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Förråd 9,0 10,4 - - 

Exploateringsområde Ceos 2,7 3,7 2,7 3,7 

Exploateringsområde Krönsmon 21,8 22,2 21,8 22,2 

Summa förråd, exploateringsfastigheter 33,5 36,3 24,5 25,9 

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

Not 14  Kortfristiga fordringar 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Kundfordringar 72,1 67,8 12,9 14,6 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 32,1 19,5 26,1 18,0 

Fordringar koncernbolag - - 33,8 26,4 

Övriga kortfristiga fordringar 42,9 35,5 36,2 30,1 

Summa kortfristiga fordringar  147,1 122,8 109,0 89,1 
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Noter till balansräkningen, mnkr 
 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

Not 15  Kortfristiga placeringar 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Placering av pensionsmedel via KLP:     

Aktier anskaffningsvärde  139,2 126,0 139,2 126,0 

Aktier värdeförändring 33,6 13,6 33,6 13,6 

Obligationer mm anskaffningsvärde 110,7 103,4 110,7 103,4 

Obligationer mm värdeförändring 2,1 0,2 2,1 0,2 

Banktillgodohavande 10,0 9,5 10,0 9,5 

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

Summa kortfristiga placeringar 296,3 253,5 296,3 253,5 

Aktiernas marknadsvärde:172,9 mnkr. Obligationernas marknadsvärde: 112,8 mnkr. Utbetalat för placering via  

KLP: 51 mnkr. Totalt marknadsvärde 2021-12-31: 296,3 mnkr. Värdeökning under perioden är 43,4 mnkr.  

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

marknadsvärde är +35,8 mnkr för år 2021.  

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

Not 16 Likvida medel 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Kassa, bank, plusgiro, Vimmerby kommun 42,3 2,4 42,3 53,9 

Bank, bolag ingående i koncernen 6,1 35,3 6,1 -16,5 

Summa likvida medel 48,4 37,7 48,4 37,4 

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

Not 17  Eget kapital 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående balans 806,2 774,5 784,2 755,2 

Periodens resultat 78,9 31,6 63,8 29,0 

Summa eget kapital 885,1 806,1 848,0 784,2 

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

Not 18 Avsättningar 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Pensionsavsättningar, ingående värde 75,7 74,4 75,3 74,0 

Förändring pensionsavsättning 3,3 1,1 3,3 1,1 

Förändring löneskatteskuld 0,8 0,2 0,8 0,2 

Bokfört värde 79,8 75,7 79,4 75,3 

Aktualiseringsgrad 90%     

Uppskjuten skatteskuld 31,4 34,6 - - 

Övrigt 29,9 24,2 - - 

Summa avsättningar 141,1 134,5 79,4 75,3 

Specifikation -  Avsatt till pensioner:     

Förmånsbestämd/kompletterande ålderspension 55,8 51,1 55,4 50,7 

Pension till efterlevande 0,7 0,9 0,7 0,9 

Visstidspension/ålderspension 7,8 9,0 7,8 9,0 

Löneskatt 15,5 14,7 15,5 14,7 

Summa avsatt till pensioner 79,8 75,7 79,4 75,3 
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Noter till balansräkningen, mnkr 
 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

Not 19  Långfristiga skulder 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående låneskuld 1 458,6 1 336,0 508,7 458,7 

Nyupplåning 130,0 140,0 - 50,0 

Amortering lån -75,6 -17,4 - - 

Summa lån i banker och kreditinstitut 1 513,0 1 458,6 508,7 508,7 

Ingående kostnadsersättning och investeringsbidrag 91,4 77,0 13,5 13,8 

Samverkansprojekt vatten och avlopp (BRIS) 3,3 13,7 - - 

Nya fiberanslutningsavgifter  2,0 1,4 - - 

Upplösning av fiberanslutningsavgifter och investeringsbidrag -0,8 -0,7 -0,3 -0,3 

Summa kostnadsersättningar och investeringsbidrag 95,9 91,4 13,2 13,5 

Summa långfristiga skulder 1 608,9 1 550,0 521,9 522,2 

För koncernens samtliga externa lån 2021 redovisas nedan kapitalbindningsstrukturen. Här redovisas även räntebind-

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

År Kapitalbindning Räntebindning 

2022 167,7  566,1  

2023 297,7  435,9  

2024 351,4  107,8  

2025 189,7  184,8  

2026 209,7  164,8  

2027 49,6  44,8  

2028 13,6  8,8  

2029 4,8  -  

2030 4,8  -  

2031 4,8  -  

2032 7,3  -  

2033   211,9  -  

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

Not 20  Kortfristiga skulder 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Leverantörsskulder 105,6 78,2 55,3 43,9 

Semesterlöneskuld och övertidsskuld inkl sociala avgifter 57,8 55,4 52,4 51,3 

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

Löneskatt pensioner avgiftsbestämd del 5,8 5,7 5,8 5,7 

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 49,7 74,4 30,5 60,3 

Skulder koncernbolag - - 48,5 14,0 

Övriga kortfristiga skulder 33,2 37,8 12,3 19,1 

Summa kortfristiga skulder 275,9 274,8 228,6 217,6 
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Noter till balansräkningen, mnkr 

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

Not 21  Ansvarsförbindelser 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Borgensåtagande, kommunalägda bolag:     

Bostadsföretag - - 299,0 299,0 

Övriga företag - - 504,2 431,4 

Summa borgensåtaganden kommunalägda företag - - 803,2 730,4 

Borgensåtagande, externa:     

Övrig borgen och åtagande 13,5 3,0 2,6 2,6 

Summa extern borgen 13,5 3,0 2,6 2,6 

Totala borgensåtaganden 13,5 3,0 805,8 733,0 

 

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

Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner som per 2021-12-31 var medlem-

mar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 

 

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

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

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

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

nomisk förening. 

 

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

kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966,1 mnkr och totala 

tillgångar till 518 679,7 mnkr.  

Vimmerby kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 335,7 mnkr och andelen av de totala tillgångarna 

uppgick till 1 358,5 mnkr.  

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

Pensionsförpliktelser, aktualiseringsgrad 90% 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Pensionsförpliktelser, ingående värde 258,3 263,0 258,3 263,0 

Förändring pensionsförpliktelser -5,6 -4,7 -5,6 -4,7 

Pensionsförpliktelser utgående värde 252,7 258,3 252,7 258,3 

Löneskatt på pensionsavsättning, ingående värde 62,7 63,8 62,7 63,8 

Löneskatt förändring -1,4 -1,1 -1,4 -1,1 

Löneskatt utgående värde 61,3 62,7 61,3 62,7 

Summa pensionsförpliktelser inkl löneskatt 314,0 321,0 314,0 321,0 
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Noter till kassaflödesanalysen, mnkr 

 Kommunkoncern  

Not 22  Förvärv av materiella anläggningstillgångar 2021-12-31 2020-12-31 

Vimmerby kommun 54,3 78,9 

Vimmerby Energi & Miljö AB 90,5 134,7 

Vimarhem AB 21,9 19,2 

Vimmerby Fibernät AB 10,8 7,0 

Summa förvärv av finansiella och materiella anläggningstillgångar 177,5 239,8 

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

Operationell leasing 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Leasingavgifter som förfaller inom 1 år 1,7 1,2 1,7 1,2 

Leasingavgifter som förfaller inom 1- 5 år 4,7 5,3 4,4 4,9 

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

Summa operationell leasing 7,9 8,4 7,6 8,0 

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

avtalen räknats som operationell leasing.  

Totala ansvarsförbindelser 335,4 332,4 1 127,4 1 062,0 

Invigning av Kulturskolans nyrenoverade lokaler 
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Driftsredovisning, mnkr 

Nämnd  Årsutfall 2021 

Budget 2021 
efter tilläggs-

anslag 
Avvikelse mot 
budget, mnkr 

Avvikelse mot 
budget, % 

Kommunstyrelseförvaltningen Intäkter 175,1 138,0 37,1 27% 

 Kostnader -388,6 -355,8 -32,8 -9% 

 Netto -213,5 -217,8 4,3 2% 

      

Barn– och Intäkter 63,1 32,8 30,3 92% 

utbildningsnämnden Kostnader -445,8 -412,0 -33,8 -8% 

 Netto -382,7 -379,2 -3,5 -1% 

      

Socialnämnden Intäkter 73,8 39,9 33,9 85% 

 Kostnader -495,8 -454,1 -41,7 -9% 

 Netto -422,0 -414,2 -7,8 -2% 

      

Miljö– och  Intäkter - - - - 

byggnadsnämnden Kostnader -8,9 -9,2 0,3 3% 

 Netto -8,9 -9,2 0,3 3% 

      

Revisorerna Intäkter  - - - - 

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

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

      

Valnämnden Intäkter  - - - - 

 Kostnader - -0,1 0,1 - 

 Netto - -0,1 0,1 - 

      

Överförmyndare  Intäkter  3,1 3,2 -0,1 -3% 

i samverkan Kostnader -5,1 -5,4 0,3 6% 

 Netto -2,0 -2,2 0,2 9% 

      

SUMMA exkl finansen Intäkter  315,1 213,9 101,2 47% 

 Kostnader -1 345,0 -1 237,5 -107,5 -9% 

 Netto -1 029,9 -1 023,6 -6,3 -1% 

      

Finansen Intäkter  1 158,3 1 093,5 64,8 6% 

 Kostnader -64,6 -59,2 -5,4 -9% 

 Netto 1 093,7 1 034,3 59,4 6% 

      

Totalt Intäkter  1 473,4 1 307,4 166,0 13% 

 Kostnader -1 409,6 -1 296,7 -112,9 -9% 

 Netto 63,8 10,7 53,1 496% 

      

    Kommunstyrelseförvaltningen består av:  

Centralförvaltn. (adm., hr, ek.) Netto -62,8 -65,6 2,8 4% 

Samhällsbyggn exkl fastighet Netto -96,8 -110,1 13,3 12% 

Fastighetsavdelningen Netto -24,8 -11,3 -13,5 -119% 

Utvecklingsavdelningen Netto -29,1 -30,8 1,7 6% 

Totalt kommunstyrelseförvaltn Netto -213,5 -217,8 4,3 2% 
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Investeringsredovisning, mnkr  

 

Nämnd 
Utfall  
2021 

KF-beslut 
210125 
Budget 

2021  
Avvikelse 

mnkr 
Avvikelse  

% 
Utfall  
2020 

Kommunstyrelseförvaltningen 52,0 77,4 -25,4 -33% 76,2 

Barn– och utbildningsnämnden 1,7 1,4 0,3 21% 1,0 

Socialnämnden 0,6 1,2 -0,6 -50% 1,7 

Totalt Vimmerby kommun 54,3 80,0 -25,7 -32% 78,9 

Bolag 
Utfall  
2021 

Styrelse-
beslut  
Budget 

2021  
Avvikelse 

mnkr 
Avvikelse  

% 
Utfall  
2020 

Vimmerby Energi & Miljö AB-koncernen 90,5 97,8 -7,3 -7% 134,7 

Vimmerby Fibernät AB 10,8 3,0 7,8 260% 7,0 

Vimarhem AB 21,9 53,0 -31,1 -59% 19,2 

Totalt VkF-koncernen 123,2 153,8 -30,6 -20% 160,9 

      

Totalt kommunkoncernen 177,5 233,8 -56,3 -24% 239,8 

Årets större investeringar       

Kommunstyrelseförvaltningen: 
Utfall  
2021 

KF-beslut 
210125 
Budget 

2021  

Avvikelse 

mnkr 
Avvikelse 

% 
Pågående 

211231 

Exploatering Nybble 4,8 4,5 0,3 7% X 

Ny förskola, nytt vård– och omsorgsboende 0,2 30,0 -29,8 -99% X 

Frödinge kök 2,9 10,0 -7,1 -71% X 

Asfalteringsprogram 4,8 1,2 3,6 300%  

Vimmerby Energi & Miljö AB-koncernen: 
Utfall  
2021 

Styrelse-
beslut  
Budget 

2021  
Avvikelse 

mnkr 
Avvikelse 

% 
Pågående 

211231 

Vattenrening industri (BRIS) 38,3 11,0 27,3 248% X 

Ledningsnät 4,5 7,5 -3,0 -40%  

Mätarbytesprojekt 2,0 4,4 -2,4 -55% X 

      

Vimmerby Fibernät AB:      

Fiber "Sevedeprojektet" 5,8 - 5,8 - X 

      

Vimarhem AB:      

Värmesystem i Storebro 4,6 2,7 1,9 68% X 
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Investeringsredovisning, kommentarer 

Investeringar i Vimmerby kommun 

 

Vimmerby fortsätter att satsa och intresset från externa 

aktörer är fortsatt högt. Under 2021 avsattes en ram-

budget på 80 mnkr för investeringar i kommunen. 

Tyngdpunkten volymmässigt planerades vara på ny-

byggnationer för kommunal verksamhet, ny förskola 

och vård- och omsorgsboendet men även exploatering-

ar för att möta nuvarande och kommande behov.  

Utfallet på 54,3 mnkr är lägre än förväntat men beror 

både på pandemiläget samt förskjutningar i de stora 

projekten. 

 

 

Exploateringar 

 

Vimmerby satsar på ännu ett centralt bostadsområde 

kallat Nybble som kommer tillföra över 20 villatomter 

samt ny förskola för 120 barn och vård- och omsorgs-

boende med 86 lägenheter. Projektet med markförbere-

dande arbete blev klart under 2021. Avsatta medel för 

2021 var från början 4,5 mnkr men efter omdisponering 

så landade utfallet på 4,8 mnkr. Den nya förskolan som 

planeras på Nybbleområdet samprojekterades under 

2021 med det planerade vård- och omsorgsboendet, 

lågt utfall beror på försening av beställning enligt ram-

avtalet. Det planeras börja ske under 2022 för förskolan 

och 2023 för vård- och omsorgsboendet. 

 

 

Reinvesteringar 

 

Stor del av kommunens investeringar består till stor del 

av reinvesteringar för att upprätthålla dagens standar-

der och ökade krav i många av kommunens fastigheter. 

Ett större projekt är i Frödinge skola där köket planeras 

byggas om. Utfallet blev 2,9 mnkr av planerat 10 mnkr 

på grund av att underlaget till upphandlingsprocessen 

blev försenad och kommer istället genomföras 2022. 

Asfalteringsprogrammet som Gatukontoret ansvarar 

för, fick under året omdisponering och ökade sin budget 

från 1,2 mnkr till 5,2 mnkr och utfallet blev till slut 4,8 

mnkr. 

 

 

Investeringar i Vimmerby Energi & Miljö AB 

 

Projektet för vattenrening för industri (BRIS) är det en-

skilt största projektet under 2021 och är fortfarande 

pågående. Industrierna står för viss del av investerings-

kostnaderna men dessa belopp reflekteras inte i an-

givna belopp utan ligger än så länge som skuld anlägg-

ningsavgifter, därav den stora budgetavvikelsen. 

 

 

Investeringar i Vimmerby Fibernät AB 

 

Kommunfullmäktige har ställt sig positiv till en satsning 

på fiber för ”Sevedeprojektet” som ligger i kommunens 

nordvästra del. Projektet sattes igång under 2021 men 

när investeringsbudgeten beslutades för Vimmerby 

Fibernät AB hade beslutet om Sevedeprojektet ännu 

inte tagits. Projektet beräknas vara klart 2022. 

 

 

Investeringar i Vimarhem AB 

 

Avvikelse mot projektbudgeten beror till stor del av pro-

jektet nybyggnation av bostäder på Uven. Det projektet 

hade en budget för år 2021 på 20 mnkr. Projektet är 

ännu inte igång på grund av att ärendet hamnade i 

domstol i Växjö. Byggnationen beräknas starta år 2022 

istället. 

Årets investeringar år 2021 är taget som styrelsebeslut 

och för projektbudget. Budgetavvikelse för värmesyste-

met beror på att den uppskattade kostnaden vid lagd 

budget år 2020 sedan blev större när anbudet kom vå-

ren 2021. 
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Mål tagna i budget 2021 

Kommunstyrelseförvaltningen (exkl samhällsbyggnadsavd) 

Perspektiv Mål Måluppfyllelse  

Ekonomi 
En ekonomi i balans Utfallet är 4,3 mnkr bättre än budgeten.  

Invånare 

och brukare 

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

Verksamhet 

och  

medarbetare  

Nöjda och friska medarbetare samt chefer 

med ett utvecklande ledarskap.  

Andelen chefer som genomgått/genomgår ledar-

skapsprogrammet: 170 

Program 11 avslutades. Program 12 pågick 2021 

och program 13 startade. Program 14 startade feb-

ruari 2022. Målet är uppfyllt. 

 

Andelen som i medarbetarenkäten anger att de är 

nöjda med ledarskapet. Vi ser att HME gällande 

Styrning och ledning har ökat i mätningen 2019.  
Nära målet. 

 

Andelen som i medarbetarenkät känner att de kan 

påverka. Vi ser att det är ökning i medarbetarenkä-

ten 2019. Nära målet. 

 

Andelen som i medarbetarenkät känner diskrimine-

rade eller kränkta. Vi ser i resultatet av medarbeta-

enkäten att siffrorna är oförändrade sedan förra 

mätningen 2017 vilket gör att vi måste arbeta mer 

aktivt med den psykosociala arbetsmiljön.  

Målet är inte uppfyllt. 

  
Då alla ovanstående indikatorer ingår i totala målet 

gör att vi snittar måluppfyllelsen till Nära målet. 

 

Utveckling  
Kommunstyrelsen ska arbeta för ökad tillit 

och socialt kapital. 

Förbättrad placering i Svenskt Näringslivs företags-

ranking.  

 

Socialnämnden 

Perspektiv Mål Måluppfyllelse  

Ekonomi 
En ekonomi i balans.  Underskott mot budget med 7 817 tkr (1,9%)   

Invånare 

och brukare 

Brukare och patienter ska vara nöjda med 

de insatser som ges.  

Har inte genomförts på alla områden under 2021. 

(Målnivå: minst genomsnittsnivå)  
 

Verksamhet 

och  

medarbetare  

Verksamheten ska ha medarbetare med 

god kompetens att utföra sitt uppdrag. 

74 % av tillsvidareanställda medarbetare har ade-

kvat kompetens för sitt uppdrag (Målnivå: 80 %)  
 

Utveckling  

Invånare och brukare ska ges möjlighet till 

trygghet, säkerhet och självständighet 

genom att det finns verksamhet som mots-

varar behov.  

61 beslut har inte kunnat verkställas (helt eller del-

vis) inom tre månader, varav 38 på grund av pande-

min. (Målnivå: alla beslut)  
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Mål tagna i budget 2021 

Barn– och Utbildningsnämnden 

Perspektiv Mål Måluppfyllelse  

Ekonomi 
En ekonomi i balans där resurserna förde-

las behovsstyrt. 

Målet är inte uppfyllt. Förvaltningen redovisar ett 

underskott på 3,5 mnkr.  

 

Invånare 

och brukare  

Vårdnadshavare i förskola/skola och ele-

ver är nöjda med verksamheten.   
Vårdnadshavarna i grundskola är mer nöjda än 

föregående år. Målet nås i förskola, medan gymna-

siet har för få svar. I elevenkäten är målet på väg 

att nås, både i grundskolan och i gymnasiet.  

 

Verksamhet 

och  

medarbetare  

Alla på förvaltningens arbetsplatser 

präglas av en god psykisk och fysisk ar-

betsmiljö. 

I vårens medarbetarenkät nås målet i samtliga 

verksamheter, förutom gymnasiet, som är på väg 

mot målet. I den psykosociala undersökningen nås 

målet i samtliga verksamheter, men frågor om ar-

betsbelastning ligger lägre, framförallt i grundsko-

lan.  

 

Utveckling  

Alla förskolor och skolor har en miljö fri 

från kränkande behandling, diskriminering 

eller trakasserier. 

Genomsnittet för påståendet ”Jag känner mig trygg 

i skolan” är 9,1 i åk 5 och 8,8 i åk 8 på en tiogradig 

skala. Båda värdena har ökat jämför med föregå-

ende år. Vimmerby kommun har ej fått någon kritik 

på anmälningar till Skolinspektionen gällande krän-

kande behandling.  

 

Överförmyndare i samverkan 

Perspektiv Mål Måluppfyllelse  

Ekonomi 

En ekonomi i balans. Överskott främst beroende av effektiv granskning 

av årsrapporter utan stort behov av externa 

resurser. 

 

Årlig utbildning av ställföreträdare.  Pandemiåret har begränsat möjligheterna men alla 

nya ställföreträdare får en god introduktion/

utbildning. 

 

Invånare 

och brukare  
God tillgång på ställföreträdare.  I alla våra fyra samverkanskommuner saknas ställ-

företrädare. 

 

Verksamhet 

och  

medarbetare  

Överförmyndaren ska arbeta för att ha en 

god tillgänglighet, gott bemötande och 

snabb handläggning med hög kvalité.  

Hög effektivitet och bra bemötande. Även ställföre-

trädare som brister får en positiv hjälp att hantera 

sina uppdrag.  

 

Effektiv handläggning av anmälningar om 

behov av ställföreträdare.  

Bra rutiner i kommunerna och i kontakt med andra 

myndigheter.  

 

Medarbetare och överförmyndare ska ha 

kompetens för att utföra sitt uppdrag.  

Erfaren och hög kompetens som får utbildning och 

samverkar i nätverk.  

 

Effektivare granskning av årsräkningar.  Införandet av e-tjänst är under utveckling.  

Utveckling  

Införande av e-tjänst för att effektivera 

redovisning för ställföreträdare och hand-

läggare.  

Steg 1 med den interna delen genomfört.   
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Mål tagna i budget 2021 

Miljö- och Byggnadsnämnden 

Perspektiv Mål Måluppfyllelse  

Ekonomi 
Verksamheten bedrivs inom budget. Resultat mot budget Vimmerby: +322 tkr inklusive 

nämnd -7 tkr.  
 

God service till företag och invånare. Företag, organisationer och privatpersoner är nöjda 

med servicen och ger förvaltningen fortsatt höga 

betyg i Insiktsmätningen för information, tillgänglig-

het, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och 

effektivitet.  

 

Invånare 

och brukare   Invånare konsumerar säkra livsmedel. Kommunernas livsmedelsverksamheter har fått den 

tillsyn som är planerad och målet är uppnått.  

 

Invånare har ett lågt bruk av tobak. Målet är att ungdom som fyllt 18 år ska få visa legi-

timation vid provköp av tobak vid samtliga tillfällen. 

Målnivån uppnåddes till 70%.  

 

Verksamhet 

och  

medarbetare  

Gott samarbete. 94,9% av medarbetarna tycker att samarbetet är 

gott.  
 

Gott ledarskap. Betygen minskar något och 91,2% av medarbetar-

na tycker att ledarskapet är gott.  

 

Stolthet. Betygen för stolthet har ökat och samtliga medar-

betare känner stolthet över sitt arbete.  
 

God personalhälsa. Förvaltningen har en god personalhälsa med fort-

satt låg sjukfrånvaro: 1,85% av all arbetad tid.  
 

Utveckling  

Hållbara planer. Resultatet av ESTER visar en total påverkan med 

värdet -1 för de detaljplaner som antagits under 

året, vilket innebär att målet inte uppnås.  

 

Ständigt förbättrat hållbarhetsarbete. I Aktuell Hållbarhets ranking tappar Vimmerby 5 

placeringar till plats 141 och Hultsfred klättrar 21 

placeringar till plats 117. Det blir en gemensam 
snittplacering på 129 och målplacering 100 nås 

inte.  

 

Symbolfärgernas betydelse 

  
Målet är  

uppfyllt 
  

Nära  

målet 
  

Målet är inte  

uppfyllt 
  

Uppgift saknas eller 

kan inte bedömas 
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Ord– och begreppsförklaringar 
Anläggningstillgångar 

Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande bruk 

så som byggnader, mark, inventarier, maskiner och 

aktier. 

 

Ansvarsförbindelser 

Förpliktelse i form av borgensåtagande, ställda panter 

och dylikt. Om förpliktelsen måste infrias belastar den 

resultatet. 

 

Avskrivning 

Årlig värdeminskning av anläggningstillgångar där av-

skrivningen sker utifrån förväntad livslängd. 

 

Avsättning 

Förpliktelser som är säkra eller högst sannolika till sin 

förekomst men ovissa till belopp och infriandetidpunkt. 

När förpliktelsen uppstår belastas resultatet. 

 

Balanskrav 

Lagstadgat krav om att kommunens intäkter ska över-

stiga kostnaderna. 

 

Balansräkning 

Visar den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfället 

samt hur kapitalet har använts (tillgångar) och hur det 

har anskaffats (skulder och eget kapital). 

 

Blandmodellen 

Redovisningen av kommunens pensionsskuld görs dels 

som skuld i balansräkningen för intjänad pensionsrätt 

efter 1998 men även som en ansvarsförbindelse utan-

för resultat- och balansräkningen för pensionsrätt intjä-

nad före 1998. 

 

Derivat 

Ett värdepapper vars värde beror på värdet av den un-

derliggande tillgången. Olika former av derivat är op-

tioner, terminer och swappar. De vanligaste formerna 

av underliggande tillgångar är valutor, aktier, obligation-

er, räntor, råvaror och index. 

 

Eget kapital 

Skillnaden mellan tillgångar samt skulder och avsätt-

ningar. Visar kommunens förmögenhet, dvs alla tidi-

gare års sammanräknade resultat.  

Det egna kapitalet består av:  

 Anläggningskapital, bundet kapital i anläggning-

ar. 

 Rörelsekapital, fritt kapital för framtida drift– och 

investeringsändamål. 

 

Exploateringsverksamhet 

Åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningsställa 

råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor 

eller industrier. 

Finansiell leasing 

Avtal där äganderätten kan övergå till leasetagaren 

(kommunen) vilket innebär att de ekonomiska risker 

och fördelar som är förknippat med ägandet också 

övergår. 

 

Kapitalkostnader 

Samlingsbegrepp för planmässig avskrivning och intern 

ränta. En investeringskostnad fördelat över tid. 

 

Kassaflödesanalys 

Beskriver hur kommunen fått in pengar under året och 

hur de använts. 

 

Kommunkoncern 

I kommunkoncernen ingår Vimmerby kommun och Vim-

merby kommun Förvaltnings AB-koncernen (VkF). Se 

sidan 29 för att se vilka bolag som ingår i VkF-

koncernen. 

För att få fram kommunkoncernens resultat– och  

balansräkning tas alla mellanhavanden bort mellan bo-

lagen och kommunen såsom fordringar, skulder, försälj-

ning, inköp och andra resultatpåverkande poster. 

Vimmerby kommun äger Vimmerby kommun Förvalt-

nings AB till 100%. 

 

Kortfristig fordran/skuld 

Lån, fordran, skuld som förfaller till betalning inom ett 

år. 

 

Likvida medel 

Kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt, 

till exempel kassa– och banktillgångar.  

 

Likviditet 

Betalningsberedskap på kort sikt. Består av kassa– och 

bankmedel. 

 

Långfristig fordran/skuld 

Lån, fordran, skuld som förfaller till betalning senare än 

ett år efter balansdagen. 

 

Nettoinvesteringar 

Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag. 

 

Nettokostnader 

Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och 

ersättningar. Finansieras med skattemedel. 

 

Nyckeltal 

Mäter förhållandet mellan två enheter. 

 

Omsättningstillgångar 

Tillgångar som på kort tid kan omsättas till likvida  

medel och inte är avsedda för stadigvarande bruk, till 

exempel förråd, exploateringsfastigheter, fordringar, 

kassa och bank. 
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Periodisering 

Fördelning av intäkter och kostnader till rätt redovis-

ningsperiod. 

 

Resultaträkning 

Sammanfattar intäkter och kostnader och nettot av 

detta är årets resultat, vilket då blir årets förändring av 

det egna kapitalet. 

 

Resultatutjämningsreserv 

Kommunen kan bygga upp en reserv via det egna kapi-

talet för att kompensera perioder med sämre skattein-

täktsutveckling och utjämna över konjunkturcykler. 

 

Ränteswap 

Avtal mellan två parter om en utväxling eller ett byte av 

räntebetalningar under en given löptid, till exempel byte 

av fast ränta mot rörlig. 

 

Rörelsekapital 

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga 

skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finan-

siella styrka. 

 

Självfinansieringsgrad 

Beskriver hur stor del av kommunens intäkter som  

finansierar årets investeringar och som man alltså inte 

behövt låna till. 

 

Soliditet 

Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, d v s 

graden av egenfinansierade tillgångar. Beskriver den 

långsiktiga betalningsförmågan. Uttrycks i procent. 

 

Stibor 

STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) är en dag-

lig referensränta beräknad som ett medelvärde av rän-

torna SEB, Nordea, Svenska Handelsbanken, Swed-

bank och Danske Bank ställer till varandra för utlåning i 

svenska kronor. STIBOR används som referens för 

räntesättning eller prissättning av derivatinstrument.  

 

Årsarbetare 

Antal anställda omräknade till heltidsanställningar. 

 

Ord– och begreppsförklaringar 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-03-15 

 
 

 
 
 
 
 
§ 73  2022/120 2022.912  
 

Årsredovisning 2021 - Vimmerby kommun Förvaltnings AB och dess dotterbolag 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 

1. att godkänna utkasten av årsredovisning 2021 för Vimmerby kommun Förvaltnings AB (VkF) 
och de dotterbolag som ingår i VkF-koncernen samt  

2. att föreslå kommunfullmäktige: 
- att godkänna slutliga årsredovisningen 2021 för Vimmerby kommun Förvaltnings 

AB (VkF) och de dotterbolag som ingår i VkF-koncernen. 
3. att godkänna verksamheten 2021 i Vimmerby kommun Förvaltnings AB och  

de dotterbolag som ingår i VkF-koncernen då den varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning 2021 för Vimmerby kommun 
Förvaltnings AB (VkF). Årets resultat i årsredovisningen uppgår till +11,7 mnkr för VkF-koncernen och  
till +1,8 mnkr för Vimmerby kommun Förvaltnings AB.  

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att verksamheten 2021 i Vimmerby kommun Förvaltnings AB 
och de dotterbolag som ingår i VkF-koncernen varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet  
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Årsredovisning 2021 för Vimmerby kommun Förvaltnings AB överlämnas till kommunstyrelsen  
för godkännande. 

Beslutsunderlag 
KS 2022/120 Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-10 
KS 2022/120 Årsredovisning 2021 för Vimmerby kommun Förvaltnings AB 
KS 2022/120 Årsredovisningar 2021 för dotterbolagen  
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-03-15 

 

 
 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
--- 
samtliga bolag  
Ekonomiavdelningen 
Ledningsgruppen 
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Tjänsteskrivelse 
Sida 
1(3) 

Datum 

2022-03-10  
Referens 

  
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
Roger Sjögren 

 Id 2022/120 
 
 

 
 Kommunfullmäktige 

 
  

Årsredovisning 2021 för Vimmerby kommun Förvaltnings 
AB och dotterbolagen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 
1. godkänna årsredovisning 2021 för Vimmerby kommun Förvaltnings AB 

(VkF) och de dotterbolag som ingår i VkF-koncernen. 
2. godkänna verksamheten 2021 i Vimmerby kommun Förvaltnings AB och de 

dotterbolag som ingår i VkF-koncernen då den varit förenlig med det fastställ-
da kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogen-
heterna. 

3. uppdra till kommunens stämmoombud att vid årsstämman för Vimmerby 
kommun Förvaltnings AB och de dotterbolag som ingår i VkF-koncernen 
rösta för att: 
a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande 

fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 
b)  disponera bolagens vinster eller förluster enligt de fastställda balansräk-

ningarna 
c)  bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och de 

verkställande direktörerna; samt att 
d)  arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och lekmanna-

revisorer som utsetts av kommunfullmäktige i Vimmerby i enlighet med 
av kommunfullmäktige i Vimmerby beslutade bestämmelser om arvoden 
och ersättningar till förtroendevalda samt att arvode till revisor ska utgå 
enligt godkänd räkning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning 2021 för 
Vimmerby kommun Förvaltnings AB (VkF). 

Årets resultat i årsredovisningen uppgår till +11,7 mnkr för VkF-koncernen och 
till +1,8 mnkr för Vimmerby kommun Förvaltnings AB.  

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att verksamheten 2021 i Vimmerby 
kommun Förvaltnings AB och de dotterbolag som ingår i VkF-koncernen varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 
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Årsredovisning 2021 för Vimmerby kommun Förvaltnings AB och dotterbolag, 
uttalande om KS uppsiktsplikt samt stämmodirektiv överlämnas till kommun-
styrelsen för godkännande. 

Ärendet 
Bakgrund 
Vimmerby kommun Förvaltnings AB (VkF) ägs till 100 % av Vimmerby 
kommun. Bolaget är moderbolag i en koncern där alla kommunens helägda 
aktiebolag är samlade. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och 
förvalta helägda aktiebolag (kommunens tidigare helägda bolag), övergripande 
samordna ägaransvaret för de kommunala företagen inom Vimmerby kommun i 
syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande. Vidare har bolaget till uppgift att, 
svara för ekonomisk uppföljning av dotterbolagen samt förmedla information om 
dotterbolagens verksamhet till kommunstyrelsen. 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB är moderbolag för de helägda bolagen 
Vimmerby Energi & Miljö AB (med dotterbolagen Vimmerby Energiförsäljning 
AB och Vimmerby Energi Nät AB), Vimarhem AB och Vimmerby Fibernät AB. 
Dessa aktier har ett bokfört värde på totalt 163,6 mnkr i moderbolagets bokslut för 
2021. 

Förvaltningsberättelsen  
Moderbolagets resultat är +1,8 mnkr. Det totala resultatet för VkF-koncernen är 
+11,7 mnkr. 

Moderbolagets tillgångar uppgår till 188,6 mnkr, skulder och avsättningar uppgår 
till 47,2 mnkr och det egna kapitalet till 141,4 mnkr. Koncernens tillgångar uppgår 
till 1 470,3 mnkr, skulder och avsättningar uppgår till 1 261,2 mnkr och det egna 
kapitalet och minoritetsintressen till 209,2 mnkr.  

Styrelsen och verkställande direktören föreslår i förvaltningsberättelsen att moder-
bolagets till förfogande stående förlustmedel disponeras så att de balanseras i ny 
räkning.  

Revisionsberättelsen  
Revisionsberättelse är under upprättande. Underlag för revision har varit årsredo-
visningen, av styrelsen fattade väsentliga beslut samt åtgärder och förhållanden i 
bolaget. Utifrån denna granskning kommer revisorerna sannolikt att tillstyrka att 
årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget 
och koncernen samt disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.  

Lekmannarevisorns granskningsrapport avseende hur bolaget uppfyllt det kommu-
nala ändamålet är också under upprättande. De kommer sannolikt att konstatera 
att bolaget skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfred-
ställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig. 
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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt Kommunallagen  
Kommunallagen (2017:725) stadgar att kommunstyrelsen årligen ska pröva om 
verksamheten i kommunens bolag föregående kalenderår varit förenlig med det 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

Kommunstyrelsen har tagit del av bolagens egenkontroll genom årsredovisnings-
handlingar. 

Utifrån informationen i dessa handlingar och avstämningar med revisorer och 
lekmannarevisorer samt den uppsikt kommunstyrelsen i övrigt utfört under året i 
form av rapporter, tertialuppföljningar och bolagsdialoger är det förvaltningens 
bedömning att verksamheten under 2021 varit förenlig med det fastställda ända-
målet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-10 
Årsredovisning 2021 för Vimmerby kommun Förvaltnings AB 
Årsredovisningar 2021 för dotterbolagen  

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
--- 
samtliga bolag  
ekonomiavdelningen 
ledningsgruppen 

Roger Sjögren 
ekonomichef  
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Styrelsen  och  verkställande  direktören  för

Vimmerby  kommun  Förvaltnings  AB

Org  nr 556082-1976

får  härmed  avge

Årsredovisning
och  koncernredovisning
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Samtliga  belopp  i tkr  om inget  annat  anges

KONCERNEN  VIMMERBYKOMMUN

FöRVALTNINGS  AB,  VkF

VkF  är moderbolag  i en koncern  som  består  av  tre

dotterbolag  och  två  dotterdotterbolag.  VkF  ägs  till

100  procent  av Vimmerby  kommun  och  är moder-

bolag  för  de rörelsedrivande  dotterbolagen  Vimar-

hem  AB,  Vimmerby  Fibernät  AB  samt  Vimmerby

Energi  och  Miljö  AB med  dotterbolagen  Vimmerby

Energiförsäljning  AB och  Vimmerby  Energi  Nät

AB.

VIMMERBYKOMMUNFöRVALTNINGS  AB,

VkF  -  Moderbolaget

VkF  svarar  för  koncernens  övergripande  utveckl-

ing och  strategiska  planering  samt  styrning  av de

ekonomiska  och  finansiella  resurserna  på ett  för

koncernen  optimalt  sätt.

Kommunstyrelsens  uppsiktsplikt  över  bolaget

I bolagsordning  och  särskilt  ägardirektiv  finns  be-

skrivet  vilket  uppdrag  som  Vimmerby  tilldelat  VkF.

Av bolagsordningen  framgår  att  "Syftet  med  bola-

gets  verksamhet  är att  inom  ramen  för  av kommu-

nen  givna  direktiv  tillhandahålla  mark  och  lokaler

för  näringslivet  samt  samordna  de kommunala  bo-

lagens  verksamhet  i syfte  att  främja  utvecklingen

av den  kommunala  verksamheten  i Vimmerby."

VkF  ska  utifrån  det  särskilda  ägardirektivet:

- svara  för  rapportering  för  koncernen

- följa  upp  och  kontrollera  koncernens  finansie-

rings-  likviditets-  och  ekonomiska  förhållanden

- genomföra  skattemässiga  dispositioner  mellan

koncernens  bolag  för  att  möjiggöra  resultatutjäm-

ning

- säkerställa  att  bolagen  verkar  för  koncernnytta

och  helhetssyn

- utöva  ägarstyrning  av bolagen.

Sammantaget  görs  bedömningen  att VKFs  verk-

samhet  är förenlig  med  ovan  fastställda  ändamål

och  direktiv.

VkF  har  2021  erhållit/lämnat  koncernbidrag/ak-

tieägartillskott  enligt  följande:

Koncernbidrag  till  moderbolaget

Vimmerby  Energi  & Miljö  AB

Vimarhem  AB

5 000

31

Koncernbidrag  från  moderbolaget

Vimmerby  Fibernät  AB 1 700

Aktieägartillskott  från  moderbolaget

Vimmerby  Fibernät  AB 975

Koncernbidrag  från  Vimarhem  följer  reglerna  för  ut-

delning  ur allmännyttiga  bostadsföretag.

Bolagets  fastigheter

I bolaget  finns  en obebyggd  tomt.

Viktiga  händelser

Under  sommaren  2018  genomfördes  en utredning

kring  bostadsbolagets  styrning  och  ledning.  Utred-

ningen  resulterade  i att  såväl  VkF  och  samtliga  dot-

terbolag  behöver  göra  en åtgärdsplan  utifrån  de

synpunkter  som  framkom.  Dialogen  och  utveckl-

ingsarbetet  kring  styrning  och  ledning  av och inom

Vimmerby  kommuns  bolagskoncern  har  fortsatt  un-

der  åren  därefter.  Dialogen  har  fördjupats  under

2021.  Vi har  haft  gemensamma  utmaningar  att  han-

tera  framför  allt  frågor  kopplade  till den  pågående

pandemin.  En viktig  fråga  där  samverkan  och  dia-

log varit  nödvändig  har  handlat  om aktuell  VD-

rekrytering  där  en vakans  uppstått  under  året  för  ett

av bolagen.  Särskilda  ägardirektiv  har  uppdaterats

under  2021  för  Vimmerby  Energi  & Miljö  med  dot-

terbolag  samt  Vimmerby  Fibernät.

Riktlinjer  och  generella  ägardirektiv  har  uppdaterats

under  2021 för  Vimmerby  kommuns  bolag.

Risker

Koncernens  risker  är främst  räntenivån  på upp-

tagna  lån. För  Vimmerby  Energi  & Miljö  AB  är dess-

utom  prisnivå  för  inköp  av el samt  pris  och  tillgång

på bränsle  till värmeverksamheten  riskfaktorer.  För

Vimarhem  AB  är riskerna  främst  hyresnivån,  uthyr-

ningsgraden,  finansiella  kostnader  och  förvaltnings-

kostnader.

Dotterbolag

VIMMERBYENERGI  & MILJö  AB

Vimmerby  Energi  & Miljö  AB  levererar  förnybar  el-

och  varmeenergi  till lokala  kunder.  Bolaget  tar  hand

om avlopp  och  avfall  och  levererar  vårt  viktigaste

livsmedel  -  rent  vatten.

Dotterbolaget  Vimmerby  Energiförsäljning  AB har

sin verksamhet  i framför  allt  Vimmerby  kommun  och

bedriver  handel  med  förnybar  energi.  Dotterbolaget
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Vimmerby  Energi  Nät  AB äger  sedan  I januari

2016  elnätet  och  bedriver  elnätsverksamheten

som  tidigare  låg i moderbolaget.

Viktiga  hände1ser

Under  året  har  bolaget  haft  en tillgänglighet  på to-

talt  99,71  % på Kraftvärmeverket  Tallholmen.  Pro-

duktionen  av både  värme  och  el har  ökat  betydligt

jämfört  med  2020  och  resulterat  i en högre  för-

brukning  av biobränsle  från  närområdet.  Kun-

derna  har  återgått  till mer  normal  verksamhet  med

en förbrukning  likvärdig  den  före  pandemin.

Nya  fria  utsläppsrätter  har  tilldelats  värmeprodukt-

ionen.  Dessa  kommer  att  kunna  säljas  eftersom

bolaget  endast  använder  extremt  små  mängder

fossil  olja  vid start  av kraftvärmeverket.

En ny prismodell  för  värme  togs  fram  under  året

och  gäller  2022.  Det  innebär  att  bolaget  har

samma  prismodell  för  kunder  anslutna  till det  cen-

trala  fjärrvärmenätet  som  för  dem  som  är anslutna

till närvärmeanIäggningarna.  Modellen  är  tänkt  att

utjämna  bolagets  intäktskänslighet  mellan  varma

och  kalla  säsonger.

Första  etappen  på sluttäckningen  av den  gamla

deponin  blev  färdig  2020.  Nu måste  befintlig  åter-

vinningscentral  flyttas  innan  återstående  etapper

kan sluttäckas.  Etablering  om ny återvinningscen-

tral kommer  att bli strax  söder  om befintlig  place-

ring.  Samrådsprocessen  inför  miljöprövningen  på-

börjades  under  2021

Under  året  har  utbytet  av mätare  för  värme-  och

vatten  fortsatt.  Det  blir  ett  teknikskifte  på framför

allt  vattenmätarprocessen  då de nya  vattenmä-

tarna  fjärravläses  och  kan  detektera  vattenläckor.

Samverkansprojektet  BRIS  (Bästa  Reningsverket

i Sverige)  tillsammans  med  Arla  och  Åbro  för  att

hantera  ombyggnaden  av förbehandIingsanIägg-

ningen  vid reningsverket  i Vimmerby  har  fortsatt

under  året.  Provdriften  startades  2022-01-03.

Dotterbolaget  Vimmerby  Energiförsäljning  AB  be-

driver  handel  med  förnybar  energi.  Levererad  vo-

lym har  under  året  legat  på samma  nivå  som  före

pandemin.  Under  årets  sita  månader  har  spotpri-

set  på el legat  på extremt  höga  nivåer.  Ett ökat  in-

tresse  från  mikroproducenter  av vår  inköpslösning

för  solenergi  har  resulterat  i att  vi har  fått  sänka

vår  ersättning  till dessa.

Dotterbolaget  Vimmerby  Energi  Nät  AB  har  under

året  fortsatt  arbetet  med  att byta  ut elmätarna.  Or-

saken  är ändrade  lagkrav  fr o m 2025.  Under  året

har  bolaget  inverterat  och  grävt  ner  högspännings-

kabel  vilket  gjort  att det  inte  längre  finns  någon  hög-

spänningsöverföring  över  mark.

Framtiden

Bolaget  kommer  att  jobba  vidare  med  sin optime-

ring  av driften  på kraftvärmeverket  Tallholmen  för

att nå bästa  effektivitet  och  tillgänglighet  samt  fort-

sätta  övervakningen  av ångpannans  status  för  att

säkerställa  en lång  livslängd  för  denna.

Bolaget  jobbar  aktivt  vidare  med  att  långsiktigt

stärka  dricksvattentiIIgången.

Verksamheten  kan komma  att  påverkas  av energi-

besparande  åtgärder  hos  industrier  och  övriga  kun-

der.

Ökad  påverkan  från  klimatförändringar  blir  en allt

viktigare  del i bolagets  långsiktiga  planering.

På grund  av de extremt  höga  och  fluktuerande

spotpriserna  på el finns  risk  för  att  kunder  inte  kan

betala,  men  också  att  de vill minska  sin elförbruk-

ning.

Nyckeltal

Avser  koncernen  Vimmerby  Energi  & Miljö.

2021  2020

Nettoomsättning  280  307  225  315

Resultat  efter  finan-

siella  poster  I1 569  -4 307

Balansomslutning  1 022195  968  070

Soliditet  %  15  16

Ägarkrav

Kommunfullmäktige  har  i särskilda  ägardirektiv

fastställt  ekonomiska  mål:

- soliditet  skall  överstiga  20 procent

- avkastning  2 procent

- utdeIning/koncernbidrag  skall  göras  genom  av-

stämning  i samband  med  bokslut

Bolaget  har  inte  klarat  avkastningsmålet  och  inte

heller  målet  för  soliditet.
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VIMARHEM  AB

Bostadsbolaget  Vimarhem  AB  förvaltade  vid årets

slut  I 332  bostadslägenheter,  85 lokaler,  445  ga-

rage  och  carports  samt  149  avgiftsbelagda  bilplat-

ser.  Bostädernas  genomsnittshyra  var  994  kr/kvm

per  2021-1  2-31.  Sammanlagda  ytan,  förutom  ga-

rage,  var  vid samma  tillfälle  95 245  kvm.  Verkligt

värde  på bolagets  fastigheter  uppgår  till 830  410

tkr. Värdet  har  fastställts  med  en kombinerad  till-

lämpning  av ortsprismetod  och  avkastningsmetod.

Vimarhem  utför  även  drift-  och  fastighetsskötsel  åt

Vimmerby  kommun,  med  en yta  om ca 115  000

kvm.

Investeringar

Under  året  har  följande  större  investeringar  utförts

inom  fastighetsbeståndet:

Storebro,  kulvert  hetvatten  etapp  I

Prästgårdsgatan,  Vimmerby,  putsning  fasad  samt

fönsterbyten

Bullerbygatan,  Vimmerby,  fönsterbyte/pIåtinkIäd-

nad

Norra  Storgatan,  Södra  Vi, fönsterbyte

Kvillgränd,  Storebro,  takbyte

Torgrundan,  Storebro,  fönsterbyte

Norra  Storgatan,  Södra  Vi, takbyte

Framtiden

Under  2022  kommer  sannolikt  antalet  outhyrda  lä-

genheter  att öka,  främst  i ytterområdena.  Dessu-

tom lämnade  Migrationsverket  23 lägenheter  i

Storebro  under  2021.

Vimarhem  kommer  under  2022  att  fortsätta  arbeta

med  prioriterade  handlingsplaner  och  åtgärder  för

att uppnå  målsättningar  i verksamhetens  styrdo-

kument.  Fortsatt  digital  utveckling  med  utvecklat

systemstöd  för  olika  delar  i vår  process  är  fokus-

områden.

Bolaget  planerar  under  året  produktionsstart  av

drygt  30 lägenheter  på kvarter  Uven.  Under  2022

kommer  Vimarhem  fortsätta  att inventera  status

och  skick  av befintliga  byggnader,  som  ska  ligga

till grund  för  en fastighetsutveckIingspIan  och  för

framtida  större  renoveringar  och  nyproduktioner.

Under  2022  kommer  arbetet  med  att underhålla

och  standardförbättra  de äldre  fastigheterna  att

fortsätta.  Många  av åtgärderna  har  en energibe-

sparande  effekt.  Majoriteten  av de äldre  fastighet-

erna  har  en bra  direktavkastning  och  attraktiva  lä-

gen,  dessa  fastigheter  är viktiga  för  Vimarhems

framtida  ekonomi.

Vimarhem  ser  en utmaning  framåt  i att  inventera

underhållsbehov  och  att  med  hjälp  av resultatet  av

densamma  planera  underhållet  både  på kort  och

lång  sikt.  Denna  inventering  är även  för  att  bibe-

hålla  attraktiviteten  i våra  bostäder  och  för  att  be-

hålla  den  låga  vakansgraden.

Under  2022  beräknar  Vimarhem  att  investera  drygt

50 miljoner  i nyproduktion,  standardförbättringar

samt  övriga  aktiverbara  kostnader.

Vimarhem  har  tecknat  avtal  med  Vimmerby  Fiber

angående  fibrering  av ytterområdena  och  nu ser  vi

över  möjigheterna  till en utvecklad  och  modernare

fibrering  även  till våra  bostäder  i tätorten.

Regeringen  tog  2018  ett beslut  om en ny källsorte-

ring,  vilket  medför  att  Vimarhem  kommer  att bygga

om och  bygga  till nya  soprum  under  2022.

Multiarenan  i Storebro  centrum  stod  klar  under

2020.  Detta  är ett utemiljöprojekt  som  kan  skapa  en

bra  integrationsfrämjande  faktor  för  de boende  i

området.  Vi hoppas  kunna  genomföra  en försenad

invigning  av anläggningen  under  sommarhalvåret.

Inom  ramen  för  boinfIytandeverksamheten  arbetar

Vimarhem  AB  tillsammans  med  Hyresgästföre-

ningen  för  att utveckla  hyresgästernas  inflytande

över  sitt  boende.  Delårsrapporterna  redovisas  kon-

tinuerligt  liksom  väsentliga  händelser  som  påverkar

de boendes  och  bolagets  ekonomi.

Nyckeltal

Nettoomsättning

(inklusive  sidointäkter
och  förvaItningsuppdrag)

Resultat  efter  finan-

siella  poster

Balansomslutning

Soliditet  %

2020  2020

qoe  397  1oe  479

8 088  8 564

379  479  366  042

14  13

Ägarkrav

Kommunfullrnäktige  har  i särskilda  ägardirektiv  fast-

ställt  ekonomiska  mål:

- soliditet  skall  förbättras

- avkastning  3 procent

- utdeIning/koncernbidrag  skall  göras  genom  av-

stämning  i samband  med  bokslut

Bolaget  har  klarat  avkastningsmålet  (3 %).
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VIMMERBYFIBERNÄT  AB

Tre  byalag  inom  kommunen  har  anlagt  fiberkanali-

sation  enligt  Vimmerby  kommuns  byalagskoncept

och  markanvisningar.  Från  och med  2014-09-01

har  byalagen  överlåtit  ägandet  till Vimmerby  Fi-

bernät  AB.  Sedan  2015  handhas  byalagens  drift

och  förvaltning  av Vimmerby  Fibernät  AB.  2019

överlät  kommunen  fibernätet  till Vimmerby  Fiber-

nät  AB.

Bolaget  bedriver  uthyrning  av s k "svartfiber"  till

framförallt  kommunens  IT-närverk  samt  levererar

bredbandsansIutningar  till privathushåll.

Under  året  har  nätet  ytterligare  förtätats  då bola-

get  har  byggt  och  levererat  fiberanslutningar  till

privatkunder  i Tuna  och  i de nya  villaområdena  i

Nosshult  och  Tobo.  Vidare  har  vi nyetablerat  kun-

der  i de områden  på landsbygden  där  "kopparnä-

tet"  kopplats  ned.  Det  så kallade  Sevedeprojektet

startade  i augusti  och  ca 200  fast  boende  kunder

och  flertalet  fritidshus  får  nu chansen  att  ansluta

sig i nordvästra  kommundelen.

Framtiden

Fortsatt  fokus  på förvaltning  av nätet  samt  förtät-

ning  och  nyanslutning.  Bolaget  bevakar  teknikut-

veckling  inom  området.  Aktivt  bidragssökande  för

att ytterligare  möjiggöra  fiberanslutning  på lands-

bygden  ska  ske.

Nyckegtal

Nettoomsättning

Resultat  efter  finansi-

ella  poster

Balansomslutning

Soliditet  %

2020

3 492

-2 672

63 ogg

2

2020

2 981

-5 227

50 339

2

Ägarkrav

Kommunfullmäktige  har  i särskilda  ägardirektiv

fastställt  ekonomiska  mål:

- soliditet  skall  överstiga  10  procent

- avkastning  2 procent

- utdeIning/koncernbidrag  skall  göras  genom  av-

stämning  i samband  med  bokslut

Bolaget  har  en negativ  avkastning,  och  har  inte

klarat  målet  för  soliditet.

4 (35)
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Org  nr 556082-1976

Utveckling  av företagets  verksamhet,  resultat  och  ställning  (tkr)

Koncernen  2021  2020

Nettoomsättning  368 782  315 654

Balansomslutning  'l 470 348  1388  353

Avkastningpåtotalt  1 1

kapital  %

SOliditet%  14  14

Definitioner:  se not 36

2019

331 983

1302  803

1

15

2018

329 057

1279  515

2

16

Moderföretaget

Nettoomsättning

Balansomslutning

Soliditet  %

Definitioner:  se not 36

2021

30

188 648

75

2020

30

183 707

76

193 227

2018

30

189 662

85

Förslag  till  disposition  av  företagets  vinst  eller  förlust
Styrelsen  föreslår  att fritt  eget  kapital,  tkr  114  247  350,  disponeras  enligt  följande:

Balanseras  i ny räkning  (tkr)  114 247

Summa  114 247

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

efterföljande  resultat-  och balansräkningar  med  tillhörande  noter.
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Vimmerby  kommun  Förvaltnings  AB

Org nr 556082-1976

Resultaträkning  - koncernen

Beloppitkr

Nettoomsättning

Övriga  rörelseintäkter

Rörelsens  kostnader

Råvaror  och  förnödenheter

Handelsvaror

Övriga  externa  kostnader

Personalkostnader

Av-  och  nedskrivningar  av  materiella  och

immateriella  anIäggningstiIIgångar

Övriga  rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat  från  finansiella  poster

Resultat  från  värdepapper  och  fordringar

som  är  anIäggningstiIIgångar

Övriga  ränteintäkter  och  liknande  resultatposter

Räntekostnader  och  liknande  resultatposter

Resultat  efter  finansiella  poster

Resultat  före  skatt

Skatt  på årets  resultat

Årets  resultat

Hänförligt  till

Moderföretagets  aktieägare

Innehav  utan  bestämmande  inflytande

Not 2021

368  782

q gro

370  692

-63 016

-64  406

- 88 672

- 65 789

6

7

8

-59 321

-2 798

26 690

9

10

11

2

276

-13342

13  626

13  626

i2 -1 945

11 681

11681

o

6 (35)

2020

315  654

572

316  226

- 59 596

-43 536

-81 487

- 59 372

-59 966

-404

11 865

2

243

-16  305

-4195

-4 igs

3141

-1 054

-1 054

o
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Vimmerby  kommun  Förvaltnings  AB

Org nr 5560821  976

Balansräkning  - koncernen

Beloppitkr

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella  anläggningstillgångar

Koncessioner,  patent,  licenser,  varumärken

samt  liknande  rättigheter

Materiella  anläggningstillgångar

Byggnader  och  mark

Maskiner  och  andra  tekniska  anläggningar

Inventarier,  verktyg  och  installationer

Pågående  nyanläggningar  och  förskott

avseende  materiella  anläggningstiIIgångar

Finansiella  anläggningstillgångar

Ägarintressen  i övriga  företag

Andra  långfristiga  värdepappersinnehav

Andra  långfristiga  fordringar

Summa  anIäggningstiIIgångar

0msättningstillgångar

Varulager  m m

Råvaror  och  förnödenheter

Kortfristiga  fordringar

Kundfordringar

Fordringar  hos  Vimmerby  kommun

Övriga  fordringar

Förutbetalda  kostnader  och  upplupna  intäkter

Kassa  och  bank

Kassa  och  bank

Summa  omsättningstiIIgångar

SUMMA  TILLGÅNGAR

Not 2021-12-31

1 006

1 006

13, 14

15

16

514746

621 031

37 283

17 180  088

1 353148

19

20, 21

23

10 510

85

5 995

16  590

1370744

8 978

8 978

24

59129

18811

6 887

5 799

90 626

99 604

1470  348

7 (35)

2020-12-3-1

255

255

515  479

613172

31 646

130  361

1 290  658

10 510

85

8 955

q9 550

1 310  463

10 372

10 372

53164

7158

5 370

1 528

67 220

298

298

77 890

1 388  353
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Balansräkning  - koncernen

Beloppitkr

EGET  KAPIT  AL  OCH SKULDER

Eget  kapital

Aktiekapital

Övrigt  tillskjutet  kapital

Balanserat  resultat  inkl årets  resultat

Eget  kapital  hänförligt  till moderföretagets  aktieägare

Innehav  utan  bestämmande  inflytande

Summa  eget  kapital

Avsättningar

Avsättningar  för  pensioner  och liknande  förpliktelser

Uppskjuten  skatteskuld

Övriga  avsättningar

Långfristiga  skulder

Övriga  skulder  till kreditinstitut

Skulder  till Vimmerby  kommun

Övriga  skulder

Kortfristiga  skulder

Skulder  till kreditinstitut

Checkräkningskredit

Leverantörsskulder

Skulder  till Vimmerby  kommun

Övriga  skulder

Upplupna  kostnader  och förutbetalda  intäkter

Not 2021-12-31

6100

30 731

172  366

209197

209197

382

38 658

29 902

66 942

27 915  246

7 393

82 664

1 005  303

89 000

29

50 264

4114

20 910

24 618

188  906

2020-12-31

6100

30 671

160746

197  517

197  517

401

34 561

30 029

64 gg*

851 993

7 393

77 846

937  232

97 854

16 468

34 332

3 035

18 767

18157

188  613

SUMMA  EGET  KAPIT  AL  OCH  SKULDER 1 470  348 1 388  353
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Rapport  över  förändringar  i eget

2020-12-31

Aktiekapital  Övrigt

tillskjutet

kapital

Ingående  balans  6 4 00  30 671

Årets  resultat

Vid  årets  utgång 6100

2021-12-31

Aktiekapital

Ingående  balans  6100

Årets  resultat

Förskjutning  mellan  bundet  och  fritt

kapital

Summa  -

Vid årets  utgång 6100

30 671

Övrigt

tillskjutet

kapital

30 671

60

60

30 73i

kapital  - koncernen

Bal.res.

inkl  årets

resultat

161 798

-1 054

160746

Bal.res.

inkl  årets

resultat

160746

11681

- 60

- 60

172  366

9 (35)

Summa  eget

kapital

198  569

-1 054

197  517

Summa  eget

kapital

197  517

11 681

209197
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Kassaflödesanalys  - koncernen

Beloppitkr

Den  löpande  verksamheten

Resultat  efter  finansiella  poster

Justering  för  poster  som inte  ingår  i kassaflödet

Betald  inkomstskatt

Kassaflöde  från  den  löpande  verksamheten  före

förändringar  av  rörelsekapital

Kassaflöde  från  förändringarirörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+)  av varulager

Ökning(-)/Minskning(+)  av rörelsefordringar

Ökning(+)/Minskning(-)  av rörelseskulder

Kassaflöde  från  den  löpande  verksamheten

Investeringsverksamheten

Förvärv  av materiella  anIäggningstilIgångar

Avyttring  av materiella  anIäggningstiIIgångar

Förvärv  av immateriella  anIäggningstiIIgångar

Avyttring  av immateriella  anIäggningstillgångar

Kassaflöde  från  investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Upptagna  lån

Kassaflöde  från  finansieringsverksamheten

Årets  kassaflöde

Likvida  medel  vid  årets  början

Likvida  medel  vid  årets  slut

Not 2021

13 626

60 243

73 869

385

74254

1394

-20  678

25 613

80 583

-123  200

80

-2748

2 238

-123  630

33

42749

42749

-298

298

2020

-4195

60 249

56 054

3 092

59146

-q 669

15 506

-16644

56 339

-160  932

-3

1 868

-"i59  067

103  018

103  018

290

8

298

163



Vimmerby  kommun  Förvaltnings  AB

Org nr 556082-1  976

Resultaträkning  - moderföretaget

Beloppitkr

Nettoomsättning

Rörelsens  kostnader

Övriga  externa  kostnader

Personalkostnader

Rörelseresultat

Resultat  från  finansiella  poster

Nedskrivningar  av  finansiella  anIäqgningstiIIgångar

och  koföristiga  placeringar

Ränteintäkter  och  liknande  resultatposter

Räntekostnader  och  liknande  resultatposter

Resultat  effer  finansiella  poster

Bokslutsdispositioner

Koncernbidrag,  erhållna

Koncernbidrag,  lämnade

Resultat  före  skatt

Skatt  på årets  resultat

Årets  resultat

Not

2

4

5

8

12

2021

-1 555

5 031

-1 700

1 776

1 776

11 (35)

2020

- 3 331

17

-2

-3 866

25

- q goo

- 5 741

-5 741
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Balansräkning  - moderföretaget

Beloppitkr

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella  anIäggningstillgångar

Byggnader  och  mark

Finansiella  an1äggningstillgångar

Andelar  i koncernföretag

Ägarintressen  i övriga  företag

Uppskjuten  skattefordran

Andra  långfristiga  fordringar

Summa  anIäggningstiIlgångar

0msättningstillgångar

Korffristiga  fordringar

Fordringar  hos  koncernföretag

Aktuell  skattefordran

Övriga  fordringar

Förutbetalda  kostnader  och  upplupna  intäkter

Kassa  och  bank

Kassa  och  bank

Summa  omsättningstiIlgångar

SUMMA  TILLGÅNGAR

Not 2021-12-31

13,i4

163  637

10  410

167

1 000

175214

175  221

12  571

682

9

165

13  427

13  427

188  648

2020-12-31

163  637

iO 410

167

1 000

i75  214

175  221

7 565

682

8 9

150

8 486

8 486

183  707
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Balansräkning  - moderföretaget

Beloppitkr

EGET  KAPITAL  OCH  SKULDER

Eget  kapital

Bundet  eget  kapital

Aktiekapital

Reservfond

Fritt  eget  kapital

Balanserat  resultat

Årets resultat

Avsättningar

Avsättningar  för  pensioner  och  liknande  förpliktelser

Kortfristiga  skulder

Checkräkningskredit

Leverantörsskulder

Skulder  till  koncernföretag

Upplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter

SUMMA  EGET  KAPIT  AL  OCH  SKULDER

Not 2021-12-31

25 6100

21 085

27185

112  471

1 776

114  247

141432

292

292

28

29

23  819

22  980

125

46  924

188  648

2020-12-31

6100

21 085

27  185

118212

-5741

112  471

139  656

302

302

21 463

1

22  205

80

43749

183  707

Rapport  över  förändringar  i eget  kapital  - moderföretaget

2020-12-31  Bundeteget  kapital  Frittegetkapital

Aktiekapital  Uppskriv-  Resenrfond  Över-  Fondför  Bal.res.

ningsfond  kursfond  verkligtvärde  inklårets

resultat

Summa  eget

kapital

Ingående  balans

Fusionsresultat

Årets  resultat

Vid årets  utgång

6 100

6100

21 085 118212 145  397

21 085

-574a1

1i2  471

-5741

139  656

2021-12-31  Bundetegetkapital  Frittegetkapital

Aktiekapital  Uppskriv-  Reservfond  Över-  Fondför  Bal.res.

ningsfond  kursfond  verkligtvärde  inklårets

resultat

Ingående  balans  6100  -  21 085  -  -  412 471

Fusionsresultat  -

Åretsresultat  1776

Vid årets  utgång  6100  -  21 085  -  -  114247

Summa  eget

kapital

139  656

1776

141 432
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Kassaflödesanalys  - moderföretaget

Beloppitkr

Den  löpande  verksamheten

Resultat  efter  finansiella  poster

Justering  för  poster  som inte ingår  i kassaflödet

Betald  inkomstskatt

Kassaflöde  från  den  löpande  verksamheten  före

förändringar  av rörelsekapital

Kassaflöde  från  förändringarirörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+)  av rörelsefordringar

Ökning(+)/Minskning(-)  av rörelseskulder

Kassaflöde  från  den  löpande  verksamheten

Investeringsverksamheten

Lämnat  aktieägartillskott

Kassaflöde  från  investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Upptagna  lån

Amortering  av lån

Erhållna  koncernbidrag

Lämnade  koncernbidrag

Kassaflöde  från  finansieringsverksamheten

Årets  kassaflöde

Likvida  medel  vid  årets  början

Likvida  medel  vid  årets  slut 33

2021

-1 555

965

-590

-590

-4 941

819

-4 712

2 356

5 031

-1 700

5 687

2020

-3 866

3 258

-608

-608

9 520

2 032

10 944

-3 331

-3 331

-5 738

25

- q goo

-7 613
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Noter
Beloppitkr  om inget  annat  anges

Not  I  Redovisningsprinciper

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

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

Materiella  anIäggningstilIgångar

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

Tillkommande  utgifter

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

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

Avskrivningar

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

Byggnader
Markanläggningar
Maskiner  och andra  tekniska  anläggningar
Inventarier,  verktyg  och installationer

Nyttjandeperiod

10-100  år
20 år

10-70  år
3-15 år

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

Följande  huvudgrupper  av komponenter  har identifierats  och ligger  till grund  för avskrivningen  på
byggnader:
- Stomme
- StomkompIetteringar,  innerväggar  mm
- Installationer;  värme,  el, WS,  ventilation  mm
- Yttre ytskikt;  fasader,  yttertak  mm
- Inre ytskikt,  maskinell  utrustning  mm

100 år
20-40  år
20-45  år
20-50  år
40-20 år

Nedskrivningar  - materiella  och  immateriella  anläggningstillgångar  samt  andelar  i
koncernföretag

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

Återvinningsvärdet  är det högsta  av verkligt  värde  med avdrag  för försäIjningskostnader  och
nyttjandevärde.  Vid beräkning  av nyttjandevärdet  beräknas  nuvärdet  av de framtida  kassaflöden
som tillgången  väntas  ge upphov  till i den löpande  verksamheten  samt  när den avyttras  eller
utrangeras.  Den diskonteringsränta  som används  är före skatt  och återspeglar  marknadsmässiga
bedömningar  av pengars  tidsvärde  och de risker  som avser  tillgången.  En tidigare  nedskrivning
återförs  endast  om de skäl som låg till grund  för beräkningen  av återvinningsvärdet  vid den
senaste  nedskrivningen  har  förändrats.
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Leasing

Leasetagare

Alla  leasingavtal  har  klassificerats  som  finansiella  eller  operationella  leasingavtal.  Ett finansiellt

leasingavtal  är ett  leasingavtal  enligt  vilka  de risker  och fördelar  som är förknippade  med  att  äga

en tillgång  i allt  väsentligt  överförs  från  leasegivaren  till leasetagaren.  Ett operationellt  leasing-
avtal  är ett  leasingavtal  som inte  är ett finansiellt  leasingavtal.

Finansiella  leasingavtal

Rättigheter  och skyldigheter  enligt  finansiella  leasingavtal  redovisas  som tillgång  och skuld  i

balansräkningen.  Vid  det  första  redovisningstiIIfäIIet  värderas  tillgången  och skulden  till det  lägsta
av tillgångens  verkliga  värde  och nuvärdet  av minimiIeaseavgifterna.  Utgifter  som är direkt

hänförbara  till ingående  och upplägg  av leasingavtalet  läggs  till det  belopp  som  redovisas  som
tillgång.

Efter  det  första  redovisningstiIIfäIIet  fördelas  minimileaseavgifterna  på ränta  och amortering  av

skulden  enligt  effektivräntemetoden.  Variabla  avgifter  redovisas  som kostnader  det  räkenskapsår
de uppkommit.

Den leasade  tillgången  skrivs  av över  nyttjandeperioden.

Operationella  leasingavtal

Leasingavgifterna  enligt  operationella  leasingavtal,  inklusive  förhöjd  förstagångshyra  men

exklusive  utgifter  för  tjänster  som  försäkring  och underhåll,  redovisas  som kostnad  linjärt  över
leasingperioden.

Utländsk  valuta

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

Posteriutländsk  valuta

Monetära  poster  i utländsk  valuta  räknas  om till balansdagens  kurs.  Icke-monetära  poster  räknas

inte  om utan redovisas  till kursen  vid anskaffningstiIIfäIIet.

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

Varulager

Varulagret  är upptaget  till det  lägsta  av anskaffningsvärdet  och nettoförsäIjningsvärdet.  Därvid  har

inkuransrisk  beaktats.  Anskaffningsvärdet  beräknas  enligt  först  in- först  ut- principen
I anskaffningsvärdet  ingår  förutom  utgifter  för  inköp  även  utgifter  för  att  bringa

varorna  till deras  aktuella  plats  och skick.

Finansiella  tillgångar  och  skulder

Finansiella  tillgångar  och skulder  redovisas  i enlighet  med  kapitel  14 (Finansiella  instrument

värderade  utifrån  anskaffningsvärdet)i  BFNAR  2012:1.

Redovisningioch  borttagande  från  balansräkningen

En finansiell  tillgång  eller  finansiell  skuld  tas upp  i balansräkningen  när  företaget  blir  part  i

instrumentets  avtalsmässiga  villkor.  En finansiell  tillgång  tas bort  från  balansräkningen  när  den

avtalsenliga  rätten  till kassaflödet  från  tillgången  har  upphört  eller  reglerats.  Detsamma  gäller  när

de risker  och fördelar  som är förknippade  med  innehavet  i allt  väsentligt  överförts  till annan  part

och företaget  inte  längre  har  kontroll  över  den  finansiella  tillgången.  En finansiell  skuld  tas bort  från

balansräkningen  när  den avtalade  förpliktelsen  fullgjorts  eller  upphört.

Värdering  av  finansiella  tillgångar

Finansiella  tillgångar  värderas  vid första  redovisningstiIIfäIlet  till anskaffningsvärde,  inklusive

eventuella  transaktionsutgifter  som är direkt  hänförliga  till förvärvet  av tillgången.

Finansiella  omsättningstiIlgångar  värderas  efter  första  redovisningstillfälIet  till det  lägsta  av
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anskaffningsvärdet  och nettoförsäljningsvärdet  på balansdagen.

Kundfordringar  och övriga  fordringar  som utgör  omsättningstiIIgångar  värderas  individuellt  till det

belopp  som beräknas  inflyta.

Finansiella  anIäggningstiIIgångar  värderas  efter  första  redovisningstiIIfäIIet  till anskaffningsvärde

med  avdrag  för  eventuella  nedskrivningar  och med  tillägg  för  eventuella  uppskrivningar.

Värdering  av finansiel1a  skulder

Finansiella  skulder  värderas  till upplupet  anskaffningsvärde.  Utgifter  som är direkt  hänförliga  till

upptagande  av lån korrigerar  lånets  anskaffningsvärde  och periodiseras  enligt  effektivränte-

metoden.  Koföristiga  skulder  redovisas  till anskaffningsvärde.

Säkringsredovisning

Säkringsredovisning  tillämpas  endast  då det  finns  en ekonomisk  relation  mellan  säkrings-

instrumentet  och  den säkrade  posten  som överensstämmer  med  företagets  mål för

riskhantering.  Dessutom  krävs  att  säkringsförhåIIandet  förväntas  vara  mycket  effektivt  under  den

period  för  vilken  säkringen  har  identifierats  samt  att säkringsförhåIIandet  och företagets  mål  för

riskhantering  och riskhanteringsstrategi  avseende  säkringen  är dokumenterade  senast  när

säkringen  ingås.

Säkring  av ränterisk

Ränteswappar  som effektivt  säkrar  kassaflödesrisk  i räntebetalningar  på skulder  värderas  till

nettot  av upplupen  fordran  på rörlig  ränta  och upplupen  skuld  avseende  fast  ränta  och

skillnaden  redovisas  som räntekostnad  respektive  ränteintäkt.  Säkringen  är effektiv  om den

ekonomiska  innebörden  av säkringen  och skulden  är densamma  som om skulden  i stället  hade

tagits  upp  till en fast  marknadsränta  när  säkringsförhåIIandet  inleddes.

Ersättningar  till  anställda
Ersäftningar  till  anställda  efter  avslutad  anställning

Klassificering

Planer  för  ersättningar  efter  avslutad  anställning  klassificeras  som antingen  avgiftsbestämda  eller

förmånsbestämda.

Vid avgiftsbestämda  planer  betalas  fastställda  avgifter  till ett annat  företag,  normalt  ett

försäkringsföretag,  och företaget  har  inte  längre  någon  förpliktelse  till den anställde  när  avgiften

är betald.  Storleken  på den  anställdes  ersättningar  efter  avslutad  anställning  är beroende  av de

avgifter  som har  betalats  och den kapitalavkastning  som  avgifterna  ger.

Vid förmånsbestämda  planer  har  företaget  en förpliktelse  att lämna  de överenskomna

ersättningarna  till nuvarande  och  tidigare  anställda.  Företaget  bär  i allt  väsentligt  dels  risken  att

ersättningarna  kommer  att  bli högre  än förväntat  (aktuariell  risk),  dels  risken  att avkastningen

på tillgångarna  awiker  från  förväntningarna  (investeringsrisk).  Investeringsrisk  föreligger  även

om tillgångarna  är överförda  till ett  annat  företag.

Avgiftsbestämda  planer

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

skuld.

Förmånsbestämda  planer

Företag  har  valt  att tillämpa  de förenklingsregler  som finnsi  BFNAR  20121.

Planer  för  vilka  pensionspremier  betalas  redovisas  som  avgiftsbestämda  vilket  innebär  att

avgifterna  kostnadsförs  i resultaträkningen.

Ersättningar  vid  uppsägning

Ersättningar  vid uppsägningar,  i den omfattning  ersättningen  inte  ger  företaget  några  framtida

ekonomiska  fördelar,  redovisas  endast  som  en skuld  och en kostnad  när  företaget  har  en legal

eller  informell  förpliktelse  att  antingen

a) avsluta  en anställds  eller  en grupp  av anställdas  anställning  före  den normala  tidpunkten  för

anställningens  upphörande,  eller

b) lämna  ersättningar  vid uppsägning  genom  erbjudande  för  att uppmuntra  frivillig  avgång.
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Ersättningar  vid uppsägningar  redovisas  endast  när  företaget  har  en detaljerad  plan  för

uppsägningen  och inte har  någon  realistisk  möjighet  att annullera  planen.

Skatt

Skatt  på årets  resultat  i resultaträkningen  består  av aktuell  skatt  och uppskjuten  skatt.  Aktuell

skatt  är inkomstskatt  för  innevarande  räkenskapsår  som avser  årets  skattepliktiga  resultat  och

den del av tidigare  räkenskapsårs  inkomstskatt  som ännu  inte  har  redovisats.  Uppskjuten  skatt

är inkomstskatt  för  skattepliktigt  resultat  avseende  framtida  räkenskapsår  till följd  av tidigare
transaktioner  eller  händelser.

Uppskjuten  skatteskuld  redovisas  för  alla  skattepliktiga  temporära  skillnader,  dock  inte  för

temporära  skillnader  som härrör  från  första  redovisningen  av goodwill.  Uppskjuten  skattefordran

redovisas  för  avdragsgilla  temporära  skillnader  och för  möjigheten  att i framtiden  använda

skattemässiga  underskottsavdrag.  Värderingen  baseras  på hur  det  redovisade  värdet  för

motsvarande  tillgång  eller  skuld  förväntas  återvinnas  respektive  regleras.  Beloppen  baseras  på

de skattesatser  och skatteregler  som är beslutade  per  balansdagen  och har  inte  nuvärde-
beräknats.

Uppskjutna  skattefordringar  har  värderats  till högst  det  belopp  som sannolikt  kommer  att

återvinnas  baserat  på innevarande  och framtida  skattepliktiga  resultat.  Värderingen  omprövas
varje  balansdag.

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

Avsättningar

En avsättning  redovisas  i balansräkningen  när  företaget  har  en legal  eller  informell  förpliktelse

till följd  av en inträffad  händelse  och det  är sannolikt  att ett utflöde  av resurser  krävs  för  att
reglera  förpliktelsen  och en tillförlitlig  uppskattning  av beloppet  kan göras.

Vid första  redovisningstiIlfälIet  värderas  avsättningar  till den  bästa  uppskattningen  av det belopp

som kommer  att krävas  för  att reglera  förpliktelsen  på balansdagen.  Avsättningarna  omprövas

varje  balansdag.

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

förpliktelsen.

EventualförpIiktelser

En eventuaIförpIikteIse  är:

- En möjlig  förpliktelse  som till följd  av inträffade  händelser  och vars  förekomst  endast  kommer  att

bekräftas  av en eller  flera  osäkra  framtida  händelser,  som  inte  helt  ligger  inom  företagets  kontroll,
inträffar  eller  uteblir,  eller

- En befintlig  förpliktelse  till följd  av inträffade  händelser,  men  som  inte  redovisas  som  skuld  eller

avsättning  eftersom  det  inte  är sannolikt  att  ett  utflöde  av resurser  kommer  att  krävas  för  att

reglera  förpliktelsen  eller  förpliktelsens  storlek  inte  kan beräknas  med  tillräcklig  tillförlitlighet.

EventuaIförpIiktelser  är en sammanfattande  beteckning  för  sådana  garantier,  ekonomiska  åtaganden

och eventuella  förpliktelser  som inte  tas upp  i balansräkningen.

Intäkter

Det inflöde  av ekonomiska  fördelar  som  företaget  erhållit  eller  kommer  att erhålla  för  egen  räkning

redovisas  som intäkt.  Intäkter  värderas  till verkliga  värdet  av det  som erhållits  eller  kommer  att
erhållas,  med  avdrag  för  rabatter.

Försäljning  av varor

Vid försäJning av varor redovisas intäkten vid leverans.

Tjänsteuppdrag  och entreprenadavtal  -  löpande  räkning

Inkomst  från  uppdrag  på löpande  räkning  redovisas  som intäkt  i takt  med  att arbete  utförs  och
material  levereras  eller  förbrukas.
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Tjänsteuppdrag  och  entreprenadavtal  -  fast  pris

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

kostnad  med  utgångspunkt  från  färdigstälIandegraden  på balansdagen.

Ränta,  royalty  och  utdelning

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

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

Ränta  redovisas  som  intäkt  enligt  effektivräntemetoden.

Utdelning  redovisas  när  ägarens  rätt  att erhålla  betalningen  har  säkerställts.

Offentliga  bidrag

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

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

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

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

Koncernredovisning
Dotterföretag

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

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

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

Redovisningen  av rörelseförvärv  bygger  på enhetssynen.  Det  innebär  att  förvärvsanalysen

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

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

av enhetssynen  innebär  vidare  att  alla  tillgångar  (inklusive  goodwill)  och skulder  samt  intäkter  och

kostnader  medräknas  i sin helhet  även  för  delägda  dotterföretag.

Anskaffningsvärdet  för  dotterföretag  beräknas  till summan  av verkligt  värde  vid förvärvstidpunkten

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

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

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

förvärvstidpunkten  av förvärvade  identifierbara  tillgångar  och övertagna  skulder  samt  minoritets-

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

förvärvstidpunkten  inkluderas  i koncernredovisningen  det  förvärvade  företagets  intäkter  och

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

goodwill.

Redovisningsprinciper  i moderföretaget

Redovisningsprinciperna  i moderföretaget  överensstämmer  med  de ovan  angivna  redovisnings-

principerna  i koncernredovisningen  utom  i nedanstående  fall.

Finansiella  tillgångar  och  skulder

Andelaridotterföretag,  intresseröretag  och  gemensamt  styrda  företag

Andelar  i dotterföretag,  intresseföretag  och gemensamt  styrda  företag  redovisas  till

anskaffningsvärde  minskat  med  ackumulerade  nedskrivningar.  I

anskaffningsvärdet  ingår  förutom  inköpspriset  även  utgifter  som är direkt  hänförliga  till förvärvet.

Koncernbidrag  och  aktieägartillskott

Koncernbidrag  som erhållits/lämnats  redovisas  som en bokslutsdisposition  i resultaträkningen.

Det  erhållna/lämnade  koncernbidraget  har  påverkat  företagets  aktuella  skatt.

Fusion

Fusionen  av dotterföretagen  har  redovisats  i enlighet  med  BFNAR  1999:1  "Fusion  av helägt

aktiebolag".  Koncernvärdemetoden  har  tillämpats  vilket  innebär  att  moderföretaget  har  redovisat

de fusionerade  dotterföretagens  tillgångar  och skulder  till de värden  dessa  hade  i koncernredo-

visningen.
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Not  2 Nettoomsättning  per  rörelsegren  och  geografisk  marknad

Koncernen

Nettoomsättning  per  rörelsegren

Vimmerby  Energi  och Miljö  AB, koncernen

Vimarhem  AB

Vimmerby  Fibernät  AB

Moderföretaget

Nettoomsättning  per  rörelsegren

Koncernintern försäJning

2021

259 251

ioe  397

3134

368 782

2021

2020

206745

q06 479

2 430

315 654

2020

Not  3 Övriga  rörelseintäkter

Koncernen

Återföring  avsättning  RenhåIIningsverksamhet

Realisationsvinster

Övrigt

2021

1 000

80

830

q g"ro

2020

572

572

Not  4 Arvode  och  kostnadsersättning  till  revisorer

Koncern

Thord  Axelsson,  KPMG  AB

Revisionsuppdrag

Revisionsverksamhet  utöver  revisionsuppdraget

Förtroendevalda  lekmannarevisorer

Revisionsuppdrag

Moderföretag

Thord  Axelsson,  KPMG  AB

Revisionsuppdrag

2021

355

54

10

43

2020

295

33

10

49

Med  revisionsuppdrag  avses  granskning  av årsredovisningen  och bokföringen  samt  styrelsens

och verkställande  direktörens  förvaltning,  övriga  arbetsuppgifter  som det  ankommer  på företagets

revisor  att utföra  samt  rådgivning  eller  annat  biträde  som  föranleds  av iakttagelser  vid sådan

granskning  eller  genomförandet  av sådana  övriga  arbetsuppgifter.
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Not  5 Anställda,  personalkostnader  och  arvoden  till  styrelse

MedeIantaIetanstälIda  varav

2021  mon 2020

Moderföretaget

Sverige  -  O% -

TotaItimoderföretaget  -  O% -

Dotterföretag

Sverige  96  74% 95

TotaItidotterföretag  96  74% 95

Koncernentotalt  96  74%  95

Redovisning  av könsfördelning  bland  ledande  befattningshavare

2021-12-31
Andel  kvinnor

VElrElV

män

76%

Moderföretaget

Styrelsen

Övriga  ledande  befattningshavare

Koncernen  totalt

Styrelsen

Övriga  ledande  befattningshavare

67'!/ö

1 00%

Löner  och  andra  ersättningar  samt  sociala  kostnader,  inklusive  pensionskostnader

2021  2020

Löneroch  Sociala  Löneroch

ersättningar  kostnader  ersättningar

Moderföretaget  102  32  102
(varavpensionskostnad)  1)  (30)  1)

Dotterföretag  44089  17601  40663
(veravpensionskostnad)  (4137)

Koncernen  totalt  44191  17 633  40 765
(varavpensionskostnad)  2) (4167)  2)

2020-12-31
Andel  kvinnor

Sociala

kostnader

33
(32)

15 278
(3 49B)

15  311
(3 530)

1 ) Av moderföretagets  pensionskostnader  avser  O kr (f.å. O) företagets  VD och styrelse.

Företagets  utestående  pensionsförplikteIser  till dessa  uppgår  till O kr (f.å.  O).

2) Av koncernens  pensionskostnader  avser  759  tkr  (f.å. 783)  företagets  VD och styrelse.
Koncernens  utestående  oensionsföroIikteIser  till dessa  uooaår  till 0 kr (f.å.  a).

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

anställda

Moderföretaget
(varav  tanfiem  o.d.)

Dotterföretag
(varav  tentiem  o.d.)

Koncernen  totalt
(verav  tantiem  o.d.  )

2021

Styrelse

och  VD

102

3 050

3152

Övriga
anställda

41 039

-41039

Styrelse
och VD

102

2 763

2 865

2020

Övriga
anställda

37 900

37 900
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Avgångsvederlag

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

löner.

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

24  månadslöner.

Not  6 Av-  och  nedskrivningar  av  materiella  och  immateriella

anIäggningstilIgångar

Koncernen

Avskrivningar  enligt  plan  förde1ade  per  tillgång

Byggnader  och  mark

Maskiner  och  andra  tekniska  anläggningar

Inventarier,  verktyg  och  installationer

Nedskrivningar  fördelade  per  tillgång

Maskiner  och  andra  tekniska  anläggningar

Not  7 Övriga  rörelsekostnader

Koncernen

Avsättning  VA-verksamhet

Extra  avsättning  sluttäckning  deponi

ReaIisationsförluster

Övrigt

Moderföretaget

2021

-14451

-38 314

- 5 486

- 58 251

-1 070

-1 070

2021

-500

- 566

-1 342

-390

-2 798

2020

-14599

-36 789

- 5 247

- 56 635

-3 331

-3 331

2020

-404

-404

Not  8  0perationell  leasing

Leasingavtal  där  företaget  är  leasetagare

Koncern

Framtida  minimileaseavgifter  avseende  icke

uppsägningsbara  operationella  leasingavtal

Inom  ett  år

Mellan  ett  och  fem  år

Senare  än fem  år

Räkenskapsårets  kostnadsförda  leasingavgiffer

2021-12-31

249

2021

241

2020-12-31

13

403

416

2020

241

Moderföretaget

Framtida  minimileaseavgiffer  avseende  icke

uppsägningsbara  operationella  leasingavtal

Inom  ett  år

Mellan  ett  och  fem  år

Senare  än fem  år

2021-12-31 2020-12-31

2021 2020

Räkenskapsårets  kostnadsförda  leasingavgifter
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Not  9 Resultat  från  övriga  värdepapper  och  fordringar

som  är  anläggningstiIIgångar

Koncernen

Utdelning

2021

Not  10 Ränteintäkter  och  liknande  resultatposter

Koncernen

Ränteintäkter,  övriga

Moderföretaget

Ränteintäkter,  övriga

2021

276

276

14

14

Not  I I Räntekostnader  och  liknande  resultatposter

Koncernen

Räntekostnader,  övriga

Borgensavgift  Vimmerby  kommun

Moderföretaget

Räntekostnader,  övriga

2021

-8 631

-4 711

-13 342

2020

2020

243

243

17

17

2020

-12 188

-4117

-16 305

-2

-2
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Not  12 Skatt  på årets  resultat

Avstämning  av effektiv  skatt

Koncernen

Resultat  före  skatt

Skatt  enligt  gällande  skattesats  för  moderföretaget

Ej avdragsgilla  kostnader

Ej skattepliktiga  intäkter

Utnyttjande  av tidigare  ej aktiverade  underskottsavdrag

Skatt  hänförlig  till tidigare  år

Effekt  av ändrade  skattesatser  och skatteregler

Omvärdering  av uppskjuten  skatt

Redovisad  effektiv  skatt

Moderföretaget

Resultat  före  skatt

Skatt  enligt  gällande  skattesats  för  moderföretaget

Ej avdragsgilla  kostnader

Ej skattepliktiga  intäkter

Utnyttjande  av tidigare  ej aktiverade  underskottsavdrag

Redovisad  effektiv  skatt

Procent

20,6%

0,2%

-0,4%

-5,2%

-1IO%

O,O%

O,O%

14,3%

Procent

20,6%

11,3%

O,O%

-31,9%

O,O%

2021

Belopp  Pmcent

13 626

-2 807

-34

52

711

133

-1 945

21,4%

-17,4%

O,1 %

-12,3%

73,7%

3,1%

6,2%

74,9%

2021
Belopp  Procent

1 776

566

21,4%

-12.4%

O,O%

29,1%

3810%
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2020
Belopp

-4195

898

-729

6

-514

3 09i

128

261

3141

2020
Belopp

-574i

1 229

-71 3

-516

Not  13 Byggnader  och  mark

Koncernen

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Vid årets  början

Nyanskaffningar

Avyttringar  och utrangeringar

Omklassificeringar

Vid årets  slut

Ackumulerade  avskrivningar

Vid årets bö2an
Återförda  avskrivningar  på avyttringar  och utrangeringar

Årets  avskrivning

Vid årets  slut

Ackumulerade  nedskrivningar

Vid årets  början

Årets  nedskrivningar

Vid årets  slut

Redovisat  värde  vid  årets  slut

Moderföretaget

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Vid årets  början

Vid årets  slut

2021-12-31

811 954

6 371

-961

7 393

824 757

-257  873

915

-14451

-271 409

-38 602

-38 602

514746

2021-12-31

2020-12-31

802 437

8 863

-373

1 027

811 954

-243  643

368

-14598

-257  873

-38  602

-38 602

515  479

2020-12-31

Redovisat  värde  vid  årets  slut 7 7
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Varav  mark

Koncernen

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Ackumulerade  nedskrivningar

Redovisat  värde  vid årets  slut

Moderföretaget

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Redovisat  värde  vid årets  slut

2021-12-31

25 993

-1 013

24 980

2020-12-31

25 839

-1 013

24 826

Not  14  Upplysning  om  verkligt  värde  på förvaltningsfastigheter

2021-12-31

Koncernen

Ackumulerade  verkliga  värden

Vid årets bö2an 811 340
Vidåretsslut  830410

2020-12-31

780 450

811 340

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

Ortsprismetoden  utgår  från  ett på marknaden  erkänt  värederingsprogram  som gör  bedömningar

utifrån  redovisade  jämförelseköp.

Avkastningsmetoden  består  i en evighetskapitaIisering  av bedömt  marknadsmässigt  driftnetto

vilket  dividerats  med  ett  bedömt  marknadsmässigt  direktavkastningskrav  med  korrektion  för

awikelser  mellan  faktiska  driftnetton  och marknadsanpassade  driftnetton.

Not  15  Maskiner  och  andra  tekniska  anläggningar

Koncernen

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Vid årets  början

Nyanskaffningar

Omklassificeringar

Vid årets  slut

Ackumulerade  avskrivningar

Vid årets  början

Årets  avskrivning

Vid årets  slut

Ackumulerade  nedskrivningar

Vid årets  början

Årets  nedskrivningar

Vid årets  slut

Redovisat  värde  vid  årets  slut

2021-12-31

q 139  634

28 464

18 779

1 186  877

-504156

-38 314

-542  470

-22 306

-1 070

-23 376

621 031

2020-12-31

1 088  955

50 679

1139  634

-467  368

-36 788

-504156

-18975

-3 331

-22 306

613 172

Leasing

Koncernen  2021-12-31  2020-12-31

Maskiner  som innehas  under  finansiella  leasingavtal

ingår  med  ett redovisat  värde  om  211 626  219  547

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

betalningar  avseende  skuldförda  finansiella  IeasingförpIikteIser.
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Not  16 Inventarier,  verktyg  och  installationer

Koncernen

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Vid årets  början

Nyanskaffningar

Avyttringar  och utrangeringar

Vid årets  slut

Ackumulerade  avskrivningar

Vid årets  början

Återförda  avskrivningar  på avyttringar  och  utrangeringar

Årets  avskrivning

Vid årets  slut

Redovisat  värde  vid  årets  slut

2021-12-31

80 221

12 465

-q q gge

80 690

-48 575

IO 654

-5 486

-43 407

37 283

Not  17 Pågående  nyanläggningar  och  förskott

avseende  materiella  anIäggningstiIlgångar

Koncernen

Vid årets  början

Omklassificeringar

Investeringar

Redovisat  värde  vid  årets  slut

2021-12-31

130  361

-26173

75 900

180  088

Not  18 Andelar  i koncernföretag

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Vid årets  början

Lämnade  aktieägartillskott

Vid årets  slut

Ackumulerade  nedskrivningar

Vid årets  början

Årets  nedskrivningar

Vid årets  slut

Redovisat  värde  vid  årets  slut

2021-12-31

185  354

975

186  329

-21 717

-975

-22 692

163  637

2020-12-31

68742

q1 479

80 221

-43 329

-5 246

-48  575

31 646

2020-12-31

41 479

-15698

104  580

130  361

2020-12-31

182  023

3 331

185  354

-18 386

-3 331

-21 717

163  637
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Spec  av modeföretagets  och  koncernens  innehav  av andelar  i koncernföretag

2021-12-31

pntal  Andel  Redovisat

Dotterföretag/Orgnr/Säte  andelar i%0  värde

Vimmerby  Energi  och  Miljö  AB,  556189-4352,  Vimmerb,  100  000  100,0  129  83a1

Vimmerby  Energiförsäljning  AB,  556527-8404,  Vimmerby

Vimmerby  Energi  Nät  AB,  5590i1-49B8,  Vimmerby

Vimarhem  AB,  556478-5987,  Vimmerby  2 700  100,O  32 786

Vimmerby  Fibernät  AB,  556203-5088,  Vimmerby  10  000  100,0  1020

163  637

i) Ägarandelen  av  kapitalet  avses,  vilket  även  överensstämmer  med  andelen  av  rösterna

för  totalt  antal  aktier.

2020-12-31

Redovisat

värde

129  83a1

32 786

1 020

163  637

Not  19  Ägarintressen  i övriga  företag

2021-12-31

Koncernen

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Vid  årets  början

Vid  årets  slut

10 510

10 510

Moder«5retaget

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Vid årets bö2an
Vid  årets  slut

10410

10410

2020-12-31

10510

10 510

10 410

10 410

Specifikation  av moderföretagets  och  koncernens  ägarintressen  i övriga  företag

2021-12-31

Andelar  Kapital-

Ägarintresse  JusteratEK  /antal  endelensvarde

/orgnr,  säte  /Åretsresultat  i%i)  fkoncemen

Direkt  ägda

Astrid  Lindgrens  Vimmerby  AB  -  75 000

556303,  Vimmerby  -  9.9  10  410

Solenergi  i Vimmerby  ek.för  -  20

769834-1093,Staden  -  20.0  100

10  510

Redov  värde

hos  moderföretaget

10410

iO 410

i) Ägarandelen av kapitalet  avses.  Andelen  röster  i Astrid  Lindgrens  Vimmerby  AB är 3,3%.
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Not  20 Andra  långfristiga  värdepappersinnehav

Koncernen

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Vid årets bö2an
Vid  årets  slut

Redovisat  värde  vid  årets  slut

2021-12-31

85

2020-12-31

85

Not  21 Finansiella  instrument  och  riskhantering

Derivat  och  finansiell  riskhantering

Skulder

2021-12-31

Redovisat  Verkligt

värde  värde

Derivat  för  vilka  säkringsredovisning  tillämpas

Ränteswappar  -

2020-12-31

Redovisat

värde

Verkligt

värde

- 8 557

- 8 557

Säkring  av  ränterisk

I syfte  att  begränsa  eventuell  ränterisk  för  den  upplåning  företaget  har,  som  löper  med  rörlig  ränta,

har  avtal  avseende  ränteswappar  tecknats  om 230  mkr.  Swapparna  betalas  med  fast  ränta.

Den  totala  låneskulden  med  rörlig  ränta  är  479  mkr.

NOt  22 Uppskjuten  skatt

Koncernen

Väsentliga  temporära  skillnader  hänförliga

till  uppskjuten  skatteskuld

Immateriella  anIäggningstiIIgångar

Byggnader  och  mark

Maskiner  och  inventarier

Redovisat

värde

1 006

495  932

649  ore

q 145  954

2021-12-31

Skattemässigt

värde

Temporär

skillnad

427  033

511 549

938  582

1 006

68 899

137  467

207  372

Skattemässiga  underskottsavdrag  uppgår  till 29 417  tkr  och  andra  outnyttjade  skatteavdrag  uppgår  till

933  tkr.

2021-12-31

Uppskjuten

skatteskuld  Netto

Uppskjuten

skattefordranKoncernen

Väsentliga  temporära  skillnader

Immateriella  anIäggningstilIgångar

Byggnader  och  mark

Maskiner  och  inventarier

Skattemässigt  underskottsavdrag

Uppskjuten  skattefordran/skuld

Kvittning

Uppskjuten  skattefordran/skuld  (netto)

6 060

6 060

6 060

207

14193

28 318

42 718

-207

-14193

-28  318

6 060

-36  658

42 718 -36  658
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Koncernen

Väsentliga  temporära  skillnader  hänförliga

till  uppskjuten  skatteskuld

Immateriella  anIäggningstiIIgångar

Byggnader  och mark

Maskiner  och inventarier

Redovisat

värde

255

496974

613  952

1 1l1  436

29  (35)

2020-12-31

Skattemässigt

värde

Temporär

skillnad

-  255

443  881  53 093

472 612  141 340

gte  493  194  943

Skattemässiga  underskottsavdrag  uppgår  till 26 917  tkr  och andra  outnyttjade  skatteavdrag  uppgår  till
933  tkr.

2020-12-31
Uppskiuten  Uppskiuten

Koncernen  skattefordran  skatteskuld  ue('(@

Väsentliga  temporära  skillnader

Immateriella  anIäggningstiIIgångar

Byggnader  och mark

Maskiner  och inventarier

Skattemässigt  underskottsavdrag

Uppskjuten  skattefordran/skuld

Kvittning

Uppskjuten  skattefordran/skuld  (netto)

Moderföretaget

Väsentliga  temporära  skillnader  hänförliga

till  uppskjuten  skatteskuld

Övriga  temporära  skillnader

5 545

-5 545

-5 545

53

q0 937

2911e

-5 545

34 561

:g  o"te

Redovisat

värde

2021-12-31

Skattemässigt

värde

-53

-10 937

-29116

5 545

-34  561

-34  561

Temporär

skillnad

Skattemässiga  underskottsavdrag  uppgår  till 3 220  tkr  och andra  outnyttjade  skatteavdrag  uppgår  till

0 tkr. Uppskjuten  skattefordran  har  endast  tagits  upp  på tidigare  underskott,  810  tkr

2021-12-31

Uppskjuten  Uppskjuten

Moderföretaget  skattefordran  skatteskuld  Netto

Väsentliga  temporära  skillnader

Skattemässigtunderskottsavdrag  810  810

Uppskjutenskattefordran/skuld  810  810

Moderföretaget

Väsentliga  temporära  skillnader

Skattemässigt  underskottsavdrag

Uppskjuten  skattefordran/skuld

Kvittning

Uppskjuten  skattefordran/skuld  (netto)

Uppskjuten

skattefordran

167

167

-167

2020-12-31

Uppskjuten

skatteskuld Netto

167

167

167
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Not  23 Andra  långfristiga  fordringar

Koncernen

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Vid årets  början

Tillkommande  fordringar

Reglerade  fordringar

Vid årets  slut

Moderföretaget

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Vid årets bö2an
Vid årets  slut

Redovisat  värde  vid  årets  slut

2021-12-31

8 955

-2 960

5 995

1 000

1 000

1 000

Not  24 Förutbetalda  kostnader  och  upplupna  intäkter

Koncern

Upplupna  intäkter  värme

Upplupna  intäkter  övrigt

Förutbetalda  kostnader  övrigt

2021-12-31

5 255

324

412

5 799

NOt 25 Antal  aktier  och  kvotvärde

antal  aktier

kvotvärde

2021-12-31

61 000

100

2020-12-31

8 955

8 955

1 000

1 000

1000

2020-12-31

736

573

219

1 528

2020-12-31

61 000

100
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Not  26 Övriga  avsättningar

Koncernen

Avsättning  vatten  och  avlopp

Avsättning  renhållning

Avsättning  renhållning  deponi

Koncernen

Vatten  och  avlopp

Redovisat  värde  vid  årets  början

Avsättningar  som  gjorts  under  året'

Redovisat  värde  vid  årets  slut

2021-12-31

7 750

5 050

17102

:g  go:

2021-12-3j

7 250

500

7 750

Avsättning  enligt  lagstiftning:  Lagen  om allmänna  vattentjänster  (LAV  07).

Renhållning

Redovisat  värde  vid  årets  början

Avsättningar  som  gjorts  under  året'

Belopp  som  tagits  i anspråk  under  året

Outnyttjade  belopp  som  har  återförts  under  året

Redovisat  värde  vid  årets  slut

1) Inkl ökningar  av befintliga  avsättningar.

Avsättning  enligt  lagstiftning:  Miljöbalken  27 g55.

2021-12-3j

22 779

566

-1 000

-193

22152

31 (35)

2020-12-31

7 250

6 050

16  729

30 029

2020-12-31

7 250

7 250

2020Å2-31

22 423

404

-48

22 779

Sluttäckning  har  påbörjats  2019  för  deponi  Vimmerby  Avfallsanläggning.  En extra  avsättning  har  gjorts

under  2013  för  beräknade  framtida  kostnader  för  sluttäckning  av deponin.  Ansvarsfrågan  har  tidigare

varit  oklar  och  även  om osäkerhet  fortfarande  råderi  frågan  har  en avsättning  gjorts  under  2013.

Not  27 Långfristiga  skulder

Koncernen

Skulder  som  förfaller  senare  än fem  år  från  balansdagen:

Övriga  skulder  till kreditinstitut

Moderföretaget

Skulder  som  förfaller  senare  än fem  år  från  balansdagen

Övriga  skulder  till kreditinstitut

2021-12-31

493  267

493  267

2020-12-31

456014

456014

Skulder  som  förfaller  inom  ett  år  från  balansdagen  har  klassificerats  som  långfristiga  i balansräkningen

då skulderna  kommer  att  refinansieras  långfristigt  under  kommande  räkenskapsår.

Vimmerby  kommun  har  ställt  borgen  för  891 mkr  av de  långfristiga  skulderna  till kreditinstitut.
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Not  28 Checkräkningskredit

Koncernen

Beviljad  kreditlimit

Outnyttjad  del

Utnyttjat  kreditbelopp

Moderföretaget

Beviljad  kreditlimit

Outnyttjad  del

Utnyttjat  kreditbelopp

2021-12-31

107 500

-107500

40 000

-16 181

23819

2020-12-3j

107  500

-91 032

16 468

40 000

-18  537

21 463

Ovanstående  kreditbelopp  avser  kredit  på Vimmerby  kommuns  centralkonto.

Not  29 Upplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter

Koncernen

Löne-  och semesterlöneskuld

Arbetsgivaravgifter

Upplupen  kostnad  värme

Upplupen  kostnad  elhandel

Upplupen  räntekostnad

Skadeersättning

Förskottsbetalda  hyror

Förutbetalda  intäkter

Övriga  poster

Moderföretaget

Övriga  poster

2021-12-31

4 409

974

387

250

394

I 458

4 513

8 846

3 387

24 618

2020-12-31

4146

874

40

630

1 458

4 408

3 047

3 554

18157

Not  30 Ställda  säkerheter  och  eventuaIförpIikteIser  - koncernen

Beloppitkr 2021-12-31

Ställda  säkerheter Inga

Koncernen

För  egna  skulder  och  avsättningar

Övriga  skulder  till  kreditinstitut

Tillgångar  med  äganderättsförbehåII 211 626

211626

Övriga  ställda  panter  och  säkerheter

Summa  ställda  säkerheter 211 626

2020-12-31

Inga

219  547

219  547

219  547

EventualförpIikteIser

Garantiåtaganden,  Fastigo,  326  tkr.

Avser  konfliktersättning.  Garantiförbindelse  ställd  till Fastigo  ska utfärdas  av varje  medlem  och  uppgå

till belopp  motsvarande  två procent  av medlems  lönesumma  näst  föregående  år.
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Not  31  Ställda  säkerheter  och  eventuaIförpIikteIser  - modeföretaget

Beloppitkr  20:Å-12-31

Ställdasäkerheter  Inga

Övriga  ställda  panter  och  säkerheter  Inga

EventuaIförplikteIser Inga

Not  32 Betalda  räntor  och  erhållen  utdelning

2021

Koncernen

Erhållen  utdelning

Erhållen  ränta

Erlagd  ränta

2

276

-8 010

2021

Moderföretaget

Erhållen  utdelning

Erhållen  ränta

Erlagd  ränta

Not  33  Likvida  medel

2021-12-31

Koncernen

Följande  delkomponenter  ingårilikvida  medel:

BanktiIIgodohavanden

Ovanstående  poster  har  klassificerats  som  likvida  medel  med  utgångspunkten  att:

- De har  en obetydlig  risk  för  värdefluktuationer.

- De kan  lätt  omvandlas  till kassamedel.

- De har  en löptid  om högst  3 månader  från  anskaffningstidpunkten.

20:Å-12-31

Moderföretaget

R51jande  delkomponenter  ingårilikvida  medel:

Tillgodohavande  på koncernkonto

Ovanstående  poster  har  klassificerats  som  likvida  medel  med  utgångspunkten  att:

- De  har  en obetydlig  risk  för  värdefluktuationer.

- De  kan  lätt  omvandlas  till kassamedel.

- De  har  en löptid  om högst  3 månader  från  anskaffningstidpunkten.

33 (35)

2020-12-31

Inga

Inga

Inga

2020

2

267

-12  187

2020

2020-12-31

298

298

2020-12-31
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Not  34  Övriga  upplysningar  till  kassaflödesanalysen

Justeringar  för  poster  som  inte  ingår  i kassaflödet  m m

Koncernen

Avskrivningar  och  nedskrivningar

Rearesultat försäJning av anIäggningstiIIgångar
Avsättningar/fordringar  avseende  pensioner

Övriga  avsättningar

2021

59 321

1 068

- q g

-127

60 243

2020

59 966

4

-77

356

60 249

Moderföretaget

Nedskrivningar/reversering  av  nedskrivningar

Avsättningar/fordringar  avseende  pensioner

2021

-975

-10

-985

2020

3 331

-73

3 258

Not  35  Koncernuppgiffer

Företaget  är  helägt  dotterföretag  till Vimmerby  kommun,  org  nr 212000-0787  med  säte  i Vimmerby.

Vimmerby  kommun  upprättar  koncernredovisning  för  den  största  koncernen  som  bolaget  ingår  i.

Inköp  och  försäljning  inom  koncernen

Av koncernens totala inköp och försäJning mätt i kronor avser 4 824 (5 628) tkr av inköpen och 41 790
(41 950)  tkr  av  försäljningen  Vimmerby  kommun.

Av  moderföretagets  totala  inköp  och  försäljning  mätt  i kronor  avser  0 (O) tkr  av  inköpen  och  30 (30)  tkr

av  försäljningen  andra  företag  inom  hela  den  företagsgrupp  som  företaget  tillhör.

Not  36

Avkastning  på

totalt  kapital:

Soliditet:

NyckeItalsdefinitioner

(Rörelseresultat  + finansiella  intäkter)  / Genomsnittligt  totalt  kapital

(Totalt  eget  kapital  + obeskattade  reserver  (med  avdrag  för  uppskjuten  skatt))/Totala  tillgångar
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Vimmerby  2022-

Marie  Nicholson Jacob  Käll

Ordförande

Helen  Nilsson Carolina  Leijonram

Verkställande  direktör

Vår  revisionsberättelse  har  lämnats  2022-

KPMG  AB

Thord  Axelsson
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Styrelsen  och verkställande  direktören  för

Vimmerby  Energi  & Miljö  AB

Org nr 556189-4352

får  härmed  avge

Årsredovisning
för räkenskapsåret  1 januari  - 31 december  2021

Innehåll:

Föivaltningsberättelse

Resultaträkning

Balansräkning

Rapport  över  förändringar
i eget  kapital

Kassaflödesanalys

Noter  med  redovisningsprinciper  och
bokslutskommentarer

Underskriffer
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Vimmerby Energl & Miljö AB

Org  nr  556189-4352

Förvaltningsberättelse

2 (20)

Allmänt  om verksamheten

Styrelsen  och verkställande  direktören  för Vimmerby  Energi & Miljö AB (556189-4352)  får
härmed  avge  följande  berättelse  och redovisning  för  verksamheten  2021-01-01-2021-12-3L
Vimmerby  Energi  & Miljö AB är ett av Vimmerby  Kommun  Förvaltnings  AB (556082-1976)  helägt
dotterbolag.  Vimmerby  Energi  & Miljö AB levererar  bekvämt  och tryggt  förnybar  el- och värme-
energi  till lokala  kunder.  Vi tar  hand om avloppet  och avfallet  och levererar  vårt viktigaste  livs-
medel  -  rent vatten.  Bolaget  har två helägda  dotteirbolag,  Vimmerby  Energiförsäljning  AB
(556527-8404)  och Vimmerby  Energi Nät AB (559014  -4988). Vimmerby  Energiförsäljning  AB har
vid utgången  av 202i  ett bundet  eget  kapital  på L227.000  kronor  och ett fritt  kapital  på 729.862
kronor.  Vimmerby  Energi  Nät AB har ett bundet  eget kapital  på 1.OOO.OOO kronor  och ett fritt
kapital  på O kmnor.

Utveckling  av företagets  verksamhet,  resu1tat  och  ställning
Ekonomisköversikt  2021  2020
Nettoomsättning  212 376  173 026
ResuItatefterfin.poster  6928  -12766
Balansomslutning  I 014 237  957 093
Avkastningpåtotalt  2 0
kapital  %

Avkastning  på eget  kapital  % 5 -9
Soliditet%  14  16
Antalanställda  53 51
Definitioner:  se not

2019

"184 957

1145

883 754

1

I

17

50

2018

187 194

5 565

B40 84i

2

4

18

49

Försäkringar

Bolagets  tillgångar  var under  2021 försäkrade  till betryggande  belopp  i bolaget  TryggHansa.

BranschorganisationstilIhörighet

Vimmerby  Energi  & Miljö AB är medlem  i Energiföretagen  Sverige,  Svenskt  Vatten,  Avfall  Sverige
och Sobona.

Väsentliga  händelser  under  r;ikenskapsåret
Under  året  har vi haft  en tillgänglighet  på totalt  99,71 % på Kraftvärmeverket  Tallholmen.
Produktionen  av både  värme  och el har ökat betydligt  jämfört  med år 2020 och resulterat  i en högre
förbrukning  av biobränsle  från närområdet.
Ångturbinen  har genomgått  en sk stor  revision  då den efter  ca 50 000 drifttimmar  har  plockats  ner
för  översyn  och service.  Den har därefter  startats  och har varit  i drift under  hela den period  vi haft
med, för biokraftvärme,  gynnsamma  elnettot.
Nya fria utsläppsrätter  för  den nya handelsperioden  har  tilldelats  vår  värmeproduktion  som kommer
att kunna  säljas  då vi endast  använder  extremt  små mängder  av fossil  olja vid start  av kraft-
värmeverket.  Även  för  utsläppsrätter  har priset  stigit.
Barkpannan  på Södra  Näs har  utrustats  med ett elektrofilter  för att de kommande  utsläppskraven
för stoft  ska kunna  innehållas.

På Blomgatans  reservoIjeanIäggning  har  övergång  till bioolja  gjorts  samt  en tankstation  för  HVO
driftsatts.

En ny prismodell  för värme  togs fram under  året och gäller  2022. Det innebär  att vi har samma  pris
modell  för kunder  anslutna  till det centrala  fjärrvärmenätet  som vi har på närvärmeanläggningarna.

Vi upp)ever  att våra  kunder  har återgått  till en mer normal  verksamhet  med en fötbrukning  1ikvärdig
före pandemin.

Vi har under  året fortsatt  med mätarbytesprojekt  för  värme-  och vattenmätare.  Det blir etk teknik-
skifte på framförallt vattenmätarprocessen då de nya vattenmätarna f%ärr avläsas  och kan detektera
vattenläckor.

Samverkansprojektet  BRIS (Bästa  Reningsverket  i Sverige)  tillsammans  med Arla och Åbro  för  att
hantera  ombyggnaden  av förbehandIingsanIäggningen  vid reningsverket  i Vimmerby  har fortsatt
under  året. Beslut  togs i slutet  på året att 2022-C)1-03 starta provdriften.

Första  etappen  på sluttäckningen  av den gamla  deponin  blev färdig  2020. Nu måste  befintlig
återvinningscentral  flyttas  innan  återstående  etapper  kan sluttäckas.  Etablering  av ny ÅVC planeras
att bli strax  söder  om befintlig  placering.  Samrådsprocessen  inför  miljöprövningen  påbörjades
under  2021.
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Vimmerby  Energi  & Miljö  AB

Org  nr55618G1-4352

Förväntad  framtida  utveckling  samt  väsentliga  risker  och osäkerhetsfaktorer
Vi kommer  att jobba  vidare  med vår  optimering  av drifien  på kraftvärmeverket  Tallholmen  för att
nå bästa  effektivitet  och tillgänglighet  samt  fortsätta  övervakningen  av ångpannans  status  för att
säkerställa  en lång livslängd  för  denna.

Verksamheten  kan komma  att påverkas  av energibesparande  åtgärder  hos industrier  men också
övriga  kunder.

Vi jobbar  aktivt  vidare  med att långsiktigt  stärka  dricksvattentiIIgången.

Ökad påverkan  Från klimatförändringar  blir  en aJlt viktigare  del i vår  långsiktiga  pianering.
Risker  ser vi i att pandemin  kan ge leveransproblem  på allt med elektronik.

Tillstånds-  eller  anmälningsp)iktig  verksamhet  enligt  miljöbalken
Bolaget  bedriver  tillståndspliktig  verksamhet  enligt  miljöbalken  för  fjärrvärmeverk,  avlopps-
reningsverk  samt  återvinningscentral  inklusive  den gamla  deponin.  Fe5r mer information,
se miljöredovisning.

Kommunstyrelsens  uppsiktsplikt  över  bolaget.
I bolagsordning, gemensamt- och särskilt %ardirektiv  finns beskrivet  vilket  ändamål
och uppdrag  som Vimmerby  kommun  tilldelat  Vimmerby  Energi  & Miljö AB.

Ändamålet med bolaget finns beskrivet i bolagsordningen 94:
"Syftet  med bolagets  verksamhet  är att med närhet, bekvämlighet  och hållbarhet  bedriva  för
kunden  de i g3 angivna  verksamheterna  i Vimmerby  kommun  och dess närområde".

Vid likvidation  av bolaget  skall  tillgångarna  utskiftas  till aktieägarna.

Vimmerby  Energi  & Miljö AB ska utfrån  de gemensamma  och särskilda  ägardirektiven  agera
enligt  nedan:

Bedriva  e'lnätverksamhet

Bedriva  fiärr-  och närvärmeverksamhet
Som huvudman  bedriva  vatten-  och avloppsverksamhet
Bedriva  ackrediterad  Iaboratorieverksamhet  för vatten
Ombesörja  renhåIIningsverksamhet  och avfallsåtervinning
Anordna  förädling  av lokalt  producerad  biogas
Skapa  anläggningar  för produktion  av el från biobränslen,  so), vind  och vatten.
Bedriva  andra  verksamheter  förenliga  med ovanstående  verksamheter

Sammantaget  görs bedömningen  att Vimmerby  Energi  & Miljö AB:s  verksamhet  är förenligt  med
ovan  fastställda  ändamål  och direktiv.

Förslag  till  disposition  av företaget  vinst  eller  förlust
Styrelsen  föreslår  att fritt  eget kapital,  17 479 71 8kr, disponeras  enligt  följande:

Balanseras  i ny räkning  (kr)

Summa
17 479 718

17 479 718

Vad beträffar  resultat  och ställning  i övrigt, hänvisas  till efterföljande  resultat-  och balans-
räkningar  med tillhörande  noter.

3 (20)
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Vlmmerby  Energl & Mil)ö AB

Org nr 5561 B9-4352

Resu1taträkning

Beloppitkr

Nettoomsättning

Övriga  rörelseintäkter

Rörelsens  kosfnader
Råvaror  och  förnödenheter

Övriga  externa  kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar  av materiella  an1äggningstillgångar
Övriga  rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat  från  f/nans7e//a  poster
Ränteintäkter  och  liknande  resultatposteir
Räntekostnader  och liknande  resultatposter

Resultat  efter  finansiella  poster

BoksIutsdispositioner

Koncernbidrag,  erhållna

Koncernbidrag,  lämnade

BoksIutsdispositioner,  övriga

Resultat  före  skatt

Skatt  på årets  resultat

Årets  resultat

No[ 2021

211376

1 000

212  376

4

5

6

-70 914

-46 368

-38 024

-40 379

-1 066

i5  625

242

-B 939

6 928

ti

4 641

- 5 000

- 40a1

10 650

10 -1865

8 785

A (20)

2020

173  026

173  026

- 64  939

-39 766

-32 487

-38 05i

-404

-2 621

198

-1 0 343

-12  766

8 459

-4 307

754

-3 553
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Vimmerby  Energi  & Miljö AB

Org nr 556189-4352

Balansräkning

Beloppitkr

TILLGANGAR

AnIäggningstilIgångar

Immateriella  anläggningstillgångar

Koncessioner,  patent,  licenser,  varumärken
samt  liknande  rättigheter

Materiella  anläggnJngstillgångar

Byggnader  och  mark

Maskiner  och  andra  tekniska  anJäggningar
Inventarier,  verktyg  och  installationer
Pågående  nyanläggningar  och  förskott
avseende  materiella  anIäggningstiIIgångar

Finansiella  anIäggningstillgångar

Andelar  i koncernföretag

Andelar  i intresseföretag

Andra  långfristiga  värdepappersinnehav

Andra  långfristiga  fordringar

3umma  anläggningstillgångar

0msättningstiIIgångar

Varulager  m m

Råvaror  och  förnödenheter

Kortfristiga  Fordringar

Kundfordringar

Fordringar  hos koncernföretag

Fordringar  hos  Vimmerby  kommun
Öwiga  fordringar

Förutbetalda  kostnader  och upp1upna  intäkter

Kassa  och  bank

Kassa  och  bank

Summa  omsföningstillgångar

suwub  TILLGÅNGAR

5 (20)

NoI 2021-12-31 2020-12-31

1-006

i 006

i67133

526 553

28 424

i4 152  626

874  736

15 2 207

iOO

45

255

2 607

878  349

2-55

255

i71  041

524  044

25 337

111341

831 763

:  207

IOO

45

255

2 607

834  625

E1353

8 353

18

57 409

31 957

11 395

1130

5 255

i 07146

9 723

9 723

52 644

44  493

6 799

943

1338

106  217

27 20  389

20 389

135  888

q014237

6 528

6 528

122  468

957  093

(Ioa
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Vlmmerby  Energi  & MiljÖ AB

Org nr556189-4352

Balansräkning

Beloppitkr

EGET  KAPIT  AL  OCH  SKULDER

Eget  kapital

Bunde7 eget kapital
Aktiekapital

Reservfond

Fritt  eget kapital

Balanserat  resultat

Årets  resultat

Obeskattade  reserver

Ackumulerade  överavskrivningar

Avsättningar

Avsättningar  för  pensioner  och liknande  förpliktelser
Uppskjuten  skatteskuld

Övriga  avsättningar

LångFristgga  sku/der

Övriga  skulder  till kreditinstitut

Skulder  till Vimmerby  kommun
Skulder  anslutningsavgifter

Kortfrjstiga  skulder

Leverantörsskulder

Skulder  till Vimmerby  kommun

Skulder  till koncernföretag

Övriga  skulder

Upplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter

8UMMA  EGET  KAPIT  AL  OCH  SKULDER

0 (20)

Not 202j-12-31 2020-12-31

20 "l 0 000

28 503

38 503

Ei695

8 785

17  480

55 983

21 124711

124  711

90

4 619

29  902

34 611

23 e55  246

7 393

72 820

73 5 465

25

25 065

2 770

12  540

7 626

15  466

63 467

1 014  237

"l0  000

28 503

38 503

12  248

-3 553

8 695

47198

128  792

128  792

gg

2 605

3 0 029

32 733

810  847

7 393

ei9 508

687748

25 322

2 694

16  610

7 070

8 926

80 622

957  093

[os

225



xubuaigu  cnveiuptf  ILj.  IL!:R)U/  /t='1j+t4-4ujt=-50  It-LöO!:R)/LI!drLLIA

Vimtwrby  Energl  & Mlljö  AB

Org  nr 556189-4352

7 (20)

Rapport  över  förändringar  i eget  kapital

2020-12-31  Bundet  eget  kapital

Aktl-  Reserv-

kapr[al  fond

Ingående  balans

Årets  resultat

Transaklionermed  ägare

Utdelning

'10 000 28 503

Vid  årets  utgång 10  000 28 503

Fritt  eget  kapital

Bal.res

rnkl  årets

resurtal

12  248

-3 553

8 695

Summa

ege[

kapital

50 751

-3 553

4? 198

2021-12-31

Aklr-

kapital

ReSeN-

fond

)ngående  balans

Årets  resultat

Tmnsaktionermed  ägare

Lltdelning

10 000 28 503

Bal.res

inkl  åreks

resullat

8 695

8 785

Summa

egef

kapital

47 1 gs

8 785

Vid  årets  utgång 10 000 28 503 17  480  55 983
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Vlmmerby  Energl & Miljö AB

Org nr556189-4352

Kassaflödesana1ys

Belopp  i tkr

Den  1öpande  verksamheten

Resultat  efter  finansiella  poster

Justering  för  poster  som  inte  ingår  i kassaflödet

Betald  inkomstskatt

Kassaflöde  från  den  löpande  verksamheten  före

förändringar  av rörelsekapital

Ff'rändringarirÖrelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+)  av varulager

Ökning(-)/Minskning(+)  av rörelsefordringar

Ökning(+)/Minskning(-)  av rörelseskulder

Kassaflöde  från  den  löpande  verksamheten

1nvesteringsverksamheten

Förvärv  av materiella  anläggningstilIgångar

Förvärv  av  immateriella  anläggningstillgångar

Avyttring  av immateriella  anIäggningstiIIgångar

Kassaflöde  från  investeringsverksamheten

Finans?eringsverksamheten

Erhållna  koncernbidrag

Ökning(+)/Minskning(-)  skulder  anslutningsavgifter

Upptagna  lån

Amortering  av lån

Amortering  av leasingskuld

Lämnade  koncernbidrag

Kassaflöde  från  finansieringsverksamheten

Årets  kassaflöde

Likvida  medel  vid  årets  början

Likvida  medel  vid  årets  slut

202i

6 928

40 244

47172

150

47 322

1 370

-929

2 845

50 608

-B3 353

-751

-84104

4 641

3 318

120  000

-67748

-7 854

-5 000

47 357

27

13 861

6 528

20 389

8 (20)

2020

-1 2 766

38 399

25 633

25 633

-1 689

4 532

- 8 968

19 508

-124214

1865

-1 22 349

B 459

13  708

go ooo

- 9 681

- 7 764

94 722

-B 119

14  647

6 528
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Vlmmerby  Energi  & Miljö  AB

Org nr 556189-4352

Noter

Beloppitkr  om inget  annat  anges

9 (20)

Not  1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen  har upprättats  i enlighet  med årsredovisnings1agen  och enligt
Bokföringsnämndens  allrnänna  råd BFNAR  20121  Årsredovisning  och koncernredovisning  (K3).

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

Materiella  anläggningstillgångar

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

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

För  vissa  av de materiella  an1äggningstiIIgångarna,  byggnader,  maskiner  och andra  tekniska
anläggningar,  har skillnaden  i förbrukningen  av betydande  komponenter  bedömts  vara väsentlig.
Dessa  tillgångar  har därför  delats  upp i komponenter  vilka skrivs  av separat.

Avskrivningar

Avskrivning  sker linjärt  över  tillgångens  beräknade  nyttjandeperiod  eftersom  det återspeglar  den
förväntade  förbrukningen  av tillgångens  framtida  ekonomiska  fi5rde1ar. Avskrivningen  redovisas
som kostnad  i resultaträkningen.

Byggnader  (se nedan)
Maskiner  och andra  tekniska  an1äggningar
Inventarier,  verktyg  och installationer

Nyttjandeperiod

10-1 00 år
10-30  år

3-10 år

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

Följande  huvudgrupper  av komponenter  har identifierats  och ligger  till grund för  avskrivningen  på
byggnader:
- Stomme
- Stomkompletteringar,  innerväggar  mm
- Installationer;  värme,  el, WS,  ventilation  mm
- Yttre ytskikt;  fasader,  yttertak  mm
- Inre ytskikt,  maskinell  utrustning  mm

IOO år
20-40  år
20-40  år
20-30  år
10-15  år

Nedskrivningar  - materiella  och immateriella  an1äggningstilIgångar  samt  andelar  i
koncernföretag

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

Återvinningsvärdet  är det högsta  av verkligt  värde  med avdrag  för försäIjningskostnader  och
nyttjandevärde.  Vid beräkning  av nyttjandevärdet  beräknas  nuvärdet  av de framtida  kassaflöden
som tillgången  väntas  ge upphov  till i den löpande  verksamheten  samt  när den avyttras  eller
utrangeras.  Den diskonteringsränta  som används  är före skatt  och återspeglar  marknads-
mässiga  bedömningar  av pengars  tidsvärde  och de risker  som avser  tillgången.  En tidigare
nedskrivning  återförs  endast  om de skäl som låg till grund för beräkningen  av återvinningsvärdet
vid den senaste  nedskrivningen  har förändrats.

Leasing

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

eos
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Frnansiella  leas?ngavtal

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

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

Den leasade  tillgången  skrivs  av över  nyttjandeperioden.

Utländsk  valuta

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

Posteriutländsk  valuta
Monetära  poster  i utländsk  valuta  räknas  om till balansdagens  kurs.  1cke-monetära  poster
räknas  inte  om utan  redovisas  till kursen  vid anskaffningstiIIfälIet.

VaIutakursdifferenser  som  uppkommer  vid reg1ering  eller  omräkning  av monetära  poster
redovisas  i resultaträkningen  det  räkenskapsår  de uppkommer.

Varulager

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

Finansiella  ti1lgångar  och  skulder

Finansiella  tillgångar  och  skulder  redovisas  i enlighet  med kapitel  11 (Finansiella  instrument
värderade  utifrån  anskaffningsvärdet)  i BFNAR  2C11 2:L

Redovisningioch  borttagande  från  balansräkningen
En finansiell  tillgång  eller  finansiell  skuld  tas upp  i balansräkningen  när  företaget  blir  part  i
instrumentets  avtalsmässiga  villkor.  En finansiell  tillgång  tas bort  från  balansräkningen  när  den
avtalsenliga  rätten  till kassaflödet  från  tillgången  har  upphört  eller  reglerats.  Detsamma  gäller  när
de risker  och  fördelar  som  är förknippade  med innehavet  i allt  väsentligt  överförts  till annan  part
och  företaget  inte  längre  har  kontroll  över  den  finansiella  tillgången.  En finansiell  skuld  tas bort
från  balansräkningen  när  den  avtalade  förpliktelsen  fullgjorts  eller  upphört.

Värdering  av  flnansiella  tillgångar

Finansiella  tillgångar  värderas  vid första  redovisningstiIIfäIIet  till anskaffningsvärde,  inklusive
eventuella  transaktionsutgifier  som  är direkt  hänförliga  till förvärvet  av tillgången.

Finansiella  omsättningstiIIgångar  värderas  eFter första  redovisningstillfället  till det  lägsta  av
anskaffningsvärdet  och  nettoförsäIjningsvärdet  på balansdagen.

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

Finansiella  anIäggningstiIIgångar  värderas  efter  första  redovisningstillfäIIet  till anskaffningsvärde
med  avdrag  för  eventuella  nedskrivningar  och  med  tillägg  för  eventuella  uppskrivningar.

Värdering  av finansiella  skulder

Finansiella  skulder  värderas  till upp1upet  anskaffningsvärde.  Utgifter  som  är  direkt  hänförliga  till
upptagande  av lån korrigerar  lånets  anskaffningsvärde  och periodiseras  enligt  effektivränte-
metoden.  Koaristiga  skulder  redovisas  till anskaffningsvärde

Säköngsredovisning

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

iO (20)
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Säkring  av  ränterisk

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

Andelaridotterföretag,  ?ntresseföretag,  gemensamt  styrda  företag  och  företag  med
ägarintresse  i

Andelar  i dotterföretag,  intresseföretag,  gemensamt  styrda  företag  och  företag  det finns  ägar-
intresse  i redovisas  till anskaffningsvärde  minskat  med ackumulerade  nedskrivningar
I anskaffningsvärdet  ingår  förutom  inköpspriset  även  utgifter  som  är direkt  hänförliga  till förvärvet.

Ersättningar  till  anställda
Ersättningar  till anstälida  effer  avslu[ad  anställning
Klassificering

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

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

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

Avgiftsbestämda  planer

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

Fömiånsbestämda  planer

R5retag  har  valt  att  tillämpa  de förenklingsregler  som  finnsi  BFNAR  2C)121.

Planer  för  vilka  pensionspremier  betalas  redovisas  som  avgiftsbestämda  vilket  innebär  att
avgifterna  kostnadsförs  i resultaträkningen.

Ersättningar  vid uppsägning

Ersättningar  vid uppsägningar,  i den  omfattning  ersättningen  inte  ger  företaget  några  framtida
ekonomiska  fördelar,  redovisas  endast  som  en skuld  och  en kostnad  när  företaget  har  en legal
eller  informell  förpliktelse  att antingen
a) avsluta  en anställds  eller  en grupp  av anställdas  anställning  före  den  normala  tidpunkten  för
anställningens  upphörande,  eller
b) lämna  ersättningar  vid uppsägning  genom  erbjudande  för  att uppmuntra  frivillig  avgång.
Ersättningar  vid uppsägningar  redovisas  endast  när  företaget  har  en detaljerad  plan för
uppsägningen  och inte har  någon  realistisk  möjighet  att  annullera  planen.

3katt

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

Uppskjuten  skatteskuld  redovisas  för  alla  skattepliktiga  temporära  skillnader,  dock  särredovisas
inte uppskjuten  skatt  hänförlig  till obeskattade  reserver  eftersom  obeskattade  reserver  redovisas
som en egen  post  i balansräkningen.  Uppskjuten  skattefordran  redovisas  för  avdragsgilla
temporära  skillnader  och  för  möjigheten  att i framtiden  använda  skattemässiga  underskotts-
avdrag.  Värderingen  baseras  på hur  det  redovisade  värdet  för  motsvarande  tillgång  eller  skuld
förväntas  återvinnas  respektive  regleras.  Beloppen  baseras  på de skattesatser  och skatteregler
som  är beslutade  före  balansdagen  och  har  inte  nuvärdeberäknats.

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

11 (20)
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Avsättningar

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

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

Avsättningen  redovisas  till nuvärdet  av de framtida  betalningar  som  krävs  för  att reg1era
förpliktelsen.

EventuaIförpIiktelser

En eventuaIförplikteIse  är:

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

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

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

Intäkter

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

Försä0ning av varor
Vid försäljning  av varor  redovisas  intäkten  vid leverans.

Tjänsteuppdrag  och  entreprenadavtal  -  1öpande  räkning
Inkomst  från  uppdrag  på löpande  räkning  redovisas  som  intäkt  i takt  med  att arbete  utförs  och
material  levereras  eller  förbrukas.

Ränta,  myalty  och  utdelning
Intäkt  redovisas  när  de ekonomiska  fördelarna  som  är  förknippade  med  transaktionen  sanno1ikt
kommer  att  tillfalla  företaget  samt  när  inkomsten  kan beräknas  på ett  tillförlitligt  sätt.

Ränta  redovisas  som  intäkt  enligt  effektivräntemetoden.

Utdelning  redovisas  när  behörigt  organ  har  fattat  beslut  om att utdelning  ska lämnas.

Koncernbidrag  och  aktieägartillskott

Koncernbidrag  som  erhållits/lämnats  redovisas  som  en bokslutsdisposition  i resultaträkningen.
Det  erhållna/lämnade  koncernbidraget  har  påverkat  företagets  aktuella  skatt.

Aktieägartillskott  som  erhållits  utan  att emitterade  aktier  eller  andra  egetkapitaIinstrument
lämnats  i utbyte  redovisas  direkt  i eget  kapital.

Återbetalda  aktieägafillskott  redovisas  som  en minskning  av eget  kapital  när  bes1ut om åter-
betalning  fattats.

Not  2 Nettoomsättning  per  rörelsegren

Nettoomsättning  per  rörelsegren

Värme

Gatubelysning

Vatten-  och  Avlopp

Renhållning

Övrigt

Nöt  3 Övriga  r'örelseintäkter

Återförd  avsättning  RenhåIIningsverksamhet

2021

112  495

8 599

49 823

23 261

17198

211 376

2021

1-OOO

1 000

2020

B4 966

4 789

46 786

21 933

14  552

173  026

2020

eos
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NOt  4 Anställda,  personalkostnader  och  arvoden  till  styrelse  och  revisorer

Medelantalet  anställda

Sverige

Totalt

2021

53

53

varav

män 202@

85% 51

65% 51

Redovisning  av könsfÖrdelning  i företagsledningar

Styrelsen

Övriga  ledande  befattningshavare

2021-12-31
Andel kvinnor

20%

43%

varav

män

67%

67oA

2020-12-31
Andel  kvrnnor

20%

43%

13 (20)

Löner  och  andra  ersättningar  samt  sociala  kostnader,  inklusive  pensionskostnader

2021  2020

Löner  och  ersättningar

Socrala  kostnader

(varavpensionskostnad)  1)

-26 337
-10 980

-(2 704)

'1 ) Av  företagets  pensionskostnader  avser-318  kkr  (f.å. -397  kkr)  företagets  ledning.

Företagets  utestående  pensionsft5rpliktelser  till dessa  uppgår  till 0 kkr  (f.å. 0 kkr).

-23130
-8 733

47 974)

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

ansföllda

Vner  och  andra  ersättningar

(varav  tantrem  o.d.)

2021

Styrelse
och VD

-1 694

Övriga
anställda

-24  643

Styrelse
och VD

-1 476

2020

Övriga
anställda

-21 654

Avgångsvederlag

VD:s  anställningsavtal  innebär  att vid uppsägning  från  arbetsgivarens  sida  utgår  24 månadslöner.

Arvode  och  kostnadsersättning  till  revisorer

2021  2020

Thord  Axelsson,  KPMG  AB

Revisionsuppdrag  -70

Revisionsverksamhetutöverrevisionsuppdraget  -54

LekmannarevisorRoland  Ilemark

Revisionsuppdrag  -5

Med  revisionsuppdrag  avses  lagstadgad  revision  av årsredovisningen  och  bokföringen  samt

styrelsens  och verkställande  direktörens  förvaltning  samt  revision  och annan  granskning  utförd  i
enlighet  med överenskommelse  eller  avtal.

-5

Detta  inkluderar  övriga  arbetsuppgifter  som  det  ankommer  på bolagets  revisor  att utföra  samt

rådgivning  eller  annat  biträde  som  föranleds  av iakttagelser  vid sådan  granskning  eller

genomförandet  av sådana  övriga  arbetsuppgifter.

cos
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Not  5 Avskrivningar  av materiella  an1äggningstiIlgångar

Avskrivningar  enligt  plan  fi5rde1ade  per  tillgång
Byggnader  och mark
Maskiner  och andra  tekniska  anJäggningar
Inventarier,  verktyg  och installationer

Not  6 Övriga  rörelsekostnader

Avsättning  VA-verksamhet

Avsättning  RenhåIlningsverksamhet

Extra  avsät}ning  sluttäckning  deponi

2021

-4197

-31 799

-4 087

-40 083

2021

- 500

- -S66

-1 066

2020

- 418i

- 30 731

-3139

-38 05i

2020

14 (20)

NOt  7 Ränteintäkter  och  liknande  resu1tatposter

Ränteintäkter,  externa

2021

242

242

2020

198

198

Not  8 Räntekostnader  och  liknande  resu1tatposter

Borgensavgift,  Vimmerby  kommun

Räntekostnader,  externa

2021

-2 712

-6 227

-8 939

2020

- 2 410

-7 933

-10 343

Not  9 BoksIutsdispositioner,  övriga

Upplösning  av överavskrivningar

- Maskiner  och  inventarier

2021

4 081

4 08i

2020

NotlO Skatt  på årets  resu1tat

Aktuell  skattekostnad

Uppskjuten  skatt

Avstämning  av  effektiv  skatt

Resu1tat  före  skatt

Skatt  enligt  gällande  skattesats  för  moderföretaget
Ej avdragsgilla  kostnader

Ej skattepliktiga  intäkter

Ökning  av underskottsavdrag  utan  motsvarande

aktivering  av uppskjuten  skatt

Skatt  hänförlig  till tidigare  år
Omvärdering  av uppskjuten  skatt
Redovisad  effektiv  skatt

Pmcenf

20.6o/o

0,2o/o

-0.5%

-14%

-1 ,4%

O,O%

1 7,5%

2021

150

-2 015

-1 865

2021

Belopp Pmcerd

10 650

-2194 21,4%

-17 -0,2'/0

51 0,O%

145 0.O%

150 0,O%

-  -3,7%

-1 865 'I 7.5%

2020

754

754

2020

Be1op91

-4 307

922

-g
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Not  Il Byggnader  och  mark

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Vid årets  början

Nyanskaffningar

Vid årets  slut

Ackumu1erade  avskrivningar

Vid årets  början

Årets  avskrivning

Vid årets  slut

Redovisat  värde  v?d årets  slut

Varav  mark

Ackumu)erade  anskaffningsvärden

Redovisat  värde  vid årets  slut

2021-12-31

203  397

288

203  685

-32 356

-4196

- 36 552

167  133

2021-12-31

8 362

8 362

2020-12-31

203104

293

203  397

-28175

 -4181

-32  356

171  041

2020-12-31

8 362

8 362

i5  (20)

N0t12 Maskiner  och  andra  tekniska  anläggningar

Ackumulerade  anskaffmngsvärden

Vid årets  början

Nyanskaffningar

Vid årets  slut

2021-12-31

B97 342

34 309

931 651

2020-12-31

B59 946

37 396

897  342

Ackumu1erade  avskrivningar

Vidåretsbörjan  -373298  -342569
Åretsavskrivning  -31800  -30729
Vidåretsslut  -405098  -373298

Redovisat  värde  vid  årets  slut  526  553  524  044

Leasing

Maskiner  som  innehas  under  finansiella  leasingavtal  2o21-12-31 2020-12-31
ingår  med ett  redovisat  värde  om  211626  219  547

Under  övriga  kort-  respektive  långfristiga  skulder  redovisas  nuvärdet  av  framtida  betalningar
avseende  skuldförda  finansiella  IeasingförpIikteIser.

Not  13  Inventarier,  verktyg  och  installationer

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Vid årets  början

Nyanskaffningar

Avyttringar  och utrangeringar

Vid årets  slut

Ackumulerade  avskrivningar

Vid årets  början

Återförda  avskrivningar  på avyttringar  och  utrangeringar
Årets  avskrivning  på anskaffningsvärden

Vid årets  slut

2021-12-31 2020-12-31

44 140

7 471

-3761

47 850

34112

10 028

-1 8 803

3 465

- 4 088

-19426

-1 5 665

-3138

-18  803

Redovisat  värde  vid  årets  s1ut 28 424 25 337
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Not  14 Pågående  nyanläggningar  och  förskott
avseende  materiella  anläggningstillgångar

Vid  årets  början

Omklassificeringar

Investeringar

Redovisat  värde  vid  årets  s1ut

2021-12-31

1i1  341

-12 211

53 496

152  626

2020-12-31

34 844

-13  414

89 9i1

111 341

Not  15  Andelar  i koncernföretag

2021-12-31
Ackumulerade  anskaffningsvärden

Vidåretsbörjan  2207
Vidåretsslut  2207

Redovisat  värde  vid  årets  slut  2 207

Spec  av  företagets  innehav  av  andelar  i koncernföretag

2021-12-31

Antal Andel Redovisat
Dofferföretag/Orgnr/Säte  hndelar /%i)  värde

Vimmerby Energiförsäljning  AB. 556527-8404, Vimmerby  'IO OOO 100.O j207
Vimmerby Energl Nät AB, 559011-4988, Vimmerby  10 0CIO 100,0  1000

2 207

i) Ägarandelen  av kapitalet  avses,  vilket  även  överensstämmer  med  andelen  av rösterna
för  totalt  antal  aktier.

2020-12-31

2 207

2 207

2 207

2020-12-31

Redovrsat

värde

I 207

i OOO

2 207

Not  16  Finansiella  instrument  och  riskhantering

Derivat  och  finansiell  riskhantering

2021-12-31

Redovisat  Verkligt
Skulder  värde  värrJe

Derivat  för  vilka  säkringsredovisning  tillämpas
Ränteswappar  -  -3674

-  -3674

Säkringsredovisning

2020-12-31

Redovisat

värde

Verkligt

värde

.B  28i

-8 281

Säkring  av ränterisk

I syfte  att begränsa  eventuell  ränterisk  för  den  upp1åning  företaget  har,  som  löper  med rörlig  ränta,
har  avtal  avseende  ränteswappar  tecknats  med 120  mnkr.  Swapparna  betalas  med fast  ränta.
Den totala  låneskulden  med rörlig  ränta  är  225  mnkr.
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NOt  17 Uppskjuten  skatt

Väsent1iga  temporära  skillnader

Immateriella  anIäggningstiIIgångar

Byggnader  och mark

Öwiga  temporära  skillnader

Väsentliga  temporära  skillnader

Immateriella  anläggningstiIlgångar

Byggnader  och mark

Leaseavgift

Skattemässigt  underskottsavdrag

Uppskjuten  skattefordranlskuld

Väsentliga  temporära  skillnader
Immateriella  anIäggningstiIlgångar

Byggnader  och mark

Övriga  temporära  skillnader

Redovisat

värde

1006

i67133

56 29i

224 430

Uppskjuten

skattefordran

73

73

Redovisat

värde

255

171 041

47 873

219169

2021-12-31

3kattemässigt

värde

145  362

55 938

201 300

2021-12-31

Uppskjuten

skatteskuld

207

4 485

-4692

2020-12-31

Skattemässigt

Värde

153  035

47 587

200 622

Temporär

skillnad

1006

21 771

353

23130

Netto

-4  485

-4 619

Temporär

skrllnad

255

i 8 006

286

18  547

Uppskjuten

skattefordran
llppskjuten

skatteskuld

Väsentliga  temporära  skillnader

Immateriella  anläggningstiIIgångar

Byggnader  och mark

Leaseavgift

Skattemässigt  underskottsavdrag
59

I100

i '159

55

3 709

3 764

Nöt  18 Förutbetalda  kostnader  och  upplupna  intäkter

2021-12-31

Förutbetalda  kostnader  övrigt

Upplupna  intäkter  värme

Upplupna  intäkter  övrigt

183

4 947

125

5 255

NOt 19 Disposition  av  vinst  eller  förlust

Förslag  till  disposition  av  företagets  vinst  eller  förlust
Styrelsen  föreslår  att fritt  eget  kapital,  17 479  718 kr, disponeras  enligt  följande:

Balanseras  i ny räkning '17 479 718

'17 479  718

Netto

- 55

- 3 709

59

1100

-2 605

2020-12-31

179

736

423

i 338

Not  20 Antal  aktier  och  kvotvärde

Antal  aktier

Kvotvärde

2021-12-31

100  000

i OO

2020-12-31

100  000

100

[oS
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NOt 21 Ackumulerade  överavskrivningar

2021-12-31

Maskiner  och inventarier 124 711

124711

Not  22 Övriga  avsättningar

2021-12-31

Avsättning  Vatten  och avlopp

Avsättning  Renhållning

Avsättning  Renhållning  deponi

7 750

5 050

17102

29 902

Vatten  och avlopp

Redovisat  värde  vid  årets  början

Avsättningar  som gjorts  under  året'

Belopp  som tagits  i anspråk  under  året
Redovisat  värde  vid  årets  slut
1 ) Inkl ökningar av befintliga avsättningar.

Avsättning  enligt  lagstiftning:  lagen om allmänna  vattentjänster  (LAV  07).

2021-12-31

7 250

500

-7750

2020-12-31

128  792

128  792

2020-12-31

7 250

6 050

16 729

30 029

2020-12-31

7 250

-7250

Renhållning 2021-12-31  2020-12-3j

22 423

404

Redovisat  värde  vid  årets  början  22 779
Avsättningar  som gjorts  under  året'  566
Belopp  som tagits  i anspråk  under  året  -'1 000  -
Outnyttjade  belopp  som har återförts  under  året  -1 93  -48
Redovisat värde  vid årets slut  22152  22 779
1 ) Inkl ökningar  av befintliga  avsättningar.

Avsättning  enligt  lagstiftning:  Miljöbalken  27 g5
Sluttäckning  har påbörjats  2019  för  deponi  Vimmerby  Avfallsanläggning.  En extra avsättning  har  gjorts
under  2013  för beräknade  framtida  kostnader  för  sluttäckninq  av deponin.  Ansvarsfrågan  har tidigare
varit  oklar  och även om osäkerhet  fortfarande  råderi  frågan  har en avsättning  gjorts  under  2013.

Not  23 Långfristiga  skulder  till  kreditinstitut

2021-12-31  2020-j2-31
Skulder  som föfaller  inom ett år från balansdagen
Övriga  skulder  till kreditinstitut

Skulder  som förfaller  1-5 år från balansdagen
Övriga  skulder  till kreditinstitut

Skulder  som förfaller  senare  än fem år från balansdagen
Ovriga  skulder  till kreditinstitut

7 948

204 033

443 267

655 246

7 854

:i1979

391 014

610 847

2021-12-31 2020-12-31

Ställda  säkerheter  för  övriga  sku1der 211 626 :tg  547

övanstående  skulder  som förfaller  inom ett år från balansdagen  har klassificerats  som 1ång-
fristiga  i balansräkningen  då skulderna  kommer  att refinansieras  långfristigt  under  kommande
räkenskapsår.

[os

Vimmerby  kommun  har ställt  borgen  för  592 mnkr  av de långfristiga  skulderna  till kreditinstitut.
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Not  24  Checkräkningskredit

2021-12-31

Beviljadkreditlimit  25000
Outnyttjaddel  
UtnyttjatkreditbeIopp  -

Ovanstående  kreditbelopp  avser  kredit  på Vimmerby  Kommuns  centralkonto.

Not  25  llpplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter

2021-12-31

Revisionskostnader

Skadeersättning

Semesterlöneskuld

Upplupna  arbetsgivaravgifier

Nox  avgift

Upplupen  kostnad  värme
Upplupen  räntekostnad

Upplupen  kostnad  övrigt
Fönitbetalda  intäkter  övrigt

NOt  26 Betalda  räntor  och  erhållen  utdelning

Erhållen  ränta

Erlagd  ränta

40

1458

2170

696

250

387

155

2 778

7 532

15  466

2021

242

-8 227

2020-12-31

25 000

-25  000

2020-12-31

40

1458

2 119

583

40

291

1348

3 047

8 926

2020

198

-7 933

19 (20)

NOt  27 Likvida  medel

F511ande dejkomponenteringårHrkvida medel.'
Kassamedel

BanktiIlgodohavanden

Tillgodohavande  på koncernkonto  hos  Vimmerby  kommun

2021-12-31

3

-1 3

20 399

20 389

Ovanstående  poster  har  klassificerats  som  1ikvida  medel  med utgångspunkten  att:
- De har  en obetydlig  risk för  värdefluktuationer.

- De  kan  lätt  omvandlas  till kassamedel.
- De har  en löptid  om högst  3 månader  från  anskaffningstidpunkten.

2020-12-31

3

295

6 230

6 528

Not  28  Ställda  säkerheter  och  eventuaIförpliktelser

Ställda  säkerheter

Tillgångar  med äganderättsförbehåII

Summa  ställda  säkerheter

2021-12-31

211 626

:?11 626

2020-12-31

2tg  547

219  547

Eventualförpliktelser
1nga

cos
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Not  29 Övriga  upplysningar  till  kassaffödesanalysen

Justeringar  för  poster  som  inte  ingår  i kassaffödet  m m

Avskrivningar

Rearesultat  försäljning/utrangering  av anläggningstillgångar

Avsättningar/fordringar  avseende  pensioner

Övriga  avsättningar

2021

40 083

297

-g

-127

4D 244

2020

38 051

-4

352

38 399

20 (20)

Not  30 Koncernuppgifter
Företaget  är helägt  dotterföretag  till Vimmerby  Kommun  Förvaltnings  AB, org nr 556082-1  976 med
säte  i Vimmerby,  som upprättar  koncernredovisning  för  den största  koncernen.
Vimmerby  Kommun  Förvaltnings  AB är i sin fur  ett helägt  dotterföretag  till Vimmerby  kommun,
org nr 212000-0787.

Inköp  och  försåljning  rnom  koncernen
Av  företagets  totala  inköp  och försäljning  mätt  i kronor  avser  4 % av inköpen  och 22 % av
försäljningen  andra  företag  inom  hela den företagsgrupp  som företaget  tillhör.

NOt  31

Balansomslutning.

Avkaslning  på
totall  kapi(al:

Avkastning  på

eget  kapital

Soliditet:

Nyckeltalsdefinitioner

Totala tillgångar

Resultat  före finansiella  kosföader  i ft'rhållande  till balansomsiulning.
Resultat  efter  finansiella  poster  i färhållande  till eget  kapital  och obeskattade
reserver  (med avdrag  Tör uppskjuten  skatt)
Eget kapital  och obeskattade  reserver  (med avdrag för uppskjuten  skatt) i förhållande
till balansomslutningen.

Vimmerby  den  23 Mars  2022
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ReViSiOnSt](3JattelSe
Till  bolagsstämman  i Vimmerby  Energi  & Miljö  AB,  org.  nr 556189-4352

Rapport  om  årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört  en revision  av årsredovisningen  för  Vimmerby  Energi  & Miljö AB för  år 2021.
Enligt  vår  uppfattning  har  årsredovisningen  upprättats  i enlighet  med årsredovisningslagen  och ger  en i alla väsentliga  avseenden  rättvisandebild av Vimmerby  Energi  & Miljö  ABs finansiella  ställning  per  den 31 december  2021 och av dess  finansiella  resultat  och kassaflöde  för  åretenligt  årsredovisningsIagen.  FörvaItningsberättelsen  är förenlig  med årsredovisningens  övriga  delar.
Vi tillstyrker  däför  att bolagsstämman  fastställer  resultaträkningen  och balansräkningen.

Grund  för  uttalanden

Vi har utfört  revisionen  enligt  International  Standards  on Auditing  (ISA)  och god revisionssed  i Sverige.  Vårt  ansvar  enligt  dessa  standarderbeskrivs  närmare  i avsnittet  Revisorns  ansvar.  Vi är oberoende  i förhållande  till Vimmerby  Energi  & Miljö  AB enligt  god revisorssed  i Sverigeoch har  i övrigt  fullgjort  vårt  yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa  krav.
Vi anser  att de revisionsbevis  vi har inhämtat  är tillräckliga  och ändamålsenliga  som grund  för  våra  uttalanden.

Styrelsens  och  verkställande  direktörens  ansvar
Det är styrelsen  och verkställande  direktören  som  har  ansvaret  för  att
årsredovisningen  upprättas  och att den ger  en rättvisande  bild enligt
årsredovisningsIagen.  Styrelsen  och verkställande  direktören
ansvarar  även  för  den interna  kontroll  som de bedömer  är nödvändig
för  att upprätta  en årsredovisning  som inte innehåller  några
väsentliga  felaktigheter,  vare  sig dessa  beror  på oegentligheter  eller
misstag.

Vid upprättandet  av årsredovisningen  ansvarar  styrelsen  och
verkställande  direktören  för bedömningen  av bolagets  förmåga  att
Revisorns  ansvar

Våra  mål är att uppnå  en rimlig  grad  av säkerhet  om huruvida
årsredovisningen  som helhet  inte innehåller  några  väsentliga
felaktigheter,  vare  sig dessa  beror  på oegentligheter  eller  misstag,
och att lämna  en revisionsberättelse  som innehåller  våra  uttalanden.
Rimlig  säkerhet  är en hög grad  av säkerhet,  men  är ingen  garanti  Teir
att en revision  som utförs  enligt  ISA och god revisionssed  i Sverige
alltid  kommer  att  upptäcka  en väsentlig  felaktighet  om en sådan
finns.  Felaktigheter  kan uppstå  på grund  av oegentligheter  eller
misstag  och anses  vara  väsentliga  om de enskilt  eller  tillsammans
rimligen  kan förväntas  påverka  de ekonomiska  beslut  som
användare  fattar  med grund  i årsredovisningen.

Som  del av en revision  enligt  ISA använder  vi professionellt  omdöme
och har  en professionellt  skeptisk  inställning  under  hela revisionen.
Dessutom:

identiTierar  och bed<'mer  vi riskerna  för  väsentliga  felaktigheter  i
årsredovisningen,  vare  sig dessa  beror  på oegentligheter  eller
misstag,  utformar  och utför  granskningsåtgärder  bland  annat
utifrån  dessa  risker  och inhämtar  revisionsbevis  som är
tillräckliga  och ändamålsenliga  för  att utgöra  en grund  för  våra
uttalanden.  Risken  för att inte upptäcka  en väsentlig  felaktighet
till följd  av oegentligheter  är högre  än för en väsentlig  felaktighet
som beror  på misstag,  effersom  oegentligheter  kan innefatta
agerande  i maskopi,  förfalskning,  avsiktliga  utelämnanden,
felaktig  information  eller  åsidosättande  av intern  kontroll.

skaffar  vi oss en förståelse  av den del av bolagets  interna
kontroll  som har betydelse  för  vår  revision  för  att utforma
granskningsåtgärder  som  är lämpliga  med hänsyn  till
omständigheterna,  men inte ft'r  aff uttala  oss om effektiviteten  i
den interna  kontrollen.

fortsätta  verksamheten.  De upplyser,  när  så är tillämpligt,  om
förhållanden  som  kan påverka  förmågan  att fortsätta  verksamheten
och att använda  antagandet  om fortsatt  drift.  Antagandet  om fortsatt
drift  tillämpas  dock  inte om styrelsen  och verkställande  direktören
avser  att likvidera  bolaget,  upphöra  med verksamheten  eller  inte har
något  realistiskt  alternativ  till att göra  något  av detta.

utvärderar  vi lämpligheten  i de redovisningsprinciper  som
används  och rimligheten  i styrelsens  och verkställande
direktörens  uppskattningar  i redovisningen  och tillhörande
upplysningar.

drar  vi en slutsats  om lämpligheten  i att styrelsen  och
verkställande  direktören  använder  antagandet  om fortsatt  drift
vid upprättandet  av årsredovisningen.  Vi drar  också  en slutsats,
med grund  i de inhämtade  revisionsbevisen,  om huruvida  det
finns  någon  väsentlig  osäkerhetsfaktor  som avser  sådana
händelser  eller  förhållanden  som kan leda till betydande  tvivel
om bolagets  förmåga  att fortsäffa  verksamheten.  Om vi drar
slutsatsen  att det  finns  en väsentlig  osäkerhetsfaktor,  måste  vi i
revisionsberätteIsen  Fästa uppmärksamheten  på upplysningarna
i årsredovisningen  om den väsentliga  osäkerhetsfaktorn  eller,
om sådana  upplysningar  är otillräckliga,  modifiera  uttalandet  om
årsredovisningen.  Våra  slutsatser  baseras  på de revisionsbevis
som inhämtas  fram  till datumet  för  revisionsberättelsen.  Dock
kan framtida  händelser  eller  förhållanden  göra  att ett bolag  inte
längre  kan  fortsätta  verksamheten.

utvärderar  vi den övergripande  presentationen,  strukturen  och
innehållet  i årsredovisningen,  däribland  upplysningarna,  och om
årsredovisningen  återger  de underliggande  transaktionerna  och
händelserna  på ett sätt  som  ger en rättvisande  bild.

Vi måste  informera  styrelsen  om bland  annat  revisionens  planerade
omfattning  och inriktning  samt  tidpunkten  för den.  Vi måste  också
informera  om betydelsefulla  iakttagelser  under  revisionen,  däribland
de eventuella  betydande  brister  i den interna  kontrollen  som  vi
identifierat.

Revisionsberättelse  Vimmerby  Energi  & Miljö  AB, org. nr 556189-4352,  20:j i (2) eos240
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Rapport  om  andra  krav  enligt  lagar  och  andra  författningar

Uttalanden

Utöver  vår  revision  av årsredovisningen  har  vi även  utfört  en revision  av styrelsens  och  verkställande  direktörens  förvaltning  för  Vimmerby
Energi  & Miljö  AB  för  år  2021 samt  av förslaget  till dispositioner  beträffande  bolagets  vinst  eller  förlust.
Vi tillstyrker  att  bolagsstämman  disponerar  vinsten  enligt  förslaget  i förvaltningsberättelsen  och  beviljar  styrelsens  ledamöter  och  verkställande
direktören  ansvarsfrihet  för  räkenskapsåret.

Grund  för  uttalanden

Vi har  utfört  revisionen  enligt  god  revisionssed  i Sverige.  Vårt  ansvar  enligt  denna  beskrivs  närmare  i avsnittet  Revisorns  ansvar.  Vi är
oberoende  i ft'rhållande  till Vimmerby  Energi  & Miljö  AB enligt  god  revisorssed  i Sverige  och  har  i övrigt  fullgjort  vårt  yrkesetiska  ansvar  enligtdessa  krav.

Vi anser  att de revisionsbevis  vi har  inhämtat  är  tillräckliga  och ändamålsenliga  som  grund  för  våra  uttalanden.

Styrelsens  och  verkställande  direktörens  ansvar

Det  är styrelsen  som  har  ansvaret  för  förslaget  till dispositioner
beträffande  bolagets  vinst  eller  förlust.  Vid  förslag  till utdelning
innefattar  detta  bland  annat  en bedömning  av om  utdelningen  är
försvarlig  med  hänsyn  till de krav  som  bolagets  verksamhetsart,
omfattning  och  risker  ställer  på storleken  av bolagets  egna  kapital,
konsoIideringsbehov,  likviditet  och  ställning  i övrigt.

Styrelsen  ansvarar  för  bolagets  organisation  och  förvaltningen  av
bolagets  angelägenheter.  Detta  innefattar  bland  annat  att  fortlöpande
bedöma  bolagets  ekonomiska  situation  och  att  tillse  att bolagets

Revisorns  ansvar

Vårt  mål  beträffande  revisionen  av förvaltningen,  och  därmed  vårk
uttalande  om ansvarsfrihet,  är att  inhämta  revisionsbevis  för  att  med
en rimlig  grad  av säkerhet  kunna  bedöma  om någon  styrelseledamot
eller  verkställande  direktören  i något  väsentligt  avseende:

företagit  någon  åtgärd  eller  gjort  sig skyldig  till någon
försummelse  som  kan föranleda  ersättningsskyIdighet  mot
bolaget,  eller

på något  annat  sätt  handlat  i strid  med  aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen  eller  bolagsordningen.

Vårt  mål  beträffande  revisionen  av förslaget  till dispositioner  av
bolagets  vinst  eller  förlust,  och  därmed  vårt  uttalande  om detta,  är  att
med  rimlig  grad  av säkerhet  bedöma  om förslaget  är  förenligt  med
aktiebolagslagen.

Rimlig  säkerhet  är  en hög  grad  av säkerhet,  men  ingen  garanti  för  att
en revision  som  utförs  enligt  god  revisionssed  i Sverige  alltid  kommer
att upptäcka  åtgärder  eller  försummelser  som  kan  föranleda

organisation  är  utformad  så att bokföringen,  medelsförvaltningen  och
bolagets  ekonomiska  angelägenheter  i övrigt  kontrolleras  på ett
betryggande  sätt.
Verkställande  direktören  ska  sköta  den  löpande  förvaltningen  enligt
styrelsens riktlinier och anvisningar och bland annat vidta de
åtgärder  som  är nödvändiga  för  att bolagets  bokföring  ska  fullgöras  i
överensstämmelse  med  lag och  för  att  medelsförvaltningen  ska
skötas  på ett betryggande  sätt.

ersättningsskyIdighet  mot  bolaget,  eller  aff ett  förslag  till dispositioner
av bolagets  vinst  eller  fi5r1ust  inte  är förenligt  med  aktiebolagslagen.

Som  en del  av en revision  enligt  god  revisionssed  i Sverige  använder
vi professionellt  omdöme  och  har  en professionellt  skeptisk
inställning  under  hela  revisionen.  Granskningen  av förvaltningen  och
förslaget  till dispositioner  av bolagets  vinst  eller  Törlust  grundar  sig
främst  på revisionen  av räkenskaperna.  Vilka  tillkommande
granskningsåtgärder  som  utförs  baseras  på vår  professionella
bedömning  med  utgångspunkt  i risk  och  väsentlighet.  Det  innebär  att
vi fokuserar  granskningen  på sådana  åtgärder,  områden  och
förhållanden  som  är väsentliga  för  verksamheten  och  där  avsteg  och
överträdelser  skulle  ha särskild  betydelse  för  bolagets  situation.  Vi
går  igenom  och  prövar  fattade  beslut,  beslutsunderlag,  vidtagna
åtgärder  och  andra  förhållanden  som  är relevanta  för  vårt  uttalande
om ansvarsfrihet.  Som  underlag  för  vårt  uttalande  om styrelsens
förslag  till dispositioner  beträffande  bolagets  vinst  eller  förlust  har  vi
granskat  om förslaget  är  förenligt  med  aktiebolagslagen.

Jönköping  den  2022-03-23

KPMG  AB

Auktoriserad  revisor

Revisionsberättelse  Vimmerby  Energi  & Miljö  AB,  org.  nr 556'189-4352,  2021 2 (2)
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Granskningsrapport  2021

Till årsstämman  i Vimmerby  Energi  & Miljö  AB

Org. nr 556189-4352

Jag har  granskat  Vimmerby  Energi  & Miljö  ABs verksamhet  för  år 2021.

Styrelsen  och verkställande  direktören  ansvarar  för  att  verksamheten  bedrivs  i enlighet  med  gällande
bolagsordning,  ägardirektiv  och beslut  samt  de föreskrifter  som gäller  för  verksamheten.

Lekmannarevisorns  ansvar  är att  granska  verksamhet  och intern  kontroll  samt  pröva  om
verksamheten  bedrivits  i enlighet  med  fullmäktiges  uppdrag  och mål.

Granskningen  har  utförts  enligt  aktiebolagslagen,  kommunallagen,  kommunens  revisionsreglemente
och god revisionssed  i kommunal  verksamhet  samt  utifrån  fastställda  ägardirektiv.

Granskningen  har  utgått  från  bedömningen  av väsentlighet  och risk. Samplanering  har  skett  med
bolagets  auktoriserade  revisor.  Jag har  vid fullgörandet  av mitt  revisionsuppdrag  sammanträffat  med
bolagets  funktionäreri  ett  antal  för  granskningen  väsentliga  frågor.  Jag har  även  granskat  väsentliga
beslut,  åtgärder  och förhållanden  i bolaget  genom  att  ta del av styrelseprotokoll  och övriga
handlingar.

Granskningen  har  genomförts  med  den inriktning  och omfattning  som behövs  för  att  ge rimlig  grund
för  bedömning  och prövning.

Jag bedömer  att  bolaget  bedrivit  sin verksamhet  i enlighet  med  gällande  ägardirektiv.  Bolagets  ägare
har  fastställt  två ekonomiska  mål för  2021.  Bolaget  klarar  inte  avkastningsmål  på 2procent

Och inte  målet  om soliditet  överstigande  20 procent.

Då soliditeten  2021-12-31  var  15  procent.  Bolaget  klarar  inte  av målen

Utdelning  och koncernbidrag  har  lämnats  enligt  fastställda  direktiv.

Jag bedömer  sammantaget  att  bolagets  verksamhet  i allt  väsentligt  har  skötts  på ett  ändamålsenligt
och från  ekonomisk  synpunkt  tillfredsställande  sätt  samt  att  bolagets  interna  kontroll  varit  tillräcklig.
jag  finner  därför  ingen  anledning  till  anmärkning  mot  styrelsens  ledamöter  eller  mot  verkställande
direktören.

Vimmerby  den 23mars  2022

Av kommunfullmäktige  utsedd  lekmannarevisor
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Styrelsen  och  verkställande  direktören  för

VIMMERBY  ENERGI  NÄT  AB

Org  nr 559011-4988

Får härmed  avge

Årsredovisning

för  räkenskapsåret  1 januari  - 31 december  2021

lnnehåll:

Förvaltningsberättelse

Resultaträkning

Balansräkning

Rapport  över  förändringar  i eget  kapital

Noter  med  redovisningsprinciper  och

bokslutskommentarer

Underskrifter
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Vinwerby  EmrgiNätAB

FöRVALTNINGSBERÅTTELSE
Orgaiiisatioiisiiuminer  559011-4988

Vit»mxerby  EnergiNätAE

Vimmerby  Energi  Nät  AB  får  }iärmed  avge
årsredovisning  för  år 2021.

0rganisationstillhörigliet

Vitninerby  Energi  Nät  AB  är medlem  i
Energiföretagen  Sveiige.

Försäkringar

Försäkringar  är tecknade  genom  moderbolaget
Viininerby  Energi  &  Miljö  AB.

Allmänt

Bolaget  är helägt  av Viininerby  Energi  &  Miljö
AB,  org.nr.  556189-4352.

Personal

Bolaget  har  inga  anställda.  Bolaget  har  ej utbeta-
lat löner  eller  arvoden  under  året.

Mktiga  händelser

Under  året  har  arbetet  med  elmätarbytena

fortlöpt  enligt  plan,  för  att  uppfylla  lagkravet  till
2025.  Projektet  genomförs  isamverkan  med
övriga  bolag  inom  Norra  Smålands  Energi  AB.
Fortsatt  osäkerhet  koi'nu'ner  att råda  kring

pågående  rättsprocessers  påverkan  på beräkning
av befintlig  och  kommande  intäktsramar.

Vi har under  året  inverterat  och  grävt  ner

högspänningskabel ocli  har  nu ingen  högspännings
överföring  över  mark.

Framtiden

Olika förslag kring ökad investeringstakt av elnätet
diskuteras mellan myndigheter, branschföreningen
(Energiföretagen Sverige) samt styrande  majoritet.
Det är de gamla så kallade "övernullningsintäkterna"
från första regleringsperioden som  fortfarande  är
föremål för rättsprocesser som  intressentema

förhandlar om. Vilket  i förlängiffngen kan  innebära
att om bolaget ska ta del av dessa så förbinder  man
sig till att ytterligare öka förnyelsetakten av elnätet.

Investeringar  och  anläggnitxgstillgångar

Bolaget  har  investerat  11.553  kkr  under  året.

Soliditet  oc1i likviditet

Soliditeten  uppgick  till  1,5 procent  vid

bokslutstillföllet  medan  likviditeten  var  8.999  kkr.

Resgdtat  av verksamheten  oc/i  den  ekonomiska
ställningen

Bolagets  balansomslutning  uppgick  till  64.651  kkr
per  31 december.  För  närmare  bedömning  av årets
resultat,  den ekonomiska  ställningen  per  den  31
december  2021 hänvisas  till  efterföljande  resultat-
och  balansräkningar  satnt  tillhörande

bokslutskornmentarer.
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Vimmerby  EnergiNätAB

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Orgaiitsationsiuuiimer  559011-4988

Flerårsjämförelse
Bolagets  ekonomiska  utveckling  i sammandrag.  (Belopp  ikkr)

I 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 37.908 36.373 36.625 33.676 31.243
Resultat  efter  fin.  poster 3.657 7.845 7.296 6.416 6.407
Balansomslutning 64.651 53.l74 47.119 43.814 29.912
Soliditet  % 1,5 1,9 2,1 2,3 3,3
Avkastning  på tot.  kap.  % 7,1 16,5 17,3 16,1 23,5
Avkastning  på eget  kap.  % 366 785 730 642 641

Nyckeltalsdefinitioner:

Soliditet

Eget  kapital  och  obeskattade  reserver  (med  avdrag  för  uppskjuten  skatt)  iförhållande  till
balansomslutningen.

Avkastning  på  totalt  kapital

Resultat  före  finansiella  kostnader  i förhållande  till  balansomsluti'tingen.

Åvkastning  på  eget  kapital

Resultat  efter  finansiella  poster  i förhållande  till  eget  kapital  och  obeskattade  reserver  (med  avdrag  för
uppskjuten  skatt).

Vinstdispositioit

Balanserat  resultat

2021 års resultat

Till  bolagsstämrnans

Förfogande

Styrelsen  föreslår  att tidigare  års överskott,  totalt
0 kr, överförs  i ny  räkning.

[oa
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VIMMERBY  ENERGI  NÄT  AB
Org  nr 559011-4988

4

Resu1taträkning

'ojs
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VIMMERBY  ENERGI  NÄT  AB
Org  nr  559011-4988

5

Balansräkning

Be1oppitkr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella  anläggningstillgångar

Byggnader  och mark

Maskiner  och andra  tekniska  an1äggningar
Inventarier,  verktyg  och installationer
Pågående  nyanläggningar  och förskott
avseende  materiella  anläggningstiIIgångar

Summa  anIäggningstiIIgångar

OmsättningstiIlgångar

Varufager  m m

Råvaror  och  förnödenheter

Kortfristiga  fordringar

Skattefordringar

Förutbetalda  kostnader  och  upplupna  intäkter

4

5

6

'1464

46 456

6 334

827

55 081

379

379

'192

192

1503

42 560

3 457

p 209

52 729

443

443

I

1

Kassa  och  bank

Summa  omsättningstilIgångar

SufWIA  TILLGÅNGAR

7,8 s ggg

9 570

84 651

444

53 173

EGET  KAPITAL,  AVSÄTTNINGAR  OCH  SKULDER

Eget  kapital

Bundet  eget kapital

Aktiekapital

Fritt  eget kapital

Ba)anserad  vinst  eller  förlust

Årets  resultat

Summa  eget  kapital

Kortfristiga  skulder

Checkräkningskredit

Leverantörskulder

Skulder  till koncernföretag

Skulder  till intresseföretag

Övriga  skulder

Upplupna  kostnader  och förutbetalda  intäkter

7,8

SUMMA  EGET  KAPIT  AL,  AVSÄTTN.  OCH  SKULDER

IOOO

IOOO

I OOO

3 365

4 5 697

843

12 549

q 197

63 651

64 651

'1 000

1000

1 000

899

2 533

38 225

26

9 162

1 328

52 173

53 173
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VIMMERBY  ENERGI  NÄT AB
Org  nr 559011-4988

6

Rapport  över  förändringar  i eget  kapital

2020-12-31  Bundet  egetkapital

Aktie-

kapital

lngående  balans

Årets  resultat

Vid  årets  utgång

2021-12-31

1000

1 000

Aktr-

kapital

1ngäende  balans

Årets  resultat

Vid  årets  utgång

1000

1000

Fritt  eget  kapital

Bal.res  Summa

inklårets  eget

resultat  kapjtal

-  IOOO

1000

Bal.res

inkl  årets

resu(tat

Summa

eget

kapital

IOOO

1000

[oa
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VIMMERBY  ENERGI  NÄT  AB

Org  nr 5590aH-4988

7

Noter  med redovisningsprinciper  och bokslutskommentarer
Beloppitkr  om inget annat anges

Not 1 Redovisningsprinciper

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

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

Materiella  anläggningstillgångar

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

Tillkommande  utgifler

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

Komponentavskrivning  avseende byggnader tillämpas ej då aktuella tillgångar bedöms understigaväsentliga  belopp.

Avskrivningar

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

Byggnader  (se nedan)

Maskiner  och andra  tekniska  an1äggningar
Inventarier,  verktyg  och installationer

Nyrtfjandeperiod

10-50  år

10-40  år

3-10  år

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

Återvinningsvärdet  är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader  och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet  beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras  eller
utrangeras. Den diskonteringsränta  som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga
bedömningar  av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning
återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet  vid den
senaste nedskrivningen  har  förändrats.

Finansiella  tillgångar  och  skulder

Finansiella tillgångar och skulder redovisas  i enlighet med  kapitel  11 (Finansiella  instrument
värderade  utifrån  anskaffningsvärdet)i  BFNAR  2012:a1.

Redovisningioch  borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när  den
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när
de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part
och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort
från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.

&Dis249
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VIMMERBY  ENERGI  NAT  AB
Org  nr  559011-4988

8

Värdering  av finansiel1a  tillgångar
Finansiella  tillgångar  värderas  vid första  redovisningsti1lfället  till anskaffningsvärde,  inklusive
eventuella  transaktionsutgifter  som är direkt  hänförliga  till förvärvet  av tillgången.

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

Kundfordringar  och övriga  fordringar  som utgör  omsföningstillgångar  värderas  individuellt  till detbelopp  som beräknas  inflyta.

Finansiella  an)äggningstiIIgångar  värderas  efter  första  redovisningstiIlfäIlet  till anskaffningsvärde
med avdrag  för eventuella  nedskrivningar  och med tillägg  för  eventuella  uppskrivningar.

Värdering  av Finansie1la skulder
Finansiella  skulder  värderas  till upp1upet anskaffningsvärde.  Utgifter  som är direkt  hänförliga  till
upptagande  av lån korrigerar  lånets  anskaffningsvärde  och periodiseras  enligt  effektivränte-
metoden.  Långfristiga  finansiella  skulder  redovisas  till upplupet  anskaffningsvärde.  Utgifter
som är direkt  hänförliga  till upptagande  av lån har korrigerat  lånets  anskaffningsvärde  och
periodiserats  enligt  effektivräntemetoden.  Komristiga  skulder  redovisas  till anskaffningsvärde.

Skatt

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

Uppskjuten  skatteskuld  redovisas  för a1la skattep1iktiga  temporära  skillnader,  dock  särredovisas
inte uppskjuten  skatt  hänförlig  till obeskattade  reserver  eftersom  obeskattade  reserver  redovisas
som en egen post i balansräkningen.  Llppskjuten  skattefordran  redovisas  för  avdragsgilla
temporära  skillnader  och för  möjigheten  att i framtiden  använda  skattemässiga  underskottsavdrag.
Värderingen  baseras  på hur  det redovisade  värdet  för  motsvarande  tillgång  eller  skuld  förväntas
återvinnas  respektive  regleras.  Beloppen  baseras  på de skattesatser  och skatteregler  som är
beslutade  före  balansdagen  och har inte nuvärdeberäknats.

Uppskjutna  skattefordringar  har  värderats  till högst  det  belopp  som sanno1ikt  kommer  att
återvinnas  baserat  på innevarande  och framtida  skattepliktiga  resultat.  Värderingen  omprövas
varje  balansdag.

Intäkter

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

Ränta,  roya)ty  och utdelning
Intäkt  redovisas  när de ekonomiska  fördelarna  som är förknippade  med transaktionen  sanno1ikt
kommer  att tillfalla  företaget  samt  när inkomsten  kan beräknas  på ett tillförlitligt  sätt.

Ränta  redovisas  som intäkt  enligt  effektivräntemetoden

(DJs250
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Koi"icernbidrag  och  aktieägartillskott

Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas  som  en bokslutsdisposition  i resultaträkningen.
Det  erhållna/lämnade  koncernbidraget  har  påverkat  företagets  aktuella  skatt.

Aktieägartillskott som erhållits utan att emitterade  aktier  e)ler  andra  egetkapitaIinstrument  lämnats  i
utbyte  redovisas  direkt  i eget  kapital.

Återbetalda aktieägartillskott redovisas  som en minskning  av eget  kapital  när  beslut  om åter-
betalning  fattats.

Koncernuppgifter

Bolaget  är helägt  dotterbolag  till Vimmerby  Energi  & Miljö  AB, org nr 556189-4352  med  säte  i
Vimmerby.  Vimmerby  Energi  & Miljö  AB  ingår  i en koncern  där  Vimmerby  Kommuns
Förvaltning  AB, org nr 556082-1976  med  säte  i Vimmerby,  upprättar  koncernredovisning  för  den
största  koncernen.

Av totala inköp  och försäljning  rnätti kronor  avser  50%  (47%)  av inköpen  och IOo/o (10%)  av
försäljningen  andra  företag  inom hela  den  företagsgrupp  som bolaget  tillhör.

Not  2 AvskrivnJngar  av materiella  anläggningstiIlgångar

2021 2020
Byggnader  och mark

Maskiner  och andra  tekniska  an)äggningar
Inventarier,  verktyg  och installationer

-40

-3 830

-949

-3 773

Not  3 Räntekostnader  och  liknande  resultatposter

-40

-2 426

- 769

-3 235

2021 2020

Räntekostnader  Vimmerby  Energi  & Miljö  AB

Not  4  Byggnader  och  mark

2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade  anskaffningsvärden

Vid årets  början 1702

1702
Ackumulerade  avskrivningarenligtplan

Vid årets  början

Årets  avskrivning  enligt  plan  på anskaffningsvärden

Planenligt  restvärde  vid  årets  slut

- "igg

-40

-239

1464

1702

1 702

-1 59

-40

- qgg

1503

cos251
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Not  5 Maskiner  och  andra  tekniska  anföggningar

2021-12-31

Ackumulerade  anskafft'»ingsvärden

Vid  årets  början

Nyanskaffningar

Ackumulerade  avskrivningar  enligt  plan
Vid  årets  början

Årets  avskrivning  enligt  plan

Planen1igt  restvärde  vid  årets  s1ut

Not  6 Inventarier,  verktyg  och  installationer

51 231

6 Q8(

57 911

-8 670

-2 784

-11 454

46 456

2021-12-31

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Vid årets  början

Nyanskaffningar

Avyttringar  och utrangeringar

Ackumulerade  avskrivningarerdigt  plan
Vid  årets  början

Avyttringar  och  utrangeringar

Årets  avskrivning  enligt  plan  på anskaffningsvärden

Planemigt  restvärde  vid  årets  slut

Not  7 Checkräkningskredit

7 217

4 873

-7 531

4 559

-3 760

6 485

-949

1776

6 334

2021-12-31

Beviljad  kreditlimit

Outnyttjad  del

Utnyttjat  kreditbelopp

5 000

-5 000

Ovanstående  kreditbelopp  avser  kredit  på Vimmerby  kommuns  centralkonto.

NOt  8 Likvida  medel

20:Å-12-31

Följande  delkomponenter  ingårilikvida  medel:
Skuld/tillgodo  på koncernkonto  hos Vimmerby  kommun 8 999

8 999

2020-12-31

44  894

6 337

51 231

- 8 244

-2 426

-8 670

42 560

2020-12-31

s 966

251

-7 i-1-7

-:  ggt

-769

-3 760

3 457

2020-12-31

5 000

-4 101

2020-12-31

[Eos252
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Not  9

1l

3tä11da  säkerheter  och  eventualförpliktelser

2021-12-31

Ställda  säkerheter

EventualförplikteIser

Inga

föga

2022-03-23

OrdFörande
DocuSignad  by:

Docu8igned  by:

E9F6B475BD14483

Birger  Andersson
Vice  Ordförande

Verkställande  direktör

Vår  revisionsberättelse  har  lämnats  2022-03-23

2020-12-31

Inga

1nga

Auktoriserad  revisor
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RevisionsDerattese
Till  bolagsstämman  i VIMMERBY  ENERGI  NÄT  AB,  org.  nr  559011-4988

Rapport  om  årsredovisningen

Uttalanden

Vi har  uffört  en revision  av årsredovisningen  för  VIMMERBY  ENERGI  NÄT  AB  för  år 2021.
Enligt  vår  uppfattning  har  årsredovisningen  upprättats  i enlighet  med  årsredovisningslagen  och ger  en i alla  väsentliga  avseenden  rättvisandebild av  VIMMERBY  ENERGI  NAT  ABs  finansiella  ställning  per  den  a1 december  2021  och  av dess  finansiella  resultat  för  året  enligtårsredovisningsIagen.  Förvaltningsberättelsen  är förenlig  med  årsredovisningens  övriga  delar.
Vi tillstyrker  därför  att bolagsstämman  fastställer  resultaträkningen  och  balansräkningen.

Grund  för  uttalanden

Vi har  utfört  revisionen  enligt  International  Standards  on Auditing  (ISA)  och  god  revisionssed  i Sverige.  Vårt  ansvar  enligt  dessa  standarderbeskrivs  närmare  i avsnittet  Revisorns  ansvar.  Vi är  oberoende  i förhållande  till  VIMMERBY  ENERGI  NAT  AB  enligt  god  revisorssed  i Sverigeoch  har  i övrigt  fullgjort  vårt  yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa  krav.
Vi anser  att  de revisionsbevis  vi har  inhämtat  är tillräckliga  och  ändamålsenliga  som  grund  för  våra  uttalanden.

Styrelsens  och  verkställande  direktörens  ansvar
Det  är styrelsen  och  verkställande  direktören  som  har  ansvaret  för  att
årsredovisningen  upprättas  och  att den  ger  en rätkvisande  bild  enligt
årsredovisningsIagen.  Styrelsen  och  verkställande  direktören
ansvatar  även  för  den  interna  kontroll  som  de bedömer  är nödvändig
för  att upprätta  en årsredovisning  som  inte  innehåller  några
väsentliga  felaktigheter,  vare  sig  dessa  beror  på oegentligheter  eller
misstag.

Vid upprättandet  av årsredovisningen  ansvarar  styrelsen  och
verkställande  direktören  för  bedömningen  av bolagets  förmåga  att
Revisorns  ansvar

Våra  mål  är  att  uppnå  en rimlig  grad  av  säkerhet  om huruvida
årsredovisningen  som  helhet  inte  innehåller  några  väsentliga
felaktigheter,  vare  sig dessa  beror  på oegentligheter  eller  misstag,
och att lämna  en revisionsberättelse  som  innehåller  våra  uttalanden.
Rimlig  säkerhet  är  en hög  grad  av säkerhet,  men  är ingen  garanti  för
att  en revision  som  utförs  enligt  ISA  och  god  revisionssed  i Sverige
alltid  kommer  att upptäcka  en väsentlig  felaktighet  om en sådan
finns.  Felaktigheter  kan  uppstå  på grund  av oegentligheter  eller
misstag  och  anses  vara  väsentliga  om de enskilt  eller  tillsammans
rimligen  kan  förväntas  påverka  de ekonomiska  beslut  som
användare  Tattar  med  grund  i årsredovisningen.

Som  del  av en revision  enligt  ISA  använder  vi professionellt  omdöme
och  har  en professionellt  skeptisk  inställning  under  hela  revisionen.
Dessutom:

identifierar  och  bedömer  vi riskerna  för  väsentliga  felaktigheter  i
årsredovisningen,  vare  sig dessa  beror  på oegentligheter  eller
misstag,  utformar  och  utför  granskningsåtgärder  bland  annat
utifrån  dessa  risker  och inhämtar  revisionsbevis  som  är
tillräckliga  och  ändamålsenliga  för  att  utgöra  en grund  för  våra
uttalanden.  Risken  för  att inte  upptäcka  en väsentlig  Telaktighet
till följd  av oegentligheter  är  högre  än för  en väsentlig  felaktighet
som  beror  på misstag,  effersom  oegentligheter  kan  innefatta
agerande  i maskopi,  förfalskning,  avsiktliga  utelämnanden,
felaktig  information  eller  åsidosättande  av intern  kontroll.

skaffar  vi oss  en förståelse  av den  del  av bolagets  interna
kontroll  som  har  betydelse  för  vår  revision  för  att  utforma
granskningsåtgärder  som  är  lämpliga  med  hänsyn  till
omständigheterna,  men  inte  för  att  uttala  oss  om effektiviteten  i
den  interna  kontrollen.

fortsätta  verksamheten.  De upplyser,  när  så är tillämpligt,  om
förhållanden  som  kan  påverka  förmågan  att  fortsätta  verksamheten
och  att använda  antagandet  om fortsatt  drifk.  Antagandet  om  Tortsatt
drift  tillämpas  dock  inte  om styrelsen  och  verkställande  direktören
avser  att  likvidera  bolaget,  upphöra  med  verksamheten  eller  inte  har
något  realistiskt  alternativ  till att  göra  något  av  detta.

utvärderar  vi lämpligheten  i de redovisningsprinciper  som
används  och  rimligheten  i styrelsens  och  verkställande
direktörens  uppskattningar  i redovisningen  och  tillhörande
upplysningar.

drar  vi en slutsats  om lämpligheten  i att  styrelsen  och
verkställande  direktören  använder  antagandet  om fortsatt  driff
vid upprättandet  av årsredovisningen.  Vi drar  också  en slutsats,
med  grund  i de inhämtade  revisionsbevisen,  om huruvida  det
finns  någon  väsentlig  osäkerhetsfaktor  som  avser  sådana
händelser  eller  förhållanden  som  kan  leda  till betydande  tvivel
om bolagets  förmåga  att  fortsätta  verksamheten.  Om  vi drar
slutsatsen  att det  finns  en väsentlig  osäkerhetsfaktor,  måste  vi i
revisionsberättelsen  fästa  uppmärksamheten  på upplysningarna
i årsredovisningen  om den  väsentliga  osäkerhetsfaktorn  eller,
om sådana  upplysningar  är  otillräckliga,  modifiera  uttalandet  om
årsredovisningen.  Våra  slutsatser  baseras  på de revisionsbevis
som  inhämtas  fram  till datumet  för  revisionsberättelsen.  Dock
kan  framtida  händelser  eller  förhållanden  göra  att  ett bolag  inte
längre  kan  fortsätta  verksamheten.

utvärderar  vi den  övergripande  presentationen,  strukturen  och
innehållet  i årsredovisningen,  däribland  upplysningarna,  och  om
årsredovisningen  återger  de underliggande  transaktionerna  och
händelserna  på ett  sätt  som  ger  en rättvisande  bild.

Vi måste  informera  styrelsen  om bland  annat  revisionens  planerade
omTattning  och  inriktning  samt  tidpunkten  fi5r den.  Vi måste  också
informera  om betydelsefulla  iakttagelser  under  revisionen,  däribland
de eventuella  betydande  brister  i den  interna  kontrollen  som  vi
identifierat.

Revisionsberättelse  VIMMERBY  ENERGI  NÄT  AB,  org.  nr 559011-4988,  2021 1 (2) (IIo
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Rapport  om  andra  krav  enligt  lagar  och  andra  författningar

Uttalande

Lltöver  vår  revision  av  årsredovisningen  har  vi även  utfört  en revision  av styrelsens  och  verkställande  direktörens  förvaltning  Tör VIMMERBYENERGI  NÄT  AB  för  år 202a1.

Vi tillstyrker  att  bolagsstämman  beviljar  styrelsens  ledamöter  och  verkställande  direktören  ansvarsfrihet  för  räkenskapsåret.
Grund  för  uttalande

Vi har  utfört  revisionen  enligt  god  revisionssed  i Sverige.  Vårt  ansvar  enligt  denna  beskrivs  närmare  i avsnittet  Revisorns  ansvar.  Vi äroberoende  i förhållande  till VIMMERBY  ENERGI  NÄT  AB  enligt  god  revisorssed  i Sverige  och  har  i övrigt  fullgjort  vårt  yrkesetiska  ansvar  enligtdessa  krav.

Vi anser  att  de revisionsbevis  vi har  inhämtat  är  tillräckliga  och ändamålsenliga  som  grund  för  vårt  uttalande.

Styrelsens  och  verkställande  direktörens  ansvar
Det  är styrelsen  som  har  ansvaret  för  förslaget  till dispositioner
beträffande  bolagets  vinst  eller  förlust.  Vid  förslag  till utdelning
innefattar  detta  bland  annat  en bedömning  av om utdelningen  är
fiörsvarlig  med  hänsyn  till de krav  som  bolagets  verksamhetsart,
omfattning  och  risker  ställer  på storleken  av bolagets  egna  kapital,
konsoIideringsbehov,  likviditet  och  ställning  i övrigt.
Styrelsen  ansvarar  för  bolagets  organisation  och  förvaltningen  av
bolagets  angelägenheter.  Detka  inneTattar  bland  annat  att  fortlöpande
bedöma  bolaqets  ekonomiska  situation  och  att  tillse  att  bolagets

Revisorns  ansvar

Vårt  mål  beträffande  revisionen  av förvaltningen,  och  därmed  vårt
uttalande  om ansvarsfrihet,  är att  inhämta  revisionsbevis  för  att  med
en rimlig  grad  av säkerhet  kunna  bedöma  om någon  styrelseledamot
eller  verkställande  direktören  i något  väsentligt  avseende:

företagit  någon  åtgärd  eller  gjort  sig skyldig  till någon
försummelse  som  kan  fi5ran1eda  ersättningsskyldighet  mot
bolaget,  eller

på något  annat  sätt  handlat  i strid  med  aktiebolagslagen
årsredovisningsIagen  eller  bolagsordningen.

Vårt  mål  beträffande  revisionen  av förslaget  till dispositioner  av
bolagets  vinst  eller  förlust,  och  därmed  vårt  uttalande  om detta,  är  aff
med  rimlig  grad  av säkerhet  bedöma  om  förslaget  är  förenligt  med
aktiebolagslagen.

Rimlig  säkerhet  är en hög  grad  av säkerhet,  men  ingen  garanti  för  att
en revision  som  utförs  enligt  god  revisionssed  i Sverige  alltid  kommer
att upptäcka  åtgärder  eller  försummelser  som  kan  föranleda

organisation  är  utformad  så att bokföringen,  medelsförvaltningen  och
bolagets  ekonomiska  angelägenheter  i övrigt  kontrolleras  på ett
betryggande  sätt.
Verkställande  direktören  ska  sköta  den  löpande  förvaltningen  enligt
styrelsens  riktlinjer  och  anvisningar  och bland  annat  vidta  de
åtgärder  som  är nödvändiga  för  att bolagets  bokTöring  ska  fullgöras  i
överensstämmelse  med  lag och  för  att medelsförvaltningen  ska
skötas  på ett betryggande  sätt.

ersättningsskyIdighet  mot  bolaget,  eller  att ett  förslag  till dispositioner
av bolagets  vinst  eller  förlust  inte är  förenligt  med  aktiebolagslagen.

Som  en del  av en revision  enligt  god  revisionssed  i Sverige  använder
vi professionellt  omdöme  och  har  en professionellt  skeptisk
inställning  under  hela  revisionen.  Granskningen  av förvaltningen  och
förslaget  till dispositioner  av bolagets  vinst  eller  förlust  grundar  sig
främst  på revisionen  av räkenskaperna.  Vilka  tillkommande
granskningsåtgärder  som  utförs  baseras  på vår  professionella
bedömning  med  utgångspunkt  i risk  och  väsentlighet.  Det  innebär  aff
vi Tokuserar  granskningen  på sådana  åtgärder,  områden  och
förhållanden  som  är  väsentliga  för  verksamheten  och  där  avsteg  och
överträdelser  skulle  ha särskild  betydelse  för  bolagets  situation.  Vi
går  igenom  och  prövar  fattade  beslut,  beslutsunderlag,  vidtagna
åtgärder  och  andra  förhållanden  som  är relevanta  för  vårt  uttalande
om ansvarsfrihet.  Som  underlag  för  vårt  uttalande  om  styrelsens
förslag  till  dispositioner  beträffande  bolagels  vinst  eller  förlust  har  vi
granskat  om förslaget  är  förenligt  med  aktiebolagslagen.

Jönköping  den  2022-03-23

KPMG  AB

Docu81gned  by:

M7,yiB'(5;3p,aa;.
Auktoriserad  revisor
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Granskningsrapport  för  år 2021

Till årsstämman  i Vimmerby  Energi  Nät  AB

Org. nr 559011-4988

Jag har  granskat  Vimmerby  Energi  nät  ABs verksamhet  2021.

Styrelsen  och  verkställande  direktören  ansvarar  för  att  verksamheten  bedrivs  i enlighet  med  gällande
bolagsordning,  ägardirektiv  och beslut  samt  de föreskrifter  som gäller  för  verksamheten.

Lekmannarevisorns  ansvar  är att  granska  verksamhet  och intern  kontroll  samt  pröva  om
verksamheten  bedrivits  i enlighet  med fullmäktiges  uppdrag  och mål.

Granskningen  har  utförts  enligt  aktiebolagslagen,  kommunallagen,  kommunens  revisionsreglemente
och god revisionssed  i kommunal  verksamhet  samt  fastställda  ägardirektiv.

Granskningen  har  utgått  från  bedömning  av väsentlighet  och risk. Samråd  har  skett  med  bolagets
auktoriserade  revisor.  Jag har  vid fullgörandet  av mitt  revisionsuppdrag  sammanträffat  med  bolagets
funktionärer  i ett  antal  för  granskningen  väsentliga  frågor.  Jag har  även  granskat  väsentliga  beslut,
åtgärder  och förhållanden  i bolaget  genom  att  ta del av styrelseprotokoll  och övriga  handlingar.

Granskningen  har  genomförts  med  den inriktning  och omfattning  som behövs  för  att  ge rimlig  grund
för  bedömning  och prövning.

Jag bedömer  att  bolaget  bedrivit  sin verksamhet  i enlighet  med  gällande  ägardirektiv.

Jag bedömer  sammantaget  att  bolagets  verksamhet  i allt  väsentligt  har  skötts  på ett  ändamålsenligt
och från  ekonomisk  synpunkt  tillfredsställande  sätt  samt  att  bolagets  interna  kontroll  varit  tillräcklig.
jag  finner  därför  ingen  anledning  till  anmärkning  mot  styrelsens  ledamöter  eller  mot  verkställande
direktören.

Vimmerby  den  23 mars  2022.

G!oa'sg49"ad,!b,y å
Roland  llemark

Av kommunfullmäktige  utsedd  lekmannarevisor
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Styrelsen  och  verkställande  direktören  för

VIMMERBY  ENERGlFORSALJNING  AB

Org  nr 556527-8404

får  härmed  avge

Årsredovisning

för  räkenskapsåret  1 januari  - 31 december  2021

Innehåll:
sida

Förvaltningsberättelse

Resultaträkning

Balansräkning

Rapport  över  förändringar  i eget  kapital
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bokslutskommentarer

Underskrifter
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Vimmerby EnergiförsäljningAE
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

0rganisatioiismimmer  556527-8404

Vimmerby EnerfiörsäliningAB
Viinrnerby  Energiförsäljning  AB  far  häimed
avge  årsredovisning  för  år 2021.

0rganisationstillhörig1iet

Virninerby  Energiförsäljning  AB  är medlem  i
Energiföretagen  Sverige.

Försäkritigar

Försäkringar  är tecknade  genom  moderbolaget
Virninerby  Energi  &  Miljö  AJ3.

Allmänt

Vimmerby  Energiförsäljning  AJ3 har  sin  verk-
sainhet  i framförallt  Vimmerby  kommun  och
bedriver  handel  med  förnybar  energi.  Bolaget  är
helägt  av Vimi'nerby  Energi  &  Miljö  AJ3, org.nr.
556189-4352.

Persoixal

Bolaget  har  inga  anställda.  Bolaget  har  ej utbeta-
lat löner  eller  arvoden  under  året. Bolaget  köper
alla  administrativa  tjänster  av moderbolaget.

Viktiga  händelser

Kundantalet  ökade  något  under  året. Levererad
volym  har  legat  på nivåer  likvärdiga  före
pandemin.

Under  årets  sista  månader  har  spotpriset  på el
legat  på extremt  höga  nivåer.

Ett  ökat  intresse  från  mikroproducenter  av vår
inköpslösning  för  solenergi  har  resulterat  i att vi  har
fått  sänka  vår  ersättning  till  dessa.

Framtiderg

Vi  bevakar  utveckling  på extremt  höga  och
fluktuerande  spotpris  marknaden,  vilket  bedöms  vara
en bit  in  i2022.  Detta  gör  det  svårt  att knyta  kunder
både  på långa  och  korta  kontrakt.  Här  finns  även  en
risk  i att kunder  inte  kan  betala  men  också  vill
minska  sin  elförbnikning.

Jnvesteringar  ocli  anläggningstillgångar

Bolaget  har  ej gjort  några  investeringar  under  året.

Soliditet  och  likviditet

Soliditeten  uppgick  till  9,5 procent  vid
bokslutstillföllet  medan  likviditeten  var  -4.677  kkr.

Resultat  av verksamheten  ocii  den ekoixomiskp
ställningen

Bolagets  balansomsluti'iing  uppgick  till  20.609  kkr
per  31 december.  Bolaget  har  lämnat  konceriibidrag
med  984  kkr  till  moderbolaget.  För  närmare
bedömning  av årets  resultat,  den  ekonomiska
ställningen  per  den  31 december  2021 hänvisas  till
efterföljande  resultat-  och  balansräkningar  samt
tillhörande  bokslutskommentarer.

[Io"
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Viminerby EnergiförsäljningAB
FöRVALTNINGSEERÄTTELSE

Orgaitisationsiiiiinmer  556527-8404

Flerårsjämförelse
Bolagets  ekonomiska  utveckling  i sainmandrag.  (Belopp  i kkr)

2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 56.282 35.938 43.730 37.680 54.887
Resultat  efter  fin.  poster 984 614 699 630 840
Balansomslutning 20.609 7.729 11.362 11.464 15.304
Soliditet  % 9,5 25,3 17,2 16,9 12,6
Avkastning  på tot.  kap.  % 4,8 7,9 6,0 5,5 5,5
Avkastning  på eget  kap.  % 50,3 31,4 35,7 32,6 43,4

Nyckeltalsdefinitioner:

Soliditet

Eget  kapital  och  obeskattade  reserver  (med  avdrag  för  uppskjuten  skatt)  i förhållande  till
ba1ansomsluti'iingen.

Avkastning  på  totalt  kapital

Resultat  före  finansiella  kostnader  i förhållande  till  balansomslutningen.

Avkastning  på  eget  kapital

Resultat  efter finansiella  poster  i förhållande  till  eget kapital  och  obeskattade  reserver  (med  avdrag  för
uppskjuten  skatt).

Vinstdisposition  (tkr)

Balanserat  resultat

2021 års resultat

Till  bolagsstärnirians

Förfogande

730

o

730

Styrelsen  föreslår  att tidigare  års överskott,  totalt
729 662 kr, överf?5rs  i ny  räkning.

[os
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VIMMERBY  ENERGIFöRSÄLJNING  AB
Org  nr 556527-8404

4

Resultaträkning
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VIMMERBY  ENERGIFÖRSÄLJNING  AB

Org  nr 556527-8404

5

Balansräkning

Be1oppitkr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

AnläggningstiIIgångar

Materiella  anläggningstiIlgångar

Byggnader  och mark

Summa  anIäggningstilIgångar

0msättningstillgångar

Kortfristiga  fordringar

Avräkning  med Vimmerby  kommun
Fordringar  hos koncernföretag

Skattefordringar

Upplupna  intäkter  och förutbetalda  kostnader

Summa  omsättningstillgångar

19 453

309

341

20 103

7 073

143

7

7 223
SUMMA  TILLGÅNGAR 20 eog 7 729
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VIMMERBY  ENERGIFe)RSÄLJNING AB  a
Org nr 556527-8404

Rapport  över  förändringar  i eget  kap?tal

2020-12-31  Bundet  eget  kapital

Aktie-  Reserv-

kapital  fond

Ingående  balans

Arets  resultat

Vid årets utgång

2021-12-31

1000  20

1000  20

Akti-

kapital

Reserv-

fond

Ingående  balans

Årets  resultat

Vid årets utgång

i OOO

1000

Överkurs

fond

Fritt  eget  kapital

Bal.res  Summa

inklårets  eget

resultat  kapital

730  1957

730 1957

överkurs

fond

Bal.res

inkl årets

resultat

Summa

eget

kapital

1957

1957
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VIMMERBY  ENERGIFe)RSÄLJNING  AB
7

Org nr 556527-8404

Noter  med redovisningsprinciper  och bokslutskommentarer
Beloppitkrom  inget annat anges

Not  I RedovJsn?ngsprinciper

Årsredovisningen  har upprättats  i en1ighet med årsredovisningsiagen  och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning  och koncernredovisning  (K3).

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

Materiella  an1äggningstillgångar
Materiella anIäggningstiIlgångar  redovisas till anskaffningsvärde  minskat  med ackumu1erade
avskrivningar  och nedskrivningar.  I anskaffningsvärdet  ingår förutom inköpspriset  även utgifiersom är direkt hänförliga till förvärvet.

Bolagets  materiella anläggningstiIIgångar  utgörs enbart av mark.

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

Återvinningsådet  är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäIjningskostnader  och
nyttjandevärde.  Vid beräkning  av nyttjandevärdet  beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten  samt när den avyttras  eller
utrangeras. Den diskonteringsränta  som används är före skatt och återspeglar  marknadsmässiga
bedömningar  av pengars tidsvärde  och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning
återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen  av återvinningsvärdet  vid  densenaste nedskrivningen  har  förändrats.

Finansiella  tillgångar  och skulder
Finansiella tillgångar  och skulder  redovisas i en)ighet med kapitel 1l (Finansiella  instrument
värderade  utifrån anskaffningsvärdet)i  BFNAR 2012:1.

Redovisningioch  borttagande  från balansräkningen
En finansie1l tillgång eller finansiell  skuld tas upp i balansräkningen  när företaget  blir part i
instrumentets  avtalsmässiga  villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen  när  den
avtalsenliga  rätten till kassaflödet  från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma  gäller när
de risker och Fördelar som är förknippade  med innehavet  i allt väsentligt  överförts  till annan  part
och företaget  inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell  skuld tas bort
från balansräkningen  när den avtalade förpliktelsen  fullgjorts eller  upphört.

Värdering  av  finansiella tillgångar
Finansiel1a tillgångar  värderas vid första redovisningstiIIfäIIet  till anskaffningsvärde,  inklusive
eventuella  transaktionsutgifter  som är direkt hänförliga till förvärvet  av tillgången.

Finansiella  omsättningstilIgångar  värderas efter första redovisningstiIlfäIIet  till det lägsta av
anskaffningsvärdet  och nettoförsäljningsvärdet  på balansdagen.

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

Finansiella  an1äggningstiIIgångar värderas efter första redovisningstiIlfäIIet  till anskaffningsvärde
med avdrag för eventuella nedskrivningar  och med tillägg för eventuella uppskrivningar.

cos
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VIMMERBY  ENERGIFöRSÄLJNING  AB
Org  nr  556527-8404

8

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

8katt

Skatt  på årets resu1tat i resu1taträkningen  består  av aktuell  skatt  och uppskjuten  skatt.  Aktuell
skatt  är inkomstskatt  för innevarande  räkenskapsår  som avser  årets skattepliktiga  resultat  och
den del av tidigare  räkenskapsårs  inkomstskatt  som ännu inte har redovisats.  Uppskjuten  skatt
är inkomstskatt  för skattepliktigt  resultat  avseende  framtida  räkenskapsår  till följd av tidigare
transaktioner  eller händelser.

Uppskjuten  skatteskuld  redovisas  för alla skattepliktiga  temporära  skillnader,  dock särredovisas
inte uppskjuten  skatt  hänförlig  till obeskattade  reserver  eftersom  obeskattade  reserver  redovisas
som en egen post  i balansräkningen.  Uppskjuten  skattefordran  redovisas  för avdragsgilla
temporära  skillnader  och för möjigheten  att i framtiden  använda  skattemässiga  underskottsavdrag.
Värderingen  baseras  på hur det redovisade  värdet  för motsvarande  tillgång  eller  skuld förväntas
återvinnas  respektive  regleras.  Beloppen  baseras  på de skattesatser  och skatteregler  som är
beslutade  före balansdagen  och har inte nuvärdeberäknats.

Uppskjutna  skattefordringar  har värderats  till he5gst det belopp  som sannolikt  kommer  att
5tervinnas  baserat  på innevarande  och framtida  skattepliktiga  resultat.  Värderingen  omprövas
varje  balansdag.

1ntäkter

Det inflöde  av ekonomiska  förde1ar som företaget  erhållit  eller  kommer  att erhålla  för egen räkning
redovisas  som intäkt. Intäkter  värderas  till verkliga  värdet  av det som erhållits  eller kommer  atterhållas,  med avdrag  för rabatter.

Ränta, royalty  och utdelning
Intäkt  redovisas  när de ekonomiska  fördelarna  som är förknippade  med transaktionen  sannolikt
kommer  att tillfalla  företaget  samt  när inkomsten  kan beräknas  på ett tillförlitligt  sätt.

Ränta  redovisas  som intäkt  enligt  effektivräntemetoden.

Koncernbidrag  och aktieägartillskott
Koncernbidrag  som erhållits/lämnats  redovisas  som en bokslutsdisposition  i resu1taträkningen.
Det erhållna/lämnade  koncernbidraget  har påverkat  företagets  aktuella  skatt.

Aktieägartillskott  som erhållits  utan att emitterade  aktier  e'ller andra egetkapitalinstrument  lämnats  iutbyte  redovisas  direkt  i eget  kapital.

Återbetalda  aktieägartillskott  redovisas  som en minskning  av eget kapital  när beslut  om åter-
betalning  fattats.

Koncernuppgifter

Bolaget  är helägt  dotterbolag  till Vimmerby  Energi & Miljö AB, org nr 556189-4352  med säte i
Vimmerby.  Vimmerby  Energi  & Miljö  AB ingår  i en koncern  där Vimmerby  Kommuns
Förvaltning  AB, org nr 556082-1976  med säte i Vimmerby,  upprättar  koncernredovisning  för den
största  koncernen.

Av totala inköp och t'örsäljning  mätt i kronor  avser 5% (6%) av inköpen  och 13'/o (12%)  av försälj-
ningen andra företag  inom hela den företagsgrupp  som bolaget  tillhör.
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VIMMERBY  ENERGIFÖRSÄLJNING  AB
Org nr 556527-8404
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Not  2 Ränteintäkter  och  liknande  resu1tatposter

2021 2020
Externa  ränteintäkter

Summa  ränteintäkter

Not  3 Byggnader  och  mark

2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade  anskaffningsvärden

Vidåretsbörjan  508
Redovisat  värde  vid  perJoden  s1ut  506

AnIäggningstiIIgångarna  består  enbart  av mark  och det  sker  därför  inga  avskrivningar.

Not  4 Checkräkningskredit

2021-12-31 2020-12-31

Beviljad  kreditlimit

Outnyttjad  del

Utnyttjat  kreditbelopp

5 000

-323

4 677

5 000

-4 648

352

Ovanstående  kreditbelopp  avser  kredit  på Vimmerby  kommuns  centralkonto.

Not  5 3tä11da säkerheter  och  eventuaIförpIikteIser

2021-12-31
Ställdasäkerheter  Inga

EventuaIförpliktelser  IllgB

Vimmerby  den  2022-03-23

2020-12-3j

Inga

inga

DocuSigned  by:

a bustarsson

Ordförande

Stig  Jaensson

rDocuSlgned by:

Sör'ö;ri SToTh'o1M

E9F6B475BD14483.

t3irger  Andersson
Vice Ordförande

l {lv=ål.v k64ur,

ÅAiJkJ 4rvJssoa

MicRca'Hf':afffå;W?i
Verkställande direktör

Vår  revisionsberättelse  har  lämnats  2022-03-

Auktoriserad  revisor

2022-03-23
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ReViSiOnSt]ef'attelSe
Till  bolagsstämman  i VIMMERBY  ENERGIFÖRSÄLJNING  AB,  org.  nr  556527-8404

Rapport  om  årsredovisningen

uttalanden

Vi har  utfört  en revision  av årsredovisningen  för  VIMMERBY  ENERGIFÖRSÄLJNING  AB  för  år  2021.
Enligt  vår  uppfaffning  har  årsredovisningen  upprättats  i enlighet  med  årsredovisningslagen  och  ger  en i alla  väsentliga  avseenden  rättvisandebild av VIMMERBY  ENERGIFORSALJNING  ABs  finansiella  ställning  per  den  31 december  2021 och  av dess  finansiella  resultat  för  året  enligtårsredovisningslagen.  Förvaltningsberättelsen  är  förenlig  med  årsredovisningens  övriga  delar.
Vi tillstyrker  därrör  att  bolagsstämman  fastställer  resultaträkningen  och  balansräkningen.

Grund  för  uttalanden

Vi har  uffört  revisionen  enligt  International  Standards  on Auditing  (ISA)  och  god  revisionssed  i Sverige.  Vårt  ansvar  enligt  dessa  standarderbeskrivs  närmare  i avsnittet  Revisorns  ansvar.  Vi är oberoende  i förhållande  till VIMMERBY  ENERGIFÖRSÄLJNING  AB  enligt  godrevisorssed  i Sverige  och  har  i övrigt  fullgjort  vårt  yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa  krav.
Vi anser  att de revisionsbevis  vi har  inhämtat  är  tillräckliga  och  ändamålsenliga  som  grund  för  våra  uffalanden.

Styrelsens  och  verkställande  direktörens  ansvar
Det  är styrelsen  och  verkställande  direktören  som  har  ansvaret  för  att
årsredovisningen  upprättas  och  att  den  ger  en rättvisande  bild  enligt
årsredovisningslagen.  Styrelsen  och  verkställande  direktören
ansvarar  även  för  den  interna  kontroll  som  de bedömer  är nödvändig
för  att upprätta  en årsredovisning  som  inte  innehåller  några
väsentliga  felaktigheter,  vare  sig  dessa  beror  på oegentligheter  eller
misstag.

Vid  upprättandet  av årsredovisningen  ansvarar  styrelsen  och
verkställande  direktören  för  bedömningen  av bolagets  förmåga  att
Revisorns  ansvar

Våra  mål  är  att uppnå  en rimlig  grad  av säkerhet  om huruvida
årsredovisningen  som  helhet  inte  innehåller  några  väsentliga
felaktigheter,  vare  sig  dessa  beror  på oegentligheter  eller  misstag,
och  att lämna  en revisionsberättelse  som  innehåller  våra  uttalanden.
Rimlig  säkerhet  är  en hög  grad  av säkerhet,  men  är ingen  garanti  för
att  en revision  som  utförs  enligt  ISA  och god  revisionssed  i Sverige
alltid  kommer  att  upptäcka  en väsentlig  felaktighet  om en sådan
finns.  Felaktigheter  kan  uppstå  på  grund  av  oegentligheter  eller
misstag  och  anses  vara  väsentliga  om de enskilt  eller  tillsammans
rimligen  kan  förväntas  påverka  de ekonomiska  beslut  som
användare  fattar  med  grund  i årsredovisningen.

Som  del  av en revision  enligt  ISA  använder  vi professionellt  omdöme
och  har  en professionellt  skeptisk  inställning  under  hela  revisionen.
Dessutom:

identifierar  och  bedömer  vi riskerna  för  väsentliga  felaktigheter  i
årsredovisningen,  vare  sig dessa  beror  på oegentligheter  eller
misstag,  utformar  och utför  granskningsåtgärder  bland  annat
utifrån  dessa  risker  och inhämtar  revisionsbevis  som  är
tillräckliga  och  ändamålsenliga  för  att utgöra  en grund  för  våra
uttalanden.  Risken  för  att  inte  upptäcka  en  väsentlig  felaktighet
till följd  av oegentligheter  är högre  än för  en väsentlig  felaktighet
som  beror  på misstag,  efkersom  oegentligheter  kan  innefatta
agerande  i maskopi,  förfalskning,  avsiktliga  utelämnanden,
felaktig  information  eller  åsidosättande  av intern  kontroll.

skaffar  vi oss  en förståelse  av den  del  av bolagets  interna
kontroll  som  har  betydelse  för  vår  revision  för  att utforma
granskningsåtgärder  som  är  lämpliga  med  hänsyn  till
omständigheterna,  men  inte  för  att uttala  oss  om effektiviteten  i
den  interna  kontrollen.

fortsätta  verksamheten.  De upplyser,  när  så är tillämpligt,  om
förhållanden  som  kan  påverka  förmågan  att  fortsätta  verksamheten
och aff använda  antagandet  om fortsatt  drifi.  Antagandet  om  fortsatk
drift  tillämpas  dock  inte  om styrelsen  och  verkställande  direktören
avser  att  likvidera  bolaget,  upphöra  med  verksamheten  eller  inte  har
något  realistiskt  alternativ  till att göra  något  av  detta.

utvärderar  vi lämpligheten  i de redovisningsprinciper  som
används  och  rimligheten  i styrelsens  och  verkställande
direktörens  uppskattningar  i redovisningen  och  tillhörande
upplysningar.

drar  vi en slutsats  om lämpligheten  i att  styrelsen  och
verkställande  direktören  använder  antagandet  om fortsatt  drift
vid  upprättandet  av årsredovisningen.  Vi drar  också  en slutsats,
med  grund  i de inhämtade  revisionsbevisen,  om huruvida  det
finns  någon  väsentlig  osäkerhetsfaktor  som  avser  sådana
händelser  eller  förhållanden  som  kan  leda  till betydande  tvivel
om bolagets  förmåga  att  fortsätta  verksamheten.  Om  vi drar
slutsatsen  att  det  finns  en väsentlig  osäkerhetsfaktor,  måste  vi i
revisionsberättelsen  fästa  uppmärksamheten  på upplysningarna
i årsredovisningen  om den  väsentliga  osäkerhetsfaktorn  eller,
om sådana  upplysningar  är  otillräckliga,  modifiera  uttalandet  om
årsredovisningen.  Våra  slutsatser  baseras  på de revisionsbevis
som  inhämtas  fram  till datumet  tör  revisionsberättelsen.  Dock
kan  framtida  händelser  eller  förhållanden  göra  att  ett  bolag  inte
längre  kan  fortsätta  verksamheten.

utvärderar  vi den  övergripande  presentationen,  strukturen  och
innehållet  i årsredovisningen,  däribland  upplysningarna,  och  om
årsredovisningen  återger  de  underliggande  transaktionerna  och
händelserna  på ett  sätt  som  ger  en rättvisande  bild.

Vi måste  informera  styrelsen  om bland  annat  revisionens  planerade
ormattning  och  inriktning  samt  tidpunkten  för  den.  Vi måste  också
informera  om betydelsefulla  iakttagelser  under  revisionen,  däribland
de eventuella  betydande  brister  i den  interna  kontrollen  som  vi
identiTierat.
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Rapport  om  andra  krav  enligt  lagar  och  andra  författningar

Uttalanden

Utöver  vår  revision  av årsredovisningen  har vi även  utfört  en revision  av styrelsens  och verkställande  direktörens  förvaltning  för  VIMMERBYENERGIFÖRSÄLJNING  AB för  år 2021 samt  av förslaget  till dispositioner  beträffande  bolagets  vinst  eller  förlust.
Vi tillstyrker  att bolagsstämman  disponerar  vinsten  enligt  förslaget  i förvaltningsberättelsen  och beviljar  styrelsens  ledamöter  och verkställandedirektören  ansvarsfrihet  för räkenskapsåret.

Grund  för  uttalanden

Vi har utfört  revisionen  enligt  god revisionssed  i Sverige.  Vårt  ansvar  enligt  denna  beskrivs  närmare  i avsnittet  Revisorns  ansvar.  Vi äroberoende  i förhållande  till VIMMERBY  ENERGIFÖRSÄLJNING  AB enligt  god revisorssed  i Sverige  och hari  övrigt  fullgjort  vårt  yrkesetiskaansvar  enligt  dessa  krav.

Vi anser  att de revisionsbevis  vi har inhämtat  är  tillräckliga  och ändamålsenliga  som  grund  för  våra  uttalanden.
Styrelsens  och  verkställande  direktörens  ansvar
Det är styrelsen  som har  ansvaret  för förslaget  till dispositioner
beträffande  bolagets  vinst  eller  förlust.  Vid förslag  till utdelning
innefattar  detta  bland  annat  en bedömning  av om utdelningen  är
försvarlig  med hänsyn  till de krav  som bolagets  verksamhetsart,
omfattning  och risker  ställer  på storleken  av bolagets  egna  kapital,
konsolideringsbehov,  likviditet  och ställning  i övrigt.
Styrelsen  ansvarar  för  bolagets  organisation  och  förvaltningen  av
bolagets  angelägenheter.  Detta  innefattar  bland  annat  att fortlöpande
bedöma  bolagets  ekonomiska  situation  och att tillse  att bolagets
Revisorns  ansvar

Vårt  mål beträffande  revisionen  av förvaltningen,  och därmed  vårt
uttalande  om ansvarsfrihet,  är att inhämta  revisionsbevis  för  att med
en rimlig  grad  av säkerhet  kunna  bedöma  om någon  styrelseledamot
eller  verkställande  direktören  i något  väsentligt  avseende:

företagit  någon  åtgärd  eller  gjort  sig skyldig  till någon
försummelse  som kan föranleda  ersättningsskyIdighet  mot
bolaget,  eller

på något  annat  sätt  handlat  i strid  med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen  eller  bolagsordningen.

Vårt  mål beträffande  revisionen  av förslaget  till dispositioner  av
bolagets  vinst  eller  förlust,  och därmed  vårt  uttalande  om detta,  är att
med rimlig  grad av säkerhet  bedöma  om förslaget  är förenligt  med
aktiebolagslagen.

Rimlig  säkerhet  är en hög grad av säkerhet,  men ingen  garanti  för  att
en revision  som  utförs  enligt  god revisionssed  i Sverige  alltid  kommer
att upptäcka  åtgärder  eller  försummelser  som  kan föranleda

organisation  är ufformad  så att bok«öringen,  medelsförvaltningen  och
bolagets  ekonomiska  angelägenheter  i övrigt  kontrolleras  på ett
betryggande  sätt.
Verkställande  direktören  ska sköta  den löpande  förvaltningen  enligt
styrelsens  riktlirJer  och anvisningar  och bland  annat  vidta  de
åtgärder  som  är nödvändiga  för  att bolagets  bokföring  ska  fullgöras  i
överensstämmelse  med lag och  för  att medelsförvaltningen  ska
skötas  på ett betryggande  sätt.

ersättningsskyldighet  mot bolaget,  eller  att ett förslag  till dispositioner
av bolagets  vinst  eller  förlust  inte är Törenligt  med aktiebolagslagen.

Som  en del av en revision  enligt  god revisionssed  i Sverige  använder
vi professionellt  omdöme  och har  en professionellt  skeptisk
inställning  under  hela revisionen.  Granskningen  av förvaltningen  och
förslaget  till dispositioner  av bolagets  vinst  eller  förlust  grundar  sig
främst  på revisionen  av räkenskaperna.  Vilka  tillkommande
granskningsåtgärder  som utförs  baseras  på vår  professionella
bedömning  med utgångspunkt  i risk och  väsentlighet.  Det innebär  att
vi fokuserar  granskningen  på sådana  åtgärder,  områden  och
förhållanden  som är väsentliga  för  verksamheten  och där avsteg  och
överträdelser  skulle  ha särskild  betydelse  för bolagets  situation.  Vi
går  igenom  och prövar  fattade  beslut,  beslutsunderlag,  vidtagna
åtgärder  och andra  förhållanden  som är relevanta  för  vårt  uttalande
om ansvarsfrihet.  Som  underlag  Tör vårt  uttalande  om styrelsens
förslag  till dispositioner  beträffande  bolagets  vinst  eller  förlust  har  vi
granskat  om förslaget  är förenligt  med aktiebolagslagen.

Jönköping  den  2022-03-23

KPMG  AB

Auktoriserad  revisor
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Granskningsrapport  för  år 2021

Till årsstämman  i Vimmerby  Energiförsäljning  AB

Org. nr 556527-8404

Jag har  granskat  Vimmerby  Energiförsäljning  ABs verksamhet  2021.

Styrelsen  och verkställande  direktören  ansvarar  för  att  verksamheten  bedrivs  i enlighet  med  gällande

bolagsordning,  ägardirektiv  och beslut  samt  de föreskrifter  som gäller  för  verksamheten.

Lekmannarevisorns  ansvar  är att  granska  verksamhet  och intern  kontroll  samt  pröva  om
verksamheten  bedrivits  i enlighet  med  fullmäktiges  uppdrag  och mål.

Granskningen  har  utförts  enligt  aktiebolagslagen,  kommunallagen,  kommunens  revisionsreglemente
och god revisionssed  i kommunal  verksamhet  samt  fastställda  ägardirektiv.

Granskningen  har  utgått  från  bedömning  av väsentlighet  och risk. Samråd  har  skett  med  bolagets
auktoriserade  revisor.  Jag har  vid fullgörandet  av mitt  revisionsuppdrag  sammanträffat  med  bolagets
funktionäreri  ett  antal  för  granskningen  väsentliga  frågor.  Jag har  även  granskat  väsentliga  beslut,
åtgärder  och förhållanden  i bolaget  genom  att  ta del av styrelseprotokoll  och  övriga  handlingar.

Granskningen  har  genomförts  med  den inriktning  och omfattning  som behövs  för  att  ge rimlig  grund
för  bedömning  och prövning.

Jag bedömer  att  bolaget  bedrivit  sin verksamhet  i enlighet  med  gällande  ägardirektiv.

jag  bedömer  sammantaget  att  bolagets  verksamhet  i allt  väsentligt  har  skötts  på ett  ändamålsenligt
och från  ekonomisk  synpunkt  tillfredsställande  sätt  samt  att  bolagets  interna  kontroll  varit  tillräcklig.
Jag finner  därför  ingen  anledning  till  anmärkning  mot  styrelsens  ledamöter  eller  mot  verkställande
direktören.

Vimmerby  den  23 mars  2022

[\Do"'sg49"'d!b,y aA
Roland  Ilemark

Av kommunfullrnäktige  utsedd  lekmannarevisor
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Styrelsen  och  verkställande  direktören  för

VIMMERBY  FIBERNÄT  AB

Org nr 556203-5088

får  härmed  avge

Årsredovisning

för  räkenskapsåret  1 januari  - 31 december  2021

Innehåll:

Förvaltningsberättelse

Resultaträkning

Balansräkning

Rapport  över  förändringar  i eget  kapital

Noter  med  redovisningsprinciper  och

bokslutskommentarer

Underskrifter
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Vimmerby  FibernätÅE

FORVALTNINGSBERATTELSE
Orgaiiisationsimiiuner  556203-5088

Vimmerby  FibernätAB

Viinrnerby  Fibernät  AB  får  häri'ned  avge

årsredovisning  för  år 2021.

Allmänt

Bolaget  är helägt  av Virnmerby  Kommun
Förvaltnings  AB,  org.nr.  556082-1976,  som  isin
tur  är ett helägt  korni'nunalt  bolag.

0rganisatiomtillhörigliet

Viinmerby  Fibernät  AB  är medlem  i Svenska
Stadsnätsföreningen.

Försäkriigar

Bolagets  tillgångar  var  under  2021 försäkrade  till
betryggande  belopp  i bolaget  Trygg  Hansa.

Eolagets  verksamhet

Bolaget  bedriver  uthynning  av sk "svartfiber"  till
framförallt  koinrnunens  IT-nätverk  samt
levererar  bredbandsanslutningar  till

privatliushåll.

Personal

Bolaget  har  sedan  hösten  2019  två  anställda.

Viktiga  händelser

Under  året  har  nätet  ytterligare  förtätats  då
bolaget  har  'byggt  och  levererat  fiberanslutningar

till  privatkunder  iTuna  ocl'i  i de nya

villaområdena  iNosshult  och  Tobo.  Vidare  har
vi  också  nyetablerat  kunder  i de områden  på
landsbygden  där  "kopparnätet"  kopplats  ner.  En
ny  mast  iTuna  har  också  inneburit  att  vi  kunnat
ansluta  de komi'nunala  enheterna  i Tuna  centrum

med  omnejd.  Sevedeprojektet  startade  i augusti  och
ca 200 fast  boende  kunder  och  flertalet  fötidshus  får
nu chansen  att ansluta  sig  i nordvästra
kommundelen.

Bolagets  samverkansarbete  med  SydOstNet  utökas
och  planeringen  för  ett  sammankopplat  nät  går
vidare,  även  regionala  affärer  börjar  realiseras.
Moderbolaget  Vimmerby  kommun  Förvaltnings  AB
har  under  året  beslutat  om  en skriftlig  utföstelse
gällande  kapitaltäckningsgaranti  för  bolaget.

Framtiden

Fortsatt  fokus  på förvaltning  av nätet  samt  förtätning
och  nyanslutning.  Bevakning  av teknikutveckling

inom  ornrådet  ska ske. Aktivt  bidragssökande  för  att
ytterligare  möjliggöra  fiberanslutning  på
landsbygden  ska ske.

Investeringar  ut1i  «udäggn2ngstiIlgångar

Bolaget  har  investerat  6.254  Ucr  under  året.

Soliditet  ocli  likviditet

Soliditeten  uppgick  till  1,7  procent  vid

bokslutstillföllet  medan  likviditeten  var  3.514  kkr.

Resultat  ZIl)  verksamheten  och  den  ekonomiska
ställningen

Bolagets  balansomslutning  uppgick  till  63.099  kkr
per  31 december.  För  närtnare  bedömning  av årets
resultat,  den ekonomiska  ställningen  per  den  31
december  2021 hänvisas  till  efterföljande  resultat-
och  balansräkningar  samt  tillhörande

bokslutskoinrnentarer.
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hmmerby  FibernätÅB

FÖRVALTNINGSEERÄTTELSE
Orgaiiisationsnuiiuner  556203-5088

Komnum$relsens  uppsiktsplikt  över bolaget
I bolagsordningen finns beskrivet ändamål och uppdrag som Vimmerby  kommun tilldelat  Vimmerby
Fibernät  AB.

Ändamålet med bolaget firu'is beskrivet ibolagsordningen  64:
"Syftet  tned  bolagets  verksatnhet  är att, med  iakttagande  av 1okaliseringsprföcipen,  verka  för  Vimmerby
koinmuns  utveckling  genom  att  främja  distribution  och  tillgång  till  bredbandstjänster".

Likvideras  bolaget  skall  dess behållna  tillgångar  tillfalla  Virninerby  korni'nun.

Sarnunantaget görs bedömningen att Vimmerby  Fibertföt  AB:s verksarnhet är förenlig  med  ovan  fastställda
ändamål  utifrån  de resurser  som  fii'ms.

Flerårsiämförelse
Bolagets  ekonomiska  utveckling  i sainmandrag.  (Belopp  ikkr)

2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 3.492 2.981 2.943 2.056 o
Resultat  efter  fi_n. poster -2.672 -5.227 -22.105 -1.738 -454
Balansomslutning 63.099 50.339 51.277 52.621 3.149
Soliditet  % 1,7 2 2 6 93
Avkastning  på tot.  kap.  % -3,8 -10 -43 -3 -14
Avkastning  på eget  kap.  % -254 -499 -2119 -58 -15

Nyckeltalsdefinitioner:

Soliditet

Eget  kapital  och  obeskattade  reserver  (med  avdrag  för  uppskjuten  skatt)  i förhållande  till
balansomslutningen.

Åvkastning  på  totalt  kapital

Resultat  före  finansiella  kostnader  i förhållande  till  totalt  kapital.

Avkastning  på  eget  kapital

Resultat efter finansiella  poster i förhållande till  eget kapital  och  obeskattade  reserver  (med  avdrag  för
uppskjuten  skatt).

Förslag  till  disposition beträffande vinst eller  förlust
Styrelsen föreslår att till  förfogande stående vinstmedel, 34 377 kronor disponeras enligt följande:

Balanseras  i ny  räkning

Summa

-34377

34 371
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VIMMERBY  FIBERNÄT  AB

Org  nr  556203-5088

Resu1taträkning

4

Beloppitkr

Nettoomsättning

Nof

Röreisens  kostnader

Övriga  externa  kostnader

Personaikostnader

Av-  och nedskrivn.  av materiella  an)äggningstiIlgång;

Rörelseresultat

Resultat  från  finansiella  poster

Räntekostnader  och liknande  resultatposter

Resultat  efter  finansiella  poster

Bokslutsdispositioner

Koncernbidrag,  erhå11na

Resultat  före  skatt

4

Skatt  på årets  resultat

Årets  resultat

2021

3 492

3 492

-2 558

-1 289

-2 045

-2 400

-272

-2 672

1700

-972

3

-geg

2020

2 981

2 981

- 2 609

-1 147

-4 209

- 4 984

-243

-5 227

-i goo

--3327

-3 327

eoa272
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VIMMERBY  FIBERNÄT  AB

Org  nr  556203-5088

Balansräkning

Beloppitkr

TILLGÅNGAR

5

Anläggningstillgångar

Materiella  anläggningstil1gångar

Maskiner  och andra  tekniska  anläggningar
Inventarier,  verktyg  och installationer
Pågående  nyanläggningar  och förskott

avseende  materiella  anläggningstiIIgångar

Finansiella  anläggningstiIlgångar

Andra  långfristiga  fordringar

3umma  anföggnJngstilIgångar

0msättningstillgångar

Kortfristiga  fordringar

Kundfordringar

Fordringar  hos  Vimmerby  kommun

Fordringar  hos koncernföretag

Övriga  kortfristiga  fordringar

Skattefordringar

Kassa  och  bank

Summa  omsättningstiIIgångar

SUMMA  TILLGANGAR

Not 2021-12-31

22 810

223

7 5 844

28 877

4740

4740

33 617

1500

166

22814

I 488

25 968

9,10 3 514

29 482

63 ogg

2020-12-31

18  554

271

1360

20 185

6 220

6 220

26 405

222

22 205

1480

27

23 934

23 934

50 339

cos273



xubu.xli  i ci  iveiope  I LI : !:l / UDA I JÖ-t).j/-l  I-41  / !d-öt)Lö-  / ':j  / 41Ue4  I / t':l

VIMMERBY  FIBERNÄT  AB

Org  nr 556203-5088

Beloppitkr

6

Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET  KAPIT  AL,  AVSÄTTNINGAR  OCH SKULDER

Eget  kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

Reservfond

Fritt eget kapital

Balanserad  vinst  eller  förlust

Årets  resultat

Summa  eget  kapital

Långfristiga  skulder

Övriga  skulder  till kreditinstitut

Övriga  skulder

8

Kortfristiga  skulder

Leverantörskulder

Skulder  till Vimmerby  kommun

Skulder  till koncernföretag

Skatteskulder

Övriga  skulder

Upplupna  kostnader  och förutbetalda  intäkter

8UMMA  EGET  KAPITAL,  AVSÄTTN.  OCH  SKULDER

IOOO

20

1020

'1003

-geg

34

1054

50 000

9 838

59 838

1271

261

13

'155

507

2 207

63 099

'l OOO

20

1 020

3 355

-3 327

1048

40 000

8 337

48 337

184

300

15

455

954

50 339

Rapport  över  förändringarieget  kapita1

2020-12-31  Bundetegetkapital
Aktie-  Resert-

kaprtal  fond

1ngående balans

Erhållet aktieägartillskott

Årets resultat

Vid årets utgång

1 000

i OOO

20

20

2021-12-31

Akti-

kapital

Resert-

fond

ingående balans

Erhållet aktieägartillskott

Årets resultat

Vid årets utgång

f OOO

1000

20

20

Fritt  eget  kapital
Bal.res

inkl  årets

resultat

24

3 3.31

-3 326

29

Bal.res

inkl  årets

resultat

29

975

-972

32

Summa

eget

kapital

i 044

3 331

-3 328

1049

Summa

eget

kapital

i 049

975

-972

1 052
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VIMMERBY  FIBERNÄT  AB 7
Org nr 556203-5088

Noter  med  redov?sn?ngsprinciper  och  bokslutskommentarer
Beloppitkr  om inget annat anges

Not  1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen  har upprättats i en1ighet med årsredovisningsIagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

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

Materiella  anIäggningstilIgångar

Materiella anIäggningstillgångar  redovisas  till anskaffningsvärde  minskat  med  ackumu1erade
avskrivningar  och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet  ingår  förutom  inköpspriset  även  utgifter
som  är direkt  hänförliga  till förvärvet.

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

Avskrivningar

Avskrivning sker 1injärt över tillgångens beräknade nyttjandepeöod eftersom det återspeg)ar  den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen  redovisas
som  kostnad  i resultaträkningen.

Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

Nyttjandeperiod

10-25  år

3-10  år

Nedskrivn?ngar  - materiella  och immateriella  anläggnJngstiIlgångar
Vid va2e balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än
dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.

Återvinningsvärdet  är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäIjningskostnader  och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras  eller
utrangeras. Den diskonteringsränta  som används är före skatt och återspeglar  marknadsmässiga
bedömningar  av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning
återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet  vid den
senaste nedskrivningen  har  förändrats.

Finansiel)a  tillgångar  och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 1l (Finansiella instrument
värderade utifrån anskaffningsvärdet)i  BFNAR 2012:1.

Redovisningioch  borttagande från  balansräkningen

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget  blir  part  i
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen  när  den
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma  gä1ler  när
de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan  part
och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld  tas bort
från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller  upphört.

eos275



VIMMERBY  FIBERNÄT  AB E3

Org  nr 556203-5088

Värdering  av finansiella  tillgångar
Finansiella  tillgångar  värderas  vid första  redovisningstiIlfäIlet  till anskaffningsåde,  inklusive
eventuella  transaktionsutgifter  som är direkt  hänförliga  till förvärvet  av tillgången.

Finansiella  omsättningstillgångar  värderas  efter  Törsta redovisningstiIlfäIIet  till det lägsta  av
anskaffningsvärdet  och nettoförsäIjningsvärdet  på balansdagen.

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

Finansiella  an1äggningstillgångar  värderas  efter  första  redovisningstiIlfäIIet  till anskaffningsvärde
med avdrag  för eventuella  nedskrivningar  och med tillägg  för eventuella  uppskrivningar.

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

Skatt
Skatt  på årets  resultat  i resu1taträkningen  består  av aktuell  skatt  och uppskjuten  skatt.  Aktuell
skatt  är inkomstskatt  för innevarande  räkenskapsår  som avser  årets  skattepliktiga  resultat  och
den del av tidigare  räkenskapsårs  inkomstskatt  som ännu inte har redovisats.  Uppskjuten  skatt
är inkomstskatt  för  skattepliktigt  resultat  avseende  framtida  räkenskapsår  till följd  av tidigare
transaktioner  eller  händelser.

Uppskjuten  skatteskuld  redovisas  för a1la skattepliktiga  temporära  skillnader,  dock  särredovisas
inte uppskjuten  skatt  hänförlig  till obeskattade  reserver  eftersom  obeskattade  reserver  redovisas
som en egen  post  i balansräkningen.  Uppskjuten  skattefordran  redovisas  för  avdragsgilla
temporära  skillnader  och för möjigheten  att i framtiden  använda  skattemässiga  underskottsavdrag.
Värderingen  baseras  på hur  det redovisade  värdet  för motsvarande  tillgång  eller  skuld  förväntas
återvinnas  respektive  regleras.  Beloppen  baseras  på de skattesatser  och skatteregler  som är
beslutade  före balansdagen  och har inte nuvärdeberäknats.

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

Det  beräknade  skattemässiga  underskottet  för 2021 är 14 884 tkr och motsvarande  underskott  för
2020  var 7119  tkr.

1ntäkter
Det inflöde  av ekonomiska  fördelar  som företaget  erhållit  eller  kommer  att erhålla  för egen räkning
redovisas  som intäkt. Intäkter  värderas  till verkliga  värdet  av det som erhållits  eller  kommer  att
erhållas,  med avdrag  för rabatter.

Ränta,  royalty  och utdelning
Intäkt  redovisas  när de ekonomiska  fördelarna  som är förknippade  med transaktionen  sanno1ikt
kommer  att tillfalla  företaget  samt  när inkomsten  kan beräknas  på ett tillförlitligt  sätt.

Ränta  redovisas  som intäkt  enligt  effektivräntemetoden.

Koncernbidrag  och aktieägartillskott
Koncernbidrag  som erhållits/lämnats  redovisas  som en bokslutsdisposition  i resultaträkningen.
Det erhållna/lämnade  koncernbidraget  har påverkat  företagets  aktuella  skatt.
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Aktieägartillskott  som erhållits  utan att emitterade  aktier  eller  andra  egetkapitalinstrument  lämnats  i
utbyte  redovisas  direkt  i eget  kapital.

Återbetalda  aktieägartillskott  redovisas  som en minskning  av eget  kapital  när  bes1ut  om åter-
betalning  fattats.

Koncernuppgiffer

Bolaget  är helägt  dotterbolag  till Vimmerby  Kommun  Förvaltning  AB, org nr 556082-1976  med  säte  i
Vimmerby.  Vimmerby  Fibernät  AB  ingår  i en koncern  där  Vimmerby  Kommuns
Förvaltning  AB, org nr 556082-1G)76  med  säte  i Vimmerby,  upprättar  koncernredovisning  för  den
största  koncernen.

Av totala inköp och försäljning rnätt i kronor avser 52% (49%) av inköpen och 10 % (47%) av försäJ-ningen  andra  företag  inom  hela  den  företagsgrupp  som  bolaget  tillhör.

Koncernbidrag

Bolaget  redovisar  1ämnade/erhållna  koncernbidrag  såsom  bokslutsdisposition  i bolagets
resultaträkning.

Revisionsarvode

KPMG
2021

----22
2020

---28

Not  2 Anställda  och  personalkostnader

Medelanta1et  anställda Varav

2027  män

varav

2020  rnän

Sverige 2 100% 2 100%

Not  3 Av-  och  nedskrivningar  av  materiella  anIäggnJngstiIIgångar

2021 2020
Avskrivning  maskiner  och andra  tekniska  anläggningar
Nedskrivning  maskiner  och  andra  tekniska  anläggningar
Avskrivning  inventarier,  verktyg  och  installationer

-'1070

-2 045

Not  4  Räntekostnader  och  liknande  resultatposter

2021

-830

-3 331

-48

-iFog-

2020

Borgensavgift  Vimmerby  kommun

Räntekostnader,  externa
-2'15

-57

-272

-200

-43

-2-4-3
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Not  5 Maskiner  och  andra  tekniska  anläggningar

2021-12-31

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Vid  årets  början

Nyanskaffningar

AckumuJerade  avskrivningar  enligt  plan
Vid  årets  början

Årets  avskrivning  enligt  plan

Ackumu1erade  nedskrivningar

Vid  årets  början

Årets  nedskrivningar

Planenligt  restvärde  vJd årets  slut

Not  6 «nventarier,  verktyg  och  installationer

44 275

6 254

50 529

-3 415

-928

-4 343

-22 306

-1 070

-23 376

22 810

2021Å2-31

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Vid  årets  början

Nyanskaffningar

Ackumulerade  avskrivningarenJigtplan

Vid  årets  början

Årets  avskrivning  en1igt plan  på anskaffningsvärden

Planenligt  restvärde  vid  årets  s1ut

Not  7  Pågående  nyan1äggningar  och  förskott  av-

seende  materiella  anIäggningstillgångar

Vid årets  början

Investeringar

Omklassificeringar

352

352

- 82

-48

-1TO
223

2021-12-31

1360

5 844

-1 360

5 844

Not  8 Långfristiga  skulder  till  kreditinstitut

2021-12-31
Skulder  som  förfaller  senare  än fem  år från  balansdagen
Övriga  skulder  till kreditinstitut 50 000

Not  9 Checkräkningskredit

2021-12-3j

Beviljad  kreditlimit

Outnyttjad  del

Utnyttjat  kreditbelopp

2 500

-2 500

Ovanstående  kreditbelopp  avser  kredit  på Vimmerby  kommuns  centralkonto.

2020Å2-31

37 329

e 946

4-4275

-2 585

-830

-3 415

-a18 975

-3 331

-22 306

18 554

2020-12-31

352

352

- 34

-48

-82

271

2020-12-31

1 258

102

1 360

2020-12-31

40 000

2020-12-31

2 500

-2 200

300
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Not  10  Likvida  medel

2021-12-31

FeJljande  delkomponenter  ingårilikvida  medel:
Tillgodo  på koncernkonto  hos Vimmerby  kommun     3514

Not  1l  Ställda  säkerheter  och  eventualförpIiktelser

2021-12-31

Ställda  säkerheter
Inga

EventuaIförpIikteIser 1nga

DocuSigned  by:

I f;vtyxa kJm=tv-
tiirger  qnoersson

Vice 0rdförar,,9p

(lv=åt=h «6%Uf'/;)

ffi.b.a  jlrvJssoa-

Verkställande  direktör

Vår  revisionsberättelse  har  iämnats  2022-03-23

K-PMfötgQ=iby=

2020-12-31

2020-12-31

Inga

1nga

Auktoriserad  revisor
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Till  bolagsstämman  i VIMMERBY  FIBERNÄT  AB,  org.  nr  556203-5088

Rapport  om  årsredovisningen

Uttalanden

Vi har  utTört  en revision  av årsredovisningen  för  VIMMERBY  FIBERNÄT  AB  för  år 2021.
Enligt  vår  uppTattning  har  årsredovisningen  upprättats  i enlighet  med  årsredovisningslagen  och  ger  en i alla  väsentliga  avseenden  rättvisandebild  av VIMMERBY  FIBERNÄT  ABs  finansiella  ställning  per  den  .31 december  202a1 och av dess  finansiella  resultat  Tör året  enligtårsredovisningslagen.  FörvaltningsberätteIsen  är  förenlig  med  årsredovisningens  övriga  delar.
Vi tillstyrker  däför  att bolagsstämman  fastställer  resultaträkningen  och balansräkningen.

Grund  för  uttalanden

Vi har  utfört  revisionen  enligt  International  Standards  on Auditing  (ISA)  och  god  revisionssed  i Sverige.  Vårt  ansvar  enligt  dessa  standarderbeskrivs  närmare  i avsnittet  Revisorns  ansvar.  Vi är  oberoende  i förhållande  till  VIMMERBY  FIBERNÄT  AB enligt  god  revisorssed  i Sverigeoch  har  i övrigt  fullgjort  vårt  yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa  krav.
Vi anser  att  de revisionsbevis  vi har  inhämtat  är  tillräckliga  och ändamålsenliga  som  grund  för  våra  uttalanden.

Styrelsens  och  verkställande  direktörens  ansvar
Det  är  styrelsen  och  verkställande  direktören  som  har  ansvaret  för  att
årsredovisningen  upprättas  och  att  den  ger  en rättvisande  bild  enligt
årsredovisningsIagen.  Styrelsen  och  verkställande  direktören
ansvarar  även  för  den  interna  kontroll  som  de bedömer  är  nödvändig
för  att upprätta  en årsredovisning  som  inte  innehåller  några
väsentliga  felaktigheter,  vare  sig dessa  beror  på oegentligheter  eller
misstag.

Vid  upprättandet  av årsredovisningen  ansvarar  styrelsen  och
verkställande  direktören  för  bedömningen  av bolagets  förmåga  att
Revisorns  ansvar

Våra  mål  är  att uppnå  en rimlig  grad  av säkerhet  om huruvida
årsredovisningen  som  helhet  inte  innehåller  några  väsentliga
felaktigheter,  vare  sig  dessa  beror  på oegentligheter  eller  misstag,
och  att  lämna  en revisionsberättelse  som  innehåller  våra  uttalanden.
Rimlig  säkerhet  är  en  hög  grad  av säkerhet,  men  är  ingen  garanti  för
att  en revision  som  utförs  enligt  ISA  och  god  revisionssed  i Sverige
alltid  kommer  att  upptäcka  en väsentlig  felaktighet  om en sådan
finns.  Felaktigheter  kan  uppstå  på  grund  av oegentligheter  eller
misstag  och  anses  vara  väsentliga  om  de  enskilt  eller  tillsammans
rimligen  kan  förväntas  påverka  de ekonomiska  beslut  som
användare  fattar  med  grund  i årsredovisningen.

Som  del  av en revision  enligt  ISA  använder  vi professionellt  omdöme
och har  en professionellt  skeptisk  inställning  under  hela  revisionen.
Dessutom:

identifierar  och  bedömer  vi riskerna  för  väsentliga  felaktigheter  i
årsredovisningen,  vare  sig  dessa  beror  på oegentligheter  eller
misstag,  utformar  och  utför  granskningsåtgärder  bland  annat
utifrån  dessa  risker  och inhämtar  revisionsbevis  som  är
tillräckliga  och  ändamålsenliga  för  att utgöra  en grund  för  våra
uttalanden.  Risken  tör  att inte  upptäcka  en  väsentlig  felaktighet
till följd  av  oegentligheter  är högre  än för  en väsentlig  felaktighet
som  beror  på misstag,  eftersom  oegentligheter  kan  innefatta
agerande  i maskopi,  förfalskning,  avsiktliga  utelämnanden,
felaktig  information  eller  åsidosättande  av intern  kontroll.

skaffar  vi oss  en förståelse  av den  del av bolagets  interna
kontroll  som  har  betydelse  för  vår  revision  för  att  utforma
granskningsåtgärder  som  är lämpliga  med  hänsyn  till
omständigheterna,  men  inte  för  aff uttala  oss  om effektiviteten  i
den  interna  kontrollen.

fortsätta  verksamheten.  De upplyser,  när  så är tillämpligt,  om
förhållanden  som  kan  påverka  förmågan  att  fortsätta  verksamheten
och  att  använda  antagandet  om  fortsatt  drift.  Antagandet  om fortsatt
drift  tillämpas  dock  inte  om styrelsen  och  verkställande  direktören
avser  att likvidera  bolaget,  upphöra  med  verksamheten  eller  inte  har
något  realistiskt  alternativ  till atk göra  något  av detta.

utvärderar  vi lämpligheten  i de  redovisningsprinciper  som
används  och  rimligheten  i styrelsens  och  verkställande
direktörens  uppskattningar  i redovisningen  och  tillhörande
upplysningar.

drar  vi en slutsats  om lämpligheten  i att  styrelsen  och
verkställande  direktören  använder  antagandet  om fortsatt  drift
vid upprättandet  av årsredovisningen.  Vi drar  också  en slutsats,
med  grund  i de inhämtade  revisionsbevisen,  om huruvida  det
finns  någon  väsentlig  osäkerhetsfaktor  som  avser  sådana
händelser  eller  förhållanden  som  kan leda  till betydande  tvivel
om bolagets  Törmåga  att  fortsätta  verksamheten.  Om  vi drar
slutsatsen  att  det  finns  en väsentlig  osäkerhetsfaktor,  måste  vi i
revisionsberätteIsen  fästa  uppmärksamheten  på upplysningarna
i årsredovisningen  om  den  väsentliga  osäkerhetsfaktorn  eller,
om sådana  upplysningar  är  otillräckliga,  modifiera  uttalandet  om
årsredovisningen.  Våra  slutsatser  baseras  på de revisionsbevis
som  inhämtas  fram  till datumet  för  revisionsberättelsen.  Dock
kan  framtida  händelser  eller  förhållanden  göra  att ett  bolag  inte
längre  kan  fortsätta  verksamheten.

utvärderar  vi den  övergripande  presentationen,  strukturen  och
innehållet  i årsredovisningen,  däribland  upplysningarna,  och  om
årsredovisningen  återger  de underliggande  transaktionerna  och
händelserna  på ett sätt  som  ger  en rättvisande  bild.

Vi måste  informera  styrelsen  om bland  annat  revisionens  planerade
omfattning  och inriktning  samt  tidpunkten  för  den.  Vi måste  också
informera  om betydelsefulla  iakttagelser  under  revisionen,  däribland
de eventuella  betydande  brister  i den  interna  kontrollen  som  vi
identifierat.

Revisionsberättelse  VIMMERBY  FIBERNÄT  AB,  org.  nr 556203-5088,  2021 1 (2)
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Rapport  om  andra  krav  enligt  lagar  och  andra  författningar

Uttalanden

Utöver  vår  revision  av årsredovisningen  har  vi även  utfört  en revision  av styrelsens  och verkställande  direktörens  förvaltning  för  VIMMERBYFIBERNÄT  AB för år 2021 samt  av förslaget  till dispositioner  beträffande  bolagets  vinst  eller  förlust.
Vi tillstyrker  att bolagsstämman  disponerar  vinsten  enligt  förslaget  i förvaltningsberättelsen  och beviljar  styrelsens  ledamöter  och verkställandedirektören  ansvarsfrihet  för räkenskapsåret.

Grund  för  uttalanden

Vi har utfört  revisionen  enligt  god revisionssed  i Sverige.  Vårt  ansvar  enligt  denna  beskrivs  närmare  i avsnittet Revisorns ansvar. Vi äroberoende  i förhållande  till VIMMERBY  FIBERNAT  AB enligt  god revisorssed  i Sverige  och har  i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar  enligtdessa  krav.

Vi anser  att de revisionsbevis  vi har inhämtat  är tillräckliga  och ändamålsenliga  som grund  för  våra  uttalanden.
Styrelsens  och  verkställande  direktörens  ansvar
Det är styrelsen  som har  ansvaret  Tör förslaget  till dispositioner
beträffande  bolagets  vinst  eller  förlust.  Vid förslag  till utdelning
innefattar  detta  bland  annat  en bedömning  av om utdelningen  är
försvarlig  med hänsyn  till de krav  som  bolagets  verksamhetsart,
omfattning  och risker  ställer  på storleken  av bolagets  egna  kapital,
konsolideringsbehov,  likviditet  och ställning  i övrigt.
Styrelsen  ansvarar  Tör bolagets  organisation  och  förvaltningen  av
bolagets  angelägenheter.  Detta  innefattar  bland  annat  att fortlöpande
bedöma  bolaqets  ekonomiska  situation  och att tillse  att bolagets
Revisorns  ansvar

Vårt  mål beträffande  revisionen  av förvaltningen,  och därmed  vårt
uttalande  om ansvarsfrihet,  är att inhämta  revisionsbevis  för  att med
en rimlig  grad av säkerhet  kunna  bedöma  om någon  styrelseledamot
eller  verkställande  direktören  i något  väsentligt  avseende:

företagit  någon  åtgärd  eller  gjort  sig skyldig  till någon
försummelse  som  kan föranleda  ersättningsskyIdighet  mot
bolaget,  eller

på något  annat  sätt  handlat  i strid  med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen  eller  bolagsordningen.

Vårt  mål beträffande  revisionen  av förslaget  till dispositioner  av
bolagets  vinst  eller  förlust,  och  därmed  vårt  uttalande  om detta,  är att
med rimlig  grad  av säkerhet  bedöma  om förslaget  är förenligt  med
aktiebolagslagen.

Rimlig  säkerhet  är en hög grad  av säkerhet,  men ingen  garanti  för  att
en revision  som  utförs  enligt  god revisionssed  i Sverige  alltid  kommer
att upptäcka  åtgärder  eller  försummelser  som  kan föranleda

Jönköping  den
2022  -03-23

KPMG  AB

Auktoriserad  revisor

organisation  är utformad  så att bokföringen,  medelsförvaltningen  och
bolagets  ekonomiska  angelägenheter  i övrigt  kontrolleras  på ett
betryggande  sätt.
Verkställande  direktören  ska sköta  den löpande  förvaltningen  enligt
styrelsens riktlirJer och anvisningar och bland annat vidta de
åtgärder  som  är nödvändiga  för  att bolagets  bokföring  ska  fullgöras  i
överensstämmelse  med lag och för  att medelsförvaltningen  ska
skötas  på ett betryggande  sätt.

ersättningsskyldighet  mot bolaget,  eller  att ett förslag  till dispositioner
av bolagets  vinst  eller  förlust  inte är förenligt  med  aktiebolagslagen.

Som  en del av en revision  snligt  god revisionssed  i Sverige  använder
vi professionellt  omdöme  och har  en professionellt  skeptisk
inställning  under  hela revisionen.  Granskningen  av förvaltningen  och
förslaget  till dispositioner  av bolagets  vinst  eller  förlust  grundar  sig
främst  på revisionen  av räkenskaperna.  Vilka  tillkommande
granskningsåtgärder  som utförs  baseras  på vår  professionella
bedömning  med utgångspunkt  i risk och väsentlighet.  Det innebär  att
vi fokuserar  granskningen  på sådana  åtgärder,  områden  och
förhållanden  som är väsentliga  för  verksamheten  och d"r  avsteg  och
överträdelser  skulle  ha särskild  betydelse  för bolagets  situation.  Vi
går  igenom  och prövar  fattade  beslut,  beslutsunderlag,  vidtagna
åtgärder  och andra  förhållanden  som är relevanta  för vårt  uttalande
om ansvarsfrihet.  Som underlag  för  vårt  uttalande  om styrelsens
förslag  till dispositioner  beträffande  bolagets  vinst  eller  förlust  har  vi
granskat  om förslaget  är förenligt  med aktiebolagslagen.

Revisionsberättelse  VIMMERBY  FIBERNÄT  AB, org. nr 556203-5088,  2021 2 (2)
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Granskningsrapport  för  år 2021

TILL årsstämman  Vimmerby  Fibernät  AB

Org.n  r556203-5088

Jag har granskat  Vimmerby  Fibernät  AB verksamhet  för  år 2021.

Styrelsen  och verkställande  direktören  ansvarar  för  att  verksamheten  bedrivs  enlighet  med gällande

bolagsordning,  ägardirektiv  och beslut  samt  de föreskrifter  som gäller  för  verksamheten.

Lekmannarevisorn  ansvar  är att  granska  verksamhet  och intern  kontroll  samt  pröva  om

Verksamheten  bedrivits  i enlighet  med  fullmäktiges  uppdrag  och mål.

Granskningen  har  utförts  enligt  aktiebolagslagen,  kommunallagen,  kommunens  revisionsreglemente

Och god revisionssed  i kommunal  verksamhet  samt  fastställda  ägardirektiv.

Granskningen  har  utgått  från  bedömningen  av väsentlighet  och risk. Samråd  har  skett  med bolagets

Auktoriserade  revisor.  Jag har  vid fullgörande  av mitt  revisionsuppdrag  sammanträffat  med bolagets

Funktionärer  i ett  antal  för  granskningen  väsentliga  frågor.  Jag har  även  granskat  väsentliga  beslut,

Åtgärder och förhållande  i bolaget  genom  att  ta del av styrelseprotokoll  och övriga  handlingar

Granskningen  har  genomförts  med  den inriktning  och den  omfattning  som behövs  för  att  ge rimlig
grund  för  bedömning  och prövning.

Jag bedömer  att  bolaget  bedrivit  sin verksamhet  i enlighet  med  gällande  ägardirektiv.

Bolagets  ägare  har  fastställt  två ekonomiska  mål för  år 2021-  avkastningsmålet  var  2procent  och

för  år 2021-var  avkastningen  negativ.  Målet  för  soliditet  överstigande  10  procent  och 2021-12-31

Var  den 2 procent.  Bolaget  klarar  inte  av målen.

Jag bedömer  sammantaget  att  bolagets  verksamhet  i allt  väsentligt  har  skötts  på ett  ändamålsenligt

och från  ekonomisk  synpunkt  tillfredsställande  sätt  samt  att  bolagets  interna  kontroll  varit  tillräcklig

Jag finner  därför  ingen  anledning  till  anmärkning  mot  styrelsens  ledamöter  eller  mot  verkställande

direktören.

Vimmerby  den  23mars  2022
DocuSlgned  by:

Rolärid  Jlö-rriä'?k

Av kommunfullmäktige  utsedd  lekmannarevisor
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-03-15 

 
 

 
 
 
 
 
§ 72  2022/43 2022.911  
 

Finansrapport per 2021-12-31 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

- att föreslå kommunfullmäktige att godkänna finansrapport per 2021-12-31 
 

Sammanfattning av ärende 
Enligt Vimmerby Kommuns finanspolicy, antagen KF 2021-04-06 §50, ska kommunstyrelsen två 
gånger per år lämna en rapport till kommunfullmäktige avseende kommunens finansverksamhet. I 
samband med årsredovisningen har det sammanställs en finansrapport per 2021-12-31. 

 
Beslutsunderlag 
Finansrapport 2021-12-31 ID: 242001 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige  
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Vimmerby Kommun 

Ekonomikontoret 

1 

 

Låneskuld 
 
Den totala låneskulden för Vimmerby kommun och bolagen per 2021-12-31 uppgår till 1 301 miljoner 
kronor.   
 

 
Total skuld:  1 301 miljoner 
 
Kapitalbindning (år): 2,9 år 
Kapitalbindning (≤ 1år): 13,3 % (max 50 % enligt Finanspolicy) 
 
Räntebindning (år): 1,9 år (2 år med en tillåten avvikelse på ± 12 mån enligt Finanspolicy) 
Räntebindning (≤ 1år): 44,0 % (max 50 % enligt Finanspolicy) 
 
Genomsnittlig räntesats: 0,83 % 

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

månader. Övriga kapitalförfall ska spridas jämt över tid.  
 

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

 
 
Vimmerby kommuns lån uppgår till 509 miljoner. Nedan följer redovisning av låneskuld, 
kapitalbindning och räntebindning för Vimmerby Kommun och därefter för respektive bolag.  Se 
bilaga 1 för fullständig förteckning över lån, bindningstid och räntesats för Vimmerby kommun.  
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Vimmerby Kommun 

Ekonomikontoret 

2 

 

Vimmerby Kommun 
 
Total skuld:   509 miljoner* 
 
Kapitalbindning (år): 2,5 år 
Kapitalbindning (≤ 1år): 13,8 % (max 50 % enligt Finanspolicy) 
 
Räntebindning (år): 0,9 år (2 år med en tillåten avvikelse på ± 12 mån enligt Finanspolicy) 
Räntebindning (≤ 1år): 78,4 % (max 50 % enligt Finanspolicy) 
 
Genomsnittlig räntesats: 0,32 % 
 
*Observera att 189 miljoner av Vimmerby kommuns skuld är ett leasinglån till Vimmerby Energi & 
Miljö AB.  Dessa är ej medräknade i nedan diagram över Vimmerby kommuns kapital- och 
räntebindning.   
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Vimmerby Kommun 

Ekonomikontoret 

3 

 

Vimarhem AB 
 
Total skuld:   299 miljoner  
 

Kapitalbindning (år): 2,3 år 
Kapitalbindning (≤ 1år): 16,0 % (max 50 % enligt Finanspolicy) 
 
Räntebindning (år): 2,1 år (2 år med en tillåten avvikelse på ± 12 mån enligt Finanspolicy) 
Räntebindning (≤ 1år): 29,8 % (max 50 % enligt Finanspolicy) 
 
Genomsnittlig räntesats: 0,58 % 
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Vimmerby Kommun 

Ekonomikontoret 

4 

 

Vimmerby Energi och Miljö AB 
 
Total skuld:   443 miljoner     
 

Kapitalbindning (år): 3,5 år 
Kapitalbindning (≤ 1år): 11,2 % (max 50 % enligt Finanspolicy) 
 
Räntebindning (år): 2,9 år (2 år med en tillåten avvikelse på ± 12 mån enligt Finanspolicy) 
Räntebindning (≤ 1år): 15,9 % (max 50 % enligt Finanspolicy) 
 
Genomsnittlig räntesats: 1,54 % 

 

  
 

 

 
 
 

Utöver ovanstående låneskuld för VEMAB finns en leasing på 212 miljoner som ej är med i 

redovisningen.  Ränterisken för leasingavtalet ligger hos VEMAB. 
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Vimmerby Kommun 

Ekonomikontoret 

5 

 

Vimmerby Fibernät AB  

Total skuld:   50 miljoner     
 
Kapitalbindning (år): 2,7 år 
Kapitalbindning (≤ 1år): 0,0 % (max 50 % enligt Finanspolicy) 
 
Räntebindning (år): 2,7 år (2 år med en tillåten avvikelse på ± 12 mån enligt Finanspolicy) 

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

Genomsnittlig räntesats: 0,13 % 
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Vimmerby Kommun 

Ekonomikontoret 

6 

 

Låneram 

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

Beslut KF 2020-11-16 §130 Låneram 2021 Utnyttjad 2021-12-31 Återstående lån 

        

Vimmerby Kommun 560 509 51 

Vimmerby Energi & Miljö AB 450 443 7 

Vimmerby fibernät AB 50 50 0 

Vimmerby Kommun Förvaltnings AB 40 0 40 

Vimarhem AB  400 299 101 

        

Låneram 1 500 1301 199 

 

 
Borgensåtagande  

Borgensåtagande Vimmerby Kommun 2020 2021 

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

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

Borgen och andra förpliktelser gentemot andra kommunala företag 431,4 504,2 

Pensionsförpliktelser 258,3 252,7 

Pensionsförpliktelser löneskatt 62,7 61,3 

Övriga ansvarsförbindelser 2,6 2,6 

Leasingavtal 8,0 7,6 

Summa 1062,0 1127,4 

      

Infriade borgensåtagande 0 tkr 0 tkr 
 

Borgensåtagande Itsam (mnkr) 2020 2021 

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

Kreditbelopp 11,4 17,3 

Aktuell skuld 9,0 10,6 
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Vimmerby Kommun 

Ekonomikontoret 

7 

 

Likviditet 

Tillgängliga likvida medel per 31 december 2021 var 41,6 miljoner kr. Utvecklingen av likviditeten i 

Vimmerby Kommun för 2021 ses i nedan graf.   

 

 

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

Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB bildades 1996 med uppgiften att förvalta länets 

kommuner och landstings avsättningar för pensionsändamål.  Verksamheten vilar på ett 

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

fungera som en buffert avseenden den så kallade ansvarsförbindelsen för anställdas 

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

2021.  

Se Vimmerby Kommuns Portföljrapport i bilaga 2. 

  

Nedan ses värdeökningen av pensionsplaceringen under 2021 jämfört med åren 2017 – 2020. 
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Bilaga 1  

Lån Vimmerby Kommun 2021-12-31     

          

Lån mnkr Datum   Ränta 

          

99423 30 2018-06-12   0,08% 

  rörlig   2023-02-22     

137372 20 2021-09-15   0,57% 

  rörlig   2026-11-12     

85575 30 2017-02-13   1,00% 

  fast   2022-01-27     

129617 40 2020-12-01   0,11% 

  rörlig   2026-02-04     

121007 50 2020-02-19   0,15% 

  rörlig   2024-10-02     

118910 189 2019-12-16   0,13% 

  rörlig   2024-10-02     

107836 40 2019-03-12   0,52% 

  fast   2022-09-15     

106964 40 2019-01-30   0,75% 

  fast   2023-11-13     

102467 20 2018-09-12   0,09% 

  rörlig   2023-02-22     

125270 50 2020-06-15   0,46% 

  fast   2025-05-12     

          

Summa lån 509       
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Bilaga 2  Portföljrapport för KLP total 31 december 2021 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-03-15 

 
 

 
 
 
 
 
§ 109  2019/138 2022.1028  
 

Antagande av digitaliseringsstrategi för kommunkoncernen 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

- att föreslå kommunfullmäktige att anta digitaliseringsstrategin gällande hela kommunkoncernen, 
med föreslaget tillägg, att gälla från och med 2022-04-01. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet för att det inkommit ett sent remissvar från 
Tillgänglighetsrådet som Kommunstyrelsen önska få beaktat i handläggningen av ärendet. Genom en 
gemensam digitaliseringsstrategi inom Vimmerby kommunkoncern skapas förutsättningar för 
samverkan och prioriteringar för såväl strategisk som praktisk nivå. 
 
Med de synpunkter som framkommit om att vid praktiskt genomförande ge alternativa förutsättningar 
för de som inte behärskar digitala tjänster så bra och att ha bra framförhållning finns det stöd för att 
föreslagen strategi kan fastställas. För att beakta inkomna remissyttranden föreslås en komplettering till 
strategin: 
 
Under rubriken ”Digital mognad, tillgänglighet och kompetens” lägga till (det kursiverade): 
Vi ska genom digitaliseringens möjligheter utveckla kommunikationsvägarna till kommunen och 
samtidigt öka möjligheten för medborgare att ta del av information från kommunen. Kommunen ska 
parallellt säkerställa att motsvarande kontakter och information kan erbjudas de som inte har eller kan 
använda digitala kanaler (digitalt utanförskap). 
 
Kommunen har en digitaliseringsgrupp som arbetar utifrån en handlingsplan i ambitionen att realisera 
den fastställda strategin. I det arbetet finns uppdraget att arbeta med hur vi löser vissa saker och att det 
är en levande handlingsplan som stöd för genomförande av digitaliseringsstrategin 
 

Beslutsunderlag 
Digitaliseringsstrategi Vimmerby kommun 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-03-15 

 

 
 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder och bolag 
ITSAM 
CESAM 
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2021-04-23 Sida 
1(1) 

Ärendenr 2019/138 

 
 
 
 

Förvaltning 
Avdelning/område 

Id 2021.5434 

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

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

 
  

Digitaliseringsstrategi

Antagen av Kommunfullmäktige 
20XX-XX-XX § XX

Antagen av kommunfullmäktige 
20XX-XX-XX § XX
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      3 

1. Inledning 

Digitaliseringen förändrar vårt samhälle. Den är nu ett av våra viktigaste verktyg för att 
effektivisera och förnya offentlig verksamhet. Digitalisering i sig är inte något självändamål 
utan ett av många verktyg för verksamhetsutveckling. 
 
Med hjälp av digitalisering kan vi stärka demokratin, medborgarinflytande och service. I 
Vimmerby kommun (Vimmerby kommunkoncern) ser vi stora möjligheter med 
digitaliseringen men också utmaningar. Strategin ska bidra till ekonomisk, social och 
miljömässigt hållbar utveckling i Vimmerby kommun. 
Vi ska effektivisera verksamheternas arbetssätt ytterligare och fördela våra resurser så att 
medborgarnyttan blir optimal och arbetsmiljön god. För att fortsätta vara en attraktiv plats att 
leva på och verka i är utveckling med hjälp av digitalisering en stor möjliggörare. 
Målet med dokumentet är att beskriva prioriterade områden och på så sätt ge kraft till vidare 
utveckling. I arbetet har såväl nationella strategidokument som Region Kalmar läns digitala 
agenda tagit i beaktan. 

2. Syfte med strategin 

För att ha möjlighet att arbeta framgångsrikt med digitaliseringsfrågor behövs ett strukturerat 
och systematiskt arbetssätt. 
Syftet med digitaliseringsstrategin är att klargöra Vimmerby kommuns prioriterade 
utvecklingsområden inom digitaliseringen – både nu och de kommande åren.  
 
Digitaliseringsstrategin ska underlätta ett optimalt nyttjande av skattemedel genom 
effektiviseringar av det kommunala arbetet, vilket i sin tur skapar mervärde för medborgaren. 
Digitaliseringsstrategin utgår från tre perspektiv: 
 

 Medborgarperspektivet: Det ska vara enkelt att digitalt komma i kontakt med 
Vimmerby kommun. Digitala tjänster som är enkla att använda och underlätta 
vardagen för privatpersoner, organisationer och företag. En fullt ut digital 
ärendehantering gör det lättare att göra rätt från början, att få snabbare hjälp och att 
lättare kunna få besked om ärendestatus. 
 

 Verksamhetsperspektivet: Vimmerby kommuns verksamheter ska kännetecknas av 
ett gott förvaltarskap, ge god service och arbeta för en ökad tillgänglighet. Med hjälp 
av moderna, användarvänliga och effektiva digitala lösningar skapas förutsättningar 
för att höja kvaliteten och öka effektiviteten i kommunens verksamheter samt att öka 
kommunens attraktionskraft som arbetsgivare. 
För att kommunens invånare ska få service av hög kvalitet och ett likvärdigt 
bemötande är kommunen beroende av kompetenta, ansvarstagande och engagerade 
medarbetare som har kompetens och verktyg för att möta kraven inom digitalisering. 

 
 Samhällsperspektivet: Vimmerby kommun ska utvecklas och växa på ett långsiktigt 

och hållbart sätt. Genom att lägga fokus och drivkraft inom digitalisering skapar vi 
goda förutsättningar för hållbar tillväxt, minskad miljöbelastning och bidrar till att 
Vimmerby kommun blir en attraktiv kommun att bo och verka i. 
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3. Övergripande mål 

Målet med denna strategi och arbetet med digitalisering är: 
 En enklare vardag för medborgare, medarbetare och företag. 

 
 En enklare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet. 

 
 Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten, samt mod att förändra tidigare 

arbetssätt. 

4. Strategiska områden 

Digital infrastruktur och kvalitet 
 För att kunna arbeta med digitalisering av verksamheten krävs en väl fungerande 

IT-infrastruktur. Alltifrån en effektiv och välfungerande hantering av datorer och 
mobiltelefoner till säker och stabil drift av verksamhetssystem samt tillgång till 
anpassade trådlösa nätverk i kommunens samtliga lokaler. Samtliga delar av 
infrastrukturen ska vara säker, både gällande digitala attacker såsom intrång och för att 
underlätta säker informationshantering. Redan idag ställs krav på att den digitala 
infrastrukturen fungerar 24 timmar om dygnet och 365 dagar om året. För att säkra 
medborgarnas tillgång till kommunens tjänster måste därför driftsäkerhet och kvalitet 
vara högst prioriterat i införandet av nya verksamhetssystem, upphandling och inköp 
samt utbyggnad.   
 

 Verksamhetssystemen ska utvecklas kontinuerligt för att möta behovet av 
verksamhetsutveckling och ett övergripande fokus ska vara användarvänlighet för att 
uppnå effektivitet i användandet. Nya system ska integreras i befintlig miljö för att 
möjliggöra synergieffekter och undvika dubbla kostnader.  
 

 Digitalisering förutsätter ett aktivt arbete med informationssäkerhet. 
Informationssäkerhet innebär att säkerställa att informationstillgångar (såsom 
verksamhetssystem) finns tillgängliga när de behövs, att de är korrekta, och att 
obehöriga inte får åtkomst till dem. Med informationssäkerhet blir det möjligt att 
uppnå en ändamålsenlig och effektiv hantering av information - en hantering som 
efterlever lagstiftning och skapar förtroende både inom och utanför kommunen. 
 

 Tillgång till internet med hög hastighet är en grundförutsättning för ett levande 
samhälle och utveckling av det lokala näringslivet. Ett välfungerande bredbandsnät är 
också en förutsättning för framtida utveckling av välfärdstjänster i hemmet och den 
digitala myndigheten. 
 

 I vårt arbete ska vi sträva efter att kunna använda samma data på flera sätt för att 
kunna finna synergieffekter och effektiva flöden av information. 

 
 Genom att på olika sätt kvalitetssäkra den information och data vi har skapas 

möjlighet att automatisera processer. 
 

 I vår digitala resa är kontakten med medborgare extra viktiga för att fånga upp behov 
för att utveckla externa e-tjänster och interna flöden som i sin tur förenklar 
ärendehantering gentemot medborgare, företagare och föreningar. 
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Digitalt ledarskap 
 Mod och vilja att nyttja digitala möjligheter och innovationer. 
 Mod att ifrågasätta invanda strukturer och arbetssätt och samverka över gränser både 

internt och externt. 
 Ett utvecklande ledarskap som möjliggör förhållningssätt, drivkraft och engagemang 

som främjar innovation, lärande och utveckling genom ständiga förbättringar där 
digitaliseringen används som ett naturligt redskap i den egna verksamheten och i 
samhället. 

 En arbetsmiljö och kultur som främjar innovation, utveckling och processarbete samt 
god digital kompetens genom hög tillgång och användning av digitala verktyg där en 
stor del av vardagens arbetsmetoder, ärenden, sysslor och tjänster genomförs med 
hjälp av digital teknik. 

Digital mognad, tillgänglighet och kompetens 
 Vi ska underlätta för medborgare att öka sin kompetens rörande digitaliseringens 

möjligheter. 
 Vi ska ha en hög tillgång och användning av digitala verktyg där en stor del av vardagens 

arbetsmetoder, ärenden, sysslor och tjänster genomförs med hjälp av digital teknik. 
 Vi ska kompetensutveckla våra medarbetare utifrån kartlagda behov. 
 Vi ska genom digitaliseringens möjligheter utveckla kommunikationsvägarna till 

kommunen och samtidigt öka möjligheten för medborgare att ta del av information 
från kommunen. 

 Kommunen ska parallellt säkerställa att motsvarande kontakter och information kan 
erbjudas de som inte har eller kan använda digitala kanaler (digitalt utanförskap). 
 

5.  Metod och finansiering 

Grundtanken är att digitalisering i Vimmerby kommun finansieras inom ramen för respektive 
nämnds- eller styrelses ordinarie verksamhet och budget. 
Större kommungemensamma insatser och särskilt stöd till verksamhetsspecifika initiativ 
hanteras och prioriteras inom den sedvanliga budgetprocessen. 
Genom samverkan med exempelvis region, förbund, interna, regionala samt nationella 
verksamheter ska vi ta tillvara på gemensamma möjligheter att utveckla våra verksamheter 
och vår service till medborgarna. 
En handlingsplan som utgår från strategin tas fram och ses över årligen. 
Strategin ska ses över under varje mandatperiod. 
 

6. Förklaringar/ordlista 
 Automatisera- I samband med digitalisering använder man sig av automatisering som 

ett verktyg för att underlätta repetitiva och regelstyrda arbetsuppgifter. 
 Digitalisering -  I Vimmerby kommun beskriver vi digitalisering som 

verksamhetsutveckling med stöd av digitala tjänster och produkter. 
 Digitalt först - En princip som säger att digitala tjänster, när det är möjligt och 

relevant, ska vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med 
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privatpersoner och företag. Digitalt först är regeringens program för digital förnyelse 
av det offentliga Sverige. Digitalt är motsatsen till analogt.  

 Digitalt utanförskap - Digitalt utanförskap innebär att man saknar kunskap, förmåga 
eller tekniken för att ta del av den digitala världen. Den dryga miljon svenskar som 
beräknas befinna sig i digitalt utanförskap behöver mer kontakt med samhällets 
funktioner än genomsnittet. En stor andel av de som befinner sig i digitalt utanförskap 
är äldre, födda utanför Europa eller har låg inkomst.  

 Medborgare - Kommunens invånare. Här inkluderas alla som bor i kommunen. I 
kontakt med kommunen kan medborgare benämnas olika t.ex. kund, brukare, anhörig, 
elev, förälder och företag.  

 Personuppgifter - Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en 
levande person. Det kan röra sig om namn, adress och personnummer. Även 
ljudinspelningar som lagras digitalt kan vara personuppgifter.  

 Verksamhetsutveckling - Verksamhetsutveckling handlar om att bli bättre på det 
man gör. Det berör både organisationen, systemen och det sätt vi arbetar på. 

 Vimmerby kommun – Samtliga nämnder och kommunal bolag. 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-03-15 

 
 

 
 
 
 
 
§ 101  2022/73 2022.963  
 

Ej avgjorda motioner och medborgarförslag 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

- att föreslå kommunfullmäktige att godkänna sammanställningarna av motioner och 
medborgarförslag som inte avgjorts per 2022-02-03. 

 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska ej avgjorda motioner och medborgarförslag redovisas för 
fullmäktige två gånger per år.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram sådana sammanställningar per 2022-02-03. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
– att godkänna sammanställningarna av motioner och medborgarförslag som inte avgjorts per 2022-02-
03. 
 

Beslutsunderlag 
Ej avgjorda motioner per 2022-02-03, KS 2022.270 
Ej avgjorda medborgarförslag per 2022-02-03, KS 2022.271 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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Sammanställning 
Sida 
1 (1) 

2022-02-03 Ärendenr  
2022/73 

   Id  
2022.270 

 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningen     

 
 
 

Ej avgjorda motioner per 2022-02-03 
 
Ärendenr Datum Ärendemening Status 
2021/534 2021-11-26 Motion om arbetsskor till personalen inom vård och omsorg  KF pres -> SN 
2021/450 2021-10-18 Motion om rensning av Lillån  KF pres -> KS 
2021/439 2021-10-12 Motion om smarta solcellsbänkar  KF pres -> KS 
2021/389 2021-09-07 Motion om tillgänglighet för motioner, interpellationer och 

medborgarförslag för allmänheten via ett sökbart register 
på kommunens hemsida 

 KF pres -> KS 

2021/376 2021-08-26 Motion om språkkrav vid anställning inom skola samt vård 
och omsorg i Vimmerby kommun 

 KF pres -> KS 

2021/256 2021-05-20 Motion om hundlatriner i Storebro  KF pres -> KS 
2021/214 2021-04-21 Motion om hundrastgård  KF pres -> KS 
2021/185 2021-04-07 Motion om belysta välkomstskyltar vid Vimmerbys infarter  KF pres -> KS 
2021/130 2021-03-02 Motion om att äldreomsorgen behöver fler medarbetare  SN -> KSAU 220222 
2021/47 2021-01-28 Motion om utredning av övervakningskameror  KF pres -> KS 
2021/3 2021-01-06 Motion om utökad tid för pulshöjande aktiviteter i 

grundskolan 
 BUN -> KSAU 220222 

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

 KF pres -> KS 

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

 KF pres -> KS 

2020/380 2020-06-25 Motion angående information om blodgivning  KF pres -> KS 
2020/371 2020-06-15 Motion om MicroMötesplatser  KS 200630 -> Ksf Utv 
2020/254 2020-04-06 Motion om att Vimmerby kommun ska införa en 

visselblåsarfunktion 
 KF pres -> KS 

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

 KF 200302 -> BUN 

2020/160 2020-03-02 Motion Guldkant - att heltid kan omfatta en förkortad 
arbetsvecka 

KS 200317 -> Ksf HR 

2020/128 2020-02-17 Motion om umgänge över generationsgränser  BUN förslag avslag ->  
KF 220228 

2020/127 2020-02-17 Motion om avskaffande av delade turer  KF 200302 -> SN 
2019/613 2019-11-22 Motion om utökad kontroll av belastningsregister  KSAU 191217 -> Ksf HR 
2019/298 2019-04-25 Motion om att återinföra programpengen  Ksf förslag avslag ->  

KF 220228 
2016/491 2016-09-20 Motion - Utveckla besöksnäringen utanför turistsäsongen  KSAU 161031 -> Ksf Utv 
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Sammanställning 
Sida 
1 (1) 

2022-02-03 Ärendenr  
2022/73 

   Id  
2022.271 

 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningen     

 
 
 

Ej avgjorda medborgarförslag per 2022-02-03 
 
Ärendenr Datum Ärendemening Status 
2022/70 2022-02-01 Medborgarförslag om placering av nya högstadiet Ej ännu remitterat 
2021/525 2021-11-24 Medborgarförslag om att subventionera busskort för de 

som arbetspendlar 
KF pres -> KS 

2021/515 2021-11-23 Medborgarförslag om subventionering av invånarnas 
kollektiva resande 

KF pres -> KS 

2021/454 2021-10-19 Medborgarförslag om byggnation på Karlbergstomten KF pres -> KS 
2021/447 2021-10-18 Medborgarförslag om belysning på offentliga lekplatser KF pres -> KS 
2021/398 2021-09-13 Medborgarförslag rörande fortkörning på 

Prästgårdsgatan 
KF pres -> KS, för beslut 

2021/363 2021-08-16 Medborgarförslag om parkering vid kvarndammen i 
Gullringen 

KF pres -> KS 

2021/217 2021-04-23 Medborgarförslag om att kommunen ska anlägga en 
discgolfbana 

KF pres -> KS 

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

KF pres -> Vimarhem, för 
beslut 

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

KF pres -> KS 

2020/530 2020-10-20 Medborgarförslag om belysning utmed gång- och 
cykelbana  

KF pres -> KS 

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

KF pres -> KS 

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

KS 200630 -> Ks pres  

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

Ksf förslag anse besvarat  
-> KF 220228 

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

KS 200317 -> Ksf Adm 

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

KSAU 181009 -> 
Vimarhem 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-03-15 

 
 

 
 
 
 
 
§ 96  2020/436 2022.958  
 

Motion om att göra en översyn av lekredskap på skolorna i Vimmerby kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

- att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad. 
 

Sammanfattning av ärendet  
Runt om på kommunens skolgårdar finns det lekredskap för eleverna, som de nyttjar flitigt. En del av 
dessa är gamla, till och med mycket gamla och behöver bytas ut. I motionen framhålls behov av:  
-att göra en översyn av alla lekredskap på kommunens skolor, då det gäller vad som behöver åtgärdas  
-att byta ut klätterställningen i Storebro skola till ett ny och modern.  
 
Översyn av lekutrustning är gjord dec. 2019 på samtliga skolor samt att de även ingår i pågående 
projektet, Lek och badplats strategi. För den aktuella lekplatsen har kontroll genomförts och 
överlämnats till föräldraföreningen då det är en lekplats som är byggd av ideella krafter.  
 

Beslutsunderlag 

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

Beslutet ska skickas till 
Anneli Jacobsson (SD)  
Samhällsbyggnadsavdelningen. 
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Vimmerby 21/8-2020 
 
Motion om att göra en översyn av lekredskap på skolorna i Vimmerby kommun 
 
Runt om på kommunens skolgårdar finns det lekredskap för eleverna, som de nyttjar flitigt. 
En del av dessa är gamla, till och med mycket gamla och behöver bytas ut. Vi har varit på 
Storebro skola och den klätterställning som finns där är ca 50 år gammal. Det sticker upp 
spikar så föräldraföreningen får slå ner dem med jämna mellanrum. Denna klätterställning har 
gjort sitt och behöver bytas ut, innan något barn gör sig illa. Bifogar foto på 
lek/klätterställningen.  
Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta 
 
-att göra en översyn av alla lekredskap på kommunens skolor, då det gäller vad som behöver 
åtgärdas  
-att byta ut klätterställningen i Storebro skola till ett ny och modern.  
 
Anneli Jakobsson,  
Sverigedemokraterna 
 
 
. 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-03-15 

 
 

 
 
 
 
 
§ 95  2020/498 2022.957  
 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

- att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad. 
 
Inventering av all lekutrustning gjordes dec. 2019. Efter kontroll byts lekredskap ut för att säkra dagens 
krav. Skolornas lekutrustning ingår även i projektet för Lek och badplatsstrategi. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Motion om att byta ut lek/klätterställningen på Storebro skola samt göra en översyn av övriga 
lekredskap på skolorna i Vimmerby kommun. Motionen innehåller följande förslag:  
- att byta ut klätterställningen i Storebro till den som står i Vimmerby kommuns centrallager och som 
efter renovering kommer att bli i nyskick. 
-att göra en översyn av alla lekredskap på kommunens skolor, då det gäller vad som behöver åtgärdas. 
 

Beslutsunderlag 

ID 2020/498 Motion om att byta ut lek-/ klätterställningen på Storebro skola samt göra en översyn av 
övriga lekredskap på skolorna i Vimmerby kommun (SD) Id 2020.2725 
 

Beslutet skickas till 
Anneli Jacobsson (SD)  
Samhällsbyggnadsavdelningen. 
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Vimmerby 25/9-2020 
 
Motion om att byta ut lek/klätterställningen på Storebro skola samt göra en översyn av övriga 
lekredskap på skolorna i Vimmerby kommun 
 
Runt om på kommunens skolgårdar finns det lekredskap för eleverna, som de nyttjar flitigt. 
En del av dessa är gamla, till och med mycket gamla och behöver bytas ut. Vi har varit på 
Storebro skola och den klätterställning som finns där är ca 50 år gammal. Det sticker upp 
spikar så föräldraföreningen får slå ner dem med jämna mellanrum. Denna klätterställning har 
gjort sitt och behöver bytas ut, innan något barn gör sig illa. Bifogar foto på 
lek/klätterställningen. Det har kommit till vår kännedom att Vimmerby kommun har en 
lek/klätterställning som har tagits ner ifrån Bullerbyns bostadsområde och som nu finns i 
kommunens centrallager. Den är visserligen i dåligt skick men vi vet kunniga personer som är 
beredda och kan göra den iordning med ideella krafter vilket inte skulle kosta kommunen 
någonting 
Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta 
 
-att byta ut klätterställningen i Storebro till den som står i Vimmerby kommuns centrallager 
och som efter renovering kommer att bli i nyskick. 
 
-att göra en översyn av alla lekredskap på kommunens skolor, då det gäller vad som behöver 
åtgärdas. 
 
 
Anneli Jakobsson,  
Sverigedemokraterna 
 
 
. 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-03-15 

 
 

 
 
 
 
 
§ 94  2021/3 2022.956  
 

Motion om utökad tid för pulshöjande aktiviteter i grundskolan 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar    

- att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen om utökad tid för pulshöjande aktiviteter 
utöver de ordinarie idrottslektionerna i grundskolan.  

 
Motiveringen till beslutet är att ett införande av utökad tid för pulshöjande aktiviteter innebär att 
elevernas skoldag förlängs vilket kan påverka skolskjutsar och tjänstefördelning för pedagogerna.  

Sammanfattning av ärendet 
Annelie Jakobsson (SD) och Kjell Jakobsson (SD) har lämnat in en motion om utökad tid för 
pulshöjande aktiviteter utöver de ordinarie idrottslektionerna i grundskolan. Motionärerna hänvisar i 
motionen till en undersökning som samordnats med Världshälsoorganisationen (WHO) som visar att 
barn sitter för mycket under sin vakna tid. Undersökningen säger att 9 % av 15 åriga flickor och 23 % av 
11-åriga pojkar rör sig minst en timma om dagen. Motionärerna anser att de pulshöjande aktiviteterna 
med fördel kan läggas på morgonen och utövas i klassrummen. De menar att på så sätt blir aktiviteterna 
lätta att genomföra och man får ett högt deltagande. Studier visar att pulshöjande aktiviteter ökar 
koncentrationen och arbetsminnet hos eleverna och därmed förbättrade skolresultat för eleverna.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är att inte införa utökad tid för pulshöjande aktiviteter 
utöver ordinarie idrottslektioner. Skolorna arbetar redan nu på olika sätt för att stimulera fysisk aktivitet 
hos eleverna. Ett införande av utökad tid för pulshöjande aktiviteter innebär att elevernas skoldag 
förlängs vilket kan påverka skolskjutsar och tjänstefördelning för pedagogerna.  

Beslutsunderlag 
KS 2021/3 Kommunstyrelsens remiss daterad 2021-01-13 
KS 2021/3 Motion om utökad tid för pulshöjande aktiviteter i grundskolan 2021-01-01 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Barn- och utbildningsnämnden 

Datum  
2021-09-22 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 130  2021/33 2021.2597  
 

Yttrande över motion om utökad tid för pulshöjande aktiviteter i 
grundskolan 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om 
utökad tid för pulshöjande aktiviteter utöver de ordinarie idrottslektionerna i 
grundskolan.  
 
Motiveringen till beslutet är att ett införande av utökad tid för pulshöjande aktiviteter 
innebär att elevernas skoldag förlängs vilket kan påverka skolskjutsar och 
tjänstefördelning för pedagogerna.  

 

Reservationer 
Anneli Jakobsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

 

Sammanfattning 
Annelie Jakobsson (SD) och Kjell Jakobsson (SD) har lämnat in en motion om utökad 
tid för pulshöjande aktiviteter utöver de ordinarie idrottslektionerna i grundskolan. 
Motionärerna hänvisar i motionen till en undersökning som samordnats med 
Världshälsoorganisationen (WHO) som visar att barn sitter för mycket under sin vakna 
tid. Undersökningen säger att 9 % av 15 åriga flickor och 23 % av 11-åriga pojkar rör 
sig minst en timma om dagen. Motionärerna anser att de pulshöjande aktiviteterna med 
fördel kan läggas på morgonen och utövas i klassrummen. De menar att på så sätt blir 
aktiviteterna lätta att genomföra och man får ett högt deltagande. Studier visar att 
pulshöjande aktiviteter ökar koncentrationen och arbetsminnet hos eleverna och därmed 
förbättrade skolresultat för eleverna.  
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Bedömning 
Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är att inte införa utökad tid för 
pulshöjande aktiviteter utöver ordinarie idrottslektioner. Skolorna arbetar redan nu på 
olika sätt för att stimulera fysisk aktivitet hos eleverna. Ett införande av utökad tid för 
pulshöjande aktiviteter innebär att elevernas skoldag förlängs vilket kan påverka 
skolskjutsar och tjänstefördelning för pedagogerna.  

 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om 
utökad tid för pulshöjande aktiviteter utöver de ordinarie idrottslektionerna i 
grundskolan. Motiveringen är att ett införande av utökad tid för pulshöjande aktiviteter 
innebär att elevernas skoldag förlängs vilket kan påverka skolskjutsar och 
tjänstefördelning för pedagogerna.  
 

Yrkanden 
Anneli Jakobssons (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut.  

Marie Nicholson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att två förslag föreligger, förvaltningens förslag och Anneli 
Jakobssons (SD) förslag. Han ställer dem mot varandra och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens remiss daterad 2021-01-13 
Motion om utökad tid för pulshöjande aktiviteter i grundskolan 2021-01-01 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Vimmerby 2021-01-01

Motion om utökad tid för pulshöjande aktiviteter i grundskolan

I januari månad 2019 släppte folkhälsomyndigheten en rapport som visar att barn i grundskolan rör 
sig allt mindre. Undersökningen som samordnas med världshälsoorganisationen (WHO) visar att 
barnen sitter för mycket under sin vakna tid, endast 9 % av 15-åriga flickor och 23% av 11-åriga 
pojkar rör på sig minst en timma om dagen vilket är en rekommendation från WHO. De pulshöjande 
aktiviteterna kan med fördel läggas på morgonen, inför eller under teoretiska ämnen och de kan 
utövas i klassrummet. På det sättet blir aktiviteterna både lätta att genomföra och organisera 
samtidigt som man får ett högt deltagande. Studier visar att de pulshöjande aktiviteter ökar 
koncentrationen och arbetsminnet och därmed förbättrar skolresultatet för eleverna

Sverigedemokraterna värnar om folkhälsan och vi vill vända på trenden med alltför mycket 
stillasittande för barnen. Eftersom långt ifrån alla barn rör på sig tillräckligt och inte utövar någon 
form av pulshöjande aktivitet på fritiden, anser vi att skolan har en viktig uppgift att fylla.

Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta

-att samtliga elever i kommunens grundskolor får utökad tid för pulshöjande aktiviteter utöver de 
ordinarie idrottslektionerna.

Sverigedemokraterna Anneli och Kjell Jakobsson

.
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.	

Anneli Jakobsson
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Datum  
2022-03-15 

 
 

 
 
 
 
 
§ 97  2021/130 2022.959  
 

Motion om att äldreomsorgen behöver fler medarbetare 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

- att föreslå kommunfullmäktige bifalla förslaget i motionen på så sätt att socialförvaltningen, när 
pandemin är över, ska beakta möjligheten att skriva avtal med Ung omsorg som en bland flera 
vägar för att locka ungdomar till att välja att utbilda sig och arbeta inom äldreomsorg och också 
för att skapa aktiviteter för äldre. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Anneli Jakobsson, Sverigedemokraterna i Vimmerby, beskriver i en motion att antalet äldre förväntas 
öka och bedömer att ökningen av antalet äldre uppstår även i Vimmerby kommun.  
Anneli Jakobsson förklarar att unga människor knutna till företaget Ung omsorg åker ut till 
äldreboenden på helger och skollov och skapar aktiviteter för de äldre. De ersätter inte ordinarie 
personal, utan är en extra resurs. Anneli Jakobsson uppger att närmare 200 äldreboenden i Sverige har 
skrivit avtal med Ung omsorg, och att ca 2 000 ungdomar är knutna till verksamheten. Anneli Jakobsson 
menar att dessa jobb ökar intresset för arbete inom omsorgen, och motiverar till att välja Vård- och 
omsorgsprogrammet på gymnasiet.  
 
Kommunen behöver ta vara på intresset för äldreomsorgen och lyfta fram de positiva sidorna med yrket, 
menar hon. Anneli Jakobsson föreslår i sin motion att Vimmerby kommun ska se över om möjligheten 
finns att skriva avtal med Ung omsorg. 
 
Motionen har remitterats till socialnämnden för beredning. 
 
Det är en utmaning redan idag, och i än högre grad i framtiden, hur Sveriges kommuner ska klara 
kompetensförsörjningen inom äldreomsorg och övrig välfärd. Vimmerby kommun har fastställda 
kompetenskrav. Dessa har inte sänkts men däremot har det inte funnits tillräckligt många att rekrytera 
som motsvarar dessa krav. Detta problem delar vi med övriga kommuner 
i Sverige. Det skulle inte ha varit möjligt att ge den ordinarie personalen semester i sommar om inte 
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personer utan utbildning hade anställts. 
 
Inom både socialförvaltningen och kommunens HR-avdelning pågår arbete för att öka kompetensen, 
exempelvis utbildning i samverkan med Lärcentrum, och att öka attraktiviteten.  
Att få fler ungdomar att välja att jobba inom äldreomsorgen är viktigt. Verksamheten ”Ung omsorg” kan 
vara något för Vimmerby kommun att skaffa mer information om när pandemin covid-19 är över.  
 

Beslutsunderlag 
KS 2022/130 Motion om att äldreomsorgen behöver fler medarbetare, SN 2021.211. 
KS 2022/130 Remiss från fullmäktigepresidiet. SN 2021.212.  

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige  
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§ 73  2021/81 2021.958  

 

Motion om att äldreomsorgen behöver fler medarbetare 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla förslaget i motionen på så sätt att 

socialförvaltningen, när pandemin är över, ska beakta möjligheten att skriva avtal med  

Ung omsorg som en bland flera vägar för att locka ungdomar till att välja att utbilda sig  

och arbeta inom äldreomsorg och också för att skapa aktiviteter för äldre.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (--), för Sverigedemokraterna i Vimmerby vid den tidpunkten 

motionen inkom, beskriver i en motion att antalet äldre förväntas öka och bedömer 

att ökningen av antalet äldre uppstår även i Vimmerby kommun. Anneli Jakobsson 

förklarar att unga människor knutna till företaget Ung omsorg åker ut till äldreboenden 

på helger och skollov och skapar aktiviteter för de äldre. De ersätter inte ordinarie 

personal, utan är en extra resurs. Hon menar att verksamheten ger mer guldkant och 

omsorg för de äldre, samtidigt som det är ett meningsfullt extraarbete.  

 

Anneli Jakobsson uppger att närmare 200 äldreboenden i Sverige har skrivit avtal  

med Ung omsorg, och att cirka 2 000 ungdomar är knutna till verksamheten. Anneli 

Jakobsson menar att dessa jobb ökar intresset för arbete inom omsorgen, och motiverar 

till att välja Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet. Kommunen behöver ta vara 

på intresset för äldreomsorgen och lyfta fram de positiva sidorna med yrket, menar  

hon. Anneli Jakobsson föreslår i sin motion att Vimmerby kommun ska se över om 

möjligheten finns att skriva avtal med Ung omsorg. 

 

Motionen har remitterats till socialnämnden för beredning. 

 

I den tjänsteskrivelse från socialchef Anette Nilsson som socialnämnden får del av 

framgår att det är en utmaning redan idag, och i än högre grad i framtiden, hur  

Sveriges kommuner ska klara kompetensförsörjningen inom äldreomsorg och övrig 

välfärd. Vimmerby kommun har fastställda kompetenskrav. Dessa har inte sänkts  

men däremot har det inte funnits tillräckligt många att rekrytera som motsvarar dessa 
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krav. Detta problem delar Vimmerby med övriga kommuner i Sverige. Det skulle inte 

ha varit möjligt att ge den ordinarie personalen semester i sommar om inte personer  

utan utbildning hade anställts. Inom både socialförvaltningen och kommunens HR-

avdelning pågår arbete för att öka kompetensen, exempelvis utbildning i samverkan 

med Lärcentrum, och att öka attraktiviteten. Att få fler ungdomar att välja att jobba 

inom äldreomsorgen är viktigt. Verksamheten ”Ung omsorg” kan vara något för 

Vimmerby kommun att skaffa mer information om när pandemin covid-19 är över.  

 

Just nu och under de senaste ca 1,5 åren har det dock inte varit aktuellt med aktiviteter 

via andra än ordinarie medarbetare i och med att pandemin innebär begränsningar  

inom äldreomsorgen för att förhindra smittspridning.  

 

Beslutsunderlag 

Motion om att äldreomsorgen behöver fler medarbetare, SN 2021.211. 

Remiss från fullmäktigepresidiet. SN 2021.212.  

Tjänsteskrivelse. SN id 2021.721. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

335



Vimmerby 2/3-2021

Motion om att äldreomsorgen behöver fler medarbetare

Det är känt sedan mycket länge att vi står inför en utmaning när Sveriges befolkning 
förväntas passera 11 miljoner invånare år 2028 och andelen äldre (80 plus) förväntas 
bli 255 000 personer fler, jämfört med år 2018. Kalmar län är inget undantag när det 
gäller ökning av äldre personer. År 2019 fanns det 16 500 som var äldre än 80 år och 
år 2030 förväntas den siffran stiga till 24 600 personer och i Vimmerby kommun 
beräknas det att finnas 1400 personer (80 plus) år 2030.

Attityden till vårdyrket har förändrats och kommunens val att kontinuerligt sänka 
kraven har också bidragit till en försämring. Med det inte sagt att Vimmerby kommun 
har en dålig äldreomsorg, men att anställa sommarvikarier utan krav på kunskap i 
svenska språket och andra kriterier, bara för att tillsätta platserna, är inte rätt väg att 
gå. 

Många kommuner i Sverige har skrivit avtal med ”Ung omsorg”, som startade 2007. 
Idag är ca 2 000 ungdomar knutna till verksamheten. Det är unga människor som 
åker ut till äldreboenden på helger och skollov och som skapar aktiviteter för de 
äldre. 

Ungdomarna ersätter inte ordinarie personal utan är en extra resurs. Verksamheten 
är populär, den ger mer guldkant och omsorg för de äldre, samtidigt som det är ett 
meningsfullt extraarbete. Det bästa av allt är att dessa jobb skapar ett större intresse 
för att arbeta inom omsorg och motivation att välja vård och omsorgsprogrammet på 
gymnasiet. Idén som företaget har är att man vill göra äldreomsorgen mer attraktiv 
som ett framtida karriärval. Idag har närmare 200 äldreboenden i Sverige skrivit avtal 
med Ung omsorg. 

Med detta menar vi Sverigedemokrater att det är dags för Vimmerby kommun att 
tänka nytt för att öka intresset för vård och omsorgsyrket hos yngre personer. Tiden 
för att införa detta är väldigt passande just nu, när intresset för äldreomsorgen under 
pågående pandemi blivit så stort. Vi måste hålla fast intresset för äldreomsorgen och 
lyfta fram alla de positiva delarna med att arbeta i ett av världens viktigaste yrken. 
Alla kan inte och ska inte bli undersköterskor, men vi behöver personal som vill 
arbeta med det viktigaste som finns, med människor.

Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta
-att se över om möjligheten finns att skriva avtal med Ung omsorg

Sverigedemokraterna/Anneli Jakobsson
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.	

Anneli Jakobsson
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§ 111  2020/499 2022.1105  
 

Medborgarförslag om att installera solceller på samtliga kommunägda, solbelysta tak 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

- att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget besvarat. 
 
Motivering: Kommunen har valt att avvakta beslut om solceller på egna fastighetsbeståndet. Detta pga. 
att det finns intressenter  för att bygga en solcellspark och där man med ett delägarskap skulle få mest 
nytta för pengarna. Vid nyproduktion av kommunala fastigheter finns alltid solceller med i projektet 
som alternativ energikälla. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ingvar Edlund m fl skriver i sitt medborgarförslag att klimatkrisen är akut, att 
jordens medeltemperatur har ökat med mer än 1 grad, och att stat, kommuner och myndigheter har ett 
särskilt ansvar att vara föredömen och visa vägen. Ingvar Edlund menar att en nyckel för att klara 
klimatkrisen är att lämna den fossila energin, dvs förbränning av olja, gas och kol. Samtidigt behöver 
produktionen av grön energi utökas. Ingvar Edlund skriver att solel är den mest miljövänliga energin.  
Ingvar Edlund m fl föreslår att kommunen installerar solceller på alla sina solbelysta tak i söder-, öster- 
och västerläge. Han menar att det är en investering, men att den betalar sig långt innan solcellernas 
livslängd är slut. Ingvar Edlund m fl föreslår vidare att samtliga aktuella takytor förses med solceller 
senast år 2030 med en utbyggnadstakt om minst 10 % av aktuella takytor årligen från år 2020. Det 
innefattar även byggnader som ägs av kommunala bolag.  
 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att anse medborgarförslaget besvarat. 
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Yrkande 
Lars Johansson (V) yrkar bifall till medborgarförslaget.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att två förslag föreligger, utskottets förslag och Lars Johanssons (V) förslag. Han 
ställer dem mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med utskottets förslag. 
 

Beslutsunderlag 
KS 2020/449 Medborgarförslag om att installera solceller på samtliga kommunägda, solbelysta tak Id 
2020.2729 
KS 2020/449 Tjänsteskrivelse Medborgarförslag om att installera solceller på samtliga kommunägda, 
solbelysta tak 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
----- 
Ingvar Edlund 
Samhällsbyggnadsavdelningen. 
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§ 99  2021/363 2022.961  
 

Medborgarförslag om parkering vid kvarndammen i Gullringen 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

- att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.  
 
Motivering: Avslag föreslås med hänvisning till den stora kostnad som blir för en detaljplaneändring 
samt att fylla i och schakta massor.  
 

Sammanfattning 
Folke Boman föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen anlägger en parkering på tomten 
Smultronstigen 5, nära Kvarndammen, i Gullringen. Han skriver att Kvarndammen besöks av många 
badgäster samt besökare till vandringslederna under sommartid, och att det inte finns någon tillåten 
parkeringsplats relativt nära badet.  
 
Avslag föreslås med hänsyn till att det detaljplaneändring skulle kosta cirka 50 000 kr. Utöver det så 
beräknas markarbetet kosta cirka 200 000 kr. det räcker inte bara med ett vägmärke som 
medborgarförslaget föreslår. Då marken är planlagd som bostadsmark får man inte anlägga en parkering 
där hur som helst. 
 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att 
 

1. avslå medborgarförslaget 
 

2. Samhällsbyggnadsutskottet ger samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att utreda möjligheten 
att utöka befintliga parkeringen på östra sidan av Kvarndammen och återkomma med förslag.  
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Beslutsunderlag 
KS 2021/363 Medborgarförslag: Parkering vid kvarndammen i Gullringen, KS 2021.3632 
KS 2021/363 Tjänsteskrivelse Medborgarförslag om parkering vid Kvarndammen i Gullringen 
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Folke Boman 
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§ 98  2021/398 2022.960  
 

Medborgarförslag rörande fortkörning på Prästgårdsgatan 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

- att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. 
 
Motivering: Avslag med hänvisning till att det finns trottoar och att de ska bli 60 km/h på sträckan efter 
rätt fart i staden. Därutöver ligger bebyggelsen på betryggande avstånd.  

Sammanfattning 
Christian Bauer föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen ser över Prästgårdsgatan och  säkerställer 
till 100%, genom två farthinder, att både människor och djur kan leva i trygghet   och säkerhet. 
 
Christian Bauer har lagt märke till fortkörning på Prästgårdsgatan sträckan innan korsningen  mot Astrid 
Lindgrens gata, det gäller även vid övergångsstället. Han menar att trafiksituationen innebär stora risker 
för både vuxna och barn samt husdjur som dagligen trafikerar området. 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
KS 2021/398 Tjänsteskrivelse Medborgarförslag rörande fortkörning på Prästgårdsgatan  
KS 2021/398 Skrivelse 2021-09-16, Överlåtelse av beslutanderätt 
KS 2021/398 Medborgarförslag rörande fortkörning på Prästgårdsgatan, KS 2021.3955 
 

Beslutet skickas till 
Christian Bauer 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Polisen
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