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2. uppmanar nämnderna att a) vara återhållsamma med tilldelade resurser samt att 
vid behov omfördela medel inom ram. b) arbeta aktivt för att minska 
kostnadsvolymen inför 2021. c) uppdra åt kommunstyrelsen att stödja 
socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden i nödvändigt 
omställningsarbete. 

 171 - 
231 

11 Finansrapport per 2020-08-31 
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12 Låneram och borgensåtagande år 2021 

Förslag till beslut:  
1. Kommunfullmäktige fastställer total låneram för kommunkoncernen till 1 500 
mnkr för budgetåret 2021.  
2. Kommunstyrelsen har under år 2021 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2021. 
3. Kommunstyrelsen har under år 2021 rätt att nyupplåna, det vill säga öka 
kommunens långfristiga skulder under 2021 med totalt 50 mnkr. 
4. Kommunstyrelsen ingår såsom för egen skuld borgen för Vimmerby Energi och 
Miljö AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 450 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska i dessa fall 
beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid 
undertecknandet av skuldebreven. 
5. Kommunstyrelsen ingår såsom för egen skuld borgen för Vimmerby kommun 
Förvaltnings AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 40 mnkr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska i dessa fall 
beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid 
undertecknandet av skuldebreven. 
6. Kommunstyrelsen ingår såsom för egen skuld borgen för Vimarhem AB:s 
låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 400 mnkr, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i dessa fall beräknas på 
respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. 
7. Kommunstyrelsen ingår såsom för egen skuld borgen för Vimmerby Fibernät 
AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 50 mnkr, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader. Det totala hösta lånebeloppet ska i dessa fall beräknas på 
respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. 
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13 Borgensavgiftsnivå år 2021 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiftsnivån inom 
kommunkoncernen till 0,5 procent av nyttjad borgensram för år 2021. 

 248 - 
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14 Rambudget, skattesats och finansiella mål år 2021 
Förslag till beslut:  
1. Kommunfullmäktige antar förslag på skattesats till 22,36 kronor per skattekrona 
för år 2021 (det vill säga 22,36 procent av den beskattningsbara inkomsten för dem 
som är mantalsskrivna i Vimmerby kommun). 
2. Kommunfullmäktige antar förslag till tre övergripande finansiella mål: 
a) Vimmerby kommuns resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatter och 
generella statsbidrag. 
b) Vimmerby kommuns låneskuld ska långsiktigt bli lägre. 
c) Självfinansieringsgraden av Vimmerby kommuns investeringar ska över en 
mandatperiod uppgå till 100 procent med undantag av särskilt utpekade 
investeringsprojekt. 
3. Kommunfullmäktige antar förslag till driftsramar för Vimmerby kommun 2021 
4. Kommunfullmäktige antar förslag till fördelning av nämndernas driftsramar 
2021 vilket innebär att nettokostnaderna budgeteras till 1031,3 mnkr. 
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5. Fördelningen i mnkr är (Kalkylerade kapitalkostnader ligger som en intäkt). 
a) Kommunstyrelsen 206,0 
b) Barn- och utbildningsnämnden 365,6 
c) Socialnämnden 399,9 
d) Miljö- och byggnadsnämnden 8,6 
e) Överförmyndaren 2,1 
f) Revision 0,9 
g) Valnämnd 0,1 
h) Löneanslag 28,3 
i) Pensioner 24,1 
j) Kalkylerade kapitalkostnader 41,9 
k) Avskrivningar 34,0 
l) Oförutsedda medel 3,7 
Nämndernas ramar justeras efter beslut om interna justeringar 2020 som även 
påverkar 2021, exempelvis tilläggsanslag, kapitalkostnader, internhyror, löner och 
omföringar. 
6. Kommunfullmäktige antar förslag på total finansiering till 1 042,0 mnkr, med 
fördelning i mnkr: 
Skatter och statsbidrag 1 013,6 
Extra statsbidrag 18,4 
Finansnetto 10,0 
7. Kommunfullmäktige antar förslag till investeringsram år 2021 till 80 mnkr, 
varav 50 mnkr ska självfinansieras och 30 mnkr finansieras med lån (Nybble) 
8. Kommunfullmäktige antar förslag, årets resultat år 2021 till 10,7 mnkr 
9. Kommunfullmäktige antar förslag till att ge uppdrag till nämnderna att enligt 
fastställd tidplan återkomma med detaljbudget samt investeringsplan för år 2021, 
som kommunstyrelsen ansvarar för att sammanställa i ett samlat dokument. 

15 Nya investeringar år 2020 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige godkänner omdisponering och 
igångsättningen av investeringar enligt förslag för 2020 inom ramen för 80 mnkr. 
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16 Ändring av detaljplan, del av Vimmerby 3:7, Engströms Bil 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige antar detaljplanen för del av Vimmerby 
3:7 Engströms Bil, Vimmerby kommun. 
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17 Avtal mellan Vimmerby kommun och Vimmerby Energi & Miljö AB om 
brandvattenförsörjning 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige antar avtalet mellan Vimmerby kommun 
och Vimmerby energi och miljö AB om brandvattenförsörjning. 
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18 Köpeavtal mellan kommunen och Åbro Bryggeri AB - del av Vimmerby 3:2, 
3:7 och 3:193. Fastighetsreglering Vimmerby 3:2, 3:193, 3:212, Skillingarums 
s:1 och Vimmerby 3:193 
Förslag till beslut:  
1. Kommunfullmäktige godkänner köpeavtal mellan Vimmerby kommun och Åbro 
Bryggeri AB avseende del av fastigheterna Vimmerby 3:2, 3:7 och 3:193.  
2. Kommunfullmäktige godkänner ansökan och överenskommelse om 
fastighetsreglering mellan Vimmerby kommun och Åbro Bryggeri AB berörande 
Vimmerby 3:2, 3:193 och 3:212. 
3. Kommunfullmäktige godkänner ansökan och överenskommelse om 
fastighetsreglering berörande Skillingarums s:1 och Vimmerby 3:193. 
4. Kommunfullmäktige godkänner köpeskillingen 1 678 320 kr, mellan Vimmerby 
kommun och Åbro Bryggeri AB avseende del av fastigheterna Vimmerby 3:2, 3:7 
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och 3:193. 34 050 kr, fastighetsreglering mellan Vimmerby kommun och Åbro 
Bryggeri AB berörande Vimmerby 3:2, 3:193 och 3:212. 

19 Motion - Vimmerby behöver ett träbyggnadsprogram 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Motivering : Vimmerby kommun arbetar med och bygger utifrån de möjligheter 
och potential som träbyggnationer erbjuder genom upphandlingar och det antagna 
programmet Vackra Vimmerby samt målen i Agenda 2030. 

 331 - 
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20 Motion Vimmerby kommun En mer attraktiv arbetsgivare 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 341 - 
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21 Motion om slöjförbud på kommunala arbetsplatser 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige avslår motionen. 
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22 Motion om elektroniska dosetter 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
Motivering : Socialförvaltningen bevakar erfarenheter av elektroniska dosetter och 
annan välfärdsteknik för att utifrån detta ta ställning till vad som bör införas. 
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23 Motion - hjärtstartare räddar liv 
Förslag till beslut:  
1. Kommunfullmäktige ställer sig positivt till att hjärtstartare installeras i 
kommunala verksamheter. 
2. Varje kommunal verksamhet har själv att bedöma, utifrån sin egen funktion och 
förutsättningar, om hjärtstartare ska installeras. 
3. Motionen anses i och med detta besvarad. 
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24 Motion om digitala samtal på våra äldreboenden i Vimmerby kommun 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
Motivering : Det som föreslås i motionen är redan infört. 
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25 Motion om att betala ut klädbidrag till vård- och omsorgspersonal 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige anse motionen besvarad. 
Motivering : Arbetskläder är redan inköpta. 
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26 Motion om nya odlingslotter 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige avslår motionen. 
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27 Motion - Mentorer i skolan 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 384 - 
388 

28 Medborgarförslag om att hålla all mark inom kommunen kommunägd 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

 389 - 
391 

 
 
 
Vimmerby 2020-11-11 
 
 
Leif Larsson   Jenny Andersson 
Ordförande   Sekreterare 
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Följ medföljande instruktioner för att kunna få fram bokmärken i kallelsedokumentet. 
 
Vid anmälan av förhinder och inkallande av ersättare skicka i första hand ett mail till 
kommunens huvudbrevlåda: kommun@vimmerby.se. Kontakta även din gruppledare. 
 
Vid frågor kontakta: 
Administratör Liselott Frejd: 0492/ 76 90 18 
Kommunsekreterare Jenny Andersson: 0492/ 76 90 06 
 
Se även under Kommun och politik, Förtroendevalda på kommunens hemsida: 
http://www.vimmerby.se/kommunochpolitik/fortroendevalda/fordigsomarfortroendevald  
 
Protokollet justeras den 23 november på Administrativa avdelningen, stadshuset, Vimmerby. 
 
Nästa sammanträde infaller den 14 december kl 18:00 i Plenisalen, Stadshuset. 
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Sammanträdesprotokoll  
 
 
 
 
 

 
Krisledningsnämnden 

Datum  
2020-11-10 

 

 

 
 
 
§ 1  2020/570 Id  
 

Krisledningsnämndens åtgärder med anledning av covid-19 
 

Krisledningsnämndens beslut 
Krisledningsnämnden beslutar  
 
1. om följande lokala restriktioner och åtgärder vilka gäller från och med 2020-11-10 intill 

dess att nya beslut tas, dock längst till 2020-12-08 
 
Verksamhet Åtgärd Ansvar i normalläge 

Allaktivitetshuset Fabriken 
 

Fabrikens verksamhet stänger.  
 
Eventuellt kommer utomhusaktiviteter och digitala aktiviteter att 
arrangeras. 

Kommunstyrelsen 

Biblioteket 
 

Biblioteken i Vimmerby kommun stängs som mötesplatser och är 
endast öppna för samhällsinformation och utlåning.  
 
Tidningshörnan i Stadshuset stängs tillsvidare. 

Kommunstyrelsen 

Kulturskolan 
 

Kulturskolans verksamhet stängs ner för gruppaktiviteter.  
 
Eventuellt kan viss undervisningen komma att ersättas med digitala 
lektioner. Viss individuell undervisning kommer att fortgå för barn 
och ungdomar födda 2005 och senare.  

Kommunstyrelsen 

Stadsmuseet Näktergalen Utställningen Närbild Vimmerbytrakten senareläggs. Kommunstyrelsen 

Vimmerby Mötesplatser 
 

Mötesplats Bullerbyn, Mötesplats Erikshjälpen och Mötesplats Södra 
Vi stängs.  

Kommunstyrelsen 

Vuxenutbildning och SFI 
 

Vimmerby kommuns vuxenutbildning och SFI-undervisning kommer 
att ske på distans under tiden som de lokala allmänna råden gäller.  

Barn- och utbild-
ningsnämnden 

Idrottsanläggningar Vimmerby kommuns idrottsanläggningar, både inne och ute, stängs 
för all verksamhet.  
 
Undantag gäller föreningsdriven träning för barn födda 2005 eller 
senare samt för yrkesmässig idrott.  
 
Vårdnadshavare får inte vistas i lokalerna utan lämnar barn vid 
entrén, och varje förening ansvarar för att möta barnen om det 
behövs. Ombyte ska ske på annan plats än i anläggningens 
omklädningsrum. 
 

Kommunstyrelsen 
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Krisledningsnämnden 

Datum  
2020-11-10 

 

 
 
2. att ställa sig bakom tidigare fattade beslut 
 
Verksamhet Åtgärd Ansvar i normalläge 

Förskola, grundskola, 
gymnasium och 
fritidsverksamhet 
 

Förskole- och fritidsverksamhet samt all undervisning inom 
grundskola och gymnasieskola bedrivs som vanligt. 
 
Simundervisning inom ramen för skolans undervisning genomförs 
som vanligt. 

Barn- och utbild-
ningsnämnden 

Vård- och omsorgsboenden Vimmerby kommun avråder starkt från besök på kommunens vård- 
och omsorgsboenden Borghaga, Kvillgården, Vidala och Vimarhaga. 

Socialnämnden 

Dagverksamhet/Träffpunkter 
för äldre 

Samtliga träffpunkter/dagverksamheter för äldre håller fortsatt 
stängt.  

Socialnämnden 

 
Krisledningsnämndens beslut är enigt. 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C) har 2020-11-10 beslutat att aktivera Vimmerby 
kommuns krisledningsnämnd med anledning av läget beträffande covid-19.  
 
Detta sker med stöd av dels Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, dels kommunstyrelsens reglemente. 
 
Ärendet 

Bakgrund 
I kommunstyrelsens reglemente (antaget av kommunfullmäktige 2019-01-28, KF § 8) stadgas vad som 
gäller för den krisledningsnämnd som kommunen är skyldig att ha enligt Lag (2006:544) om kommuners 
och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap: 
 
”Krisledning och höjd beredskap  
11 § Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om 
totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd). Styrelsen är krisledningsnämnd.  
 
 Krisledningsnämnden får överta beslutanderätt från övriga nämnder. Beslutande-rätt får endast övertas i 

den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den specifika händelsens art och omfattning.  

Alla föreningar och organisationer uppmanas att följa de allmänna 
råden och minimera sammankomster så långt det är möjligt.  

Företagsbesök 
 

Inplanerade företagsbesök kommer inte att genomföras fysiskt. 
 
Digitala alternativ erbjuds.  

Kommunstyrelsen 
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Krisledningsnämnden 

Datum  
2020-11-10 

 

 Styrelsens presidium är också presidium i krisledningsnämnden.  

 Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i 
funktion och beslutar i sådana fall att så ska ske.  

 Ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte 
kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden. Har ordföranden i 
krisledningsnämnden förhinder träder vice ordföranden in i dennes ställe.  

 När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som krisledningsnämnden 
har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd.  

 Krisledningsnämndens beslut ska anmälas till fullmäktige vid närmast följande fullmäktigesammanträde.”  

 
Aktuell situation 
Läget beträffande covid-19 har under senare tid snabbt blivit sämre. Folkhälsomyndigheten har i 
samförstånd med regionala organ utfärdat regionala restriktioner för flera regioner i landet och allt talar 
för att sådana, i närtid, kommer att utfärdas också för Region Kalmar län. 
 
De restriktioner som utfärdas påverkar många av de verksamheter som kommunen ansvarar för och löper 
horisontellt genom den kommunala organisationen. Allmänheten kommer i flera avseenden att påverkas 
av restriktionerna. 
 
För att snabbt kunna ta beslut som präglas av ett konsekvent och stringent förhållningssätt har 
kommunstyrelsens ordförande beslutat att 2020-11-10 aktivera kommunens krisledningsnämnd. 
 
Detta innebär att krisledningsnämnden övertar beslutanderätten från övriga nämnder. 
 
Initialt betyder detta att krisledningsnämnden endast tar beslut i linje med de restriktioner som utfärdas för 
Region Kalmar län. I allt övrigt fördelas ansvar för, beslut om och drift av verksamheten i enlighet med det 
som normalt gäller.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Åtgärder med anledning av covid-19 
 

Beslutet skickas till 
samtliga nämnder och bolag
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From:                                 Jacob Käll
Sent:                                  Tue, 10 Nov 2020 10:35:06 +0100
To:                                      Michael Ekström
Subject:                             aktivering av krisledningsnämnden

Med anledning av rådande läge i coronapandemin tar jag härmed beslut, som kommunstyrelsens 
ordförande, om att aktivera krisledningsnämnden och vill kalla till möte med den idag, tisdag, kl 13. 
 
Med vänliga hälsningar

Jacob Käll 
Kommunstyrelsens ordförande 

Vimmerby kommun 
598 81 Vimmerby
0492-76 90 16 
jacob.kall@vimmerby.se | vimmerby.se 
_________________________________________ 
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Revisionsrapport 

 

  

Granskning av 

hjälpmedels-

nämnden 
Borgholms kommun, Emmaboda kommun, 

Hultsfreds kommun, Högsby kommun, Kalmar 

kommun, Mönsterås kommun, Mörbylånga 

kommun, Nybro kommun, Oskarshamns 

kommun, Torsås kommun, Vimmerby 

kommun och Västerviks kommun 

Oktober 2020 

Caroline Liljebjörn 

Jörn Wahlroth och Elin Freeman 

10



 
 

1 

Innehållsförteckning 

 

Sammanfattning och revisionell bedömning 2 

Inledning 7 

Bakgrund 7 

Syfte och Revisionsfrågor 7 

Revisionskriterier 8 

Avgränsning 8 

Metod 8 

Iakttagelser och bedömningar 9 

Bedrivs verksamheten enligt gällande avtal? 9 

Bedrivs verksamheten enligt gällande reglemente? 10 

Är roller mellan Kalmar kommun som värdkommun, nämnden och förvaltningen 

tydliggjorda? 11 

Är protokollen ändamålsenligt upprättade? 14 

Finns det mål och riktlinjer för verksamhet och ekonomi? 15 

Sker det en uppföljning av mål och riktlinjer samt ekonomi till nämnden och till 

respektive kommun? 16 

Är arbetet med intern kontroll ändamålsenligt inklusive organisation, riskanalys, 

internkontrollplan, uppföljning och utvärdering? 18 

Sker lagerhanteringen enligt god redovisningssed och med tillräcklig intern kontroll? 19 

Bilaga 1: Verksamhetsmål 22 

Bilaga 2: Prognos per 30 april 2020 23 

 

  

11



 
 

2 

 

Sammanfattning och 
revisionell bedömning 
Kalmar läns kommuner samverkar genom en gemensam nämnd för rehablitiering och 

försörjningsverksamhet för tekniska hjälpmedel. Kalmar kommun är värdkommun för 

den gemensamma nämnden vilket bland annat innebär att kommunen är arbetsgivare 

för personalen som arbetar i nämndens verksamhet. Nämndens behörighet och 

befogenhet regleras av en överenskommelse daterad 2019-03-27.  

Revisorerna i länets kommuner har, utifrån en bedömning av väsentlighet och risk, 

funnit det angeläget att granska om hjälpmedelsnämnden säkerställer om 

verksamheten bedrivs ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll samt om 

lagerhanteringen sker enligt god redovisningssed och med tillräcklig intern kontroll. 

Syftet är att granska om hjälpmedelsnämnden säkerställer att verksamheten bedrivs 

ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll samt om lagerhanteringen sker enligt 

god redovisningssed och med tillräcklig intern kontroll. 

Vi bedömer att hjälpmedelsnämnden inte helt säkerställer att verksamheten bedrivs 

ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll. 

Vi bedömer att hjälpmedelsnämnden inte helt säkerställer att lagerhanteringen sker 

enligt god redovisningssed, men att lagerhanteringen sker med tillräcklig intern 

kontroll. 

Den revisionella bedömningen grundar sig på revisionsfrågorna. 

Revisionsfrågor Kommentar  

Bedrivs verksamheten 
enligt gällande avtal? 

Uppfylld 

Vi bedömer att verksamheten i allt väsentligt bedrivs 

i enlighet med gällande avtal, men vi anser att 

rapporteringen till kommunerna behöver klargöras på 

så sätt att överensstämmelse råder mellan avtalet, 

bilagor och reglementet.  

. 
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Bedrivs verksamheten 
enligt gällande 
reglemente? 

Uppfylld 

Vi bedömer att verksamheten i allt väsentligt bedrivs 

enligt gällande reglemente. Vi anser att nämnden 

bör följa upp att de justerade protokollen 

tillkännages på var och en av de samverkande 

kommunernas anslagstavlor. Den kvartalsvisa 

rapporteringen till medlemskommunerna bör 

anpassas till övriga delar av avtalet. 

 

 

Är roller och ansvar 
mellan Kalmar kommun 
som värdkommun, 
nämnden och 
förvaltningen 
tydliggjorda? 

Delvis uppfylld 

Vi bedömer att roller mellan värdkommunen, 

nämnden och förvaltningen delvis är tydliggjorda. 

Det baserar vi på att det har skett ett förtydligande 

av verksamhetschefens ansvarsområde genom 

upprättad funktionsbeskrivning, att 

ledningsgruppens arbete utförs i enlighet med 

avtalet, att det har upprättats en delegationsordning 

som innebär en förenklad hantering av vissa 

ärenden samt att organisationen har stärkts med 

enhetschefer i Kalmar och Västervik. 

Vi bedömer vidare att det finns ytterligare 

förbättringsområden för att stärka tydligheten i roller, 

till exempel mellan Kalmar kommun som 

värdkommun och nämnden. Det gäller till exempel 

att förtydliga rutinen att förteckna och anmäla 

delegationsärenden till nämnden samt att göra en 

genomlysning av benämningar på nämnd och 

förvaltning i officiella dokument i syfte att hitta en 

enhetlig hållning i frågan. Vidare att tydliggöra i 

avtalet var ansvaret för beredning och verkställighet 

av nämndens beslut samt för planering och 

administration av nämndens verksamhet ligger. Vi 

anser att det skulle förtydliga förhållandet mellan 

värdkommunen i sin helhet och 

hjälpmedelsnämnden om nämnden anger vilka av 

värdkommunens styrande dokument som är 

relevanta för nämndens verksamhet. 
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Är protokollen 
ändamålsenligt 
upprättade? 

Delvis uppfylld 
Vi bedömer att protokollen delvis är ändamålsenligt 

upprättade. Det baserar vi på att övervägande delen 

av protokollen innehåller nödvändig information. Vi 

anser dock att beskrivningen av hur ordförande 

ställer framkomna förslag mot varandra tydligt ska 

framgå av protokollen.  

Vidare avser inte bilaga som behandlas på mötet i 

maj 2020 reglementet utan samverkansavtalet. Vi 

anser inte att hjälpmedelsnämnden har mandat att 

besluta om avtalet och dess bilagor. Den formellt 

riktiga formuleringen är att hjälpmedelsnämnden 

överlämnar den reviderade bilagan för beslut i 

kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. 

Vi rekommenderar att det upprättas en mall för 

granskning av protokollen som justeringspersoner 

kan ha som stöd för att säkerställa riktigheten innan 

de signerar. 

 

Finns det mål och 
riktlinjer för verksamhet 
och ekonomi? 

Uppfylld 
Vi bedömer att det finns mål och riktlinjer för 

verksamhet och ekonomi i den budget och 

verksamhetsplan som nämnden beslutat inför år 

2020. Verksamhetsplanen innehåller en 

övergripande målsättning som brutits ned i fyra olika 

perspektiv. 

 

Sker det en uppföljning 
av mål och riktlinjer 
samt ekonomi till 
nämnden och till 
respektive kommun? 

Uppfylld 
Vi bedömer att det sker en uppföljning av mål och 

riktlinjer samt ekonomi till nämnden och till 

respektive medlemskommun. Vi ser positivt på att 

mål och nyckeltal kommer att granskas i syfte att 

uppnå tydligare styrning av verksamhetens kvalitet. 
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Är arbetet med intern 
kontroll ändamålsenligt 
inklusive organisation, 
riskanalys, 
internkontrollplan, 
uppföljning och 
utvärdering? 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att arbetet med intern kontroll delvis är 

ändamålsenligt. Det baserar vi på att nämnden tagit 

beslut om en riskanalys som legat till grund för en 

internkontrollplan, men att internkontrollplanen inte 

har fastställts av nämnden. Vi noterar att det saknas 

kontrollmoment för hälften av de riskområden som 

identifierats i riskanalysen. Vi anser att tidpunkterna 

för uppföljning av internkontrollplanen bör 

överensstämma mellan dokumentet 

”Verksamhetsplan och budget” samt riktlinjerna för 

interkontroll i Kalmar kommun. 

 

Sker lagerhanteringen 
enligt god 
redovisningssed och 
med tillräcklig intern 
kontroll? 

Delvis uppfylld 
Vi bedömer att lagerhanteringen inte helt sker enligt 

god redovisningssed. Det baserar vi på att det inte 

skett utrangering av utgående produkter årligen 

under nämndens verksamhetstid utan att det byggts 

upp ett lagervärde som innehåller ej användbara 

artiklar. Enligt god redovisningssed ska utgående 

artiklar utrangeras löpande och vid varje 

bokslutstillfälle ska lagrets värde motsvaras av 

kuranta artiklar.  

Vi bedömer att lagerhanteringen sker med god intern 

kontroll. Det baserar vi på att transaktionerna i 

lagersystemet vid inköp och försäljning 

dokumenteras och kan sökas i efterhand samt att det 

görs årliga inventeringar där det dokumenteras vilka 

delar av lagret som det inte sker någon omsättning i. 
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Rekommendationer 

Vi rekommenderar hjälpmedelsnämnden: 

• att ta initiativ till en översyn av avtal, bilagor och reglemente och föreslå 

medlemskommunerna ändring av budget- och verksamhetsuppföljning så att 

en samstämmighet råder mellan dokumenten. 

• att ta initiativ att tydliggöra roller och ansvar mellan Kalmar kommun som 

värdkommun och nämnden. 

• att upprätta en mall för granskning av protokollen som justeringspersoner kan 

ha som stöd för att säkerställa riktigheten innan de signerar. 

• att efter verksamhetsföreträdarnas beredning, i större utsträckning involveras i 

målarbetet, vilka mål som ska följas och vilka ambitioner som ska gälla för 

nyckeltalen/indikatorerna. Samtidigt noterar vi att en sådan ambition framgår i 

intervju.  

• att omsättning av hjälpmedel särredovisas i ett eget diagram för att särskilja 

kostnadsstället från övriga driftkostnader/-intäkter. Säkerställ även att varje års 

resultat redovisas var för sig samt att det inte uppstår differenser mellan inköp 

och försäljning i samband med verksamhetsårens slut. 

• att överväga att fastställa riktlinjer för arbetet med intern kontroll. 

• att återstående del av lagret som bedöms sakna värde utrangeras så snart 

som möjligt och att kostnaden tas senast per 31 december 2020. Det är inte 

förenligt med god redovisningssed att dela upp utrangeringen under flera år för 

att undvika att redovisa ekonomiskt underskott.  

• att utreda hur underskott jämfört med budget ska hanteras i relation till 

medlemskommunerna. 

• att rutinen för värdering av lagret stärks genom att det minst årligen sker en 

prövning av vilka utgående artiklar som bör utrangeras. Rutinen kan med 

fördel kopplas till beslut om upphandling av nya produkter och leverantörernas 

riktlinjer för användning av produkterna. När användningstiden för en produkt 

börjar närma sig sitt slut bör lagerhållning av tillbehör och reservdelar hållas på 

ett minimum. Det kan även bli aktuellt att överväga att inte återköpa vissa 

tillbehör och reservdelar om bedömningen är att de inte kommer att 

återanvändas.  

• att säkerställa att det finns en post i driftbudgeten för utrangering av tillbehör 

och reservdelar som täcker den årliga kostnaden för lagervärdering.  
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Inledning 
Bakgrund 

Kalmar läns kommuner samverkar genom en gemensam nämnd för rehablitiering och 

försörjningsverksamhet för tekniska hjälpmedel. Kalmar kommun är värdkommun för 

den gemensamma nämnden vilket bland annat innebär att kommunen är arbetsgivare 

för personalen som arbetar i nämndens verksamhet. Nämndens behörighet och 

befogenhet regleras av en överenskommelse daterad 2019-03-27.  

Under år 2018 genomförde Kalmar kommun en granskning av om 

hjälpmedelsnämndens arbete med intern styrning och kontroll kunde bedömas som 

ändamålsenlig. Granskningen visade bland annat att delegationsordning saknades, 

att beslutsattestanter inte fastställdes årligen, att det fanns brister inom arbetet med 

intern kontroll, uppfölljning av verksamhetsplan samt uppföljning och rapportering 

enligt avtal. 

I protokollet från nämndens möte den 31 januari 2020, § 3, beskrivs att lagervärdet 

minskat till följd av ett stort antal kassationer under december månad samt att det 

pågår ett arbete med en åtgärdsplan för att hantera det resterande lagervärdet.  

Revisorerna i länets kommuner har, utifrån en bedömning av väsentlighet och risk, 

funnit det angeläget att granska om hjälpmedelsnämnden säkerställer om 

verksamheten bedrivs ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll samt om 

lagerhanteringen sker enligt god redovisningssed och med tillräcklig intern kontroll. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Syftet är att granska om hjälpmedelsnämnden säkerställer att verksamheten bedrivs 

ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll samt om lagerhanteringen sker enligt 

god redovisningssed och med tillräcklig intern kontroll. 

• Bedrivs verksamheten enligt gällande reglemente? 

• Bedrivs verksamheten enligt gällande avtal? 

• Är roller och ansvar mellan Kalmar kommun som värdkommun, nämnden och 

förvaltningen tydliggjorda? 

• Är protokollen ändamålsenligt upprättade? 

• Finns det mål och riktlinjer för verksamhet och ekonomi? 

• Sker det en uppföljning av mål och riktlinjer samt ekonomi till nämnden och till 

respektive kommun? 

• Är arbetet med intern kontroll ändamålsenligt inklusive organisation, riskanalys, 

internkontrollplan, uppföljning och utvärdering? 

• Sker lagerhanteringen enligt god redovisningssed och med tillräcklig intern 

kontroll? 
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Revisionskriterier 

Kommunallagen (2017:725) 

Samverkansavtal 

Reglemente hjälpmedelsnämnden 

Övriga styrdokument och riktlinjer för verksamheten 

Avgränsning 

Granskningen avgränsas till hjälpmedelsnämndens verksamhet. 

Metod 

Vi har tagit del av följande dokument: samverkansavtal med bilagor, internkontrollplan 

2020, budgetuppföljning 2019, funktionsbeskrivning verksamhetschef, nämndens 

protokoll 2019 och 2020 med bilagor  

Vi har genomfört intervjuer med följande: nämndens presidium, verksamhetschef, 

enhetschef Kalmar, enhetschef Västervik och controller. 

Lagerhanteringen har granskats via en så kallad ”walk-through” som innebär 

kartläggning av processen och kontroller samt via stickprov. 

Rapporten har sakgranskats av verksamhetschefen. 
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Iakttagelser och 
bedömningar 
För varje kontrollmål redogörs för vilka iakttagelser och revisionella bedömningar som 

gjorts. 

Bedrivs verksamheten enligt gällande avtal? 

Iakttagelser 
Avtalet om gemensam nämnd för hjälpverksamhet mellan de tolv kommunerna i 

Kalmar län reviderades av hjälpmedelsnämnden i mars 20191 och överlämnades för 

beslut till fullmäktige i respektive medlemskommun. Förändringarna innebar bland 

annat att ej aktuella bilagor till avtalet togs bort, att benämningen verksamhetschef 

infördes och att benämningen hjälpmedelschef ströks, att avtalstiden sträcker sig till 

och med år 2021 samt att budget och verksamhetsuppföljningen ändrades och 

beskrevs i särskild bilaga.  

Till avtalet hör följande bilagor: 

• Bilaga 1 – verksamhetsbeskrivning 

• Bilaga 2 – överenskommelse om delaktighet i upphandling och 

sortimentsgrupparbete 

• Bilaga 3 – reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet 

• Bilaga 4 – budget och verksamhetsuppföljning 

Avtalet är undertecknat av samtliga kommuner. 

I avtalet anges att verksamhet och ekonomi ska följas upp enligt riktlinjerna i bilaga 4 

”Budget och verksamhetsuppföljning”. Bilagan innehåller specifika datum för år 2019. 

För att undvika årliga revideringar har datumen tagits bort (nämnden följer Kalmar 

kommuns datum för rapportering). 2 Den reviderade bilagan har skickats till 

medlemskommunerna för att fastställas i respektive kommunfullmäktige. 

Det finns en diskrepans avseende verksamhets- och budgetuppföljningen och 

tidpunkten för rapportering till kommunerna. I avtalet § 6 sker en hänvisning till bilaga 

4 där det framgår att verksamhets- och budgetuppföljning ska ske i form av 

tertialrapporter per april och augusti, månadsrapporter samt årsredovisning efter 

avslutat verksamhetsår. I avtalet § 5 och i hjälpmedelsnämndens reglemente § 1 

anges att nämnden ska rapportera till respektive kommun kvartalsvis hur 

verksamheten utvecklas och den ekonomiska ställningen är. 

 

 
 

1 Hjälpmedelsnämnden § 14/2019-03-27 
2 Hjälpmedelsnämnden § 11/2020-05-29 
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I § 7 anges att den årliga avgiften ska erläggas halvårsvis i förskott, under mars och 

september, varje år. I praktiken har faktureringen skett i april och augusti. Avgiften har 

tillgodoräknats med 1/12 per månad. I intervju beskrivs att ingen från kommunerna har 

påtalat skillnaden i faktureringsmånad. 

Bedömning 
Vi bedömer att verksamheten i allt väsentligt bedrivs i enlighet med gällande avtal, 

men vi anser att rapporteringen till kommunerna behöver klargöras på så sätt att 

överensstämmelse råder mellan avtalet, bilagor och reglementet.  

Revisionsfrågan bedöms som uppfylld. 

Bedrivs verksamheten enligt gällande reglemente? 

Iakttagelser 
I reglementet beskrivs den gemensamma nämndens uppgifter, former för 

sammanträden, nämndens sammansättning, ersättarnas tjänstgöring, justering och 

anslag av protokoll med mera. Nämnden ska till respektive kommuns fullmäktige 

kvartalsvis rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska 

ställningen är. Det ska finnas ett presidium som består av ordförande, vice ordförande 

och andre vice ordförande. Ledamöter och ersättare ska erhålla arvode enligt Kalmar 

kommuns arvodesregler för förtroendevalda. Den gemensamma nämnden ska 

granskas av revisorerna i var och en av de samverkande kommunerna. 

I § 9 anges att nämndens justerade protokoll ska tillkännages på var och en av de 

samverkande kommunernas anslagstavlor. Nämndens kansli har ansvaret för att 

kontrollera när detta har gjorts. Vidare anges att kansliet bör samråda med de 

samverkande kommunernas kansli så att anslag görs på samma dag i samtliga 

kommuner.  

I intervju beskrivs att det kvarstår att samordna förankringen i alla tolv kommunerna 

och att tydliggöra hur hjälpmedelsnämndens protokoll och övrig information ska 

redovisas.  

Enligt § 16 ska ledamöter och ersättare erhålla arvode enligt Kalmar kommuns 

arvodesregler för förtroendevalda. Ordförande ska erhålla ett fast arvode om 10 %, 

vice ordförande ska erhålla ett fast årsarvode om 6 % och andra vice ordförande 

erhåller ett fast årsarvode om 3 %. 

Det har inte funnits någon budget avsatt för arvoden år 2019 eller år 2020. I januari 

2019 beslutade nämnden att äska tilläggsbudget för kostnaden.3 I mars 2020 fick 

nämnden information om att beslutet om ersättning till förtroendevalda under år 2019 

inte fullt ut överensstämde med arvodesreglerna i Kalmar kommun. I 

ärendebeskrivningen framgår de korrekt beräknade beloppen för år 2020. Någon 

 
 

3 Hjälpmedelsnämnden § 5/2019-01-31 
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tilläggsbudget äskades inte eftersom bedömning var att tilldelad budget skulle täcka 

arvodeskostnaderna.4  

Bedömning 
Vi bedömer att verksamheten i allt väsentligt bedrivs enligt gällande reglemente. Vi 

anser att nämnden bör följa upp att de justerade protokollen tillkännages på var och 

en av de samverkande kommunernas anslagstavlor. Den kvartalsvisa rapporteringen 

till medlemskommunerna bör anpassas till övriga delar av avtalet. 

Revisionsfrågan bedöms som uppfylld. 

Är roller mellan Kalmar kommun som värdkommun, nämnden och förvaltningen 
tydliggjorda? 

Iakttagelser 
Kalmar kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden och därmed ingår 

nämnden i värdkommunens organisation enligt avtalet. Förvaltningen utgörs av 

hjälpmedelsenheten i Kalmar län (KHS) vilken leds av en verksamhetschef som har 

ansvar för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt för planering och 

administration av nämndens verksamhet. I förvaltningsorganisationen finns KHS inom 

omsorgsförvaltningen.  

I officiella dokument används olika benämningar både på hjälpmedelsnämnden och 

på hjälpmedelsnämndens förvaltning. Verksamhetschefen beskriver att det kommer 

att genomföras en genomlysning av benämningar på både nämnden och förvaltningen 

vid kommande revidering av dokumenten. 

De uppgifter som värdkommunen utför, utöver organisationen för 

hjälpmedelsverksamheten, avser nämndadministration som upprättande av kallelse 

och protokoll med tillhörande bilagor. Den centrala personalavdelningen kontaktas vid 

frågor inom lön och HR5. Verksamhetssystemet och ekonomisystemet som används 

inom KHS är kopplade till kommunens övergripande system. Sedan år 2019 är 

omsorgsförvaltningens ekonom chef för verksamhetschefen. 

I avtalet 4 §, första stycket anges att värdkommunen har ansvaret för verkställighet av 

nämndens beslut samt för planering och administration av nämndens verksamhet. I 

nästa stycke anges att verksamhetschefen för KHS har samma uppdrag samt är 

föredragande i nämnden. 

Det finns en beskrivning av rollen som verksamhetschef vilken utgörs av en 

funktionsbeskrivning för chefer från Kalmar kommuns verksamhetshandbok. Det finns 

även befattningsspecifika uppgifter där följande ansvarsområden ingår: 

• Ansvar och befogenheter avseende hjälpmedelsenheten (KHS) 

• Chef över enhetschefer 

• Bereder hjälpmedelsnämndens arbete 
 

 

4 Hjälpmedelsnämnden § 5/2020-03-31 
5 Human Relations 
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• Medverkar i hjälpmedelsnämnden 

• Leder KHS ledningsgrupp 

• Utför uppdrag och projekt på uppdrag av nämnd samt 

ledningsgrupp 

• Ansvarar för verkställande av nämndens beslut 

Dokumentet beslutades i nämnden i oktober 2019.6 I intervju beskrivs att dokumentet 

överensstämmer med verksamhetschefens arbetssätt.  

Från och med år 2020 har det tillsatts enhetschefer i Kalmar och Västervik vilka 

övertagit vissa av de arbetsuppgifter som verksamhetschefen tidigare hade på sitt 

bord. I intervju beskrivs att det inneburit möjlighet till ett mer strategiskt arbete. 

Enhetscheferna tar ansvar för verksamheten på respektive ort, men har inte något 

formellt ekonomiskt ansvar. 

Enligt avtalet ska hjälpmedelsenheten ha en ledningsgrupp bestående av 

tjänstepersoner. Varje kommun ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare i 

ledningsgruppen. Verksamhetschefen för KHS är ordförande och sammankallande. 

Ledningsgruppen ska sammanträda åtta gånger per år och ha en beredande funktion. 

Tjänstepersonerna är chefer inom kommunernas hälso- och sjukvårdsorganisation. 

Inför mötena skickas kallelse ut och det upprättas protokoll över behandlade ärenden. 

En granskning av protokollen visar att senaste budgetuppföljningen presenterats 

tillsammans med rapport från nämnden/presidiet. Verksamhetschefen delegerar 

frågor av utredningskaraktär för beredning bland ledamöterna. Under första halvåret 

2020 pågick en revidering av förskrivningsanvisningar som samtliga ledamöter deltog 

i. Det har även förts diskussion om vilka produkter som ska ingå i sortimentet. I 

intervju beskrivs att flera ledamöter har slutat under det senaste året vilket gjort att 

gruppens arbete påverkats. I intervju beskrivs att nämnden regelbundet får 

information om det arbete som bedrivs i ledningsgruppen. 

Värdkommunen har en rad styrande dokument. I intervju beskrivs att de styrande 

dokumenten till största delen är tillämpbara på den gemensamma nämnden och KHS. 

Skillnader ska framgå av nämndens reglemente. Exempel på styrdokument som har 

betydelse för verksamheten är miljöpolicy och reglemente för intern kontroll som 

beskrivs nedan.  

När den gemensamma nämnden bildades beslutades att upphandlingsenheten i 

Västerviks kommun skulle vara stödfunktion. Enhetschefen för Kalmar är tillika 

ansvarig för upphandlingsfrågor inom KHS. Det innebär bland annat att ha kontakt 

med representanter från medlemskommunerna som ska lämna synpunkter inför 

upphandling samt att arbeta fram förfrågningsunderlag. Kontakt tas därefter med 

upphandlaren i Västerviks kommun för att få stöd i den lagstyrda 

upphandlingsprocessen.  

 
 

6 Hjälpmedelsnämnden § 28/2019-10-23 
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I mars 2019 fattade nämnden beslut om att godkänna en delegationsordning.7 Inför 

upprättande av delegationsordningen gjordes en avstämning med Kalmar kommuns 

övriga styrdokument. Efter avstämning med kommunjuristen gjordes ett avsteg vad 

gäller beloppsgräns för beslut om antagande av lämnade anbud vid upphandling. 

Kommunstyrelsens delegationsordning har beloppsgränser för när arbetsutskottet ska 

fatta tilldelningsbeslut och besluta om att teckna avtal (100 gånger prisbasbeloppet, 

ca 4,7 mnkr år 2020). Enligt delegationsordningen för hjälpmedelsnämnden är det 

nämnden som fattar tilldelningsbeslut och att teckna avtal utan beloppsgräns. 

Nämnden kan vidaredelegera besluten till verksamhetschef.  

Enligt delegationsordningen ska beslut som fattas på delegation förtecknas och 

anmälas månadsvis till hjälpmedelsnämnden. Förteckningen ska vara tillgänglig vid 

nämndens sammanträden. I intervju beskrivs att det inte finns någon rutin som 

säkerställer att samtliga delegationsärenden återrapporteras till nämnden. För 

närvarande är det främst upphandlingar som nämnden informeras om. 

Verksamhetschefen beskriver att det pågår ett arbete att förtydliga planeringen av 

nämndens och förvaltningens arbete genom årshjul. Syftet är att säkerställa att 

återkommande ärenden inte missas. Även enhetscheferna håller på att ta fram årshjul 

för respektive verksamhetsort. Enhetschefen för Västervik beskriver att det finns ett 

färdigt utkast till en intern kommunikationsplan och rollbeskrivningar för medarbetarna 

inom KHS. Verksamhetschefen och enhetscheferna har intern ledningsgrupp 

varannan vecka. 

Bedömning 
Vi bedömer att roller mellan värdkommunen, nämnden och förvaltningen delvis är 

tydliggjorda. Det baserar vi på att det har skett ett förtydligande av 

verksamhetschefens ansvarsområde genom upprättad funktionsbeskrivning, att 

ledningsgruppens arbete utförs i enlighet med avtalet, att det har upprättats en 

delegationsordning som innebär en förenklad hantering av vissa ärenden samt att 

organisationen har stärkts med enhetschefer i Kalmar och Västervik. 

Vi bedömer vidare att det finns ytterligare förbättringsområden för att stärka 

tydligheten i roller mellan de olika aktörerna. Det gäller till exempel att förtydliga 

rutinen att förteckna och anmäla delegationsärenden till nämnden samt att göra en 

genomlysning av benämningar på nämnd och förvaltning i officiella dokument i syfte 

att hitta en enhetlig hållning i frågan. Vidare att tydliggöra i avtalet var ansvaret för 

beredning och verkställighet av nämndens beslut samt för planering och 

administration av nämndens verksamhet ligger. Vi anser att det skulle förtydliga 

förhållandet mellan värdkommunen i sin helhet och hjälpmedelsnämnden om 

nämnden anger vilka av värdkommunens styrande dokument som är relevanta för 

nämndens verksamhet. 

Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld. 

 
 

7 Hjälpmedelsnämnden § 15/2019-03-27 
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Är protokollen ändamålsenligt upprättade? 

Iakttagelser 
Det är nämndssekreteraren för omsorgsnämnden i Kalmar kommun som upprättar 

hjälpmedelsnämnden protokoll. I intervju beskrivs att samma mall används som för 

nämnderna inom Kalmar kommun både vad gäller protokoll och 

dokumenthanteringsplan.  

Vi har granskat upprättade protokoll under år 2019 och 2020 till och med juni månad. 

Det framgår av protokollen vart och när sammanträdena har hållits, vilka ledamöter 

som varit närvarande samt vilka paragrafer som behandlats. Enligt reglementet ska 

nämndens protokoll justeras av ordförande och en ledamot. Av protokollen framgår 

vem som utsetts till justerare jämte ordförande.  

Vid granskningen av protokollen har följande noterats: 

• Protokollet från den 27 mars 2019 § 10 avser information om revisionsrapport, 

men i beslutet anges att hjälpmedelsnämnden tar informationen om 

”budgetuppföljningen” till protokollet. 

• I protokollet från den 27 mars 2019 § 15 ska delegationsordningen fastställas 

av den tillträdande nämnden, men av beslutsformuleringen framgår att 

förslaget överlämnas till den tillträdande nämnden efter beslut av den 

avgående nämnden (samma formulering som när ärendet behandlades i 

november 2018). 

• I protokollet från den 4 september 2019 § 26 anges att budgetuppföljning till 

och med februari behandlas, men den avser uppföljning till och med juli 

månad. 

• I protokollet från den 4 december 2019 § 35 framkom ett motförslag under 

mötet, men det framgår inte tydligt vilka förslag som finns och hur de ställs mot 

varandra.  

• I protokollet från den 29 maj 2020 § 11 beslutar hjälpmedelsnämnden att 

godkänna förslaget till revidering av bilaga 4 ”Budget och 

verksamhetsuppföljning” i reglementet för hjälpmedelsnämnden. 

Formuleringen innehåller ett par formella felaktigheter vad avser beslutsnivå 

och referens till dokument. 

Det saknas en rutin för bevakning av pågående ärenden i nämnden till exempel för 

beslut som kräver återrapportering.  

Bedömning 
Vi bedömer att protokollen delvis är ändamålsenligt upprättade. Det baserar vi på att 

övervägande delen av protokollen innehåller nödvändig information. Vi anser dock att 

beskrivningen av hur ordförande ställer framkomna förslag mot varandra tydligt ska 

framgå av protokollen.  

Vidare avser inte bilaga som behandlas på mötet i maj 2020 reglementet utan 

samverkansavtalet. Vi anser att hjälpmedelsnämnden inte har mandat att besluta om 

avtalet och dess bilagor. Den formellt riktiga formuleringen är att hjälpmedelsnämnden 
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överlämnar den reviderade bilagan för beslut i kommunfullmäktige i respektive 

medlemskommun. 

Vi rekommenderar att det upprättas en mall för granskning av protokollen som 

justeringspersoner kan ha som stöd för att säkerställa riktigheten innan de signerar. 

Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld. 

Finns det mål och riktlinjer för verksamhet och ekonomi? 

Iakttagelser 
Den gemensamma nämnden beslutade om budget och verksamhetsplan 2020 i 

december 2019.8 I dokumentet finns en etisk värdegrund som omfattar alla anställda. 

Den övergripande målsättningen för KHS verksamhet är att: 

”Verksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder med hög kompetens, och mer 

kostnadseffektivt än om varje kommun drivit sin hjälpmedelsverksamhet.” 

Den övergripande målsättningen har brutits ner i perspektiven kund, ekonomi, 

medarbetare samt verksamhet och process. Se bilaga 1. För varje perspektiv finns 

ledord och nyckeltal som ska användas för uppföljning av ledorden.  

Inom följande områden beskrivs utmaningar och prioriteringar inom 

hjälpmedelsnämndens verksamhet/KHS: kompetensförsörjning, arbetsmiljö och 

ledarskap, omvärldsfaktorer samt verksamhet och process. 

Det beskrivs bland annat att den interna ledningsstrukturen har omstrukturerats. Från 

och med 1 januari 2020 infördes en ledningsstruktur med två nivåer. 

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret och två enhetschefer har ansvar 

för varsin hjälpmedelscentral. Under år 2020 ska det utarbetas rutiner för hur den nya 

ledningen ska arbeta och fördela uppdrag.  

Samverkan med Region Kalmar och Kommunförbundet Kalmar län ska undersökas. 

De fasta kostnaderna för verksamheten uppgår till 22 189 tkr vilket är en ökning med 

6,4 % jämfört med föregående år. Kostnaden fördelas preliminärt enligt 

befolkningsantalet per kommun den 31 december 2018 för att sedan fastställas när 

uppgift om antalet invånare per kommun den 31 december 2019 finns tillgängligt.  

I intervju beskrivs att det främst är verksamhetsföreträdare som tagit fram mål och 

nyckeltal för verksamheten. Det finns en ambition att nämnden ska bli mer delaktig i 

utformande av målen för verksamheten, men inför verksamhetsplanen 2021 uppges 

pandemin ha försvårat processen.  

 
 

8 Hjälpmedelsnämnden § 34/2019-12-04 
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Bedömning 
Vi bedömer att det finns mål och riktlinjer för verksamhet och ekonomi i den budget 

och verksamhetsplan som nämnden beslutat inför år 2020. Verksamhetsplanen 

innehåller en övergripande målsättning som brutits ned i fyra olika perspektiv.  

Vi rekommenderar att nämnden, efter verksamhetsföreträdarnas beredning, i större 

utsträckning involveras i målarbetet, vilka mål som ska följas och vilka ambitioner som 

ska gälla för nyckeltalen/indikatorerna. Samtidigt noterar vi att en sådan ambition 

framgår i intervju.  

Revisionsfrågan bedöms som uppfylld. 

Sker det en uppföljning av mål och riktlinjer samt ekonomi till nämnden och till 
respektive kommun? 

Iakttagelser 
Protokoll och bilagor från nämndens möten skickas till fullmäktige i respektive 

medlemskommun. Under år 2019 sammanträdde nämnden vid sex tillfällen. På första 

mötet under året presenterades uppföljning per december 2018 och på övriga möten 

under 2019 följde budgetuppföljning per februari, april, juli, september och oktober. 

Under år 2020 har nämnden hittills sammanträtt vid tre tillfällen. På första mötet 

presenterades uppföljning per december 2019 och på övriga möten under år 2020 har 

budgetuppföljning presenterats för februari och april. 

I oktober 2019 presenterades en uppföljning av verksamhetsplanen 2019 för 

nämnden.9 Det görs en genomgång av utfall och prognos för mål och nyckeltal. 

Uppföljningen anges vara ett led i arbetet med att fastställa mål i verksamhetsplan för 

år 2020. 

På mötet i januari 2020 fick nämnden en budgetuppföljning för hela år 2019.10 

Resultatet uppgick till -355 tkr för år 2019. Främsta anledningen till underskottet anges 

vara att det funnits ett stort behov av att skrota ett utgående sortiment från lagret. 

Personalkostnaderna var högre än budget bland annat på grund av att arvoden för 

nämndens ledamöter inte var budgeterade. Driftkostnaderna är lägre än budget på 

grund av vilket främst beror på färre upphandlingar än planerat och ej genomförda 

utbildningar.  

I samband med budgetuppföljningen presenteras ett diagram där fem olika 

budgetavvikelser framgår. Det gäller drift, personal, intäkter, omsättning hjälpmedel 

och resultat KHS. Omsättning hjälpmedel består av inköp och försäljning av 

hjälpmedel, försäljning av konsulttjänster samt kostnad för eventuella 

investeringsdifferenser. Det är omsättning hjälpmedel som visar största avvikelser mot 

budget och kurvan varierar stort mellan vissa månader. Anledningen uppges vara att 

inköp och försäljning av vissa produkter sker i olika månader, att budgeten för 

försäljning av konsulttjänster avviker från utfall samt att det uppstår differenser vid 

inventering av lager. 

 
 

9 Hjälpmedelsnämnden § 31/2019-10-23 
10 Hjälpmedelsnämnden § 2/2020-01-31 
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I bilaga 1 till samverkansavtalet § 8.1 anges att över- respektive underskott hanteras 

av nämnden i samband med avslutat verksamhetsår. Resultatet för år 2018 räknades 

av vid faktureringen av avgiften för basutbudet i april 2019. I intervju beskrivs att det 

negativa resultatet år 2019 berodde på att motsvarande summa fanns i en 

investeringsfond i Kalmar kommun. Därför skapades ett underskott för att kunna 

utnyttja de innestående medlen. Normalt sett regleras ett över- eller underskott 

innevarande år vilket innebär att budgetavvikelsen blir 0 kr.  

Omsättning av hjälpmedel visar för år 2019 ett underskott mot budget med -1,7 mnkr. 

Det är kassationer som har påverkat utfallet negativt. I takt med att vissa hjälpmedel 

utrangeras behöver även reservdelar och tillbehör som hör till hjälpmedlet utrangeras. 

Under år 2018 och 2019 utrangerades reservdelar och tillbehör som övertagits från 

landstinget då hjälpmedelsnämnden bildades. I intervju beskrivs att det fanns en 

osäkerhet i början av nämndens verksamhet som innebar att sortimentet byggdes på 

med hjälpmedel och därtill hörande reservdelar och tillbehör som inte utrangerades då 

inte de längre nyttjades.  

På mötet i mars 2020 godkänner nämnden årsrapporten 2019.11 Baserat på nyckeltal 

är följande mål inte uppnådda:  

• hög kundtillfredsställelse: att akut arbetsorder utförs inom ett dygn, mål 90 % 

(16 %) 

• användarvänlig hemsida: att hjälpmedelskonsulent har tid inom 15 arbetsdagar 

(64 %)  

• säkra och effektiva arbetsflöden: retur av elrullstol till lagerplats inom 15 

arbetsdagar, mål 100 % (93 %) samt godsmottagning inom ett dygn, mål 100 

% (ej mätbart). 

Följande aktiviteter hade inte utförts:  

• bra samarbetsklimat: värdegrund 

• säkra och effektiva arbetsflöden: intern auskultation (erfarenhetsutbyte med 

kollega), alla medarbetare ska ha auskulterat hos kollega samt revision av 

intern handbok.  

I intervju beskrivs att aktiviteterna som inte hann utföras under år 2019 kommer att 

utföras under år 2020 eftersom förutsättningarna förbättrats i och med införandet av 

enhetschefer i Kalmar och Västervik.  

På mötet i maj får nämnden en budgetuppföljning till och med april 2020.12 Resultatet 

uppgår till 113 tkr. Prognosen för år 2020 visar på ett utfall i enlighet med budget. Se 

bilaga 2.  

 
 

11 Hjälpmedelsnämnden § 4/2020-03-31 
12 Hjälpmedelsnämnden § 13/2020-05-29 
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Under år 2020 kommer enhetscheferna att följa upp nyckeltalen som ingår i 

verksamhetsplanen utifrån hur rapportering av underliggande information sker samt 

om nyckeltalen speglar verksamhetens kvalitet.  

Bedömning 
Vi bedömer att det sker en uppföljning av mål och riktlinjer samt ekonomi till nämnden 

och till respektive medlemskommun, i enlighet med avtalets bilaga 4. Vi ser positivt på 

att mål och nyckeltal kommer att genomlysas i syfte att uppnå tydligare styrning av 

verksamhetens kvalitet. 

Vi rekommenderar att omsättning av hjälpmedel särredovisas i ett eget diagram för att 

särskilja kostnadsstället från övriga driftkostnader/-intäkter. Säkerställ även att varje 

års resultat redovisas var för sig samt att det inte uppstår differenser mellan inköp och 

försäljning i samband med verksamhetsårens slut. 

Revisionsfrågan bedöms som uppfylld. 

Är arbetet med intern kontroll ändamålsenligt inklusive organisation, riskanalys, 
internkontrollplan, uppföljning och utvärdering? 

Iakttagelser 
Arbetet med intern kontroll har främst utförts av verksamhetschef, KHS ekonom samt 

omsorgsförvaltningens ekonom. Inför år 2020 tog de tillsammans fram riskområden 

utifrån sina perspektiv. 

Inför internkontrollarbetet år 2020 gjordes en anpassning till Kalmar kommuns riktlinjer 

för intern kontroll. Det innebar att riskerna värderades utifrån sannolikhet och 

konsekvens. Risker med risktal 9 eller högre eller där konsekvensen var minst 4 ska 

väljas ut och läggas in i en internkontrollplan. Nämnden behandlade en riskanalys i 

november 2019 varpå ärendet återremitterades för att ta bort ej relevant information.13  

Riskområdena i riskanalysen är följande: risk för brister i hanteringen av 

leverantörsfakturor (riskvärde 9), risk för brister i redovisningen (riskvärde 12), risk för 

brister i hanteringen av kundfakturering (riskvärde 12), risk för brister i hanteringen av 

mervärdesskatt (riskvärde 9), risk för felaktiga behörigheter i system (riskvärde 9) 

samt risk att KHS inte kan säkerställa personalförsörjningen med rätt kompetens 

(riskvärde 9). Det innebär att samtliga risker i riskanalysen avser stödprocesser och 

ingen risk finns inom huvudprocesser. I intervju beskrivs att enhetscheferna i 

framtiden ska få en större roll i internkontrollarbetet för att verksamhetsperspektivet 

ska bli tydligare. Riskanalysen beslutades av nämnden i januari 2020. 14   

Vi har tagit del av internkontrollplanen som finns i verksamhetssystemet Hypergene 

per den 11 september 2020. Av de riskområden som räknas upp i stycket ovan finns 

kontrollmoment angivna för de tre riskområdena som avser leverantörsfakturor, 

redovisningen och kundfaktureringen. Risk för brister i hanteringen av mervärdesskatt 

har riskvärde 2, vilket innebär att kontrollmoment inte behöver tas fram. Riskvärdet 

 
 

13 Hjälpmedelsnämnden § 35/2019-12-04 
14 Hjälpmedelsnämnden § 1/2020-01-31 
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avviker från riskanalysen som beslutats av nämnden. Risk för felaktiga behörigheter i 

system och risk att KHS inte kan säkerställa personalförsörjningen med rätt 

kompetens har riskvärde 9, men saknar kontrollmoment. 

Enligt budget och verksamhetsplanen 2020 ska internkontrollplanen följas upp vid 

varje nämndsmöte. I intervju beskrivs att uppföljning kommer att ske vid samma 

tidpunkter som Kalmar kommun har sin uppföljning av internkontrollplaner under året.  

Det saknas en rutin för utvärdering av internkontrollarbetet, men verksamhetschefen 

beskriver att det finns ytterligare verksamhetsrelaterade risker som bör inkluderas i 

riskanalysen till kommande år. 

Bedömning 
Vi bedömer att arbetet med intern kontroll delvis är ändamålsenligt. Det baserar vi på 

att nämnden tagit beslut om en riskanalys som legat till grund för en internkontrollplan, 

men att internkontrollplanen inte har fastställts av nämnden. Vi noterar att det saknas 

kontrollmoment för hälften av de riskområden som identifierats i riskanalysen. Vi anser 

att tidpunkterna för uppföljning av internkontrollplanen bör överensstämma mellan 

dokumentet ”Verksamhetsplan och budget” samt riktlinjerna för interkontroll i Kalmar 

kommun. 

Vi anser vidare att arbetet med riskanalyser i större utsträckning behöver fokusera på 

huvudprocesser för hjälpmedelsverksamheten.  

Vi rekommenderar nämnden att överväga att fastställa riktlinjer för arbetet med intern 

kontroll. 

Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld. 

Sker lagerhanteringen enligt god redovisningssed och med tillräcklig intern 
kontroll? 

Iakttagelser 
Lagerhanteringen sker i beställningssystemet Sesam. Vi har följt flödet från 

inköpsförslag via beställning, inleverans och betalning av faktura samt vidare till 

kundorder och utleverans. 

Poster på ett inköpsförslag till lagret kan utlösas på något av följande sätt: 

1. Det läggs in en kundorder i systemet som avser en artikel som saknas i lager 

eller som det inte finns tillräckligt många enheter av. 

2. Det läggs in en arbetsorder (avser till exempel reparation av ett hjälpmedel) i 

systemet som avser en artikel som saknas i lager eller som det inte finns 

tillräckligt många enheter av. 

3. Antalet enheter av en artikel sjunker under nivån för säkerhetslager. 

Säkerhetslager är det minsta antal av en artikel som kan finnas lagerförda. 

Systemet innehåller en process för lageroptimering vilket innebär att systemet 

tar förbrukningen av artiklarna på årsbasis och fördelar den per månad för att 

räkna ut hur många enheter av varje artikel som bör finnas i lagret vid en given 

tidpunkt. 
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Inköpsförslaget skrivs ut och granskas dagligen utifrån om det finns andra alternativ 

än att köpa in de enheter som listats på inköpsförslaget. Efter genomgången revideras 

inköpsförslaget och beställningen verkställs i systemet. Leverantörerna bekräftar 

vanligen beställningen i systemet. Om det inte kommer någon bekräftelse tar 

personalen på KHS kontakt med leverantören. Baserat på erhållna bekräftelser 

registreras aviserat datum för leverans i systemet per artikel.  

Nästa steg i processen är att artiklarna levereras av transportföretagen till KSH. 

Leveranserna sker mellan kl. 07:00 och kl. 15:30 vardagar enligt villkor som ställts i 

förfrågningsunderlagen vid upphandling. Godset tas emot och kontroller görs att rätt 

artiklar har levererats. I systemet sker en godsmottagning vilket innebär att artiklarna 

registreras i lagersaldot. Samtliga artiklar har uppmärkta liggplatser som framgår av 

systemet.  

Efterfrågade artiklar via kundorder och arbetsorder skapar en plocklista för utleverans. 

Beställningen levereras inte till kund förrän samtliga beställda artiklar finns för 

leverans.  

I systemet sker loggning av händelser så att det framgår vilken användare som utfört 

dem. Dokument som inköpsförslag, beställning, bekräftelse, godsmottagning, 

kundorder, arbetsorder och plocklista sparas i systemet och kan tas fram i efterhand. 

Inventering sker en gång per år i november månad. Då inventeras lagren i Kalmar och 

i Västervik samt lager för sängar och liftar som hålls av externa aktörer. Personal från 

KHS deltar alltid när lagren för sängar och liftar inventeras. Inventeringen genomförs i 

team om två personer varav en är erfaren och kan skilja på produkter som är väldigt 

lika. Om lagersaldot avviker från lagerlistan med fler än tre artiklar räknas produkten 

om. Differenser utreds. Avvikelserna uppges ha minskat år från år. 

Tillbehör och reservdelar köps in, säljs och köps tillbaka från kommunerna till samma 

pris, det vill säga inköpspris. Systemet hämtades från en annan kommun när 

verksamheten startades. Fördelen uppges vara att kommunerna inte behåller tillbehör 

och reservdelar som går att återanvända. Om artikeln är väldigt sliten eller inte går att 

få ren skrotas den och kommunen får stå för kostnaden. 

I intervju beskrivs att det tidigare inte funnits någon etablerad rutin att utrangera 

tillbehör och reservdelar från lagren. Det har setts som positivt att spara på så mycket 

som möjligt för att kunna säkerställa att det finns ett specifikt tillbehör eller reservdel 

när behovet uppstår. Resultatet har blivit att andelen artiklar i lagret som inte rör sig 

mellan inventeringarna har ökat. Det har till exempel funnits artiklar i lagret från år 

2012 när en del av lagret övertogs från dåvarande landstinget.  

Under år 2018 och 2019 har delar av utgående artiklar från år 2012 och framåt börjat 

utrangeras. Takten i utrangeringen har styrts av hur stort ekonomiskt utrymme som 

funnits varje enskilt år. Bedömningen i augusti 2020 är att det återstår cirka 1 mnkr i 

lagervärde att utrangera för att komma ifatt helt. Det är verksamhetschefen som har 

det ekonomiska ansvaret för att hantera lagervärderingen. 
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Bedömning 
Vi bedömer att lagerhanteringen inte helt sker enligt god redovisningssed. Det baserar 

vi på att det inte skett utrangering av utgående produkter årligen under nämndens 

verksamhetstid utan att det byggts upp ett lagervärde som innehåller ej användbara 

artiklar. Enligt god redovisningssed ska utgående artiklar utrangeras löpande och vid 

varje bokslutstillfälle ska lagrets värde motsvaras av kuranta artiklar.  

Vi anser att återstående del av lagret som bedöms sakna värde bör utrangeras så 

snart som möjligt och att kostnaden tas senast per 31 december 2020. Det är inte 

förenligt med god redovisningssed att dela upp utrangeringen under flera år för att 

undvika att redovisa ekonomiskt underskott. Vi rekommenderar nämnden att utreda 

hur underskott jämfört med budget ska hanteras i relation till medlemskommunerna. 

Vi anser vidare att rutinen för värdering av lagret behöver stärkas genom att det minst 

årligen sker en prövning av vilka utgående artiklar som bör utrangeras. Rutinen kan 

med fördel kopplas till beslut om upphandling av nya produkter och leverantörernas 

riktlinjer för användning av produkterna. När användningstiden för en produkt börjar 

närma sig sitt slut bör lagerhållning av tillbehör och reservdelar hållas på ett minimum. 

Det kan även bli aktuellt att överväga att inte återköpa vissa tillbehör och reservdelar 

om bedömningen är att de inte kommer att återanvändas.  

Vi anser att det bör finnas en post i driftbudgeten för utrangering av tillbehör och 

reservdelar som täcker den årliga kostnaden för lagervärdering.  

Vi bedömer att lagerhanteringen sker med god intern kontroll. Det baserar vi på att 

transaktionerna i lagersystemet vid inköp och försäljning dokumenteras och kan sökas 

i efterhand samt att det görs årliga inventeringar där det dokumenteras vilka delar av 

lagret som det inte sker någon omsättning i. 

Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld. 
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Bilaga 1: Verksamhetsmål 

 

  

32



 
 

23 

Bilaga 2: Prognos per 30 
april 2020 

 

  

33



 
 

24 

 

2020-10-xx 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Caroline Liljebjörn 

Uppdragsledare  Projektledare 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 
556029-6740) (PwC) på uppdrag av kommunerna i Kalmar län enligt de villkor och 
under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 5 maj 2020. PwC 
ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig 
på hela eller delar av denna rapport.  
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Organ   Kommunförbundet Kalmar län styrelse 

Plats och tid Mönsterås kommunhus 
Torsdagen 10 oktober 2020, kl. 09.00-11.20 

Beslutande Stihna Johansson Evertsson (C) ordförande 
Johan Jonsson (C) 
Lars Rosander (C)  
Hanne Deveren (M)  
Anders Johansson (C) §§ 44-47 
Anna-Kajsa Arnesson (C)  
Christina Davidson (C) 
Andreas Erlandsson (S) 
Helen Nilsson (S) §§ 47-53 
Henrik Nilsson Bokor (S) §§ 48-53  
 

Övriga deltagare Johan Engdahl förbundschef 
Lotta Wahlmino sekreterare 
Emmy Karlsson kommunförbundet 
Sofia Wermelin  kommunförbundet 
Per-Olof Fahlström kommunförbundet 
Henrik Strömberg § 46 
Matilda Svensson § 48 
Linn Sverredotter § 48 
Johan Ceedigh § 48 
 

Utses att justera  Johan Jonsson  
 
Paragrafer  §§ 44-53 
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§ 44 Val av justerare 

Styrelsen utser Johan Jonsson (C) att tillsammans med ordförande justera protokollet. 
 

§ 45 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs. Punkt 6 ”Motivation leder till framgång, återrapportering från 
projektet” utgår. 
 

§ 46 Digitala kommuner i Kalmar län   D 2020/67 

Föredragande: Henrik Strömberg, kommunförbundet 

Henrik Strömberg visade en presentation över underlaget för uppdraget ”Digitala 
kommuner i Kalmar län”, förslag på gemensam vision och riktning för det fortsätta 
arbetet.  

Uppdraget ”Digitala kommuner i Kalmar län” förslag till långsiktiga vision är:  

”Genom samordning och ökad digital kompetens ökas effektiviteten och vi skapar 
förbättrad service och nöjdare användare – en smartare kommunal välfärd.”  

Riktningen för ”Digitala kommuner i Kalmar län” 2020–2022 är att initialt fokusera på att 
realisera målen i den Regionala Digitala Agendan (2021–2022) som berör digital 
kompetens (utbildningssatsningar, kompetensutbyte) och en gemensam och 
sammanhållen utveckling. Utöver dessa mål är riktningen även att genomföra 
kartläggningar samt starta gemensamma utvecklingsprojekt.  

Nästa steg i processen är att diskutera och erhålla återkoppling från primärt 
kommunchefer i Kalmar län. Detta görs med både vision och inriktning av uppdraget. 
Synpunkterna sammanställs och analyseras. Detta för att inför kommande styrelsemöte i 
december presentera mer genomarbetade förslag på vision och riktning. Därefter kan en 
mer utvecklad, förtydligad tjänsteskrivelse och tidplan tas fram för 2021 och 2022. Detta 
underlag kan sedan användas i kommunerna som underlag för beslut för att starta 
uppdraget under våren 2021. 

Parallellt med ovan nämnda uppgifter kommer kommunförbundet under hösten 2020 
arbeta vidare med att ta fram en utbildningsplan samt en kommunikationsplan för 
uppdraget. En kartläggning av det digitala kompetensbehovet hos kommunerna ska göras 
och förslag tas fram på lämplig organisation och styrning i relation till befintliga nätverk 
inom Kalmar län. 

Styrelsen ställde klargörande frågor innan man gick till beslut. 

Beslut: För uppdraget Digitala kommuner i Kalmar län; Styrelsen godkänner förslaget på 
inriktning av vision. Styrelsen godkänner förslaget om riktning (2020–2022). Styrelsen 
godkänner förslaget om nästa steg i processen (höst 2020). 
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§ 47 Förslag till verksamhetsplan för kommunförbundet 2021 D2020/26 

Föredragande: Johan Engdahl, kommunförbundet 

Johan Engdahl visade en presentation över förslaget till verksamhetsplan. Förslaget är 
sju uppdrag som är fördelade på de tre verksamhetsområden; Kurs och administration, 
Hälsa och social välfärd samt Unga och utbildning. Styrelsen ställde en del fördjupande 
frågor kring året som varit samt hur tankarna ser ut framåt. Det lyftes tankar kring 
gränsdragningen mellan kommunförbundet/kommuner/region som klargjordes av 
ordförande.   

Beslut: Styrelsen beslutar uppdra ledamöterna att stämma av i respektive kommun och 
att senast den 31 oktober inkomma med skriftliga förslag på ändringar i 
verksamhetsplanen. Det skriftliga förslaget ska vara undertecknat av respektive 
kommunstyrelseordförande. Förslagen lämnas till styrelsens sekreterare Emmy Karlsson, 
emmy.karlsson@kfkl.se  

 

§ 48 Länsövergripande ESF-projekten Samverkan leder till arbete och Fortsatt 
Samverkan leder till arbete   D2020/41 och D2020/09 

Föredragande: Matilda Svensson och Linn Sverredotter, kommunförbundet. Johan 
Ceedigh, Torsås kommun. 

Styrelsen fick ta del av resultatet från projektet samt tankarna kring hur man nu går 
vidare med det nya projektet. Man redogjorde även för de erfarenheter och de   
framgångsfaktorer man fått och hur det har styrt den nya inriktningen.   

Sedan hösten 2017 har ESF projektet Samverkan leder till arbete bedrivits i länet utifrån 
uppdrag från arbetsmarknadsenheterna i flera av länets kommuner. Projektet har haft en 
budget på 21 miljoner kronor (varav ESF stöd 13,4 miljoner) och avslutas i november 2020. 
Våren 2020 beviljade ESF fortsättningsprojektet Fortsatt Samverkan leder till arbete med 
en total budget på 36.6 miljoner kronor (varav ESF stöd 17,2 miljoner) och detta projekt 
pågår till och med december 2022. Fortsättningsprojektet utgår från föregående projekts 
resultat och framgångsfaktorer för att ytterligare stärka samverkan och individers 
etablering i samhället. 

Projekten syftar till att personer som står långt från arbetsmarknaden på sikt ska börja 
arbeta eller utbilda sig. Projekten syftar också till att skapa en strategisk samverkan 
mellan deltagande aktörer. Metoderna för projekten bygger på en tätare samverkan 
genom att samordna lokala och regionala aktörer och insatser för att kunna ge 
individanpassat stöd som främjar att målgrupperna (unga, nyanlända, långtidsarbetslösa 
samt personer med funktionsnedsättning) antingen ska komma i arbete, studier eller ta 
ett steg närmare egen försörjning. I projekten ingår ett fördjupat samarbete med länets 
företag för att öka möjligheterna till exempelvis praktik.  

Projektet Samverkan leder till arbete har visat på goda resultat, både när det gäller antalet 
deltagare som fått insatser samt att få dem att komma vidare mot arbete eller studier. Vi 
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har med gemensamma metoder såsom exempelvis sökandelots, matchning, validering, 
fokusgrupper, kompetensutveckling m.m. arbetat med målgrupperna. Projektet har 
arbetat med 621 deltagare (266 män och 355 kvinnor) och av dem har 64 % gått vidare till 
arbete eller studier, vilket är en förbättring mot uppsatta mål (att arbeta med 418 
deltagare varav dessa ska 60 % gå vidare till arbete, studier eller närmare sysselsättning).   

Inom ramen för projektet har också en samhällsekonomisk beräkning tagits fram som 
visar på de samhällsekonomiska konsekvenserna för olika aktörer av att en arbetssökande 
person går till sysselsättning. 

Beslut: Styrelsen tar informationen till protokollet. 

 

§ 49 Skrivelse angående dagvattenhantering vid detaljplanering i Kalmar län
      D2020/68 

Kom en synpunkt om huruvida bilagan med sammanställlning över kommunernas 
kommentarer i ärendet kan göras mer balanserad i omfattning och detaljnivå. Christina 
Davidson (C) önskar modifiera Nybro kommuns del i bilagan. Nybro har 7 dagar på sig att 
se över texten innan den skickas. 

Beslut: Styrelsen beslutar att, efter Nybros revidering av sin del i bilagan, skicka skrivelsen 
till landshövdingen och länsrådet. 
 

§ 50 Förbundschefen informerar 

SLA och Fortsatt samverkan leder till arbete startar om som förlängt projekt. UL är igång. 
Motivationsprojektet är avslutat. Löneöversyn har startat.  

Beslut: Styrelsen tar informationen till protokollet. 

 

§ 51 Information om KHAB    D2020/24 

Information gavs kring upphandlingen av ombyggnaden på plan 3 som är klar. Nytt 
hyresavtal ska upprättas. 

Beslut: Styrelsen tar informationen till protokollet. 

 

§ 52 Ekonomisk avstämning    D2020/26 

Johan Engdahl gjorde en dragning kring ekonomin. Det finns ett överskott som styrelsen 
diskuterade hur man kan omfördela inom budgeten. Förslag gavs på att satsa på bland 
annat kompetensutveckling inom uppdraget Digitala kommuner i Kalmar län, att erbjuda 
detta avgiftsfritt för kommunerna. 

Comfact Signature Referensnummer: 95623039



Protokoll 
 2020-10-01 

 Styrelsen 
 
 

   31 
 
 

 
 
 
 
 
Kommunförbundet Kalmar län │ Besök: Nygatan 34, Kalmar │ Post: Box 743, 391 27 Kalmar │ www.kfkl.se 

Beslut: Styrelsen uppdrar åt förbundschefen att ta fram ett förslag på avssättning av 
överskottsmedlen. Styrelsen tar informationen med godkännande till protokollet. 
 

§ 53 Sammanträdesplan 2021    D2020/14 

Förbundsmötet år 2021 hålls tisdagen den 20 april. 

För styrelsen hålls tre möten på våren och tre på hösten, sammantaget sex ordinarie 
möten under 2021: 

• 4 februari i Hultsfred 

• 18 mars i Mörbylånga 

• 6 maj i Oskarshamn 

• 26 augusti i Torsås 

• 7 oktober i Vimmerby 

• 2 december i Högsby 

Styrelsen nyttjar befintliga kommunala lokaler för att hålla kostnader nere, samt ge 
möjlighet att fördela värdskapet hos medlemskommunerna. Kostnader för fika och lunch 
vid mötestillfällena faktureras kommunförbundet. 

Beslut: Styrelsen fastställer sammanträdesplanen för år 2021. 
 
 
 

Stihna Johansson Evertsson, ordförande 
Johan Jonsson, justerare  
Lotta Wahlmino, sekreterare 
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Socialförvaltningen  

Hanna Alsér 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-10-29  
Referens 

 

 
Id 

 

 
 Socialnämnden 

Kommunens revisorer 

Kommunfullmäktige  

  
 

Rapportering av förekomsten av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS kvartal 3 2020  

Rapporteringen avser år 2020 kvartal: 3 (juli, augusti, september) 

Ansvarig nämnd: Socialnämnden  

 

Man/kvinna Verksamhets-

område* 

Insats Beslutsdatum/datum 

för avbrott   

Orsak till dröjsmål 

M LSS OF Boende vuxna 2019-07-22 Resursbrist, ledig 

bostad saknas 

M SoL ÄO Särskilt boende 2020-01-20 Resursbrist, ledig 

bostad saknas 

K SoL ÄO Särskilt boende 2020-04-24 Resursbrist, ledig 

bostad saknas 

K SoL ÄO Särskilt boende 2020-05-15 Resursbrist, ledig 

bostad saknas 

M SoL ÄO Dagverksamhet 2020-01-27 Fördröjning i 

verkställighet p.g.a. 

Covid -19 

K SoL ÄO Dagverksamhet 2020-02-03 Fördröjning i 

verkställighet p.g.a. 

Covid -19 

M SoL ÄO Dagverksamhet 2020-03-23  Omfattar totalt 13 män 

 

Helt avbrott i 

verkställighet  

2020-03-23 –  

2020-08-17 

 

Delvis verkställda 

beslut 2020-08-17 – 

 

Orsak: Covid -19 

K SoL ÄO Dagverksamhet 2020-03-23  Omfattar totalt 15 

kvinnor.  

Se rutan ovan.   
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Förklaring till rapporteringen för insatsen dagverksamhet 

Kommunens dagverksamheter stängde helt under perioden 2020-03-23 – 2020-

08-17. 2020-08-17 öppnar verksamheten i anpassad form med hänsyn tagen till 

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

insatsen vid ett tillfälle/vecka. I och med att brukarnas beslut anger fler 

tillfällen/vecka hanteras dessa beslut som delvis ej verkställda. Orsak: Covid -19.  

 

* Begreppen hämtas från IVO:s kategorisering av verksamhetsområden 

 
 
 
Underskrift av ansvarig 
 
 
 
Hanna Alsér 

Kvalitetssamordnare  
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Sammanträdesprotokoll  
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2020-10-27 

 

 

 

 
 
 
 
§ 419  2018/628 Id  
 

Reformerat partistöd i Vimmerby kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

1. anta reviderade regler för partistöd i Vimmerby kommun, id 72883 

2. regler för partistöd beslutade av kommunfullmäktige 2015-03-30 (§ 68) upphör att gälla     
 

Sammanfattning 
Den 21 januari 2020 uppdrar kommunstyrelsens arbetsutskott till administrativa avdelningen att göra en 
översyn av reglerna för och hanteringen av kommunens partistöd och att ev nya regler ska kunna beslutas 
av kommunfullmäktige senast 2020-06-15. Tidsgränsen beslutas senare till att innebära möjlighet att 
praktisera eventuellt nya regler från och med 2021. 

Ett missiv och remissunderlag skickades till alla partier, (L) och (MP) samt Demokratiberedningen den 24 
augusti. Då svarstiden utgått (21 september) hade (C) och (KD) lämnat sina svar. 

Remissvaren ger inget stöd för en förändring av nuvarande regler för partistödet. 

Därmed inskränker sig förslaget i huvudsak till ändringar av regler för partistödet till ändringar av de 
hänvisningar till kommunallagen som blivit felaktiga i nuvarande regler i och med den nya kommunallag 
som trädde i kraft 2018-01-01. Därtill har vissa redaktionella ändringar gjorts. 

Utöver ovan föreslås att det ettåriga stöd till partier som lämnat kommunfullmäktige ska vara detsamma 
som grundstödet. 
 

Ärendet 
Bakgrund 
Vänsterpartiet lämnade i december 2018 in en motion om reformerat partistöd i Vimmerby kommun. 
 

I motionen beskrivs de nuvarande reglerna för partistöd och det faktum att den rörliga delen av partistödet 
betalas ut, även om ett parti inte närvarar vid ett kommunfullmäktigemöte. 
 

I motionen framhåller Vänsterpartiet att ett parti ska visa sina väljare respekt och att det inte är rimligt att 
ett parti får betalt då det uteblir från tjänstgöring. 
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Kommunstyrelsen 

Datum  
2020-10-27 

 

 

Vänsterpartiet föreslår i sin motion att den del av partistödet som utgörs av mandatstöd (90 %) ska betalas 
ut i förhållande till hur fullmäktigeplatserna faktiskt fylls. Ett mandat ska anses vara använt när ordinarie 
ledamot och/ eller ersättare tjänstgör helt eller delvis vid ett specifikt fullmäktige. 
 

I januari 2019 beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott att lämna motionen till administrativa 
avdelningen för att, i samråd med ekonomiavdelningen, bereda förslag till svar på motionen. 
 

I december 2019 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen; att en översyn av nuvarande regler för partistöd ska göras i linje 
med det motionen föreslår; och att förslag till reviderade regler ska föreläggas kommunfullmäktige senast 
2020-06-15. 
 

I januari 2020 beslutar kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Därtill 
beslutar kommunstyrelsen att återföra tjänsteskrivelsens förslag 2 och 3 till kommunstyrelsens 
arbetsutskott för vidare hantering.  
 

Den 21 januari 2020 uppdrar kommunstyrelsens arbetsutskott till administrativa avdelningen att göra en 
översyn av reglerna för och hanteringen av kommunens partistöd och att ev nya regler ska kunna beslutas 
av kommunfullmäktige senast 2020-06-15. Tidsgränsen beslutas senare till att innebära möjlighet att 
praktisera ev nya regler från och med 2021. 
 
Aktuell situation 
Kommunallagen medger att en kommun får ge partistöd till de politiska partier som är representerade i 
kommunfullmäktige. Syftet med partistödet är enligt kommunallagen att stärka partiernas ställning i den 
kommunala demokratin. 
 

Vimmerby kommuns regler för partistöd ligger väl i linje med andra kommuners regler. Dock är stödet 
lägre än stödet för såväl riket som helhet som för kommunerna i Kalmar län, liksom för andra jämförbara 
kommuner. För 2020 uppgår stödet till totalt 463 540 kr. 
 

Närvarograden vid kommunfullmäktige synes vara mycket god och uppgick för samtliga partier under 
2019 till 99 % och under 2020 (våren) är siffran 97 %.  
 

Partierna redovisar hur stödet används en gång om året för närmast föregående år. Hur partierna använder 
sitt stöd varierar i vissa avseenden. Den avgjort största delen av stödet används till val/valfond medan den 
minsta delen används till ungdomsverksamhet. 
 

Gällande regler för partistödet i Vimmerby kommun beslutades av kommunfullmäktige 2015-03-30 (§ 
68). 
 

I dessa regler sägs ingenting om storleken på det ettåriga stöd som ges till partier som lämnat 
kommunfullmäktige. 
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Kommunstyrelsen 

Datum  
2020-10-27 

 

Redovisning av inkomna yttranden 
Den 24 augusti 2020 skickades ett remissunderlag till alla partier representerade i kommunfullmäktige, 
(L) och (MP) samt Demokratiberedningen. Svarstiden gick ut den 21 september 2020. 
 

Svar inkom från (C) samt (KD) som båda ger tydligt uttryck för önskan att behålla reglerna som de är 
(beslutade av KF 2015-03-30, § 68). 
 
Bedömning 
Den remissrunda som genomförts ger inget stöd för en förändring av nuvarande regler för partistödet. 
Därmed inskränker sig förslaget till ändringar av regler för partistödet till ändringar av de hänvisningar 
till kommunallagen som blivit felaktiga i nuvarande regler i och med den nya kommunallag som trädde i 
kraft 2018-01-01. Därtill har vissa redaktionella ändringar gjorts. 
 
Finansiering 
Finansiering av partistödet sker inom ramen för kommunstyrelsens budget 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-10-06  § 132 Motion - Reformerat partistöd i Vimmerby 
kommun 
Tjänsteskrivelse - översyn partistöd, id 72874  
Regler för partistöd i Vimmerby kommun fr o m 2021, id 72897 
Motion - Reformerat partistöd i Vimmerby kommun, id 64089  
Missiv partistöd 
Översyn partistöd 
 

Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige
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Tjänsteskrivelse Sida
1(3)

Datum
2020-09-21

Referens
VIMKS 2018/000628/109 

Administrativa avdelningen
Michael Ekström

Id
72874 

kommunstyrelsens arbetsutskott

Översyn reformerat partistöd i Vimmerby kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att 
1. anta reviderade regler för partistöd i Vimmerby kommun, id 72883
2. regler för partistöd beslutade av kommunfullmäktige 2015-03-30 (§ 68) 

upphör att gälla

Sammanfattning av ärendet
Den 21 januari 2020 uppdrar kommunstyrelsens arbetsutskott till administrativa 
avdelningen att göra en översyn av reglerna för och hanteringen av kommunens 
partistöd och att ev nya regler ska kunna beslutas av kommunfullmäktige senast 
2020-06-15. Tidsgränsen beslutas senare till att innebära möjlighet att praktisera 
eventuellt nya regler från och med 2021.
Ett missiv och remissunderlag skickades till alla partier, (L) och (MP) samt 
Demokratiberedningen den 24 augusti. Då svarstiden utgått (21 september) hade 
(C) och (KD) lämnat sina svar.
Remissvaren ger inget stöd för en förändring av nuvarande regler för partistödet.
Därmed inskränker sig förslaget i huvudsak till ändringar av regler för partistödet 
till ändringar av de hänvisningar till kommunallagen som blivit felaktiga i 
nuvarande regler i och med den nya kommunallag som trädde i kraft 2018-01-01. 
Därtill har vissa redaktionella ändringar gjorts.
Utöver ovan föreslås att det ettåriga stöd till partier som lämnat kommunfull-
mäktige ska vara detsamma som grundstödet.

Ärendet
Bakgrund
Vänsterpartiet lämnade i december 2018 in en motion om reformerat partistöd i 
Vimmerby kommun.
I motionen beskrivs de nuvarande reglerna för partistöd och det faktum att den 
rörliga delen av partistödet betalas ut, även om ett parti inte närvarar vid ett 
kommunfullmäktigemöte.
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I motionen framhåller Vänsterpartiet att ett parti ska visa sina väljare respekt och 
att det inte är rimligt att ett parti får betalt då det uteblir från tjänstgöring.
Vänsterpartiet föreslår i sin motion att den del av partistödet som utgörs av 
mandatstöd (90 %) ska betalas ut i förhållande till hur fullmäktigeplatserna 
faktiskt fylls. Ett mandat ska anses vara använt när ordinarie ledamot och/eller 
ersättare tjänstgör helt eller delvis vid ett specifikt fullmäktige.
I januari 2019 beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott att lämna motionen till 
administrativa avdelningen för att, i samråd med ekonomiavdelningen, bereda 
förslag till svar på motionen.
I december 2019 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen; att en översyn av nuvarande 
regler för partistöd ska göras i linje med det motionen föreslår; och att förslag till 
reviderade regler ska föreläggas kommunfullmäktige senast 2020-06-15.
I januari 2020 beslutar kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen. Därtill beslutar kommunstyrelsen att återföra tjänsteskrivelsens förslag 
2 och 3 till kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare hantering. 
Den 21 januari 2020 uppdrar kommunstyrelsens arbetsutskott till administrativa 
avdelningen att göra en översyn av reglerna för och hanteringen av kommunens 
partistöd och att ev nya regler ska kunna beslutas av kommunfullmäktige senast 
2020-06-15. Tidsgränsen beslutas senare till att innebära möjlighet att praktisera 
ev nya regler från och med 2021.

Aktuell situation
Kommunallagen medger att en kommun får ge partistöd till de politiska partier 
som är representerade i kommunfullmäktige. Syftet med partistödet är enligt 
kommunallagen att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin.
Vimmerby kommuns regler för partistöd ligger väl i linje med andra kommuners 
regler. Dock är stödet lägre än stödet för såväl riket som helhet som för kommu-
nerna i Kalmar län, liksom för andra jämförbara kommuner. För 2020 uppgår 
stödet till totalt 463 540 kr.
Närvarograden vid kommunfullmäktige synes vara mycket god och uppgick för 
samtliga partier under 2019 till 99 % och under 2020 (våren) är siffran 97 %.1

Partierna redovisar hur stödet används en gång om året för närmast föregående år. 
Hur partierna använder sitt stöd varierar i vissa avseenden. Den avgjort största 
delen av stödet används till val/valfond medan den minsta delen används till 
ungdomsverksamhet.

Gällande regler för partistödet i Vimmerby kommun beslutades av kommunfull-
mäktige 2015-03-30 (§ 68).

1 Andelen närvaro räknat på närvaro vid samtliga kommunfullmäktigemöten delat med antalet mandat.
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I dessa regler sägs ingenting om storleken på det ettåriga stöd som ges till partier 
som lämnat kommunfullmäktige.

Redovisning av inkomna yttranden
Den 24 augusti 2020 skickades ett remissunderlag till alla partier representerade i 
kommunfullmäktige, (L) och (MP) samt Demokratiberedningen. Svarstiden gick 
ut den 21 september 2020.
Svar inkom från (C) samt (KD) som båda ger tydligt uttryck för önskan att 
behålla reglerna som de är (beslutade av KF 2015-03-30, § 68).

Bedömning
Den remissrunda som genomförts ger inget stöd för en förändring av nuvarande 
regler för partistödet. Därmed inskränker sig förslaget till ändringar av regler för 
partistödet till ändringar av de hänvisningar till kommunallagen som blivit 
felaktiga i nuvarande regler i och med den nya kommunallag som trädde i kraft 
2018-01-01. Därtill har vissa redaktionella ändringar gjorts.

Finansiering
Finansiering av partistödet sker inom ramen för kommunstyrelsens budget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen - Översyn reformerat partistöd i Vimmerby kommun, id 72874
Förslaget
Motionen

Beslutet ska skickas till
kommunstyrelsen
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Regler för partistöd i Vimmerby kommun
I kommunallagens kapitel 4, Förtroendevalda (2017:725) finns de grundläggande bestämmel-
serna om kommunalt partistöd:

Partistöd
29 §   Kommuner och regioner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier 
för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). 

Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige och som är juri-
diska personer. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald 
ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). 

Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock 
endast under ett år efter det att representationen upphörde. Lag (2019:835).

30 §   Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet får inte 
utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Fullmäktige får besluta att 
endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska 
beaktas vid fördelningen av partistödet. 

31 §   Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet årligen ska 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges 
i 29 § första stycket. 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex 
månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska 
granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. 
Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. 

Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och 
granskningsrapport enligt första och andra styckena. 

32 §   Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år. 
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I Vimmerby kommun ska härutöver följande gälla från och med 2021-01-01.

1 § Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Vimmerby kommun utgår till partier som är representerade i enlighet 
med vad som föreskrivs i 4 kap, 29 §, kommunallagen (2017:725).

2 § Grundstöd och mandatstöd
Rambelopp för partistöd är 20 % av det av regeringen fastställda prisbasbeloppet gånger antal 
ledamöter i fullmäktige. 

Exempel
Prisbasbeloppet är 50 000 kr1. Rambeloppet är 20 % av prisbasbeloppet x antal ledamöter i kommunfullmäktige: 
50 000 kr x 0,2 x 49 = 490 000 kr

Partistödet består av:

 Grundstöd som utgörs av 10 % av rambeloppet.

Exempel
Rambeloppet är 490 000 kr. Grundstödet är 10 % av rambeloppet: 490 000 kr x 0,1 = 49 000 kr.

 Mandatstöd som utgörs av 90 % av rambeloppet.

Exempel
Rambeloppet är 490 000 kr. Mandatstödet är 90 % av rambeloppet: 490 000 kr x 0,9 = 441 000 kr.

Årlig beräkning av partistödet görs av ekonomiavdelningen utifrån regeringens beslut om 
prisbasbelopp.

3 § Fördelning av partistöd
Vid fördelning av mandatstöd beaktas endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 
14 kap vallagen (2005:837), § 26-29.

Grundstödet fördelas lika mellan de partier som har plats i kommunfullmäktige.

Exempel
Grundstödet är 49 000 kr och sex partier har plats i kommunfullmäktige: 49 000 kr / 6 = 8 167 kr per parti.

Mandatstöd kan endast fås för mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt vallagens 
(2005:837) 14 kap.

Mandatstödet beräknas enligt formeln mandatstöd / antalet mandat enligt ovan.

Exempel
Mandatstödet är 441 000 kr. 49 ledamöter är fastställda för mandat i kommunfullmäktige. 441 000 kr / 49 man-
dat = 9 000 kr/mandat.

1 OBS! Fiktiv summa. Det verkliga prisbasbeloppet bestäms av regeringen för ett år i taget.
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Härutöver ges partistöd till ett parti som upphört att vara representerat i fullmäktige, dock en-
dast under ett år efter det att representationen upphörde. Detta stöd är detsamma som grund-
stödet för de partier med mandat i kommunfullmäktige.

4 § Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet 
har använts för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket i kommunallagen, nämligen 
”att stärka deras (partiernas) ställning i den kommunala demokratin”. 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari till och med 31 december och ska lämnas senast 
den 30 juni året efter redovisningsperiodens utgång. 

En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande 
bild av hur mottagaren använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas 
redovisningen. 

Redovisning och rapport lämnas till ekonomiavdelningen som handlägger frågor om partistöd. 

Ekonomiavdelningen överlämnar redovisningar och granskarnas rapporter till fullmäktige som 
information i september varje år.

5 § Årlig utbetalning 
Korrigering sker av beloppen utifrån prisbasbeloppet som fastställs av regeringen för varje år. År-
lig beräkning av partistödet görs av ekonomiavdelningen.

Partistöd betalas ut årligen i förskott under februari månad efter beslut i fullmäktige i januari.

Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap 31 § andra stycket kommunallagen inte 
lämnats till ekonomiavdelningen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande 
år.

6 § Övrigt stöd
Sammanträdeslokaler upplåts utan kostnad för partigruppsmöten.

All annan uthyrning och service debiteras enligt gällande taxa.

7 § Tolkning av regler
Tolkning av dessa regler ankommer på kommunstyrelsen.
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Sammanträdesprotokoll  
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2020-10-27 

 

 

 

 
 
 
 
§ 390  2020/264 Id  
 

Ägardirektiv för Vimmerby kommun Förvaltnings AB (VkF) 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med Vimmerby kommun Förvaltnings AB, 
kommunfullmäktige besluta anta föreliggande riktlinjer särskilda ägardirektiv för Vimmerby 
kommun Förvaltnings AB 
 

Sammanfattning 
Kommundirektör Carolina Leijonram konstaterar att det är bra att göra en översyn, då det är många år 
sedan sist. En koll mot andra kommuner visar att det som finns i direktiven innehåller det väsentligaste. 
Ändringarna nu handlar i första hand om att hänvisningar görs till rätt dokument som det finns beslut om. 
Några redaktionella ändringar har också gjorts, till exempel är det idag mer tidsenligt att prata hållbarhet 
istället för bara miljö. 

Kommunfullmäktige antog 2020-06-15 gemensamt ägardirektiv för Vimmerby kommuns samtliga bolag. 
Behov finns av att uppdatera det särskilda ägardirektivet för Vimmerby kommun Förvaltnings AB (VKF).   

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens och styrelsen för Vimmerby kommun 
Förvaltnings AB förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer och generella ägardirektiv för Vimmerby kommuns bolag från 2020, Id 71114 
Styrelseprotokoll VKF §  
Kommunstyrelsens beslut 2020- 
 

Beslutet skickas till 
samtliga kommunala bolag
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STYRELSEMöTE

Vimrnerby  kommurt  Förvaltnings  AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanti'ädesdatum

2020-08-31

Plats  och  sainmanträdestid

Bes]utare

Tunasalen  måndagen  den  31 augusti  2020
klockan  13.00-14.00

Jacob  Käll,  ordförande

Marie  Nicholson

Helen  Nilsson

Sidnr

1(4)

Övriga  deltagare Carolina  Leijonram

Mattias  Karlsson

Gunilla  Andersson

Protokolljustei'are

Justeiingens  plats  ocli  tid

Ordförande

Pmtokolljristei'are

Sekreterare

Helen  Nilsson

Vimmerby  den  31 augusti  2020

Helen  Nilsson

Gunilla  Andersson
Paragrafer  36-43
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STYRELSEMöTE

Vimi'nerby  kominun  Förvaltnings  AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Saini'nanträdesdahim

2020-08-31
Sidnr

% 36

Val  av.iusterare

Till  att  justera  dagens  protokoll  väljs  Helen  Nilsson.

% 37

Godkännande  av dagordning

Föreslagen  dagordning  godkänns.

% 38

Genomgång  av 'föregående  mötesprotokoll

Föregående  mötesprotokoll  från  200519  gicks  igenom.
Carolina  och  Mattias  har  haft  möte  med  bolagen  och  återigen  diskuterat  OH-
kostnaderna.  För  att  vi  ska  komma  vidare  måste  presentationen  av kostnaderna  bli
mer  konkreta.  Tas  upp  på nästa  VkF-möte.
I övrigt  framkom  inga  erinringar.

Protokolljustei'are

C)o-
Utdragsbestyi'kning
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STYRELSEMöTE

Vimmerby  kointnun  Förvaltnings  AB
SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sairunanträdesdatum  Sidnr

2020-08-31  3

g 39

Byzgnationen  av Uven

I Vimarhems  protokoll  från  2020-08-20  finns  en riskbedöinning  för  byggnationen
Uven.  Se bilaga  1.

VkFs  riskbedöinning  baseras  på det  finansiella  perspektivet  men  för  att göra  en
fullständig  riskbedömning  bör  även  kommunens  balanserade  stynning  vägas  in.

VkFs  finansiella  riskbedömningen  belyser:

koinmunkoncernens  gemensainrna  låneutryinme  och  att  kornmunkoncer-
nens  totala  låneutryinme  blir  fulltecknat.  Detta  påverkar  hela  kommun-
koncernens  prioriteringar  av olika  investeringsprojekt.

Vimarhem  aviserar  ett  nedskrivningsbehov  i storleksordning  8 mnkr  vil-
ket  påverkar  kornmunkoncernens  resultat  negativt.  Eventuellt  finns  fastig-
heter  som  kan  skrivas  upp  med  motsvarande  värde.  Mattias  ska  begära  att
få in  uppgifter  hur  mycket  det  rör  sig  om.

Beslutades  att:

styrelsen  godkäi'u'ier  Vimarhems  riskbedömning  med  förbehållet  att de
kompletterande  handlingarna  visar  att det firu'is  utt"ymme  för  att slaiva  upp
värdet  på det  befintliga  fastighetsbeståndet.

det ur  ett finansiellt  perspektiv  firuis  utrymme  inom  kornmunkoncernen
att genomföra  denna  byggnation.

% 40

Uppdatering  särskilda  ägardirektiv  för  VkF

Carolina  har  uppdaterat  de särskilda  ägardirektiven  för  VkF.
Se bilaga  2.

Beslutades  att:

styrelsen  godkänner  de uppdaterade  särskilda  ägardirektiven

Protoko1ljusterare
Utdragsbestyrkning
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STYRELSEMöTE

Vimmerby  kommun  Förvaltnings  AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Saini'nanti'ädesdahim

2020-08-31
Sidnr

% 41

Lägesrapport  "Utveckling  bolagsstynning"

Carolina  infortnerade  och  gick  igenom  statusen  för  det  uppdaterade  dokumentet.
Se bilaga  3.

% 42

Arbetsordning  för  styrelsen  i VkF

Arbetsordningen  ska fastställas  årligen.
Dokumentet  har  inte  uppdaterats  på  många  år och  bör  göras.  Framkom  vissa  syn-
punkter  vid  en snabb  titt  t ex att texten  om  revisorernas  närvaro  på ett samrnan-
träde  per  år kanske  ska ändras  till  att "revisorerna  ska koinma  riär  de anser  att det
behövs"  samt  att budget  inte  bara  ska fastställas  för  VkF  utan  att även  bolagens
budget  ska skickas  in  till  styrelsen  i VkF.  Tas  upp  på nästa  VkF-möte.
Se bilaga  4.

% 43

Övriga  frågor

Extra  bolagsstärnma  ska till  efter  att de särskilda  ägardirektiven  har  tagits  på
kommunfullmäktige.  Aven  "Agardirektiven  för  Vimmerby  kommuns  bolag"  som
tagits  på komz'nunfu1lrnäktige  2020-06-15  ska  tas upp  på den extra  bolagsstäm-
man.

Inga  övriga  frågor  fanns.  Mötet  förklarades  avslutat.

Protokolljustei'are

ae p1
Utdi'agsbestyr)aiing
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Sanunanträdesdatum  20 augusti  2020

STYRELSEPROTOKOLL
VIMARHEM  AB

Plats

Tid

Beslutare

Vimarhem  AB:s  kontor  i Vimmerby

20 augusti  kl. 08:30-11:30

Magnus  Danlid  (C)

Thomas  Karlsson  (KD)

Håkan  Nyström  (M)

Lennait  Nygren  (S)

Peter  Högberg  (S)

Övriga

Deltagare

Sekreterare

VD  Johan  016hn

Ekonomichef  Cecilia  Sjöström

Fastighetschef  Elisabeth  Will
Uthyrare  Åsa  Johansson

IT-samordnare  Niclas  Nilsson

Elisabeth  Will

g 42-46

Ordförande

Justerare

=%

anlid

P Högberg
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% 36 DAGORDNtNG

Dagordningen  godkändes  n"ied att punkt  4

% 37 JUSTERING

% 38

Föregående  protokoll  lades  till  handlingarna.

H 39 »btA«ssoi<stur

Ärendet  utgår.

40 PERSONALÄRENDEN  / VD

% 41

Styrelsen  beslutar

att lägga  informationen  till
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Sammanträdesdatiun  20 augusti  2020

FINANSRAPPORT

Ekonomichef  Cecilia  Sjöström  presenterade  det finansiella  läget  per  2020-7-31
(bilaga  2).

Styrelsen  beslutar

att lägga  informationen  till  handlingarna.

INVESTERINGAR  IFöRHÅLLANDE  TILL  LÅNERAM

Ekonomichef  Cecilia  Sjöström  presenterade  koncernens  och Vimarhem  AB:s
investeiingsplan  för  de kommande  fem  åren (bilaga  3).

Styrelsen  beslutar

att lägga  infori'nationen  till  handlingarna.
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Sammanträdesdahun  20 augusti  2020

44 UVEN

VD  Johan  016hn  informerade  om arbetet  angående  Uven.
En kostnadsberäkning  har  gjorts  för  att få en ungefärlig  produktionskostnad  för
32 st lägenheter  på Kv.  Uven  inkl.  investeringsstödet  (bilaga  4).
En marknadsundersökning  som  har  utföits  visar  att Vimmerbys
kommuninvånare  önskar  hyra  2 rok  och 3 rok.
Sveiige  Allmännytta  har  gjort  en upphandling  av nya  Kombohuset,
Bostadsbolag  har  möjlighet  att göra  en förenklad  uppliandling  till  de 3 st
entreprenörer  som vann  upphandlingen  av Kombohuset,  vilket  medför  en
ekonomisk  fördelaktig  byggnation  mot  att Vimarhem  göra  en egen  upphandling
av en totalentreprenad.

En ekonomisk  kalkyl  för  en 10-års  peiiod  gällande  nyproduktion  av 32 st
lägenheter  på Kv.  Uven  har  beräknats,  som  visar  vilket  nedskiivningsbehov  som
kan bli  aktuellt  vid  en nybyggnation  (bilaga  4).

Styrelsen  beslutar

att Uppdra  åt tjänstemäi'inen  att foitsätta  processen  med nybyggnation
på Kv.  Uven  genom  att gå in i en upphandlingsfas  (bilaga  4).

att Hemställa  VKF  om  godkännande  av nybyggnation  på Kv.  Uven
enligt  framtagna  dokument  i förstudie  (bilaga  4).

g 45 FöRVÄRV  PARKERING,  DEL  AV  VIMMERBY  3:3

Vimarliem  behöver  föi-värva  konimunens  parkeiing  i anslutning  till  Vimarhems
Fastighet  Uven  7 (bilaga  5).

Styrelsen  beslutar

att Ge VD  Jolian  016hn  i uppdrag  att ta fram  ett förslag  på köpeavtal
gällande  parkeringen,  del av Vin'imerby  3:3,  till  nästa  styrelsemöte.
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VIMARI-TEM  AB

::Th)i1«U[3e.:i 4 '1 (.5-)
Tjänsteslcrivelse

Dakum

2020-08-20

Referens

Diaiienuiminer
{d

'ldinurrnmer

Johan  0161'in

Utskott/Nämnd/I(F/Styrelse

Styrelsen  Vimarhem  AB

Inriktningsbeslut  nybyggnation  Kv. Uven

Förslag  till  beslut

Styrelsen  föreslås  besluta

Att Uppdra  åt tjäi'istemäi'uien  att fortsätta  processen  med  nybyggnation

på Kv,  Uven  genom  att gå in i upphandlingsfas.

Att Hemställa  VKF  om  godkännande  av nybyggnation  på Kv.  Uven

enligt  framtagna  dolcument  i förstudie.

Sammanfattning  av  ärendet

IVimmeity  tätort  råder  foitsatt  bostadsbrist,  uppskattad  kötid  för  en bostad  i

tätorten  ligger  på 2-3 år. EI] marknadsanalys  är gjord  och  visar  även  den på

efterfrågan  av liyreslägenheter.

Någon  minskad  efterfrågan  är lieller  inte  trolig  då inga  andra  större

bostadsbyggi'iationer  väntas  färdigställas  de närmsta  åren.

Vimaföem AB var långt framme i planeriia 1)å en byggnation av Kv. Pistolsmeden
med  27 lägeiföeter  samt  6 lägei'ffieter  i giuppbostad.  Detta  projekt  var  dock

tvunget  att avbiytas.

Vimarliem  AB  äger  fastigl'ieten  Kv.Uven  7 samt  förvärvar  fastigheten  Kv.Uven  2

den loktober  2020.  Vilket  innebär  att fastigheten  sammanlagt  blir  c:a 3700  kvm.

Fastigheten  ligger  mitt  ii'ute  i centium  av Vin'u'nerby  ocli  vore  mycket  lämplig  för

en byggnation  asi c:a 30 nya  lägenheter.
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En  grov  kalkyl  visar  att en produktionskostnad  efter  avdrag  av statligt
investei-ingsstöd  på 12,7  miljoner  kronor  skulle  bli c:a 50 miljoner  kronor  för  32
lägeiföeter  på Kv.  Uven  7.

En t'iskanalys är giord och visar att med en direktavkastning om 5% skulle
nedslaivningskravet  vara  c:a 8 miljoner  kronor.

Dock  visar  kalkyleina  sett  över  lång  sikt  att  fastiglieten  går  med  överskott  år 2024
vid  ett färdigställande  år 2021.

Saininanställning  kända  kostnader.

Uven  Nyproduktion.
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ända  kostnader Investeringsstöd

1-rok  34kvm

2

571200

1-rok  35kvm  2-rok  45kvm  3-rok  70kvm  2-rok  55kvm  3-rok  72kvm

1  0  12  IS  2

294  000  kr  0 kr  5 292  000  kr  5 670  000  kr  882  000  kr Summa:  12  709  200  kr

yggnad  Kombohus  Lamell

omtkostnader

arkering

'larkförberedning

ttre  mark

P/Solceller
uterräng

anering/rivn.  Tandläk.
'lyndighetskostn.

ophus

nslutningsavgift  el, va,  fiber

antmäteri

iförutsett  9%

tatliga  bidrag

46  942  723  kr

2 000  000  kr

200  000  kr

140  000  kr

3 950  000  kr

2 000  000  kr

1650  000  kr

325  000  kr

185  000  kr

200  000  kr

785  000  kr

25 000  kr

4 200  000  kr

-12  709  200  kr

49 893  523  kr  49 893  523  kr

roduktionskostnad  per  kvm  före  stöd

roduktionskostnad  per  kvm  efter  stöd

32 742  kr

26 095  kr

103  2 121  800  kr

825  16  170  000  kr

984  18  204  000  kr

36 495  800  kr 38 320  590  kr

37 554  178  kr

46  942  723  kr
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Kombohus  N;ista  generation  Sveriges  Allmännytta  2020-05-15

Bilaga  ix. Prislista  Lamellhus

Antal  rum 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 toa 4 4 toa 4 4 toa

Lägenhetsstorlek  kvm 25 30 35 40 45 SO 55 60 60 65 70 75 70 75 80 80 85 85 90 90

' Pris/  kvm  BOA 21  000 20  80C 20 600 20 500 20  20[] 19  900 19  600 19  200 19  400 19  CIOO 18  50D 18  00C 18700 18200 17700 18200 17200 17700 16700 17200

Korrigering  Husheijd  Lamell  hus 6 5 4 3 2

Procentuell  justering 0,96 0,98 1,OO 1,05 1,10

Lo%ång 0,95

Volymrabatt  per  antal  hus 1 2 3

Procentuell  justering 1,CIO 0,98 0,97

15  540  000 11817  000  2163000 29 520  000  kr
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VIMARHEM  Nyproduktion,  Uven
Prognoser:  åy2021 åi  2022 år  2023 åi  2024 å(  202
Vtigdylakvm  l912,0
iHyrasändring  f6rändt1ng
Oulhyrt  O.O%

,Ovrlgalntåktet  Ttiitindtlng
undethållskoslnad  T6r;indting
Reparalianer  fötjnddng
Skötsel  fö+andring
Vatlen  fWndrlng
EI Totändnng
Renhållnlng  f6rändr1ng
Uppvätmnlng  ltitåndtlng
Adm1n1straUon Tötäntklng
Ovrlgatkiflkosföader  forandnng
Taxerlngsvåtde  kkr  2 0'IO l 046,03

oFasUghelsskall,  %-sals
Nybyggnadsschablon  0 0,OO
R;intebldrag(subveniionstånta)  O.OO%
R;intebidtagbitkagsandel)  O%

.8)i(itesats  lån 1,40%
Räntesahi  inlemTlnanslerai
Avskrivnlngar  3,00%

« gi;i,o

17%
1,D%

2,0%
2,0Yo
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
2.0%
2.0%
2 000

O,OO'!:

O.OO%
O%

1,40%

3,00%

t 9T2.0

I 1,7%
1,O"A

2,0%
2.0%
2,0%
2,0%
2,0%
2.0%
2,0%

' 2.0%
2,0%
2 000

O,OO';

O.OOo-&
O%

1,40%

3,00%

1 912.0
17oA
lO%

2,0%
2,0%
2,C1%
2,t)%
2,0%
2,0%
2,ö%
2,0%
2,0%
2 000

O,OO%
O,OO%

O%
1,40%

3,00%

1 .7%
T.O%

2.0%
2,0%
2,0%
2.0%
2,0%
2.0%
2,0%
2,0%
2.0"-&
2 000

O.OO%
O,OO%

O%
1 ,40%

3.00%

utfall  kt

Re)RELSENS4NTAK_TE_R___ _ ___ kkr per kvm
Utfall  kr

kkr  get  kvm
utTall kr

kkr  per  kvm
utfall  ki

kkr  per kvm __  kkr
Hytesinltiktet  2775,0  145i36
0uthydaablekl(avgår)  O,O O,OO
Ovrlgalnläkler  O.O CI,OO

2822,0  1475,92
-28,2  -14,7B

O,O O,OO

;iseg,g  isoi,o;i
28,7  -15.01

O,O O.OO

'-2  91ä,?'- T
.29,2  -15,27

O,O O.OO

-m-
-29,7

_ _ O,[I
2 938,7Summalntäklet ___  ____  -__--l  -f'46'1'7-3e---  --i793,7--  - 14e1-,r7- - - Th-,2-----  i488,01 --28-Å9,6  -i61i:nj

RöRELSENS  KOSTNADER

- -78,0  -40,B1
-63.5  -33,19

-u5,?  -76.18
-72,8  -38,C19
-26.0  -13,60

-416  -2l,77
-107,2  56.05
124,8  e5,30
-52.0  -27,21

O,O O.OO

_79,6 -4i-,6å
-(x1.7 -33,86

.1 48,6  -77,70
-74,3  -38,85
-28,5  -t3.88
-12,4  -22,20

-109.3  -57,l7
-127,3  es,so

-53,1 -27,75
O.O O,OO

:812
-66,0
t51.5
-75,8
-27,1
-43,3

-ll1,5
.129.9

-54,1
O,O

undethållskosföad  -75,0  -:39,23
:Reparationet  -61,0  -3T,90
Skötsel  140,0  -73,22

'Vaflen  -70.0  -36,61
EI 25.0  -13,08
Renhållnlng  -40,0  -20,92
Uppvätmnlng  -103.0  -53,87
AdministtatIoncentralolokal  120,0  -62,76

Ovriga  dtiflkoslnadei.  se spec nedan  50,0  -2615
Fastighetsskall  O.O O,OO

-76,5  -40,01
62,2  32,54

-142,8  -74,69
-71 ,4 -37,34
-25,5  -13,34
-10,8  -21.34

-105,1 -54,95
-122,4  -84,02

-E! ,O -26,B7
O,O O,OO

Summakostnadei  (i84,0  -387,74 697,7  -384,9(1 -71L6  '-37-å,i!i -725.9  -379.84 ' __ -740,4----
2 iisuanipamear:rei  :iasi,*--", J--zose,y--tose-,a7 "--2fl91G  11$3,8di  'ztsi,-r   'q*s;:å*

Avskrivnlngar  -1496.8  -782,86 -1 496,8  -782,8B -1 496,8  -782j16 -1 498.8  -782.86 -1Ä6-:8
ResultatefteravskrIvnIngar  694i2  3j0i76 699,2  313,41 832,8  33Ö8 n6--6,9 - - -  - -m '-""""701,6  -

O,O
-814,7 __

80.8

Beräknad  Inlenvånla  '- -  -  -  --O,O-  -  'O,OO
tbntekosföader  698.5  365,33

'- - --  O,O ---  ----""'-O,OO
-677,6  -354,37

--  -O.O-  -  -  --O:OO
-656,6  -343.41

---O:O----  --O-:0-O
-635.6  -332.45

lFASTIOHETSNE!T'FO  .ffi4,3  -B4,&7 I -:e,3  -io.g!( ' -23J 42,4J 31.2  16,32!

lpas'rtaserstervo1aohumuterab  -to4s  j!i4i57 ' -taz,e  -ge,a,J -zna;i  -taz,gq 476,3  41i86 I -aa,e

soxpöq'rvApos  49894.0  26095,19
Nedskilvnlngsbehov  vid akluell hyta  8 074.r]
vlddlrektavkaslnlng  5,00%
Dka+cfavkastnlng
(dtiftnetlo  I % av
fastlgheiensboklbtdavärde)  4.19%

I
48397,2  253t2,33

4.33%

46 900.4  24 529,48

4,64%

45 403.5  23 746.62

4,77%

43 906,7

5,01 %

5 024 kt  l 723 kr
4 951 kr 1 74? kt
6 917 kr  T 509 kt
8 300 kr l 423 kr
8 4a16 ki  l 408 kr

5109  kt l 752 kr
5 035 kr T 777 kt
7 034 kt j 535 kr
8 441 kt l 447 ki
8 5gO kt  l 432 kr

5 196 kt l 782 kt
5 l 21 kt 1 807 kt
7154  kr T 56 S ki
8 584 kr S 472 kt
8 736 kt i 456 kt

5 285 kr
5 208 kr
7 275 kr
8 730 kr
8 884 kr

2 821 %8 kt 1 476 kr

0 kt
14 079 ki  3 754 kr

0 kt
0 ky

0kt  #DMSIONIOI

2 869 941 kt l 501 ki

0 kt
14 044 kt 3 745 kt

0 kr
0 kr

0kt  #DMSIONlOI

2 9t  8 730 kr 1 527 ki

0 kt
MO11 kr 3736kt

0 kt
0 m

0 kt #DIVISIONfö!

2 968 348 kr

j3  g80 kr

0 kr h
5  u  m  ma  O en  OV tl  TS n  'j  TO T }O  r nO  Ila  S u  lla  t  I  li  I !l  .)  j5  Kt T 5U;! xt 2 stii  tibe tit  1 49B kr 2 85B 336 kt l 495 kr 2 85 1 898 kr

Hyresnlvå  IlämTöielse
Rännbätsgalan.  80 kvm, lågenhel 8 222 k+ j 380 kr 8 362 kt  1 356 kr 8 504 kt l 379 kt  8 648 kt 1 402 kt 8 796 kt

Övtiga  dtiflkoslnader  solning, exlra vinletmetarbelen,lörsaknng.  laur o bevakning,

e+s hytesgåslorg  och venhlationskontroll  samt koslnader  lör amtådeskonfor  o maskiner.

Invesietlng  åt 2021
Invssteiingsbidtag
ndigare  Invesleting
Toföl investenngskosföad

82 603.C1
-T2 709,0

O.O
49 894,0

32 742.2

26 095.2

M&dai'iiypto'Mna'ilaiempdutvt Nypiedu}ntn dit  Iltnii aifö 13ri1»)a1 :l) Jh
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C)t' l (,y (,) y,

Vimmerby
kommun

v  e nin  örva  tnin

KSF/Carolina  Leijonram

Tjänsteskrivelse

Datum Referens

Iharienumi'nej

Kommunfullmäktige

Särskilt  ägardirektiv  för  Vimmerby  kommuns  Förvaltnings

AB

Förslag  till  beslut

Kornmunstyrelsen  föreslår,  i enighet  med  Viinmerby  kommun  Förvaltnings  AB,

kommunfullmäktige  besluta  anta  föreliggande  riktlinjer  särskilda  ägardirektiv  för

Virnrnerby  kornmun  Förvaltnings  AB.

Sammanfattning

Koinrnunfullmäktige  antog  2020-06-15  gemensamt  ägardirektiv  för  Vimmerby

kornmuns  samtliga  bolag.  Behov  finns  av att  uppdatera  det  särskilda

ägardirektivet  för  Vimmerby  kommun  Förvaltnings  AJ3 (VKF).

Vid  dagens  sammanträde  föreligger  kornmunstyrelsens  och  styrelsen  för

Virnmerby  komrnun  Förvaltnings  AB  förslag.

Beslutsunderlag

Riktlinjer  och  generella  ägardirektiv  för  Virnmerby  kommuns  bolag  från  2020,  Id

71114

Styrelseprotokoll  VKF  Eg

Kommunstyrelsens  beslut  2020-

Beslutet  skickas  för  kännedom  till

Samtliga  kommunala  bolag

Carolina  Leijonram

Kommundirektör  samt  VD  i VKF
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Särskilt  ägardirektiv

för  Vimmerby  kommun  Förvaltnings  AB

J'a>sst»mmaFastställt  2020-10-XX

Bakgrund

Virnmerby  komrnun  Förvaltning  AB  och  dess dotterbolag,  koncernen,  är ett  organ  för

kommunal  verksamhet  som  står  under  kommunens  inseende.

Principerna  för  insyn  och  stynning  av de helägda  kommunala  bolagen  i Virnmerby  har

lagts  fast  i ett  komrnunfullmäktigebeslut  2020-06-15,  "Riktlinjer  och  generella

ägardirektiv  för  Vimmerby  komrnuns  bolag"  Av  beslutet  framgår  rollfördelningen  samt

de frågor  som  bolagen  måste  underställa  kommunfullmäktige  inför  beslut.

Detta ägardirektiv fö5er den beslutade rollfördelningen.

Kornmunen  har  antagit  ett flertal  policies  och  styrdokument  att gälla  för  dess nämnder

och  bolag.  Virnmerby  kornmun  Förvaltnings  AB  skall  se till  att dessa  i tillämpliga  delar

antas,  dels  att gälla  för  bolagets  egen  verksainhet,  dels  dotterbolagen  genom  beslut  på

bolagsstämrna.  Bolagets  verksarnhet  regleras  också  genom  lagar  och  genom

bolagsordning.

Detta  ägardirektiv  skall  antas  på bolagsstämma  i Virnrnerby  kommun  Förvaltnings  AB.

Inriktning/uppgift

Moderbolaget  Vimrnerby  kommun  Förvaltnings  AB  svarar  för  koncernens  övergripande

utveckling  och  strategiska  planering  samt  stying  av de ekonomiska  och  finansiella

resurserna  på ett för  koncernen  optimalt  sätt.

Styrelsen  för  Vimmerby  kornmun  Förvaltnings  AB  skall  fullfölja  sitt  uppdrag  med

beaktande  av bestämrnelserna  i aktiebolagslagen,  ABL,  övrig  tillämplig  lagstiftning  och

gällande  bolagsordning  samt  i enlighet  med  utfördade  särskilda  ägardirektiv.

Styrelsen  skall  se till  att  Vimrnerby  kornmun  Förvaltnings  AB:s  organisation  är

ändamålsenlig,  att det  finns  sådana  rapporteringssystem  som  möjliggör  en bedömning

av koncernens  ställning  och  resultat,  samt  att nödvändiga  anvisningar  och  riktlinjer

utffirdas.

Det  åligger  styrelsen  att fortlöpande  följa  upp  och  kontrollera  koncernens  finansierings-,

likviditets-  och  andra  ekonomiska  förhållanden,  exempelvis  särskilda  risker,  samt  att  vid

behov  lämna  rapport  till  komn'iunstyrelsen.

Bolaget  ska genomföra  skattemässiga  dispositioner  mellan  i koncernen  ingående  bolag

för  att  möjliggöra  resultatutjämning  inom  koncernen  Virnmerby  kornmun  Förvaltnings

AB  när  så är lagligen  möjligt.  Styrelsens  förslag  till  resultatutjämning  ska  anmälas  till

kommunstyrelsen.
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Bolaget  ska säkerställa  att  de kornrnunägda  bolagen  verkar  för  koncernnytta  och  att
helhetssyn  genomsyrar  bolagen  ikornmunkoncernen.

Bolaget  ska verka  'för  att koncernens  samlade  resurser  används  för  att förverkliga  den
kommungemensamma  visionen  samt  i det  gemensamma  ägardirektivet.

Utöva  ägarstyming  av bolagen  i koncernen  i enlighet  med  uppdrag  givna  av  komrnun-
fu11mäktige/koinmunstyrelsen  i syfte  att bland  annat  uppnå  samordning,  optimalt
resursutnyttjande  och  samverkan  med  kommunen.

Bolaget  ska efter  dotterbolagens  begäran  medverka  i kostnadseffektiva  finansierings-
lösningar.

Lån  och  borgen

Kommunfullmäktige  fastställer  under  våren  ram  för  nya  långföstiga  lån samt  högsta
nivå  för  kornmunal  borgen  för  lån  till  bolaget.

Utdelning  och  koncernbidrag

De  rörelsedrivande  bolagens  skattemässiga  resultat  ska lämnas  som  särskilt
koncernbidrag  till  Vimmerby  kornmuns  Förvaltnings  AB.  Moderbolaget  ska  därefter
lämna  ägartillskott  i den  nivån  styrelsen  föreslår  och  bolagsstämman  fastslår,  efter
avdrag  för  beräkriad  skatt.

Virnmerby  komrnuns  Förvaltnings  AB  ska svara  för  resultatutjän'ining  för  skatte-
optimering  inom  koncernen.  Bolaget  ska  ha sådan  ekonomisk  ställning  som  medger  att
bolaget  kan  lämna  utdelning  till  ägaren

Extraordinär  händelse  och  höjd  beredskap

Enligt  lagen  om kommuners  och  regioners  åtgärder  inför  och  vid  extraorditära
händelser  i fredstid  och  höjd  beredskap  har  krisledningsnämnden  rätt  att överta  hela
eller  delar  av verksamhetsområden  firån övriga  nämnder  i den utsträckning  som  är
nödvändig  med  hänsyn  till  den  extraordinära  händelsens  art  och  omfattning.  I
tillämpliga  delar  ska denna  möjlighet  till  övertagande  också  gälla  de kornmunala
bolagen,

Hållbarhet

Virnmerby  kommun  Förvaltnings  AB:s  verksarnhet  skall  genomsyras  av stort
hållbarhetstänkande  samt  bedrivas  i samklang  med  Vimi'nerby  kommuns  övergripande
mål  inom  ornrådet.

2

70



Vimmerby kommun
www.vimmerby.se

2020-07-13

Skrivelse

Kornmunstyre1seförva1tningen

Carolina  Leijonram

Utveckling  bolagsstyrning  (med  anledning  av  granskning  av  styrning  och

ledning  av  Vimarhem,  2018)

Rekommendationen  var  att

"Vi  behöver  böija  med att diskutera  nuläge.  Vilken  styrning  och ledning  har vi av koncen'ien  kopplat
till  synpunkter  irapporten  (formell  styniing  samt kultur/beteende).

Därefter  fortsätta  diskutera  vilken  ambitionen  koncernen  vill  ha och analysera  effekterna  av
ambitionsnivå  t.ex. om ambitionen  är 5 (på en 5 gradiga  skala) får en analys göras av vad
insatsen/kostnaden  blir  för  att nå dit  precis  som om ambitionen  blir  I så får  riskerna  analyseras  av att
inte  ha någon  styrning  och ledning.  När  ambitionen  är satt är det sedan dags att sätta tid  och
handlingsplan.

Fortsatt  diskussion  nödvändig  kring  rollfördelning  ur ett VKF-perspektiv,  vad ska VKF  göra  kontra
KS och även en analys  av vad VKF  måste göra för  att uppfylla  kraven  i ABL  men  även vilka
begränsningar  VKF  har då dom  är underordnade  KF och  hålls  under  uppsikt  av KS (enligt  nya
kornrnunallagen  kan  KF  ge KS utökat  mandat).  Samt att visa att de i viss mån  är begränsade  gentemot
dotterbolagen  då de har t.ex. speciallagstiftning  att förhålla  sig till.

Diskutera  mål  och strategier  med koncemens  bolag  och hur  vi får till  lämpliga  mål  och strategier  på
koncernnivå  (här  får  en dialog  föras  med ägaren  så att mål, syfte  och strategi  stärnrner  med ägarens).

Sätta en struktur  med dokument,  policys  etc. som behövs  för  att tydliggöra  bl a. ambitionsnivån  och
rollfördelningen"

Kort  lägesrapport  från  VD  i VKF  sommaren  2020:

Ny  VD  finns  på plats sedan ett år på Vimarhem.  VD-gnuppen  har kontinuerliga  VD-träffar  och
VD:arna  deltar  i kornmunens  koncernledningsgrupp  på månatliga  möten  samt utvecklingsdagar  två
gånger/år.  Även  på den politiska  planhalvan  deltar  ledningen  för  bolagens  styrelser  på gemensarnma

utbildningsinsatser  i bl a ledarskap.  Dialogen  har generellt  blivit  bättre  de senare åren och vi  har också
dragit  lärdom  av de händelser  som skedde  under  2018. Det  är nödvändigt  att utvecklingsarbetet
fortlöper  där der'u'ia uppdaterade  plan  även framåt  kornmer  att finnas  med som  ett underlag.

VKF  -  Viminerby  koininuns  förvaltningsbolag  AB

KF  -  koinmunfullmäktige

KS -  kominunstyrelsen

ABL  - Aktiebolagslagen
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Orsak/anledning i Åtgärd I VEM l När '
Enligt  Verka  för  en tydlig  roll-  och  I Kommundirektören  ', Löpande  ,
kommundirektörsinst  ' uppgiftsfördelning  mellan
ruktionen  : förtroendevalda  och  tjänstepersoner  I,
Nytt/omarbetat  ' - Efter  beslut  i K_F expedieras  besluten  ' Administrativ  chef  ' Rutin  under  I
styrdokument  har  ' till  berörda  bolag.  2019.  .
antagitsi  ' Därefter
kornmunfi_illmäktige  ' - Styrdokumentet  ska fastställas  på  ' Respektive  VD  ' löpande  '
som  avser  ett  eller  : bo1agsstärnma/bo1agstärnmor.  När  ,

flera komrnunala ' bolagsstärnmans dagordning är klar I . 2bolag.  i skickar  bolaget  en kopia  till
I kornmunen  så att  kornrnunen  kan  : "  :

säkerstä1laattaktue11apunlder  ,
:komrnerupp.  )

 - Ekonomiavdelningen  uppdaterar  och ' Ekonornichef   Klart  '
' förenklar  iutin  för  fullmakt.

: - Uppföljning  på att styrdokumentet  i Respektive  VD  Avvakta  I
har  implementerats  i verksarnheten  

; sker genom att besluten noteras i I
' bolagsstyniingsrapporten  som  skickas  '

: till  komrnunen  i samband  med
Iårsredovisningochboks1ut.  ' 

Bolagen  kan  fatta  beslut  om  en  '

. striktare  policy  än kommunens,  men  cj '

. det  omvända.  När  det  gäller  interna  '

' styrdokument  så bör  också  bolagen  

' kommunicera  med  berörd  avdelning  på

' kommunen  innan  fastställande.  

, När  bolagen  fattar  egna  beslut  om  I

' policys  så ska  det  noteras  i

bolagsstygsrapporten  som en i
information  till  kornmunen.

Alla  kallelser  och  protokoll  ska skickas  '
till  VKF  för  kännedom

Generellt

ägardirektiv

Ekonomiavdelningen  ska  uppdatera

berörda  ägardirektiv  så det  framgår  att

styrdokument  ska  antas  i aktiva  bolag,

(VKF  alltså  endast  i tillämpliga  delar).

Ekonomichef

ansvarar

Adrninistrativ  chef

tillhandahåller

operativ  resurs

Pågår

(Det

generella

ägardirekti

Vet är

uppdaterat

under

2020)
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Erföetlig  linje  vad  - Uppdatera  berörd  rutin  Administrativ  chef  ', Pågår
gäller  styrdokument  I ("styrdokument  för  styrdokument")

för vem och vilka i - Löpande bevaka att rätt instanser som :,
styrdokumentet  är  ska  omfattas  av  styrdokumentet  firu'is  '

tillämpligt  % med i förslag till beslut.
', - Företeckning  behöver  finnas  på  ',

samtliga  styrdokument  där  det  också  ',

' framgår  när  de antogs  eller  senast

' reviderades  samt  vem  som  ansvarar  för

styrdokumentet. Bl a fastställande och t
I definition  av  gemensam  terminologi  '

Vad  är en policy?  Vem  fastställer  

I, dessa?  Tex  policy  fastställs  av KF.  Hur  ,

långa  ska  dessa  vara?  Vara  tydliga

med  bl  a, vad  tex.  företagen  ska göra

Ett  avsnitt  som  anger  tydligt  vad  och  

vem  den  avser  samt  tillämplighet  och

syfte  ska  framgå

- Policy  fastställda  av  VKF  (här  får  l, Respektive  VD  '
' diskussionen om rollfördelningen  bli  i

ledande)  '

fboP1oa1g'systyrfage1esnen.' dHenänevniss'ni1ndga i policyn  "

bör  göras  hur  den  förhåller  sig  till  '

policys  "ovanför"  dvs.  ,

- Instruktion/  riktlinje  fattas  av  VD.  '

' Anger  hur  saker  ska  nås,  samrna  här  '

avstämning  att  riktlinjen  hålls  inom

' ramen  för  policy  ovan.

- Rutiner  av annan  karaktär  som  

fastställs  av avdelningschef  liknande.

Är  mer  av  manual-karaktär  och  '
I
' används  för  tillämpliga  delar  i

företagen.  Samrna  här  koppling  till  om

, de är inom  ramen  för  vad  som  anges  i  '

policys  och  instruktioner.

Fastställa  principer  HR-chef  ansvarar  för  att ta fram  HR-chef.  ' Avvakta

för ersättning till  I förslag som  fastställs i KF. i (ramar
VD:arinom  Faströrligersättning,pension,  finns
bolagskoncernen.  ' uppsägningstid,  avgångsvederlag,   antagna  i

' övriga  förmåner  samt  vad  som  gäller  , det
förbisysslor.  generella

' ägardirekti

, vet  2020)
Lönerevision. Avstämning  kring  nivå  görs  av HR-  HR-chef.

chef  och  ekonornichef  med  den  KS  au

där  nivån  även  gäller  bolagen.

Klart
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Riskanalyser  ska  utföras  och  Respektive  VD.  Löpande.
internkontro11planer  ska antas  hos  , 

bolagen, ibland om nödvändigt på flera ' i
nivåer,  utifrån  sannolikhet  och  
konsekvens.  Dessa  skickas  sedan  in  till
VKF  och  därefter  till  KS.  För  VKF  blir

 det  på  koncern-  och  bolagsnivå  (på
bolagsnivå  för  VKF  blir  det  väldigt  få  '
risker)  för  dotterbolagen  blir  det  på  '

 bolagsnivå  (blir  även  på koncernivå  
omdeharunderkoncerner).  '
Riskanalyser  ska  sedan  användas  i

, längre  ner  i verksamheten  vid  behov.
T.ex.  kan  det  finnas  en process  som  '

. man  vill  kartlägga  risker  eller  ett

 enskilt  beslut  t.ex.  ett förvärv  eller  :
'.nybyggnation.

 :
Bedömning  av risker  och  uppföljning  '

: samt  en sarnmanfattning  av utförda  '
internkontroller  ska göras  och

. re.dovisas  i bolag,pstygsrapporten.  
Rutiner  ändras  så att kommunen  och  ' Ekonomichef.  - l Klart  -  a
VKF  lever  upp  till  gällande  rutiner  ,

i
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;' Utbildning  i bolags-styniing  läggs  in
vid  minst  ett  tillfälle  under

mandatperioden.  Ev.  med  mer

konkreta  "exempel".

Ev.  en "styrelsepärm  för

styre1se1edamöterna".

Säkerställa  så nya  ledamöter  under

mandatperioden  får  erforderlig

gnindutbildning

Underlätta  för  styrelseledamöterna  i de
olika  bolagen  genom  en förteckning  av
vilka  styrdokument  som  finns  och
vilka  dom  gäller  för.

Gemensamt  arbete  pågår  kring

gemensamma  stödresurser  inom

kommunkoncernen  kopplat  till

overhedkostnder

Administrativ  chef  : Inget  är

bokat

Respektive  VD. Pågår

VD:ar  och  ' Pågår

stabschefer  på

kommunstyrelseför

valtningen
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Arbetsordning  för  styrelsen  i Vimmerby  kommun

Förvaltnings  AB

Fastställelse

Arbetsordningen  fastställes  årligen  och  utgör  ett komplement  till  aktiebolagslagen,

bolagsordningen  och  kornmunallagens  bestärnmelser.

Det  åvilar  styrelsens  ordförande  att uppdatering  av arbetsordningen  sker  årsvis.

Styrelsens  sammanträden

Styrelsen  skall  utöver  konstituerande  sammanträde  hålla  'följande  ordinarie  sarnmanträden

enligt  bilaga  1.

Extra  samrnanträde  hålls  inom  två  veckor  på anrnodan  av styrelseledamot  eller  VD.

Vid  varje  styrelsemöte  skall  följande  ärenden  behandlas:

- Val  av justeringsman  och  godkännande  av dagordning

- Föregående  mötes  protokoll

- Rapporter  från  VD  och  företagsledningen

- Ekonomiska  rapporter

Ansvarsfördelning  inom  styrelsen

Utöver  lagens  föreskrift  att ordföranden  skall  leda  styrelsens  arbete  och  bevaka  att styrelsen

fullgör  sina  uppgifter  föreligger  ingen  ansvarsfördelning  inom  styrelsen.  Om  delegering  inom

styrelsen  skulle  förekomrna  skall  den  protokollföras.  Styrelsen  har  inte  tillsatt  några  speciella

kominitt6er  eller  organ.

Styrelsen skall i första hand ägna  sig  åt övergripande  och  långsiktiga  frågor  samt  frågor  som

är av osedvanlig  beskafferföet  eller  av stor  betydelse  för  bolaget.

Arbetsfördelningen  mellan  styrelsen  och  VD  har  preciserats  i VD-insttvktionen,  bilaga  2.

Tidpunkt  för  kallelse  till  sammanträde

Sammanträde  skall  utsättas  på tid  som  passar  samtliga  styrelseledamöter.  Förfall  för  ledamot

sedan  tidpunkt  för  sarnmanträde  fastställts  skall  ej ändra  planeringen,  om  ej ordföranden

annorlunda  beslutar.  Om  tidpunkt  som  passar  samtliga  ledamöter  ej kan  fastställas,  kan

sammanträde  hållas  på annan  tid  under  förutsättning  att de styrelseledamöter  som  har  förfall
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godkänner  planeringen.  Vid  extraordinära,  icke  förutsedda,  händelser  äger  ordföranden
fastställa  tidpunkt  för  sammanträde.  Kortare  kallelsetid  än 48 tirnrnar  kan  endast  förekornma
om  samtliga  styrelseledamöter  och  VD  är införstådda  Mrmed.

Kallelse  till  sammanträde  skall,  med  angivande  av tid och  plats,  alltid  tillställas  ledamöterna  i
elektronisk  form.  Önskar ledamot  skriftlig  kallelse  anmäls  detta.

Föredragningslista

Ordföranden  fastställer  efter  samråd  med  VD  vilka  ärenden  som  skall  upptas  på föredrag-
ningslistan.  Ärende,  som  av ledamot  eller  VD  begärts  skall  behandlas,  skall  upptagas  på
listan.

Föredragningslistan  skall  göras  så precis  och  komplett  som  möjligt  såvitt  avser  ärenden  som
skall  behandlas.

Föredragningslistan  skall,  tillsarnmans  med  det underlag  som  krävs  för  respektive  ärendes
behandling,  tillställas  varje  styrelseledamot  minst  en vecka  före  sarnrnanträdet  om  detta  är
görligt.

Protokoll  och  dess  justering

Ordföranden  svarar  för  att protokoll  upprättas.  Detta  skall  justeras  -  förutom  av ordföranden  -
av en ledamot,  som  utses  vid  varje  sammanträde.

Protokollet  skall:

- kortfattat  beskriva  ärendet  med  eventuell  hänvisning  till  bilaga

- ange  eventuella  alternativ  till  beslutet

- ange  kriterier  för  beslutet

- ange  eventuella  reservationer

- vara  ledamöterna  tillhanda  två  veckor  efter  mötet  i elektronisk  form.  Önskas  pappersform
erhålls  det

Närvaro  vid  styrelsesammanträde

Styrelseledamot  kan  delta  i samrnanträde  på telefon  eller  på annat  sätt, till  exempel  via
internet,  efter  överenskornmelse  med  ordföranden.

Ordföranden  och  VD  beslutar  vilka  som  skall  närvara  vid  föredragningar  i särskilda  ärenden.

Revisorerna  bör  kallas  till  ett sarnmanträde  per  år för  att  muntligen  rapportera  sina  iakttagelser
från  arbetet  med  revisionen.  Denna  rapportering  skall  belysa  den  interna  kontrollen  och
redovisningens  kvalitet.
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Extern  information

Information  till  marknaden/media  skall  endast  lämnas  av ordföranden  eller  VD  eller  av person
som  utses  av endera  av dem.

Rapportering  till  styrelsen

Utöver  det underlag  som  styrelsen  erhåller  i samband  med  varje  styrelsemöte  skall  styrelsen
erhålla  information  enligt  särskild  rapporteringsinstruktion,  bilaga  3.

Fastställd  vid  styrelsens  sarnmanträde  2013-03-18
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Bilaga  2

VD-instruktion

Utöver  vad  som  framgår  av  8 kap  i aktiebolagslagen,  SFS 1998:760,  om  styrelsen,  3-5  gg, och
verkställande  direktörens,  25 FS), uppgifter  skall  följande  preciseringar  gälla  beträffande
arbetsfördelningen  mellan  styrelsen  och  VD.

Denna  instruktion  revideras  vid  behov  och  fastställes  årligen  vid  det  samrnanträde  som  följer
på  styrelsens  konstituerande  sammanträde.

Särskilda  uppgifter  för  styrelsen

Besluta  om  affärsstrategi  och  långsiktiga  mål  för  verksamheten

Fastställa  övergripande  policys,  bl a

IT

Investeringar

Personal

Miljö

Säkerhet

Fastställa  budget,  inklusive  investeringsbudget.

Besluta  om  ovanliga  transaktioner  förvärv/avyttring  av aktier,  rörelse  och  fast
egendom

Besluta  om  lämnande  av lån,  ställande  av borgen  och  ingående  av
ansvarsförbindelser

Fastställa  regler  för  firmateckning,  utanordning  och  attester,  inklusive  attester  av
VD:s  utgifter

Styrelsen beslutar även i fö5ande ärenden:
*  Träffa  avtal  om  köp  och  försäljning  av fast  egendom

*  Ta  ut  inteckningar,  pantbrev

*  Ställa  ut  pant  eller  ansvarsförbindelser

*  Göra  genomgripande  organisatoriska  förändringar

*  Inrätta  nya  befattningar

*  Göra  ändringar  i bolagets  försäkringsskydd

*  Inleda  processer  i tvister  vars  värde  överstiger  200  tkr

*  Ändra  redovisningssystem  som  styrelsen  har  som  underlag  för  kontroll  och
uppföljning  av verksamheten

*  Avskriva  fordringsbelopp  över  10  tkr

*  Besluta  om  investeringar  i anläggningar,  byggnader  och  inventarier  över  500  tkr
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Särskilda  uppgifter  för  VD

Vid  fullgörande  av sin  uppgift  att svara  för  den  löpande  förvaltningen  av bolaget  enligt  de
riktlinjer  och  anvisningar  som  styrelsen  lämnar  skall  VD  inrikta  verksamheten  så att beslutad
affärsstrategi  följes  och  att  bolagets  långsiktiga  mål  uppnås.

I övrigt  svarar  VD  bl  a för  'följande:

1.  Underställa  styrelsen  förslag  till  policys  enligt  ovan  och  tillse  att fastställda  policys  och
andra  regler,  attester  etc iakttas

2. Förelägga  styrelsen  förslag  till  budget,  inklusive  investeringsbudget
3. Tillse  att  styrelsen  får  ekonomiska  rapporter,  med  kommentarer,  enligt  rapporterings-

instruktionen

4. Anordna  ändamålsenliga  system  för  stynning  och  kontroll  av verksamheten.
5. Förbereda  styrelsens  sammanträden  i samråd  med  ordföranden  och  tillse  att hela  styrelsen

erhåller  tillfredsställande  underlag  för  beslut
6. Redogöra  för  bolagets  utveckling  vid  styrelsens  sarnmanträden
7. Ombesörja  att bolagets  revisor  redovisar  sina  iakttagelser  för  styrelsen  minst  vid  ett styrel-

sesamrnanträde  per  år

8. I samverkan  med  ordföranden  hantera  kontakter  med  media
9. I samverkan  med  ordföranden  förbereda  styrelsens  ställningstagande  till  affärsstrategi  och

långsiktiga  mål

10. Vid  kriser  och  väsentliga  händelser  informera  ordföranden  för  beslut  om  åtgärder
ll.  Prövning  av begäran  om utlämnande  av allmän  handling  samt  uppställande  av förbehåll  i

samband  med  utlämnande  av allmän  handling

Fastställd  vid  styrelsens  sainmanträde  2013-03-18
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Bilaga  3

Rapporteringsinstruktion

Styrelsen  skall  erhålla  följande  rapporter

1.  Inom  tio  veckor  efter  räkenskapsårets  utgång:

komplett  förslag  till  årsredovisning  med  VD:s  kommentarer

2. Inom  åtta  veckor  efter  brytpunkt  för  delårsbokslut

- delårsbokslut  med  helårsprognos,  VD-kornrnentarer  och  analyser

Fastställd  vid  styrelsens  sammanträde  2013-03-18
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Id 218808

Särskilt ägardirektiv för Vimmerby kommun 
Förvaltnings AB
Fastställt på bolagsstämma 2020-10-XX

Bakgrund
Vimmerby kommun Förvaltning AB och dess dotterbolag, koncernen, är ett organ för 
kommunal verksamhet som står under kommunens inseende. 

Principerna för insyn och styrning av de helägda kommunala bolagen i Vimmerby har 
lagts fast i ett kommunfullmäktigebeslut 2020-06-15, ”Riktlinjer och generella 
ägardirektiv för Vimmerby kommuns bolag” Av beslutet framgår rollfördelningen samt 
de frågor som bolagen måste underställa kommunfullmäktige inför beslut.

Detta ägardirektiv följer den beslutade rollfördelningen. 

Kommunen har antagit ett flertal policies och styrdokument att gälla för dess nämnder 
och bolag. Vimmerby kommun Förvaltnings AB skall se till att dessa i tillämpliga delar 
antas, dels att gälla för bolagets egen verksamhet, dels dotterbolagen genom beslut på 
bolagsstämma. Bolagets verksamhet regleras också genom lagar och genom 
bolagsordning.

Detta ägardirektiv skall antas på bolagsstämma i Vimmerby kommun Förvaltnings AB.

Inriktning/uppgift
Moderbolaget Vimmerby kommun Förvaltnings AB svarar för koncernens övergripande 
utveckling och strategiska planering samt styrning av de ekonomiska och finansiella 
resurserna på ett för koncernen optimalt sätt.

Styrelsen för Vimmerby kommun Förvaltnings AB skall fullfölja sitt uppdrag med 
beaktande av bestämmelserna i aktiebolagslagen, ABL, övrig tillämplig lagstiftning och 
gällande bolagsordning samt i enlighet med utfärdade särskilda ägardirektiv. 

Styrelsen skall se till att Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s organisation är 
ändamålsenlig, att det finns sådana rapporteringssystem som möjliggör en bedömning 
av koncernens ställning och resultat, samt att nödvändiga anvisningar och riktlinjer 
utfärdas.

Det åligger styrelsen att fortlöpande följa upp och kontrollera koncernens finansierings-, 
likviditets- och andra ekonomiska förhållanden, exempelvis särskilda risker, samt att vid 
behov lämna rapport till kommunstyrelsen.

Bolaget ska genomföra skattemässiga dispositioner mellan i koncernen ingående bolag 
för att möjliggöra resultatutjämning inom koncernen Vimmerby kommun Förvaltnings 
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AB när så är lagligen möjligt. Styrelsens förslag till resultatutjämning ska anmälas till 
kommunstyrelsen.

Bolaget ska säkerställa att de kommunägda bolagen verkar för koncernnytta och att 
helhetssyn genomsyrar bolagen i kommunkoncernen.

Bolaget ska verka för att koncernens samlade resurser används för att förverkliga den 
kommungemensamma visionen samt i det gemensamma ägardirektivet.

Utöva ägarstyrning av bolagen i koncernen i enlighet med uppdrag givna av kommun-
fullmäktige/kommunstyrelsen i syfte att bland annat uppnå samordning, optimalt 
resursutnyttjande och samverkan med kommunen.

Bolaget ska efter dotterbolagens begäran medverka i kostnadseffektiva finansierings-
lösningar.

Lån och borgen
Kommunfullmäktige fastställer under våren ram för nya långfristiga lån samt högsta 
nivå för kommunal borgen för lån till bolaget.

Utdelning och koncernbidrag
De rörelsedrivande bolagens skattemässiga resultat ska lämnas som särskilt 
koncernbidrag till Vimmerby kommuns Förvaltnings AB. Moderbolaget ska därefter 
lämna ägartillskott i den nivån styrelsen föreslår och bolagsstämman fastslår, efter 
avdrag för beräknad skatt.

Vimmerby kommuns Förvaltnings AB ska svara för resultatutjämning för skatte-
optimering inom koncernen. Bolaget ska ha sådan ekonomisk ställning som medger att 
bolaget kan lämna utdelning till ägaren

Extraordinär händelse och höjd beredskap
Enligt lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap har krisledningsnämnden rätt att överta hela 
eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i den utsträckning som är 
nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. I 
tillämpliga delar ska denna möjlighet till övertagande också gälla de kommunala 
bolagen.

Hållbarhet
Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s verksamhet skall genomsyras av stort 
hållbarhetstänkande samt bedrivas i samklang med Vimmerby kommuns övergripande 
mål inom området.
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Sammanträdesprotokoll  
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2020-10-27 

 

 

 

 
 
 
 
§ 392  2019/292 Id  
 

VA-plan antagande 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta VA-planen del 3, id 72922, 
planering för vatten, avlopp och dagvatten med samtliga bilagor id 72922. 
 

Sammanfattning 
Håkan Andersson och Ann-Sofi Boberg, Vatten- och samhällsteknik; Daniel Johansson, miljö- och 
byggnadsförvaltningen; Emma Jonsson, VA-chef/VEMAB; och Andreas Horste, samhällsbyggnadschef 
beskriver arbetet med VA-planen. 

Håkan Andersson ger bakgrund till det komplexa området vatten och avlopp och lyfter bland annat 
följande: 

 VA-planen är viktigt strategiskt dokument som ska ligga i linje med andra planer, inte minst 
översiktsplanen (här är Vimmerby lite grand i otakt); det finns sedan tidigare en VA-översikt från 
2012 och en VA-policy från 2013 

 Viktigt med uthållighet och att utveckla robusta system som samtidigt är föränderliga utan alltför 
stora insatser; kanske behöver planen revideras efter 3-4 år 

 Vimmerby har bra förutsättningar för vatten beträffande grundvatten, medan sjöarna inte mår så bra 
 Torkan största utmaningen i framtiden 
 Produktionen av vatten måste säkras 

 
Ann-Sofi Boberg, konstaterar beträffande enskilda VA-anläggningar att de i Vimmerby kommun bedöms 
ha medelgod status. 

Andreas Horste understryker vikten av att det blir en plan som faktiskt används liksom att det är en 
utmaning med löpande dialog och samverkan. 

Emma Jonsson poängterar vikten av tydliga ekonomiska förutsättningar, samsyn i det kommande ÖP-
arbetet liksom vikten av tydliga prioriteringar. 

Daniel Johansson lyfter fram de olika roller olika kommunala instanser har och att det med nödvändighet 
gör att VA-planen i flera delar blir en kompromiss, men att detta är en bra början som kan leda till något 
mycket bra. 
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Sammanträdesprotokoll  
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2020-10-27 

 

Tjänsteskrivelsen 
Denna Del 3 i kommunens VA-planering är den sista av VA-planens tre delar. De tidigare delarna Del 1 
VA-översikt och Del 2 VA-policy togs fram 2011 respektive 2012 och utgör viktiga grunder för denna 
del, som anger inriktningen för den fortsatta VA-hanteringen inom kommunen. Samtliga tre delar har 
tagits fram av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med stöd av externa konsulter och arbetet med 
Del 3 har i allt väsentligt följt Havs- och vattenmyndighetens vägledning för kommunal VA-planering 
(2014:1).  

Det största arbetet inom VA-hanteringen görs i det löpande dagliga arbetet som även innehåller olika 
överväganden och nödvändig planering. Inte minst kan verksamheten påverkas av snabbt förändrade 
lagkrav och andra förutsättningar. Utöver detta dagliga arbete redovisas i denna VA-plan vissa strategier, 
principer, riktlinjer och åtgärder som ska stötta och komplettera det löpande arbetet.   

VA-planen är ett styrdokument med sikte på en långsiktigt hållbar VA-försörjning och god vattenstatus 
inom hela kommunen, det vill säga både inom och utanför de kommunala verksamhetsområdena. I VA-
planen görs översiktliga prioriteringar av de åtgärder som bedöms som viktigast inom den närmaste 
framtiden. 

VA-planen ska därmed vara ett strategiskt dokument och underlag för den kommunala översiktsplane-
ringen. Planen kan därmed bli föremål för revidering och uppdatering i samband med ny översiktsplan. 

Redovisning av inkomna yttranden 
ID 72923 

Bedömning 
Med en kommunal VA-plan ges en rad möjligheter för kommunen att främja en sund samhällsutveckling 
med hänsyn till människa, natur och miljö. Det underlättar även arbetet med en ny översiktsplan. 
Förslaget främjar även arbetet med målen inom Agenda 2030 som Vimmerby kommun nyligen antog. 

Finansiering 
Finansiering hanteras inom befintliga ramar. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - VA-plan del 3 Vimmerby kommun, id 72921 
VA-plan med bilagor 200519, id 72922     
 

Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige
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1. Inledning 
Denna Del 3 i kommunens VA-planering är den sista av VA-planens tre delar. De tidigare delarna 
Del 1 VA-översikt och Del 2 VA-policy togs fram 2011 respektive 2012 och utgör viktiga grunder 
för denna del, som anger inriktningen för den fortsatta VA-hanteringen inom kommunen. Samtliga 
tre delar har tagits fram av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med stöd av externa konsulter 
och arbetet med Del 3 har i allt väsentligt följt Havs- och vattenmyndighetens vägledning för 
kommunal VA-planering (2014:1).  

Det största arbetet inom VA-hanteringen görs i det löpande dagliga arbetet som även innehåller 
olika överväganden och nödvändig planering. Inte minst kan verksamheten påverkas av snabbt 
förändrade lagkrav och andra förutsättningar. Utöver detta dagliga arbete redovisas i denna VA-
plan vissa strategier, principer, riktlinjer och åtgärder som ska stötta och komplettera det löpande 
arbetet.   

VA-planen är ett styrdokument med sikte på en långsiktigt hållbar VA-försörjning och god vatten-
status inom hela kommunen, det vill säga både inom och utanför de kommunala verksamhets-
områdena. I VA-planen görs översiktliga prioriteringar av de åtgärder som bedöms som viktigast 
inom den närmaste framtiden. VA-planen ska därmed vara ett strategiskt dokument och underlag 
för den kommunala översiktsplaneringen. Planen kan därmed bli föremål för revidering och upp-
datering i samband med ny översiktsplan. 

2. Möjligheter med VA-planering 
Med en kommunal VA-plan ges en rad möjligheter för kommunen att främja en sund samhälls-
utveckling med hänsyn till människa, natur och miljö. Några viktiga sådana möjligheter anges 
nedan. 

2.1. Underlag för översiktsplaneringen 
En översiktsplan ska beskriva kommunens överväganden om hur mark och vatten lämpligast ska 
användas samt innehålla underlag inför kommande beslut i dessa frågor. Kommunen ska därvid 
sörja för en behovsanpassad och robust bebyggelseutveckling samtidigt som bland annat den 
svenska vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer om god vattenstatus för yt- och grundvatten 
ska nås och bibehållas. En god VA-planering kan därvid underlätta arbetet med en trygg och säker 
dricksvattenförsörjning, en miljöriktig avloppshantering, resurshushållning och en klimatanpassad 
bebyggelseutveckling med minskade översvämningsrisker m.m. 

2.2. Utveckling av den allmänna VA-anläggningen 
Cirka 75 % av kommunens invånare är anslutna till kommunens allmänna VA-anläggning, som 
VA-huvudmannen Vimmerby Energi och Miljö AB (VEMAB) ansvarar för i kommunens större 
orter. Förändrade behov och krav, förutom dagligt slitage, gör att översiktliga handlingsplaner för 
den allmänna VA-anläggningen behöver tas fram. Detta kan t. ex gälla säkrare vatten- och 
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avloppsförsörjning, VA-förnyelse, VA-utbyggnader och anpassning till ett förändrat framtida 
klimat m.m. 

2.3. VA-försörjning utanför den allmänna VA-anläggningen 
Enligt § 6 i lagen om allmänna vattentjänster (LAV, 2006:412) är kommunen skyldig att ordna 
med vattentjänster om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver 
anordnas med vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller 
blivande bebyggelse. Med ”större sammanhang” avses ca 20 fastigheter eller fler, men allmän 
anslutning kan även krävas – eller anses lämpligt - om särskilda behov finns eller t. ex om det 
aktuella området ligger nära ett allmänt verksamhetsområde. I områden som inte kommer att om-
fattas av allmänt VA ordnas vatten- och avloppslösningar genom enskilda anläggningar. Även 
enskilda anläggningar ska uppfylla de krav som lagstiftning och miljökvalitetsnormer ställer. En 
viktig del i VA-planeringen är att peka ut de bebyggelseområden som är lämpliga att försörja 
genom allmänt VA, och i vilken turordning dessa utbyggnader ska ske, respektive de områden 
som fortsatt kommer att försörjas genom enskilda anläggningar. 

2.4. Resurshushållning 
Inom VA-hanteringen finns möjligheter till resurshushållning. Vatten, särskilt framställt dricks-
vatten, är i sig en resurs som det inte ska slösas med och avloppsvatten innehåller såväl växtnäring 
som energi. Dagvatten kan t. ex användas som vattenspeglar i stadsmiljö och parker m.m. eller 
som resurs för bevattning. I VA-planen kan dessa frågor beaktas för att nå ett mer resurseffektivt 
samhälle. 

2.5. Kommunal samsyn 
En genomtänkt och väl fungerande VA-planering och VA-hantering kräver ett bra samarbete och 
en god samsyn inom kommunen. I VA-planen, som antas av kommunfullmäktige, läggs grunden 
för denna samsyn. 
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3. Ansvar och kommunal organisation 
I enlighet med lagen om allmänna vattentjänster (LAV, vattentjänstlagen) ansvarar kommunen, 
genom huvudmannen VEMAB, för VA-försörjningen i de områden som beslutats som allmänna. 
Utanför dessa områden ansvarar de enskilda fastighetsägarna för sina VA-anläggningar. Slam och 
andra avfallsfraktioner från enskilda avloppsanläggningar hanteras som hushållsavfall.  

Allmän VA-verksamhet finansieras genom avgifter i enlighet med den VA-taxa som är fastställd i 
kommunfullmäktige. Utöver bestämmelserna i vattentjänstlagen har kommunfullmäktige även 
fastställt allmänna bestämmelser för användande av kommunens vatten- och avloppsanläggning 
(ABVA). 

Kommunstyrelsen, genom samhällsbyggnadsavdelningen har ett allmänt ansvar för initiering av 
olika utredningar och planer, t. ex denna VA-plan. Miljö- och byggnadsförvaltningen, genom 
plan- och byggavdelningen ansvarar för den direkta planläggningen av mark och vatten, där VA-
frågorna ofta är centrala. Miljö- och byggnadsförvaltningen, genom miljöavdelningen, ansvarar 
för att bedriva tillsyn i enlighet med miljöbalkens bestämmelser över samtliga allmänna vatten- 
och avloppsanläggningar inom kommunen, undantaget avloppsreningsverket i Vimmerby som 
länsstyrelsen utövar tillsynen över. Inom kommunens organisation finns även andra avdelningar 
och bolag som kan påverka hanteringen av främst vatten och dagvatten t. ex VEMAB (energi, VA, 
renhållning), gatukontoret och Vimarhem AB. 

4. Relevanta lagar, mål och normer 
4.1. Lagstiftning 
Relevanta lagar för VA-hantering är främst  

- vattentjänstlagen (LAV 2006:14)  
- miljöbalken (1998:808) 
- livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (LIVSFS 2017:2) 
- plan- och bygglagen (2010:900) 
- anläggningslagen (bildande av gemensamhetsanläggningar, 1973:1149) 

Vattentjänstlagen ställer krav på kommunen att ordna med verksamhetsområden för allmänt VA 
om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön så behövs för en viss befintlig 
eller blivande bebyggelse (ett större sammanhang). I övrigt reglerar lagen förhållandet mellan 
VA-huvudmannen och abonnenterna, där båda parterna har sina skyldigheter och rättigheter. 
Vattentjänstlagen ger möjlighet för VA-huvudmannen att ta ut skäliga avgifter för att finansiera 
sin verksamhet. 

Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter innehåller bl. a krav på dricksvattenkvalitet i det 
vatten som distribueras till abonnenterna och miljöbalken innehåller bl. a bestämmelser om 
prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet t. ex avloppsreningsanläggningar. Plan- och bygg-
lagen är central när det gäller bygglov samt planering av bostads-, industri- och andra områden. 
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Som alternativ till verksamhetsområde för allmänt VA kan vatten och avlopp inom sammanhållen 
bebyggelse ordnas genom bildande av gemensamhetsanläggningar. I sådana fall tillämpas anlägg-
ningslagen. 

4.2. Globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) 
De globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, antogs 2015 av FN:s medlemsländer, se 
figur 1. Agenda 2030 är en universell agenda som består av 17 globala mål och 169 delmål. 
Agendan innebär att alla medlemsländer i FN har förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, 
miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. 1 
 

 

Figur 1. Globala miljömålen för hållbar utveckling, Agenda 2030.  
(Bild hämtad från: https://www.globalamalen.se/) 

 
De globala mål som främst berör VA-försörjning är:  

Mål 3  God hälsa och välbefinnande 

Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla 

Mål 7  Hållbar energi för alla 

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

Mål 11 Hållbara städer och samhällen 

Mål 12  Hållbar konsumtion och produktion  

Mål 14  Hav och marina resurser 

Mål 15  Ekosystem och biologisk mångfald 

 
1 https://www.globalamalen.se/ 
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4.3. Miljömål 
Sveriges riksdag har antagit 16 miljökvalitetsmål, varav främst fem berör VA-försörjning. 

 Giftfri miljö handlar om förekomsten och hanteringen av farliga kemiska ämnen, d v s en av 
de viktigaste riskfaktorerna för påverkan på miljön, däribland mark och vatten. Dricksvatten 
ska vara fritt från farliga ämnen, vilket även bör gälla för utsläppt avloppsvatten. 
 

 God bebyggd miljö handlar bl. a om infrastruktur och hållbar samhällsplanering, där olika 
VA-anläggningar är centrala. 
 

 Grundvatten av god kvalitet 
”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livs-
miljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.” Det är därmed viktigt att skydda grund-
vattnet från förorening. 
 

 Ingen övergödning 
”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på männi-
skors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning 
av mark och vatten.” Gödande ämnen ingår i avloppsvatten, främst spillvatten men till mindre 
del även i dagvatten. 
 

 Levande sjöar och vattendrag 
”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska 
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt land-
skapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar 
för friluftsliv värnas. 

Länsstyrelsens samordnar på olika sätt det regionala arbetet med de nationella miljömålen, bl. a 
genom ett regionalt åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. 

4.4. Miljö- och hållbarhetsarbete i Vimmerby kommun 
Vimmerby kommun beaktar miljö- och hållbarhetsfrågorna kontinuerligt i det dagliga arbetet. 
Prioritet ligger i nuläget på att arbeta med hållbarhet och de globala målen för hållbar utveckling 
(se kap. 4.2). Agenda 2030 utgör en av grundstenarna i kommunens arbete och ingår i många av 
kommunens verksamhetsområden. Vimmerby kommun ska verka för att de globala målen nås och 
ska driva på och integrera klimat- och energiarbetet i kommunen.  

En hållbarhetspolicy håller på att tas fram som ska vara vägledande i arbetet. I policyn kopplas 
arbetet till Agenda 2030. Genom hållbarhetsarbetet vill man öka medvetenheten att även 
Vimmerby kommun har en global påverkan ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.  

I kommunens Sociala och Lokala Utvecklingsstrategi (SLUS) tar man sikte på en hållbar framtid 
och stärkt lokal attraktionskraft för Vimmerbys invånare. I strategin anges Hållbarutveckling och 
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Agenda 2030 som en av de grundläggande värderingarna. Två av målen i strategin som knyter an 
till VA-försörjning är ”Attraktiva och hållbara livsmiljöer” samt ”Väl fungerande infrastruktur”. 

4.5. Vattenmyndigheten, miljökvalitetsnormer 
Målsättningen med EU:s ramdirektiv för vatten är att alla vattenförekomster på sikt ska uppnå och 
behålla god ekologisk och kemisk status. Den svenska vattenförvaltningen drivs i sexårscykler där 
de svenska vattenmyndigheterna bl. a fastställer miljökvalitetsnormer för ett stort antal vatten-
förekomster. För ytvatten fastställs normer med avseende på ekologisk och kemisk status och för 
grundvatten kvantitativ och kemisk status. För att uppnå målet om god status fastställer vatten-
myndigheten ett åtgärdsprogram som är riktat till kommuner och myndigheter.  

Vattenmyndigheten för Södra Östersjön har klassat såväl den kvantitativa som kemiska statusen 
som god för samtliga grundvattenförekomster inom Vimmerby kommun. När det gäller sjöar och 
vattendrag är den kemiska statusen generellt bedömd som god (med undantag för kvicksilver och 
bromerade difenyletrar vars EU-gränsvärde överskrids i landets samtliga ytvattenförekomster) 
medan den ekologiska statusen däremot inte uppfyller ekologisk status för ett flertal vatten-
förekomster. 

Vatteninformationsystem Sverige (VISS) har bedömt den ekologiska statusen för ett stort antal 
ytvattenförekomster inom kommunen. Dessa redovisas i figur 2 nedan, där mörkgrön färg anger 
att den ekologiska statusen bedömts som god medan den i de ljusgröna vattenförekomsterna inte 
uppnår god status (krav på god status 2027).  
 
Som framgår av kartan uppfyller de stora sjöarna Krön, Juttern och Yxern inte god ekologisk 
status. Inte heller Stångån, från ett par kilometer uppströms Storebro till utloppet från Juttern, 
uppfyller god status. I Krön är den ekologiska statusen bedömd som måttlig (närmaste klassgräns 
under ”god”) på grund av övergödning och i delar av Stångån är statusen oftast bedömd som mått-
lig på grund av morfologiska förändringar. Även i Juttern är den ekologiska statusen bedömd som 
måttlig på grund av övergödning, om än bedömningen är osäker. Yxern uppnår inte god ekologisk 
status på grund av morfologiska problem orsakade av reglering och vattenhinder. 

I vattenmyndighetens åtgärdsprogram anges att kommunen på olika sätt ska arbeta för att miljö-
kvalitetsnormerna nås. Särskilt anges skydd av vattentäkter, tillsyn av avloppsanläggningar samt 
framtagande av VA-planer. I denna VA-plan beaktas särskilt påverkan på övergödningen från 
avlopp och dagvatten. 

I enlighet m ed EU:s vattendirektiv och den svenska vattenförvaltningen ska målen om god status 
uppnås och därefter bibehållas. Enligt vattenmyndigheten ska god ekologisk status vara uppnådd i 
kommunens samtliga ytvattenförekomster senast år 2027. 
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Figur 2. Sjöar och vattendrag med beslutade miljökvalitetsnormer för ekologisk status.  
Mörkgrön = god status, ljusgrön = krav på god status 2027. 

5. Klimatförändringar 
SMHI har gjort länsvisa klimatanalyser för Sveriges län fram till år 2100, baserade på de två 
scenarierna ”begränsade” respektive ”höga” utsläpp av växthusgaser. I rapporten2 redovisas 
följande översiktliga analys för Vimmerby kommun: 

Beroende på scenario ökar uppvärmningen successivt med 2–3 grader fram till 2050 och med 4–6 
grader till 2100, med störst ökning vintertid. Vintern blir således kortare och vegetationsperioden 
ökar med 2–3 månader. Sommaren förväntas bli varmare och längre. Årsmedelnederbörden ökar 
med 15–20 % fram till 2050 och med 20–40 % till 2100, även den främst vintertid. Den kraftiga 
nederbörden, i form av skyfall, förväntas öka med 10–20 %. De förändrade nederbörds-
förhållandena innebär att tillrinningen till vattendragen ökar under vintern och minskar under 
sommaren. Perioder med höga flöden, som kan orsaka översvämningar, förväntas öka samtidigt 

 
2 Klimatologi Nr 26, 2015 
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som antalet dagar med låg tillrinning till vattendragen (lägre än medellågtillrinningen) ökar med 
50–60 %.  

De förväntade klimatförändringarna ställer nya krav på VA-försörjningen. Konsekvenser som kan 
uppstå är t. ex fler och kraftigare översvämningar från Stångån, översvämningar till följd av kraf-
tigare skyfall och vattenbrist i samband med längre perioder av torka. I figur 3 nedan redovisas 
tillrinningens årsdynamik i Botorpsströmmen (som är det av SMHI:s redovisade vattendrag som 
bäst representerar de förväntade framtida klimatförhållandena för Vimmerby kommun). Av 
figuren framgår dels att den nederbörd som faller under vintern i större utsträckning förväntas 
bestå av regn som direkt avgår till vattendragen, dels att en varmare temperatur innebär längre 
vegetationsperiod, högre avdunstning och lägre tillrinning sommartid. Observera att figur anger 
medelvärden, stora variationen kan förekomma. 

 

Figur 3. Beräknade medelvärden av tillrinningen till Botorpsströmmen, jämfört med 
 referensperioden 1961 - 1990 (SMHI Klimatologi nr 25, 2015). 
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6. Befintliga allmänna VA-anläggningar 
6.1. Orter med allmänna VA-anläggningar 
Allmänna VA-anläggningar finns i 12 av kommunens orter, se figur 4 nedan.  

 

Figur 4. Orter med allmänna VA-anläggningar i Vimmerby kommun.  
Vimmerby försörjer även Frödinge med dricksvatten och Frödinges avlopp pumpas till 
reningsverket i Vimmerby. 

I enlighet med § 6 i lagen om allmänna vattentjänster (LAV, 2006:412) skall kommunen besluta 
om verksamhetsområden för de vattentjänster (dricksvatten och avlopp, eventuellt också dag-
vatten) som, med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön, behöver ordnas i ett större 
sammanhang för viss befintlig eller blivande bebyggelse.  

I de flesta av de orter som redovisas i figur 4 ovan finns allmänna verksamhetsområden som är 
fastställda under 1980-talet och som i olika utsträckning omfattar dricksvatten och avlopp, i vissa 
orter även dagvatten. I några av de mindre orterna har äldre tiders utbyggnader och avtal emeller-
tid gjort att de allmänna VA-anläggningarna är något osystematiskt ordnade. En översyn av de 
områden som VEMAB har VA-anläggningar i är därför planerad. 

Verksamhetsområdet för Vimmerby tätort är betydligt större än i de andra orterna. Speciellt för 
Vimmerby tätort är också de stora abonnenterna Arla Foods AB, Åbro Bryggeri AB och Frödinge 
Mejeri AB samt att befolkningen där i stort sett fördubblas under sommaren genom besökande och 
turister (Astrid Lindgrens värld, idrottsevenemang etc.). 
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6.2. Allmänna vattenverk 

Produktion 

I kommunen finns 12 kommunala vattenverk med tillhörande distributionsledningar. Översiktliga 
uppgifter om dessa vattenverk redovisas i tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Allmänna dricksvattenanläggningar i Vimmerby kommun (2018). 

Ort 
 

Anslutna 
abonnenter 
(fastigheter) 

Dim. 
kapacitet 

(m3/d) 

Producerad 
volym * 
 (m3/d)  

Debiterad  
volym vatten* 

(m3/d) 

Behandling 

Vimmerby 
- Frödinge 
- Industri 

2 244 
150 

5 184 3 217 
218 

1 300 

3 180 
221 

1 300 

Luftning, alkali-
sering, filtrering, 
UV-ljus 

Södra Vi 415 800 264 246 Luftning, alkaliser-
ing, UV-ljus 

Storebro 413 700 186 176 Luftning, alkaliser-
ing, UV-ljus 

Gullringen 378 275 88 76 Alkalisering,  
UV-ljus 

Toverum 17 55 27 25 Filtrering,  
UV-ljus 

Rumskulla 76 75 23 23 Alkalisering,  
UV-ljus 

Tuna 37 40 19 19 Alkalisering, 
UV-ljus 

Djursdala, 
Backa-
Källstad 

24 30 13 8 Alkaliskt filter,  
UV-ljus 

Locknevi 11 100 12 0*** Filtrering 

Vrångfall 15 20 4 5 Filtrering, alkali-
sering, UV-ljus 

Pelarne 6 10 2 2 Radonavskiljare, 
UV-ljus 

Djursdala, 
skolan 

10 15 2 2 Kolfilter, UV-ljus 

Totalt 3 796** 7 304 4 073 
(1,49 Mm3/år) 

3983 
(1,45 Mm3/år) 

 

 *    Årsmedelvärde 
**   Avser antalet anslutna fastigheter. I Svenskt Vattens statistik (VASS) anges totalt ca 9 000 personer. 
*** Ingen debitering 
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Totalt produceras ca 1,5 milj. m3 dricksvatten per år. Den i särklass största produktionen sker i 
Vimmerby tätort, med ca 1,25 milj. m3. Drygt 1/3 av det vatten som produceras vid vattenverket i 
Vimmerby används av livsmedelsindustrierna Arla Foods och Orkla Foods (Frödinge Mejeri). I 
nära anslutning till VEMAB:s vattentäkt i Vimmerby har Åbros bryggeri dessutom två egna 
råvattenbrunnar ur vilka man tar ut ytterligare ca 250 000 m3 per år.  

Risker och kvalitet 

I tabell 1 ovan framgår att den maskinella kapaciteten i kommunens vattenverk är god. Den risk 
som bedöms som störst för vattenförsörjningen är i stället längre perioder med torka, då vatten-
magasinen riskerar att inte fyllas på i erforderlig takt. Störst risk bedöms finnas i vattenförsörj-
ningen för Vimmerby, där behovet är stort och dessutom i ökande. Andra generella risker för 
vattenförsörjningen är t. ex föroreningar från jordbruksmark, trafik- och annat dagvatten samt 
förorenade områden från tidigare industriella verksamheter. 

I Vrångfall finns vissa problem med höga manganhalter, i Locknevi en del problem med höga 
järnhalter och i Toverum kan det ibland bli kapacitetsbrist och försämrad vattenkvalitet på grund 
av stora uttag. I övrigt håller råvattnet generellt en god kvalitet och är lättbehandlat i respektive 
vattenverk. 

Tillstånd och vattenskydd 

Av vattenverken är det bara Vimmerby och Södra Vi som har tillstånd till vattenuttag i enlighet 
med miljöbalkens bestämmelser. Vattenskyddsområden finns för i stort sett samtliga vattentäkter, 
men de är gamla och behöver moderniseras i enlighet med Naturvårdsverkets handbok 2010:5. 

Reservvatten 

I Vimmerby stad finns två vattentäkter som tillsammans med vattentäkten i Södra Vi normalt 
förser Vimmerby försörjningsområde med dricksvatten (cirka var sin tredjedel). Om någon av de 
tre vattentäkterna slås ut kan de andra två fortsätta att försörja Vimmerbyområdet. Det finns 
således en viss beredskap i detta system, men det kan inte försörja Vimmerbys hela behov (inkl. 
Frödinge). Särskilt svårt är det i samband med torrperioder, då särskilt en av täkterna i Vimmerby 
och den i Södra Vi riskerar att gå ner i produktion.  

I vattenledningen mellan Södra Vi och Vimmerby kan endast vatten ledas från Södra Vi till 
Vimmerby. I det fall täkten i Södra Vi slås ut finns det således ingen möjlighet att försörja Södra 
Vi med vatten från Vimmerby, såvida inte åtgärder vidtas i form av pumpar och andra anordningar 
så att den befintliga ledningen kan användas i motsatt riktning. Att lägga ytterligare en ledning har 
tidigare bedömts som mycket svårt med hänsyn till motstående markägarintressen. 

Kommunens övriga orter saknar reservvattentäkter. I de fall vattenförsörjningen i någon i dessa 
orter inte fungerar körs vatten dit med tankbil från Vimmerby.  
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Vattenförsörjningsplan 

Under 2018 har en vattenförsörjningsplan med tillhörande handlingsplan tagits fram, se bilaga 1.  
I denna görs en utförligare beskrivning av tillgängliga vattenresurser, behov och planerade åt-
gärder i syfte att säkerställa vattenförsörjningen inom kommunen. De behov och slutsatser som 
redovisas i vattenförsörjningsplanen redovisas i den sammanställning som görs av hela VA-
planens planerade åtgärder i kapitel 11. 

6.3. Allmänna avloppsreningsverk 

Anläggningsdata 

I kommunen finns 11 allmänna anläggningar för avloppsrening, se tabell 2 nedan. 

Tabell 2. Allmänna anläggningar för avloppsrening i Vimmerby kommun (2018).  

Ort 
 

Nuvarande 
belastning 

(pe*) 

Dim. 
kapacitet 

(pe*) 

Flöde 
 (m3/d)  

 

Debiterat  
dricksvatten 

(m3/d) 

Behandling 

Vimmerby 
- Personer 
- Industri 

65 000 
8 000 

57 000 

92 000** 5 100 
3 800 
1 300 

3 400 
2 100 
1 300 

 

Biologisk och 
kemisk rening, 
slamrötning 

Södra Vi 1 230 1 900 410 246 Biologisk och 
kemisk rening, 
slamrötning 

Storebro 1 040 1 900 480 176 Biologisk och 
kemisk rening, 
slamlagun 

Gullringen 650 1 000 200 76 Biologisk och 
kemisk rening, 
slamlagun 

Toverum 50 100 15 25 Slamavskiljare, 
markbädd 

Rumskulla 120 170 60 23 Slamavskiljare, bio-
damm, infiltration 

Tuna 130 170 60 19 Slamavskiljare, bio-
damm, markbädd 

Djursdala 30 50 Ingen mätning 8 Slamavskiljare, 
infiltration 

Locknevi 40 50 Ingen mätning 0 Slamavskiljare, 
biodamm 

Vrångfall 20 25 Ingen mätning 5 Slamavskiljare, 
markbädd 
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Pelarne 40 65 Ingen mätning 2 Slamavskiljare, 
markbädd 

Totalt 
- Personer 
- Industri 

68 350 
11 350 
57 000 

97 430 6 325 
5 025 
1 300 

3 980 
2 680 
1 400 

 

*  En personekvivalent (pe) = 70 g BOD/p (BOD är ett mått på mängden lättnedbrytbart organiskt material) 
**Inklusive Frödinge 

Det största avloppsreningsverket finns i Vimmerby, där verket förutom de anslutna hushållen även 
tar emot avloppsvatten från Arla Foods, Åbro Bryggeri och Frödinge Mejeri. Industriernas avlopp 
uppgår i dag till ca 25 % av inkommande flöde till reningsverket. Arla och Åbro planerar för ökad 
produktion och tillsammans med kommunen och VEMAB sker en utbyggnad av Vimmerby ren-
ingsverk under 2019 – 2020 för att bättre kunna hantera dessa industriers avloppsvatten. Samtidigt 
kommer verket att byggas ut för kväverening. 

Det reningsverksslam som uppstår vid verken i Södra Vi, Rumskulla och Tuna transporteras till 
reningsverket i Vimmerby för rötning. I Gullringen och Storebro torkas slammet i slamlaguner, 
varefter det vart ca 10:e år grävs ur och avsätts till åkermark. Det slam som avskiljs i de övriga 
mindre reningsanläggningarna omhändertas av den entreprenör som är kontrakterad för de en-
skilda avloppsanläggningarna i kommunen (se vidare i kap.7).  

Reningskapacitet 

I samband med utbyggnaden av reningsverket i Vimmerby har nya utsläppsvillkor fastställts. Det 
är i dagsläget något oklart hur mycket resurser som behöver läggas för att uppfylla de nya ut-
släppskraven.  

Avloppsanläggningarna i Toverum, Locknevi, Vrångfall och Pelarne är gamla och behöver för-
nyas. Dessa anläggningar, inklusive tillhörande ledningsnät, planeras nu att ses över för förbättrad 
funktion.  

Sammanfattning 

Det kommer att behövas en tämligen stor resursinsats för de allmänna avloppsanläggningarna 
under de kommande åren. Det är dock svårt att i detalj ange vilka och när olika insatser behöver 
göras. 

6.4. Allmänna VA-ledningsnät med tillhörande anläggningar 

Dricksvatten 

Dricksvattennätet uppgår till ca 210 km huvudledningar. Cirka 60 % av det totala ledningsnätet 
finns i Vimmerby tätort, där tryckstegringsstationer finns vid Näs, Åbro och Borstingen. 
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Skillnaden mellan den mängd vatten som produceras vid vattenverken och den som debiteras 
abonnenterna är låg (ca 2 %), se tabell 1 ovan, vilket tyder på ett lågt utläckage och att ingen 
större mängd vatten tas utan att den blir betald för. Antalet läckor uppgår till ca 5 per år. 

Högreservoarer för dricksvatten finns i form av två vattentorn i Vimmerby och ett i vardera  
Frödinge, Stora Vi, Gullringen och Storebro. 

På dricksvattenledningsnätet finns totalt ca 1 400 avstängningsventiler och ca 360 brandposter. 
Det stora flertalet brandposter används dock inte, utan brandbilarna fylls primärt med sjövatten 
(om möjligt) och från den vattenkiosk som anlagts under senare år. Brandposterna används i 
stället främst för spolning av vattenledningsnäten och kontrollmätningar av vattentrycket. Funkt-
ionen och kontrollen av brandposterna är eftersatt och bör förbättras, samtidigt som behovet av 
brandposter bör ses över. 

Avlopp 

Begreppet avlopp inbegriper både spillvatten och dagvatten. 

Dagvatten 

Med dagvatten avses ytligt avrinnande regn-, spol- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor 
eller ogenomsläpplig mark via diken eller ledningar till recipienter. Dagvatten kan ställa till 
problem dels då dagvattenflödet är högre än vad diken och ledningar medger, dels genom föro-
reningspåverkan. 

Inom de allmänna verksamhetsområdena finns ca 150 km dagvattenledningar, främst i Vimmerby 
tätort. För flödesutjämning och/eller dagvattenrening finns ett antal magasin, dammar och andra 
anläggningar. 

I den antagna VA-policyn anges att förutsättningar för lokalt omhändertagande (LOD) generellt är 
goda inom kommunen och att de goda möjligheterna till infiltration skall utnyttjas för rening. 

Dagvattenfrågan har under senare år blivit allt viktigare. Ett skäl till detta är att andelen hårdgjorda 
ytor (såsom gator, vägar, planer, tak) generellt ökar, samtidigt som EU:s krav på god status i sjöar 
och vattendrag införlivats i lagstiftningen. Ett annat skäl är att de förväntade klimatförändringarna 
bland annat innebär intensivare regn, främst sommartid. Dagvattenfrågan har bedömts så viktig att 
den redovisas i en särskild dagvattenstrategi, se bilaga 2. 

Spillvatten 

Spillvattennätet uppgår till ca 170 km, varav cirka hälften finns i Vimmerby stad. Antalet pump-
stationer uppgår till 27 st och antalet nedstigningsbrunnar till ca 2 750 stycken, merparten i Vim-
merby. 
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Avloppsledningsnäten i kommunens orter är till stor del kombinerade, det vill säga att de från 
början är anlagda för att även avleda dag- och dränvatten. Detta faktum framgår av tabell 2 ovan 
som visar att inläckaget till reningsverken generellt uppgår till ca 50 %3. I Vimmerby stad och 
Södra Vi är inläckaget något mindre medan det i de övriga orterna till drygt 60%. Det pågår ett 
kontinuerligt arbete med att separera dagvatten från avloppsnäten, men betydande flöden kommer 
fortfarande från t. ex dagvattenbrunnar i gator och från andra större hårdgjorda ytor, överläckage 
mellan gamla ledningar, dräneringsvatten och faktiska felkopplingar. 

Eftersom avloppsledningsnäten till stor dela är anlagda för att även avleda en viss mängd dag- och 
dränvatten har de förhållandevis stora dimensioner, vilket gör att källaröversvämningar och brädd-
ningar av orenat avloppsvatten ändå sker tämligen sällan, undantaget tillfällen med mycket kraftig 
nederbörd. Förutom risk för översvämningar och bräddningar innebär ett stort inläckage dock även 
sämre reningsförmåga och ökat kemikaliebehov i reningsverken samt onödig pumpning av vatten i 
såväl reningsverk som ledningsnätets pumpstationer. Det finns med andra ord många anledningar 
till att minska inläckaget till avloppsledningsnäten. 

Underhåll och förnyelse 

Under de senaste 2–3 åren har resurserna till VA-ledningsnäten ökat betydligt och arbetet sker nu 
mer metodiskt enligt planer för såväl återkommande underhåll som planerade åtgärder, främst 
baserade på driftstörningar. Exempel på driftstörningar är läckor eller dålig kapacitet på dricks-
vattenledningsnätet, dålig kapacitet i avloppsledningarna (p g a sedimentansamling, stopp, rot-
inträngning mm), källaröversvämningar och bräddningar på avloppsledningsnätet. Inläckage av 
dagvatten till avloppsledningarna undersöks bl. a genom användning av rök och färgämnen. Från 
att tidigare oftast ha åtgärdat den akuta störningen sker nu underhållet genom ett större helhets-
tänk, där man bl. a ser över samtliga ledningsslag i det område som en störning inträffat.  

Samtidigt är det så att VA-ledningsnäten till stor del är gamla och avloppsledningarna är kombi-
nerade (avleder även dag- och dränvatten), vilket innebär att behovet av underhåll och förnyelse är 
tämligen stort. Periodvis kan det vara svårt att hinna med allt som behöver göras, t. ex skötsel av 
vattenventiler och brandposter. Resurser till förnyelse av större områden i form av kvarter eller 
liknande saknas i dagsläget. 

Nödlägesberedskap 

För nödlägesberedskap finns en rutin som omfattar: 

1. Otjänligt vatten på grund av förhöjd bakteriehalt 
- åtgärder för bl. a provtagning, klorering, samråd och orsaksutredning. 
 

 
3 Andelen debiterat dricksvatten till hushållen (personer) jämfört med avloppsflödet från hushållen till reningsverket 
(2 680/5 025), enligt tabell 2 ovan. 

107



VA-plan, del 3 

2020-05-19

 21 
 

2. Större läcka på vattenledningsnätet. 
- åtgärder för bl. a trafikavstängning, rapportering och hur läckan lagas. 
 

3. Provisorisk vattenförsörjning. 
- hur och till vilka platser portabla vattentankar distribueras. 
 

4. Elavbrott. 
- lista på var dieseldrivna mobila reservkraftaggregat (14 st) finns. 
 

5. Nödsituation gentemot Arla och Åbro. 
- lista på telefonnummer och andra kontaktuppgifter. 
 

7. Enskilda VA-anläggningar 
7.1. Allmänt 
Inom kommunen finns ca 2 300 enskilda vatten- och avloppsanläggningar.  
Eftersom avlopp faller under miljöbalkens bestämmelser har kommunen god kännedomen om de 
enskilda avloppsanläggningarna. Kvalitén på dricksvattnet är däremot fastighetsägarens ansvar, 
vilket gör att kommunen inte har lika stor kännedom om de enskilda dricksvattentäkterna. 

7.2. Avloppsanläggningar 
Cirka 90 % av de enskilda avloppsanläggningarna består av slamavskiljaranläggningar med någon 
form av efterföljande infiltration. Generellt är förutsättningar för infiltration goda inom kommu-
nen. Resterande ca 10 % av avloppsanläggningarna består av slutna tankar, latrintunnor och mini-
reningsverk. Det finns 5 större väl fungerande gemensamhetsanläggningar för avlopp.  

För att nå den långsiktigt hållbara avloppshantering som eftersträvas genomför miljö- och bygg-
nadsförvaltningen inventeringar av de enskilda avloppen i kommunen. Arbetet sker i projektform 
och årligen inventeras cirka 150 – 200 enskilda avlopp. Ägare till avlopp som bedöms ge en 
undermålig rening av avloppsvattnet ges i genomsnitt två år för att åtgärda anläggningarna. Målet 
är att samtliga enskilda avlopp skall ha inventerats och att de undermåliga ska ha åtgärdats inom 
en 12-årsperiod. Arbetstakten är satt efter möjligheterna för handläggarna att hantera tillstånds-
ärenden och för befintliga entreprenörer att hinna åtgärda de undermåliga avloppen. Prioriteringen 
av de områden som skall inventeras görs från år till år men principen är att områden i anslutning 
till känsliga sjöar och vattendrag samt närhet till vattenskyddsområden skall prioriteras. Inven-
teringarna sprids dessutom över kommunen yta för att arbetet för avloppsentreprenörerna skall bli 
rimligt.  

Handläggarna av tillstånd för enskilda avlopp får inte styra i teknikval, men kretsloppsanpassade 
metoder och gemensamhetsanläggningar förespråkas när sådana lösningar bedöms vara lämpliga. 
Avloppslösningar som är gemensamma för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av 

108



VA-plan, del 3 

2020-05-19

 22 
 

stadigvarande betydelse inrättas av lantmäterimyndighet vid förrättning med stöd av anläggnings-
lagen (1973:1149). Den miljömässiga bedömningen av anläggningens utformning utförs av Miljö- 
och byggnadsnämnden. 

Statusen för de enskilda avloppsanläggningarna bedöms i dag som medelgod. Inventeringar pågår 
och statusen förbättras kontinuerligt genom kommunens tillsynsarbete. Krav ställs i enlighet med 
gällande lagstiftning och praxis från rättsfall. Krav på hög skyddsnivå ställs i de fall en avlopps-
anläggning bedöms riskera att ge en negativ påverkan på den ekologiska eller kemiska statusen 
hos en sjö eller ett vattendrag. 

Insamling av slam från enskilda avloppsanläggningar kräver oftast ett omfattande transportarbete. 
I syfte att minska transporterna och samtidigt gynna reningsprocessen i de enskilda avlopps-
anläggningarna ställer kommunen krav på att slamavskiljarna endast töms med avseende på yt- 
och bottenslam, så att den bakterierika avloppsfraktionen mellan dessa slamskikt lämnas kvar i 
brunnen. Under den normala tömningssäsongen (november-mars) avvattnas slammet ytterligare en 
gång av entreprenören vid en tillfällig (mobil) plats i Vimmerby. Efter denna avvattning transpor-
teras avvattnat slam till en komposteringsanläggning i Västervik, medan vattenfasen släpps till det 
kommunala avloppsledningsnätet för vidare behandling i Vimmerby reningsverk. Under övrig tid 
(april-oktober) kan slam från enskilda avloppsanläggningar tömmas i en särskild mottagnings-
anläggning (”slamkiosk”) i Vimmerby som är anslutet till avloppsnätet.  

Det är önskvärt att fosfor från hushållen återförs till kretsloppet. I enskilda avloppsanläggningar 
inom områden med hög skyddsnivå kan fosforn antingen fångas upp i så kallade fosforfällor med 
filter av till exempel polonite (förekommer dock sällan) eller i traditionell fällning i slamavskiljare 
eller motsvarande. I det första fallet ska fastighetsinnehavaren tecknat avtal med aktör som hämtar 
förbrukad filtermassa. 

8. Behov av nya allmänna VA-anläggningar 
8.1. Potentiellt intressanta områden 
I kommunens VA-policy anges att målen om en hållbar utveckling, hushållning med grundvatten 
och kretsloppsanpassade avloppslösningar nås genom att bygga ut kommunalt vatten och avlopp i 
så stor del av kommunen som det är ekonomiskt försvarbart och tekniskt möjligt. Samtidigt ska 
kommunen verka för att alla fastigheter med enskilda VA-lösningar, som inte ansluts till det 
kommunala nätet, utformas modernt och kretsloppsanpassat, vilket i sin tur är en förutsättning för 
utökade byggrätter.  

Enligt Vattentjänstlagen, LAV (Lag (2006:412 om allmänna vattentjänster), är det kommunens 
skyldighet att ordna vattentjänster om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 
miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig 
eller blivande bebyggelse. Enligt branschföreningen Svenskt Vattens riktlinjer är praxis att LAV 
alltid ska tillämpas när antalet bostadsbyggnader ”i ett större sammanhang” överstiger 20–30. Vid 
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bebyggelsegrupper med utspridda fastigheter eller ett lägre fastighetsantal måste frågan om LAV:s 
tillämpning prövas i det enskilda fallet. 

I samband med VA-planarbetet har det identifierats sju områden som kan tänkas uppfylla vatten-
tjänstlagens krav på allmän (kommunal) VA-försörjning, med fokus främst avseende på avlopp.  
 
I bilaga 3 har miljö- och byggnadsförvaltningen översiktligt utrett och prioriterat dessa områden 
med hänsyn till bebyggelseomfattning, miljöförhållanden och hälsoskydd.  

Områdena är prioriterade enligt följande: 

1. Runt sjön Krön, 3 delområden 
2. Solbacka – Åstad (2 km öster om Rumskulla) 
3. Sjön Nossen och Hökenäset 
4. Sjön Snesaren, vid Djursdala 
5. Åsjön, vid Rumskulla 
6. Borstingen, Vimmerby 
7. Sjön Solnen, vid Solnebo 

Ytterligare ett område som har identifierats är Älåkraområdet. Detta område ingår inte i priori-
teringsordningen på grund av att de enskilda avloppen i området inte har någon direkt påverkan på 
någon recipient. Miljö- och byggnadsförvaltningen anser dock att området bör beaktas för anslut-
ning till allmänt VA med anledning av VA-policyns strategier för kommunal avloppsförsörjning.  

I VA-planens åtgärd 9 (kapitel 10 och 12) redovisas hur de i bilaga 3 redovisade områdena fortsatt 
skall prioriteras och hur allmänna verksamhetsområden för dessa ska fastställas. Inom ramen för 
åtgärden ryms möjligheter att även beakta behovet av allmänt VA i andra områden än de som 
anges i bilaga 3. Med allmänt VA avses såväl dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 

8.2. I väntan på allmän utbyggnad 
I Vimmerbys VA-policy från 2012 har det slagits fast vissa övergångsprinciper för fastigheter med 
enskilda VA-anläggningar, där man planerar för kommunalt VA inom en tioårsperiod. Enligt den 
beslutade policyn gäller följande:   

• En enskild avloppsanläggning ska ha fullgod rening av avloppsvatten fram till dess inkopp-
ling till kommunalt avlopp sker. Om funktionen är undermålig kan den lokala miljömyndig-
heten förelägga om åtgärd ända fram till tidpunkt för anslutning till kommunal anläggning. 
Åtgärder ska vara skäliga och anpassas till riskbild och tidpunkt för anslutning.  
 

• För besiktigad och godkänd anläggning som är nyare än 10 år finns möjlighet till viss ersätt-
ning vid övergång till kommunal lösning. Principer för ersättning finns i bilaga 3 till VA-
policyn.  
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• Pågår detaljplanering bör ansökan om bygglov vilandeförklaras i två år. Medges bygglov ska 
krav på framtida anslutning till allmänt VA säkerställas i särskilt avtal, se bilaga 4 till VA-
policyn.  
 

• Bygglov får endast medges om det finns möjligheter att ordna vatten och avlopp på en 
fastighet. 
 

• Temporära lösningar med till exempel sluten tank för avloppsvatten kombinerat med modern 
vattensnål teknik för dricksvatten kan medges som kortsiktig lösning om fastighetsägaren i 
avtal förbinder sig att ansluta till kommunalt VA när det är utbyggt. Avtal om framtida anslut-
ning till allmän VA-anläggning finns som bilaga 4 i VA-policyn.  
 

• Möjlighet att finna särlösningar, genom att t. ex ansluta enbart avlopp till befintligt kom-
munalt reningsverk eller utveckling av gemensam vattenförsörjning ska kunna avtalas om. 
Förutsättningarna kan normalt klargöras i en enklare utredning. 

9. Resurshushållning 
Inom VA-hanteringen finns goda möjligheter att arbeta för kretsloppslösningar och resurs-
hushållning, särskilt inom de allmänna VA-anläggningarna som hanterar förhållandevis stora 
volymer med vatten och avlopp. Till exempel kan metoder för sparsam användning av dricks-
vatten införas, inom avloppshanteringen kan återvinningen av energi och näringsämnen öka, 
dagvatten kan användas som bevattningsvatten och/eller vara en resurs bland bebyggelsen för 
såväl estetik som ekosystemtjänster. 

I bilaga 1 till VA-planen (vattenförsörjningsplan) finns åtgärder som syftar till mindre dricks-
vattenanvändning. VEMAB kommer dessutom att utreda ytterligare möjligheter till resurshushåll-
ning inom sin avloppshantering i enlighet med vad som redovisas i åtgärd nr 17 i kapitel 10 nedan. 
När det gäller enskilda VA-anläggningar försöker kommunen på olika sätt stimulera till ökad 
medvetenhet och tekniska lösningar som främjar kretslopp och resurshushållning, t. ex i samband 
med tillståndsgivning. 

10. Åtgärder, sammanställning 
Som nämnts i inledningen till denna VA-plan omfattar den dagliga löpande verksamheten en hel 
del nödvändig planering. I detta kapitel redovisas de åtgärder som utöver den löpande verksam-
heten bedömts som strategiskt viktiga för det fortsatta VA-arbetet.  

I tabell 3 nedan sammanställs de åtgärder som prioriterats som strategiskt viktiga och som ska 
genomföras inom de närmaste åren. Även de åtgärder som återfinns i vattenförsörjningsplanen och 
dagvattenstrategin, bilagorna 1 och 2, redovisas i tabellen. De angivna åtgärderna är utförligare 
beskrivna i kapitel 12. 
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Dagvattenstrategin innehåller inte så många direkta åtgärder, där är det centrala budskapet främst 
de principer, riktlinjer och arbetssätt som anges. 

I tabellen nedan används följande förkortningar: 

KF: Kommunfullmäktige 
KS: Kommunstyrelsen, kommunstyrelseförvaltningen 
Shb: Kommunstyrelseförvaltningens samhällsbyggnadsavdelning 
MoB: Miljö- och byggnadsförvaltningen 
VEMAB:  Vimmerby Energi & Miljö AB 
RT: Räddningstjänsten (shb) 

Tabell 3. Sammanställning av prioriterade åtgärder i VA-planen. 

Nr Åtgärd Mål (syfte) Ansvar Samverkan Tid 
Vattenresurser/vattentäkter 
1 Skydd av strategiskt 

viktiga vattenresurser i 
översiktsplanen. 

Skydd av vatten-
resurser för fram- 
tida generationer. 
 

Shb  I samband 
med ny ÖP. 

2 Åtgärder för ökat vatten-
uttag i Vimmerby stad. 
 

Säkerställande av 
vattenbehovet för 
Vimmerby stad. 
 

VEMAB  2018–2022 

3 Uppdatering av skydds-
områden för befintliga 
allmänna vattentäkter. 

Förbättrat skydd av 
befintliga vatten-
täkter. 

VEMAB  2021–2025 
Anpassas till 
åtgärd nr 2.  

4 Skyddsområden för 
större enskilda vatten-
täkter. 
 

Förbättrad skydd av 
aktuella täkter. 

MoB  2021–2025 

5 Undanröjande av risker 
och föroreningskällor 
inom vattenskydds-
områden. 
 

Säkra dricksvatten-
kvalitén. 

Shb VEMAB, MoB Anpassas till 
åtgärd nr 3.  

6 Tillstånd för allmänna 
vattentäkter. 
 

Efterlevnad av miljö-
balkens bestämmel-
ser. 
 

VEMAB  Anpassas till 
åtgärd nr 2 
och 3.  

7 Reservvattenförsörjning. Säkra dricksvatten-
försörjningen. 
 

VEMAB  2020–2026 

Verksamhetsområden (VO) för allmänt VA 
8 Översyn av områden 

med befintligt allmänt 
VA. 

Efterlevnad av 
vattentjänstlagen. 

VEMAB 
 
Reviderade 
VO fastställs 
av KF. 

MoB 2021-12-31 

9 Utbyggnadsplan för 
allmänt VA i nya 
områden.  

Anslutning av be-
byggelse med behov 
av allmänt VA. 

 

VEMAB och 
KF. 

MoB (remiss) 2021-12-31 
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Allmänna vattenverk 
10 Strategiskt viktiga  

åtgärder. 
Säker dricksvatten-
produktion. 

VEMAB  2020–2025 

11 Nödvattenplan Säkerställa försörj-
ningen av nödvatten. 
 

VEMAB Shb, MoB 2021 

Allmänna avloppsanläggningar 
12 Strategiskt viktiga åt-

gärder. 
Säker avlopps-
rening. 

VEMAB  2020–2025 

Allmänna VA-ledningar 
13 Strategiskt viktiga åt-

gärder. 
Säker distribution av 
dricksvatten/ avled-
ning av spill- och 
dagvatten. 

VEMAB  2020–2025 

Enskilda avlopp 
14 Handlingsplan, enskilda 

avlopp. 
Efterleva lagkrav, 
minimal påverkan på 
hälsa och miljö. 
 

MoB  Löpande 

15 Information, enskilda 
avlopp. 
 

God funktion och 
skötsel av enskilda 
avlopp. 
 

MoB  Löpande 

Resurshushållning 
16 Åtgärder/information för 

minskad dricksvatten-
användning 
 

Minskat nyttjande av 
naturresursen 
vatten. 

VEMAB MoB Löpande 

17 Handlingsplan för ökad 
resurshushållning inom 
de allmänna VA-anlägg-
ningarna. 
 

Ökad resurs-
hushållning. 

VEMAB  Löpande 

Dagvatten 
18 Info till fastighetsägare 

om bortkoppling av till-
skottsvatten. 
 

Avlasta spillvatten-
näten från dag- och 
dränvatten. 

VEMAB  Löpande 

19 Utredning av förutsätt-
ningar för rening av 
Lillån. 
 

Avlasta Stångån och 
andra nedströms 
liggande recipienter 
från föroreningar. 
 

Shb VEMAB 2021-12-31 

Allmänt VA 
20 Klimatanalys för VA-

försörjningen inom kom-
munen. 

Belysning och värde-
ring av de konse-
kvenser som ett 
förändrat klimat 
förväntas få för VA-
försörjningen. 
 

Shb VEMAB, MoB I samband 
med ny ÖP. 

21 Genomförande och upp-
följning. 

Regelbunden och 
dokumenterad upp-
följning av VA-
planen. 
 

Shb VEMAB, MoB Löpande 2 
ggr/år. 
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11. Genomförande och uppföljning 
Viktiga faktorer för ett ändamålsenligt genomförande av VA-planen är bl. a personalresurser, 
ekonomi, samarbete samt övrig kommunikation och information. 

Varje berörd förvaltning eller bolag ansvarar för sina åtaganden när det gäller personal och 
ekonomi (budgetansvar). Av naturliga skäl har VEMAB en central roll i genomförandet, men de 
andra förvaltningarnas medverkan är också viktig för att nå bra resultat. Särskilt dagvatten-
hantering är ett arbetsområde som innebär kommunal samsyn i planering, ansvar och skötsel. 
Kommunen bör agera som en god förebild när det gäller långsiktig och hållbar VA-hantering. 

Rutin 

I syfte att löpande följa upp de intentioner, principer, handlingsplaner, åtgärder m.m. som anges i 
denna VA-plan bör en arbetsgrupp bestående av representanter från närmast berörda förvaltningar 
träffas två gånger om året. Dessa är: 

- Samhällsbyggnadsavdelningen (kommunstyrelseförvaltningen) 
- VA-avdelningen (VEMAB) 
- Miljöavdelningen (miljö- och byggnadsförvaltningen) 
- Plan- och byggnadsavdelningen (miljö- och byggnadsförvaltningen) 
- Gatukontoret (samhällsbyggnadsavdelningen) 
- Räddningstjänsten (samhällsbyggnadsavdelningen) 

Med avstamp i dessa möten kan behov uppstå av ytterligare möten angående särskilda frågor.  

Inför större informationsinsatser kan personal från kommunstyrelseförvaltningen behöva hjälpa 
till. 

I lämplig omfattning bör frågor remitteras till de vattenråd som finns inom kommunen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för sammankallning av mötena och återkoppling till 
kommunstyrelsen. 

Arbetet med genomförande och uppföljning finns som särskild åtgärd (nr 12.22). 

12. Åtgärder, beskrivningar  
Nedan redovisas en utförligare beskrivning av de åtgärder som anges i tabell 3 ovan. För en full-
ständig redovisning redovisas även de åtgärder som återfinns i vattenförsörjningsplanen (bilaga 1) 
och dagvattenstrategin (bilaga 2). 
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12.1. Skydd av strategiskt viktiga vattenresurser i översiktsplanen 

Bakgrund och syfte 

Vattenförsörjningen inom kommunen är särskilt viktig och bör prioriteras före andra intressen. 
Därför bör de vattenresurser som redan är eller i framtiden kan bli aktuella för dricksvatten-
produktion garanteras särskilt skydd. Ett utpekande av viktiga vattenresurser i den kommunala 
översiktsplanen utgör inget juridiskt skydd, men visar inriktningen i den kommunala planeringen. 
Mer om kommunens vattenresurser finns att läsa i bilaga 1. 

Ansvar 

Kommunstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsavdelningen. 

Tid 

I samband med kommande översiktsplan. 

Genomförande 

Följande vattenresurser ska pekas ut som viktiga vattenresurser. 

Grundvattenförekomster (benämning enlig VISS): 

 Västra Skogen och Vimmerby-Skillingarum 
 Södra Vi-Sundsholm, Södra Vi och Södra Vi-Fågelhem 
 Verveln-Gullringen 
 Djursdalaformationen 
 Storebro Övre och Storebro Nedre 
 Tunaformationen 
 Ydreforsformationen, Rumskulla-Stångån och Rumskullaformationen 
 Stångån-Brånhult och Stångån-Björnebro 
 Mariannelund-Länsgränsen och Mariannelund-Hjorten 
 Magasin norr om Silverån, Mariannelundsåsen och Silverdalen 

Ytvattenförekomster: 

 Högerumsån; infiltrationsvatten i Västra Skogen. 
 Juttern, med tillhörande avrinningsområde (i samråd med Kisa kommun); potentiellt 

framtida infiltrationsvatten. 
 Stångån, uppströms Storebro; potentiellt framtida infiltrationsvatten. 
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12.2. Åtgärder för ökat vattenuttag i Vimmerby stad 

Bakgrund 

Kapaciteten i det allmänna försörjningsområdet för dricksvatten till Vimmerby stad, inklusive 
Frödinge, riskerar att bli otillräcklig i samband med längre torrperioder. Åtgärden innebär att det 
först undersöks huruvida tillräcklig vattenmängd kan erhållas genom ett ökat uttag i Skillingarum-
täkten. Baserat på det resultatet fortsätter arbetet med ytterligare utredningar, undersökningar och 
åtgärder. Omfattningen och genomförandet av dessa fortsatta arbeten definieras efter de förutsätt-
ningar som successivt uppstår.  

Syfte och mål 

Säkerställande av en tillräcklig dricksvattenproduktion för Vimmerby stads försörjningsområde. 

Ansvar  

VEMAB. 

Tid 

Utredningar påbörjades 2018. Mål om att uppnå tillräcklig kapacitet 2022. 

Omfattning och genomförande 

1. Utreda och undersöka möjligheterna till att ta ut mer vatten ut befintliga brunnar i Skillinga-
rum, inom befintlig vattendom.  
 

2. Om inte tillräcklig kapacitet uppnås kan följande åtgärder vidtas: 
 

 Utreda och undersöka möjligheterna till att ta ut mer vatten ur en ny brunn i Södra Vi, i enlig-
het med befintlig miljödom. 

 Genom praktiskt försök undersöka möjligheterna till att ta ut mer vatten från sjön Hjorten, strax 
norr om Korka Damm.  

 Utreda och undersöka möjligheterna till att ta ut mer vatten ur befintliga vattentäkter i Västra 
Skogen. 

 Utreda förutsättningarna för förbehandling av infiltrationsvattnet i Västra Skogen, i syfte att 
förbättra kvalitén på det vatten som infiltreras ner i vattentäkten. 

 Utreda möjligheter till kompletterande infiltration i Västra Skogen eller Södra Vi, dels med 
avseende på val av ytvatten, dels plats för infiltration. 

Vattentäkternas kapacitet m.m. är utförligare beskrivna i vattenförsörjningsplanen, bilaga 1. 
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12.3. Vattenskyddsområden för allmänna vattentäkter 

Bakgrund 

Fastställda vattenskyddsområden med tillhörande vattenskyddsbestämmelser är en god hjälp för 
att skydda viktiga vattenresurser. Dessutom finns det krav ställda i det åtgärdsprogram som 
vattenmyndigheten fastställde i slutet av 2016 för landets kommuner. Enligt detta ska 
kommunerna: 

1. Anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 
50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3 per dygn.  

2. Göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande (år 1998) 
och vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att till-
räckligt skydd uppnås. 

Enligt vattenmyndigheternas åtgärdsprogram skulle dessa åtgärder ska vara vidtagna senast tre år 
efter åtgärdsprogrammets fastställande, något som i praktiken varit omöjligt men som ändå visar 
på betydelsen av att dricksvattentäkter skyddas. 

De flesta vattenskyddsområdena för kommunens allmänna vattentäkter är fastställda i mitten av 
1980-talet. Undantaget är det för Södra Vi som fastställdes 1973 och det för Västra Skogen och 
Skillingarum, där bestämmelserna fastställdes 1996 och skyddsområdet reviderades 2010. En ny 
översyn av skyddsområdet för Västra Skogen och Skillingarum med tillhörande bestämmelser 
pågår.  

Det är angeläget att befintliga vattentäkter ges ett gott skydd i enlighet med moderna riktlinjer och 
med hänsyn till de faktiska förhållanden som nu råder för varje vattentäkt. Nedan anges den 
prioritetsordning som bör följas.  

Åtgärd 

Framtagande av förslag till vattenskyddsområden med tillhörande vattenskyddsbestämmelser (att 
lämna in till länsstyrelsen) enligt tidplan nedan. 

Ansvar 

VEMAB. 

Tid Se tidplan nedan. 

Tidplanen anpassas till genomförandet av eventuella åtgärder i enlighet med åtgärd nr 12.2 
(åtgärder för ökad vattenproduktion). Uppdateringen av vattenskyddsområdena anpassas till de 
åtgärder som genomförs i enlighet med åtgärd 12.2. Målsättningen är att samtliga skall vara klara 
för inlämning till länsstyrelsen senast vid utgången av 2025. 
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Vattentäkt Tid Vattenskyddsområde och tillstånd 

Vimmerby -
Västra skogen 
och Skillingarum 

2021–2023 Vattenskyddsområde med tillhörande vattenskyddsföre-
skrifter för vattentäkterna Västra Skogen och Skillingarum 
fastställdes 1996. 2010 reviderades skyddsområdet men 
föreskrifterna gäller från 1996. Diskussion pågår med läns-
styrelsen. Arbetet avvaktar resultat av pågående utred-
ningar i vattentäktsområdet, se kapitel 3.1. 

Skillingarum har vattendom från 1968. Västra skogen har 
vattendom från 2006. 

Södra Vi 2021–2022 Ny vattentäkt och vattendom från 2005.  

Skyddsområde med tillhörande föreskrifter finns endast för 
den gamla täkten (1973), vilket inte längre är tillräckligt.   

Gullringen 2022–2023 Skyddsområde med tillhörande föreskrifter finns från 1984. 
Befintligt skyddsområde omfattar endast inre skyddszon. 
Viktigt att beakta Vervelån.  

Vattendom saknas.  

Storebro 2023–2024 Skyddsområde med tillhörande föreskrifter finns från 1980.  

Vattendom saknas.  

Toverum 2023–2024 Skyddsområde och vattendom saknas.  

Rumskulla 2023–2024 Skyddsområde med tillhörande föreskrifter finns från 1986.  

Vattendom saknas. 

Tuna 2023–2024 Skyddsområde med tillhörande föreskrifter finns från 1984.  

Vattendom saknas. 

Djursdala, 
Backa–Källstad 

2023–2024 Skyddsområde med tillhörande föreskrifter finns från 1984.  

Vattendom saknas. 

Locknevi 2023–2024 Skyddsområde och vattendom saknas. 

Vrångfall Prioriteras ej pga. 
låg produktion 

Skyddsområde och vattendom saknas. 

Pelarne -------- ” --------- Skyddsområde och vattendom saknas. 

Djursdala, skolan -------- ” --------- Skyddsområde och vattendom saknas. 

 

Skyddsområden med tillhörande vattenskyddsbestämmelser saknas visserligen för Vrångfall, 
Pelarne och Djursdala (skolan) men produktionen uppgår där endast till 2–4 m3/d, varför skydds-
områden i nuläget inte prioriteras för dessa vattentäkter. 
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12.4. Vattenskyddsområden för större enskilda vattentäkter 

Bakgrund 

I enlighet med vattenmyndighetens åtgärdsprogram ska kommunerna även verka för att vatten-
skyddsområden med tillhörande vattenskyddsbestämmelser tas fram för enskilda vattentäkter. I 
första hand gäller detta dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller där uttaget uppgår 
till mer än 10 m3 per dygn. För vattentäkter mindre än dessa ska vattenskyddet rent allmänt beak-
tas t. ex gentemot gödningsmedel, avlopp och andra föroreningar. 

Åtgärd  

Framtagande av vattenskyddsområden med tillhörande vattenskyddsbestämmelser för 
dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller där uttaget uppgår till mer än 10 m3 per 
dygn. 

Ansvar  

Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Tid  

Inventering av aktuella vattentäkter under 2021–2025. 

Därefter verka för att huvudmännen för dessa täkter tar fram och låter fastställa 
vattenskyddsområden med tillhörande skyddsbestämmelser.  
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12.5. Undanröjande av risker och föroreningskällor inom skydds-
områden för allmänna vattentäkter 

Bakgrund 

I samband med framtagande av vattenskyddsområden genomförs riskinventeringar och risk-
analyser i syfte att undanröja föroreningar från befintliga föroreningskällor, pågående verksam-
heter och olyckor. Detta görs normalt av VA-huvudmannen. 

Potentiella risker inom respektive vattenskyddsområde är översiktligt beskrivna i vatten-
försörjningsplanen, se bilaga 1. 

Ansvaret för att undanröja allvarliga risker och föroreningskällor åvilar fastighetsägaren. 
Kommunen är fastighetsägare till samtliga aktuella vattenskyddsområden, varför kommunen 
(samhällsbyggnadsavdelningen) tillsammans med VEMAB bör ansvara för att identifierade risker 
vid behov undanröjs. 

Syfte 

Att säkerställa dricksvattenkvalitén i kommunens allmänna vattentäkter. 

Omfattning och genomförande 

Successivt, i takt med att riskanalyser görs i samband med framtagande av vattenskyddsområden, 
beakta och vid behov initiera åtgärder för de risker som identifieras vid Vimmerby kommuns all-
männa vattentäkter. 

Ansvarig 

Kommunstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsavdelningen. 

Samverkan 

Samverkan med MoB och VEMAB. 

Tid  

Anpassas till åtgärd nr 12.3. 
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12.6. Tillstånd för allmänna vattentäkter 

Bakgrund 

Av de allmänna vattenverken är det bara de i Vimmerby och Södra Vi som har tillstånd till vatten-
uttag i enlighet med miljöbalkens bestämmelser. Övriga vattentäkter saknar tillstånd (vattendom). 
Intresset för vattenresurser ökar rent allmänt allt mer och det är därför av betydelse att verksamma 
vattentäkter är såväl kända med avseende på vattenresursens kvantitet och kvalitet som att de är 
tillåtna enligt kapitel 11 i miljöbalken (vattenverksamhet). I detta fall handlar det om att i efter-
hand ”lagligförklara” befintliga täkter. Ansökan görs till mark- och miljödomstolen. 

Syfte 

Att få en ökad kännedom om respektive vattentäkt samt efterleva miljöbalkens bestämmelser. 

Omfattning 

Tillstånd saknas för vattentäkterna i Storebro, Gullringen, Toverum, Rumskulla, Tuna, Djursdala 
(Backa-Källstad och ”skolan”), Locknevi, Vrångfall och Pelarne. 
Flertalet täkter är tämligen små och åtgärdens omfattning bör därför diskuteras med tillsyns-
myndigheterna länsstyrelsen och kommunens miljöenhet. Förslagsvis söks tillstånd för enbart de 
vattentäkter som omfattas av uppdaterade vattenskyddsområden, se åtgärd nr 3. 

Ansvar 

VEMAB. 

Tid och genomförande 

Åtgärden anpassas till åtgärd nr 12.2 (åtgärder för ökad vattenproduktion) och åtgärd 12.3 
(uppdatering av vattenskyddsområden). 
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12.7. Reservvattenförsörjning 

Bakgrund 

Med reservvattenförsörjning menas att hela eller delar av den ordinarie dricksvattenförsörjningen 
är så oanvändbar att försörjningen måste ske från en alternativ vattentäkt eller ett alternativt 
vattenverk. 

Vattentäkterna i Skillingarum, Västra Skogen och Södra Vi förser normalt Vimmerby försörj-
ningsområde med cirka var sin tredjedel. Om någon av de tre vattentäkterna slås ut kan de andra 
två fortsätta att försörja Vimmerby. Det finns således en viss beredskap i detta system, men det 
kan inte försörja Vimmerbys hela behov. Särskilt svårt är det i samband med torrperioder, då 
täkterna i Västra Skogen och Södra Vi riskerar att gå ner i produktion.  

I vattenledningen mellan Södra Vi och Vimmerby kan endast vatten ledas från Södra Vi till 
Vimmerby. I det fall täkten i Södra Vi slås ut finns det således ingen möjlighet att försörja Södra 
Vi med vatten från Vimmerby, såvida inte åtgärder vidtas i form av pumpar och andra anordningar 
så att den befintliga ledningen kan användas i motsatt riktning. Att lägga ytterligare en ledning har 
tidigare bedömts som mycket svårt med hänsyn till motstående markägarintressen. 

Kommunens övriga orter har inga reservvattentäkter. I de fall vattenförsörjningen i någon ort inte 
fungerar körs vatten till dessa orter i tankbil från Vimmerby. 

Potentiella reservvattentäkter för Vimmerby tätorts försörjningsområde finns inom kommunens 
gränser, främst i Ydrefors-Rumskulla- och Mariannelund-Silverån- formationerna i väster, men 
även i Storebro- formationen söder om Vimmerby. 

I det fall vattentäkterna i Storebro eller Gullringen slås ut bedöms det finnas potential för nya 
vattentäkter i dessa åsar, dock beroende på var och hur befintlig täkt slagits ut. I övriga orter är 
produktionen förhållandevis låg och även där bedöms en utslagen vattentäkt som möjlig att ersätta 
i närområdet. 

Ansvar 

VEMAB. 

Omfattning, tid och genomförande 

Reservvattenberedskap för kommunens allmänna vattentäkter, med hjälp av strategin nedan.  
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Försörjningsområde Vimmerby 
Optimering av vattentäkterna i Skillingarum, Västra Skogen och Södra Vi var för sig, i enlighet 
med åtgärd nr 12.2 för ökat vattenuttag. Genom att optimera de tre vattentäktsområden var för sig 
åstadkoms såväl en säkerställd normal produktion, inklusive beredskap mot torrår, som en god 
beredskap i händelse av att någon av dessa vattentäkter slås ut. Arbetet görs tillsammans med 
åtgärden 12.2. Idéer med kompletterande infiltrationsvatten finns i vattenförsörjningsplanen. 

Tid:   Start 2020.  
 
För en långsiktig säkerhet skyddas Ydrefors/Rumskulla- och Mariannelund/ Silverån- formation-
erna i översiktsplanen (enligt åtgärd nr 12.1). 

 
Försörjningsområde Södra Vi    
Framtagande av en rutin eller handlingsplan för att i befintlig ledning mellan Södra Vi och 
Vimmerby kunna försörja Södra Vi med reservvatten. I samband härmed utvärderas behovet av 
nödvändig utrustning. 
 
Tid:  År 2021.  
 
Försörjningsområde Storebro 
Förutsättningar för en alternativ vattentäkt i samma isälvsavlagring (Storebro Övre) utreds. Om så 
bedöms möjligt förbereds för en reservvattenförsörjning.  
I utredningen ska bl. a ingå genomgång av befintliga uppgifter och översiktliga geologiska karte-
ringar/undersökningar med avseende på jordlagerföljder och grundvattenbildning. 
 
Tid:  2023–2025. 
 
Försörjningsområde Gullringen 
Förutsättningar för en alternativ vattentäkt i samma isälvsavlagring utreds. Om så bedöms möjligt 
förbereds för en reservvattenförsörjning.  
I utredningen ska bl. a ingå genomgång av befintliga uppgifter och översiktliga geologiska karte-
ringar/undersökningar med avseende på jordlagerföljder och grundvattenbildning. 
 
Tid:  2023–2025. 
 
Övriga allmänna försörjningsområden 
Behov och förutsättningar för reservvattentäkter värderas. 
Tid:  2025–2026. 
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12.8. Översyn av områden med befintliga allmänna VA-anläggningar 

Bakgrund 

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV, 2006:412) är kommunen skyldig att ordna med 
vattentjänster om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver anordnas 
med vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 
bebyggelse. Kommunen ska också bestämma det geografiska område, det så kallade verksamhets-
området, som dessa vattentjänster ryms inom. Av ett beslut om en allmän VA-anläggnings verk-
samhetsområde skall det framgå vilka fastigheter som verksamhetsområdet omfattar. Eftersom 
såväl VA-huvudmannen som fastighetsägarna inom de beslutade verksamhetsområdena har 
skyldigheter och rättigheter gentemot varandra är det viktigt att veta vilka fastigheter som ingår i 
verksamhetsområdet. Vanligtvis är varje fastighetsägare ansluten var för sig men anslutning kan 
även ske av gemensamhetsanläggningar.  

Kommunens VA-huvudman VEMAB ansvarar i dag för VA-anläggningar i 11 av kommunens 
orter. Överlag är verksamhetsområdena i dessa orter riktigt utformade och omfattar ungefär lika 
stora delar dricksvatten som avlopp, men i några områden följer VA-förhållandena mellan huvud-
mannen och fastighetsägarna inte helt vattentjänstlagens bestämmelser. Orsakerna till detta kan till 
exempel vara svårigheter att komma ur äldre tiders fastighetsägaravtal eller att intentionerna i det 
beslutade verksamhetsområdet inte fullföljts etc. Verksamhetsområdenas utbredning kan också 
vara i behov av revidering. Det finns således flera anledningar till en översyn av de områden där 
det i dag finns allmänna VA-anläggningar så att verksamhetsområdenas gränser och förhållandet 
mellan huvudmannen och varje fastighetsägare uppfyller vattentjänstlagens bestämmelser. 

Syfte 

Att uppfylla vattentjänstlagens bestämmelser.  

Mål 

Reviderade verksamhetsområden skall fastställas av kommunfullmäktige. 

Omfattning 

Översyn av anslutningsförhållanden samt lämplighet och möjligheter till verksamhetsområden i de 
orter VEMAB har allmänna VA-anläggningar. 
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Ansvarig  
 
VEMAB. 
 
Samverkan 

Samverkan ska ske med miljö- och byggnadsförvaltningen (MoB). 

Tid 

Samtliga områden ska vara klara senast 2021-12-31. 
Aktuella områden kan med fördel avgöras successivt fram till dess. 

Genomförande 

Arbetet genomförs i dialog mellan VEMAB, MoB och berörda fastighetsägare. 

1. VEMAB redovisar till MoB befintliga förhållanden i samtliga orter och förslag till lösningar 
där sådana anses behövas. Gällande och eventuella planförhållanden beaktas särskilt. 
 Klart senast 2020-04-30. 
 

2. Samråd med MoB.  Hösten 2020. 
3. Beslut i VEMAB:s styrelse. Våren 2021. 
4. Förslag till kommunfullmäktige.  Senast 2021-06-30. 
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12.9. Utbyggnadsplan för allmänt VA i nya områden  

Bakgrund 

I samband med VA-planarbetet har det identifierats åtta områden som är intressanta för anslutning 
till det allmänna (kommunala) avloppsledningsnätet och som kan tänkas uppfylla vattentjänst-
lagens krav. Enligt vattentjänstlagen är kommunen skyldig att ordna med VA-tjänster om det med 
hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas med vattenförsörjning eller 
avlopp i ett större sammanhang för viss befintlig eller blivande bebyggelse. Med ”större samman-
hang” avses ca 20 fastigheter eller fler, men allmän anslutning kan även krävas – eller anses lämp-
ligt - om särskilda behov finns eller t. ex om det aktuella området ligger nära ett allmänt verksam-
hetsområde. 

De utpekade områdena är översiktligt utredda och prioriterade utifrån ett miljö- och hälsoskydds-
perspektiv och redovisas i bilaga 3. Ytterligare områden kan framkomma där det visar sig att det 
är miljö- eller hälsomässigt motiverat att utreda huruvida kommunal avloppsanslutning bör över-
vägas. 

Miljö- och byggnadsförvaltningens prioritering har i första hand utgått från hur många avlopp som 
belastar recipienten, svårigheten att lösa de enskilda små avloppen (hälsoskydd) samt vilken status 
recipienten har i nuläget. Det finns även fler aspekter att ta hänsyn till varför de aktuella områdena 
ska utredas vidare med hänsyn till bland annat juridiska, ekonomiska och tekniska aspekter.  

I den kommande utredningen kan t ex. ”Borgholmsmodellen” att tillämpas för att fastställa om 
området omfattas av ”ett större sammanhang”. Modellen har tagits fram av Borgholms kommun 
och innebär att cirklar placeras i ett GIS-kartlager runt de aktuella bostadsfastigheterna för att 
kunna se klusterbildning inom ett område. För fastigheter på landsbygden, där det idag inte finns 
några kommunala ledningar i närområdet används cirklar med radien 50 m. I områden där det 
redan finns kommunala ledningar i närområdet används cirklar med radien 100 m. Kartbilden med 
överlappande cirklar hjälper till för bedömning om eventuell anslutning till kommunalt VA.  

Områdena i bilaga 3 är prioriterade med utgångspunkt från rådande avloppsförhållanden. I sam-
band med fortsatt utredning för dessa områden ska även behovet av gemensam dricksvatten-
försörjning och dagvattenhantering beaktas. 

Utredningen görs av VEMAB och ska leda fram till beslut och tidplan för varje område. Följande 
tre beslutsalternativ kan bli aktuella:  

 Bildande av kommunalt verksamhetsområde 
 Bildande av gemensamhetsanläggning, med antingen kommunal anslutning eller egen VA- 

lösning 
 Fortsatt enskilda små anläggningar 
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Syfte och mål 

En tidsatt utbyggnadsplan för anslutning till allmänt VA för de bebyggelseområden som bedöms 
som lämpliga i enlighet med vattentjänstlagens bestämmelser. 

Omfattning 

Att med bilaga 3 som grund utreda vilka bebyggelseområden som bör anslutas till allmänt vatten, 
avlopp och dagvatten. De utvalda områdena ska prioriteras i tidsordning. Även ytterligare om-
råden än de i bilaga 3 kan bli aktuella att utreda.  

Ansvarig 

VEMAB. 

Tid 

Utbyggnadsplanen ska vara antagen i VEMAB:s styrelse senast 2021-12-31. 

Genomförande 
 

1. VEMAB utreder förutsättningar och möjligheter till utbyggnad av allmänt VA i nya områden, 
med hänsyn till juridik, teknik, ekonomi och tid. För att fastställa huruvida områdena omfattas 
av ”ett större sammanhang” kan bl.  a Borgholmsmodellen tillämpas. 
 

2. Efter avslutad utredning tas beslut om prioriterad utbyggnad med tillhörande tidplan i 
VEMAB:s styrelse, senast 2021-12-31. 
 

3. VEMAB:s beslutade utbyggnadsplan tillsänds kommunstyrelsen, som inför förberedandet till 
kommunfullmäktige tar in yttrande från MoB. 
 

4. Utbyggnadsplanen beslutas i kommunfullmäktige. Där beslutas även om aktuella verksam-
hetsområden för allmänt VA. 
 

5. Fram till den tidpunkt då aktuella fastigheter ansluts till allmänt VA gäller de principer som 
redovisas kapitel 8.2 i VA-planen (i väntan på VA-utbyggnad).  
 

I det fall kommunfullmäktige inte beslutar om allmänt VA i aktuellt område arbetar MoB vidare 
med förelägganden om erforderliga åtgärder. 
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12.10. Strategiskt viktiga åtgärder inom befintliga allmänna vattenverk 

Bakgrund och omfattning 

Normalt renoverings- och underhållsbehov samt mindre utbyggnader ingår i den ordinarie löpande 
verksamheten. I denna åtgärd presenteras de aktiviteter som planeras eller kan komma att behövas 
inom några års sikt och som kräver större investeringar. 

Syfte och mål 

Att uppmärksamma de aktiviteter som bedöms som strategiskt viktiga för de allmänna vatten-
verken. 

Ansvarig 

VEMAB. 

Tid 

2020–2025. 

Genomförande 

De aktiviteter som bedöms som strategiskt viktiga är: 

 Säkerställande av en tillräcklig mängd råvatten till försörjningsområdet för Vimmerby stad, 
inkl. Frödinge, se åtgärd nr 12.2.  

 Förbättrat och utökat skalskydd för samtliga vattenanläggningar. 
 Översyn/utbyte av elinstallationer, trycktankar, galvaniserat material och fiberinstallationer. 
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12.11. Nödvattenplan 

Bakgrund 

Med nödvatten avses primärt försörjning av dricksvatten för mat, dryck och personlig hygien i 
samband med störningar i vattenverk eller distributionsnät. Men eftersom avsaknaden av reserv-
vattentäkter är tämligen stor kan även störningar i befintliga vattentäkter innebära behov av 
nödvattendistribution mellan olika orter. 

För en väl fungerande nödvattenberedskap krävs utvecklade arbetsrutiner för t. ex omkoppling av 
distributionsledningar, tillgång till mobila tankar m.m. Även prioritering av abonnenter bör ingå. 

Nödvattenberedskapen bör även omfatta de hämtställen som finns för hushåll med enskild vatten-
förbrukning. 

Omfattning 

En nödvattenplan för Vimmerby kommun. 

Ansvar 

VEMAB, i samråd med samhällsbyggnadsavdelningen och Räddningstjänsten. 

Tid 

Senast 2021.  
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12.12. Strategiskt viktiga åtgärder inom befintliga allmänna avlopps-
reningsanläggningar 

Bakgrund och omfattning 

Normalt renoverings- och underhållsbehov samt mindre utbyggnader ingår i den ordinarie löpande 
verksamheten. I denna åtgärd presenteras de aktiviteter som planeras eller kan komma att behövas 
inom några års sikt och som kräver större investeringar. 

Syfte och mål 

Att uppmärksamma de aktiviteter som bedöms som strategiskt viktiga för de allmänna avlopps-
reningsanläggningarna. 

Ansvarig 

VEMAB. 

Tid 

2020–2025. 

Genomförande 

De aktiviteter som bedöms som strategiskt viktiga är: 

 Säkerställa den pågående om- och utbyggnaden av reningsverket i Vimmerby. 
 Renovering av reningsanläggningarna i Toverum, Locknevi, Vrångfall och Pelarne. 
 Översyn/utbyte av elinstallationer och fiberinstallationer. 
 Ny förrådsbyggnad. 
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12.13. Strategiskt viktiga åtgärder inom befintliga allmänna VA-
ledningar 

Bakgrund och omfattning 

Normalt renoverings- och underhållsbehov samt mindre utbyggnader ingår i den ordinarie löpande 
verksamheten. I denna åtgärd presenteras de aktiviteter som planeras eller kan komma att behövas 
inom några års sikt och som kräver större investeringar. 

Syfte och mål 

Att uppmärksamma de aktiviteter som bedöms som strategiskt viktiga för de allmänna VA-
ledningsnäten. 

Ansvarig 

VEMAB. 

Tid 

2020–2025. 

Genomförande 

De aktiviteter som bedöms som strategiskt viktiga är: 

 Utbyggnad av nya verksamhetsområden, i enlighet med åtgärd 12.9. 
 Extra satsning på förnyelse av ledningsnäten. 
 Översyn/utbyte av elinstallationer, manluckor och fiberinstallationer i avloppspumpstationer. 
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12.14. Handlingsplan för enskilda avlopp 

Bakgrund 

Miljöbalken med till tillhörande föreskrifter ställer krav på att enskilda avlopp ska rena avlopps-
vattnet i tillräckligt hög grad. Många av de enskilda avloppsanläggningar som finns inom kom-
munen har redan inventerats och meddelats krav på åtgärder, men det finns fortfarande ett stort 
antal anläggningar som inte uppfyller relevanta reningskrav. 
 
Omfattning 

Åtgärden omfattar samtliga de enskilda små avlopp i kommunen som inte uppnår tillräcklig 
rening. 

Syfte 

Att säkerställa att de enskilda små avloppen inte bidrar till skada för människors hälsa eller miljön. 
Detta genom att ställa krav på rening av växtnäringsämnen och smittämnen. 

Mål 

Samtliga enskilda små avlopp i kommunen ska uppfylla lagens minimikrav på rening av avlopps-
vatten. 

Ansvarig 

Miljö- och byggnadsnämnden. 

Tid 

Åtgärden sker löpande, med en omfattning av 150–200 fastigheter per år. 
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12.15. Information till ägare av enskilda avloppsanläggningar 

Bakgrund 

Som ägare av ett hus som är anslutet till en enskild avloppsanläggning betraktas man enligt miljö-
balken som verksamhetsutövare, med ett eget ansvar. Därmed är bl. a kunskapskravet utifrån 
miljöbalken applicerbart på fastighetsägaren. Det är emellertid få fastighetsägare som är medvetna 
om de lagkrav som finns. Vanligtvis har man som fastighetsägare t. ex bristande insikt i konse-
kvenserna av att inte sköta om sitt avlopp eller att spola ner kemikalier eller föremåls som kan 
skada anläggningen eller miljön.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att sprida information, men dessa 
insatser behöver satsas på ytterligare. 

Omfattning 

Samtliga ägare av enskilda små avlopp ska få tillgång till relevant information. 

Syfte 

Att informera ägare av enskilda avloppsanläggningar om hur deras anläggningar ska skötas på 
bästa sätt. 

Mål 

Att samtliga ägare av enskilda små avlopp blir medvetna om sitt ansvar samt att de får tillgång till 
lättillgänglig information kring hur man ska sköta sin anläggning. Detta för att anläggningarna ska 
få bästa möjliga reningsresultat och bibehålla sin funktion under lång tid. 

Ansvarig 

Miljö- och byggnadsnämnden. 

Tid 

Åtgärden sker löpande, både i samband med inventering och tillsyn av enskilda avlopp samt på 
hemsida och vid möten med allmänheten. 
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12.16. Minska onödig dricksvattenanvändning 

Bakgrund 

Dricksvatten bör ses som en ädel produkt som i princip endast bör användas till just dricks-
vatten/livsmedel. Visserligen finns det för det mesta gott om vatten inom kommunen och dricks-
vattenframställningen är förhållandevis billig, men inför torka eller andra bristsituationer är det en 
fördel om förebyggande åtgärder är vidtagna och rutiner finns för att minska onödig användning. 
Följande kan då vara lämpligt att arbeta med: 

 Hitta användningsområden där dricksvatten kan ersättas med annat vatten t. ex vid bevattning 
av idrottsplatser, parker etc. Annat vatten kan vara dag- eller annat ytvatten, inte nödvändigt-
vis fullvärdigt dricksvatten. 
 

Ansvar: 
Samhällsbyggnadsavdelningen, i samråd med VEMAB. 
 

 Bearbeta storförbrukare att minska sin användning. 
 

Ansvar: 
Miljö- och byggnadsförvaltningen (MoB), i samband med tillsyn, och VEMAB. 
 

 Informationskampanjer till alla dricksvattenanvändare om att minska förbrukningen. 
 

Ansvar. 
VEMAB, i samarbete med MoB. 
 

 Minska läckaget i det allmänna dricksvattenledningsnätet. 
 

Ansvar: 
VEMAB. 
 

 Bättre kontroll på uttag från det allmänna ledningsnätet t. ex så kallat byggvatten och brand-
vatten.  
 

Ansvar: 
VEMAB. 
 

Tid  
Insatser enligt ovan diskuteras och beslutas i samband med de möten som arbetsgruppen för VA-
planen håller 2 gånger per år (enligt kapitel 11 och åtgärd 12.22). 
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12.17. Ökad resurshushållning inom de allmänna VA-anläggningarna 

Bakgrund 

Inom VA-hanteringen finns goda möjligheter att arbeta för kretsloppslösningar och resurs-
hushållning, särskilt inom de allmänna VA-anläggningarna som hanterar förhållandevis stora 
volymer med vatten och avlopp. Till exempel kan metoder för sparsam användning av dricks-
vatten införas, inom avloppshanteringen kan återvinningen av energi och näringsämnen öka, 
dagvatten kan användas som bevattningsvatten och/eller vara en resurs bland bebyggelsen för 
såväl estetik som ekosystemtjänster. 

I åtgärd nr 12.16 finns vissa åtgärder som syftar till mindre dricksvattenanvändning. Inom 
VEMAB finns i övrigt vissa idéer för ökad resurshushållning, t. ex  
 
- Minimera transporterna av oavvattnat slam (arbete pågår). 
- Hitta en lösning för kvittblivning/återanvändning av avloppsslammet i det fall slammet inte  
  längre får användas på åkermark (nationell utredning pågår). 
- Hitta den mest miljöriktiga hanteringen av producerad rötgas (efter det att nuvarande avtal med  
  värmeleveranser upphör 2024). 
- Användning av uppsamlat dagvatten och/eller skapa dagvattenytor i estetiskt syfte (VEMAB  
  tillsammans med berörda kommunala avdelningar). 
- Användning av utgående renat avloppsvatten som s.k. tekniskt vatten, d v s ersätta dricksvatten  
  som används till bevattning eller andra sammanhang (pågår). 
- Särskilda energibesparande åtgärder i form av energisnålare pumpar, ökad värmeväxling etc.  
  utöver sådant som normalt sker i samband med olika utbyten. 
 
Några av de idéer som nänns ovan, eller andra, bör genomföras. 

Omfattning 

Hela VEMAB:s arbetsområde.  
 
Syfte och mål 

Ökad resurshushållning. 

Ansvarig 

VEMAB. 

Tid och genomförande 

Arbetet genomförs löpande, med avstämning två gånger per år i enlighet med kap 11 i VA-planen 
och åtgärd 21. 
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12.18. Information till fastighetsägare om bortkoppling av tillskotts-
vatten 

Bakgrund 

De allmänna spillvattennäten belastas av ca 50 % annat vatten än spillvatten, så kallat tillskotts-
vatten som består av dag- och dränvatten. Källorna till detta tillskottsvatten är många och det är 
generellt sett ett mödosamt och kostnadskrävande arbete att minska dessa flöden. En stor källa är 
avledning av dag- och dränvatten från fastigheter, antingen genom otillåtna felkopplingar eller 
gammal brukningsrätt. I syfte att skapa incitament för fastighetsägarna att koppla bort sitt dag-
vatten, eventuellt också dränvattnet, kan det vara motiverat för VEMAB att informera om sådana 
åtgärder. Förutom att spillvattennäten och reningsverken avlastas från onödigt vatten minskar 
också risken för t. ex källaröversvämningar i fastigheterna. Exempel på hjälp från VEMAB:s sida 
är informationskampanjer, eventuellt tillsammans med tillhandahållande av visst material t. ex 
självutrullande slang (för avledning på t. ex gräsmatta) eller annan utrustning. 

Mål 

Minskad mängd tillskottsvatten till avloppsledningsnäten samt ökad medvetenhet om problem 
med källaröversvämningar m.m. hos abonnenterna. 

Ansvar 

VEMAB. 

Tid 

Start 2020. 

Genomförande 

VEMAB informerar fastighetsägare om olika sätt att själva koppla bort sitt dag- och dränvatten 
från spillavloppsnäten, eventuellt tillsammans med erbjudande av lämpligt material/utrustning. 
Insatserna följa upp i enlighet med kap 11 i VA-planen och åtgärd 12.21. 
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12.19. Utredning av förutsättningar för rening av Lillån 

Bakgrund 

Lillån tar emot dagvatten från stora delar av Vimmerby stad. Rening av detta vatten ökar förut-
sättningarna till god ekologisk status i såväl Stångån som sjön Krön. Först måste dock förutsätt-
ningar och möjligheter för detta utredas. 

Omfattning 

Utredning av förutsättningar och möjligheter till att rena Lillåns vatten innan det når Stångån, bl. a 
tillgänglighet till mark (juridiskt) och översiktliga anläggningstekniska möjligheter. 

Mål 

Få klarhet i förutsättningar och möjligheter till ökad rening av det dagvatten som lämnar 
Vimmerby stad via Lillån.  

Med denna utredning som grund kan därefter en eventuell reningsanläggning möjliggöras.  
Ett sådant arbete kräver ytterligare finansiering. 

Ansvar 

Samhällsbyggnadsavdelningen, i samarbete med VEMAB. 

Tid 

Utredning ska vara klar senast 2021-12-31. 
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12.20. Klimatanalys för VA-försörjningen inom kommunen 

Bakgrund 

I VA-planen har det redovisats att VA-försörjningen riskerar att drabbas av en förväntad framtida 
klimatförändring; I vattenförsörjningsplanen (bilaga 1) har t. ex vattenresursernas kapacitet beak-
tats i samband med torrår (1:100) och i dagvattenstrategin (bilaga 2) har det poängterats en ökad 
risk för översvämningar på grund av häftiga skyfall. Det finns dock skäl till att göra en djupare 
analys och samtidigt ta ett bredare grepp kring hur kommunen bör anpassa VA-försörjningen inför 
de förväntade konsekvenserna av klimatförändringarna. 

Omfattning 

Såväl kommunens allmänna VA-försörjning som enskild VA-försörjning. 

Mål 

En analys som utmynnar i bedömningar och förslag till åtgärder för en framtida trygg VA-
försörjning i Vimmerby kommun. 

Ansvar 

Samhällsbyggnadsavdelningen (Shb). 

Samverkan 

Samverkan med VEMAB och miljö- och byggnadsförvaltningen (MoB). 

Tid 

I samband med ny översiktsplan. 

Genomförande 

Shb initierar och leder arbetet, i samråd med VEMAB och MoB. 
Klimatanalysen fastställs av kommunfullmäktige. 
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12.21. Genomförande och uppföljning 

Bakgrund och omfattning 

VA-planen innehåller 21 åtgärder som innehåller utfästelser om bl. a tid för genomförande. Planen 
innehåller även verksamhets- och ansvarsbeskrivningar samt principer och riktlinjer som ska 
följas. Denna åtgärd fungerar som en påminnelse om regelbunden och dokumenterad uppföljning 
av planens intentioner och de åtgärder som ska genomföras. 

Mål 

Att VA-planen efterlevs. 

Ansvar 

Samhällsbyggnadsavdelningen (Shb). 

Tid och genomförande 

Shb kallar arbetsgruppen till möten i enlighet med kapitel 11 i VA-planen. Lämpliga tider är 
januari och september, efter utgången av varje halvår då åtgärder generellt ska vara färdiga. 

Efter varje år dokumenterar Shb efterlevnaden av VA-planen i en rapport som tillsänds 
kommunstyrelsen, VEMAB samt miljö- och byggnadsförvaltningen. 
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1. Inledning 

1.1. Dagvatten 
Med dagvatten avses ytligt avrinnande vatten som rinner på hårdgjorda ytor eller ogenomsläpplig 
mark och som via diken eller ledningar leds till närmaste vattendrag. Oftast utgörs dagvattnet av 
regn- och smältvatten, men även t. ex spolvatten kan bilda dagvatten. Tidigare avleddes dagvatten, 
liksom dräneringsvatten från t. ex husgrunder, generellt till avloppssystemet, men under senare 
decennier har dagvattnet allt mer separerats från avloppssystemet i särskilda dagvattenledningar. I 
kommunens allmänna bestämmelser för användande av den allmänna VA-anläggningen (ABVA) 
jämställs dräneringsvatten med dagvatten. Dag- och dräneringsvatten benämns ofta som tillskott-
svatten och bör inte avledas till ledning som är avsedd för avlopp (spillvatten). 

1.2. Problem och resurs med många aktörer 
I samband med riklig nederbörd eller snabb snösmältning kan överfulla dagvattenledningar 
resultera i översvämningar, dels på markytor, dels i byggnader på grund av överläckage till 
avloppssystemet. Förutom t. ex källaröversvämningar kan ett överfullt avloppssystem dessutom 
orsaka bräddning av orenat avloppsvatten till recipienten. Beroende på vilka ytor som avvattnas 
kan dagvattnet innehålla en rad olika föroreningar som kan förorena våra vattendrag. De för-
väntade klimatförändringarna innebär dessutom att dagvattenhanteringen står inför nya ut-
maningar genom mer nederbörd med ökad risk för översvämningar. Ett bättre tillvaratagande av 
det dagvatten som uppstår kan samtidigt medföra en resurs i samhället, t. ex som estetiskt till-
talande vattenansamlingar, dammar för bevattning eller möjligheter till ekosystemtjänster. 

Dagvattenhanteringen berör många av samhällets aktörer - t. ex fastighetsägare, verksamhets-
utövare, väghållare, samhällsplanerare, VA-huvudmän, räddningstjänst (t. ex i samband med 
översvämningar) och tillsynsmyndigheter.  

1.3. Dagvattenstrategi 
Denna dagvattenstrategi beskriver hur Vimmerby kommun ska arbeta för en långsiktigt hållbar 
dagvattenhantering och en hållbar bebyggelseutveckling. Strategin ingår som en särskild bilaga i 
kommunens VA-plan. Som underlag till denna dagvattenstrategi finns de tidigare framtagna 
delarna i kommunens VA-plan, Del 1 VA-översikt (2011), Del 2 VA-policy (2012) och ett av 
ProVab AB påbörjat utkast till dagvattenstrategi, men också andra relevanta uppgifter som fram-
kommit sedan dessa delar togs fram. Dagvattenstrategin fokuserar på det dagvatten som uppstår i 
befintlig bebyggd miljö och i samband med bebyggelseutveckling. 

 

2. Lagar, normer och mål 
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2.1. Lagar 
Hantering av dagvatten berör många olika lagar. Följande är bland de viktigaste. 

Plan- och bygglagen 

Krav på dagvattenhanteringen kan ställas i samband med såväl fastställande av detaljplaner som 
vid bygglovgivning. Utformningen av detaljplanebestämmelserna är särskilt viktiga för att före-
bygga negativa konsekvenser av dagvatten. 

Lag om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen, LAV 2006:412) 

Enligt vattentjänstlagen är kommunen skyldig att ordna med dagvatten för en viss befintlig eller 
blivande bebyggelse om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön  
(”ett större sammanhang”). Kommunen ska också bestämma det geografiska område, det så 
kallade verksamhetsområdet, som denna vattentjänst ryms inom. Av ett beslut om en allmän VA-
anläggnings verksamhetsområde skall det framgå vilka fastigheter som verksamhetsområdet om-
fattar. Inom verksamhetsområdet ska dagvatten omhändertas så att olägenheter inte uppstår för 
människor eller miljön. Med ABVA (allmänna bestämmelser) kan VA-huvudmannen dock ställa 
krav på abonnenter och det dagvatten som avleds till ledningsnätet. Det är t. ex inte tillåtet att an-
sluta dag- och dräneringsvatten till spillvattenförande ledning. VA-taxan bör utformas så att dag-
vattenhanteringen bär sina egna kostnader.  

VA-huvudmannen är inte skyldig att kunna ta emot hur stora nederbördsmängder som helst, utan 
enbart i enlighet med gällande rättspraxis och de dimensioneringsanvisningar som utformas av 
branschföreningen Svenskt Vatten. Å andra sidan bör det ligga i kommunens intresse att hindra 
negativa konsekvenser av översvämningar. För att åstadkomma detta behöver alla inblandade 
aktörer samverka. 

Miljöbalken 

Miljöbalken kan användas för att ställa krav på rening av dagvatten. 
 

2.2. Miljökvalitetsnormer 

Huvudavrinningsområden 

Inom Vimmerby kommun finns fem huvudavrinningsområden1, se figur 1 nedan, varav Silveråns, 
Viråns och Marströmmens avrinningsområden i södra kommundelen endast utgör en liten del. 

 
1 www.smhi.se 
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Störst är Stångåns avrinningsområde, där även kommunens större orter Vimmerby, Södra Vi, 
Storebro och Gullringen finns.  

Bottorpsströmmens avrinningsområde utgör visserligen en tämligen stor del av kommunens yta, 
men den bebyggda ytan är inte särskilt stor inom området (i stort sett endast Frödinge). Inte heller 
inom Marströmmens avrinningsområde är andelen hårdgjord yta med dagvattenavledning särskilt 
stor (endast Tuna). Inom Silveråns och Viråns avrinningsområde finns inga dagvattenanlägg-
ningar. I stort sett all dagvattenavledning inom kommunen sker mot Stångån. 

Miljökvalitetsnormer för ytvatten 

Vattenmyndigheten för Södra Östersjön har fastställt miljökvalitetsnormer för ett stort antal yt-
vattenförekomster i Vimmerby kommun, såväl gällande ekologisk som kemisk status. Den 
kemiska statusen i ytvattenförekomsterna är generellt bedömd som god, med undantag för kvick-
silver och bromerade difenyletrar vars EU-gränsvärde överskrids i landets samtliga ytvatten-
förekomster, medan det bland kommunens sjöar och vattendrag finns ett flertal som inte uppfyller 
ekologisk status2. Enligt vattenmyndigheten ska god ekologisk status vara uppnådd i kommunens 
samtliga ytvattenförekomster senast år 2027. De beslut om klassning som nu gäller är fattade 
2017. Inför den kommande 6-årsperioden 2022–2027 kan klassningarna eventuellt komma att 
ändras något. 

I enlighet med EU:s vattendirektiv och den svenska vattenförvaltningen ska målen om god status 
uppnås och därefter bibehållas. Särskilt viktigt är det därför att minska den påverkan som finns på 
de vattenförekomster som ännu inte har uppnått god status. När det gäller påverkan från dagvatten 
handlar det främst om olika typer av gödande och i övrigt förorenande ämnen. För vissa recipien-
ter kan särskild hänsyn dessutom behöva tas vid t. ex badplatser, skyddsområden för vattentäkter 
eller vid höga naturvärden. 

På kartan i figur 1 redovisas vattenmyndighetens beslutade miljökvalitetsnormer för ekologisk 
status. Som framgår av kartan uppfyller inte recipienterna till de större orterna längs Stångån god 
ekologisk status. I sjön Krön norr om Vimmerby tätort är den ekologiska statusen bedömd som 
måttlig på grund av övergödning och i de övriga delarna av Stångån är statusen oftast bedömd som 
måttlig på grund av morfologiska förändringar.  

God ekologisk status uppfylls heller inte i sjöarna Juttern, Gisssen, Solnen, Nyn och Yxern eller i 
Gröppleån mellan Nyn och Yxern. Juttern har enligt VISS problem med övergödning, men där 
finns inget dagvatten som kan påverka sjön. Gissen har en mycket liten dagvattentillrinning och 
uppfyller inte god ekologisk status på grund av morfologiska problem. Solnen har problem med 
morfologi och övergödning, men det finns ingen dagvattenpåverkan till sjön. Detsamma gäller 
Nyn och Gröppleån, där det heller inte finns någon dagvattenpåverkan förutom från Frödinge i den 

 
2 www.viss.se 
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nedre delen av ån. Yxern uppfyller inte god ekologisk status på grund av morfologiska problem 
(reglering och vandringshinder).  

 

Figur 1. Avrinningsområden inom Vimmerby kommun, markerade med röda gränslinjer, samt sjöar och 
vattendrag med beslutade miljökvalitetsnormer för ekologisk status. Mörkgrön = god status, 
ljusgrön = måttlig status.  

Som tidigare nämnts är det i huvudsak Stångån och sjön Krön som påverkas av dagvatten från 
kommunens orter. Med anledning av att Krön inte uppfyller god ekologisk status på grund av 
övergödning bör fokus i första hand riktas mot dagvattenutsläppen från Vimmerby stad och Södra 
Vi. 

2.3. Mål 

Miljökvalitetsmål 

Av Sveriges miljökvalitetsmål bedöms framför allt följande vara av intresse vid bedömning av 
miljöpåverkan från dagvattenutsläpp: 

 God bebyggd miljö 
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 Giftfri miljö 
 Ingen övergödning 
 Levande sjöar och vattendrag 
 Grundvatten av god kvalitet 
 Myllrande våtmarker  

Målet om god bebyggd miljö handlar bl. a om infrastruktur och hållbar samhällsplanering, där 
dagvattenhantering är en viktig faktor. 

Målet om giftfri miljö handlar om förekomsten och hanteringen av farliga kemiska ämnen och 
utgör därmed en av de viktigaste riskerna för påverkan på miljön, däribland mark och vatten. 
Beroende på ursprung kan dagvatten innehålla olika typer av farliga ämnen. 

Målet om övergödning avser i första hand utsläpp av näringsämnena kväve och fosfor. Även dessa 
ämnen kan förekomma i dagvatten. 

Målet om levande sjöar och vattendrag handlar till stor del om att medverka till god ekologisk och 
kemisk status i enlighet med vad som angivits i kapitel 2.2 ovan. 

Målet om grundvatten av god kvalitet berörs i de fall dagvattenutsläpp infiltrerar i mark, särskilt i 
närheten av dricksvattentäkter. 

Målet om myllrande våtmarker kan gynnas om våtmarker skapas för dagvattenrening.  

3. Förväntad klimatförändring 

3.1. Klimatanalys 
SMHI har gjort länsvisa klimatanalyser för Sveriges län fram till år 2100, baserade på de två 
scenarierna ”begränsade” respektive ”höga” utsläpp av växthusgaser. I rapporten3 redovisas 
följande översiktliga analys för Vimmerby kommun: 

Uppvärmningen ökar successivt (beroende på scenario) med 2–3 grader fram till 2050 och med  
4–6 grader till 2100, med störst ökning vintertid. Vintern blir således kortare och vegetations-
perioden ökar med 2–3 månader. Sommaren förväntas bli varmare och längre. Årsmedelneder-
börden ökar med 15–20 % fram till 2050 och med 20–40 % till 2100, även den främst vintertid. 
Den kraftiga nederbörden, i form av skyfall, förväntas öka med 10–20 %. De förändrade neder-
bördsförhållandena innebär att tillrinningen till vattendragen ökar under vintern och minskar under 
sommaren. Perioder med höga flöden, som kan orsaka översvämningar, förväntas öka samtidigt 
som antalet dagar med låg tillrinning till vattendragen (lägre än medellågtillrinningen) ökar med 
50–60 %.  

 
3 Klimatologi Nr 26, 2015 
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De förväntade klimatförändringarna ställer nya krav på VA-försörjningen. Konsekvenser som kan 
uppstå är t. ex fler och kraftigare översvämningar från Stångån, översvämningar till följd av kraf-
tigare skyfall och vattenbrist i samband med längre perioder av torka. I figur 2 nedan redovisas 
tillrinningens årsdynamik i Botorpsströmmen (som är det av SMHI:s redovisade vattendrag som 
bäst representerar de förväntade framtida klimatförhållandena för Vimmerby kommun). Av figu-
ren framgår dels att den nederbörd som faller under vintern i större utsträckning förväntas bestå av 
regn som direkt avgår som tillrinning, dels att en varmare temperatur innebär längre vegetations-
period, högre avdunstning och lägre tillrinning sommartid. Observera att figuren anger medel-
värden, stora variationen kan förekomma. 

 

Figur 2. Beräknade medelvärden av tillrinningen till Botorpsströmmen, jämfört med  
referensperioden 1961-1990 (SMHI Klimatologi nr 25, 2015). 

 

3.2. Översvämningskartering utmed Stångån  
Myndigheten för Säkerhet och Beredskap (MSB) gjorde en översiktlig översvämningskartering 
längs Storån och Stångån4 2010. En kompletterande och fördjupad utredning av Stångån förbi 
Vimmerby tätort gjordes av SMHI 20125. SMHI beräknade då högsta dämningsnivå vid dels 100-
årsflöde (HQ 100), dels ”beräknat högsta flöde” (Bhf) enligt Flödeskommitténs riktlinjer för 
dammdimensionering (dammar av flödesdimensioneringsklass 1), se figur 3 nedan. SMHI anger 
inte någon återkomsttid för Bhf men menar att den sannolikt överstiger 10 000 år.  

 
4 MSB Rapport: nr 69. 2010-11-12. 
5 SMHI Rapport nr 2012–14. 
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Figur 3   Översvämningskarta enligt SMHI 2012. Blå färg visar översvämningsnivån för ett beräknat 100-
årsflöde i Stångån, cerise färg översvämningsnivån för beräknat högsta flöde enligt Flödes-
kommitténs riktlinjer för dammdimensionering.  

Av SMHI:s kartering framgår att 100-årsflödet beräknas orsaka en dämning i området upp till 
106,2 m ö h och ”det högsta flödet” (Bhf) en dämning upp till 108,7 m ö h. 

I samband med verkliga översvämningar har kommunen registrerat ett antal dämningsnivåer. Den 
högsta nivån i Stångån vid Åbrobron (den mellersta bron på kartan i figur 3 ovan) är uppmätt till 
105,93 m ö h, vilket inträffade i mitten av 1960-talet. Denna högsta uppmätta nivå är således 
tämligen jämförbar med SMHI:s beräknade nivå vid ett 100-årsflöde i ån (106,2 m ö h). 

Stångåns utbredning i samband med höga flöden påverkar dagvattenhanteringen genom att dag-
vattenledningarna vid sådana situationer är extra mycket dämda, vilket det behöver tas hänsyn till i 
bebyggelseplaneringen 

4. Dagvattenhantering i kommunens orter 
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4.1. Allmänt om kommunens avloppsledningsnät 
Avloppsledningsnäten i kommunens orter är till stor del kombinerade, det vill säga att de från 
början är anlagda och dimensionerade för att även avleda dag- och dränvatten. Det pågår ett 
kontinuerligt arbete med att separera dagvatten från avloppsnäten, men flöden med s. k tillskotts-
vatten kommer fortfarande från t. ex dagvattenbrunnar i gator och från andra större hårdgjorda 
ytor, överläckage mellan dag- och spillvattenledningar, dräneringsvatten och faktiska felkopp-
lingar. Andelen tillskottsvatten i kommunens avloppsledningar uppgår generellt till ca 50 %. 

Eftersom avloppsledningsnäten till stor del är anlagda för att även avleda en viss mängd dag- och 
dränvatten är deras dimensioner förhållandevis stora. Detta innebär att källaröversvämningar och 
bräddningar av orenat avloppsvatten sker tämligen sällan, undantaget tillfällen med mycket kraftig 
nederbörd. Det finns heller inga kända områden som är särskilt utsatta för översvämningar eller 
bräddningar av orenat avloppsvatten. Det finns dock en icke obetydlig risk att dessa störningar kan 
uppstå. 

Ett stort inläckage ger dessutom sämre reningsförmåga och ökat kemikaliebehov i reningsverken 
samt onödig pumpning av vatten såväl i reningsverk som vid avloppsledningsnätetens pump-
stationer. Det finns med andra ord ett flertal incitament för att minska inläckaget till avlopps-
ledningsnäten. 

De metoder som används för att identifiera inläckage är bl. a flödesmätningar, filmning av 
avloppsledningar, rökmätningar och spolning av dagvattenledningar med färgämnen. 

4.2. Vimmerby stad 
En karta över de olika delavrinningsområdena för dagvatten och deras utsläppspunkter i 
Vimmerby stad redovisas i figur 4 nedan. I syfte att förtydliga avrinningsområdena markeras 
dessa med olika färger. Den huvudsakliga dagvattenavrinningen från de olika områdena illustreras 
med pilar. 
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Figur 4 Delavrinningsområden och utsläppspunkter för dagvatten i Vimmerby stad.  

Av figur 4 ovan framgår att allt dagvatten från Vimmerby förr eller senare avleds till Stångån. 
Dagvattnet från de norra och östra delarna av staden avleds till olika diken som rinner antingen 
norrut mot Stångån eller söderut mot sjön Nossen. Nossen avvattnas av Lillån, som genom sin 
sträckning genom Vimmerby tar emot stora delar av stadens dagvatten. Lillån är till stora delar 
kulverterad och mynnar i Stångån. 

Vatteninformationsystem Sverige (VISS) har bedömt den ekologiska statusen i Stångån längs 
sträckningen förbi Vimmerby som måttlig på grund av morfologi och flödesförändringar. Även 
kvalitetsfaktorn fisk har bedömts som måttlig på grund av närmiljön (jordbruksmark). Även i sjön 
Krön, norr om staden, har VISS bedömt den ekologiska statusen som måttlig, men där på grund av 
övergödning. Som påverkanskällor till övergödningen av Krön anger VISS utsläpp från renings-
verk, jordbruk, urban markanvändning (dagvatten) och enskilda avlopp.  
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Tidigare skyfallsutredning 

2012-11-21 tog räddningstjänsten i Vimmerby kommun fram en risk- och sårbarhetsanalys med 
avseende på skyfall. Från den utredningen redovisas i figur 5 nedan de områden som då riskerade 
att översvämmas vid skyfall med en återkomsttid på mer än 10 år. 

 

Figur 5 Områden i Vimmerby stad som löper risk att översvämmas vid regn med en återkomsttid på mer 
än 10 år, från utredning 2012-11-21 (skrafferade med ljusblå ytor).  

De stora översvämningsytorna i söder i figur 5 ovan beror på hög nivå i Lillån, i sydost innan ån 
leds in i kulvertarna genom staden och i sydväst innan ån mynnar i Stångån. De översvämmade 
ytorna närmast Stångån består främst av jordbruksmark och fotbollsplaner. Övriga översvämmade 
mindre ytor finns i mer urbana miljöer. 

Med hänsyn till säkerhet och framtida klimatförändringar med risk för kraftigare skyfall föreslog 
utredningen ett antal åtgärder. Under senare år har därför åtgärder vidtagits i anslutning till de 
flesta översvämningsområdena i figur 5, bland annat en översilningsyta och nya dagvatten-
dammar. 
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Dagvattensystemet 

Dagvattenledningsnätet i Vimmerby uppgår till ca 80 km. På ledningsnätet finns 12 mindre för-
dröjningsmagasin och en större dagvattendamm för det dagvatten som avleds från stadens norra 
delar, se figur 6 nedan.  

 

Figur 6. Dagvattenmagasin och dagvattendammar i Vimmerby. Blå markeringar symboliserar öppna 
magasin/dammar och gröna visar magasin under mark. I öster (norr om sjön Nossen) finns även 
en översilningsyta (orange). 

Mängden tillskottsvatten uppgår på årsbasis till ca 45 %, vilket innebär ett fortsatt behov av att 
separera dag- och dränvatten från spillvattennätet, liksom behov av fler utjämningsvolymer och 
öppna dagvattenlösningar genom lokalt omhändertagande av dagvattnet.  

4.3. Södra Vi 
En översiktlig karta över dagvattenavledningen i Södra Vi presenteras i figur 7 nedan. Allt dag-
vatten hamnar förr eller senare i sjön Krön, en dryg kilometer öster om samhället; den nordöstra 
delen av samhället avleds mer direkt mot sjön medan den sydvästra delen först rinner söderut och 
mynnar i Krön via Nylingsån. I Krön är den ekologiska statusen bedömd som måttlig på grund av 
övergödning, varför det är önskvärt att försöka minska utsläppen av näringsämnen till sjön. 
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Figur 7. Översiktlig dagvattenavledning i Södra Vi.  

Merparten av dagvattnet från den östra delen av Södra Vi avleds mot våtmarksområdet sydost om 
samhället, där det genomgår en god rening innan det mynnar ut mot sjön Krön. Även det dag-
vatten som avleds söderut via Nylingsån bedöms genomgå en viss rening innan det når Krön. 

Grundvattenytan står på flera ställen i samhället naturligt högt, vilket t. ex gör att även utström-
mande vatten från slänter kan belasta dagvattensystemet. I övrigt är förhållandena med hänsyn till 
ledningsnätets utformning och status likvärdiga med de i Vimmerby och kommunens övriga orter. 
Andelen tillskottsvatten i spillvattennätet uppgår på årsbasis till ca 40 %. 

4.4. Frödinge 
En översiktlig karta över dagvattenavledningen i Frödinge presenteras i figur 8 nedan. Som fram-
går av kartan avleds merparten av dagvattnet till Gröppleån som rinner genom jordbruksmarker ca 
5 km österut mot sjön Yxern (öster om kartutdraget i figur 8).  

155



Dagvattenstrategi, Bilaga 2 VA-plan 
 

2020-05-25 

 

17 
 

 

Figur 8. Översiktlig dagvattenavledning i Frödinge. 

Sjön Yxern uppfyller inte god ekologisk status främst på grund av problem med reglering och 
vandringshinder. Med undantag för syrgasförhållanden uppfyller sjön annars god ekologisk status 
för fysikalisk-kemiska bedömningsgrunder. Frödinge samhälle är tämligen glest sammanbundet 
och dagvattenhanteringen är relativt liten, fungerar väl och bedöms inte utgöra någon påtaglig fara 
för miljö eller hälsa. Felkopplade dagvattenanslutningar är genomsökta och åtgärdade med hjälp 
av rök och färgämnesspolningar. 

4.5. Storebro 
En översiktlig karta över dagvattenavledningen i Storebro presenteras i figur 9 nedan. Samhället 
är starkt kuperat och som framgår av kartan avleds allt dagvatten till Stångån.  

Denna del av Stångån uppnår inte god ekologisk status på grund av morfologiska problem, 
statusen för de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna har däremot bedömts som god.  

Andelen tillskottsvatten till spillvattennätet uppgår på årsbasis till ca 70 %. 
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Figur 9. Översiktlig dagvattenavledning i Storebro. 

4.6. Gullringen 
En översiktlig karta över dagvattenavledningen i Gullringen presenteras i figur 10 nedan. Som 
framgår av kartan avleds allt dagvatten mot Vervelån, som via sjön Ören mynnar i sjön Krön och 
den nedre delen av Stångån (Ören, Krön och Stångån finns inte med i figur 10). Vervelån upp-
fyller inte god ekologisk status på grund av vandringshinder för fisk, medan däremot de fysi-
kalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna är klassade som goda. Sjön Ören är klassad med god ekologisk 
status och god kemisk status (förutom överallt överskridande ämnen).  

Samhället sträcker sig utmed Vervelån, vilket innebär att dagvattenledningarna mot ån generellt är 
korta och att det inte finns något behov av utjämningsmagasin. Inventeringar har gjort med rök 
och färgämnen i syfte att få bort felkopplingar på spillvattennätet. Andelen tillskottsvatten uppgår 
på årsbasis likväl till ca 60 %. 

Industriområdet i den norra delen av samhället har till stor del egen avledning av dagvatten, endast 
en mindre del avleds via VEMAB:s ledningssystem. 
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Figur 10. Översiktlig dagvattenavledning i Gullringen.  

4.7. Övriga orter 
I övriga orter är dagvattenhanteringen inte särskilt utbyggd, eftersom behovet heller inte är nämn-
värt stort. 
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5. Principer och riktlinjer för dagvattenhantering 

5.1. Principer 
För att kunna genomföra en långsiktigt hållbar dagvattenhantering, inte minst mot bakgrund av 
förväntade klimatförändringar, behövs ett antal grundläggande principer. Under arbetet med VA-
policyn, VA-planen och själva dagvattenstrategin har följande vägledande principer tagits fram: 

 Dag- och dräneringsvatten ska omhändertas med långsiktigt hållbara metoder. Med detta menas 
att vattnet ska, så långt det är möjligt, hanteras lokalt i öppna system genom fördröjning, infilt-
ration, rening och grundvattenbildning. Ledningssystem under mark ska undvikas och orenat 
vatten ska hindras att nå recipient. Recipientens känslighet styr behovet av rening.  
 
Denna princip gäller vid både nyetablering och underhållsarbete.  
 

 Risken för översvämningar ska beaktas i den kommunala planeringen.  
Vid underhåll och ombyggnation ska riskerna för översvämning beaktas och byggas bort allt-
eftersom. 
 

 Dag och dränvatten ska betraktas som en resurs och användas för att skapa trivsamma vatten-
miljöer i kommunens bebyggelseområden, liksom naturmiljöer med förutsättningar för 
ekosystemtjänster. 
 

 Dag- och dränvatten ska inte avledas till spillvattenledning. 
 

 Ovanstående principer ska tillämpas tillsammans med kravet i vattentjänstlagen om att dag-
vatten inom verksamhetsområdet ska omhändertas så att olägenheter inte uppstår för människor 
eller miljön. Öppen dagvattenhantering kan därmed behöva förekomma tillsammans med dag-
vattenledningar. 
 

 Dagvattenhanteringen ska finansieras i enlighet med vattentjänstlagens bestämmelser och vara 
kostnadseffektiv. 
 

5.2. Exempel på dagvattenhantering 
Det finns i dag ett antal olika begrepp och metoder för att definiera en långsiktigt hållbar dag-
vattenhantering. Begreppet öppen dagvattenhantering, som illustreras i figur 11 nedan, passar väl 
in som metod för att efterleva de flesta av de principer som anges i kapitel 5.1 ovan. Begreppet 
lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD), och som är fastslaget i VA-policyn, är något snävare 
och avser primärt åtgärder i mer eller mindre direkt anslutning till den plats där dagvattnet upp-
kommer, oftast inom fastigheten. 
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Figur 11. Öppen avrinning för dagvatten från bebyggelse till recipient via olika fördröjnings- och reningssteg 
(Svenskt Vatten, P 105). 

Lokal och/eller öppen dagvattenhantering6: 

 Säker höjdsättning som skyddar bebyggelsen mot ytligt dagvattenflöde. 
 Stuprörsutkastare där marken lutar från husgrunden. 
 Infiltration på gräsytor, vilket ger både fördröjning och rening. 

 

 

 

 

 

 
Säker höjdsättning fastighet – gata Utledning av takvatten på gräsmatta 

 Växtbäddar för flödesminskning och upptag av närsalter/dagvattenrening. 
 Vegetationstäckta ”gröna” tak som fördröjer och tar upp regnvatten. 
 Genomsläppliga beläggningar såsom porös asfalt, grus eller hålsten av betong för utjämning av 

flöden och rening. 
 Parkeringsplats med avrinning mot grönstråk. 

 

 
6 Foton tagna från Svenskt Vattens P 110, del 1. 

160



Dagvattenstrategi, Bilaga 2 VA-plan 
 

2020-05-25 

 

22 
 

 

Fördröjning av dagvatten från P-yta Öppet avvattningsstråk 

 Utjämningsmagasin på allmän platsmark, öppna eller underjordiska. 
 Reningsdammar, eventuellt i kombination med översilningsyta eller våtmark. 

Exemplen ovan är principiella och översiktliga. Det finns många olika varianter inom varje 
kategori. Generellt gäller att åtgärderna till mycket stor del måste anpassas till den aktuella situ-
ationen. Rent allmänt gäller att öppen hantering i diken i stället för ledningar ger stora möjligheter 
till såväl utjämning som rening, t. ex genom breda diken med låga slänter. Inom redan bebyggd 
miljö är det ofta svårt att skapa nya öppna lösningar, varför dagvattnet först måste ledas ut från 
området för att därefter samlas upp i fördröjnings- eller reningsdammar. 

Det finns i dag mycket att läsa kring principer, exempel och utformningar av olika dagvatten-
anläggningar i t. ex Svenskt Vattens publikationer och andra kommuners dagvattenstrategier. 

5.3. Riktlinjer 

Säkerhet 

Kommunen bör i möjligaste mån arbeta för att undvika översvämningar, särskilt i bebyggd miljö. 
Som grund för dimensionering av nya dagvattensystem bör gälla de aktuella minimikrav för åter-
komsttider för regn som Svenskt Vatten anger. I dag gäller de krav som anges i tabell 1 nedan. De 
valda dimensionerande regnen skall ökas med en klimatfaktor, i dag ca 1,3. 

Tabell 1.  Minimikrav på återkomsttider för regn vid dimensionering av nya dagvattensystem  
(Svenskt Vatten P110).  

 

De tre återkomsttider som anges i tabell 1 ovan åskådliggörs i figur 12 nedan. 
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Figur 12. Dagvattenhanteringens tre dimensioneringsnivåer 
 (Svenskt Vatten P 110) 

 För att undvika källaröversvämningar i redan befintliga kombinerade avloppsledningssystem bör 
en återkomsttid för regn sättas på åtminstone på 10 år. 

 Värt att tänka på i samband med anläggande av en dagvattendamm för ett 10 års- eller 20 års-
regn är att ledningarna dimensioneras så att motsvarande vattenmängd verkligen når dammen. 

Rening 

Dagvattnets föroreningsinnehåll avgörs av vilka ytor dagvattnet avleds från. Generella riktlinjer 
med avseende på föroreningsgrad och de reningskrav som bör ställas framgår av tabell 2 respek-
tive tabell 3 nedan. Utifrån dessa uppgifter bör erforderliga åtgärder vidtas. 

Tabell 2. Föroreningsgrad hos dagvatten baserat på markanvändning. 

Markanvändning Föroreningsgrad 

Småhusområde inkl. lokalgator Låg föroreningshalt 

Park och naturmark Låg föroreningshalt 

Industri- och verksamhetsområden Låg – hög föroreningshalt 

Vägar över 8 000 fordon/dygn Måttlig föroreningshalt 

Större parkeringsanläggningar och  
terminalområden 

Måttlig – hög föroreningshalt 
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Tabell 3. Riktlinjer för rening av dagvatten beroende på recipient- och grundvattenförutsättningar. 

Förorenings-
halt  

Mark lämplig  
för infiltration 

Mark olämplig  
för infiltration 

Till sjö 
eller 
vattendrag 

Låg Infiltration och fördröjning Dagvattenledning eller 
någon form av dike Ingen rening 

Måttlig Infiltration och fördröjning Dagvattenledning eller 
någon form av dike Viss rening 

Hög Rening före infiltration Dagvattenledning, rening Rening 

 

6. Prioriterade områden 
De områden som i första hand bör prioriteras i arbetet med dagvattenförbättrande åtgärder 
redovisas i tabell 4 nedan. 

Tabell 4. Prioriterade områden för dagvattenförbättrande åtgärder. 

Område Orsaker 

Områden med hög andel tillskottvatten i 
spillvattennätet. 

Undvikande av källaröversvämningar och brädd-
ningar av avloppsvatten. 

Instängda områden och områden som 
drabbas av översvämningar. 

Undvikande av översvämningar. 

Privata tomter och allmän platsmark där 
dagvatten inte fördröjs eller omhändertas 
lokalt. 

Hitta möjligheter till att hindra översvämningar 
nedströms i ledningssystemet. 

Områden med hög andel hårdgjord yta. Undvikande av översvämningar samt risk för 
förorening av recipient. 

Större parkeringar och industriområden. Risk för förorening av recipient,  
ev. också översvämning i ledningssystemet. 

Områden som avvattnas mot särskilt 
känsliga recipienter. 

Risk för förorening av recipient. 

Vattenskyddsområden. Risk för förorening. 
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7. Ansvar 

7.1. Generellt 

Fastighetsägare och verksamhetsutövare 

Varje enskild fastighetsägare och verksamhetsutövare har ansvar för sitt dagvatten. Detta gäller 
såväl funktion, drift och underhåll av eventuella anläggningar som kvalitén på det dagvatten som 
lämnar fastigheten. Avlett dagvatten får inte orsaka olägenheter för grannar eller försvåra avled-
andet nedströms. 

Exploatörer 

Det är viktigt att exploatörer medverkar till en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. De är t. ex 
skyldiga att genomföra de åtgärder som krävs enligt detaljplan eller motsvarande. 

Väghållare 

Väghållare är ansvariga för avvattning och bortledning av vatten från gator och vägar. Väghållare 
kan vara Trafikverket, kommunen eller olika samfällighetsföreningar. 

Kommunen 

Kommunledningen har ett övergripande ansvar för att dagvattenhanteringen sker på ett långsiktigt 
och hållbart sätt. Inom den kommunala organisationen finns flera aktörer som på olika sätt kom-
mer i kontakt med dagvattenfrågan, se kapitel 7.2 nedan.  

7.2. Inom den kommunala organisationen 
Inom miljö- och byggnadsförvaltningen finns plan- och byggnadsavdelningen, som bl. a ansvarar 
för den fysiska planeringen, och miljöavdelningen som ansvarar för tillsyn och prövning av miljö- 
och hälsorelaterade verksamheter. 

Kommunstyrelseförvaltningens samhällsbyggnadsavdelning ansvarar för att dagvatten avleds 
från kommunens fastigheter, vägar, gator och allmän platsmark. Samhällsbyggnadsavdelningen 
ansvarar för rännstensbrunnar samt ledningar och anläggningar som endast betjänar gatuavrinning 
och/eller markavvattning av kommunens fastigheter och allmänna platsmarker.  

Även räddningstjänsten finns inom samhällsbyggnadsavdelningen. Räddningstjänsten har ett 
viktigt ansvar för hanteringen av det, ofta förorenade, släckvatten som uppstår i samband med 
bränder. 
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VA-huvudmannen Vimmerby Energi och Miljö AB (VEMAB) ansvarar för VA-verksamheten 
inom de allmänna verksamhetsområdena. För dagvatten har VEMAB ett övergripande ansvar för 
det allmänna dagvattenledningsnätet med samlad avledning, fördröjning och rening av dagvattnet. 

VEMAB:s verksamhet finansieras genom kommunens VA-taxa, de andra verksamheterna genom 
skattemedel och avgifter. 

7.3. Sammanfattande översikter 

Ansvar för dagvattenavledning från markytor 
Tabell 5.  Ansvar för dagvattenavledning från markytor  

(Shb = samhällsbyggnadsavdelningen) 

Typ av 
mark 
 

Planlagt område 
inom verksamhets-
område för dagvatten 

Planlagt område utanför 
verksamhetsområde för 
dagvatten 

Ej planlagt 
område 
 

Fastighet VEMAB Fastighetsägare alt. sam-
fällighet 

Fastighetsägare alt. 
samfällighet 

Väg/gata Shb för gata med 
kommunalt huvudmanna-
skap 

Shb för gata med kommunalt 
huvudmannaskap 

Väghållare alt. 
fastighetsägare/ 
samfällighet 

Park och 
naturmark 

Shb för allmän plats med 
kommunalt huvudmanna-
skap, annars fastighets-
ägare/samfällighet 

Shb för allmän plats med 
kommunalt huvudmanna-
skap annars fastighets-
ägare/samfällighet 

Fastighetsägare alt.  
samfällighet 
 

Ansvar för skötsel 
 

Tabell 6.  Skötselansvar för dagvattenanläggningar 
(Shb = samhällsbyggnadsavdelningen) 

Anläggning Ansvar 

Ledningsnät för samlad avledning VEMAB inom verksamhetsområde VA 

Damm för rening och utjämning VEMAB inom verksamhetsområde VA 

Rännstensbrunnar inkl. servisledning, 
kulvert under gata 

Shb eller annan väghållare 

Dammanläggning i parker Shb 

Kulvertar Fastighetsägaren, ”ägaren” till vattnet 

Naturliga vattendrag Fastighetsägaren, Shb, VEMAB 
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För att förtydliga ansvarsfördelningen för gatuavrinningen visas figurerna 13 - 14 nedan. 

 

Figur 13 Servisledning till rännstensbrunnar med endast gatans avvattning till dagvattenledningen  
= väghållarens ansvar. 

 

Figur 14  Även dagvatten för fastighet ingår i dagvattenledningen = VA-huvudmannens ansvar. 

 
Skötselplan 

Under 2018 har det tagits fram en skötselplan som innehåller drift- och underhållsbehov för olika 
typer av dagvattenanläggningar. 
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8. Dagvatten i samband med detaljplan 

8.1. Riktlinjer 
Särskilt viktigt är det att principerna för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering beaktas i sam-
band med planering – översiktligt i kommunens översiktsplan, men framför allt i detaljplanarbetet. 
Nedan listas några viktiga riktlinjer att följa under detta arbete. Vissa av riktlinjerna är givetvis 
användbara även i samband med byggnationer och andra åtgärder som inte ingår i en planprocess. 

 Gator och parkområden utformas med hänsyn till dagvattenhantering. 

 Genom höjdsättning se till att ”instängda områden” inte uppstår eftersom dagvattnet där inte 
kan avledas via markytan utan i stället riskerar att byggnader eller anläggningar skadas vid 
stora regn. Om ”instängda områden” uppstår bör de identifieras och märkas ut i planen. 
Höjdsättning ska ske i samråd med VEMAB. 

 Om möjligt ska dagvattnet fördröjas och omhändertas lokalt. 

 Som alternativ till allmän platsmark ska även möjligheter till omhändertagande av dagvatten 
på privat mark studeras. 

 Minimering av hårdgjorda ytor i området för att behålla naturlig infiltration av dagvattnet, 
inklusive beräkning av den andel som kan vara hårdgjord. Eventuellt kan begränsningar 
avseende storlek på hårdgjorda ytor bestämmas. 

 Markytor med risk för översvämning bör bevaras obebyggda. 

 Naturliga våtmarker kan användas för dagvattenrening eller magasin för dagvatten om MKN 
kan klaras och våtmarken inte försämras. 

 Dränering på grund av byggtekniska skäl ska ske i samråd med VEMAB. 

 VEMAB ansvarar för att ange högsta dämningsnivå för dagvatten. Under denna nivå får 
inga ledningar med självfall anslutas.  

 Samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för att ta fram en markgeoteknisk utredning, se kap. 
8.2 nedan.  

 VEMAB ansvarar för att det vid behov tas fram en dagvattenutredning, se kap. 8.3 nedan. 
Dagvattenutredningen genomförs av VEMAB, alternativt privat exploatör.  

 I övrigt gäller de principer och riktlinjer som anges i kapitel 5 i denna dagvattenstrategi. 

8.2. Markgeoteknisk undersökning 
I samband med detaljplan för ett nytt exploateringsområde, eventuellt även i samband med annat 
detaljplanearbete, görs en markgeoteknisk undersökning av grundläggning och möjligheter att 
bebygga aktuell mark. En sådan utredning ska utföras med minst följande innehåll: 
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 Grundvattenytans läge och strömningsriktning inom området ska utredas. Vid misstänkt svåra 
förhållanden bör grundvattenrör sättas och nivån i dessa avläsas till dess att grundvattenytans 
nivåfluktuationer är tillräckligt känd. 

 Jordartskartering för att få en bild av hur genomsläpplig marken kan antas vara och om det 
finns några sättningskänsliga markskikt inom området. 

8.3. Dagvattenutredning 
En dagvattenutredning över exploateringsområdet ska genomföras med minst följande innehåll:  

 Kartor över avrinningsområden och höjddata i digitalt format samt kartläggning av förekomst 
med lågt belägna ”instängda områden”. 

 Marklagerföljd med infiltrationskapacitet. 

 Inströmnings- och utströmningsområden till/från området. 

 Bedömning av grundvattenrecipientens skyddsvärde med rekommendationer om LOD är 
tillämpligt eller inte. 

 Datamodell upprättas över området och åtgärder för reduktion av vattenflöden 
testas/modelleras. 

 Beräkning av nuvarande vattenflöden och beräknade flöden efter exploatering.  

 Val av återkomsttid för dimensionerande regn, dvs. de regnmängder som dagvatten-
ledningarna ska klara av att avleda. Detta görs i enlighet med Svenskt Vattens rekommen-
dationer i P110. 

 Kontroll av vilka områden som riskerar översvämmas vid ett 100-årsregn. Dessa ytor är lämp-
liga för anläggning av park- och grönområden och ska markeras i detaljplanen för att undvika 
placering av känsliga anläggningar eller verksamheter.  

 I utredningen redovisas principer och principritningar för utformning av eventuella dag-
vattenanläggningar. 

8.4. Ansvar och genomförande 
 

En översiktlig matris över ansvar och genomförande i samband med framtagande av detaljplan 
illustreras i tabell 7 nedan. 

 
Förkortningar i tabell 7: 
VEMAB = Vimmerby Energi och Miljö AB (VA-avdelningen) 
Plan = Plan- och byggnadsavdelningen (Miljö- och Byggnadsförvaltningen) 
Miljö = Miljöavdelningen (Miljö- och Byggnadsförvaltningen) 
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Tabell 7.  Matris över ansvar och genomförande vid framtagande av detaljplan. 

  Remiss Planprocessen Projektering Bygglov/byggskede 

  M
iljö

- o
ch

 B
yg

gn
ad

sf
ör

va
ltn

in
ge

n Plan: 
Utskick av under-
lagsremiss för 
planbesked.  

 

Miljö: 
Yttrande m a p 
påverkan på MKN 
och hållbara dag-
vattenlösningar. 

Plan: 
Dagvattenfrågorna 
tas med i planering-
en. 

Mark för ev. behov av 
åtgärder avsätts.  

 

 Plan: 
Tekniskt samråd med 
exploatören. 

Kontroll av att plan-
bestämmelserna m. a. p. 
dagvatten följs, bl. a  
granskning av höjdsätt-
ning. 
 

Sa
m

hä
lls

by
gg

na
ds

av
de

ln
in

ge
n 

 Förslag till möjlig 
öppen dagvatten-
hantering. 

Kostnadssatt plan för 
drift/underhåll av dag-
vattenanläggning tas 
fram i samråd med 
VEMAB. 

Detaljprojektering av 
öppen dagvatten-
hantering om kom-
munen är exploatör. 

Godkännande av rit-
ningsunderlaget om 
exploatören är 
extern.  

Byggherren tar kon-
takt med VEMAB. 

Säkerställa att bygg-
nation ovan mark sker 
enligt riktlinjerna för dag-
vatten. 

VE
M

AB
 

Yttrande 
angående möjlig-
het att (som sista 
alternativ) ansluta 
till dagvattennät. 

Dagvattenfrågorna ut-
reds. 

Förslag till dagvatten-
hantering, inkl. dag-
vattenanläggning. 

Yttrande till Plan. 

Detaljprojektering av 
dagvattennät och 
dag-
vattenanläggning 
om kommunen är 
exploatör.  

Ansvarar för 
godkännande av 
ritningsunderlaget 
om exploatören är 
extern.  

Ansvarar för att lednings-
nät och anläggningar 
byggs enligt riktlinjerna 
för dagvatten. 

Ex
te

rn
 e

xp
lo

at
ör

 Kan initiera 
processen genom 
att beställa en 
detaljplan. 

Framtagande av dag-
vattenutredning. 

Följa instruktioner/ 
beslut från kommun 
/myndighet. 

Genomföra projekt-
ering i enlighet med 
detaljplan. 

Bygga i enlighet med 
handlingar/projektering. 

Framtagande av rela-
tionsritningar i enlighet 
med anläggningens om-
fattning. 
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9. Behov av direkta åtgärder 
Det centrala innehållet och budskapet med denna dagvattenstrategi är de ansvarsutpekanden, 
principer, riktlinjer och arbetssätt som redovisats ovan.  

Arbetsgruppen anser inte att det finns behov av särskilda handlingsplaner för t. ex tillskottsvatten 
eller skötsel eftersom dessa arbeten sker löpande. Nya dimensioneringsberäkningar eller skyfalls-
utredningar bedöms heller inte som angelägna i dagsläget, men kan däremot bli intressanta längre 
fram i tiden. Olika typer av informationsinsatser till såväl abonnenter/fastighetsägare, entreprenö-
rer m.fl. bedöms däremot som viktiga och överlåts till den arbetsgrupp som halvårsvis träffas för 
genomförande och uppföljning, enligt kapitel 11 och åtgärd 12.18 i VA-planen. Likaså bedöms det 
i nuläget som viktigt att utreda möjligheterna till att rena Lillåns vatten innan det släpps ut i Stång-
ån, se åtgärd 12.19 i VA-planen. 

10. Genomförande och uppföljning 
Se kapitel 11 och åtgärd 12.21 i VA-planens huvuddokument. 
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Sammanträdesprotokoll  
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2020-10-27 

 

 

 

 
 
 
 
§ 396  2020/507 Id  
 

Delårsrapport 2020 (2020-08-31) 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att  
1. godkänna kommunens delårsrapport för 2020-08-31 
2. uppmana nämnderna att 

a) vara återhållsamma med tilldelade resurser samt att vid behov omfördela medel inom ram. 

b) arbeta aktivt för att minska kostnadsvolymen inför 2021.  

c) uppdra åt kommunstyrelsen att stödja socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden i 
nödvändigt omställningsarbete. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att framgent lägga särskild vikt vid uppsikt samt analys av 
nämndernas och bolagens ekonomi och verksamhet. 
 

Sammanfattning 
Mattias Karlsson, ekonomiavdelningen inleder med en sammanfattning av den kommunövergripande 
delårsrapporten.  

Delårsrapporten är ett bokslut samt en prognos för 31 dec 2020. Den senare visar ca 6 mnkr minus, vilket 
innebär att kommunen missar budget med 26 mnkr. 

Skolchef Ola Karlsson sammanfattar barn- och utbildningsnämndens delårsrapport med utgångspunkt 
från nämndens styrkort: Barn- och utbildningsnämnden håller inte budget, men underskotten minskar 
varje år; fler elever har nått minst godkänt, dock färre betyg på högre nivåer, vårdnadshavare nöjda som 
tidigare, utfallet av medarbetarundersökning är gott. Om nuvarande budgetramar beslutas måste barn och 
utbildningsnämnden dra ner ca 5 mnkr nästa år, vilket kräver tuffa beslut. 

Socialchef Anette Nilsson sammanfattar, också hon, socialnämndens delårsrapport utifrån nämndens 
styrkort: Förbättrad prognos sen i april motsvarande + 6 mnkr, men underskott kommer att förbli relativt 
stort och landa på ca 28 mnkr. Socialförvaltningen har återsökt drygt 11 mnkr för Corona-relaterade 
kostnader, vilket dock prognosen är rensad för. Också socialförvaltningen ser en utmaning med budget 
2021, trots föreslaget tillskott på 18 mnkr. LSS/funktionshinder är fortsatt den största utmaningen. 
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Sammanträdesprotokoll  
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2020-10-27 

 

Kommundirektör Carolina Leijonram redogör kort för kommunstyrelsens delårsrapport: kommunstyrelse-
förvaltningen har inte utvecklat uppföljningsarbetet, vilket ska ske; troligen avstår förvaltningen de 
traditionella medarbetarundersökningarna och övergår till så kallade pulsmätningar; förvaltningen har 
vakanser på flera strategiska poster. Kommunstyrelseförvaltningens prognos pekar på ett överskott på 1,8 
mnkr. 

Mattias Karlsson redogör kort för Vimmerbys anslag till miljö- och byggnadsförvaltningen vilket är 8,6 
mnkr. Prognos pekar mot ett underskott om 400 tkr, vilket är en effekt av pandemin som gett 
intäktsbortfall kopplat till färre bygglov, planer etc. 
 
Tjänsteskrivelsen 
Delårsrapporten 2020-08-31 för kommunen innehåller utöver kommunens resultat även en sammanställd 
redovisning för kommunkoncernen. Övergripande mål följs upp och väsentliga händelser beskrivs. 

Resultatet 2020-08-31 för kommunen blev +14,9 mnkr och för kommunkoncernen +20,7 mnkr. 

Nämndernas utfall jämfört med budgeten 2020-08-31 blev +3,2 mnkr.  

Prognosen till årets slut visar ett resultat på -5,9 mnkr för Vimmerby kommun. Jämfört med budget är 
detta en negativ avvikelse på 25,6 mnkr.   

Till årets slut beräknas nettoinvesteringarna uppgå till 73,3 mnkr. I förhållande till 2020 års 
investeringsbudget på 80,0 mnkr är detta en minskning med 6,7 mnkr. 

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

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2020-08-31, Diarienummer KS 2020/507, Id KS 2020.3007 
 

Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige
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1 

Fakta om Vimmerby kommun 

Vimmerby kommun ligger i nordvästra delen av Kalmar län 

och gränsar till Jönköpings och Östergötlands län.  

Vi har ungefär lika långt till Stockholm, Göteborg och 

Malmö - mellan 300 till 350 km. 

Strax utanför staden rinner Stångån som är en av få större 

vattendrag i Sverige som rinner norrut. Stångån har under 

många århundraden varit en viktig transportled. 

Vimmerby är en av Sveriges äldsta städer. Från 1350 

finns det dokument som omnämner stadens sigill men vi 

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

kingatida gravplats i staden är ett tydligt tecken på det. 

Redan tidigt var Vimmerby känt för sitt hantverk och sina 

marknader. Framgångarna var till stor förtret för många 

omgivande städer och därför drogs Vimmerbys stadsrättig-

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

innan staden återfick sina rättigheter av Carl IX. Det är 

därför som det finns ett C för Carolus och den romerska 

siffran IX i Vimmerbys stadsvapen. 

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

IX gav tillbaka stadsrättigheterna år 1604 skrevs det in i 

privilegiebrevet att staden årligen skulle hålla tre mark-

nader. Den traditionen fortlever ännu idag. Marknader och 

oxhandel är två näringsgrenar som satt sin prägel på sta-

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

lan åren 1727 och 1746 levererade Vimmerbys borgare  

28 459 oxar enbart till Stockholm. 

År 1862 bildades de kommuner som sedan blev Vimmerby 

kommun. De äldsta landskommunerna var relativt små 

och hade ofta samma gränser som socknen. Under stor-

kommunsreformen på 1950-talet slogs flera av de små 

kommunerna samman till större enheter. Storkommunerna 

slogs år 1971 samman till nuvarande Vimmerby kommun. 

Astrid Lindgren, Sveriges mest älskade barnboksförfattare 

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

den Näs som hon klättrade i sockerdricksträdet och lekte i 

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

sagor i Kristins kök. Idag är Näs ett kulturcentrum som 

lockar tusentals besökare varje år. Besöksnäringen har 

vuxit starkt i Vimmerby kommun under de senaste åren 

och en stark dragningskraft är Astrid Lindgrens Värld som 

varje år lockar nästan en halv miljon besökare. 

Vid årsskiftet 2019/2020 bodde det 15 647 personer i Vim-

merby kommun, fördelat på 8 022 män och 7 625 kvinnor. 
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Kommunstyrelsen 2020-08-31 
Kommunstyrelsen uppgift är att leda och samordna kommunens verksamhet och ekonomi. 

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

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige 2020-08-31 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här sitter 49 folkvalda politi-

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

munala verksamheten. Kommunfullmäktige sammanträder cirka 10 gånger per år. 

Mandatfördelning 2019-2022 

Peter Andrae (M) 

Tomas Peterson (M) 

Eva Berglund (S) 

Jacob Käll (C) 

Eva Svensson (C) 

Marcus Jonmyren (C) 

Torbjörn Sandberg (KD) 

Lis-Astrid Andersson (S) 

Kenneth Björklund (S) 

Peter Fjällgård (V) 

Petra Anemyr (SD) 

Ersättare 

Jacob Käll (C) 

Ordförande 

Marie Nicholson (M)

1:e vice ordförande 

Helen Nilsson (S) 

2:e vice ordförande 

Anna Svensson (C) 

Ledamot 

Erik Paulsson (C) 

Ledamot 

Daniel Nestor (S) 

Ledamot 

Leif Larsson (C) 

Ordförande 
Gudrun Brunegård (KD) 

1:e vice ordförande 

Lennart Nygren (S) 

2:e vice ordförande 

Bo Svensson (C) 

Ledamot 

Ola Gustafsson (KD) 

Ledamot 

Peter Högberg (S) 

Ledamot 

Centerpartiet 14 

Socialdemokraterna 13 

Moderaterna 6 

Sverigedemokraterna 6 

Kristdemokraterna 5 

Vänsterpartiet 5 

Lars Johansson (V) 

Ledamot 

Emil Larsson (SD) 

Ledamot 
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Med styrning avses samtliga åtgärder som vidtas för att 

påverka agerandet i en önskvärd riktning. Styrningen 

utgår från Vimmerby kommuns vision samt vid varje 

tidpunkt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella 

mål för den kommunala verksamheten.  

 

Syftet med kommunens styrning, ledning och uppfölj-

ning är att uppnå en god ekonomisk hushållning enligt 

kommunallagens krav. Med stöd av de kommunövergri-

pande målen och de ekonomiska ramarna som fast-

ställs i budgeten styrs Vimmerby kommun.  

 

 

Värdegrund  

 

Värdegrunden beskriver vilket förhållningssätt som alla 

medarbetare ska bära med sig och efterleva när vi före-

träder Vimmerby kommun och våra verksamheter. Syf-

tet med värdegrunden är att arbeta för engagerade 

medarbetare som trivs och känner stolthet över ett väl 

utfört arbete samt förtroendevalda med engagemang 

som känner stark delaktighet och stolthet över sitt ar-

bete i den demokratiska  processen. 

 

Målet med värdegrunden är att:  

 

 alla medarbetare och förtroendevalda gör ett bra 

arbete där de aktivt bidrar till sin egen, verksam-

hetens och kommunens utveckling, 

 

 att medarbetarskapet och politikerrollen präglas 

av lyhördhet, öppenhet, självinsikt och självtillit, 

en positiv människosyn och tilltro till människors 

vilja att delta och ta ansvar.  

 

De grundvärderingar som Vimmerby kommun står för 

har sin grund i det demokratiska systemet och formule-

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

tasi.  

Ansvar  

 

Vi har hög delaktighet, tolerans och 

hänsynstagande.  

Vi har respekt för uppställda mål, 

givna ramar och fattade beslut utifrån 

ett helhetsperspektiv.  

Vi tar ansvar för den gemensamma 

arbetsmiljön.  

Mod  

 

Vi är öppna inför nya tankar och 

har en vidsynthet inför det obe-

kanta.  

Vi vågar ta ställning/komma till 

beslut och att handla efter läge. 

Vi kommunicerar rakt och ärligt 

med respekt för varandras upp-

gifter.  

Vi bidrar till öppet klimat och mot-

arbetar alla former av trakasse-

rier.  

Fantasi  

 

Vi har kreativitet, hopp och fram-

tidstro.  

Vi har förmåga att se möjligheter. 

Vi har förmåga till anpassning 

och förändring efter rådande om-

ständigheter.  

Styrning av verksamhet och ekonomi 
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Vimmerby kommuns organisation  
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 oppositionsrollen.  
 
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i 
kommunen och det är kommunens invånare som utser 
vilka förtroendevalda som ska sitta i kommunfullmäk-
tige. Det gör vi i det allmänna valet var fjärde år. Kom-
munfullmäktige utser sedan styrelser och nämnder. De 

ska sedan leda och samordna kommunens verksam-
heter och bereder även ärenden till kommunfullmäktige. 
 
I förvaltningarna utförs det arbete som den politiska 
organisationen beslutat om. Förvaltningarna består av 
tjänstemän. En förvaltning lyder oftast under en nämnd 
men kan också lyda under kommunstyrelsen.  
 
Inom kommunens organisation hittar du också ett antal 
kommunala bolag som ansvarar för sina specifika om-
råden. 
 
I dag är vi ungefär 1500 personer som på ett eller annat 
sätt arbetar inom den kommunala organisationen eller 
inom kommunens bolag. 

Kommunstyrelseförvaltning 
 

Kommunstyrelseförvaltningen är kommunens centrala 
förvaltningskontor.  
Kommunstyrelseförvaltningen har det yttersta ansvaret för 
att ta fram underlag för politiska och ekonomiska beslut. 
 
Avdelningarna inom kommunstyrelseförvaltningen är: 
- administrativa avdelningen 
- ekonomiavdelningen 
- HR-avdelningen 
- samhällsbyggnadsavdelningen 
- utvecklingsavdelningen 

Barn– och utbildningsnämnd 
 

Barn och utbildningsnämnden har ansvar för alla utbild-
ningsfrågor. Inom nämndens ansvarsområde bedrivs 
även svenska för invandrare och samhällsorientering. 
 
Verksamheten består av:  

- förskolor 

- grundskolor 

- fritidshem 

- grundsärskola 

- gymnasieskola   

- vuxenutbildning 

Socialnämnd 
 

Socialnämnden ansvarar för kommunens samlade social-
tjänst. 
 
Ansvarar bland annat för:   

- hemtjänst, trygghetslarm och matdistribution 

- hemsjukvård och rehabilitering 

- ekonomiskt bistånd och rådgivning 

- anhörigstöd 

- vård av barn och ungdom 

- stöd och vård vid missbruk 

- familjerättsliga frågor och familjerådgivning 

- stöd till personer med funktionsnedsättning 

- ärenden om alkoholservering samt försäljnings- 

  tillsyn 

- kommunens samordning av mottagande av flyktingar  

  och integrationsarbete 

Miljö– och byggnadsnämnd 
 

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsnämnd, en ge-
mensam nämnd mellan två kommuner. 
 
Arbetar med:  

- miljö- och hälsoskydd  

- livsmedel 

- bygglov  

- planer  

- kartor och mätningar 
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Vimmerby kommuns samverkan med andra kommuner 

Kommunalförbundet ITSAM 

Ansvarar för den kommunala IT-
verksamhet i de sex medlemskommu-
nerna Boxholm, Kinda, Vimmerby, 
Ydre, Åtvidberg, och Ödeshög.  
Säte i Kinda. 

Kommunalförb.Sydarkivera 

Gemensamt digitalt arkiv med vissa 
kommuner i Småland, Blekinge och 
Skåne. 
Säte i Alvesta. 

Gemens. hjälpmedelsnämnd 

Samverkan med övriga kommuner i 
Kalmar län kring tekniska hjälpmedel. 
Säte i Kalmar. 

Gemensam inköpscentral 

Medlemskommuner är Hultsfred, 
Högsby, Mönsterås Oskarshamn, Vim-
merby och Västervik. 
Säte i Västervik. 

 Överförmyndare i samverkan 

Medlemskommuner är Kinda, Vim-
merby, Ydre och Åtvidaberg. 
Säte i Vimmerby. 

Kommunala bolag 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB är moderbolag i en koncern som består av tre dotterbolag och två dotter-

dotterbolag. Vimmerby kommun Förvaltnings AB ägs till 100 % av Vimmerby kommun. 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB 

Vimarhem AB Vimmerby Energi & Miljö AB Vimmerby Fibernät AB 

Vimmerby Energiförsäljning AB Vimmerby Energi Nät AB 

Vimarhems hyresfastighet Lönnen 
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Kommunstyrelseförvaltningen 

Viktiga händelser under årets första åtta månader 

Den politiska turbulens som pågick under 2019 har fort-

satt prägla arbetet på kommunstyrelseförvaltningen i 

hög grad även under våren 2020. 

Från mars månad har förvaltningen, tillsammans med 

övriga organisationen, lagt stort fokus på krislednings-

arbete med anledning av coronapandemin. Fokus har 

varit att skydda de särskilt utsatta grupperna och upp-

rätthålla samhällsviktiga funktioner. I det arbetet har 

kommunikation med våra medborgare, medarbetare 

och samverkansaktörer varit oerhört viktigt.  

 

I kommunens utvecklingsplan har digitaliseringsarbetet 

legat med som ett prioriterat område. I och med pande-

min växlades vårt interna arbete med digitalisering upp 

rejält och i vardagen är digitala möten numera vardag.  

I juni genomfördes kommunfullmäktige med streamad 

bild och ljud så att den demokratiska processen hölls 

intakt utan att några rekommendationer åsidosattes.  

 

Pandemin har påverkat en del av det utvecklingsarbete 

som pågår inom förvaltningen. Bland annat har kommu-

nens kontaktcenter fått senareläggas på grund av flera 

orsaker och beräknas inte vara igång förrän 2021.  

 

Utvecklingsavdelningen fortsätter att utreda gränssnittet 

till Vimmerby turistbyrå. Under hösten kommer avdel-

ningen att flytta in i rådhuset där turistbyrån redan loka-

liserar.  

 

Vimmerby kommun fick i april månad beskedet att Väs-

terviks kommun inte avsåg att förlänga samverkansav-

talet om en gemensam räddnings- och säkerhetschef. 

Rekryteringsarbetet har pågått under sommaren med 

gott resultat och en ny räddnings- och säkerhetschef 

tillträder den 1 oktober.  

 

Många medarbetare i stadshuset upplever problem 

med den fysiska arbetsmiljön. En stor undersökning har 

genomförts och åtgärder som är möjliga att genomföra 

pågår. 

 

Det tolvte ledarskapsprogrammet är igång och program 

tio har avslutat sitt program. En ny upphandling för le-

darutveckling har gjorts och avtalet som börjar gälla i 

Kommunstyrelseförvaltningens uppgift handlar till stor del om att stötta processer för att övriga  

förvaltningar med kärnuppdrag ska bli framgångsrika i sina uppdrag. 

Inom kommunstyrelseförvaltningen finns avdelningar för personalfrågor, ekonomi och administration samt sam-

hällsbyggnadsavdelning och utvecklingsavdelning. Ett uppdrag finns även på förvaltningen att samordna arbetet 

med att utveckla en ännu mer sammanhållen, effektiv och flexibel kommunkoncern. 
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höst sträcker sig över sju år. Under året har den poli-

tiska ledningen påbörjar ett eget ledarskapsprogram 

och två dagar har hittills genomförts.  

 

HR-avdelningen har, mellan krishantering av olika 

slag, påbörjat arbetet med att införliva arbetet med 

”Hela lönen” som ska ersätta den traditionella påslag-

modellen. Tyvärr hamnade arbetet med att ta hand 

om resultatet av den senaste medarbetarenkäten i 

skymundan på grund av det rådande läget. Däremot 

har ett arbete med lönekartläggning ägt rum enligt 

plan.  

Interna utbildningar har genomförts i bland annat 

offentlighet och sekretess och i det nya dokument- 

och ärendehanteringssystemet som kommer att im-

plementeras i hela organisationen under hösten 

2020.  

 

Som en följd av pandemins konsekvenser utökades 

erbjudande om feriearbete för skolungdomar. Ett nytt 

grepp har presenterats med satsning inom litteratur-

området. Nyheten fick national publicitet och ligger i 

linje med arbetet som pågår inom ”Länslitteraturen”. 

Inom länslitteraturen har man också säkrat att littera-

turfestivalen ”Vimmerby berättar” kommer att genom-

föras men på ett annorlunda sätt än tidigare.  

 

 

Investeringar 

 

Kommunen har nu 46 igångsatta investeringar för 

2020 och prognosen ligger väldigt nära framskrivna 

belopp totalt. 

Det är några poster som blir lite billigare och några 

andra som är lite dyrare än beräknat. Det kommer 

tillkomma några investeringar till under året på cirka 

8 mkr totalt. Prognosen är att vi kommer klara oss 

inom beslutad ram på 80 mkr. 

Sammanfattande kommentarer kring det ekono-

miska utfallet januari – augusti, jämförelse med 

föregående år 

(Centrala förvaltningen) 

 

Nettokostnadernas utfall 200831 är -38.834 tkr och 

utfallet 190831 var -38.715 tkr. Skillnaden är att inne-

varande år endast har 119 tkr högre nettokostnader.  

Lönerevisionen har ännu inte ägt rum för 2020 vilket 

gör att skillnaden i nettokostnaderna inte är högre. 

Den centrala enheten har haft en kostnad på 575 tkr i 

samband med krisberedskap. Tar man bort krisbe-

redskapskostnader så är nettokostnaden för januari -

augusti 2020 lägre jämfört med januari – augusti 

2019. 

 

 

Sammanfattande prognos för helåret 

(Centrala förvaltningen) 

 

Prognosen för 201231 visar ett utfall på -80.128 tkr 

vilket är 1.135 tkr bättre än budgeten. Överskottet 

beror på främst på lägre kostnader för HR-

avdelningen pga vakanta tjänster och strategisk an-

nonsering. 

 

Förväntad utveckling 

 

Se sidan 27 samt respektive text från de avdelningar 

som tillhör kommunstyrelseförvaltningen.  

 

 

Målen 2019 

 

Se redovisning av målen på sidan 41. 

I och med pandemin växlades vårt interna arbete med digitalisering upp rejält 

och i vardagen är digitala möten numera vardag.  
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Våra medarbetare 

Kompetensförsörjningen är avgörande för Vimmerby 

kommuns framtid. Den avgör vilken service och kvalité 

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

mänskliga resurserna - våra medarbetare är vår viktig-

aste resurs för att nå de kvalitets- och servicemål vi 

tillsammans arbetat fram. Vi behöver därför fortsätta 

skapa bra arbetsförhållande och en god arbetsmiljö i 

organisationen så medarbetarna känner tillit och trygg-

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

 

Det är allas ansvar att tillsammans skapa en kultur i 

hela vår organisation där vår värdegrund MOD, AN-

SVAR och FANTASI råder, så medarbetare ges möjlig-

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

verksamhetens och kommunens utveckling. En positiv 

människosyn och tilltro till människors vilja att delta och 

ta ansvar ska prägla vår organisation.   

 

Pandemins påverkan 

Coronapandemin har påverkat hela organisationen. 

Medarbetare har snabbt fått ställa om och vi har sett 

förändrade arbetssätt i alla våra verksamheter där krea-

tiviteten hos medarbetare och chefer har varit stor. 

Samtidigt har pandemin satt negativa spår i både den 

fysiska och den psykiska arbetsmiljön som är ansträngd 

i många verksamheter och grupper. 

 

Många upplever ett ökat tryck med förändrade arbets-

förhållanden och arbetsmiljö. Sjukfrånvaron har ökat 

vilket skapar oro och ger en högre arbetsbelastning 

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

fick snabbt teckna krislägesavtal med våra fackliga or-

ganisationer för att vara rustade för ett större krisläge 

med fler medarbetare och medborgare sjuka.  

 

Forskning visar att ledarskapet är en viktig faktor i upp-

levelsen av en trygg och bra arbetsmiljö. Under rå-

dande pandemi har vi utökat stödet till våra ledare. Vi 

har också ökat bemanningen på många av våra enhet-

er.  

 

HR-avdelningen  

HR-avdelningens förändringsresa, HR-

transformationen, fortskrider sakta med att förflytta ar-

betet från personaladministration till ett mer värdeskap-

ande arbetssätt som är tydligt kopplat till kommunens 

vision, policys, mål och strategier. Målet är att arbeta 

mer proaktivt med våra mänskliga resurser – medarbe-

tarna.  

Takten på HR-transformationen och utvecklingen av 

HR-processer som lönebildning, rekrytering och rehabi-

litering har påverkats av den politiska turbulensen hös-

ten 2019 och den pågående pandemin, vilket gör att vi 

ännu inte uppnått hög frekvens av proaktivt arbete som 

skapar värde för medarbetarna och organisationen.  

 

Under våren har HR-avdelningens fokus varit att skapa 

trygghet i organisationen genom att öka stödet till le-

dare, medarbetare, förtroendevalda, skyddsombud och 

fackliga företrädare. Detta har skett genom utökad 

handledning till ledare och personalgrupper, ökad sam-

verkan, ökat krisstöd och ökat stöd från företagshälso-

vården. Samtidigt har HR-avdelningen lanserat sats-

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

återkommande information till chefer via utskicket ”HR-

Nytt” samt utökat informationen på intranätet. En cen-

tral personalförsörjningsgrupp har också tillsats för att 

arbeta med behovs- och kompetensinventering. Syftet 

är att underlätta och stödja personalplaneringen inom 

framförallt vård och omsorg, skola och förskola, samt 

räddningstjänst, kost och lokalvård där vi ser hög ar-

betsbelastning och ökad sjukfrånvaro. 

 

Inom ramen för HR-transformationen hade HR-

avdelningen flera utbildningar inplanerade under våren 

men som nu fick skjutas på till hösten. Även utbildning 

för chefer gällande arbetsmiljöansvar och lönesättning 

har förskjutits till hösten. Planen är att återuppta dessa 

under oktober. 

 

Under sommaren har en ny upphandling av ledarut-

vecklingsprogram och handledning åt våra chefer inom 

kommunkoncernen genomförts. Sedan 2013 har 132 

chefer genomgått utbildningen och i december startar 

program 13, med en grupp på 12-15 nya chefer. Ledar-

utveckling över gränserna fortsätter under hösten där 

Vimmerby kommun har tre platser.  

 

HR-avdelningen har under flera år haft knapphändiga 

resurser och utökar nu verksamheten med en HR-

strateg. Den vakans som funnits under ett år tillsätts i 

oktober.  

 

Kompetensförsörjning 

Vimmerby kommun har haft ett ökat antal tillsvidarean-

ställda under de senaste åren, även andelen heltidsan-

ställda har ökat. En av orsakerna är att fler önskar ar-

beta heltid inom ramen för införandet av heltid som 

Vimmerby kommun är största arbetsgivaren i kommunen med 1.346 tillsvidareanställda  

medarbetare. Kompetensförsörjningen och tillitsbyggande står i fokus. Vårt mål är att vara  

en attraktiv arbetsgivare där våra medarbetare är vår viktigaste resurs och ambassadörer  

för Vimmerby kommun. 
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norm. Under 2020 har andelen vikariat och allmän 

visstidsanställningar minskat.  

 

Vi fortsätter med omställningsarbetet heltid som norm 

i hela organisationen. Socialnämndens verksamheter 

är redan klara. Tillsammans med övriga kommuner i 

Sverige har Vimmerby kommun svårt att rekrytera 

inom vissa yrkesområden. Vi behöver fler behöriga 

lärare, förskollärare, sjuksköterskor, socialsekrete-

rare, kockar, deltidsbrandmän och chefer samt andra 

tjänster som kräver en viss expertkompetens, exem-

pelvis inom det tekniska området. 

 

För att vi ska lyckas försörja organisationen med 

kompetens framöver behöver vi fortsätta arbetet med 

att ta fram en komptensförsörjningsstrategi utifrån 

”ARUBA modellen”, dvs. en strategi för hur vi Attra-

herar, Rekryterar, Utvecklar, Behåller och Avvecklar 

medarbetare.  Vi måste kunna attrahera medarbetare 

med rätt kompetens. Då kan vi rekrytera medarbe-

tare som matchar nuvarande och framtida kompe-

tenskrav. Dessutom måste vi utveckla befintliga med-

arbetare och ledare så att de klarar dagens arbets-

uppgifter och morgondagens utmaningar. Sedan 

måste vi satsa på att behålla alla våra medarbetare. I 

de fall som medarbetare inte längre kan eller vill bi-

dra så måste de avsluta sin anställning och få ett 

värdigt slut. I komptensförsörjningsstrategin måste vi 

också ta med nya delar som breddad rekrytering, låt 

fler jobba mer, förläng arbetslivet, karriärmöjligheter, 

hur vi skapar engagemang samt hur och var vi mark-

nadsför oss och våra arbeten. 

 

Vi behöver kartlägga kompetens, titta på kompetens-

behovet framåt och sedan genomföra en GAP-analys 

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

har påbörjat arbetet med att kvalitetssäkra vår rekry-

teringsprocess och införandet av metoden kompe-

tensbaserad rekrytering. Vi har också tagit ett grepp 

om kommunens lönebildningsprocess och genomfört 

en lönekartläggning som ska genomföras varje år 

som en aktiv åtgärd i jämställdhetsarbetet, samt vara 

till grund för kommande års lönerevision.  

 

Arbetsmiljö 

Generellt behöver vi arbeta mera proaktivt 

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

arbetsställen. Vi ser allvarligt på kommunens ökade 

sjuktal och HR - avdelningen behöver kunna ge ett 

stort och kvalificerat stöd inom arbetsmiljö och hälsa. 

Vi behöver förstärka det operativa stödet till våra le-

dare och samtidigt kvalitetssäkra vårt systematiska 

arbetsmiljöarbete och rehabiliteringsarbete.  Flera 

processer kopplade till det arbetet har påbörjats och 

kommer att genomföras under vintern 20/21. Bland 

annat startar vi upp en arbetsmiljöutbildning för che-

fer och skyddsombud i oktober, en utbildning som är 

uppdelad på sex block/dagar under ett år. Vi kommer 

också att digitalisera processen tillbud och arbetsska-

derapportering, ett arbete som påbörjades 2019.  Vi 

har också påbörjat arbetet med en översyn av fördel-

ningen av arbetsmiljöuppgifter från Kommunfullmäk-

tige till nämnderna samt ett nytt partsgemensamt 

samverkansavtal.  

 

Vi fortsätter arbetet med att vända kommunens ar-

betssätt från patogent till salutogent utifrån evidens-

baserad forskning kring hälsofrämjande/friska arbets-

platser. Forskningen visar att ledarskapet är den en-

skilt 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 ledarutvecklingsprogram där vi tränar alla våra 

chefer i Utvecklande ledarskap (UL) och vårt sätt att 

arbeta med triader och kvartetter.  

 

Vi genomför utbildning i indirekt ledarskap för den 

politiska ledningen. 

 

Sjukfrånvaro och behovet av arbetslivsinriktad 

rehabilitering 

Vimmerby kommun har under ett antal år haft stig-

ande sjuktal. Vid en analys av sjukfrånvaron ser vi att 

den psykiska ohälsan ökar och även behovet av ar-

betslivsinriktad rehabilitering. Vi behöver arbeta aktivt 

med fler olika aktiva åtgärder i det systematiska ar-

betsmiljöarbetet för att förebygga ohälsa och se de 

tidiga signaler, samt kvalitetssäkra rehabiliteringspro-

cessen. 

 

4 ESS, samverkan mellan Försäkringskassan, Vim-

merby hälsocentral och Vimmerby kommun fortskri-

der kring rehabilitering och förebyggande hälsoar-

bete. En samverkan som vi vill utveckla till att gälla 

även andra hälsocentraler runt omkring Vimmerby. 

Samverkan är en viktig del i rehabiliteringsarbetet för 

att nå bästa resultat för medarbetaren och i proces-

sen. 

 

Övrig analys  

2020 är ett annorlunda år med en rådande pandemi 

och efterarbetet av den politiska turbulensen 2019 

där vi nu fokuserar på att bygga tillit och trygga orga-

nisationen. 

 

Framöver måste kommunen få till en gemensam per-

sonalpolitik i hela organisationen och aktivt arbeta 

mer med våra värderingar, vår värdegrund, delak-

tighet, lärande och kultur.  Vi måste fortsätta arbetet 

med kompetensförsörjningen och ta fram en kompe-

tensförsörjningsstrategi.  

 

Vi behöver se över policys och riktlinjer, analysera 

statistik, följa upp och utvärdera våra processer och 

aktiviteter.  
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Utvecklingsavdelningen 

Viktiga händelser under årets första åtta månader 

 

Marknadsföringen av Krönsmon har dragit igång.  

Resultatet i skrivandets stund är att vi har optionsavtal 

på 4 stycken tomter. Det finns ytterligare intressenter 

men där har vi ännu inte undertecknat något optionsav-

tal.  

 

Vi har fortsatt vårt arbete för att stärka vår lokala attrak-

tionskraft. Genom möten med våra utvecklingsgrupper 

inom ramen för Allas Vimmerby ska vi förbättra med-

borgardialogen.  

 

Utvecklingsavdelningen har också varit högst delaktiga 

i att starta den gemensamma plattformen 

”vimmerbytillsammans”. Det är ett samarbete mellan 

Vimmerby kommun, Företagarna i Vimmerby, Vim-

merby Fastighetsklubb, Vimmerby handel samt Turist-

byråns ekonomiska förening – allt i syfte att tillsam-

mans försöka mildra coronas effekter på näringslivet. 

Vimmerbytillsammans uppmärksammades av Familjen 

Kamprads stiftelse vilket resulterade att Vimmerby 

kommun blev en av tre kommuner i Småland som fick 

medel avsatta från stiftelsen. Uppgiften var att under-

lätta den ofrivilliga sociala distanseringen som corona 

medfört för våra äldre 70 plussare samt om möjligt 

hjälpa våra lokala entreprenörer. 

 

Vi har också genomfört ett antal möten (näringsliv, 

kommun, andra intressenter) vilka haft till uppgift att se 

hur vi tillsammans kan arbeta post-corona.  

 

Pandemin har också medfört att vissa arbetsmoment 

har fått ändrats. Dels har våra företagsbesök minskat i 

antal, dels har vissa stormöten fått ställas in. Andra 

möten har kunnat genomföras och då via digitala mö-

tesplattformar. 

 

Våra mötesplatser har varit behjälpliga med omställning 

där vår personal bland annat hjälpt till att tillverka 

skyddsvisir till vården samt hjälpt till att sprida informat-

ion på flera olika språk. 

 

Föreningarna i Vimmerby kommun har haft en tung 

sommar. Stora evenemang som Bullerby cup och Se-

mesterracet har tvingats ställa in. Inte bara de arrange-

rande föreningarna har drabbats utan också föreningar 

som tidigare år haft en inkomst genom sidouppdrag till 

dessa gigantiska evenemang. Vi har haft en tät dialog 

med föreningslivet via våra fritidssamordnare. 

 

Barnkonventionen, vilken antogs som lag i år, har tving-

ats minska ett antal planerade events. Det praktiska 

arbetet med implementeringen har dock fortsatt vilket 

även gäller vårt drogförebyggande arbete med ANDTS. 

 

Vi har med hjälp av arbetsförmedlingen arbetat fram 

extra feriepraktikplatser som Fabriken tillsammans med 

vår litteraturutvecklare och biblioteket tagit fram. Det 

blev bra utfall och stor genomslagskraft i media, ett bra 

exempel på hur vi når ett gott resultat när vi arbetar 

över organisationsgränser. 

 

 

I Utvecklingsavdelning ingår verksamheterna Kulturskolan, Fabriken, fritid- och anläggning, folk-

hälsa, barnkonventionen, näringsliv, mötesplatserna, internationaliseringsfrågor och en del turism.  

Storgatan  
Foto: Daniel Nestor 
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Fabriken och Kulturskolan har hållit igång sin verksam-

het trots pandemin. Dessa instanser är oerhört viktiga 

för unga. Fabriken har påverkats framförallt av minskat 

antal besökare och färre aktiviteter, t ex ställde vi in Bul-

lerbydagen.  

 

Kulturskolan har genomgått/genomgår en renovering 

och en chef för Kulturskolan har anställts.  

Utvecklingsavdelningen har haft en pensionsavgång. 

 

 

Sammanfattande kommentarer kring det ekono-

miska utfallet januari – augusti, jämförelse med fö-

regående år 

 

Nettokostnaderna för Utvecklingsavdelningen under 

perioden januari – augusti 2020 uppgår till 18,8 mnkr 

jämfört med 18,2 mnkr för samma period förra året. Det 

är flera delar som påverkar både i smått och i stort. 

Främst är de ekonomiska konsekvenserna av ishallens 

ombyggnation som står för en stor del av de ökade kost-

naderna, samtidigt som en pensionsavgång som resul-

terat i en vakant tjänst påverkar från sitt håll.  

 

 

Sammanfattande prognos för helåret 

 

Prognosen efter augusti månad visar att Utvecklingsav-

delningen förväntas klara budgeten inom befintligt ram.  

 

 

Förväntad utveckling 

 

Näringslivsenheten intensifierar arbetet med att mark-

nadsföra Krönsmon samt påbörjar arbetet med en Han-

delsstrategi vilken ska implementeras i översiktsplanen. 

Näringslivet kommer fortsatt ha en tuff situation och 

många arbetar nu för överlevnad. Detsamma gäller flera 

av föreningarna i vårt breda föreningsliv. 

 

Fabriken och våra Mötesplatser fortsätter med sina pla-

nerade aktiviteter och vi ser redan en ökning i besöks-

antalet. 

 

Kulturskolan fortsätter att utvecklas mycket positivt och 

dansprofilen slår nya rekord i antalet sökande. 

 

Psykisk ohälsa (Folkhälsofrågor) kommer uppta mycket 

arbete framåt i pandemins spår. 

 

Vimmerbytillsammans jobbar oförtrutet vidare med att 

försöka underlätta/stödja näringsliv och organisationer 

vilka har det mycket svårt i dessa tider. 

 

Digitaliseringen leder till att vi effektiviserar våra proces-

ser inom bland annat Kulturskolan, föreningslivet samt 

näringslivet. 

 

Utbildningar och seminarier inom Barnkonventionen 

kommer att fortsätta. 

 

Utvecklingsavdelningen undersöker också möjligheterna 

att finna en mer effektiv organisation inom avdelningens 

område. Till att börja med innebär det en flytt till Råd-

huset som är planerad till hösten. 

 

 

Målen 2020 

 

Se redovisning av målen på sidan 41. 
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Samhällsbyggnadsavdelningen 

Viktiga händelser under årets första åtta månader 

 

Avdelningen har till följd av covid-19 växlat upp det digi-

tala arbetet i vardagen rejält. Samtidigt har verksamhet-

erna fått kämpa med att hålla uppe servicenivån till 

våra kunder. Vi har lyckats bra med täta samarbeten 

och goda insatser från alla håll. Det som har fått stå 

tillbaka är utvecklingsarbete och framtidsplanering, t ex 

budgetarbetet, vilket har skapat uppdämda behov inom 

flera verksamheter.  

 

Under våren avbröts tyvärr samverkan inom räddnings-

tjänsten med Västerviks kommun och en tillfällig lös-

ning fick snabbt ordnas och rekrytering av ny räddnings

-/säkerhetschef startade. På gatukontoret har man 

släppt flertalet tomter i Nosshult, ett nytt villaområde, 

med fantastiskt läge. I området Nybble i Vimmerby för-

bereder man nästa stora villaområde tillsammans med 

förskola och vård-/omsorgsboende. Fastighetskontoret 

driver många projekt och det största är just utredningen 

om förskola och vård/omsorgsboende på Nybble.   

 

På industriområdet Krönsmon har man tecknat tre opt-

ionsavtal på fyra tomter och det finns fler intressenter 

på gång. Vägnät (etapp 1), infart och anslutning till riks-

vägen planeras bli klart i slutet av året. 

 

Sammanfattande kommentarer kring det ekono-

miska utfallet januari – augusti, jämförelse med fö-

regående år 

 

Nettokostnaderna för årets första åtta månader uppgår 

till 68 mnkr, vilket är 2 mnkr lägre än under samma pe-

riod föregående år. Att kostnaderna är lägre beror 

främst på att industriavtalet upphört. 

 

Jämfört med budget är utfallet för perioden ett överskott 

på 4,4 mnkr. Överskottet förklaras främst av hittills låga 

kostnader för reparation och underhåll av kommunens 

fastigheter.  

 

Jämfört mot föregående år finns betydande skillnader 

både på intäkts- och kostnadssidan på grund av covid-

19. Vidare var vinterväghållningskostnaderna avsevärt 

mycket lägre under vårvintern, jämfört med samma 

period 2019.   

 

 

Sammanfattande prognos för helåret 

 

Prognosen visar ett överskott på 700 tkr jämfört med 

budget. Nettobudgeten för 2020 är 111,9 mnkr. 

Kost – och lokalvårdsenheten samt mark- och exploate- 

Samhällsbyggnadsavdelningen ingår i kommunstyrelseförvaltningen. Avdelningen är främst en  

stöd- och servicefunktion till kommunens kärnverksamheter. Avdelningen består av fastighets-

kontoret, gatukontoret, räddningstjänsten samt enheterna för kost och lokalvård. 

Rådhuset 
Foto: Andreas Horste 
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ringsverksamheten prognostiseras gå med underskott, 

medan gatukontoret och fastighetskontoret prognosti-

seras gå med överskott jämfört med budget. 

 

 

Förväntad utveckling 

 

Kommunen behöver fler bostäder och löpande dialog 

sker därför med externa marknadsaktörer som vill eta-

blera sig i Vimmerby. Just nu finns två tecknade mar-

kanvisningsavtal för både höghus och parhus. Dialog 

förs även med andra externa finansiärer om fler områ-

den och boendeformer. 

 

Rekryteringen av ny räddnings-/säkerhetschef är klar 

och anställningen börjar 1 oktober. Det känns både 

spännande och roligt inför de utmaningar vi har inom 

räddningstjänsten och det civila försvaret.  

 

Fastighetskontoret har länge kämpat med underbeman-

nad verksamhet. Rekrytering pågår för att nå fulltalighet 

och kunna växla upp arbetet samt arbeta mer långsik-

tigt.  

 

Budgetarbetet inför 2021 är i full gång och det kommer 

bli ett tufft år där många verksamheter behöver göra 

effektiviseringar. Det behöver även tas fram flera åt-

gärdsförslag för beslut till politiken för att kunna landa in 

i befintlig ram nästa år. Vi har många verksamheter 

som har kostnadsposter som ökar utanför vår kontroll,  

t ex avtal och indexeringar, medan andra kostnader är 

påverkbara. Det kommer kräva ansvar, mod och fantasi 

från hela avdelningen för att få ihop helheten. 

 

 

Målen 2020 

 

Se redovisning av målen på sidan 41. 

Astrid Lindgren-statyn på torget 
Foto: Andreas Horste 

Viktiga händelser under årets första åtta månader 

 

Det har inte varit någon verksamhet under den här  

period. 

 

 

Sammanfattande kommentarer kring det ekono-

miska utfallet januari – augusti, jämförelse med fö-

regående år 

 

Periodens kostnader är -9 tkr, vilket är 41 tkr bättre är 

budget. Föregående år motsvarande period var kostna-

derna –426 och 29 tkr bättre än budget. De högre  kost-

naderna föregående år berodde på omvalet i Falun och 

EU-valet. 

Sammanfattande prognos för helåret 

 

Ingen förändring i prognosen mot budgeten.  

 

 

Förväntad utveckling 

 

Valnämndens och valkansliets arbete startar igen hös-

ten 2021 inför det allmänna valet 2022. 

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

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

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

För att kunna genomföra sitt uppdrag behöver valnämnden en valadministration bestående av ett valkansli med val-

samordnare och administratörer samt knappt 100 röstmottagare fördelade på de tretton valdistrikten. 

Valnämnden 
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Barn– och utbildningsnämnden 

Viktiga händelser under årets första åtta månader 

 

 Situationen kring Covid-19 har starkt präglat hela 

perioden fram till nu och kommer med största san-

nolikhet att fortsätta prägla verksamheterna under 

resten av läsåret. Mycket utvecklingsarbete har 

lagts på is under perioden, då allt fokus har behövt 

läggas på att förebygga smittspridning, få verksam-

heten att fungera dagligen och ta fram planer och 

rutiner kopplat till den pågående pandemin.  

 Campus Vimmerby fortsätter att växa, och har skri-

vit avtal med Linköpings Universitet om att starta 

program för grundlärare med inriktning fritidshem. 

Start aug 2021. 

 

 Förvaltningens digitaliseringsarbete har tagit ett 

stort kliv framåt, då den digitala tekniken använts 

frekvent för möten och undervisning i samband med 

covid-19. 

 Vård och omsorgsprogrammet på gymnasiet har 

från och med ht 2020 klasser i alla årskurser. Det 

innebär att ytterligare en tjänst vårdlärare har rekry-

terats. Ämnesplanerna för flera nationella program 

har reviderats. Ny teknik har införts på Fordons- och 

transportprogrammet och ny kursstruktur har införts 

på Vård- och omsorgsprogrammet 

 Antalet elever på gymnasieskolan ökar, det innebär  

främst ökande kostnader för IT men även andra 

områden ger ökande kostnader ex. läromedel och 

förbrukningsmaterial. 

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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 Ett större antal ungdomar väljer skolor i andra kom-

muner vilket ger ökande IKE kostnader 

 Utökad digitalisering – förskolorna har rustats med 

projektorer och ipads 

 Lägre barnantal medförde stängning av Bullerbyns 

förskola 

 Utökade avdelningar på Junibacken i Tuna och  

Katthult i Storebro 

 Fortsatt planeringsprocess med SKR ramavtal för 

nybyggnation av förskola  

 Kompetensförsörjning – märkbara svårigheter att 

rekrytera förskollärare 

 Arbetet med förstudien kring eventuell nybyggnation 

av skola har påbörjats och kommer förmodligen 

under senare delen av 2020 leda fram till ett inrikt-

ningsbeslut om vilka möjliga vägar framåt som skall 

utredas ytterligare. 

Elevökningarna inom förskoleklass/grundskola har 

minskat under de senare läsåren och från 2016 till 2020 

har antalet elever ökat med 129 st. Dock om vi tittar till 

prognosen framåt så kommer elevtalet fortsatt att ligga 

på en förhållandevis hög nivå. Minskningen nuvarande 

läsår är en tillfällig nedgång och ej starten av ett nytt 

mönster. 

 

2014/2015 1 589 elever F-9 

2015/2016 1 601 elever F-9 

2016/2017 1 611 elever F-9 

2017/2018 1 712 elever F-9 

2018/2019 1 785 elever F-9 

2019/2020 1 742 elever F-9 

2020/2021 1 740 elever F-9 

 

Grundskolans och fritidshemmens lokaler i Vimmerby 

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

got måste göras åt grundskolans och fritidshemmens 

lokaler i Vimmerby tätort. Likvärdighetspengarna från 

staten kommer att rekvireras och användas för att öka 

graden av en likvärdig utbildning utifrån de behov som 

finns i inom förskoleklass och grundskola. Rekryterings-

läget inom grundskolan bedöms vara fortsatt svårt un-

der både 2020 och framöver. 

 

Antalet gymnasielever har under många år legat 

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

rande läsår kommer ca 540 elever att påbörja sin ut-

bildning på gymnasiet, och enligt prognosen så kom-

mer elevtalen på gymnasiet öka marginellt och ligga 

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

bildningen har ökningar på antalet studieplatser jämfört 

med tidigare år. 

 

Antalet förskolebarn kommer troligen att ligga ganska 

stabilt under 2020, efter några års kraftiga ökningar. 

Det finns fortfarande ett stort behov av en ny förskola i 

Vimmerby tätort med plats för 120 barn samt utöver det 

möjlighet till barnomsorg på kvällar och nätter.  

 

CAMPUS Vimmerby har fått en högskoleutbildning till 

förskollärare beviljad och den första gruppen kommer 

att påbörja sina studier hösten 2019. Under året har 

avtal tecknats med LiU där grundlärarprogrammet med 

inriktning fritidshem kommer att starta augusti 2021. 

Utöver det så finns inlämnade ansökningar om att 

starta 3 st nya YH-utbildningar. Besked om detta invän-

tas vid årsskiftet. Det gemensamma arbetet inom  

CAMPUS i Småland fortsätter och ambitionen är att 

samverkan ska öka. 

 

 

Sammanfattande kommentarer kring det ekono-

miska utfallet januari – augusti, jämförelse med fö-

regående år 

 

Nämndens ekonomiska nettoutfall för perioden januari-

augusti 2020 är 229,2 mnkr och motsvarande siffra för 

2019 var 225,6 mnkr. I första hand beror nettokost-
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nadsökningen på många elever och barn i behov av 

extra stöd i undervisningen gällande grundskola och 

förskoleklass. Vuxenutbildningen är en verksamhet 

som prognosen pekar mot ett underskott vid helår mot-

svarande minus 3,3 mnkr trots utökning av budget. 

 

 

Sammanfattande prognos för helåret 

 

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter beräk-

nas överskrida budgeten med 6,8 miljoner kronor (1,9% 

av nettobudgeten). Nettobudgeten för 2020 är 360,3 

miljoner kronor. Pandemin gör verksamheterna svåra 

att prognostisera. 

 

Förskolan har en nettobudget på 86,0 miljoner kronor 

och kan komma att redovisa överskott på 1,0 miljoner 

kronor tillsammans med pedagogisk omsorg. Överskot-

tet beror mest på ökade intäkter. 

 

Grundskolan tillsammans med förskoleklassverksam-

heten har en nettobudget på 159,1 miljoner kronor och 

kan komma att redovisa underskott med 1,1 miljoner 

kronor mest beroende på många elever med stora be-

hov av stöd. Budgeten utökad inför detta året vilket 

hjälpt till att minska underskottet. 

 

Gymnasieskolans nettobudget är på 63,7 miljoner kro-

nor. Underskottet beräknas till 2,0 miljoner kronor och 

interkommunal ersättning beräknas kosta 4,2 miljoner 

mer än budget. Vimmerby gymnasium klarar sin bud-

get. 

 

Fritidshemsverksamheten har nettobudget på 13,4 mil-

joner kronor. Grundskolornas fritidshem ser ut att hålla 

sina budgetar efter utökad budget inför detta år men 

särskolans fritids klarar inte sin budget när elevökning-

en varit stor. Underskottet beräknas till 0,9 miljoner kro-

nor. 

 

Vuxenutbildningens nettobudget på 13,2 miljoner kro-

nor kan komma att överskridas med 3,3 miljoner kronor 

trots tillägg i budget inför budgetåret. Stort antal elever 

efterfrågar vuxenutbildning och när kommunen inte kan 

neka någon grundvux och verksamheten är igång hela 

året utan uppehåll kostar det mer än budget. Minskade 

statsbidrag bidrar till underskottet. 

 

Gymnasiesär har en nettobudget på 3,0 miljoner kronor 

och underskott beräknas till 0,8 miljoner kronor när be-

hovet av mer elevassistenter debiteras. 

 

Övriga verksamheter såsom Campus Vimmerby, 

särskolan och administration klarar budgeten tillsam-

mans. 

 

 

Förväntad utveckling 

 

Övergripande: 

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

veckla sig, då läget kring pandemin fortfarande är oklart 

framåt. I vissa scenarion så förs det fram att vi kommer 

att få leva med nuvarande begränsningar och restrikt-

ioner minst ett år till. Nu pågår ett arbete inom förvalt-

ningen att hitta hållbara lösningar i den nuvarande situ-

ationen, samt att starta upp det utvecklingsarbete och 

andra områden som lades på is under den akuta krisen 

i våras. 

 

Förvaltningens och kommunens ekonomiska utmaning-

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

ser för Vimmerby kommun ur ett ekonomiskt perspektiv 

och det ser utmanande ut under de kommande 5 åren. 

Den stora demografiska utmaningen, dvs att antalet 

invånare som bidrar till skatteintäkterna minskar kraftigt 

och den andel av invånarna som innebär kostnader för 

kommunen (barn och äldre) ökar, påverkar kommunen 

starkt. Utöver det så finns det väldigt stora behov av 

investeringar i kommunen. I syfte att hitta hållbara 

vägar framåt i detta, så kommer cheferna under hösten 

att arbeta med att ta fram olika förslag till kostnadsef-

fektiviseringar inom hela förvaltningen. 

 

Förskolan: 

Antal barn som föds i Vimmerby har ökat de senaste 

åren vilket redan medfört fler barn i förskolan. Ökningen 

har planat ut och de närmaste åren blir det troligtvis inte 

ytterligare ökningar. Det vi ser i prognosen är en liten 

minskning av antalet barn i förskolan.  

 

I förskolans reviderade läroplan lyfts de ökade kraven 

kring digitalisering. Utbildningen ska ge barnen förut-

sättningar att utveckla adekvat digital kompetens ge-

nom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för 

den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges 

möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt för-

hållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska 

kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna vär-

dera information. Förskolorna i Vimmerby är i behov av 

en IT- pedagog som kan vara ett stöd för pedagogerna 

i arbetet med digitaliseringen.  
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I förskolans reviderade läroplan förtydligas undervis-

ningsbegreppet. Det är en positiv utveckling i Vimmer-

bys förskolor kring likvärdighet i undervisningen. Vi ser 

ett utökat kollegialt lärande bland pedagogerna och 

ledningsgruppen för förskolan. Vi fortsätter satsa på 

kommunövergripande utvecklingsgrupper som är ett 

verktyg för arbetet med likvärdigheten. Grupper som är 

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

gisk dokumentation samt Plan för lika rättigheter.  

 

Det finns en fortsatt oro kring kompetensförsörjningen i 

förskolan. Antalet utbildade förskollärare sjunker och vi 

har svårt att rekrytera förskollärare till våra förskolor. 

Det är framförallt ytterområden som vi ser svårigheten 

att behålla och rekrytera medarbetare.  

 

Grundskolan: 

När det gäller grundskolan så har utvecklingen med 

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

under läsåret 2020/2021 se en viss avmattning, men 

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

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

perioden. Elevökningen i grundskolan ställer stora krav 

på utökade skollokaler i Vimmerby tätort.  

 

Läsa-skriva-räkna garantin börjar gälla fr.o.m juli 2019. 

Kartläggning av elevernas kunskaper i förskoleklass 

genomförs genom materialet ”Hitta språket och Hitta 

matematiken” under hösten 2019 och våren 2020 för 

samtliga elever. Kopplat till garantin ska även ett obli-

gatoriskt bedömningsstöd användas för elever i åk 1. 

Bedömningsstödet gör att vi tidigt kan identifiera elever 

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

svårigheter. Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att 

tillsammans med pedagogerna utreda vilka ekonomiska 

satsningar som skulle kunna genomföras i syfte att öka 

läs- och skrivkunnigheten för eleverna i de tidigare 

åren. Resultatet av detta ingår i nämndens budgetar-

bete för år 2021. 

 

Revidering av kurs- och ämnesplaner har beslutats av 

riksdagen. De reviderade kursplanerna för grundskolan 

kommer att träda ikraft 1 juli 2021. Då kommer det att 

innebära ett arbete på skolorna med implementering av 

de nya kurs- och ämnesplanerna. 

 

Ny lagstiftning har även beslutats när det gäller ökade 

möjligheter för fjärrundervisning, och den lagen träder 

ikraft 1 aug 2020. Under hösten kommer förvaltningen 

tillsammans med rektorer och IKT-pedagog att utreda 

hur detta kan implementeras i vår kommun. Den nya 

möjligheten innebär att vi nu kan undervisa i fler ämnen 

via fjärrundervisning än tidigare. 

 

 

Målen 2020 

 

De elever som inte är behöriga till gymnasiets yrkespro-

gram är relativt jämnt fördelat mellan skolorna och mel-

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

verkar resultatet är att elever med hög frånvaro ofta 

saknar godkända betyg i flera ämnen. I enkäten till 

vårdnadshavarna är det frågor om synpunktshantering 

och utvecklingssamtalen som hamnar lågt. Ny rutin 

kring synpunktshantering har tagits fram och förtydli-

gats och djupare kartläggning är planerad kring utveckl-

ingssamtalen. Precis som tidigare år blir resultatet högt 

när eleverna svarar på frågan om trygghet. Skolorna 

har ett välfungerande likabehandlingsarbete. Variation-

en är större mellan klasser än mellan skolor. 

 

Se redovisning av målen på sidan 42. 
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Socialnämnden 

Viktiga händelser under årets första åtta månader 

 

Pandemin med covid-19 är det som allra mest präglat 

de första åtta månaderna av 2020 och socialförvaltning-

en har legat i krisledning sedan 12 mars. Besöksförbud 

infördes tidigt på vård- och omsorgsboende och träff-

punkter och dagverksamheter stängdes. Riktlinjer för 

medarbetare är framtagna och utbildningar är genom-

förda. Inledningsvis var det brist på skyddsutrustning 

men sedan innan sommaren är tillgången god. Efter 

sommaren har alla verksamheter öppnat igen i anpas-

sad form, förutom träffpunkterna för äldre. I samband  

med att den allmänna spridningen i Vimmerby blev 

högre i mitten av augusti fick Vimmerby de första be-

kräftade fallen av covid-19 inom vård och omsorg.  

 

Daglig verksamhet LSS har lämnat lokaler på Kvarn-

ängsgatan och Gångstigen och flyttat till Lundgatan 52 

där det finns verksamheter sedan tidigare. Flytten inne-

bär lägre lokalkostnader och ger möjlighet till samord-

ning och samverkan.  

 

Vimmerby kommuns första biogasbil levererades till 

socialförvaltningen i början av året. Ytterligare 15 bio-

gasbilar togs i bruk i augusti. 

 

En planering för om- och tillbyggnad av vård- och om-

sorgboendet Vidala har pågått under ett par år. Innan 

sommaren tog Kommunstyrelsen beslut om en ändrad 

inriktning på grund av för höga kostnader. Vidala kom-

mer att bevaras och renoveras under en 10-årsperiod, 

men boendet kommer inte att byggas ut.  

 

Inom individ- och familjeomsorgen och äldreomsorgen 

pågår översyn av områden med syfte att skapa en mer 

ändamålsenlig organisation. 

 

 

Sammanfattande kommentarer kring det ekono-

miska utfallet januari – augusti, jämförelse med fö-

regående år 

 

Delårsbokslutet visar ett underskott med 29 388 tkr 

(varav covid-19: 11 159 tkr) och det är 19 561 tkr sämre 

jämfört med samma period 2019. Skillnaden beror till 

största delen på extrakostnader på grund av covid-19 

(återsöks från staten), minskade intäkter från Migrat-

ionsverket samt ökningar inom hemtjänst.  

 

Förvaltningsövergripande redovisas ett underskott på 

2 798 tkr (varav covid-19: 5 797 tkr). Inom individ- och 

familjeomsorgen återfinns ett underskott på 7 695 tkr. 

Orsaken är placeringar av barn, konsulter från beman-

ningsföretag samt minskade intäkter från Migrationsver-

ket. 

 

Äldreomsorgen redovisar ett underskott på 8 633 tkr 

(varav covid-19: 3 765 tkr). Underskottet ligger främst 

inom hemtjänsten som ökar i volym. Inom Stöd och 

omsorg LSS finns ett underskott på 9 702 tkr (varav 

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

med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg.  
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covid-19: 1 375 tkr). Orsakerna är en sedan flera år 

ökad efterfrågan på LSS-insatser och därmed högre 

kostnader än budget för främst externa placeringar, 

nattbemanning gruppbostäder och personlig assistans. 

Hälso- och sjukvården har ett underskott på 561 tkr 

(varav covid-19: 180 tkr). Största delen är kostnader för 

sjukvårdsmaterial. 

 

 

Sammanfattande prognos för helåret 

 

Socialnämndens ekonomiska prognos för år 2020 är ett 

underskott mot budget med 38 858 tkr varav 11 157 tkr 

är kostnader på grund av covid-19 (och som återsöks 

från staten). Bokslutsprognosen exklusive återsökning-

arna för covid-19 är då 27 698 tkr. Detta är en förbätt-

ring med 6 098 tkr mot bokslutsprognosen efter fyra 

månader. Skillnaden är främst minskade placeringar av 

barn, missbrukare och vid våld i nära relation.  

 

Det råder en stor obalans mellan budget och faktiska 

kostnader inom flera verksamheter där de största är: 

personlig assistans LSS, externa placeringar LSS, natt-

bemanning gruppbostäder LSS, hemtjänsttimmar samt 

placeringar av barn.  

 

Direkta extrakostnader för covid-19 återsöks från staten 

men det uppstår även indirekta kostnader på grund av 

pandemin, exempelvis har arbetstid inte använts till det 

som är planerat och planerade åtgärder har fått senare-

läggas. 

 

 

Förväntad utveckling 

 

De utmaningar som framgått i tidigare verksamhetsbe-

rättelser kvarstår: Möta ökande behov med begränsade 

resurser samt kompetensförsörjningen. 

 

Äldreomsorgen och den kommunala hälso- och sjuk-

vården kommer att öka i och med den demografiska 

förändringen med fler äldre, fler äldre-äldre och fler 

multisjuka. Välfärden står också inför ett paradigmskifte 

med en omstrukturering från slutenvård till en mer nära 

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

Det ställer stora krav på regionens primärvård och kom-

munerna. Den nya lagen om samverkan vid utskrivning 

från slutenvården innebär redan en förskjutning från 

sjukhusvård till vård och omsorg i det egna hemmet.  

 

Insatser enligt LSS kommer att fortsätta att öka. Verk-

samheten behöver både utökas och utvecklas utifrån 

nya behov. Kostnadsutvecklingen för personlig assi-

stans är oroväckande. 

 

Den psykiska ohälsan ökar inom alla åldrar och det 

märks också en ökning av våld i nära relationer. 

 

Kravet på kompetens och kunskapsstyrningen från sta-

ten ökar. Det är en styrning för att kommunerna ska 

klara den alltmer komplexa problembilden för social-

tjänst och hälso- och sjukvård, och detta med evidens-

baserade metoder. Det pågår en översyn av social-

tjänstlagen där fokus ska vridas till mer förebyggande 

arbete. Detta ställer andra krav på kommunen som hel-

het, inte bara på socialtjänsten. 

Det kommer också behöva göras stora insatser för att 

kunna rekrytera och behålla den kompetens som kom-

munen behöver.  

 

Digitalisering är också ett stort utvecklingsområde som 

är nödvändigt för att möta de ökande behoven med 

andra nya arbetssätt. Omställningen innebär ökade 

kostnader – för att på sikt ge effektivare arbetssätt. 

Verksamhetssystemet kommer att bytas under 2020 

och 2021 och detta ger därefter bättre förutsättningar 

för att införa olika digitala välfärdstjänster. 

 

Pandemin covid-19 är inte över men erfarenheterna 

kommer med stor säkerhet att innebära förändrade 

krav på kommunerna. Redan nu ses behov av utbild-

ningssatsningar och anpassad utformning av lokaler.  

 

 

Målen 2020 

 

Ekonomi: Pandemin covid-19 försvårar både ekonomi-

styrning och uppföljning.  

Merparten av de problem som redovisas i bokslutet för 

2019 kvarstår. Kostnaderna för personlig assistans 

LSS, externa placeringar LSS, ökande hemtjänsttimmar 

samt placeringar av barn är det som sticker ut mest. 

Positivt är att kostnader för placeringar vid missbruk, 

våld i nära relationer och även av barn har minskat be-

tydligt under 2020.  

 

När det gäller äldreomsorg har Vimmerby färre lägen-

heter än rikssnittet och länet inom vård- och omsorgs-

boende. När nu antalet äldre ökar är det allt fler brukare 

med många hemtjänsttimmar. Det finns därmed ett be-

hov av att utöka antalet lägenheter inom vård- och om-

sorgsboende de närmaste åren.  

 

Antalet placerade barn är fortfarande högt och i jämfö-

relse med liknande kommuner har Vimmerby också ett 

högre inflöde av orosanmälningar till individ-och familje-

omsorgen.  

 

Socialförvaltningen arbetar kontinuerligt med åtgärder 

för att minska sina kostnader och för att än mer effektivt 

hushålla med sina ekonomiska resurser. Samtidigt 

kommer resurser att behöva tillföras, speciellt för att 

klara personlig assistans LSS och för att andelen äldre 

och sjuka ökar. 

 

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

ställas inom tre månader är sju inom äldreomsorg och 

ett inom LSS (boende). Av de sju inom äldreomsorgen 

är det tre som beror på fördröjning av verkställigheten 

av dagverksamhet på grund av covid-19. Övriga fyra 

beslut är vård- och omsorgsboende där ledig lägenhet 

inte kunnat erbjudas inom tre månader. 

 

Se redovisning av målen på sidan 42. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn, lov 

och kontroll enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, 

livsmedelslagen och lagen om tobak– och liknande 

produkter. Ansvarsområdet omfattar också kommunens 

fysiska planering, kart- och mättekniska verksamhet 

samt service i fastighetsbildningsärenden. Den gemen-

samma nämnden har även uppdraget att samordna 

kommunens hållbarhetsarbete. 

  

 

Viktiga händelser under årets första åtta månader 

 

Corona-situationen har givetvis också påverkat miljö- 

och byggnadsnämndens verksamhet. Centrala beslut 

avseende debitering av kontrollavgifter och andra be-

slut om ändringar i den lagstiftning som vi normalt till-

lämpar har inte meddelats. Nämnden har fått ett utökat 

tillsynsansvar gällande trängsel vid vissa serverings-

ställen. Ansvaret gäller året ut. Hur det blir efter det vet 

vi inte i dagsläget. Vår stadsarkitekt avslutade sin an-

ställning under året för att börja ny anställning i Väster-

vik. 

 

 

Sammanfattande kommentarer kring det ekono-

miska utfallet januari – augusti, jämförelse med fö-

regående år 

 

Kostnaderna för verksamhet och nämnd är högre för 

2020 än 2019. Den ökade kostnaden för verksamheten 

beror på mycket stora intäktsminskningar inom fysisk 

planering och bygglov.  

Kostnaderna för personal är i nivå med personalbudge-

ten. Det skiljer bara 0,3 tjänster vid delårsbokslutet mot 

budget. 

Sammanfattande prognos för helåret 

 

Helårsprognosen för verksamheten är att kostnaden blir 

9 025 tkr vilket är 391 tkr högre än budget. 

 

Miljö- och byggnadsnämndens underskott beror inte på 

att kostnaderna för politik och verksamhet har ökat utan 

det är en effekt av pågående pandemi. Stora intäktsfall 

inom såväl fysisk planering som inom bygglov bedöms 

dock vara relativt kortvariga och vid en återhämtning av 

samhällsekonomin ökar intäkterna inom dessa om-

råden åter. Med anledning av detta planeras inga åt-

gärder på kort sikt. 

 

 

Förväntad utveckling    

 

Med rådande läge är det svårt att förutse kommande 

utveckling. Nämndens ansvarsområde har tillfälligtvis 

utökats. Takten för ökad digitalisering och delad inform-

ation med omvärlden har ökat. 

 

 

Målen 2020 

 

Att det ekonomiska målet, enligt prognos, inte uppnås 

framgår av ovanstående. Vi har fortsatt en mycket bra 

nivå avseende service till företag och invånare, en god 

personalhälsa och hållbara planer men en betydligt 

försämrad hållbarhetsranking. En försämrad ranking 

beror inte på att Vimmerby kommun blivit sämre i arbe-

tet utan att andra kommuner förbättrat sitt arbete i en 

större omfattning. 

 

Se redovisning av målen på sidan 43. 

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

30 000 invånare i två kommuner. 

 

Djursdalarundan 

205



VIMMERBY KOMMUN, DELÅRSBOKSLUT 200831 

  22 

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 Vim-

merby 

Viktiga händelser under årets första åtta månader 

 

Rekrytering av vakant handläggartjänst (sedan mars 

2019) blev klar i mars och ny medarbetare på plats från 

1 juli. Långtidssjukskrivning och annan frånvaro har lett 

till arbetsanhopning i början av året, både avseende 

ordinarie ärenden så väl som granskning av årsredovis-

ningar. I slutet av augusti var omkring 30 procent av 

cirka 350 årsredovisningar granskade och klara. 

 

För att klara verksamheten har en vikarierande hand-

läggare från april till året slut tillsats, samt från juni hyrs 

en handläggare in från konsultföretag som granskar 

årsredovisningarna. Därtill har extra administratörs-

resurs tillförts verksamheten från 1 januari och fram till 

oktober.  

 

 

Sammanfattande kommentarer kring det ekono-

miska utfallet januari – augusti, jämförelse med fö-

regående år 

 

Nettokostnader för perioden är -998 tkr att jämföra med 

motsvarande period föregående år  -944 tkr. Utfallet är 

424 tkr bättre än budget (f å +449 tkr) 

Verksamheten har högre kostnader under årets åtta 

första månader jämfört med 2019 på grund av ökade 

personalkostnader och inköp av konsulttjänst. 

 

Sammanfattande prognos för helåret 

 

Prognos för hela ÖVIS visar på ett överskott på 280 tkr 

mot budget. Trots höga personalkostnader årets första 

åtta månader gör verksamheten ett överskott som beror 

på att planerade inköp av e-tjänst för ställföreträdare 

och nytt verksamhetssystem inte kommer att göras 

under året. 

 

. 

Förväntad utveckling 

 

Med den förstärkning av verksamheten som har gjorts 

kommer ärendebalansen vara tillbaka till mer normala 

nivåer under senare delen av året. Målet om att årsräk-

ningarna ska vara granskade inom sex månader kom-

mer inte att kunna uppfyllas. Under 2021 kommer verk-

samheten att lägga tid och resurser på införande av e-

tjänst och verksamhet som under lång tid har skjutits på 

framtiden. 

 

 

Målen 2020 

 

På grund av långtidssjukskrivning och vakant tjänst 

årets första sex månader kommer vissa av målen inte 

att uppnås vid årets slut.  

 

Se redovisning av målen på sidan 44. 
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Vimmerby kommun Förvaltnings AB - koncernen 

Dotterbolag ingående i koncernen: 

 Vimmerby Energi & Miljö AB, 556189-4352 
med dotterbolagen: 

 Vimmerby  Energiförsäljning AB,  
556527-8404 

 Vimmerby Energi Nät AB, 559011-4988 

 Vimarhem AB, 556478-5987 

 Vimmerby Fibernät AB, 556203-5088 
 

Moderbolaget 
Vimmerby kommun Förvaltning AB 
 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB startade i rollen 

som holdingbolag sin verksamhet vid årsskiftet 

2000/2001. Bolaget har som huvuduppgift det övergri-

pande ansvaret för koncernens strategiska och affärs-

mässiga utveckling. Den affärsmässiga verksamheten 

sker till övervägande del i dotterbolagen.  

 

Koncernens resultat efter finansiella poster för perioden 

är 2,8 mnkr.  

 

Moderbolagets resultat efter finansiella poster för peri-

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

sultatet före bokslutsdispositioner beräknas till minus 

0,6 mnkr. 

 

 

Dotterbolagen 
Vimmerby Energi & Miljö AB 
 

Vimmerby Energi och Miljö AB och dess dotterbolag 

Vimmerby Energiförsäljning AB samt Vimmerby Energi 

Nät AB bedriver produktion och försäljning av fjärr-

värme i Vimmerby tätort, närvärme i kransorterna i 

kommunen samt elförsäljning i framförallt Vimmerby 

och Hultsfreds kommuner.  

 

Vimmerby Energi och Miljö AB har även nätkoncession 

i Vimmerby tätort. Vid årsskiftet 2009/2010 övertogs 

verksamheterna vatten- och avlopp samt avfalls-

hantering från Vimmerby kommun. Likvid erlades via en 

revers om 129 mnkr. Vid övertagandet övergick 19 an-

ställda till bolaget.  

 

Vimmerby Energi och Miljö AB:s resultat för perioden är 

-2,8 mnkr vilket är 3,7 mnkr lägre än budget. Påverkan 

av coronapandemin har haft genomslag på alla nyttig-

heter med lägre leveranser än budgeterat som följd. 

Övriga orsaker återfinns främst inom värmeverksam-

heten, där en mild vinter har resulterat i en lägre försälj-

ning, låga elpriser har resulterat i en markant sämre 

intäkt från elproduktionen än förväntat och försämrade 

prisnivåer på elcertifikatsmarknaden har påverkat intäk-

terna negativt.  

Resultatet för helåret beräknas bli ett underskott på 5 

mnkr. 

 

Vimmerby Energiförsäljning AB:s resultat för perioden 

är 0,3 mnkr och prognosen för helåret beräknas hamna 

på budgeterad nivå på 0,4 mnkr.  

 

Vimmerby Energi Nät AB visar ett resultat på 4,9 mnkr, 

vilket är något bättre än budget. Prognosen för helåret 

landar på 7 mnkr. 

 

Totalt uppvisar koncernen Vimmerby Energi och Miljö 

ett delårsresultat på 2,4 mnkr jämfört med budgeten på 

5,8 mnkr, ett resultat som även beräknas bli resultatet 

för helåret 2020. 

 

 

Vimmerby Fibernät AB 
 

Fr o m den 1 september 2014 äger Vimmerby Fibernät 

AB byalagens fibernät. 2018 övertog bolaget fiberverk-

samheten som Vimmerby kommun har byggt upp under 

åren 2014-2017 till ett värde av 30 mnkr.  

 

Vimmerby Fibernät AB visar ett underskott för perioden 

på 1,4 mnkr vilket är i linje med budget. 

Bolaget har huvudsakligen arbetat med fiberanslutning-

ar till kommunala verksamheter och Vimarhems fastig-

heter enligt plan. Där det har funnits möjlighet inom 

accessområdet har även ett trettiotal privatkunder 

fibrerats. Innan sommaren skickades intresseförfrågan 

ut för Sevedeprojektet med ett sista svarsdatum till 18 

sept. Under året har även antenn och gateway för IOT 

projekt installerats.  

 

Prognosen för helåret ligger på ett underskott om 2,2 

mnkr. 

 

 

Vimarhem AB 
 

Vimarhem AB bedriver produktion, uthyrning och för-

valtning av bostäder och lokaler. Bolaget har sin huvud-

sakliga verksamhet i Vimmerby tätort, men har även 

verksamhet i orterna Storebro, Södra Vi, Gullringen, 

Rumskulla, Frödinge, Locknevi och Tuna.  

Vimarhem AB:s delårsresultat visar ett överskott med 

4,0 mnkr.  

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

tre dotterbolag och två dotterdotterbolag. VkF ägs till 100 % av Vimmerby kommun.  
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Andelen hyreslediga lägenheter har ökat från 0,5% till 

0,8% i slutet av rapportperioden. Totalt finns 11 st out-

hyrda bostadslägenheter vid tidpunkt för rapporten. 

 

Kostnader för underhåll utöver plan och reparationer 

beräknas bli ca 2 mnkr över budget. Kostnader för pla-

nerat underhåll beräknas till ca 1,3 mnkr under budget 

vid årets slut. 

Räntekostnaderna ligger nu 0,5 mnkr under budget. 

Snitträntan vid periodens slut var 1,09%. Vid årsskiftet 

beräknas räntekostnaden ligga ca 0,6 mnkr under bud-

get. 

 

Resultatet för helåret bedöms bli ett nollresultat.  

 
 

Koncernen 
 

Likviditet 

 

Koncernens totala likvida medel utgjorde vid periodens 

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

förvaltas av ägaren Vimmerby kommun. För att undvika 

inlåningsavgifter har koncernen valt att amortera vissa 

banklån och istället utnyttja koncernkontot.  

 

 

Finansiering 

 

Den totala låneskulden i koncernen uppgår till 917,4 

(844,8) mnkr. 

Vimmerby Energi och Miljö AB har en låneskuld på 

578,4 mnkr, varav 227,6 mnkr avser finansiell leasing. 

Vimarhem AB:s låneskuld utgör 299 mnkr. Vimmerby 

Fibernät AB har en låneskuld på 40 mnkr.  

 

 

Investeringar 

 

Under perioden uppgick investeringarna i Vimmerby 

Energi och Miljö AB till totalt 92,6 mnkr, vilket till största 

delen består av investeringar på VA där projekten för 

vattenrening industri och omvandlingsområde Tobo är 

de största. 

 

Vimmerby Fibernät AB har investerat 6,0 mnkr, varav 

de två största projekten är Stamnät Öster och Stamnät 

Tuna.  

   

Vimarhem AB:s investeringar uppgår till 10,5 mnkr och 

avser till större delen byte av fönster och plåtinklädnad 

Bullerbygatan 31 och 35 i Vimmerby, utbyte av köksav-

lopp Ringvägen i Gullringen, utemiljö i Storebro, venti-

lation i Rumskulla, takbyte Torgrundan i Storebro och 

fiber i Frödinge.  

  

 

Nettoomsättning 

 

Nettoomsättningen för perioden uppgår till 208,8 

(215,4) mnkr. 

 

 

Resultat 

 

Koncernens resultat för perioden uppgår till 2,8 (8,0) 

mnkr efter finansiella poster. Vimmerby Energi och 

Miljö-koncernens resultat är  2,4 mnkr för perioden. 

Vimarhem AB:s resultat är 4 mnkr. Vimmerby Fibernät 

AB:s resultat är minus 1,4 mnkr. Moderbolagets resultat 

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

mnkr genom avskrivning på koncernmässiga övervär-

den. 

 

Koncernens resultat för hela år 2020 beräknas till ca  

-3,1 (8,5) mnkr efter finansiella poster. Resultatet härrör 

från Vimmerby Energi och Miljö AB plus 2,4 mnkr. Mo-

derbolagets prognos är minus 0,6 mnkr före koncernbi-

drag, Vimarhem AB:s prognos är ett nollresultat, medan 

Vimmerby Fibernät AB:s prognos är minus 2,2 mnkr. 

Koncernresultatet minskar med 2,7 mnkr genom av-

skrivning på koncernmässiga övervärden. 

 

 

Personal 

 

Totala antalet anställda uppgår till 95 (91) årsarbetare. 

Antalet årsarbetare i Vimmerby Energi och Miljö AB är 

53. Vimarhem AB har 40 årsarbetare och Vimmerby 

Fibernät AB har 2 anställda. 
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Förvaltningsberättelse  

Vimmerby kommun 

Delårsbokslutet avser tiden januari-augusti 

2020.  
 

Viktiga händelser under årets första åtta månader 

 

Den politiska turbulens som präglade 2019 har haft 

och har efterdyningar. Händelser kopplat till 2019 har 

fortsatt präglat det kommunala ledningsarbetet våren 

2020.  

Parallellt hamnade Vimmerby kommun precis som 

övriga världen i ett massivt arbete kopplat till covid-19. 

Kommunens krisledningsarbete aktiverades i början av 

mars. Läget när det gäller kommunens välfärdsupp-

drag kan under våren beskrivas som ansträngt, men 

stabilt. 

 

Kommunens näringsliv har under första delen av år 

2020 haft mycket varierande förutsättningar. Kommu-

nen största företag Ljunghäll AB lade ett stort varsel 

och hade för avsikt att säga upp cirka 130 medarbe-

tare. Uppsägningarna behövde sedan inte effektueras. 

Astrid Lindgrens Värld hamnade i en ohållbar situation 

på grund av pandemin och beslutade om att stänga 

ner verksamheten för året. För att kraftsamla kring ut-

maningarna inom besöksnäringen utifrån ett regionalt 

perspektiv samlades på kort varsel lokala, regionala 

och nationella aktörer till ett möte i juli för att tillsam-

mans hitta vägar att stötta besöksnäringen. Andra 

branscher har drabbats i mycket olika omfattning. Kon-

sekvenserna av pandemin för kommunens näringsliv 

är i detta läge oöverblickbara. 

Den nya politiska majoriteten har tillsammans med 

olika tjänstepersoner haft som mål att öka frekvensen 

av företagsbesök. Dessa planer har inte heller kunna 

effektuerats i motsvarande omfattning på grund av 

läget med covid-19.  

För att mildra effekten av covid-19 och för att stödja 

det lokala näringslivet har Företagarna Vimmerby, 

Vimmerby handel, Vimmerby Fastighetsklubb, Vim-

merby Turistbyrå och Vimmerby kommun gått samman 

under begreppet Vimmerby Tillsammans. Konceptet 

fick stor uppmärksamhet, bland annat blev Vimmerby 

utvald som en av tre pilotkommuner av Familjen 

Kamprads Stiftelse för att testa ett nytt koncept där 

entreprenörskap ska minska äldres känsla av isolering.  

 

Arbetet med bostäder har fortsatt. Under året har kom-

munen upprättat rutiner för tomtkö och på försomma-

ren släpptes tomter för försäljning i Nosshult. Dialog 

med olika aktörer på marknaden pågår kontinuerligt 

och markanvisningsavtal har tecknats med en aktör för 

nybyggnation av hyresrätter/bostadsrätter/

trygghetsboende på tomter i Vimmerby tätort. Tyvärr 

har det rådande läget med pandemin gjort att planer 

har satts på paus.  

Tre markanvisningsavtal har tecknats för fyra tomter 

på industriområdet Krönsmon dit det också färdigställts  

en visningsväg. Vimmerby kommun har beviljats med-

finansiering av Trafikverket till en ny infart till området. 

Infarten beräknas vara färdigställd under senhösten.  

 

Under första halvåret har ett utvecklingsråd genomförts 

där kommunens högsta politiska ledning och tjänste-

mannaledning ingår. Utvecklingsrådet var denna gång 

förstärkt med aktörer från näringslivet och föreningsli-
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vet och hade temat ”Postcorona och Vimmerby Till-

sammans”. 

Kommunens hållbarhetsfrågor diskuteras mer frekvent 

och kommunfullmäktige har fattat beslut om ny håll-

arbetspolicy. När det gäller omställningen av kommu-

nens fordonsflotta så ökar antalet biogasbilar och be-

räknas var uppe i drygt 20 stycken vid årets slut.  

De stora nämnderna har fortsatta svårigheter att in-

rymma verksamheten inom respektive budgetram. På 

investeringssidan har diskussioner fortsatt och priorite-

ringar kvarstår om var satsningar ska ske utifrån vårt 

behov och vår ekonomiska betalningsförmåga inom 

kommunkoncernen. Det låga ränteläget kvarstår samt 

att vi påverkas av statens styrning genom generella 

Solnedgång vid Krön 

Solnedgång vid Krön 
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och riktade statsbidrag. I år är läget mer osäkert än 

någonsin. Kommunfullmäktige har inte fattat några be-

slut om ramar utan budgetprocessen är förskjuten till 

hösten. Det ekonomiska läget var ansträngt redan in-

nan pandemin. Medvetenheten är hög om att det kom-

mer att krävas ett långsiktigt och transparent anpass-

ningsarbete på såväl drift- som investeringssidan om 

verksamheten ska kunna inrymmas inom ram 2021. 

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har på be-

ställning av kommunen gjort en analys av Vimmerby 

kommun. Den redovisades i slutet av augusti och finns 

med som underlag i höstens budgetarbete. 

 

Vimmerby kommun finns med i kommunalförbundet 

ITSAM som levererar support och drift av IT till sex 

kommuner. Ett utvecklingsarbete pågår kring förtydli-

gande av roller, ansvar, ambitionsnivåer samt kring 

fördelningsprincip mellan medlemskommuners anslags-

finansiering. 

 

Sveriges kommuner har fått utökade krav på sig kopp-

lat till totalförsvaret. I början på året deltog kommunens 

politiska ledning, tjänstemannaledning och tjänstemän 

kopplat till krishantering och kommunikation i en totalt-

försvarsövning för att bygga på kunskapsnivån.  

Under våren påbörjades arbetet med att få till en funge-

rande organisation runt POSOM, psykiskt och socialt 

och omhändertagande vid olyckor och katastrofer.  

 

Det länsgemensamma kommunförbundet och Region 

Kalmar har under året fortsatt att samordna frågor uti-

från regionalt perspektiv, bland annat om den regionala 

transportplanen och upprustning av Stångådalsbanan 

som kräver samfinansiering. 

 

 

Förväntad utveckling 

 

Kommunfullmäktige har ställt sig positiv till en satsning 

på fiber för ”Sevedeprojektet” som ligger i kommunens 

nordvästra del. Projektet kommer att genomföras förut-

satt att anslutningsgrad motsvarar ställda krav. 

 

Det politiska visionsarbetet har avstannat men beräk-

nas återupptas under hösten 2020. Kommunens arbete 

kommer också att fortsätta utvecklingsarbetet kring att 

stärka den lokala attraktionskraften och internt i organi-

sationen kommer det fortsatt göras satsningar på våra 

medarbetare och ledare. Parallellt kommer kommunens 

styrmodell att uppdateras. 

Ekonomisk hållbarhet, kompetensförsörjning, infrastruk-

tur och bostäder är även fortsatt prioriterade frågor 

inom kommunen. Vi behöver bland annat satsa på vux-

enlärandet i allmänhet för att underlätta matchning mel-

lan behov och tillgång av arbetskraft.  

Vimmerby kommun tappar något i befolkning och den 

senast kända siffran visar 15640. 

Fler bostäder behövs. Därför måste dialogen med olika 

marknadsaktörer som är intresserade av att investera i 

nya bostäder i kommunen fortsätta prioriteras eftersom 

det kommunala investeringsutrymmet är begränsat.  

 

Inom kommunkoncernen planeras det för omfattande 

investeringar under 2020 framåt. Till exempel kan näm-

nas en ny förskola, tillskott av platser inom vård- och 

omsorgsboende och hyreslägenheter samt att det finns 

många frågeställningar kring grundskolas struktur i 

Vimmerby där ett arbete pågår. 

 

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 volymför-

ändringar kopplat till kvalitet. 

 

Som en följd av pandemin har vårt interna arbete med 

digitaliseringen växlat upp rejält. Det kan bli en positiv 

effekt som skapat helt andra förutsättningar 

”Postcorona”. Då kan erfarenheter och nya kunskaper 

användas i syfte att skapa mervärde för våra medbor-

gare och effektivisera våra interna processer. Bra e-

tjänster ska skapa en enklare vardag för medborgarna 

och frigöra tid för att kunna kvalitetssäkra och utveckla 

de tjänster vi tillhandahåller.  

 

Plats för var kommunens återvinningscentral ska finnas 

framöver ska fastställas. Ett planprogram finns nu fram-

tagit för vidare diskussioner kring del av Vimmerby där 

bland annat södra industriområdet ingår. 

 

Vimmerby blev utvald som en av tre pilotkommuner av 

Familjen Kamprads Stiftelse att testa ett nytt koncept där 

entreprenörskap ska minska äldres känsla av isolering. 
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Förberedelser har startats upp för att ta fram en ny över-

siktsplan som ska vara klar år 2022.  

 

Nationellt händer mycket inom områden som civilt för-

svar m m. En säkerhet- och trygghetsorganisation ska 

arbetats fram där räddningstjänstens verksamhet utgör 

bas.  

 

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 fo-

kus på människors liv och hälsa samt att säkra sam-

hällsviktig verksamhet. I ett längre perspektiv behöver vi 

göra en överblick av konsekvenserna av pandemin.  

 

 

Ekonomisk översikt 
 

Verksamhetens nettokostnader inklusive pensioner och 

avskrivningar har ökat med 18,6 mnkr i jämförelse med 

samma period föregående år. 

 

Fr o m 1 januari 2018 bokas aktuell semesterlöneskuld 

upp varje månad. Då många har tagit ut semester under 

sommarmånaderna så är semesterlöneskulden låg 31/8 

och därmed också lägre lönekostnader. Återstående 

månader av året kommer semesterlöneskulden återigen 

öka. Tidigare år bokades förändring upp endast 31/12. 

Om vi skulle ha redovisat semesterlöneskulden enligt 

tidigare princip, alltså inte reglerat den löpande under 

året, så skulle resultatet ha varit 9,8 mnkr lägre nu per 

31/8.  

 

Intäkter för skatter och statsbidrag har ökat med 26,2 

mnkr jämfört med samma period föregående år. Under 

år 2020 har staten gått in med extra tillskott till kommu-

nerna och Vimmerby kommun har blivit tilldelat 31,1 

mnkr. Av dessa ligger 12,7 mnkr med i resultatet då 

bidraget har intäktsförts succesivt från och med den 

månaden då beslutet fattades.  

 

I prognosen för hela 2020 beräknas eget kapital minska 

med 5,9 mnkr. Summa nämnder visar i prognosen ett 

driftunderskott jämfört med budget på 43,9 mnkr. Den 

största avvikelsen mot budget prognostiserar social-

nämnden med ett underskott om 38,9 mnkr. 

 

Summa skatter och statsbidrag beräknas enligt den 

senaste prognosen från SKR i augusti bli 21,3 mnkr 

högre än budgeterat.  

 

Finansiella intäkter och finansiella kostnader beräknas 

till årets slut bli 2,0 mnkr respektive 3,0 mnkr bättre än 

budgeterat. Det vill säga, summa finansnetto 5,0 mnkr, 

bättre än budget.  

 

2020 års investeringsbudget är fastställd till 80 mnkr. 

Under årets 8 första månader uppgår investeringsutgif-

terna till 40,4 mnkr och till årets slut beräknas nettoinve-

steringarna uppgå till 73,3 mnkr 

 

Vad gäller den framtida utvecklingen av skatteunderla-

get och därmed den huvudsakliga finansieringen av 

kommunens verksamheter har självklart covid-19 och 

dess effekter på hela samhället även påverkat Vim-

merby kommun i stor utsträckning. Flera extra statsbi-

drag och olika satsningar har under året aviserats både 

för innevarande år och kommande år. 

 

De historiskt låga räntorna har legat kvar på en mycket 

låg nivå och Riksbankens reporänta är från och med 

den 23 september satt till 0 %. 

 

Vimmerby kommuns skattesats är 22,36 %. Det har 

under flera år varit den högsta skattesatsen i Kalmar län 

och Småland. Fler och fler kommuner och regioner pra-

tar om och aviserar skattehöjningar.  

 

Fortsättning på nästa sida. 

Bysjövägen 
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Förändring av eget kapital  

 

Det egna kapitalet har fram till 2020-08-31 ökat med 

14,9 mnkr och uppgår till 770,0 mnkr vid periodens slut. 

Enligt prognos för hela år 2020 beräknas det egna kapi-

talet minska med 5,9 mnkr.  

 
 

Soliditet 

 

Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som är 

finansierade med eget kapital och kan sägas vara ett 

uttryck för den finansiella styrkan. Utvecklingen av soli-

diteten bestäms av två faktorer, dels tillgångsökningen 

och dels resultatutvecklingen. Det finns inga veder-

tagna normer för en önskvärd kommunal soliditet.  

 

Soliditeten har minskat till 49,8 procent. I soliditetsbe-

räkningen inkluderas pensionsskuld som intjänats 1998 

och framåt. Pensionsskuld som avser tid före 1998 är 

upptagen under ansvarsförbindelser i not 19. Skulle 

detta åtagande, per den sista augusti 324,6 mnkr, läg-

gas in som en avsättning i balansräkningen minskar 

kommunens soliditet till 28,8 procent. 

 

Likvida medel 

 

De likvida medlen, exkl koncernkontot, uppgick vid peri-

odens slut till 47,9 mnkr. Prognosen för investeringarna 

säger att kommunen ska investera ytterligare 33 mnkr 

till årets slut. För att bland annat likviditetsmässigt 

kunna hantera detta investeringsprogram genomförde 

Vimmerby kommun i början av året en nyupplåning 

med 50 mnkr. 

 

Omsättnings- och anläggningstillgångar 

Av balansräkningen framgår att kommunens tillgångar 

uppgår till 1 547 mnkr vilket är en ökning från årsskiftet 

med 31,5 mnkr.  

Av dessa utgör anläggningstillgångarna 1 169 mnkr och 

omsättningstillgångarna 378 mnkr. 

 

Anläggningstillgångarna har ökat med 17,3 mnkr sedan 

årsskiftet. Det beror till största del på att grundskolorna 

har rustats upp med 12,3 mnkr och brandstation har 

byggts om för 7.0 mnkr. Summa omsättningstillgångar 

har ökat sedan årsskiftet med 14,1 mnkr. 

 

KLP bildades under 1996 och har till uppgift att ut-

föra kapitalförvaltningstjänster.  

 

Bolaget ägs av tio länskommuner samt landstinget i 

Kalmar län. För kapitalförvaltningsverksamheten tilläm-

pas fastställd placeringspolicy. Avsättning till Kalmar 

läns Pensionskapitalförvaltning AB har ej skett under 

årets första 8 månader och planeras ej heller ske till 

årets slut. 

 

Vimmerby kommuns andel av bolagets totala place-

ringar har under perioden minskat med 4,7 mnkr. 
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Skulder 

 

Korta skulder har sedan årsskiftet minskat med 35,5 

mnkr och utgör 178,4 mnkr. I korta skulder ingår per-

sonalens intjänade semester och övertidsersättning 

med 25,8 mnkr. Den långfristiga låneskulden uppgår 

per balansdagen till 509 mnkr och 50 mnkr har lånats 

upp sedan årsskiftet. Av dessa 509 mnkr avser 189 

mnkr lån för den leasinglösning som Vimmerby Energi 

och Miljö tecknat för panna och turbin vid kraftvärme-

verket på Tallholmen. Samtliga lån är upptagna hos 

Kommuninvest.   

 

Pensionsavsättningen utgör vid periodens slut 76,2 

mnkr. Avsättningen har från årets början ökat med 2,2 

mnkr.  

 

Periodens andel av individuell del pensioner har bok-

förts som kortfristig skuld med 17,5 mnkr. 

 

 

  

Eget kapital 

 

Periodens resultat utgör plus 14,9 mnkr och eget kapi-

tal vid periodens slut är 770,0 mnkr.  

 

Balanskrav 

 

Enlig kommunallagen ska kommunens ekonomi plane-

ras och styras mot ett resultat i balans, vilket innebär att 

intäkterna minst ska överstiga kostnaderna i såväl bud-

get och i bokslut. Eventuella underskott i bokslutet ska 

inarbetas inom tre år enligt en åtgärdsplan som kom-

munfullmäktige beslutar om. Detta innebär att det egna 

kapitalet säkras över tiden genom planering och styr-

ning för att nå balans. 

 

Vid avstämning mot lagens krav är huvudprincipen att 

realisationsvinster samt orealiserade vinster/förluster 

på finansiella instrument inte ska medräknas i resulta-

tet.  

 

Från tidigare år finns ingenting att återställa. Beslut om 

eventuell avsättning till RUR tas i samband med bokslut 

och årsredovisning 2020. Av tidigare års avsättning till 

RUR återstår 11,9 mnkr. 

 

Prognosen över balanskravsresultatet till årets slut är  

0 mnkr när RUR har återförts med 6,9 mnkr. 

 

 

 

Måluppfyllelse 

 

För år 2020 har Vimmerby kommun tre övergripande 

finansiella mål. Målen är att resultatet för kommunen 

ska uppgå till minst 2 % av summa skatter och statsbi-

drag (19,7 mnkr), 100 % självfinansiering av investe-

ringar samt att amortera på låneskulden motsvarande 

effekten av skattehöjningen (16 mnkr).  

 

Prognosen för helåret visar att resultatet uppgår till mi-

nus 5,9 mnkr, att investeringsutgifterna uppgår till 73,3 

mnkr och att Vimmerby kommun under året inte kom-

mer att amortera på låneskulden.  

  

Bedömningen är därmed att inget av de tre finansiella 

övergripande målen kommer att uppnås till årets slut.  

Mnkr 
Prognos 

2020-12-31 
Utfall 

2020-08-31 
Utfall 

2019-12-31 

Periodens resultat -5,9 14,9 22,3 

Realisationsvinster -1,0 -1,0 -4,5 

Orealiserade vinster 
och förluster i värde-
papper  - 14,8 -20,9 

Återföring av oreali-
serade vinster och 
förluster i värdepapper  - - - 

Resultat efter balans-
kravsjusteringar -6,9 28,7 -3,1 

Förändring RUR 6,9 - 3,2 

Balanskravsresultat 0 28,7 0,1 

Långfristiga skulder 
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Resultaträkning, kommunen (tkr) 

 Not 2020-08-31 2019-08-31 2019-12-31 Budget Prognos 

Verksamhetens intäkter 1 112 313 120 147 184 773 120 130 165 252 

Verksamhetens kostnader 2 -741 375 -731 773 -1 133 051 -1 071 150 -1 168 186 

Avskrivningar 3 -22 569 -21 368 -32 297 -33 435 -33 438 

Verksamhetens nettokostnader  -651 631 -632 994 -980 575 -984 455 -1 036 372 

Skatteintäkter 4 483 064 481 422 722 614 732 794 726 289 

Generella statsbidrag och utjämning 5 187 064 162 463 243 169 259 405 287 210 

Verksamhetens resultat  18 497 10 891 -14 792 7 744 -22 873 

Finansiella intäkter 6 2 949 28 643 46 956 25 800 27 600 

Finansiella kostnader 7 -6 572 -6 073 -9 903 -13 822 -10 600 

Resultat efter finansiella poster  14 874 33 461 22 261 19 722 -5 873 

Skatt aktuell  - - - - - 

Skatt uppskjuten  - - - - - 

PERIODENS RESULTAT 15 14 874 33 461 22 261 19 722 -5 873 

Balansräkning, kommunen (tkr) 

TILLGÅNGAR Not 2020-08-31 2019-08-31 2019-12-31 

Budget 

2020-12-31 

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar  - - - - 

Mark och byggnader 8 764 990 712 311 744 360  

Maskiner och inventarier 9 29 022 33 415 32 292  

Finansiella anläggningstillgångar 10 374 872 375 115 374 924  

Summa anläggningstillgångar  1 168 884 1 120 841 1 151 576 1 133 900 

Omsättningstillgångar      

Exploateringsfastigheter 11 27 179 29 161 28 379  

Fordringar 12 87 810 134 765 88 500  

Kortfristiga placeringar 13 239 871 231 144 244 742  

Kassa och bank 14 23 284 -28 940 2 382  

Summa omsättningstillgångar  378 144 366 130 364 003 373 200 

SUMMA TILLGÅNGAR  1 547 028 1 486 971 1 515 579 1 507 100 

      

EGET KAPITAL 15 770 020 766 540 755 146 761 100 

Därav periodens resultat  14 874 33 461 22 261 19 722 

Avsättningar 16 76 217 79 336 73 961 87 000 

Därav avsättningar för pensioner  76 217 79 336 73 961 87 000 

SKULDER      

Långfristiga skulder 17 522 350 472 631 472 537 497 600 

Kortfristiga skulder 18 178 441 168 464 213 935 161 400 

Summa skulder  700 791  641 095 686 472 659 000 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING-

AR OCH SKULDER   1 547 028 1 486 971 1 515 579 1 507 100 

      

Ansvarsförbindelser 19 987 841 953 263 990 070  

Därav pensionsförpliktelser  324 607 331 787 326 836  

Därav övriga borgensåtagande  663 234 621 476 663 234  
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Resultaträkning, kommunkoncernen (tkr) 

 Not 2020-08-31 2019-08-31 2019-12-31 

Verksamhetens intäkter  294 524 311 559 473 590 

Verksamhetens kostnader  -871 145 -870 290 -1 338 175 

Avskrivningar  -59 107 -51 272 -103 392 

Verksamhetens nettokostnader  -635 728 -610 003 -967 977 

Skatteintäkter  483 064 481 422 722 614 

Generella statsbidrag och utjämning  187 064 162 463 243 169 

Verksamhetens resultat  34 400 33 882 -2 194 

Finansiella intäkter  260 29 182 44 343 

Finansiella kostnader  -13 976 -18 279 -24 143 

Resultat efter finansiella poster  20 684 44 785 18 006 

Skatt aktuell  - - -7 

Skatt uppskjuten  -16 -16 -2 126 

PERIODENS RESULTAT  20 668 44 769 15 873 

Balansräkning, kommunkoncernen (tkr) 

TILLGÅNGAR Not 2020-08-31 2019-08-31 2019-12-31 

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar  822 4 201 2 120 

Mark och byggnader  1 450 988 1 253 343 1 332 354 

Maskiner och inventarier  574 265 624 204 596 904 

Finansiella anläggningstillgångar  238 351 230 894 238 403 

Summa anläggningstillgångar  2 264 426 2 112 642 2 169 781 

Omsättningstillgångar     

Förråd, Exploateringsfastigheter  36 911 34 613 37 082 

Fordringar  98 175 108 375 130 274 

Kortfristiga placeringar  239 871 231 144 244 742 

Kassa och bank  23 564 -28 931 2 390 

Summa omsättningstillgångar  398 521 345 201 414 488 

SUMMA TILLGÅNGAR  2 662 947 2 457 843 2 584 269 

     

EGET KAPITAL  795 211 803 618 774 542 

Därav periodens resultat  20 668 44 769 15 873 

AVSÄTTNINGAR  137 942 149 719 132 128 

Därav avsättningar för pensioner  76 695 79 888 74 439 

SKULDER     

Långfristiga skulder  1 391 862 1 316 741 1 412 976 

Kortfristiga skulder  337 932 187 765 264 623 

Summa skulder  1 729 794 1 504 506 1 677 599 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING-

AR OCH SKULDER   2 662 947 2 457 843 2 584 269 

     

Ansvarsförbindelser  337 995 337 137 340 224 

Därav pensionsförpliktelser  324 607 331 787 326 836 

Därav övriga borgensåtagande  13 388 5 350 13 388 
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Kassaflödesanalys, kommunen (tkr) 

  2020-08-31 2019-08-31 2019-12-31 

Den löpande verksamheten     

Resultat efter finansiella poster  14 874 33 461 22 261 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  23 688 15 579 21 667 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 

rörelsekapital  38 562 49 040 43 928 

     

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital     

Ökning (-)/Minskning (+) av förråd, exploateringsfastighet  1 200 - 782 

Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar och placeringar  5 561 -32 224 443 

Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder  -35 494 -23 870 21 601 

Kassafllöde från den löpande verksamheten  9 829 -7 054 66 754 

     

Investeringsverksamheten     

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -40 374 -33 120 -76 450 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  1 395 5 054 5 708 

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar  -23 -45 -49 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  75 75 269 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -38 927 -28 036 -70 522 

     

Finansieringsverksamheten     

Nyupplåning  50 000 - - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  50 000 - - 

     

SUMMA KASSAFLÖDE  20 902 -35 090 -3 768 

     

Likvida medel vid årets början  2 382 6 150 6 150 

Likvida med vid periodens slut  23 284 -28 940 2 382 

Summa kassaflöde  20 902 -35 090 -3 768 

     

Tilläggsupplysningar     

Poster som inte ingår i kassaflödet     

Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar  22 569 21 368 32 297 

Avsättningar till pensioner  2 256 -1 755 -7 130 

Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar  -950 -3 846 -4 499 

Upplösning av investeringsbidrag och anslutningsavgifter  -187 -188 -282 

Anläggningstillgång omförd till kostnad  - - 1 475 

Förändring eget kapital, återf insatsemission Kommuninvest  - - -194 

Summa   23 688 15 579 21 667 
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Noter till resultat- och balansräkningen, kommunen (tkr) 

Not 1  Verksamhetens intäkter 2020-08-31 2019-08-31 

Taxor och avgifter 14 264 14 193 

Hyror och arrenden 12 685 12 738 

Försäljningsmedel 12 684 12 188 

Försäljning av verksamhet och ersättning för tjänster 13 557 13 166 

Bidrag 55 773 63 841 

Övrigt 2 400 175 

Realisationsvinst vid avyttring av tillgångar 950 3 846 

Summa verksamhetens intäkter 112 313 120 147 

   

Not 2  Verksamhetens kostnader 2020-08-31 2019-08-31 

Personalkostnader inklusive pensioner och löneskatt 511 678 514 653 

Material 47 868 39 497 

Hyror 15 636 15 292 

Tjänster inkl köp av verksamhet 146 663 144 078 

Lämnade bidrag 19 530 18 253 

Realisationsförlust vid avyttring av tillgångar mm - - 

Summa verksamhetens kostnader 741 375 731 773 

   

Not 3  Avskrivningar   

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

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

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

   

Not 4  Skatteintäkter 2020-08-31 2019-08-31 

Preliminära skatteintäkter 490 289 486 008 

Preliminär slutavräkning -7 225 -4 586 

Summa skatteintäkter 483 064 481 422 

   

Not 5  Generella statsbidrag och utjämning 2020-08-31 2019-08-31 

Inkomstutjämning 121 786 124 230 

Kostnadsutjämning 3 893 -5 824 

Fastighetsavgift 20 397 19 820 

LSS-avgift 12 839 9 515 

Regleringsbidrag 10 684 7 369 

Generella bidrag 17 465 7 353 

Summa generella statsbidrag och utjämning  187 064 162 463 
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Noter till resultat- och balansräkningen, kommunen (tkr) 

Not 6  Finansiella intäkter 2020-08-31 2019-08-31 

Räntor på utlämnade lån 730 442 

Dröjsmålsräntor 24 23 

Borgensavgift 2 842 2 196 

Överskottsutdelning Kommuninvest 815 1 956 

Värdeförändring KLP, se vidare not 13 -1 485 23 980 

Övriga finansiella intäkter 23 46 

Summa finansiella intäkter 2 949 28 643 

   

Not 7  Finansiella kostnader 2020-08-31 2019-08-31 

Räntor på anläggningslån 1 771 1 526 

Ränta på pensionsskuld 1 352 1 837 

Dröjsmålsräntor 15 22 

Värdereglering KLP 3 263 2 506 

Övriga finansiella kostnader 171 182 

Summa finansiella kostnader 6 572 6 073 

   

Not 8  Mark och byggnader 2020-08-31 2019-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 1 062 702 990 807 

Ingående ackumulerade avskrivningar -318 342 -292 599 

Periodens av– och nedskrivningar -18 587 -26 427 

Realisationsvinst/förlust 905 3 558 

Omklassificering - -1 475 

Bruttoinvesteringar 39 662 75 263 

Försäljningar, bidrag mm -1 350 -4 767 

Bokfört värde 764 990 744 360 

   

Not 9  Maskiner och inventarier 2020-08-31 2019-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 154 518 155 086 

Ingående ackumulerade avskrivningar -122 226 -118 111 

Periodens avskrivningar -3 982 -5 870 

Realisationsvinst/förlust 45 941 

Bruttoinvesteringar 712 1 187 

Försäljningar, bidrag mm -45 -941 

Bokfört värde 29 022 32 292 
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Noter till resultat- och balansräkningen, kommunen (tkr) 

Not 10  Finansiella anläggningstillgångar 2020-08-31 2019-12-31 

Långfristig utlåning   

Kommuninvest AB, förlagslån 2 700 2 700 

SE Banken 212 073 212 073 

Vimmerby Energi & Miljö AB 7 393 7 393 

Summa långfristig utlåning 222 166 222 166 

Aktier   

Vimmerby kommun Förvaltnings AB 148 678 148 678 

Varav nominellt värde aktier 6 100 tkr 

Varav överkursfond 20 000 tkr 

Varav övrigt aktieägartillskott 122 578 tkr   

Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning AB 10 10 

Kommuninvest i Sverige AB 3 077 3 077 

Industriellt UtvecklingsCentrum i Kalmar AB 10 10 

Vimmerby Sparbank 7 7 

Inera AB 42 42 

Summa aktier 151 824 151 824 

Andelar   

Södra, insatskapital 624 601 

Kreditgarantiföreningen norra Småland EF 100 100 

Summa andelar 724 701 

Övrigt 158 233 

Summa värdepapper och andelar 152 706 152 758 

Summa finansiella anläggningstillgångar 374 872 374 924 

   

Not 11  Exploateringsfastighet 2020-08-31 2019-12-31 

Exploateringsområde Ceos 3 681 3 681 

Exploateringsområde Krönsmon 23 498 23 498 

Exploateringsområde Vendledal 2 - 1 200 

Summa exploateringsfastigheter 27 179 28 379 

   

Not 12  Kortfristiga fordringar 2020-08-31 2019-12-31 

Fordringar hos staten 24 065 17 831 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 581 14 855 

Mervärdesskatt 4 105 9 622 

Kundfordringar 5 389 12 766 

Avräkning koncernbolag 34 670 33 422 

Övriga kortfristiga fordringar - 4 

Summa kortfristiga fordringar  87 810 88 500 
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Noter till resultat- och balansräkningen, kommunen (tkr) 

Not 13  Placeringar av pensionsmedel via KLP 2020-08-31 2019-12-31 

Aktier anskaffningsvärde  121 751 122 952 

Aktie värdeförändring 6 192 18 344 

Obligationer mm anskaffningsvärde 97 030 92 759 

Obligationer mm värdeförändring -93 2 551 

Banktillgodohavande 14 348 7 459 

Upplupna ränteintäkter 643 677 

Summa kortfristiga placeringar 239 871 244 742 

Aktiernas marknadsvärde är 127.943 tkr.  

Obligationernas marknadsvärde är 96.937 tkr. 

Utbetalat för placering via KLP 51.000 tkr. 

Totalt marknadsvärde 2019-12-31, 244 013 tkr. 

Värdeminskning under perioden utgör -4.748 tkr. 

Fr o m 190101 ska placeringsmedel tas upp till marknadsvärdet. Värdeförändringen för 

perioden 200101-200831 är -14.796 tkr.   

   

Not 14  Likvida medel 2020-08-31 2019-12-31 

Kassa, bank, plusgiro, Vimmerby kommun 47 863 13 687 

Bank, bolag ingående i koncernen -24 579 -11 305 

Summa likvida medel 23 284 2 382 

   

Not 15  Eget kapital 2020-08-31 2019-12-31 

Ingående balans 755 146 733 079 

Återföring insatsemission Kommuninvest - -194 

Periodens resultat 14 874 22 261 

Summa eget kapital 770 020 755 146 

   

Not 16  Avsättningar 2020-08-31 2019-12-31 

Avsättning pensioner 76 217 73 961 

Bokfört värde 76 217 73 961 

   

Not 17  Långfristiga skulder 2020-08-31 2019-12-31 

Ingående låneskuld 458 784 458 784 

Nyupplåning 50 000 - 

Summa lån i banker och kreditinstitut 508 784 458 784 

Ingående kostnadsersättning och investeringsbidrag 13 753 14 035 

Periodens upplösning av investeringsbidrag -187 -282 

Summa kostnadsersättningar och investeringsbidrag 13 566 13 753 

Summa långfristiga skulder 522 350 472 537 
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Noter till resultat- och balansräkningen, kommunen (tkr) 

Not 18  Kortfristiga skulder 2020-08-31 2019-12-31 

Leverantörsskulder 22 859 56 013 

Skuld till staten 37 289 12 564 

Personalens skatter och löneavdrag 13 485 11 724 

Upplupna löne- och semesterlöneskulder 25 768 35 715 

Upplupna sociala avgifter 27 924 30 587 

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 550 15 173 

Individuell del pensioner 17 494 22 793 

Mervärdesskatt 497 2 160 

Avräkning koncernbolag 10 827 27 130 

Övrigt (bl a ankomstreg. lev.fakturor, därav minus) -1 252 76 

Summa kortfristiga skulder 178 441 213 935 

   

Not 19  Ansvarsförbindelser 2020-08-31 2019-12-31 

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

Borgen och andra förpliktelser gentemot övriga kommunala företag 351 174 351 174 

Pensionsförpliktelser 261 232 263 026 

Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser 63 375 63 810 

Övriga ansvarsförbindelser 13 060 13 060 

Summa borgensåtagande 987 841 990 070 

   

Infriade borgensåtagande 

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

skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. 

Samtliga 291 kommuner och regioner som per 2020-06-30 var medlemmar i Kommuninvest 

ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 

 

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

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

tagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas 

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

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

Kommuninvest ekonomisk förening. 

 

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

nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-06-30 uppgick Kommuninvest i Sve-

rige AB:s totala förpliktelser till 525 299 976 tkr och totala tillgångar till 528 168 526 tkr.  

Vimmerby kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 241 301 tkr och andelen 

av de totala tillgångarna uppgick till 1 248 998 tkr.   
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Driftredovisning (tkr) 

Nämnd 
Utfall 

200831  

Budget 

2020 

Återstår 

av budget 

Prognos 

201231 

Avvikelse 

budg/prog 

Utfall 

2019   

Kommunstyrelse centrala 3 552 2 921 -631 7 760 4 839 5 548 Intäkter 

förvaltningen -42 386 -84 184 -41 798 -87 888 -3 704 -65 846 Kostnader 

 -38 834 -81 263 -42 429 -80 128 1 135 -60 298 Netto 

        

Valnämnd Intäkter - - - - - 396  

 Kostnader -9 -75 -66 -75 - -816 

 -9 -75 -66 -75 - -420 Netto 

        

Överförmyndare 2 000 3 285 1 285 2 902 -383 2 296 Intäkter 

 -2 998 -5 418 -2 420 -4 755 663 -3 966 Kostnader 

 -998 -2 133 -1 135 -1 853 280 -1 670 Netto 

        

Revisorer - - - - - - Intäkter 

 Kostnader -381 -886 -505 -886 - -885 

 Netto -381 -886 -505 -886 - -885 

        

Samhällsbyggnad exkl. Intäkter  37 857 41 367 3 510 48 228 6 861 60 439 

fastighetsförvaltning Kostnader -105 466 -145 079 -39 613 -154 892 -9 813 -165 488 

 Netto -67 609 -103 712 -36 103 -106 664 -2 952 -105 049 

       

 

Fastighetsförvaltning Intäkter  58 823 88 478 29 655 88 508 30 83 324 

 Kostnader -59 044 -96 625 -37 581 -93 003 3 622 -93 331 

 Netto -221 -8 147 -7 926 -4 495 3 652 -10 007 

        

Utvecklingsavdelningen Intäkter  1 517 1 754 237 1 754 - 3 074 

 Kostnader -20 325 -31 336 -11 011 -31 328 8 -30 923 

 Netto -18 808 -29 582 -10 774 -29 574 8 -27 849 

        

Barn– och utbildningsnämnd Intäkter  41 585 32 259 -9 326 61 520 29 261 62 453 

 Kostnader -270 805 -392 577 -121 772 -428 597 -36 020 -421 699 

 Netto -229 220 -360 318 -131 098 -367 077 -6 759 -359 246 
        

Socialnämnd Intäkter  44 375 47 764 3 389 61 652 13 888 79 550 

 Kostnader -328 657 -430 201 -101 544 -482 947 -52 746 -473 064 

 Netto -284 282 -382 437 -98 155 -421 295 -38 858 -393 514 

        

Miljö– och byggnadsnämnd Intäkter  - - - - - - 

 Kostnader -5 768 -8 634 -2 866 -9 025 -391 -9 104 

 Netto -5 768 -8 634 -2 866 -9 025 -391 -9 104 

        

SUMMA exkl finansiering Intäkter  189 709 217 828 28 119 272 324 54 496 297 080 

 Kostnader -835 839 -1 195 015 -359 176 -1 293 396 -98 381 -1 265 122 

 Netto -646 130 -977 187 -331 057 -1 021 072 -43 885 -968 042 

        

Finansiering Intäkter  702 760 1 063 727 360 967 1 079 027 15 300 1 052 889 

 Kostnader -41 756 -66 818 -25 062 -63 828 2 990 -62 586 

 Netto 661 004 996 909 335 905 1 015 199 18 290 990 303 

        

Totalt Intäkter  892 469 1 281 555 389 086 1 351 351 69 796 1 349 969 

 Kostnader -877 595 -1 261 833 -384 238 -1 357 224 -95 391 -1 327 708 

 Netto 14 874 19 722 4 848 -5 873 -25 595 22 261 
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Investeringar (tkr) 

Nämnd, utgifter 
Utfall 

200831  

Budget 

2020 

Återstår 

av budget 

Prognos 

201231 

Avvikelse 

budg/prog 

Utfall 

2019  

       
Kommunstyrelseförvaltningen exkl samhällsbyggnad- och utvecklingsavdelningen  

Inventarier - 650 650 650 - - 

Totalt kommunstyrelseförvaltn exkl - 650 650 650 - - 

samhällsbyggn– och utveckl.avd       

       

Samhällsbyggnadsavdelningen       

Fastighetsförvaltning; förskolor 5 079 12 950 7 871 5  519 -7 431 2 762 

Fastighetsförvaltning; grundskolor 12 318 24 050 11 732 15 903 -8 147 11 506 

Fastighetsförvaltning; gymnasieskola 1 271 - -1 271 3 339 3 339 8 600 

Fastighetsförvaltning; äldreboende 2 548 8 000 5 452 3 737 -4 263 5 514 

Fastighetsförvaltning; stadshuset 722 1 250 528 1 197 -53 2 207 

Fastighetsförvaltning; brandstation 6 963 4 300 -2 663 8 663 4 363 9 507 

Fastighetsförvaltning; ishallen 2 629 4 500 1 871 4 500 - 13 569 

Fastighetsförvaltning; div fastigheter 703 3 400 2 697 1 950 -1 450 962 

Fastighetsförvaltning; div fritidsanläggn. 1 062 2 200 1 138 2 050 -150 5 589 

Kosten; bil med kyla  550 600 50 550 -50 - 

Lokalvården; städmaskiner - - - 300 300 235 

Räddningstjänsten, fordon och inventarier - 2 700 2 700 2 950 250 - 

Gator och vägar 3 644 12 600 8 956 15 430 2 830 8 881 

Mark och exploatering 2 189 1 700 -489 5 560 3 860 6 364 

Totalt samhällsbyggnadsavdelningen 39 678 78 250 38 572 71 648 -6 602 75 696 

       

Utvecklingsavdelningen       

Badanläggningar utomhus - - - - - 226 

Motionsspår nya lampor - - - - - 210 

Totalt utvecklingsavdelningen - - - - - 436 

       

Socialnämnden       

Inventarier 163 1 100 937 450 -650 318 

Totalt socialnämnden 163 1 100 937 450 -650 318 

       

Barn– och utbildningsnämnden       

Maskinutrustning gymnasieskolan 533 - -533 592 592 - 

Totalt barn– och utbildningsnämnden 533 - -533 592 592 - 

       

Totalt 40 374 80 000 39 626 73 340 -6 660 76 450 

       

Nämnd, inkomster 
Utfall 

200831  

Budget 

2020 

Återstår 

av budget 

Prognos 

201231 

Avvikelse 

budg/prog 

Utfall 

2019  

Investeringsstöd Borghaga/Vimarhaga 131 - -131 - - 197 

Investeringsstöd AL– och Södra Vi skola 46 - -46 - - 69 

Investeringsstöd Källängsparken 10 - -10 - - 16 

Totalt 187 - -187 - - 282 
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Kommunstyrelseförvaltningen (exkl samhällsbyggnadsavd) 

Perspektiv Mål Måluppfyllelse  

Utfall 

200831 

Progn 

201231 

Ekonomi  

En ekonomi i balans. Utfallet är 15,4 mnkr bättre än budgetens 

åtta månader. Prognosen visar på 1.1 mnkr 

bättre än budgeten. 

  

Invånare 

och brukare 

Leverera tjänster av hög kvalité. Inte aktuellt med någon undersökning 2020.   

Verksamhet 

och  

medarbetare  

Nöjda och friska medarbetare samt chefer 

med ett utvecklande ledarskap.  

Andelen chefer som genomgått ledarskaps-

programmet /(12 deltagare/grupp): 

Program 10 avslutades i september 2020. 

Program 11 och 12 pågår. Program 13 star-

tar i december 2020. Nära målet. 

 

Ingen medarbetarenkät har genomförts för 

året. Målet kan inte bedömas. 

 

Sjukfrånvaron har ökat sedan pandemin 

covid-19 började och därför är målet svårt att 

nå. 

 

Då alla ovanstående indikatorer ingår i totala 

målet gör att vi snittar måluppfyllelsen till 

Nära målet. 

  

Utveckling  
En hållbar utveckling för framtiden.  Pågående process   

Redovisning av mål som är tagna i budget 2020 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Perspektiv Mål Måluppfyllelse  

Utfall 

200831 

Progn 

201231 

Ekonomi  

En ekonomi i balans. Ackumulerat utfall per augusti är ett över-

skott mot budget på 4,35 mnkr. Prognosen 

för helåret är ett överskott mot budget på 

700 tkr.  

  

Minska matsvinnet. Korrekta mätningar av svinn har ej kunnat 

utföras pga covid-19.  

  

Invånare 

och brukare  

En organisation för kommunalt krisstöd 

ska vara etablerad och temaaktivitet riktad 

mot allmänheten med fokus på krisbered-

skapsfrågor och civilt försvar ska vara ge-

nomförd. 

Organisationen för kommunens krisstöd är 

påbörjad och en utbildning för de som ska 

leda gruppen är inplanerad under hösten. 

Temaaktiviteten med fokus på krisbered-

skapsfrågor och civilt försvar har fått stå 

tillbaka och kommer inte att genomföras på 

grund av covid-19 och att man från nationellt 

håll inte genomförde krisberedskapsveckan 

så som den var tänkt att genomföras under 

2020  

  

Verksamhet 

och  

medarbetare  

Sänkt sjukfrånvaro på lokalvårdsenheten. Sjukfrånvaron är lägre för årets första åtta 

månader, jämfört med samma period föregå-

ende år.  

  

Utveckling  

Övergå till fossilfritt bränsle (HVO) inom 

gatukontorets driftsenhet. 

Målet att uteslutande använda fossilfritt 

bränsle (HVO) till de maskiner där så är möj-

ligt är uppnått.  

  

Källsortering. Målet, att minst 10 % av kommunens fastig-

heter ska ha källsorteringen, är uppnått.  
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Redovisning av mål som är tagna i budget 2020 

Barn– och Utbildningsnämnden  

Perspektiv Mål Måluppfyllelse  

Utfall 

200831 

Progn 

201231 

Ekonomi 
En ekonomi i balans där resurserna förde-

las behovsstyrt.  

Prognosen för 2020 visar att budgeten kom-

mer att överskridas med 6,8 mnkr.  

  

Invånare 

och brukare 

Alla elever ska lyckas. Andelen elever som uppnått kunskapskra-

ven i samtliga ämnen i åk 6 ökade från 75,7 

% till 82 %. 
Andelen elever som uppnått kunskapskra-

ven i samtliga ämnen åk 9 sjönk från 79 % 

till 73 %, vilket är ett genomsnittligt resultat. 

Behörighet till gymnasiet ökade från 84 % till 

87 %, medan det genomsnittliga meritvärdet 

sjönk från 229,9 till 210,6. Andelen elever 

med gymnasieelever sjunker marginellt.  

  

Vårdnadshavare och elever är nöjda med 

verksamheten.  

Vårdnadshavarna i grundskola och förskola 

är något mindre nöjda än föregående år, 

men mer nöjda i gymnasiet. Målet nås i för-

skola. Eleverna i grundskolan är mer nöjda 

(8,1). Gymnasiet har för få svar för att kunna 

räknas med.  

  

Verksamhet 

och  

medarbetare  

Alla på förvaltningens arbetsplatser 

präglas av en god psykisk och fysisk ar-

betsmiljö.  

Mäts i september.   

Utveckling  

Alla förskolor och skolor har en miljö fri 

från kränkande behandling, diskriminering 

eller trakasserier.  

Genomsnittet för påståendet ”Jag känner 

mig trygg i skolan” är 8,7 i åk 5 och 8,5 i åk 8 

på en tiogradig skala. Vimmerby har ej fått 

någon kritik på anmälningar till Skolinspekt-

ionen gällande kränkande behandling.  

  

Socialnämnden 

Perspektiv Mål Måluppfyllelse  

Utfall 

200831 

Progn 

201231 

Ekonomi 

En ekonomi i balans. Delårsbokslutet visar ett underskott med  

29 388 tkr varav 11 159 tkr återsöks från 

staten på grund av covid -19. Exklusive åter-

sökningar är delårsbokslutet - 18 229 tkr.  

Bokslutsprognosen för helåret är - 27 698 tkr 

exklusive återsökningar på grund av covid -

19.  

  

Invånare 

och brukare 

Brukare och patienter ska vara nöjda med 

de insatser som ges.  

Mäts till årsredovisningen.   

Verksamhet 

och  

medarbetare  

Verksamheten ska ha medarbetare med 

god kompetens att utföra sitt uppdrag.  

Mäts till årsredovisningen.   

Utveckling  

Invånare och brukare ska ges möjlighet till 

trygghet, säkerhet och självständighet 

genom att det finns verksamhet som mots-

varar behov.  

Åtta beslut har inte kunnat verkställas inom 

tre månader. 
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Redovisning av mål som är tagna i budget 2020 

Miljö– och Byggnadsnämnden 

Perspektiv Mål Måluppfyllelse  

Utfall 

200831 

Progn 

201231 

Ekonomi 
Verksamheten bedrivs inom budget. Målet verksamheten bedrivs inom budget 

kommer enligt bedömd prognos inte uppnås.  

  

Invånare 

och brukare 

God service till företag och invånare. Preliminärt resultat i Insikt första halvåret, 

men något osäkert pga färre svar och lägre 

svarsfrekvens än både 2018 och 2019, troli-

gen med anledning av Corona och sena 

utskick. Fina betyg indikerar dock att vi kan 

uppnå målnivån totalt sett för alla serviceom-

råden: information, tillgänglighet, bemö-

tande, kompetens, rättssäkerhet och effekti-

vitet. Betygen för perioden ligger nu på un-

gefär samma nivå som 2019.  

  

Verksamhet 

och  

medarbetare  

Gott samarbete. Medarbetarenkäten för året är inte genom-

förd än.  
  

Gott ledarskap. Medarbetarenkäten för året är inte genom-

förd än.  
  

Stolthet. Medarbetarenkäten för året är inte genom-

förd än.  
  

God personalhälsa. Utfall sjukfrånvaro januari-augusti: 1,11%, 

ligger mycket lågt och under målnivån på 

3%.  

  

Utveckling  

Hållbara planer. Utifrån den miljöbedömning som gjorts av 

planerna uppfyller vi målet. Mål och nyckeltal 

kommer anpassas till tydligare definitioner 

av vad hållbarhet innebär i budget 2021.  

  

Ständigt förbättrat hållbarhetsarbete. Resultat i rankingen Aktuell Hållbarhet 2020; 

Vimmerby 136 (-18) och Hultsfred 138 (+5), 

gemensamt snitt: 137. Det innebär att kom-

munerna inte klarar målnivån på gemensam 

snittplacering 90.  
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Redovisning av mål som är tagna i budget 2020 

Överförmyndare i samverkan 

Perspektiv Mål Måluppfyllelse  

Utfall 

200831 

Progn 

201231 

Ekonomi 

En ekonomi i balans. Prognosen visar ett överskott om 280 tkr 

som beror på att införskaffande av e-tjänst 

och nytt verksamhetssystem inte har köpts 

in under perioden. 

  

Invånare 

och brukare  

Årlig utbildning av ställföreträdare.  Den årliga utbildningen är planerad till  

november 2020. 

  

God tillgång på ställföreträdare.  Målet är att förordna ställföreträdare inom 

två månader, vilket i dagsläget är svårt då 

det är mycket svårt att rekrytera nya ställfö-

reträdare. 

  

Verksamhet 

och  

medarbetare  

Överförmyndaren ska arbeta för att ha en 

god tillgänglighet, gott bemötande och 

snabb handläggning med hög kvalité.  

Ny enkät skickas ut i november.   

Effektiv handläggning av anmälningar om 

behov av ställföreträdare.  

På grund av arbetsanhopning i början av 

året har handläggning försenats. I takt med 

att fler resurser har tillförs verksamheten har 

läget blivit bättre och prognosen för helåret 

är att vi ska klara målet. 

  

Medarbetare och överförmyndare ska ha 

kompetens för att utföra sitt uppdrag.  

Med anledning av covid–19 har utbildningar 

och länsträffar som skulle genomförts under 

våren skjutits fram till hösten. Nu planeras 

bland annat länsträff i Högsby i oktober.  

Under hösten kommer handläggarna delta i 

olika digitala utbildningar. 

  

Effektivare granskning av årsräkningar.  Vid augusti månads utgång var 30 procent 

av årsredovisningarna granskade.  

Prognosen är att samtliga årsredovisningar 

ska vara färdiggranskade i december. 

  

Utveckling  

Införande av e-tjänst för att effektivisera 

redovisning för ställföreträdare och hand-

läggare.  

På grund av arbetsanhopning har införandet 

av nya system fått nedprioriteras. I höst 

kommer en första systempresentation att 

göras och stöd från Itsam är avsatt för infö-

randet. 
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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 resultat-

et. 

 

Avskrivning 

Årlig värdeminskning av anläggningstillgångar där avskriv-

ningen sker utifrån förväntad livslängd. 

 

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

komst men ovissa till belopp och infriandetidpunkt. När 

förpliktelsen uppstår belastas resultatet. 

 

Balanskrav 

Lagstadgat krav om att kommunens intäkter ska överstiga 

kostnaderna. 

 

Balansräkning 
Visar den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfället samt 

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

skaffats (skulder och eget kapital). 

 

Blandmodellen 
Redovisningen av kommunens pensionsskuld görs dels 

som skuld i balansräkningen för intjänad pensionsrätt efter 

1998 men även som en ansvarsförbindelse utanför resultat

- och balansräkningen för pensionsrätt intjänad före 1998. 

 

Derivat 

Ett värdepapper vars värde beror på värdet av den under-

liggande tillgången. Olika former av derivat är optioner, 

terminer och swappar. De vanligaste formerna av underlig-

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

varor och index. 

 

Eget kapital 
Skillnaden mellan tillgångar samt skulder och avsättningar. 

Visar kommunens förmögenhet, dvs alla tidigare års sam-

manräknade resultat.  

Det egna kapitalet består av:  

 Anläggningskapital, bundet kapital i anläggningar. 

 Rörelsekapital, fritt kapital för framtida drift– och 

investeringsändamål. 

 

Exploateringsverksamhet 
Åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningsställa rå-

mark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller 

industrier. 

 

Finansiell leasing 

Avtal där äganderätten kan övergå till leasetagaren 

(kommunen) vilket innebär att de ekonomiska risker och 

fördelar som är förknippat med ägandet också övergår. 

Kapitalkostnader 
Samlingsbegrepp för planmässig avskrivning och intern 

ränta. En investeringskostnad fördelat över tid. 

 

Kassaflödesanalys 
Beskriver hur kommunen fått in pengar under året och hur 

de använts. 

 

Kommunkoncern 

I kommunkoncernen ingår Vimmerby kommun och Vim-

merby kommun Förvaltnings AB-koncernen (VkF). Se si-

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

För att få fram kommunkoncernens resultat– och balans-

räkning tas alla mellanhavanden bort mellan bolagen och 

kommunen såsom fordringar, skulder, försäljning, inköp 

och andra resultatpåverkande poster. 

Vimmerby kommun äger Vimmerby kommun Förvaltnings 

AB till 100%. 

 

Kortfristig fordran/skuld 
Lån, fordran, skuld som förfaller till betalning inom ett år. 

 

Likvida medel 
Kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt, till 

exempel kassa– och banktillgångar.  

 

Likviditet 

Betalningsberedskap på kort sikt. Består av kassa– och 

bankmedel. 

 

Långfristig fordran/skuld 
Lån, fordran, skuld som förfaller till betalning senare än ett 

år efter balansdagen. 

 

Nettoinvesteringar 

Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag. 

 

Nettokostnader 
Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och er-

sättningar. Finansieras med skattemedel. 

 

Nyckeltal 

Mäter förhållandet mellan två enheter. 

 

Omsättningstillgångar 
Tillgångar som på kort tid kan omsättas till likvida medel 

och inte är avsedda för stadigvarande bruk, till exempel 

förråd, exploateringsfastigheter, fordringar, kassa och 

bank. 

 

Periodisering 
Fördelning av intäkter och kostnader till rätt redovisnings-

period. 

 

Resultaträkning 

Sammanfattar intäkter och kostnader och nettot av detta är 

årets resultat, vilket då blir årets förändring av det egna 

kapitalet. 
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Ord– och begreppsförklaringar 

Resultatutjämningsreserv 
Kommunen kan bygga upp en reserv via det egna kapi-

talet för att kompensera perioder med sämre skatteintäkts-

utveckling och utjämna över konjunkturcykler. 

 

Ränteswap 
Avtal mellan två parter om en utväxling eller ett byte av 

räntebetalningar under en given löptid, till exempel byte av 

fast ränta mot rörlig. 

 

Rörelsekapital 

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga 

skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella 

styrka. 

 

Självfinansieringsgrad 
Beskriver hur stor del av kommunens intäkter som finansi-

erar årets investeringar och som man alltså inte behövt 

låna till. 

Soliditet 
Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, d v s graden 

av egenfinansierade tillgångar. Beskriver den långsiktiga 

betalningsförmågan. Uttrycks i procent. 

 

Stibor 
STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) är en daglig 

referensränta beräknad som ett medelvärde av räntorna 

SEB, Nordea, Svenska Handelsbanken, Swedbank och 

Danske Bank ställer till varandra för utlåning i svenska 

kronor. STIBOR används som referens för räntesättning 

eller prissättning av derivatinstrument.  

 

Årsarbetare 

Antal anställda omräknade till heltidsanställningar. 

 
 

Redovisningsprinciper 

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

I redovisade leasingavtal ingår inte hyresavtal. 

I upprättat delårsbokslut har följande tillämpats: 

Pensionsskuldsförändring inklusive löneskatt har bokförts 
enligt Skandias redovisningssammanställning för 200831. 

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

Fr o m 180101 bokförs semesterlöneskuldsförändringen 
och dess sociala avgifter varje månad.  

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

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

Placeringsmedel är upptagna till marknadsvärdet. 

Symbolfärgernas betydelse 

  
Målet är  

uppfyllt 
  

Nära  

målet 
  

Målet är inte  

uppfyllt 
  

Uppgift saknas eller 

kan inte bedömas 
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Sammanträdesprotokoll  
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2020-10-27 

 

 

 

 
 
 
 
§ 395  2020/519 Id  
 

Finansrapport per 2020-08-31 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Finansrapport per 2020-08-31. 
 

Sammanfattning 
Mattias Karlsson, ekonomiavdelningen, redogör för Finansrapporten per 2020-08-31: 

 Om investeringstakten fortsätter kan kommunen behöva låna nästa liksom troligen också 
VEMAB. 

 Ingen överlikviditet inom koncernen, kräver dock mer planering och koll på likviditeten 
än vad som varit fallet tidigare 

 Pensionskapitalförvaltningen ger fin avkastning 

 Börsen har återhämtat sig, men nu andra våg av Corona och val i USA som kan påverka 

 Vimmerby ligger hyfsat till i länet och Kalmar län ligger bra till som län 
 
Enligt Vimmerby Kommuns finanspolicy, antagen KF 2014-01-27 §8, ska kommunstyrelsen två gånger 
per år lämna en rapport till kommunfullmäktige avseende kommunens finansverksamhet. I samband med 
delårsbokslut har det sammanställs en finansrapport per 2020-08-31. 
 

Beslutsunderlag 
Finansrapport 2020-08-31 
 

Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige
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Vimmerby Kommun  
Ekonomikontoret 

 

 

Låneskuld 
 
Den totala låneskulden för Vimmerby kommun och bolagen per 2020-08-31 uppgår till 1 191 miljoner 
kronor.   
 
 

 
 
Total skuld:  1 191 miljoner 
Kapitalbindning: 3,2 år 
Räntebindning: 1,5 år 
 
 
Kapitalbindning: Tid till tidigast möjliga datum för lånegivarens krav på återbetalning. 
 Målsättningen är att maximalt 50% av utestående skuld får förfalla inom 12 

månader. Övriga kapitalförfall ska spridas jämt över tid.  
 

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

 
 
Vimmerby kommuns lån uppgår till 509 miljoner. Nedan följer redovisning av låneskuld, 
kapitalbindning och räntebindning för Vimmerby Kommun och därefter för respektive bolag.  Se 
bilaga 1 för fullständig förteckning över lån, bindningstid och räntesats för Vimmerby kommun.  
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Vimmerby Kommun 
 
Total skuld:   509 miljoner* 
Kapitalbindning: 3,2 år 
Räntebindning: 1,0 år 
 
 
*Observera att 189 miljoner av Vimmerby kommuns skuld är ett leasinglån till Vimmerby Energi & 
Miljö AB.  Dessa är ej medräknade i nedan diagram över Vimmerby kommuns kapital och 
räntebindning.   
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Vimmerby Kommun  
Ekonomikontoret 

 

 

Vimarhem AB 
 
Total skuld:   299 miljoner  
Kapitalbindning: 2,7 år 
Räntebindning: 2,2 år  
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Vimmerby Kommun  
Ekonomikontoret 

 

 

Vimmerby Energi och Miljö AB 
 
Total skuld:   343 miljoner     
Kapitalbindning: 3,8 år 
Räntebindning: 2,6 år 
 

 
 
 

 
 

Utöver ovanstående låneskuld för VEMAB finns en leasing på 228 miljoner som ej är med i 

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

Total skuld:   40 miljoner     
Kapitalbindning: 2,1 år 
Räntebindning: 2,1 år 
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Vimmerby Kommun  
Ekonomikontoret 

 

 

Låneram 

Vimmerby Kommun och dess bolag håller sig inom den av KF 2019-12-16 §200 beslutade låneramen 
på 1 440 miljoner kronor.  

 
 

Beslut KF 2019-12-16 §200 
 

Låneram 2020 
 

Utnyttjad 2020-08-31 Återstående lån 

Vimmerby Kommun 560 509 51 

Vimmerby Energi & Miljö AB 400 343 57 

Vimmerby Fibernät AB 50 40 10 

Vimarhem AB  400 299 101 

Vimmerby Kommun Förvaltning AB 30  0 30 

  
 

    

Låneram 1 440 1191 249 

 

 

 

Borgensåtagande  

Borgensåtagande Vimmerby Kommun 2019 2020 

Kommunalt borgens-förlustansvar avseende egnahem 0 0 

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

Borgen och andra förpliktelser gentemot andra kommunala 
företag 351,1 351,2 

Pensionsförpliktelser 263,0 261,2 

Pensionsförpliktelser löneskatt 63,8 63,4 

Övriga ansvarsförbindelser 13,1 13,1 

Leasingavtal 0 0 

Summa 990,1 987,8 

   

Infriade borgensåtagande 0 tkr 0 tkr 
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Vimmerby Kommun  
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Likviditet 

Tillgängliga likvida medel per sista augusti 2020 var ca 47,1 miljoner kr. Utvecklingen av likviditeten i 

Vimmerby Kommun för 2020 ses i nedan graf.   

 

 

Utvecklingen av likviditeten för kommunens bolag under 2020 ses i nedan graf.  
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Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltnings AB- KLP 

Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB bildades 1996 med uppgiften att förvalta länets 

kommuner och landstings avsättningar för pensionsändamål.  Verksamheten vilar på ett 

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

fungera som en buffert avseenden den så kallade ansvarsförbindelsen för anställdas 

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

2020.  

Se Vimmerby Kommuns Portföljrapport i bilaga 2. 

 

Nedan ses värdeökningen av pensionsplaceringen under 2020 jämfört med åren 2016 – 2019. 
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Bilaga 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lån mnkr Datum Ränta

99423 30 2018-06-12 0,20%

  rörlig 2023-02-22

92066 20 2017-10-24 0,46%

  rörlig 2021-09-15

85575 30 2017-02-13 1,00%

  fast 2022-01-27

78069 40 2015-12-16 0,78%

  rörlig 2020-12-01

121007 50 2020-02-19 0,27%

  rörlig 2024-10-02

118910 189 2019-12-16 0,25%

  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 0,21%

  rörlig 2023-02-22

125270 50 2020-06-15 0,46%

  fast 2025-05-12

Summa lån 509

Lån Vimmerby Kommun 2020-08-31
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Bilaga 2  Portföljrapport för KLP total 31 augusti 2020 
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Sammanträdesprotokoll  
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2020-10-27 

 

 

 

 
 
 
§ 398  2020/506 Id  
 

Låneram och borgen 2021 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige att 
1. För budgetåret 2021 fastställa total låneram för kommunkoncernen till 1 500 mnkr. 
2. Kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, det vill säga, låna upp belopp motsvarande 

de lån som förfaller till betalning under år 2021.  
3. Kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att nyupplåna, det vill säga, öka kommunens långfristiga 

skulder under 2021 med totalt 50 mnkr.  
4. Kommunstyrelsen såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby Energi och Miljö AB:s 

låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 450 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
Det totala högsta lånebeloppet skall i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid 
undertecknandet av skuldebreven. 

5. Kommunstyrelsen såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s 
låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 40 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det 
totala högsta lånebeloppet ska i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid 
undertecknandet av skuldebreven. 

6. Kommunstyrelsen såsom för egen skuld ingå borgen för Vimarhem AB:s låneförpliktelser upp till 
högsta lånebelopp om 400 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta 
lånebeloppet skall i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av 
skuldebreven. 

7. Kommunstyrelsen såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby Fibernät AB:s låneförpliktelser 
upp till högsta lånebelopp om 50 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala hösta 
lånebeloppet ska i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av 
skuldebreven 

 

Ärendet 
Mattias Karlsson, ekonomiavdelningen, poängterar att förslaget innebär en höjning av låneramen till 1,5 
miljarder, vilket snuddar vid taket. Det föranleds främst av ett digert investeringsprogram som kräver 
finansiering, VEMAB:s ram förslås öka från 400 till 450, medan ramarna för kommunen och Vimarhem 
lämnas oförändrade. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-10-06  § 124 Låneram och borgen 2021 
Tjänsteskrivelse låneram och borgen 2021 
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Sammanträdesprotokoll  
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2020-10-27 

 

 

Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige
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Tjänsteskrivelse 
Sida 
1(2) 

Datum 

2020-10-01  
Referens 
2020/000167  

 
Ekonomiavdelningen 
 

 Id  
73047 

 
 Kommunfullmäktige 

 
 

 

Låneram och borgen för år 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

 
För budgetåret 2021 fastställa total låneram för kommunkoncernen 
till 1 500 mnkr. 
 
Kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, det vill 
säga, låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning 
under år 2021.  
 
Kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att nyupplåna, det vill säga, 
öka kommunens långfristiga skulder under 2021 med totalt 50 mnkr.  
 
Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby Energi och Miljö 
AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 450 mnkr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet 
skall i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid 
undertecknandet av skuldebreven. 

Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby kommun 
Förvaltnings AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 40 
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta 
lånebeloppet ska i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga 
lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. 
 
Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimarhem AB:s 
låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 400 mnkr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet 
skall i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid 
undertecknandet av skuldebreven. 
 
Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby Fibernät AB:s 
låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 50 mnkr, jämte därpå 
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löpande ränta och kostnader. Det totala hösta lånebeloppet ska i 
dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid 
undertecknandet av skuldebreven. 

  
 

Beslutet ska skickas till 
Ledningsgruppen 
Samtliga nämnder och bolag 
Ekonomiavdelningen 
Revisorerna 

 
                   Mattias Karlsson                                       
                   Ekonomichef                                           
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Sammanträdesprotokoll  
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2020-10-27 

 

 

 

 
 
 
 
§ 397  2020/505 Id  
 

Borgensavgift 2021 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att borgensavgiftsnivån inom 
kommunkoncernen fastställs till 0,5 procent av nyttjad borgensram för år 2021. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-10-06  § 123 Borgensavgift 2021 
Tjänsteskrivelse Borgensavgift 2021 
 

Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige
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Tjänsteskrivelse 
Sida 
1(1) 

Datum 

2020-10-01  
Referens 
2020/000167  

 
Ekonomiavdelningen 
 

 Id 73049 
 

 
 Kommunfullmäktige 

 
 

 

Borgensavgift för år 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

 
Borgensavgiftsnivån inom kommunkoncernen fastställs till 0,5 
procent av nyttjad borgensram för år 2021 
 

   

Beslutet ska skickas till 
Ledningsgruppen 
Samtliga nämnder och bolag 
Ekonomiavdelningen 
Revisorerna 

 
                   Mattias Karlsson                                        
                   Ekonomichef                                              

249



Sammanträdesprotokoll  
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2020-10-27 

 

 

 

 
 
 
 
§ 399  2020/509 Id  
 

Rambudget, skattesats och finansiella mål 2021 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag 
 

1. på skattesats till 22,36 kronor per skattekrona för år 2021 (det vill säga 22,36 procent av den 
beskattningsbara inkomsten för dem som är mantalsskrivna i Vimmerby kommun). 
 

2. till tre övergripande finansiella mål: 
 

a) Vimmerby kommuns resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatter och generella statsbidrag. 
 

b) Vimmerby kommuns låneskuld ska långsiktigt bli lägre 
 

c) Självfinansieringsgraden av Vimmerby kommuns investeringar ska över en mandatperiod uppgå 
till 100 procent med undantag av särskilt utpekade investeringsprojekt 

 

3. till driftsramar för Vimmerby kommun 2021 
 

4. till fördelning av nämndernas driftsramar 2021 vilket innebär att nettokostnaderna budgeteras till 1 
031,3 mnkr.  

 

5. Fördelningen i mnkr är (framgår också av bild nedan; Obs! kalkylerade kapitalkostnader ligger som 
en intäkt i denna tabell). 

 
a) Kommunstyrelsen  206,0 
b) Barn- och utbildningsnämnden  365,6 
c) Socialnämnden  399,9 
d) Miljö- och byggnadsnämnden  8,6 
e) Överförmyndaren  2,1 
f) Revision  0,9 
g) Valnämnd  0,1 
h) Löneanslag 28,3 
i) Pensioner  24,1 
j) Kalkylerade kapitalkostnader  41,9 
k) Avskrivningar  34,0 
l) Oförutsedda medel  3,7 

 
Nämndernas ramar justeras efter beslut om interna justeringar 2020 som även påverkar 2021, exempelvis 
tilläggsanslag, kapitalkostnader, internhyror, löner och omföringar. 
 
6. på total finansiering till 1 042,0 mnkr, med fördelning i mnkr 
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Sammanträdesprotokoll  
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2020-10-27 

 

Skatter och statsbidrag  1 013,6 
Extra statsbidrag  18,4 
Finansnetto  10,0 

 
7. till investeringsram år 2021 till 80 mnkr, varav 50 mnkr ska självfinansieras och 30 mnkr finansieras 

med lån (Nybble) 
8. årets resultat år 2021 till 10,7 mnkr 
9. till att ge uppdrag till nämnderna att enligt fastställd tidplan återkomma med detaljbudget 

samt investeringsplan för år 2021, som kommunstyrelsen ansvarar för att sammanställa i 
ett samlat dokument    

 
Peter Fjällgård (V) och Emil Larsson (SD) meddelar att de inte deltar i beslutet. 
 

Reservationer 
(S) reserverar sig mot besluten angående punkterna 2 a, 4, 5 a-c, 8 
 

Sammanfattning 
Vimmerby kommun redovisar för året 2019 ett överskott på 22,3 mnkr. 

Prognosen för 2020 (per sista augusti) säger ett resultat för Vimmerby kommun på minus 5 
mnkr för helåret.  

Förslaget är beräknat med en oförändrad skattesats. 
 

Nedanstående korrigerat för konsekvenser av majoritetens ändring av punkt 7, investeringsram 2021.  
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Sammanträdesprotokoll  
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2020-10-27 

 

 

 
 
 

Förslag till beslut 
Se beslutet! 
 
Majoriteten ändrar i sitt förslag enligt följande: 
 
Punkt 2 c: tillägget understruket i beslutet ovan 
Punkt 7: ursprunglig lydelse: anta förslag till investeringsram år 2021 till 65 mnkr 
 
Ursprunglig fördelning före beslut om majoritetetens ändringar beträffande punkt 7, investeringsram är 
2021. För konsekvensändringar, se undersammanfattning. 
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Sammanträdesprotokoll  
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2020-10-27 
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Sammanträdesprotokoll  
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2020-10-27 

 

Beslutsgång 
Efter majoritetens justeringar (se ovan förslag till beslut): 

(S) yrkar bifall till punkterna 1, 2 b-c, 3, 5 d-l, 6, 7, 9. 

(S) särskilda yrkanden beträffande 

 majoritetens förslag (S) förslag 

p 2 a:   1 %;   1,5 % 

p 4:  1 031,3 mnkr  1 025,7 mnkr 

p 5 a:  206 mnkr  226 mnkr 

p 5 b:  365,6 mnkr  360,9 mnkr 

p 5 c:  399,9 mnkr   381,9 mnkr 

p 8:  10,7 mnkr   16,3 mnkr 
 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen, punkt för punkt (1-9). Hon ställer (S) yrkanden mot 
majoritetens förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller majoritetens förslag på samtliga 
punkter. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till KSAU den 6 oktober budget 2021 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06  § 125 Rambudget, skattesats 
och finansiella mål 2021 
 

Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige
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SD Vimmerby
Budget 2021
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Inledning
Sverigedemokraternas budget för Vimmerbys kommun 2021 med plan för 2022 - 2023 är ett 
dokument som ska gestalta och tydliggöra ett alternativ till det rådande styret. Det är ett 
dokument som visar tydligt på de ekonomiska och ideologiska skillnaderna på vår politik mot 
majoritetens. Vi i Sverigedemokraterna påverkar mer och mer i svensk politik, och även i 
Vimmerby märks det att vi trots vår position som oppositionsparti får gehör i olika frågor.

Våren, sommaren och hösten 2020 har präglats av Covid19-pandemin, detta har försvårat 
budgetarbetet avsevärt. Denna budget bygger på ekonomiska prognoser från bland annat SKR:s 
uträkningar som man egentligen inte vet med säkerhet om dem är hållbara. Det är uppenbart för 
oss att pandemin kommer att medföra allvarliga ekonomiska problem för kommunen en lång tid 
framöver, troligtvis till och med kommande år. I nuvarande prognosläge är allt vi har kunnat 
göra att budgetera med de siffror som finns tillgängliga, det finns också hopp om att delar av 
pandemins konsekvenser kan komma att täckas med statliga medel.

Kommunen har en rad andra problem, ekonomin är begränsad, möjligheterna till investeringar är 
inte stora utan att man skulle få skära i den viktiga välfärden för våra äldre och unga såsom 
äldrevård, skola och barnomsorg. Framförallt ser vi kostnaderna öka vad gäller IFO som nu 
under flera år haft stora ekonomiska problem.

Med ovanstående sagt så är framtidstro något vi alla behöver nu, med den här budgeten är det 
något som vi ska fokusera på.

Vi ser hur Nosshult är på gång, flera tomtförsäljningar har ägt rum på området och att Krönsmon 
verkar följa efter. Detta är något vi i Sverigedemokraterna ser väldigt positivt på. Det vi behöver 
är fler barnfamiljer som flyttar in och som gör att tillväxten av Vimmerby ökar. Vi har de senaste 
åren till skillnad mot många andra kommuner i Småland tappat invånare, det är dags att vi nu 
bryter den trenden. 

Sverigedemokraterna på riksnivå har tillsammans med M, KD och V sett till att kommunerna har 
fått ytterligare tillskott till den kommunala kassan, vilket har haft till följd att Vimmerby 
kommun kunnat rikta de medlen direkt i kommunens verksamheter. Såsom barnomsorg, skola 
och äldreomsorg. Detta pekar på att det lönar sig att lägga sin röst på Sverigedemokraterna.
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Vår vision
Övergripande mål och god resurshållning
Vimmerby kommun ska vara den mest attraktiva kommunen att leva, bo och verka i. Alla våra 
invånare ska känna sig trygga och känna en stolthet för kommunen.

Vår vision för Vimmerbys framtid är trots allt som händer i vår omvärld med den osäkerhet som 
råder positiv. Under de senaste åren har hotbilden ökat på många områden, energikriser, 
pandemier, terrorism och våld. Oavsett det som sker i vår omvärld, känner vi i 
Sverigedemokraterna att framtidstro är något vi måste ha. När det kommer till vår kommun så 
krävs det hårt arbete och engagemang för att nå våra mål.

Om vi som kommun ska växa, få fler invånare, arbetstillfällen och mer turism krävs det en tydlig 
framtidsbild.

God ekonomisk hushållning
Kommunallagen reglerar kommunernas verksamhetsstyrning då det ställs krav på att det ska 
formuleras mål för god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning innebär såväl ett 
finansiellt perspektiv som ett verksamhetsperspektiv vilken tar sikte på kommunernas förmåga 
att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

Det är viktigt att man följer utvecklingen för både det finansiella målet som verksamhetsmålen 
att de löpande följs upp och analyseras i delårsrapporter/-bokslut och 
verksamhetsberättelser/bokslut.

I vår kommun Vimmerby ska man planera och hantera kommunens verksamheter och ekonomi 
så att kommunen i ett långsiktigt perspektiv har förmåga till kommunal service på en 
riksgenomsnittlig nivå.

Vilket innebär att vi politiker i samarbete med förvaltningen vågar på ett modigt men ansvarsfullt 
sätt hushålla med de resurser kommunen har, detta för att vi både nu och i framtiden - kan skapa 
tillväxt samt adekvat kommunal service.

Onödiga kommunala utredningar
Vi har idag det högsta skattetryck i Region Kalmar. Sverigedemokraterna är av den åsikten att 
man definitivt ska vara väldigt återhållsamma vad gäller att göra olika kostsamma kommunala 
utredningar. Kommunen bör vara säker på att de projekt man planerar inte är ogenomtänkta och 
bara ett slöseri med skattepengar. Det är säkert goda ambitioner för de olika satsningarna, men 
kommunen bör alltid ha ingången i ett projekt, att det är skattebetalarna som står för notan.

Närproducerat
Sverigedemokraterna vill driva frågan om närproducerad mat. Det går åt rätt håll, men 
mer kan göras. Viktigt är nu att stödja lokal-producerande bönder och företag. Många är 
anledningarna till att servera lokalproducerat. 

Genom att köpa närproducerat så skapar vi lokala jobb. Speciellt viktigt är det för oss i 
Vimmerby att stödja de lokala jordbruken och företagen då vi är en glesbygdskommun 
och vi måste fortsatt se till att våra bönder anser det attraktivt att fortsätta verka i vår 
kommun.
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Positivt nettoinflytt till kommunen
Attraktiv kommun
Vår unika kommun med sin historia som centralort för bygderna har en stor potential och  
har förutsättningarna att återigen bli den kommun med framåtanda som vi strävar efter att 
vara. Vi ska i vår kommun ha en attraktiv livsmiljö, något som är viktigt att lyfta är våra 
unika miljöer med tätorten, landsbygden och tillgången till alla sjöar.

Boende och näringsliv
Genom att satsa på olika sorters boenden för alla, får man möjlighet till ett aktivt liv. 
Genom utbildning och kunskap i nära samarbete med näringslivet ges möjlighet till 
arbete i större utsträckning. Näringslivet inte bara i vår kommun kommer att 
uppmärksamma vårt samarbete vilket i sin tur får till följd att våra företag kommer att 
växa och utvecklas och andra företag utanför vår kommun kommer att vilja etablera sig 
här.

Välfärd
I Vimmerby kommun ska invånarna få ut maximal nytta för sina skattepengar, vi ska 
vara ledande i leveransen av välfärdstjänster. Sverigedemokraterna anser att invånarna 
ska komma först hos oss i Vimmerby kommun, alltid. Kommunen ska vara den bästa 
kommunen att bo och leva i genom hela livet.

Trygghet
Som boende i Vimmerby kommun ska man känna sig trygg, vi ska fortsätta samarbetet 
med polisen, även jobba för en utökad närvaro. Vårt mål ska vara att komma upp i den 
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absoluta toppen av säkra kommuner i Sverige. Oavsett var man befinner sig, på orten, 
byarna eller landsbygden ska tryggheten alltid finnas där. Vi ska vara ledande vad gäller 
brottsförebyggande åtgärder, folkhälsa, krisarbete och andra insatser. Känslan av 
trygghet är mycket viktig, man ska utan oro och rädsla för att drabbas av brott kunna gå 
ut där man bor, att promenera hem på kvällen samt lita på att ens barn har en säker och 
trygg vardag. Handlingsplanen som Vimmerby brottsförebyggande råd är bra, men det 
kommer att behöva göras mer. Kameraövervakning, mer grannsamverkan mot brott mm.

Prioriterade uppdrag
Ärlighet och ansvar är vägledande för oss Sverigedemokrater. För oss är det viktigt att de 
förslag vi lägger är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. De 
prioriteringar vi gör är framtagna med största fokus på att våra invånare ska få en bättre 
välfärd, trygghet och sammanhållning.

Vi i Sverigedemokraterna fortsätter vår strävan i att uppnå en solidarisk välfärdsmodell 
vilket bland annat innebär att fortsatt prioritera de äldre genom att verka för trygghet och 
omtanke inom äldreomsorgen. Och så innebär det självklart att vi investerar i vår 
framtid- våra barn.

Vi måste se till att det finns en aktiv vilja att bygga bostäder i kommunen bland 
byggintressenter och fastighetsägare. Det är viktigt att bostadsbeståndet utvecklas i en 
positiv riktning så att det finns en bostad åt alla. Detta förutsätter en god samverkan 
mellan kommunen och intressenter på bostadsmarknaden.

I vårt Vimmerby är invånarna delaktiga och ges möjlighet att aktivt vara med för att 
skapa en bra samhällsutveckling i vårt samhälle. Invånarna ska även vara med och få 
tycka till vad gäller vår kommunala service. Vi ska ge möjligheten till våra invånare att 
på ett mer aktivt sätt vara involverade genom dialog med både politiker, tjänstemän, 
förvaltningar och kontaktcenter. Alla invånare ska vi lyssna till och ta del av deras åsikter 
på ett respektabelt sätt.

.

Prioriterat inom Barn- och utbildning
Barn- och utbildningsförvaltningen är den verksamhet inom Vimmerby kommun som 
skall ge våra barn och ungdomar en bra och stabil start i livet. Det är viktigt att skolor 
och förskolor i Vimmerbys kommun är plats för trygghet, glädje och 
kunskapsinhämtning. 

För att öka tryggheten föreslår Sverigedemokraterna en satsning mot mobbning och 
kränkande behandling. SCB kunde i slutet av 2019 konstatera att mobbning i skolorna i 
Sverige ökat under 2019 och att fler elever lider av psykosomatiska besvär. 
Att mobbning ökar skapar inte bara en otrygghet och besvär för den enskilda utan bidrar 
till en skolsegregation och kommer i längden bidra till sviktande skolresultatet. 

Här måste Vimmerby agera och påvisa vilka konsekvenser mobbning och kränkande 
särbehandling innebär. Genom att exempelvis ägna en heldag åt mobbning genom att 
bjuda in föreläsare och samla samtliga barn till en lärodag kring mobbning kommer bidra 
till en bättre skola för alla.
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Ytterligare en satsning som skapar en ökad trygghet och arbetsglädje för såväl lärare som 
elever är satsning om fler vuxna i skolan. Många lärare arbetar idag dubbelt, vilket 
innebär att de både arbetar som lärare men även utför många arbetsuppgifter som inte 
ingår i läraryrket och uppgifter som andra skulle kunna utföra. 

Därför är det önskvärt med ytterligare medel till skolorna för att anställa fler 
specialpedagoger men även andra vuxna som kan agera rastvakter, bistå lärare i deras 
arbeta eller arbeta gentemot enskilda elever för att öka kunskap och arbetsglädje.

Prioriterat inom Vård och omsorg
Vård- och omsorgsförvaltningen är en stor och bred förvaltning som arbetar med 
handikappomsorg, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg men även 
arbetsmarknadsfrågor. Vi har under flera år nu haft stora problem inom förvaltningen 
med ett försämrat ekonomiskt läge. Vi menar att man inte riktigt tagit de ekonomiska 
problemen på tillräckligt stort allvar.

För att på sikt förbättra ekonomin måste kommunen börja arbeta än mer preventivt 
genom att sätta in åtgärder och förslag i förväg men även satsa och förbättra 
verksamheten genom att göra den tryggare och starkare för framtiden.

De brukare som vart med och byggt upp vårt land och vår kommun bör ges de bästa 
förutsättningarna och den tryggaste situation som kan erbjudas. Här är kostnadsfria 
trygghetslarm en oerhört viktig komponent. Ett införande av kostnadsfria trygghetslarm 
är förhållandevis en liten kostnad till den oerhört positiva effekt detta får för våra 
brukare.

Språktest
Vi måste förbättra integrationen! Det är inte hållbart att det finns möjlighet för anställda 
inom äldreomsorgen, funktionshinders- fritidshem och förskoleverksamhet att jobba utan 
tillräckliga kunskaper inom det svenska språket. 

Ett språkkrav inom dessa områden är ett måste, inte bara för patienter, brukares och barns 
skull utan även för de anställdas skull. När man har lärt sig språket på ett fullgott sätt så 
får man enklare att knyta bättre kontakt med sina arbetskamrater, ökade 
karriärmöjligheter, man blir mer attraktiv på arbetsmarknaden och man har större 
möjlighet att komma in i samhället. Det är därför av vikt att vi i Vimmerby inför 
språkkrav inom de områden som nämnts tidigare i texten.

Företagande
Antalet invånare minskar. Vimmerbys kommun behöver något som är attraktivt. Vi 
behöver locka till oss fler företag, som kan bedriva verksamhet i kommunen.

För att företagen ska kunna trivas krävs flera saker. Små och medelstora företag bör 
kunna få möjlighet att både anställa personal och driva sin verksamhet på ett effektivt sätt 
och inte söka sig till andra orter för att hitta kompetens. Stora företag behöver även 
specialiserade större lokaler och utrymme. För oss i Sverigedemokraterna är det viktigt 
att varje företag får möjlighet att växa och att utvecklas. Därför vill vi se att kommunen 
försöker bidra till ökad företagsamhet genom att vara lyhörda för de behov som finns.
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Alla företag behöver kompetent personal, vilket kräver att människor vill bo i Vimmerby. 
Viktiga saker som närhet till service och transportmöjligheter är grundläggande, men 
även möjlighet till en bra bostad och barnomsorg är viktigt. Alla delar av service och 
tillgänglighet bidrar till ett bättre företagsklimat i kommunen.

Socialnämnden/Socialförvaltning
Nämnden har en mycket viktig roll i kommunen för att stödja de medborgare som har det 
svårt. De politiker som sitter i nämnden har ett stort ansvar, då man till exempel tar beslut 
om ”omedelbart omhändertagande” av barn eller unga som är i en akut situation.

Man har i nämnden också förutom ansvaret för barn- ungdomsvård även ansvar för 
vuxenvård och missbruksvård. Av den anledningen prioriterar Sverigedemokraterna ett 
tillskott till Barn och ungdomsnämnden för att dem ska ha möjligheten att förebygga och 
arbeta preventivt med att uppmärksamma barn- och ungdomars svårigheter i god tid. 

Bygg och miljönämnden
Bygglovstiderna har blivit bättre, men Sverigedemokraterna i Vimmerby strävar efter att 
kommunen ska ligga i framkant när det kommer till ärendehantering av bygglov. Med en 
snabb hantering i kommunen så gynnar vi medborgarnas intressen och ger de 
möjligheten att utforma ett boende för lång tid framöver. Detta är något vi i 
Sverigedemokraterna ser som en viktig tillgång för att se till att kommunen växer på sikt.

Arvoden
Det är kärva ekonomiska tider. Vi Sverigedemokrater föreslår därför att man sänker de 
fasta politiska arvodena med 10 %. Sverigedemokraterna anser att man som politiker ska 
föregå med gott exempel. Politikerna ska i dessa tider också lämna sitt bidrag, det skulle 
ge en positiv signal utåt när även vi som politiker tar ansvar.
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Driftsbudget - och investeringsbudget
BUDGETRAMAR

 2021

MAJORITETENS 

FÖRDELNING

(SD) 

FÖRDELNING

SAMMANSTÄLLNING 

EFTER

Kommunstyrelsen 206,0 -5,7 200,3
Barn- och 
utbildningsnämnden 365,6 +6 371,6
Socialnämnden 399,9 -4 395,9
Miljö- och byggnadsnämnden 8,6 0 8,6
Överförmyndarnämnden 2,1 0 2,1
Revision 0,9 0 0,9
Valnämnden 0,1 0 0,1
Summa nämnder 983,2 -3,7 979,5

Löneanslag 28,3 0 28,3
Pensioner 24,1 0 24,1
Kalkylerade kapitalkostnader 41,9 0 41,9
Avskrivningar 33,7 0 33,7
Oförutsedda medel 4,0 -2 2
Summa nettokostnader 1 031,4 -5,7 1025,7

Skatter och statsbidrag 1 013,6 0 1 013,6
Extra statsbidrag 18,4 0 18,4
Finansnetto 10,0 0 10,0
Summa finansiering 1 042,0 0 1 042,0

Budgeterat resultat 2021 10,6 5,7 16,3

Återinföra kulturpengen 0,2
Öppna nattis 2,1
Vi vill tillsätta fler specialpedagoger och öka närvaron av vuxna, 3,7

SVERIGEDEMOKRATERNA VIMMERBY
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Bilaga 1. 

Ärende 14 – Rambudget, skattesats och finansiella mål 2021
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att:

1. Kommunfullmäktige antar förslag på skattesats till 22,36 kronor per skattekrona för år 2021 (det 

vill säga 22,36 procent av den beskattningsbara inkomsten för dem som är mantalsskrivna i 

Vimmerby kommun). 

2. Kommunfullmäktige antar förslag till tre övergripande finansiella mål: 

a) Vimmerby kommuns resultat ska uppgå till minst 1,5 procent av skatter och generella statsbidrag. 

b) Vimmerby kommuns låneskuld ska långsiktigt bli lägre. 

c) Självfinansieringsgraden av Vimmerby kommuns investeringar ska över en mandatperiod uppgå till 

100 procent med undantag av särskilt utpekade investeringsprojekt. 

3. Kommunfullmäktige antar förslag till driftsramar för Vimmerby kommun 2021 enligt 

Sverigedemokraternas  

4. Kommunfullmäktige antar förslag till fördelning av nämndernas driftsramar 2021 vilket innebär att 

nettokostnaderna budgeteras till 1025,7 mnkr.

5. Fördelningen i mnkr är (Kalkylerade kapitalkostnader ligger som en intäkt). 

a) Kommunstyrelsen 200,3 

b) Barn- och utbildningsnämnden 371,6 

c) Socialnämnden 395,9 

d) Miljö- och byggnadsnämnden 8,6 

e) Överförmyndaren 2,1 

f) Revision 0,9 

g) Valnämnd 0,1 

h) Löneanslag 28,3 

i) Pensioner 24,1 

j) Kalkylerade kapitalkostnader 41,9 

k) Avskrivningar 33,7 

l) Oförutsedda medel 2,0 

Nämndernas ramar justeras efter beslut om interna justeringar 2020 som även påverkar 2021, 

exempelvis tilläggsanslag, kapitalkostnader, internhyror, löner och omföringar. 

6. Kommunfullmäktige antar förslag på total finansiering till 1 042,0 mnkr, med fördelning i mnkr: 

Skatter och statsbidrag 1 013,6 Extra statsbidrag 18,4 Finansnetto 10,0 

7. Kommunfullmäktige antar förslag till investeringsram år 2021 till 80 mnkr, varav 50 mnkr ska 

självfinansieras och 30 mnkr finansieras med lån (Nybble) 

8. Kommunfullmäktige antar förslag, årets resultat år 2021 till 16,3 mnkr 

9. Kommunfullmäktige antar förslag till att ge uppdrag till nämnderna att enligt fastställd tidplan 

återkomma med detaljbudget samt investeringsplan för år 2021, som kommunstyrelsen ansvarar för 

att sammanställa i ett samlat dokument.
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Yrkande ärende 13, Budget 2021. KF 2020-11-16 
 

Punkt 5. Jag yrkar att: 

Fördelningen i mnkr är  

a) Kommunstyrelsen 206,4 
b) Barn- och utbildningsnämnden 368,2 
c) Socialnämnden 399,9 
d) Miljö- och byggnadsnämnden 8,6 
e) Överförmyndaren 2,1 
f) Revision 0,9 
g) Valnämnd 0,1 
h) Löneanslag 28,3 
i) Pensioner 24,1 
j) Kalkylerade kapitalkostnader 41,9 
k) Avskrivningar 34,0 
l) Oförutsedda medel 0,7 

Nämndernas ramar justeras efter beslut om interna justeringar 2020 som även påverkar 2021, 
exempelvis tilläggsanslag, kapitalkostnader, internhyror, löner och omföringar
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Sammanträdesprotokoll  
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2020-10-27 

 

 

 

 
 
 
 
§ 403  2020/493 Id  
 

Nya investeringar 2020 oktober 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna omdisponering och igångsättningen av investeringar enligt 
förslag för 2020 inom ramen för 80 mkr. 
 

Sammanfattning 
Minskning av beslutade investeringar (tkr) 
   Beslut KS Minskning Totalt 
Utbyggnad Fritids, AL-skolan  500   500        0 
Kontaktcenter, inv & system  650   450    200 
Summa:     950 
 
Nya investeringar 2020 (tkr) 
Inventarier till nya lokaler på Räddningstjänsten      500 
Fordons- och transportprogrammet, hybridbil      250  

 Ändring av skolverkets ämnesplaner, el- och energiprogrammet,   200 
ny lågspänningsutrustning, krav från skolinspektionen 

Totalt     950 
 
Omdisponeringen ryms inom den beslutade ramen från Kommunfullmäktige för 2020 på 80 miljoner 
kronor. 
 

Beslutsunderlag 
SBU Protokollsutdrag 2020-10-06  § 87 Nya investeringar 2020 oktober 
Nya investeringar 2020 oktober, Id: 73056 
Beslut från Skolinspektionen 
Förändringar av fordons- och transportprogrammet 
 

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

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

Tjänsteskrivelse
Sida
1(2)

Datum
2020-10-02

Diarienummer
2020/493/04

Samhällsbyggnad
Andreas Horste

Id 73056

Utskott/Nämnd/KF/Styrelse 

Kommunfullmäktige

Nya investeringar 2020 oktober

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att

1: godkänna omdisponering av investeringar enligt förslag för 2020 
inom ramen för 80 mkr.

Ärende
Alla belopp nedan är i tusen kronor.

    
Minskning av beslutade investeringar

Beslut KS Minskning Totalt
Utbyggnad Fritids, AL-skolan   500   500        0

Kontaktcenter, inv & system   650   450    200
Summa:   950

Nya investeringar 2020

Inventarier till nya lokaler på Räddningstjänsten    500
Fordons- och transportprogrammet, hybridbil    250

- Ändring av skolverkets ämnesplaner
El- och energiprogrammet, ny lågspänningsutrustning    200

- Krav från skolinspektionen
Totalt    950
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Tjänsteskrivelse
Sida
2(2)

Datum
2020-11-16

Referens
«Databas» 
«Diarienr»«Grpnr» 

Samhällsbyggnad
Andreas Horste

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

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

Omdisponeringen ryms inom den beslutade ramen från Kommunfullmäktige för 
2020 på 80 miljoner kronor.

Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsavdelningen
Ekonomikontoret
Barn och utbildningsförvaltningen 

Andreas Horste
Samhällsbyggnadschef
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Sammanträdesprotokoll  
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2020-10-27 

 

 

 

 
 
 
 
§ 407  2019/74 Id  
 

Engströms Bil, planändring och försäljning av mark, del av Vimmerby 3:7 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att, i linje med miljö- och byggnadsnämndens beslut, att 
överlämna detaljplanen för del av Vimmerby 3:7 Engströms Bil, Vimmerby kommun till 
kommunfullmäktige för antagande. 
 
Motivering till beslut 
En ny detaljplan behöver upprättas för att kunna utföra lantmäteri-förrättning för industrifastighet. 
 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra försäljning av markyta som tagits i anspråk samt att legalisera 
befintliga förhållanden. 

Detaljplanen har varit tillgänglig för samråd och granskning under våren 2020. Yttranden från 
fem olika instanser har kommit in. 

För att bemöta samrådsyttrandena har följande ändringar av plan-handlingarna gjorts inför 
granskningen: 
 
Plankartan 

 U-område för ledningsrätt har lagts till i sydöstra delen av planområdet 
 
Planbeskrivningen 

 Justering av text under rubriken Bebyggelse på sidan 11 
 Justering av text under rubriken Dagvattenhantering på sidan 12 
 Tillägg av text och rubrik Servitut och ledningsrätt på sidan 18 
 Borttagande av text och rubrik Radon på sidan 12 
 Justering av text under rubriken Farligt gods på sidan 13 
 Justering av text under rubriken Miljökvalitetsnormer för vatten på sidan 15 
 Justering av text under rubriken Miljökvalitetsnormer för luft på sidan 15 
 Justering av text under rubriken Miljökvalitetsnormer för buller på sidan 16 

 
268



  

Sammanträdesprotokoll  
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2020-10-27 

 

Efter granskningen har inte plankartan eller planbeskrivningen omarbetats. 

Detaljplanen bedöms vara klar att antas i enlighet med granskningsutlåtandet.  
 
Lagstöd 
PBL 5 kap §§ 27-32 Antagandet av en detaljplan. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag miljö- och byggnadsnämnden 2020-09-16, § 133 
Plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande 
 

Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige
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Från: Karin Schultz <Karin.Schultz@hultsfred.se>
Skickat: den 21 september 2020 17:47
Till: Vimmerby kommun; Samhällsbyggnadsavdelningen
Ämne: Beslut, detaljplan för antagande i kf
Bifogade filer: § 133 MBN 2020-09-16 Detaljplan Engströms.docx; Plankarta.pdf; 

Planbeskrivning.pdf; Granskningsutlåtande.pdf

Detaljplan för del av Vimmerby 3:7 Engströms Bil (Muraren 4)
Antagande av kf

MBN § 133/2020
Plankarta
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande

Hälsningar

Karin Schultz
Nämndsekreterare
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Hultsfreds kommun | Box 500 | 577 26 Hultsfred 
0495-24 14 22 
karin.schultz@hultsfred.se 
www.hultsfred.se | www.vimmerby.se 

För miljöns skull - skriv inte ut detta meddelande i onödan 
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Granskningsutlåtande 

Detaljplan för 
Muraren 4 och del av Vimmerby 3:7 ”Engströms bil” 
Vimmerby, Vimmerby kommun, Kalmar län 

 

  

MBN-2019–3391 

Antagandehandling 

2020-09-16 
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Granskningsutlåtande   

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2019–3391 
Antagandehandling 

2020-09-16 

 
 

2 (4) 
 

Förfarande 
Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2020-01-15 (MBN § 1/2020) beslut 

om att upprätta en detaljplan för aktuellt område. 

 

Planen hanteras med ett standardförfarande, då syftet inte är i strid mot 

översiktsplanen och inte anses vara av betydande allmänt intresse eller i 

övrigt av stor betydelse eller kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. 

 

Detaljplaneförslaget har samråtts och varit föremål för granskning enligt 

plan- och bygglagen 9 kap 8–37 §§. 

 

Handlingar har skickats till sakägare enligt fastighetsförteckning, 

Länsstyrelsen, Lantmäteriet, kommunala organ och berörda organisationer. 

Planhandlingarna har även varit tillgängliga på miljö- och byggnadskontoret 

samt funnits på Vimmerby kommuns hemsida under hela granskningstiden. 

 

I enlighet med inkomna samråds- och granskningsyttranden har 

planförslaget ändrats och justerats enligt granskningsutlåtandet. 

 

Detaljplanen är framtagen med stöd av plan- och bygglagen (2010:900). 

Samråd 

Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2020-02-12 (MBN § 28/2020) beslut 

om samråd. Samråd har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 kap 11–17 

§§. Samrådstiden var 19e februari – 11 mars 2020 (tre veckor). 

 

Samrådshandlingar: 

Plankarta med bestämmelser, 2020-01-14 

Plan- och genomförandebeskrivning, 2020-01-21 

Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2020-01-21 

Fastighetsförteckning, 2020-01-07 

 

Yttranden från 5 instanser inkom, varav 3 utan erinran. 

 

Myndigheter: 

Lantmäteriet    2020-02-24 

Länsstyrelsen    2020-03-05 

 

Kommunala organ: 

Gatukontoret    2020-03-09 

Vimmerby Energi & Miljö AB  2020-03-11 
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Granskningsutlåtande   

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2019–3391 
Antagandehandling 

2020-09-16 

 
 

3 (4) 
 

Övriga: 

E. ON    2020-02-20 

 

Inkomna synpunkter föranledde följande ändringar av planhandlingarna: 

Plankartan: 

-U-område för ledningsrätt lades till i sydöstra delen av planområdet.  

Plan-och genomförandebeskrivningen:  

- Justering av text under rubriken ”Bebyggelse” på sidan 11 

- Justering av text under rubriken ”Dagvattenhantering” på sidan 12.  

- Borttagande av text och rubrik ”Radon” på sidan 12 

- Justering av text under rubriken ”Farligt gods” på sidan 13 

- Justering av text under rubriken ”Miljökvalitetsnormer för vatten” på sidan 

15. 

- Justering av text under rubriken ”Miljökvalitetsnormer för luft” på sidan 15. 

- Justering av text under rubriken ”Miljökvalitetsnormer för buller” på sidan 

16 

- Tillägg av text och rubrik ”Servitut och ledningsrätt” på sidan 18.  

Granskning 

2020-04-08 togs beslut om granskning på delegation av planarkitekt på 

plan- och byggnadsavdelningen. Granskning har genomförts enligt plan- 

och bygglagen 5 kap 18–22 §§. Granskningstiden var 20e maj – 10e juni 

2020 (3 veckor). 

 

Granskningshandlingar: 

Plankarta med bestämmelser, 2020-04-23 

Plan- och genomförandebeskrivning, 2020-04-24 

Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2020-01-21 

Fastighetsförteckning, 2019-01-07 

 

3 granskningsyttranden inkom under granskningstiden, varav samtliga utan 

erinran. 

Myndigheter: 

Lantmäteriet  2020-05-25 

Länsstyrelsen  2020-06-10 

 

Kommunala organ: 

Vimmerby Energi & Miljö AB 2020-06-09 

 

Inga ändringar har gjorts i planhandlingarna inför antagande. 

 

 

273



 
 

Granskningsutlåtande   

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2019–3391 
Antagandehandling 

2020-09-16 

 
 

4 (4) 
 

Sammanfattning 

Samråd och granskning har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 kap 11, 

12 respektive 18 §§.  

Yttranden från 5 olika instanser/sakägare inkom under samråds- och 

granskningstiden. Planhandlingarna har inte ändrats efter granskningen. 

Ställningstagande 

Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt PBL 5 kap 27§. 

 

Miranda Boëthius 

Planarkitekt 
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Plan- och genomförandebeskrivning 

Detaljplan för Muraren 4 och del av Vimmerby 3:7 
”Engströms bil” 
Vimmerby, Vimmerby kommun, Kalmar län 

MBN-2019-3391 

Antagandehandling 

2020-07-15 
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Plan- och 
genomförandebeskrivning 

2 (19) 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2019–3391 
Antagandehandling 

2020-07-15   
  

 
 

 

Innehåll 
Inledning ............................................................................................................................ 4 
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Plandata ......................................................................................................................... 5 
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2019–3391 
Antagandehandling 

2020-07-15   
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Plan- och 
genomförandebeskrivning 

4 (19) 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2019–3391 
Antagandehandling 

2020-07-15   
  

 
 

 

Inledning 
En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Plankartan är den 

handling som är juridiskt bindande och anger till exempel vad som ska vara 

allmän plats, kvartersmark (privat mark), hur bebyggelsen ska regleras. 

Plankartan ligger till grund för kommande bygglovsprövning. 

Till varje detaljplan hör också en plan- och genomförandebeskrivning som 

förklarar syftet med planen och på vilket sätt den ska genomföras. Avsikten 

är att alla som berörs av detaljplanen ska förstå vilka konsekvenserna blir 

när planen genomförs. 

Plan- och genomförandebeskrivningen har ingen egen rättsverkan.  

Kommunen upprättar även en undersökning om betydande miljöpåverkan 

för att avgöra om detaljplaneförslaget kan antas påverka miljön så mycket 

att en miljökonsekvensbeskrivning behövs. 

Detaljplanen är framtagen med stöd av plan- och bygglagen (2010:900). 

Planhandlingar 

Detaljplanehandlingarna består av: 

• Plankarta med bestämmelser 1:1000 (A2) 

• Plan- och genomförandebeskrivning  

• Fastighetsförteckning 

• Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra försäljning av markyta som tagits i 

anspråk samt att legalisera befintliga förhållanden.  

Fastigheten Muraren 4 ägs av Engströms bil AB. Delar av markområde 

utanför fastighetsgränsen som idag är planlagt för allmän platsmark har 

tagits i anspråk för uppställning och parkering av bilar. Södra delarna av 

byggnaden ligger på prickmark. För att legalisera befintliga förhållanden 

och möjliggöra lantmäteriförrättning ändras användningen på ianspråktagen 

markyta från naturmark till industri/verksamheter. Prickmark som genom 

byggnation spelat ut sin roll justeras. 

Utrymme ges också i detaljplanen för en cirkulationsplats i korsningen 

Hultsfredsvägen/Södra ringleden. Den mark som behöver tas i anspråk är 

idag planlagd som väg och naturmark.  
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2019–3391 
Antagandehandling 

2020-07-15   
  

 
 

 

Planprocessen 

Planen hanteras med ett standardförfarande eftersom syftet inte är i strid mot 

översiktsplanen och inte anses vara av betydande allmänt intresse eller i 

övrigt av stor betydelse eller kan antas medföra en betydande miljö-

påverkan.  

 
Processen vid standardförfarande. 

Kommunen ska samråda detaljplaneförslaget med bland andra länsstyrelsen, 

lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.  

Samrådets syfte är att samla in information, önskemål och synpunkter som 

berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. 

När samrådet genomförts kan planförslaget justeras utifrån de synpunkter 

som kommit in för att bättre anpassa förslaget till förutsättningarna på 

platsen. 

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och redigerats efter in-

komna synpunkter ska det färdiga förslaget vara tillgängligt för granskning 

under två veckor. 

Inför granskningen ska kommunen underrätta dem som berörs av förslaget, 

till exempel sakägare, boende och övriga som har yttrat sig under samrådet 

om förslaget till detaljplan. 

Synpunkter från samrådet och granskningen redovisas i ett gransknings-

utlåtande. 

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Efter antagandet har ej tillgodo-

sedda sakägare under tre veckors tid möjlighet att överklaga detaljplanen. 

Därefter vinner planen laga kraft om den inte överklagas. 

Plandata 

Läge 

Planområdet ligger i ett befintligt industri- och verksamhetsområde ca 500 

meter sydväst om Vimmerby centrum och inramas i sydväst av Södra 

ringleden och i nordväst av Hultsfredsvägen.  

Areal 

Planområdet omfattar ca 27 100 m2. 
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Ägoförhållanden 

Planområdet innehåller två olika fastigheter. Fastigheten Muraren 4 ägs av 

Engströms bil AB, Vimmerby 3:7 ägs av Vimmerby kommun.  

 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

Området omnämns inte specifikt i den fördjupade översiktsplanen för 

Vimmerby stad från 2016. Den nuvarande användningen anges dock som 

industri/verksamhet. Planförslaget strider därmed inte mot översiktsplanen. 

Detaljplan 

Området regleras idag av två olika detaljplaner. Det är detaljplanerna 08-

VYS-391 som vann laga kraft 1982 och 08-VYS-105 som vann laga kraft 

1974. Genomförandetiden har gått ut för båda dessa detaljplaner.  

 

 

Fastigheter inom planområdet enligt nuvarande förhållanden 

Vimmerby 3:7 Muraren 4 

Ianspråktagen 

allmän platsmark 
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Detaljplan 08-VYS-105, lagakraftvunnen 1974, anger gata och naturmark/park 

Detaljplan 08-VYS-391, lagakraftvunnen 1982, anger småindustri, gata och naturmark/park 
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Planens förutsättningar 

Pågående markanvändning 

På fastigheten Muraren 4 finns idag en byggnad som inrymmer bilhandel. 

Angränsande till fastigheten finns en grön markremsa som delvis tagits i 

anspråk för uppställning och parkering av bilar. Parkeringen sträcker sig 

ungefär 7 meter utanför fastighetsgränsen. Skyltar har satts upp drygt 10 

meter utanför fastighetsgräns. Byggnaden är delvis uppförd på prickmark.  

 

 

Del av planområdet där parkering har anlagts på mark planlagd för grönområde.  

Planområdets läge i förhållande till omgivningen 

282



 
 

Plan- och 
genomförandebeskrivning 

9 (19) 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2019–3391 
Antagandehandling 

2020-07-15   
  

 
 

 

Natur, vegetation 

Markbeläggningen på planområdet är till största del hårdgjord och 

asfalterad. I utkanten av fastigheten finns remsor som är bevuxna med gräs 

och buskage.  

Riksintressen 

Området berör inte något riksintresse. 

Fornlämningar 

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Påträffas 

fornlämningar i samband med markarbetena ska dessa, i enlighet med 2 kap 

10 § kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas.  

Stads- och landskapsbild 

Planområdet ligger i sydvästra delen av ett industri- och 

verksamhetsområde. Bebyggelsen inom planområdet används idag till 

bilhandel.  

Gator och trafik 

Planområdet begränsas i sydväst av Södra ringleden och i nordväst av 

Hultsfredsvägen. Hastighetsbegränsningen på Södra ringleden är idag 50 

km/h, men vägens utformning innebär att den faktiska hastigheten som hålls 

på huvudgatan bedöms vara betydligt högre. Sikten i korsningen upplevs 

också som dålig.  

Geotekniska förhållanden 

Marken inom planområdet utgörs av porfyrisk granit.  

Hydrologiska förhållanden 

Enligt Sveriges Geologiska Undersöknings jordartskarta består marken av 

morän med ett uppskattat jorddjup på 3–5 meter. Man kan räkna med att 

marken är tillräckligt genomsläpplig för att ingen direktavrinning på mark-

ytan ska kunna ske annat än lokalt.  

Markföroreningar 

Inga kända markföroreningar finns inom området. 

Radon 

Vimmerby kommun klassificeras som normalriskområde. Marken utgörs i 

huvudsak av normalradonmark. Lokala variationer kan förekomma. 
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Översvämningsrisk 

Området bedöms inte bli översvämningsdrabbat vid beräknade framtida 

100-års flöden. 

Buller 

 

 

Förväntad bullermängd 2030 

Rekommenderad väg för farligt gods (Trafikverket 2019) 
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Farligt gods 

Södra ringleden är utpekad av Trafikverket som ”rekommenderad väg för 

farligt gods”. För att beakta risker för människors hälsa och säkerhet bör ett 

riskavstånd till byggnader finnas även i fortsättningen.  

Planförslaget 

Övergripande mål 

Detaljplanen ska möjliggöra för försäljning av markyta och legalisera den 

ianspråktagna marken som används för uppställningsplats för bilar. Det 

innebär också utvecklingsmöjligheter för industri- och 

verksamhetsfastigheten. Planen möjliggör också för en framtida 

cirkulationsplats i korsningen Hultsfredsvägen/Södra ringleden.  

Bebyggelse 

Planförslaget medger industri- och verksamhetsbebyggelse med en maximal 

nockhöjd på 10 meter.  

Gator och trafik 

Gatunätet är redan utbyggt i området. För att förbättra trafiksäkerheten 

föreslås möjligheten att ersätta den befintliga fyrvägskorsningen med en 

cirkulationsplats i korsningen Hultsfredsvägen/Södra ringleden.  

Teknisk försörjning 

El 

El finns framdraget i området. El- och teleanslutning sker i samråd med el- 

och teleleverantör. 

Värme 

Befintlig bebyggelse är ansluten till kommunens fjärrvärmeverk via 

fjärrvärmeledningar som finns framdragna via Hultsfredsvägen. 

Vatten och avlopp 

Vatten- och avloppsledningar finns redan framdragna i fastigheten Muraren 

4. Anslutning ska ske till befintligt vatten- och avloppsnät. 

Avfallshantering 

Avfallshanteringen sker enligt kommunens avfallsplan. 

Elektroniska kommunikationer 

Fiberledningar finns redan indragna i området. 
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Geotekniska frågor 

En geoteknisk undersökning saknas för området. Med erfarenhet från 

tidigare genomförd byggnation inom planområdet bedöms 

markförhållanden som goda för en normal grundläggning. 

Dagvattenhantering 

För den aktuella planen kommer det befintliga dagvattensystemet att 

användas. Planen innebär inte att en större yta kommer att belasta det 

befintliga dagvattensystemet då området redan idag är hårdgjort i stor 

utsträckning. 

Det aktuella områden ingår redan idag i VA-huvudmannens 

verksamhetsområde för VA. VA-verksamhetsområdet inkluderar ett ansvar 

för huvudmannen att hantera samtliga nyttigheter, dvs både avlopp, vatten 

och dagvatten. 

 

Dagvatten från planområdet leds initialt ca 80 meter i befintlig 

dagvattenledning (kulvert) för att sedan mynna ut i öppet dike. Diket är en 

öppen dagvattenlösning där dagvattnet både luftas, fördröjs och infiltreras. 

Vattnet leds i diket i nästan 350 meter längs med Södra ringleden och 

mellan fastigheterna Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:8 innan det når Lillån.  

Karta över VA-verksamhetsområdet. Verksamhetsområdet markerat i gult. 
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Buller 

Bullernivåerna kommer inte att öka till följd av planen. 

Farligt gods 

Södra ringleden är utpekad av Trafikverket som ”rekommenderad väg för 

farligt gods”. För att beakta risker för människors hälsa och säkerhet säkras 

ett riskavstånd genom att justera och bitvis utöka prickmarken som finns i 

nuvarande plan. Prickmarken justeras så att ett säkerhetsavstånd på ungefär 

25 meter säkras mellan vägen och tillåten industri- eller 

verksamhetsbebyggelse.   

Karta över dagvattnets väg från planområdet till recipienten Lillån 

Lillån 
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Planens konsekvenser 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

En undersökning om betydande miljöpåverkan har utförts. Där framgår att 

genomförandet av detaljplanen inte antas medföra någon betydande 

miljöpåverkan (EU-direktiv 2001/42 EG), 6 kap miljöbalken. 

Miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte 

upprättas.  

Planens genomförande strider inte mot mark- och vattenanvändningen i 

översiktsplanen. Detaljplanens genomförande strider inte heller mot de 

föreslagna lokala miljömålen och inte heller mot de långsiktiga miljömål 

som beslutats nationellt och regionalt. 

Miljökonsekvenser 

Natur- och vattenområden 

De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte: 

• Stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning 

med mark- och vattenområden, 3 kap miljöbalken. 

• Stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med 

mark och vatten för vissa områden i landet, 4 kap miljöbalken. 

Riksintressen och skyddade områden 

De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte beröra skyddade 

områden, 7 kap miljöbalken. 

Stadsbild 

Planområdet ingår i ett redan utbyggt industri- och verksamhetsområde. 

Områdets karaktär kommer inte att förändras och stadsbilden bedöms därför 

inte påverkas negativt. 

Gestaltningsprogrammet Vackra Vimmerby 

Planområdet är del av det område som är utpekat som Sydvästra staden i 

gestaltningsprogrammet Vackra Vimmerby. I programmet beskrivs Södra 

Ringvägen som den yttre entrén till hela industriområdet i Sydvästra staden och 

att det är viktigt att den ger ett välkomnande och estetiskt intryck. Planförslaget 

strider inte mot gestaltningsprogrammet.  

Konsekvenser för miljökvalitetsnormer 

De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte medverka till att 

miljökvalitetsnormerna överskrids, 5 kap miljöbalken. 
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Miljökvalitetsnormer för vatten 

Miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster (ytvatten, grundvatten och 

skyddade områden) syftar till att tillståndet i våra vatten inte ska försämras 

och att alla vatten ska uppnå en bestämd miljökvalitet. Kvaliteten på grund-

vattenförekomster bedöms inte försämras. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för samtliga yt- och grundvattenförekomster 

inom Sverige infördes i december 2009 och Vimmerby kommun omfattas 

av föreskrifterna i Södra Östersjöns vattendistrikt. Den ytvattenförekomst 

som ligger närmast planområdet är Stångån: Högerumsån–Älsterebäcken–

SE638915–150304.  

 

För området gäller att följande kvalitetskrav ska uppnås:  

Ekologisk status: god status 2021. Idag bedöms den måttlig. Åtgärder krävs 

för att god ekologisk status ska kunna uppnås till år 2021.  

Kemisk status: god status 2015. Idag bedöms den som god (exklusive 

kvicksilver). 

 

Stångån är negativt påverkad, främst av övergödning, vilket är tydligast i 

sjön Krön. Även jordbrukspåverkan märks då det längs långa sträckor odlas 

alldeles intill ån och det är brist på skuggande vegetation i åkanten. Efter 

årets rensning av ån är detta särskilt tydligt. Detta medför att fisk 

missgynnas. 

 

Detaljplanen innebär inte någon volymökning av dagvatten till Stångån och 

det finns heller inte någon indikation på att planen skulle försämra 

kvaliteten (dvs öka föroreningsgraden) på det dagvatten som leds från 

planområdet. 

Hanteringen av dagvatten som sker genom att det leds längst ett öppet dike 

bedöms rena dagvattnet väl. I det öppna diket sker fördröjning, luftning och 

infiltration av dagvattnet. 

Med denna rening bedömer kommunen att dagvattnet från planområdet inte 

kommer att påverka MKN för vatten negativt. 

 

Miljökvalitetsnormer för luft 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa 

och miljön. Gällande miljökvalitetsnormer (MKN) enligt svensk för-

fattningssamling (SFS 2001:527) för luft, med gränsvärden för kväveoxid, 

kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, partiklar (PM10) i utomhus-

luft, bensen och ozon, bedöms inte överskridas på grund av planförslaget.  

Inga mätningar har genomförts i kommunen men luftkvalitén bedöms som 

god och gynnas av att naturområdena i kommunen är omfattande och 
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orterna är förhållandevis små. Detaljplanen bedöms inte innebära någon 

försämring av luftkvaliteten. 

Då detaljplanen möjliggör för en cirkulationsplats i korsningen 

Hultsfredsvägen/Södra ringleden innebär detta snarare ett jämnare 

trafikflöde vilket minskar utsläppen från trafiken och därmed bedöms 

planen snarast vara en fördel för luftkvaliteten i området. 

Miljökvalitetsnormer för buller 

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en slags målsättningsnorm. 

Normen följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors 

hälsa av omgivningsbuller. 

I de största kommunerna omfattar miljökvalitetsnormen omgivningsbuller 

från alla vägar, järnvägar, flygplatser och tillståndspliktiga hamnar. Även i 

mindre och medelstora kommuner (under 100 000 invånare) ska strävan 

vara att begränsa buller. 

Buller, det vill säga oönskat ljud, mäts i decibel. Det ljud som uppfattas av 

människan mäts normalt i decibel A (dBA). Ekvivalenta bullernivåer är 

buller beräknat som ett genomsnitt per dygn. Naturvårdsverkets riktvärde 

för ekvivalenta ljudnivåer från vägar vid en bostads fasad är 60 dBA och 

riktvärdet för maximala ljudnivåer är 70 dBA på utomhusplats. 

Då detaljplanen möjliggör för en cirkulationsplats i korsningen 

Hultsfredsvägen/Södra ringleden innebär detta snarare ett jämnare 

trafikflöde i området. Med ett jämnare trafikflöde är det även sannolikt att 

trafikbuller från korsningen kommer att minska. 

Ekonomiska konsekvenser 

Planförslaget medverkar inte till några ekonomiska konsekvenser. 

Sociala konsekvenser 

Barnkonsekvenser 

Planförslaget medverkar inte till några negativa konsekvenser ur barn-

perspektiv. 

Jämställdhet 

Planförslaget medverkar inte till några negativa konsekvenser ur 

jämställdhetsperspektiv. 

Tillgänglighet 

290



 
 

Plan- och 
genomförandebeskrivning 

17 (19) 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2019–3391 
Antagandehandling 

2020-07-15   
  

 
 

 

Planförslaget medverkar inte till några negativa konsekvenser ur 

tillgänglighetsperspektiv.  

Fastighetskonsekvenser 

Vimmerby 3:7 

Från fastigheten Vimmerby 3:7 sker en marköverföring av cirka 930 m2 

mark till fastigheten Muraren 4 genom en fastighetsreglering som initieras 

av berörda fastighetsägare. Det innebär en övergång från allmän platsmark 

till kvartersmark.  

 

 

 

  

Fastighetskonsekvenser  

Muraren 4 

Marköverföring om ca 

930 m2 från Vimmerby 

3:7 till Muraren 4 
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Planens genomförande 

Organisatoriska frågor 

Allmänt 

En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, tekniska, 

ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 

ska kunna genomföras. Beskrivningen ska även redovisa vem som vidtar 

åtgärderna och när de ska vidtas. Genomförandebeskrivningen har ingen 

egen rättsverkan. 

Tidplan för genomförande 

Antagande av detaljplanen beräknas ske av kommunfullmäktige fjärde 

kvartalet 2020. Därefter är detaljplanens genomförandetid 5 år. 

Ansvarsfördelning 

Fastighetsreglering initieras av berörda fastighetsägare. 

Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark, det vill säga för gata och 

huvudgata. 

Avtal 

Inget särskilt markanvisnings- eller exploateringsavtal avses upprättas.  

Fastighetsfrågor 

Kommunen initierar nödvändiga fastighetsbildningar inom planområdet och 

svarar för samtliga fastighetsbildningskostnader. 

Servitut och ledningsrätt 

Befintlig ledningsrätt (0884–957.1) för högspänningsledning och 

transformatorstation i sydvästra delen av planområdet är säkrad med u-

område.   

Ekonomiska frågor 

Plankostnaderna regleras i ett plankostnadsavtal som upprättats innan 

detaljplanearbetet påbörjats. Ingen planavgift tas ut vid bygglovgivning.  

Tekniska utredningar 

Utredningar som ligger till grund för utformning och ställningstaganden: 

• Bullerkartläggning Vimmerby tätort, Ramboll 2013-08-22 
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• Vimmerby stad, fördjupning av Vimmerby kommuns översiktsplan - 

2016 

Medverkande tjänstemän 

Miranda Boëthius, planarkitekt  
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Utfart

Ø P

ØP Utfartsförb ud , PBL 4 kap . 9 §
EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Ge nom förand e tid e n är 5 år ., PBL 4 kap . 21 §
Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1 Markre se rvat för allm ännyttiga und e rjord iska le d ningar.

Kvarte rsmark, PBL 4 kap . 6 §

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

Marke n får inte  förse s m e d  b yggnad , PBL 4 kap . 11 § 1 st 1 p .

e 1 35,0% Största b yggnad sare a är angive t värd e  i % av fastighe tsare an inom
använd ningsom råd e t, PBL 4 kap . 11 § 1 st 1 p .

)—10,0 Högsta nockhöjd  är angive t värd e  i m e te r , PBL 4 kap . 11 § 1 st 1 p .
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-09-16 

1(2) 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

 
Detaljplan för del av Vimmerby 3:7 Engströms 
Bil, Vimmerby kommun. Antagande 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna detaljplanen för del av 
Vimmerby 3:7 Engströms Bil, Vimmerby kommun till kommunfullmäktige 
för antagande. 
 
Lagstöd 
PBL 5 kap §§ 27-32 Antagandet av en detaljplan. 
 
Motivering till beslut 
En ny detaljplan behöver upprättas för att kunna utföra lantmäteri-
förrättning för industrifastighet. 
 
Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra försäljning av markyta som tagits 
i anspråk samt att legalisera befintliga förhållanden. 
 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanen har varit tillgänglig för samråd och granskning under våren 
2020. Yttranden från fem olika instanser har kommit in. 
 
För att bemöta samrådsyttrandena har följande ändringar av plan-
handlingarna gjorts inför granskningen: 
Plankartan 
- U-område för ledningsrätt har lagts till i sydöstra delen av planområdet 
 
Planbeskrivningen 
- Justering av text under rubriken Bebyggelse på sidan 11 
- Justering av text under rubriken Dagvattenhantering på sidan 12 
- Tillägg av text och rubrik Servitut och ledningsrätt på sidan 18 
- Borttagande av text och rubrik Radon på sidan 12 
- Justering av text under rubriken Farligt gods på sidan 13 
- Justering av text under rubriken Miljökvalitetsnormer för vatten på sidan 

15 
- Justering av text under rubriken Miljökvalitetsnormer för luft på sidan 15 
- Justering av text under rubriken Miljökvalitetsnormer för buller på sidan 

16 
 
Efter granskningen har inte plankartan eller planbeskrivningen omarbetats. 

MBN § 133/2020 Dnr MBN 2019-3391  
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-09-16 

2(2) 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
Detaljplanen bedöms vara klar att antas i enlighet med gransknings-
utlåtandet.  
 
Beslutsunderlag 
Plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande 
 
Skickas till 
Engströms Bil AB 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesprotokoll  
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2020-10-27 

 

 

 

 
 
 
 
§ 405  2020/488 Id  
 

Brandvatten 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar avtalet Brandvattenförsörjning 
mellan Vimmerby kommun och Vimmerby energi och miljö AB, ID 72915  

Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsavdelningen att ta fram förslag på årlig 
driftfinansiering på 365 tkr 
 

Sammanfattning 
I många kommuner är det diskussioner om vem som ska stå för olika kostnader och vem som ska utföra 
underhåll av brandposter osv. VEMAB:s VA-verksamhet och Räddningstjänsten har diskuterat behov och 
ansvarsfördelning för brandvattenförsörjningen. Men idag finns inget tydligt avtalat mellan Vimmerby 
Energi & Miljö AB (VEMAB) och Vimmerby kommun. Det är dock lämpligt att den som har driften för 
ledningsnätet också säkerställer brandvattenförsörjning 

Det konventionella brandpostsystemet medför ett stort antal brandposter och att ledningarna ibland blir 
överdimensionerande i jämförelse med om dricksvattenförbrukningen hade varit den dimensionerande 
faktorn. Överdimensionering fördyrar både vid anläggning och drift och underhåll av ledningsnätet.  
För att få en tydlig ansvarsfördelning och möjlighet att fördela det ekonomiska ansvaret, enligt 
intentionerna i lagen om allmänna vattentjänster, har följande dokument tagits fram. 
 
Bedömning 
Kommunerna är skyldiga att ha vissa verksamheter enligt lag, vilket bl.a. omfattar räddningstjänst 
respektive tillhandhållande av vatten och avlopp. 

Varje kommun äger infrastrukturen i kommunen, där t.ex. dricksvattennätet och dess brandposter ingår. I 
Vimmerby kommun så har det kommunala bolaget Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) ansvaret 
för driften av kommunalt VA på uppdrag av Vimmerby kommun.  Vidare skall varje kommun svara för 
att bränder och skador till följd av bränder förebyggs. Kommunen skall också främja annan olycks- eller 
skadeförebyggande verksamhet i kommunen. 
 
Finansiering 
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Sammanträdesprotokoll  
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2020-10-27 

 

Finansiering på 365 tkr/år saknas i budget. Fast servicekostnad på 115 tkr och beräknad utbyteskostnad 
(5st) på 250 tkr årligen. 
 

Beslutsunderlag 
SBU Protokollsutdrag 2020-10-06  § 89 Brandvatten 
Avtal Brandvattenförsörjning, Id: 72915 
 

Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige
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Avtal  
 

Brandvattenförsörjning 
Vimmerby kommun 
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1. Bakgrund 
I många kommuner är det diskussioner om vem som ska stå för olika kostnader och vem 
som ska utföra underhåll av brandposter osv. VEMABs VA-verksamhet och 
Räddningstjänsten har diskuterat behov och ansvarsfördelning för 
brandvattenförsörjningen. Men idag finns inget tydligt avtalat mellan Vimmerby Energi 
& Miljö AB (VEMAB) och Vimmerby kommun. Det är dock lämpligt att den som har 
driften för ledningsnätet också säkerställer brandvattenförsörjning 
 
Det konventionella brandpostsystemet medför ett stort antal brandposter och att 
ledningarna ibland blir överdimensionerande i jämförelse med om 
dricksvattenförbrukningen hade varit den dimensionerande faktorn. 
Överdimensionering fördyrar både vid anläggning och drift och underhåll av 
ledningsnätet.  
För att få en tydlig ansvarsfördelning och möjlighet att fördela det ekonomiska ansvaret, 
enligt intentionerna i lagen om allmänna vattentjänster, har följande dokument tagits 
fram. 
 

2. Förutsättningar och ansvar 
Kommunerna är skyldiga att ha vissa verksamheter enligt lag, vilket bl.a. omfattar 
räddningstjänst respektive tillhandhållande av vatten och avlopp. 
Varje kommun äger infrastrukturen i kommunen, där t.ex. dricksvattennätet och dess 
brandposter ingår. I Vimmerby kommun så har det kommunala bolaget Vimmerby 
Energi & Miljö AB (VEMAB) ansvaret för driften av kommunalt VA på uppdrag av 
Vimmerby kommun.  Vidare skall varje kommun svara för att bränder och skador till 
följd av bränder förebyggs. Kommunen skall också främja annan olycks- eller 
skadeförebyggande verksamhet i kommunen. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Det finns flertalet lagar som berör brandvattenförsörjning och dricksvatten exempelvis: 
  

 Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) (LSO) 
 Rök- och kemdykning AFS (2007:7)  
 Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) (LAV)  
 Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten 
 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:13) om åtgärder mot sabotage och 

annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar 

VEMABRäddningstjänsten

Kommunen
Huvudman

Utför räddningsinsats Drift av VA-nätet
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LSO tydliggör att det är kommunens ansvar att se till att det vidtas åtgärder för att 
förebygga bränder. En sådan åtgärd är givetvis att säkerställa tillgång till släckvatten, 
men detta kan ske på olika sätt. Om det är "förenligt med anläggningens huvudsakliga 
ändamål"(10 § LAV) kan det ske genom den allmänna vattenanläggningen. I många fall 
är det ändamålsenligt att anpassa vattenledningsnätet för att säkerställa tillgången till 
släckvatten men detta är alltså inte VA-huvudmannens ansvar. Merkostnaderna för 
detta ska därför inte bekosta kommunens VA-avgifter utan bekostas på annat sätt.  
I LSO står det inget om hur brandvattenförsörjningen bör utformas, utan det som sägs 
är att räddningstjänsten ska kunna utföra en räddningsinsats. Därmed finns det inget 
som säger att brandposter måste användas. Räddningstjänsten anser att en 
grundförutsättning för att räddningsinsatser ska kunna genomföras effektivt är att det 
finns tillgång till brandvatten, avseende både avstånd till brandpost och flöde i 
brandpost. Det som styr att vatten kontinuerligt ska finnas på brandplatsen är om rök- 
och kemdykning är aktuellt, då Arbetsmiljöverkets föreskrift kräver en säker tillgång på 
vatten. Dock nämns inte vilken mängd vatten som kan anses vara säkert. 
I många fall är det ändamålsenligt att anpassa vattenledningsnätet för att säkerställa 
tillgången till släckvatten men Livsmedelsverkets krav på vatten som ett livsmedel kan 
bli svår att leva upp till vid uttag av brandvatten. Ledningsnätet för 
dricksvattendistribution är dimensionerat utifrån att kunna förse kunderna med ett 
dricksvatten av erforderlig kvalitet och kvantitet, i enlighet med gällande lagstiftning 
och föreskrifter. Det är VEMABs uppgift att tillgodose att VA-huvudman uppfyller dessa 
krav. Grundnivå för dimensionering ska vara enligt Svenskt vattens riktlinjer.  
 
2.1 Dagens nät och brandvattenförsörjning 

Idag finns det totalt 380 brandposter i Vimmerby kommun. Brandposterna finns 
fördelade över de orter som har allmän VA-försörjning och har byggts i samband med 
när VA-näten byggdes ut.  

 

3. Ansvarsfördelning 
Brandposter och anordningar för brandsläckning ska hållas funktionsdugliga. För att 
säkerställa vattenförsörjning för brandsläckning har följande ansvar: 
 
VEMAB ska: 
 anlägga och underhålla brandposter för brandvattenförsörjning i dialog med 

Räddningstjänsten. 

 ajourhålla kartdatabas för brandposter. Kartdatabas ska uppdateras snarast 
efter genomförd fysisk förändring i brandpostnätet. 

 ansvara för att brandposter är tydligt utmärkta med röd flaggskylt. 

 se till att Räddningstjänsten underrättas om planerade och akuta 
förändringar på brandpostnätet och övrig brandvattenförsörjning. 

 att vid nyanläggning eller ombyggnader av vattenledningsnätet säkerställa att 
detta utformas enligt gällande krav. 

 föreslå placering av brandpost vid projektering i enlighet med Svenskt vattens 
riktlinjer. 
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Räddningstjänsten ska: 
 Rapportera brister som upptäcks avseende brandposter till VEMAB 

 som remissinstans bevaka att kravet på erforderlig 
brandvattenförsörjning tillgodoses vid ex kommunala planer. 

 Meddela VEMAB när brandpost blivit använd. 
 

4. Dimensionering av brandvatten 
Utgångspunkten för brandvattenförsörjningen är att den ska ske enligt Svenskt vattens 
rekommendationer där konventionellt system utgör grunden inom tätbebyggt område. 
Dessa riktlinjer är i vissa avseenden schablonartade och ibland överdimensionerande. Med 
hänsyn till vattenkvalitet samt drift och underhållsmöjligheter kan avståndet, efter 
utredning, mellan brandposter till viss del glesas ut. 
   
   

4.1 Undantagsfall 
Att glesa ut avståndet mellan brandposter gentemot Svenskt vattens rekommendationer 
innebär konsekvenser vid räddningsinsatser. Därför ska alltid en utredning göras då 
rekommendationerna frångås så att likvärdigt skydd enligt LSO ändå säkerställs.  
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Tabell 1 Dimensionerad brandvattenförbrukning vid olika typer av områden Källa : Brandvattenförsörjning – Riktlinjer för 
dimensionering av brandvattensystem 

Utredningen ska påvisa att erforderlig mängd vatten, avseende flöde och tryck, för 
släckning av dimensionerande brand finns inom rimligt avstånd. Dimensionerande 
brand ska utgöras av ett skäligt värsta fall beroende på byggnadstyp inom området. 
Då brandvattenförsörjning inte kan tillgodoses med brandpost på grund av för små 
dimensionerade vattenledningar alternativt för låg kapacitet i ortens vattenverk, kan 
erforderlig brandvattenförsörjning istället ske genom t.ex: 

 
 Tankbil. 
 Sjöar, vattendrag 
 Lokala reservoarer anläggs och förses med brutet vatten och förses 

med återströmningsskydd 
 Dagvattenmagasin utformas för att även kunna användas för 

brandvattenförsörjning genom mobil motorpump. 
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5. Drift och underhåll 

 
Det åligger VEMAB att brandposterna hålls lättillgängliga och underhållna så att 
funktionen behålls tillförlitlig. Brandposter ska anordnas eller skötas, så att frysning 
förhindras under vintertid. 
Brandposter ska vara tydligt utmärkta med röda märkningsskyltar. De brandposter som 
inte uppfyller kraven ska åtgärdas alternativt efter överenskommelse med 
Räddningstjänsten tas ur drift. Utmärkningen ska i dessa fall tas bort.  
 
För att säkerställa att brandposterna är funktionsdugliga och levererar erforderlig mängd 
vatten, behöver dessa genomgå kontroller. 
 
5.1 Okulär besiktning och enkel funktionskontroll 

En okulär besiktning och enkel funktionskontroll utförs årligen under hösten av 
VEMAB. Vid detta tillfälle kontrolleras följande: 
 

 Betäckning 
 Flagga 
 Yttre skador 
 Djup 
 Klo/Bajonett 
 Flödeskontroll med öppning/stängning 
 Pumpa ur vid behov 
 Läckagekontroll 
 Tömning trumma/skyddsrör 
 Tömning BP rör 
 Packning i trumma/skyddsrör 

 
5.2 Utökad funktionskontroll 

Utökad funktionskontrollen är ett komplement till den okulära besiktningen och utförs 
vid behov eller i samband med normal underhållsspolning av ledningsnätet. Kontrollen 
omfattar: 

 Tryckkontroll med mätinstrument 
 Flödeskontroll med mätinstrument 
 Renspolning av vattenledning 

 
5.3 Dokumentation och förändringar 

VEMAB ska föra ett aktuellt kartmaterial som räddningstjänsterna tillhandahålls. 
Påträffade avvikelser i kartmaterial, brandposter mm, som räddningstjänsten upptäcker 
ska rapporteras till VEMAB. 
Det åligger Räddningstjänsten att inhämta aktuellt kartmaterial från VEMAB. 
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6. Skadereglering 

Vid skada ska en skadeutredning ske av tredje part. Merkostnader ska betalas av part 
som orsakat skadan. 
 

7. Avstämningar 
För det fortsatta arbetet för att utveckla dessa rutiner samt för att uppdatera den bilagda 
kostnadsfördelningen utifrån gjorda arbeten, kommer avstämningsmöten att hållas. Det 
åligger VEMAB att kalla till dessa möten, där bl.a. följande ska avhandlas: 
 

 Kartor och gjorda uppdateringar 
 Uppdateringar av detta dokument 
 Översyn av ansvarsfördelningar 
 Hantering av driftstörningar 
 Uppföljning av genomförda arbeten och ambitioner 
 Ekonomiskt utfall och framtagning av prognoser 

 
8. Kostnadsfördelning 

För att säkerställa att brandsläckningsarbeten inom kommunen ska kunna genomföras 
utifrån bästa förutsättningar, krävs att brandposter är fungerande vid 
utryckningstillfällen. För att säkerställa ett väl fungerande brandpostnät krävs 
kontinuerligt underhåll samt åtgärder på nätet. VEMAB utför underhållet och debiterar 
Vimmerby kommun kostnaderna. I tabellen nedan listas dessa nödvändiga aktiviteter. 
 
Årskostnaden för Vimmerby kommun kan prognostiseras utifrån tabell nedan. 
Nyckeltalen är framtagna efter den erfarenhet som VEMAB har.  
 
8.1 Investeringar 

Vid nybyggnation i utbyggnadsområden är det exploatören som bekostar 
brandvattenförsörjningen inom området. Placering av brandposter ska följa Svenskt 
Vattens riktlinjer. Efter färdigställandet och garantibesiktning överlåts dessa 
brandposter till VEMAB att förvalta och drifta brandposterna likt övriga brandposter 
inom kommunen som är placerade på allmän platsmark. 
 
8.2 Reinvesteringar 

Utbyte av brandposter bedöms ske genom utbyte i samband med ledningsprojekt, vid 
defekta brandposter samt som akutinsatser för utbyte av läckande brandpost. Då 
VEMAB genomför utbyte av ledningar, så ersätts även brandposterna. De brandposter 
som det inte har befunnits ett behov av kommer att avvecklas och tas ut drift. Utbyte 
och rivning av brandposter sker i samband med andra arbeten och belastar då 
Vimmerby kommun. 
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AKTIVITET INTERVALL KOSTNAD PER 

BRANDPOST 
Utbyte av brandpost Vid behov 50 000 kr* 

Okulär besiktning/ enkel 
funktionskontroll 

Årligen 300 kr 

Renovering, utmärkning av 
brandpost 

Vid behov Beroende på 
omfattning* 

Borttagning av brandpost I samband med 
entreprenader 

25 000 kr* 

*Bedömd kostnad. Vid utförande debiteras självkostnadspris. 

 

9. Avtalets tid mm 
 
Denna överenskommelse gäller från 2021-01-01 till och med 2025-12-31. 
 
9.1 Överlåtelse 

Ingen av parterna har rätt att utan den andre partens skriftliga godkännande, överlåta 
sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till tredje man. 
 
9.2 Tystnadsplikt 

Då dricksvattennätet anses som ett civilt skyddsobjekt, förbinder sig parterna att iaktta 
sekretess om brandvattenförsörjningen såvida detta ej strider mot reglerna om 
offentlighet och sekretess.  
 
9.3 Fakturering 

Fakturering ska vara VEMAB tillhanda inom 30 dagar. 
 
 
 
 
VIMMERBY KOMMUN   VIMMERBY ENERGI & MILJÖ AB 
 
 
 
Jacob Käll    Torbjörn Swahn  
Kommunstyrelsens ordförande   VD 
 
 
 
Carolina Leijonram 
Kommundirektör 
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Kommunstyrelsen 

Datum  
2020-10-27 

 

 

 

 
 
 
 
§ 406  2018/444 Id  
 

Avtal Vimarvallen 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. godkänna köpeavtal mellan Vimmerby kommun och Aktiebolaget Åbro Bryggeri 
avseende del av fastigheterna Vimmerby 3:2, 3:7 och 3:193. Id 72972 

2. godkänna ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering mellan Vimmerby 
kommun och Aktiebolaget Åbro Bryggeri berörande Vimmerby 3:2, 3:193 och 3:212,  id 
72928 

3. godkänna ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering berörande Skillingarums 
s:1 och Vimmerby 3:193 (undertecknad), Id 72979  

4. godkänna köpeskillingen 1 678 320 kr, mellan Vimmerby kommun och Aktiebolaget 
Åbro Bryggeri avseende del av fastigheterna Vimmerby 3:2, 3:7 och 3:193. 34 050 kr, 
fastighetsreglering mellan Vimmerby kommun och AB Åbro Bryggeri berörande 
Vimmerby 3:2, 3:193 och 3:212 

 

Sammanfattning 
Kommunen är ägare till exploateringsfastigheterna Vimmerby 3:2, 3:7 och 3:193.  

Åbro Bryggeri är ägare industrifastigheten Vimmerby 3:212.  

Samfälligheten Skillingarums:1 omfattar bl.a. mark inom Vimarvallen, delägare i samfälligheten är 
Helena Nilsson, Maud och Roland Gustafsson samt Per Johansson. 

Genom köpeavtalet och överenskommelsen förvärvar Åbro Bryggeri 7 olika markområden om totalt ca 
56 000 kvm, se översiktskarta nedan. Det större markområdet omfattar Vimarvallen och de övriga är 
mindre ”restmark” vid Hermansborgs- och Åbrovägen samt läng Stångån. Kommunen övertar ett mindre 
område där gränsen mellan Åbros och kommunens innehav anpassas till befintligt stängsel. 

För berörda markområden saknas detaljplanebestämmelser men omfattas av skyddsbestämmelser för en 
vattentäkt. 

Kommunen har friskrivit sig från ansvar för eventuella markföroreningar. 
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Sammanträdesprotokoll  
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2020-10-27 

 

Den samfällda mark som omfattar del av Vimarvallen och väg (i södra delen) till Vimarvallen utplånas 
och regleras till kommunen och vidare till Åbro Bryggeris fastighet. Vägen används som utfart för 
jordbrukstransporter. Kommunen har ansökt om att återuppta utfarten eller Hermansborgsvägens 
anslutning till Gamla Eksjövägen (allmän väg nr 812 mot Rumskulla, se röd ring nedan) så att nuvarande 
jordbrukstransporter från åkrarna söder om Vimarvallen kan omledas utanför och väster om Vimarvallen 
ut på allmän väg. Bedömningen är att Trafikverket kommer att bevilja tillstånd.   

En auktoriserad fastighetsvärderare har värderat den mark som berörs av ovanstående avtal till 30 kr/kvm 
vilket därmed är den ersättning som kommunen avtalat om. Motparten tillträder berörda markområden 
när ersättningen är betald. 

Inom berörda markområden finns kommunala ledningar, dessa säkerställs med ledningsrättsupplåtelse till 
förmån för VEMAB. 
 
Bedömning 
Gatuchefen bedömer förslaget om försäljning genomförbart och bedöms inte motverka några kommunala 
intressen utan kan i viss mån kunna främja dem verksamheter som berörs.  
 
Finansiering 
Försäljningen ryms inom befintlig MEX-budget. 
 
 

Beslutsunderlag 
SBU Protokollsutdrag 2020-10-06  § 91 Försäljning av Vimarvallen, Vimmerby 3:193. 
Köpeavtal, ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering m.m. Åbro Bryggeri 

Köpeavtal mellan Vimmerby kommun och Aktiebolaget Åbro Bryggeri avseende del av 
fastigheterna Vimmerby 3:2, 3:7 och 3:193. Id 72972 

Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering mellan Vimmerby kommun och AB 
Åbro Bryggeri berörande Vimmerby 3:2, 3:193 och 3:212. Id 72978 

Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering berörande Skillingarums s:1 och 
Vimmerby 3:193 (undertecknad). Id 72979 
 

Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige
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ANSÖKAN OCH ÖVERENSKOMMELSE OM 

FASTIGHETSREGLERING 
 

Sökande:  212000-0787 Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81 Vimmerby, ägare till 
exploateringsfastigheten Vimmerby 3:2 och 3:193. 
                                            

 556035-6866 Aktiebolaget Åbro Bryggeri, 598 86 Vimmerby, ägare till 
industrifastigheten Vimmerby 3:212. 

 
 Berörda fastigheter är belägna i Vimmerby kommun. 
 
Önskad  Åtgärden avser att genom fastighetsreglering överföra:  

a) två markområden om totalt ca 52 kvm till Vimmerby 3:212, se bilaga 1 
(markerat med rött raster),   
b) ett markområde om ca 17 kvm till Vimmerby 3:2, se bilaga 2 (markerat med 
rött raster) och 
c) ett markområde om ca 1 100 kvm till Vimmerby 3:212, se bilaga 3 (markerat 
med rött raster).   
 

Ersättning I ersättning ska ägaren till Vimmerby 3:212 betala 30 kr/kvm dvs 34 050 kr 
direkt till ägaren av Vimmerby 3:2. Ersättningen ska betalas efter det att denna 
ansökan och överenskommelse undertecknats genom faktura utställd av 
Kommunen som skickas till Aktiebolaget Åbro Bryggeri. Från fakturadatum har 
Aktiebolaget Åbro Bryggeri 30 dagar på sig att betala fakturan. 

 
Om markområdets slutgiltiga areal beräknas avvika med mer än 10% så ska 
ersättningen justeras med 30 kr/kvm för hela den avvikande arealen. 
 

Tillträde  Faktiskt tillträde till berört markområde enligt a och b ovan ska ske när 
ersättningen betalats och formellt tillträde när lantmäteriförrättningen vunnit 
laga kraft. Tillträde till berört markområde c ska ske när ersättningen betalats 
och lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft. 

 
Lantmäteri- Lantmäterikostnaden (förrättningskostnaden) betalas av ägaren till Vimmerby 
kostnad  3:212.  
 
Lantmäteri- Kopian av lantmäteriakten skickas till ägaren till Vimmerby 3:212. En digital 
Handlingar kopia av lantmäteriakten skickas till kommunen på e-postadress: 

mex@vimmerby.se 
 
Garantier  AB Åbro Bryggeri är medvetet om att de markområden som ska överföras  
och friskriv- genom denna överenskommelse kan vara förorenade och att detta kan komma 
ning  att medföra kostnader för bolaget i samband med en eventuell efterbehandling 

av markområdena. Bolaget godtar markområdenas skick och avstår med 
bindande verkan från alla anspråk på grund av markföroreningar eller andra fel 
eller brister hänförliga till markområdena. Bolaget förbinder sig att svara för och  
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bekosta åtgärder för utredning och efterbehandling av sådana föroreningar som 
uppkommit av verksamhet som har bedrivits inom markområdena och som finns  
inom markområdena på tillträdesdagen. Parterna är överens om att bolaget ska 
hålla Vimmerby kommun skadeslös med anledning av krav på utredning och 
efterbehandling från myndighet eller tredje man. 

 
___________________________ 

 
 
Denna ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats i tre exemplar, ett 
till vardera parten, kommunen skickar det tredje exemplaret till lantmäterimyndigheten. 
 
Vimmerby den ____________      Vimmerby den ____________ 
    För AB Åbro Bryggeri  
 
 
_____________________________     _____________________________ 
Tommy Dahlgren        Henrik Dunge, VD 
Gatuchef    Ägare till Vimmerby 3:212 
Vimmerby kommun  
Ägare till Vimmerby 3:2 och 3:193  
    _____________________________ 
    Mikael Dunge, styrelseordförande 
    Ägare till Vimmerby 3:212 
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Sammanträdesprotokoll  
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2020-10-27 

 

 

 

 
 
 
 
§ 413  2014/151 Id  
 

Motion - Vimmerby behöver ett träbyggnadsprogram 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Motivering 
Vimmerby kommun arbetar med och bygger utifrån de möjligheter och potential som träbyggnationer 
erbjuder genom upphandlingar och det antagna programmet Vackra Vimmerby samt målen i Agenda 
2030. 
 

Reservation 
Peter Högberg (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 

Protokollsanteckning 
”Socialdemokraterna anser att det ska byggas mer i trä och att det ska ligga till grund för den kommande 
planeringen av byggnationer inom hela koncernen.  

Byggnation av trä är bra för klimatet och det lokala näringslivet. Vi bor i en region med mycket skog och 
därför finns det en klar logik att vi i planeringen av byggnationer har med oss träd och att vi finner former 
för att stimulera även privat byggnation i trä.” 
 

Sammanfattning 
Motionären lyfter fram fördelarna med träbyggnationer i våra trakter såväl som miljömedveten satsning 
som för att bevara och främja ett industriellt träbyggande. Motionären föreslår att 
träbyggnadsprogrammet ska ta upp frågor som dialog med byggherrar, arkitekter, entreprenörer och 
forskare för att utveckla det industriella träbyggandet.  

Motionären föreslår att Vimmerby kommun ska besluta om att kommunen företrädesvis ska anvisa mark, 
ger bygglov och själv bygger i trä. Att Vimmerby kommun ska ta fram ett träbyggnadsprogram för att 
stimulera ett ökande av det industriella byggandet av bostäder i trä.  
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Sammanträdesprotokoll  
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2020-10-27 

 

Bakgrund 
Sverige är förebild just vad gäller våra erfarenheter av storskaligt byggande i trä. I Sverige byggs idag nya 
höghus av trä och träbyggandets volym växer. 

Miljöhänsyn i byggbranschen är ett prioriterat område för regeringen. 

Frågan är högaktuell på regeringsnivå och i riksdagen. Näringsdepartementet för dialog om träbygg-
nationer med berörda aktörer, såsom byggherrar, skogsindustrin, kommuner och myndigheter. Boverket 
fick i uppdrag av regeringen att se över regelverket för att underlätta byggandet av standardiserade 
bostäder, i exempelvis trä. 

I dag finns det flera företag, organisationer, myndigheter och forskningsråd samt tekniska högskolor och 
universitet som aktivt satsar på att utveckla trähusbyggnationer och på olika sätt arbetar med sådana 
frågor.  
 
Aktuell situation 
De byggnationer som utförs nu och de byggnationer som är färdigställda under de senaste åren i 
Vimmerby kommun såväl i kommunens regi som i privat regi är endast i mycket begränsad omfattning 
byggda i annat material än trä. 
  
Bedömning 
Vimmerby kommun anser att det pågår på riksnivå väldigt mycket arbeta för att utveckla och främja 
byggnation av hus i industriell skala. 

Vimmerby kommun genom sitt program Vackra Vimmerby och genom upphandlingarna kommunen gör 
uppfyller redan de resultaten som motionären efterfrågar.  

Kostnaden för att ta fram ett eget träbyggnadsprogram uppgår till cirka 40-50 tkr. Kostnaden uppstår även 
om man tar fram programmet internt, arbetstid kostar oavsett var den tas ifrån. Det som är kostnads-
drivande är nivån man sätter i programmet som kommer påverka kommande investeringar.    

Bedömningen är att Vimmerby kommun inte behöver satsa resurser för att ta fram ett eget träbyggnads-
program. Många kommuner går ifrån träbyggnadsprogram och satsar mer mot hållbara lösningar med 
lokala material. 

Nyligen antog även Kommunfullmäktige Agenda 2030 vilket inkluderar målbilden nr 11 om att bygga 
hållbara städer och samhällen. Det kommer kommunen successivt implementera i kommande projekt. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 

Beslutsgång 
Peter Högberg (S) yrkar att motionen ska besvaras (se också protokollsanteckning) och Ola Gustafsson 
(KD) yrkar bifall till förslaget att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
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Sammanträdesprotokoll  
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2020-10-27 

 

Ordförande ställer de båda yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Ola Gustafssons 
yrkande. 
 

Beslutsunderlag 
SBU Protokollsutdrag 2020-10-06  § 96 Motion - Vimmerby behöver ett träbyggnadsprogram 
Motion - Vimmerby behöver ett träbyggnadsprogram, Id: 45464 
 

Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige
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Tjänsteskrivelse
Sida
1(6)

Datum
2020-09-22

Diarenr 
2014/151/109

Samhällsbyggnadsavdelningen
AH

Id 72937

Kommunfullmäktige

Svar på motion

Vimmerby behöver ett träbyggnadsprogram

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige

Att avslå motionen. Vimmerby kommun arbetar med och 
bygger utifrån de möjligheter och potential som 
träbyggnationer erbjuder genom upphandlingar och det 
antagna programmet Vackra Vimmerby samt målen i 
Agenda 2030.

Sammanfattning av ärendet
Motionären lyfter fram fördelarna med träbyggnationer i våra trakter 
såväl som miljömedveten satsning som för att bevara och främja ett 
industriellt träbyggande. Motionären föreslår att 
träbyggnadsprogrammet ska ta upp frågor som dialog med byggherrar, 
arkitekter, entreprenörer och forskare för att utveckla det industriella 
träbyggandet. 
Motionären föreslår att Vimmerby kommun ska besluta om att 
kommunen företrädesvis ska anvisa mark, ger bygglov och själv 
bygger i trä. Att Vimmerby kommun ska ta fram ett 
träbyggnadsprogram för att stimulera ett ökande av det industriella 
byggandet av bostäder i trä. 

Bakgrund
Sverige är förebild just vad gäller våra erfarenheter av storskaligt 
byggande i trä. I Sverige byggs idag nya höghus av trä och 
träbyggandets volym växer.
Miljöhänsyn i byggbranschen är ett prioriterat område för regeringen.
Frågan är högaktuell på regeringsnivå och i riksdagen. 
Näringsdepartementet för dialog om träbyggnationer med berörda 
aktörer, såsom byggherrar, skogsindustrin, kommuner och 
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myndigheter. Boverket fick i uppdrag av regeringen att se över 
regelverket för att underlätta byggandet av standardiserade bostäder, i 
exempelvis trä.
I dag finns det flera företag, organisationer, myndigheter och 
forskningsråd samt tekniska högskolor och universitet som aktivt 
satsar på att utveckla trähusbyggnationer och på olika sätt arbetar med 
sådana frågor. 

Aktuell situation
De byggnationer som utförs nu och de byggnationer som är 
färdigställda under de senaste åren i Vimmerby kommun såväl i 
kommunens regi som i privat regi är endast i mycket begränsad 
omfattning byggda i annat material än trä. 

Bedömning
Vimmerby kommun anser att det pågår på riksnivå väldigt mycket 
arbeta för att utveckla och främja byggnation av hus i industriell skala.
Vimmerby kommun genom sitt program Vackra Vimmerby och 
genom upphandlingarna kommunen gör uppfyller redan de resultaten 
som motionären efterfrågar. 
Kostnaden för att ta fram ett eget träbyggnadsprogram uppgår till 
cirka 40-50 tkr. Kostnaden uppstår även om man tar fram programmet 
internt, arbetstid kostar oavsett var den tas ifrån. Det som är 
kostnadsdrivande är nivån man sätter i programmet som kommer 
påverka kommande investeringar.   
Bedömningen är att Vimmerby kommun inte behöver satsa resurser 
för att ta fram ett eget träbyggnadsprogram. Många kommuner går 
ifrån träbyggnadsprogram och satsar mer mot hållbara lösningar med 
lokala material.
Nyligen antog även Kommunfullmäktige Agenda 2030 vilket 
inkluderar målbilden nr 11 om att bygga hållbara städer och 
samhällen. Det kommer kommunen successivt implementera i 
kommande projekt.

Beslutsunderlag
Motion - Vimmerby behöver ett träbyggnadsprogram

Referenser
 Investeringar i trähusbyggnationer i Sverige

Svar på skriftlig fråga 2012/13:57 besvarad av Statsrådet 
Stefan Attefall

 Trähusbyggande
Svar på skriftlig fråga 2016/17:642 besvarad av Statsrådet 
Peter Eriksson (MP)
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Beslutet ska skickas till
Kenneth Björklund (S)
Samhällsbyggnadsavdelningen

Andreas Horste
Samhällsbyggnadschef 
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Investeringar i trähusbyggnationer i 
Sverige
Svar på skriftlig fråga 2012/13:57 besvarad av 
Statsrådet Stefan Attefall
Statsrådet Stefan Attefall 
den 31 oktober

Svar på fråga

2012/13:57 Investeringar i trähusbyggnationer i Sverige

Statsrådet Stefan Attefall

Ann-Kristine Johansson har frågat näringsministern vad hon 
avser att göra när det gäller att utveckla trähusbyggnationer i 
Sverige. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag 
som ska svara på frågan. 

Ann-Kristine Johansson skriver att för att utveckla 
byggbranschen och samtidigt ta miljöhänsyn måste det 
industriella träbyggandet öka i Sverige. I vårt grannland Finland 
satsar regeringen på träbaserade lösningar kring byggandet då 
man har insett potentialen och gör en storsatsning på ett 
träbyggnadsprogram. Ann-Kristine Johansson skriver att Sverige 
behöver en kraftfull satsning på det industriella byggandet då 
många talar om det förträffliga i att använda vårt gröna guld 
men tyvärr händer det alldeles för lite. 

Jag håller inte med om att det händer för lite. Både i Finland och 
i Sverige är trä redan ett populärt byggnadsmaterial i 
egnahemshus. Jag noterar också när de gäller den finska 
satsningen som Ann-Kristine Johansson refererar till att Finland 
har Sverige som förebild just vad gäller våra erfarenheter av 
storskaligt byggande i trä. I Sverige är det redan 20 procent av 
alla nya höghus som byggs av trä och träbyggandets volym 
växer. Den finska satsningen handlar om, enligt 
regeringsprogrammet, att under regeringsperioden höja 
trähöghusens marknadsandel från nuvarande 1 till 10 procent. 

Miljöhänsyn i byggbranschen är ett prioriterat område för 
regeringen.
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Precis som Ann-Kristine Johansson skriver har Sverige både 
råvaran och kompetent arbetskraft och på så sätt är vi överens 
om att Sverige redan är ett land med framgångsrikt 
träbyggande. Sverige har redan ett internationellt varumärke för 
träbyggande. Träbyggande kan vara ett kostnadseffektivt, 
konkurrenskraftigt och klimatsmart alternativ vid byggande och 
vid större renoveringar. Ett modernt industriellt träbyggande kan 
leda till sänkta byggkostnader och ökad effektivitet i 
byggprocessen.

Forskning om hållbart samhällsbyggande är ett svenskt 
styrkeområde och svensk industri har haft exportframgångar 
inom byggsektorn och inom konceptet hållbara städer. Flera 
aktörer, däribland Delegationen för hållbara städer, lyfter fram 
att det finns ett stort behov av helhetssyn inom området hållbar 
stadsutveckling. Detta betyder att alla delar av 
hållbarhetsbegreppet – socialt, ekologiskt, ekonomiskt och 
kulturellt – behöver vara med och belysas tvärvetenskapligt. 
Regeringen föreslår därför i den till riksdagen lämnade 
propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30) att 
en satsning på forskning om hållbart samhällsbyggande ska 
göras genom att öka medlen med totalt 100 miljoner kronor 
2013–2016 inom anslaget för forskning till Forskningsrådet för 
miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

I Sverige pågår även flera olika initiativ och projekt för att 
främja förädling av skogsråvara. Ett exempel är regeringens 
satsning Skogsriket – med värden för världen, som lyfter fram 
träbyggande som ett prioriterat område inom träförädling. Vidare 
kan nämnas Trästad 2012 och Sveriges Träbyggnadskansli, som 
i samarbete med kommuner och ett stort antal leverantörer 
arbetar med att förbättra processer, stödja nytänkande och öka 
byggande i trä för att nå ett hållbart framtida byggande. 

I dag finns det flera företag, organisationer, myndigheter och 
forskningsråd samt tekniska högskolor och universitet som aktivt 
satsar på att utveckla trähusbyggnationer och på olika sätt 
arbetar med sådana frågor. 
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Svar på fråga 2016/17:642 av Per-
Arne Håkansson (S) Trähusbyggande

Per-Arne Håkansson har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att öka 
trähusbyggnationen i Sverige. 

Jag instämmer i de positiva aspekter som Per-Arne Håkansson lyfter fram 
rörande trähusbyggande och att svenskt träbyggande kan vara ett verktyg 
för att öka bostadsbyggandet ytterligare. Trä har egenskaper som ger goda 
förutsättningar för industriell byggproduktion och serietillverkning, vilket 
kan vara tidsbesparande och på sikt pressa byggkostnaderna. Trä har också 
miljömässiga fördelar och kan skapa jobb i stora delar av landet.

På initiativ av Näringsdepartementet genomfördes i december ett 
rundabordssamtal om träbyggande med berörda aktörer, såsom byggherrar, 
skogsindustrin, kommuner och myndigheter. Rundabordssamtalet syftade 
till att identifiera hinder och flaskhalsar för att stimulera ett ökat 
träbyggande. Samtalet var givande och belyste de hinder som 
träbyggnadsbranschen i dag upplever. 

Inom Regeringskansliet undersöks för närvarande vilka initiativ som 
behöver tas för att undanröja eller minska de hinder som identifierats av 
branschen. Inom ramen för samverkansprogrammet Cirkulär och 
biobaserad ekonomi avses ett särskilt samverkansområde om 
trähusbyggande att bildas tillsammans med näringslivet, akademin och 
offentliga aktörer. Samverkansområdet kommer att fortsätta arbeta med de 
hinder som identifierats för att gemensamt möjliggöra ett ökat träbyggande 
i Sverige.

Regeringen har även gett Boverket i uppdrag att se över regelverket vid 
nybyggnation och lämna förslag som bidrar till enhetlighet i kontrollen av 
egenskaper hos serietillverkade hus. Uppdraget syftar till att underlätta 
byggandet av standardiserade bostäder, i exempelvis trä, och ska redovisas 
senast den 30 juni 2017. Åtgärden är en del av regeringens bostadspaket med 
22 åtgärder för ökat bostadsbyggande.

Stockholm den 24 januari 2017

Peter Eriksson
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§ 415  2017/97 Id  
 

Motion Vimmerby kommun En mer attraktiv arbetsgivare 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 

Reservationer 
Peter Högberg (S) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning 
Lars Johansson (V) och Annika Fundin (MP) har lämnat in en motion Vimmerby kommun – En mer 
attraktiv arbetsgivare. 

”Vimmerby kommun har svårt att inom familjeomsorgen rekrytera personal. Det för med sig en rad 
oönskade konsekvenser för flera parter. 

De anställda kan känna av ökad arbetsbelastning och stress, otrivsel, frustration och maktlöshet över sin 
situation när man känner att man både vill och kan göra ett ännu bättre arbete om förutsättningarna bara 
vore de rätta. 

Människor i behov av stöd kan drabbas av väntetider och tvingas träffa idel nya ansikten. 

Kommunen, som arbetsgivare, drabbas genom att behöva komplettera den fasta, egna, personalen med 
konsulttjänster, som nästan utan undantag blir dyrare.” 

”Yrkande 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna i Vimmerby yrkar att: 
 
- Vimmerby kommun inför 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön, för enheten familjeomsorg inom 
socialförvaltningen. Resultatet utvärderas efter en tid på max två två år, för att då permanentas, utökas till 
fler avdelningar eller omvärderas.” 
 
Inhämtade uppgifter och sakförhållanden 
Inhämtade uppgifter och sakförhållanden avseende heltidsresan är samma enligt förslag till beslut 2019-
05-19: 
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Vimmerby kommun håller på att ställa om till heltid enligt heltidsresan, (www.heltid.nu). Heltidsresan är 
ett nationellt projekt i samarbete mellan SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Kommunal, vars 
syfte är att ställa om normen till heltid. Idag är 68% av våra medarbeten anställda på heltid, varan 61% 
arbetar deltid. Deltid är vanligare bland kvinnor än bland män, vilket också gör det till en jämställdhets-
fråga. Vad har då heltidsresan med motionen att göra? Jo, det berör på olika punkter. Dels för att varje 
enskild individ ska kunna försörja sig på sin lön, likaväl som på sin pension lönen genererar för fram-
tiden. 6- timmars arbetsdag med bibehållen lön, skulle inte påverka just denna punkt dock. Men däremot 
utifrån det under-skott av arbetsför personal som Sverige, och Vimmerby kommun därmed, står inför. 
Den arbetsföra delen av befolkningen är inte stor nog i förhållande till den välfärd, skola och omsorg 
kommunen ska ombesörja. Detta är beräknat att vända 2037 och därmed behöver vi arbeta smartare med 
de resurser och kompetenser våra anställda berikar vår verksamhet med. Därmed behövs alla våra 
anställda på en heltid motsvarande AB (Kollektivavtal Allmänna bestämmelser) definition. Den svenska 
välfärden står inför ett anställningsbehov motsvarande  500 000 nya medarbetare fram till 2023, utifrån 
det arbetssätt vi har idag. Sveriges kommuner hade 2014 704 000 anställda. 75 % av dessa var anställda 
på heltid men endas 64% arbetade heltid. På heltidsresans hemsida lyfter de ett räkneexempel rörande 
vilken kapacitet och resurser vi har att nyttja genom att ställa om till heltid i större utsträckning: 

”Låt oss åskådliggöra med några räkneexempel. Om alla deltidsanställda i välfärden skulle arbeta bara en 
timme mer i veckan skulle det motsvara nästan 6 000 heltidsanställda. Om arbetstiden höjdes till 90 
procent i genomsnitt skulle rekryteringsbehoven minska med ungefär 22 000 personer. Och vid 95 
procent skulle behovet minska med 62 000 personer. 

Motionen återremitterades enligt röstning och är kompletterad med en nulägesbeskrivning från IFO 2019-
08-23.  

Nulägesbeskrivningen visar på en positiv utveckling avseende sjukfrånvaron bland medarbetarna (2017-
2019). Den visar även på flera lyckade rekryteringar  där sökande haft relevant kompetens och erfarenhet, 
vilket möjliggjort att konsulter fasats ut i verksamheten.  

Till följd av utdragen handläggning har en uppdaterad nulägesanalys inkommit 2020-06-26, även denna 
styrker att verksamheten är bemannad. Rekrytering av ny enhetschef pågår, till följd av en 
pensionsavgång, där konsult bemannar tills ny chef är på plats. 
 
Bedömning 
Utifrån heltidsresan, framtida rekryteringsbehov, Vimmerby som jämställd arbetsgivare och en attraktiv 
arbetsplats kvarstår bedömningen att 6–timmars arbetsdagar inte är vägen för att uppnå en god arbets-
miljö och lägre sjuktal.  

Detta förstärks av nulägesbeskrivningen från IFO. 

Motionärerna yrkade bl.a. på dyra konsultkostnader till följd av rekryterings-svårigheter, trender som 
enligt nulägeanalysen har vänts. En konsult arbetar för tillfället i verksamheten under tiden ny enhetschef 
rekryteras till följd av en pensionsavgång. 
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Undertecknad bedömer att den beklagligt utdragna processen avseende motionens hantering påverkar, då 
motionens grundproblematik med tiden har hanterats och inte kvarstår 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 

Beslutsgång 
Peter Högberg (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Ordförande ställer Peter Högbergs yrkande mot det ursprungliga förslaget och finner att kommunstyrelsen 
bifaller det senare. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-10-06  § 128 Motion Vimmerby kommun En mer attraktiv arbetsgivare 
Tjänsteskrivelse- Attraktiv arbetsgivare 
Motion Vimmerby kommun – En mer attraktiv arbetsgivare 
Nuläges beskrivning IFO 
 

Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige
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Nuläges beskrivning Individ- och familjeomsorgen, IFO. 

Individ- och familjeomsorgen består av fyra olika enheter: 

Barn- och familj 

Försörjningsstöd 

Beroende och socialpsykiatri 

Integration- och arbetsmarknadsenheten 

 

Inom enheten Barn- och familj finns utredningsgrupp, placeringsgrupp och familjeteamet.  

 I utredningsgruppen arbetar 8 årsarbetare och idag är samtliga tjänster besatta.  
 I placeringsgruppen arbetar 7 årsarbetare och samtliga tjänster är besatta.  
 I familjeteamet arbetar 9 årsarbetare och samtliga tjänster är besatta. 

Arbetet i utrednings- och placeringsgrupp leds av en enhetschef och arbetet i familjeteamet 
leds av en tf enhetschef. Enhetschefen på utrednings- och placeringsgruppen kommer att 
sluta sin anställning (pensionsavgång) 31 juli 2020 och under rekryteringen anlitas en 
konsult, avtal är tecknat t o m 31 oktober 2020 men kan förlängas vid behov.  
 
Inom enheten Försörjningsstöd arbetar 8.2 årsarbetare och idag är samtliga tjänster besatta. 
Arbetet i försörjningsstödsgruppen leds av en enhetschef.  

Inom enheten socialpsykiatri och beroende arbetar 15 årsarbetare och samtliga tjänster är 
besatta. Arbetet leds av en enhetschef.  

Inom enheten integration- och arbetsmarknadsenheten arbetar 8.3 årsarbetare och 
samtliga tjänster är besatta. Arbetet leds av en tf enhetschef då tidigare enhetschef nyligen 
slutat sin anställning (pensionsavgång).  

Främst inom enheten barn- och familj har det varit svårt att rekrytera socialsekreterare, 
speciellt de med erfarenhet, men under våren 2020 gjordes flera rekryteringar och samtliga 
tjänster är, som redovisats, tillsatta. Flera kommuner i landet och länet har svårt att 
rekrytera så detta är inget specifikt för Vimmerby kommun.  
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I samband med att medarbetare slutar sin anställning inom IFO hålls ett avslutningssamtal 
med varje enskild medarbetare. Ingen av de medarbetarna som har slutat har angett  hög 
arbetsbelastning eller bristande arbetsmiljö som skäl för att avsluta sin anställning. Ofta 
grundar sig deras beslut på att de pendlar långt och att de fått möjlighet att arbeta på 
hemmaplan istället. 

 

Vimmerby 2020-06-26 

 

Lotta Philipsson 
IFO-chef 
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Bilaga 1 till motion ”Vimmerby kommun – en mer attraktiv arbetsgivare” 

Som bakgrund till motionen lämnas följande siffror och beräkningar som gällde 2016-12-15. 
Beräkningarna är preliminära och lågt räknade. Ingen hänsyn har tagits till att arbetet blir 
effektivare med en 6-timmarsdag, vilket tidigare försök har visat. Det verkliga utfallet bör 
alltså bli bättre än dessa beräkningar. 

 

En ”egen” socialsekreterare kostar i snitt 536 665 kronor per år. Beräknat på en årsarbetstid 
om 2080 timmar (52 veckor á 40 timmar) blir det 258 kronor per timma. 

En typisk konsulttjänst är betydligt dyrare. Vid nämnda datum användes ett 
bemanningsföretag som fakturerade 630 kronor per timma, eller 1 310 400 kronor på heltid i 
ett år. 

En del av skillnaden reduceras av att en konsulttjänst bara köps in när den behövs. 
Kommunen betalar exempelvis inte för oarbetad tid som semester och annat. 

Det är svårt att alldeles precisera merkostnaden – En siffra som presenterats från 
löneöversynsöverläggningarna är 370 000 kronor, vilket kräver att en inköpt konsulttjänst 
arbetar ca 1440 timmar per år åt kommunen. ((536 665 + 370 000)/630) 

 

Så här ser organisationen ut per den 2016-12-15 inom socialförvaltningen vad avser 
socialsekreterare. 

Ekonomiskt bistånd:    5,5 socialsekreterare 
    1,0 förste socialsekreterare 

Socialpsykiatri och beroende:  2,0 socialsekreterare 

Barn och familj – ensamkommande:  3,0 socialsekreterare 
    1,0 förste socialsekreterare 
    1,0 vakanser 
    1,0 konsult 

Barn och familj – utredning, plac, familjerätt: 4,0 socialsekreterare 
    1,0 förste socialsekreterare 
    1,0 vakanser 
    2,0 konsult 

Inom barn och familjs båda områden finns dessutom en administrativ assistent vardera som 
kan avlasta arbetsuppgifter som inte kräver socionomkompetens. 
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Motionens mening är att lösa rekryteringsproblem och göra Vimmerby kommun mer 
attraktiv som arbetsgivare genom att inför 6-timmars arbetsdag för en begränsad grupp 
socialsekreterare. Erfarenheter från andra kommuner har visat att det är ett mycket effektivt 
medel att locka till sig fast anställd ”egen” personal. Utifrån nuvarande situation visar 
följande beräkningar att det är en åtgärd som kommer vara helt eller i princip 
kostnadsneutral för socialförvaltningen.  

Räkneexempel 1 – De vakanta tjänsterna fylls med ”egen” personal. 

De båda barn och familj-sektionerna. 

”Egen” personal:  11,0 tjänster (Ca 22 880 arbetstimmar per år) 
Konsulter:   3,0 tjänster (Ca 4 320 arbetstimmar per år) 

En reducerad arbetsdag till 6 timmar kräver mer personal. 27 200 arbetstimmar per år med 
6-timmars arbetsdag skulle kräva ca 17,0 tjänster. 

Kostnad idag: 

11,0 * 536 665 = 5 903 000 kr 
3,0 * 906 665 =  2 720 000 kr 
Summa:  8 623 000 kr 
 
Kostnad 6h-arbetsdag: 

17,0 * 536 665 = 9 123 000 kr 

Nettomerkostnad: 500 000 kronor 

Räkneexempel 2 – de vakanta tjänsterna behöver fyllas med konsulter: 

Idag finns på de valda båda avdelningarna 2,0 vakanta tjänster. Om man tänker sig att dessa 
också fylls med konsulter blir beräkningarna istället som följer. 

”Egen” personal: 9,0 tjänster (Ca 18 720 arbetstimmar per år) 
Konsulter:  5,0 tjänster (Ca 7 200 arbetstimmar per år) 

En reducerad arbetsdag till 6 timmar kräver mer personal. 22 950 arbetstimmar per år med 
6-tmmars arbetsdag skulle kräva ca 17,0 tjänster. 

Kostnad idag: 

9,0 * 536 665 = 4 830 000 kr 
5,0 * 906 665 =  4 533 000 kr 
Summa:  9 363 000 kr 
 
Kostnad 6h-arbetsdag: 

17,0 * 536 665 = 9 123 000 kr 

NettomerVINST: 240 000 kronor 
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Räkneexempel 3 – Bara avdelningen Barn och familj – utredning, placering och familjerätt 
omfattas. Vi kan anta att behovet för de ensamkommande kan komma att minska något 
framöver och då ser beräkningarna istället ut som följer. 

”Egen personal”: 6,0 tjänster (Ca 12 480 arbetstimmar per år) 
Konsulter:  2,0 tjänster (Ca 2 880 arbetstimmar per år) 

En reducerad arbetsdag till 6 timmar kräver mer personal. 15 360 arbetstimmar per år med 
6-tmmars arbetsdag skulle kräva ca 10,0 tjänster. 

Kostnad idag: 

6,0 * 536 665 = 3 220 000 kr 
2,0 * 906 665 =  1 813 000 kr 
Summa:  5 033 000 kr 
 
Kostnad 6h-arbetsdag: 

10,0 * 536 665 = 5 367 000 kr 

Nettomerkostnad: 330 000 kronor 

 

Räkneexempel 4 – Den vakanta tjänsten måste istället fyllas med en konsult. 

”Egen personal”: 5,0 tjänster (Ca 10 400 arbetstimmar per år) 
Konsulter:  3,0 tjänster (Ca 4 320 arbetstimmar per år) 

En reducerad arbetsdag till 6 timmar kräver mer personal. 14 720 arbetstimmar per år med 
6-tmmars arbetsdag skulle kräva knappt 10,0 tjänster. 

Kostnad idag: 

5,0 * 536 665 = 2 683 000 kr 
3,0 * 906 665 =  2 720 000 kr 
Summa:  5 403 000 kr 
 
Kostnad 6h-arbetsdag: 

10,0 * 536 665 = 5 367 000 kr 

NettomerVINST: 36 000 kronor 

 

Nettokostnaden uppskattas enligt dessa beräkningar bli maximalt 500 000 kronor per år och 
som bäst kan det bli upp till en kvarts miljon billigare för kommunen. Beräkningarna är 
försiktiga och resultatet bör kunna bli bättre ändå, men de visar tydligt att det inte kommer 
medföra någon större kostnad för kommunen. 
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Vimmerby kommun – En mer attraktiv arbetsgivare 
 

Vimmerby kommun har svårt att inom familjeomsorgen rekrytera personal. Det för med sig 
en rad oönskade konsekvenser för flera parter. 

De anställda kan känna av ökad arbetsbelastning och stress, otrivsel, frustration och 
maktlöshet över sin situation när man känner att man både vill och kan göra ett ännu bättre 
arbete om förutsättningarna bara vore de rätta. 

Människor i behov av stöd kan drabbas av väntetider och tvingas träffa idel nya ansikten. 

Kommunen, som arbetsgivare, drabbas genom att behöva komplettera den fasta, egna, 
personalen med konsulttjänster, som nästan utan undantag blir dyrare. 

 

Tillfälle 

Men – Vimmerby kommun har just nu ett gyllene tillfälle att göra någonting åt saken. Just de 
fördyrande konsultkostnaderna och erfarenheter av försök runt om i landet gör att såväl 
behov som möjlighet finns att konkret göra något som kommer att locka till sig fast ”egen” 
personal, förbättra arbetsvillkoren och ge en ännu snabbare service till de som behöver stöd. 
Bakgrund och siffror redovisas i bilaga till motionen.  

 

Lösning 

Vimmerby kommun ska erbjuda personalen inom familjeomsorgen, som idag belastas med 
höga konsultkostnader, 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön. 

 

Effekter 

Det finns gott om goda skäl att anamma förslaget. 

- Det är ett utmärkt konkurrensmedel. Erfarenheter från andra kommuner visar att när 
man genomför 6-timmars arbetsdag är det inte längre svårt att locka nyanställda. 

- Finansiering skapas till stor del, kanske rent av helt och hållet, genom att vi slipper 
dyra extra konsultkostnader. 

- Trivseln på arbetet ökar. 
- Sjukskrivningstalen går ner – Vilket sänker kommunens kostnader. 
- Effektiviteten ökar. Erfarenheten visar att trots att arbetstiden går ner går 

arbetsresultaten inte alls ner i samma grad. Ofta påverkas de inte alls. 
- Behovet av barnomsorg minskar potentiellt, vilket innebär mindre belastning inom 

den samma. 
- Egen fast personal borgar för en bättre kontinuitet i arbetet. 
- Eventuella väntetider för personer i behov av stöd kan minska.  
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Yrkande 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna i Vimmerby yrkar att: 

- Vimmerby kommun inför 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön, för enheten 
familjeomsorg inom socialförvaltningen. Resultatet utvärderas efter en tid på max två 
två år, för att då permanentas, utökas till fler avdelningar eller omvärderas. 

 

Vimmerby 2017-01-30 

För Vänsterpartiet:   För Miljöpartiet de Gröna: 

 

 

Lars Johansson   Annika Fundin 
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§ 414  2020/129 Id  
 

Motion om slöjförbud på kommunala arbetsplatser 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 

Sammanfattning 
Anneli Jakobsson (SD) föreslår i sin motion slöjförbud på kommunala arbetsplatser. Att kommunen ser 
över hur man kan införa förbud mot att bära huvudduk som hijab, chador, niqab och burka samt andra 
religiösa symboler på kommunala arbetsplatser i Vimmerby kommun. 
 

Anneli Jakobsson (SD) skriver att EU-domstolen har beslutat att arbetsgivare har rätt att förbjuda 
anställda att bära religiösa, filosofiska och politiska symboler under arbetstid. Hon menar att slöjor 
innebär diskriminering, förtryck och utanförskap.  
 
Inhämtade uppgifter och sakförhållanden 
Motionären hänvisar till andra Europeiska länder som infört slöjförbud på offentliga platser, detta ska inte 
förväxlas med förslaget om slöjförbud på arbetsplatsen. Det är två olika sakfrågor och ska inte förväxlas. 
 

I Sverige gäller religionsfrihet i linje med europakonventionen artikel 9 avseende tankefrihet, 
samvetsfrihet och religionsfrihet. Vidare gäller diskrimineringslagen där direkt såväl som indirekt 
diskriminering till följd av bl.a. religion är förbjudet. Diskriminering är även förbjudet enlig 
europakonventionen artikel 14.  
 

Huvudduk i arbetslivet är prövat arbetsrättsligt i EU domstolen (mål C-157/15 och C-188/15) Undantag från 
att få uttrycka religion i arbetslivet kan prövas utifrån EU-stadgans artikel 16 om näringsfrihet, vilken 
domen C-157/15 också yrkade på. Avgörande är dock att det tydligt avser alla politiska, filosofiska och 
religiösa symboler och riktar sig till alla på arbetsplatsen. Riktar sig förbudet mot en särskild grupp medför 
det en indirekt diskriminering:  

”I EU-stadgans artikel 16 är den grundläggande rättigheten näringsfrihet reglerad omfattande: ”rätten för 
företagare att bestämma på vilket sätt och på villkor det arbete som ska utföras inom företaget ska 
organiseras och uträttas och i vilken form dess varor och tjänster ska erbjudas”. Näringsfriheten är emellertid 
inte en absolut rättighet, utan den kan inskränkas genom lagstiftning” 
Källa: http://www.diskrimineringslagen.se/uploads/A_A_nr1-2_2018_ARTIKEL_Fransson-1.pdf 
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Sammanträdesprotokoll  
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2020-10-27 

 

 
I fallet C-188/15 kom EU-domstolen fram till direkt diskriminering, då det inte fanns någon ordningsregel 
som reglerade detta, enligt förbundsjurist Kirsi Piispanen jur. dr, Stockholms universitet. Källa: 
http://www.dagensjuridik.se/2017/03/eu-domstolens-avgoranden-om-muslimsk-huvudduk-pa-
arbetsplatsen-ingenting-forvanande 
 
Aktuell situation 
I detta ärende är kunden medborgarna och kommunen ska i all verksamhet representera samhället i sin 
helhet 
 
Bedömning 
Utifrån motionärens yrkade om slöjförbud på kommunala arbetsplatser, där andra politiska, religiösa eller 
filosofiska symboler inte exemplifieras, kan ett eventuellt införande av motionen bedömas som brott mot 
religionsfriheten men också som indirekt diskriminering. 
 

Bedömning är att kommunens verksamhet i sin helhet servar medborgarna, medborgarna är av mångfald 
vilket ska återspeglas i den utbildning, stöd och service Vimmerby kommun erbjuder sina invånare. Att 
begränsa medborganas rättighet att uttrycka exempelvis sin religiösa tro i enlighet med motionens förslag 
är inte att rekommendera då det strider mot svensk såväl som europeisk lagstiftning.   
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-10-06  § 127 Motion om slöjförbud på kommunala 
arbetsplatser 
Tjänsteskrivelse slöjförbud på kommunala arbetsplatser, id 71651  
Motion om slöjförbud på kommunala arbetsplatser 
Protokollsutdrag 2020-03-17 § 110 Motion om slöjförbud på kommunala arbetsplatser     
 

Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll  
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2020-10-27 

 

 

 

 
 
 
 
§ 417  2020/170 Id  
 

Motion om elektroniska dosetter 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.  
 

Motivering 
Socialförvaltningen bevakar erfarenheter av elektroniska dosetter och annan välfärdsteknik för att utifrån 
detta ta ställning till vad som bör införas. 
 

Sammanfattning 
Anneli Jakobsson (SD) föreslår i motion till kommunfullmäktige att se över möjligheterna att införa 
elektroniska dosetter i Vimmerby kommun. Anneli Jakobsson framför i motionen att den äldre genom 
elektroniska dosetter får hjälp till rätt medicin och därigenom får ett förbättrat hälsotillstånd och mindre 
oro. Dosetterna innebär också att de medicingivande hemtjänstbesöken och akuta insatser minskas och att 
risken för felmedicinering minskar. 

Kommunstyrelsen har överlämnat motionen till socialnämnden för beredning. 

I ett förslag till svar framför socialchef Anette Nilsson bland annat att olika former av välfärdsteknik 
behöver införas utifrån en planering och i ett sammanhang. Vimmerby kommun samverkar inom ITSAM, 
men också mellan kommunerna i Kalmar län, där man gemensamt provar, utvärderar och inför välfärds-
teknik. Elektroniska dosetter är en del inom detta och kan komma att vara en form av välfärdsteknik som 
införs. Om det blir aktuellt att i framtiden införa elektroniska dosetter är det viktigt att bevaka de 
kostnadsmässiga konsekvenserna som helhet 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-10-06  § 130 Motion om elektroniska dosetter 
Socialnämndens svar på remiss över Motion om elektroniska dosetter 
Motion om elektroniska dosetter 
Protokollsutdrag 2020-04-06 § 47 Motion om elektroniska dosetter     
 

Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige
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Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 69 Dnr 2020/000155 109 

Motion om elektroniska dosetter – svar på remiss 

Socialnämndens beslut 
 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta   

Motionen om elektroniska dosetter anses besvarad. Socialförvaltningen bevakar 

erfarenheter av elektroniska dosetter och annan välfärdsteknik för att utifrån detta  

ta ställning till vad som bör införas.  

 

Reservation 

Petra Whidotti (SD) reserverar sig mot beslutet.  

     

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) föreslår i motion till kommunfullmäktige att se över möjlig-

heterna att införa elektroniska dosetter i Vimmerby kommun.  

 

Anneli Jakobsson framför i motionen att den äldre genom elektroniska dosetter får  

hjälp till rätt medicin och därigenom får ett förbättrat hälsotillstånd och mindre oro. 

Dosetterna innebär också att de medicingivande hemtjänstbesöken och akuta insatser 

minskas och att risken för felmedicinering minskar.  

 

Kommunstyrelsen har överlämnat motionen till socialnämnden för beredning.  

 

I ett förslag till svar framför socialchef Anette Nilsson bland annat att olika former  

av välfärdsteknik behöver införas utifrån en planering och i ett sammanhang.  

Vimmerby kommun samverkar inom ITSAM, men också mellan kommunerna i  

Kalmar län, där man gemensamt provar, utvärderar och inför välfärdsteknik. 

Elektroniska dosetter är en del inom detta och kan komma att vara en form av 

välfärdsteknik som införs. Om det blir aktuellt att i framtiden införa elektroniska 

dosetter är det viktigt att bevaka de kostnadsmässiga konsekvenserna som helhet.  

 

Förslag till beslut 

1. Motionen om elektroniska dosetter anses besvarad. Socialförvaltningen 

bevakar erfarenheter av elektroniska dosetter och annan välfärdsteknik  

för att utifrån detta ta ställning till vad som bör införas.  
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Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

2. Petra Whidotti (SD) yrkar bifall till motionen.  

     

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra. 

      

Omröstningsresultat 

Ordförande finner att socialnämnden bifaller förslaget om att motionen ska 

anses besvarad. 

 

Beslutsunderlag 

Motion. Id 28454. 

Remiss. Id 28455. 

Förslag till svar. Id 28738.  

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen     

 

___________________ 
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Från: Camilla Lindström
Skickat: den 22 september 2020 13:57
Till: Vimmerby kommun
Ämne: Socialnämndens svar på remiss över Motion om elektroniska 

dosetter
Bifogade filer: Beslut-2020000155-VIMSN-§ 69.pdf; Tjänsteskrivelse Vimmerby 

kommun.pdf

Hejsan!
Här är socialchefens yttrande samt socialnämndens beslut på remissen från kommunstyrelsen av  
"Motion om elektroniska dosetter". 

Med vänlig hälsning
 
Camilla Lindström 
Förvaltningssekreterare
Vimmerby kommun
Socialförvaltningen 
598 81 Vimmerby
0492-76 90 46, direkt
0492-76 93 58, fax
camilla.lindstrom@vimmerby.se 
Webb: www.vimmerby.se 
___________________________
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Socialnämnden 

Anette Nilsson 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-08-17  
Referens 

VIMSN 2020/000155/109  

 
Id 

28738  

 

 

  
Socialnämnden   

 

Motion om elektroniska dosetter 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige   
Motionen om elektroniska dosetter anses besvarad. Socialförvaltningen bevakar  

erfarenheter av elektroniska dosetter och annan välfärdsteknik för att utifrån  

detta ta ställning till vad som bör införas.  

 

Ärendet  
Anneli Jakobsson (SD) föreslår i motion till kommunfullmäktige att se över 

möjligheterna att införa elektroniska dosetter i Vimmerby kommun. 

 

Bakgrund 

Anneli Jakobsson framför i motionen att den äldre genom elektroniska dosetter  

får hjälp till rätt medicin och därigenom får ett förbättrat hälsotillstånd och mindre  

oro. Dosetterna innebär också att de medicingivande hemtjänstbesöken och akuta 

insatser minskas och att risken för felmedicinering minskar.  

 

Kommunstyrelsen har överlämnat motionen till socialnämnden för beredning.  

 

Aktuell situation 

Vimmerby kommun samverkar inom ITSAM, men också mellan kommunerna i 

Kalmar län, där man gemensamt provar, utvärderar och inför välfärdsteknik. Alla 

kommuner behöver inte prova utan kommunerna kan prova olika saker och sedan 

delge varandra erfarenheterna. Det finns olika nätverk som kommunen deltar i 

och som diskuterar dessa frågor.  

 

Elektroniska dosetter har bland annat varit uppe på nätverk för medicinskt 

ansvariga sjuksköterskor (MAS) och verksamhetschefer. Kalmar kommun har 

köpt in, provar dem och utvärderar. Vi kommer ta del av den utvärderingen och 

utifrån det besluta om det också ska prövas i Vimmerby. Så här långt är 

erfarenheten bland annat att dosetterna är bra för de personer som förstår att 

använda dem men att de personerna i regel kan hantera sina läkemedel ändå. De 

används också till 19 personer med hemtjänst och där syns tidsvinster. De är dock 

i skedet att skötsel av dosetterna nu ska överföras till hemtjänstpersonalen. 

Vimmerby kommer att följa utvecklingen av införandet. 
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Socialnämnden 

Anette Nilsson 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

2(2) 

Datum 

2020-08-17  
Referens 

VIMSN 2020/000155109  
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Bedömning 

Olika former av välfärdsteknik behöver införas utifrån en planering och i ett 

sammanhang. Vimmerby kommun samverkar inom ITSAM, men också mellan 

kommunerna i Kalmar län, där man gemensamt provar, utvärderar och inför 

välfärdsteknik. Elektroniska dosetter är en del inom detta och kan komma att  

vara en form av välfärdsteknik som införs. 

Om det blir aktuellt att i framtiden införa elektroniska dosetter är det viktigt att 

bevaka de kostnadsmässiga konsekvenserna som helhet.  

 

Beslutsunderlag 

Motion. Id 28454. 

Remiss.  28455. 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Anette Nilsson 
Socialchef  
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Sammanträdesprotokoll  
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2020-10-27 

 

 

 

 
 
 
 
§ 411  2020/206 Id  
 

Motion - hjärtstartare räddar liv 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktig besluta att 

1. kommunfullmäktige ställer sig positivt till att hjärtstartare installeras i kommunala 
verksamheter 

2. varje kommunal verksamhet utifrån sin egen funktion och förutsättningar själv har att 
bedöma om hjärtstartare ska installeras 

3. motionen i och med detta anses besvarad 
 

Sammanfattning 
Anneli Jakobsson (SD) föreslår i en motion kommunen ska installera hjärtstartare i samtliga kommunala 
verksamheter som idag saknar det. Hon menar att hjärtstartare bidrar till att minska dödligheten i plötsligt 
hjärtstopp.  
 

Ärendet 
Vid ett hjärtstopp är tidig insats av hjärt-lungräddning av oftast en förutsättning för att den drabbade ska 
överleva. Den ökning av antalet publika hjärtstartare som skett i samhället har starkt bidragit till att fler 
människor har kunnat få tidig hjälp vid hjärtstopp. Detta har bidragit till ökade chanser att överleva för 
personer som drabbats av hjärtstopp. 

I kommunens verksamheter finns i dag hjärtstartare i Biblioteket, Stadshuset, Idrottshallen, samt 
Kulturskolan. Flertalet kommunala verksamheter saknar hjärtstartare.  
 
Bedömning 
I flera av de kommunala verksamheter där det i dag saknas hjärtstartare, skulle det sannolikt vara 
motiverat att hjärtstartare installeras. Flera hjärtstartare skulle medföra ökad trygghet både för anställda, 
besökare och allmänheten. Det får dock anses vara upp till varje verksamhet att utifrån verksamhetens art 
och omfattning bedöma om hjärtstartare ska införskaffas 
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Sammanträdesprotokoll  
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2020-10-27 

 

Beslutsunderlag 
SBU Protokollsutdrag 2020-10-06  § 93 Motion - hjärtstartare räddar liv 
Motion: Hjärtstartare räddar liv, 2020-03-23, Id 70439 
 

Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll  
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2020-10-27 

 

 

 

 
 
 
 
§ 416  2020/285 Id  
 

Motion om digitala samtal på våra äldreboenden i Vimmerby kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse att motionen är besvarad, då det som föreslås i 
motionen redan är infört. 
 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna, Vimmerby har genom Anneli Jakobsson lämnat in en motion om att undersöka 
möjligheten till digital uppkoppling på alla äldre-boenden i Vimmerby kommun. I motionen framförs att 
många äldre på äldreboenden känner sig ensamma och isolerade och att nu är det ju ännu värre under 
Coronakrisen då det råder besöksförbud. 

Motionen har lämnats till socialnämnden för beredning genom kommunfull-mäktiges ordförande. 

I ett förslag till svar framför socialchef Anette Nilsson bland annat att möjligheten till digital uppkoppling 
finns sedan länge på kommunens vård- och omsorgsboenden. Utgångspunkten att den enskilde hyr sin 
egen lägenhet och också håller sig med egen telefon, surfplatta m.m. om man så önskar. I sam-band med 
besöksförbudet som infördes i mars 2020 med anledning av covid -19 så aktualiserades behovet av 
alternativa kontakter med anhöriga.  

Kommunen tillhandahåller sedan april 2020 Ipads som alternativ kontaktmöjlighet till anhöriga 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-10-06  § 129 Motion om digitala samtal på våra äldreboenden i Vimmerby 
kommun 
Socialnämndens svar på remiss av Motion om digitala samtal på våra äldreboenden 
Motion om digitala samtal på våra äldreboenden i Vimmerby kommun 
Remittering av motion om digitala samtal på äldreboenden 
 

Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige
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Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 71 Dnr 2020/000174 109 

Motion om digitala samtal på våra äldreboenden – svar 
på remiss 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

Motionen om digitala samtal på våra äldreboende anses besvarad. Det som 

föreslås i motionen är redan infört.  

 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna, Vimmerby har genom Anneli Jakobsson lämnat in en motion  

om att undersöka möjligheten till digital uppkoppling på alla äldreboenden i Vimmerby 

kommun. I motionen framförs att många äldre på äldreboenden känner sig ensamma 

och isolerade och att nu är det ju ännu värre under Coronakrisen då det råder besöks-

förbud.  

 

Motionen har lämnats till socialnämnden för beredning genom kommunfullmäktiges 

ordförande.   

 

I ett förslag till svar framför socialchef Anette Nilsson bland annat att möjligheten  

till digital uppkoppling finns sedan länge på kommunens vård- och omsorgsboenden. 

Utgångspunkten att den enskilde hyr sin egen lägenhet och också håller sig med  

egen telefon, surfplatta m.m. om man så önskar. I samband med besöksförbudet  

som infördes i mars 2020 med anledning av covid -19 så aktualiserades behovet av 

alternativa kontakter med anhöriga. Kommunen tillhanda-håller sedan april 2020  

Ipads som alternativ kontaktmöjlighet till anhöriga.  

 

Beslutsunderlag 

Motion. Id 28537. 

Remiss. Id 28538.  

Förslag till svar. Id 28736.  

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

    

___________________ 
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Från: Camilla Lindström
Skickat: den 22 september 2020 13:48
Till: Vimmerby kommun
Ämne:  Socialnämndens svar på remiss av: Motion om digitala samtal på 

våra äldreboenden
Bifogade filer: Beslut-2020000174-VIMSN-§ 71.pdf; Tjänsteskrivelse Vimmerby 

kommun.pdf

Hej!
Här är socialchefens yttrande samt socialnämndens beslut kring remissen av  "Motion om digitala samtal 
på våra äldreboenden".
Remissen kommer från administrativa avdelningen så jag antar att den ska åter dit för vidare beredning. 

Med vänlig hälsning
 
Camilla Lindström 
Förvaltningssekreterare
Vimmerby kommun
Socialförvaltningen 
598 81 Vimmerby
0492-76 90 46, direkt
0492-76 93 58, fax
camilla.lindstrom@vimmerby.se 
Webb: www.vimmerby.se 
___________________________

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: socialforvaltning@vimmerby.se <socialforvaltning@vimmerby.se> 
Skickat: den 22 september 2020 13:46
Till: Camilla Lindström <camilla.lindstrom@vimmerby.se>
Ämne: Svar på remiss av: Motion om digitala samtal på våra äldreboenden

Aktuella handlingar för ärende 2020000174, Motion om digitala samtal på våra äldreboenden bifogas 
detta e-postmeddelande

Länk till ärendet:
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Socialnämnden 

Anette Nilsson 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-08-17  
Referens 

VIMSN 2020/000174/109  

 
Id 

28736  

 

 

  
Socialnämnden  

 

Motion om digitala samtal på våra äldreboenden 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige: 
Motionen om digitala samtal på våra äldreboende anses besvarad. Det som föreslås i 

motionen är redan infört.  

Ärendet 

Sverigedemokraterna, Vimmerby har genom Anneli Jakobsson lämnat in en motion  

om att undersöka möjligheten till digital uppkoppling på alla äldreboenden i Vimmerby 

kommun.  

Bakgrund 

I motionen framförs att många äldre på äldreboenden känner sig ensamma och isolerade 

och att nu är det ju ännu värre under Coronakrisen då det råder besöksförbud. Motionen 

har lämnats till socialnämnden för beredning.  

 

Aktuell situation 

På kommunens vård- och omsorgsboenden Vimarhaga, Borghaga, Vidala och 

Kvillgården är utgångspunkten att den enskilde hyr sin egen lägenhet och också  

håller sig med egen telefon, surfplatta m.m. om man så önskar.  

 

I samband med besöksförbudet som infördes i mars 2020 med anledning av covid -19  

så aktualiserades behovet av alternativa kontakter med anhöriga. ITSAM kunde  

relativt snabbt leverera Ipads till kommunerna och under april påbörjades användningen 

av dem. Det har varit en del problem runt hanteringen av dem som rättats till efterhand. 

 

Bedömning 

Möjligheten till digital uppkoppling finns sedan länge på kommunens vård- och 

omsorgsboenden. Kommunen tillhandahåller Ipads som alternativ kontaktmöjlighet  

till anhöriga sedan april 2020. Motionen bör därför anses besvarad. 

 

Beslutsunderlag 

Motion. Id 28537 

Remiss. Id 28538 
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Socialnämnden 

Anette Nilsson 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

2(2) 

Datum 

2020-08-17  
Referens 

VIMSN 2020/000174109  
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Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige  

Anette Nilsson 

Socialchef 
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Vimmerby 2020-04-27 
 
Motion om digitala samtal på våra äldreboenden i Vimmerby kommun 
 
Många äldre på våra äldreboenden känner sig ensamma och isolerade och nu är det ju ännu värre 
under Coronakrisen då det råder besöksförbud. Man kanske har barn och barnbarn långt ifrån och 
kan inte träffas så ofta. Det här har Kinda kommun tagit fasta på genom samarbete med Itsam att få 
in leverans av surfplattor till kommunens samtliga äldreboenden för att kunna koppla upp sig digitalt 
och få kontakt med nära och kära live istället. Det vore därför önskvärt om även Vimmerby kommun 
kunde tänka sig att göra något liknande. Att kunna se varandra istället för att ringa ger en större 
känsla av att man träffats och det motverkar tristess och ensamhet. Med anledning av ovanstående 
föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta 
 
-att undersöka möjligheterna om digital uppkoppling på alla äldreboenden i Vimmerby kommun 
 
Sverigedemokraterna 
Anneli Jakobsson 
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Kommunstyrelsen 

Datum  
2020-10-27 

 

 

 

 
 
 
 
§ 418  2020/240 Id  
 

Motion om att betala ut klädbidrag till vård- och omsorgspersonal 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad, då arbetskläder redan är 
inköpta. 
 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna, genom Peter Bengtsson, föreslår kommunfullmäktige att snarast möjligt ge ett 
bidrag till vård- och omsorgspersonal inom social-förvaltningen på 500 kronor per person för inköp av 
arbetskläder. I motionen framförs bland annat att kommunen sedan ett antal år tillbaka har låtit vård- och 
omsorgspersonal beställa arbetskläder till ett värde av 500 kronor per person och år. Senast detta skede 
var våren 2018. 2019 gjordes inga beställningar med hänvisning till att kommunen skulle börja med 
arbetskläder via cirkulationstvätt. Då detta fortfarande inte har kommit igång är det många som inte kan 
upprätthålla de hygienkrav som ställs. 

Kommunstyrelsens presidium har remitterat motionen till socialförvaltningen. 

I förslaget till svar framför socialchef Anette Nilsson att i och med att det blev en fördröjning av upp-
handlingen av arbetskläder så har socialförvalt-ningen under våren 2020 genomfört inköp av arbetskläder 
till personal inom vård och omsorg. Det är därför inte aktuellt att införa ett bidrag för inköp av arbets-
kläder 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-10-06  § 131 Motion om att betala ut klädbidrag till vård- och 
omsorgspersonal 
Socialnämndens svar på motion - klädbidrag till vård- och omsorgspersonal inom socialförvaltningen 
Motion om att betala ut klädbidrag till vård- och omsorgspersonal 
Protokollsutdrag 2020-04-06 § 52 Motion om att betala ut klädbidrag till vård- och omsorgspersonal     
 

Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige
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Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 70 Dnr 2020/000162 109 

Motion - klädbidrag till vård- och omsorgspersonal 
inom socialförvaltningen – svar på remiss 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

Motionen om klädbidrag till vård- och omsorgspersonal inom socialförvaltningen 

anses besvarad. Arbetskläder är redan inköpta.  

 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna, genom Peter Bengtsson, föreslår kommunfullmäktige att 

snarast möjligt ge ett bidrag till vård- och omsorgspersonal inom socialförvaltningen 

på 500 kronor per person för inköp av arbetskläder. I motionen framförs bland annat 

att kommunen sedan ett antal år tillbaka har låtit vård- och omsorgspersonal beställa 

arbetskläder till ett värde av 500 kronor per person och år. Senast detta skede var 

våren 2018. 2019 gjordes inga beställningar med hänvisning till att kommunen skulle 

börja med arbetskläder via cirkulationstvätt. Då detta fortfarande inte har kommit 

igång är det många som inte kan upprätthålla de hygienkrav som ställs.  

 

Kommunstyrelsens presidium har remitterat motionen till socialförvaltningen.  

 

I förslaget till svar framför socialchef Anette Nilsson att i och med att det blev en 

fördröjning av upphandlingen av arbetskläder så har socialförvaltningen under  

våren 2020 genomfört inköp av arbetskläder till personal inom vård och omsorg.  

Det är därför inte aktuellt att införa ett bidrag för inköp av arbetskläder. 

 

Beslutsunderlag 

Motion. Id 28486. 

Remiss. Id 28487. 

Förslag till svar. Id 28738.  

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens presidium   

 

___________________ 
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Från: Camilla Lindström
Skickat: den 22 september 2020 14:42
Till: Vimmerby kommun
Ämne: Socialnämndens svar på motion - klädbidrag till vård- och 

omsorgspersonal inom socialförvaltningen
Bifogade filer: Beslut-2020000162-VIMSN-§ 70.pdf; Tjänsteskrivelse Vimmerby 

kommun.pdf

Hej!
Denna motion är remitterad till socialnämnden från KS-presidium.  
Bifogar socialnämndens beslut samt förslaget till  yttrande. 

Med vänlig hälsning
 
Camilla Lindström 
Förvaltningssekreterare
Vimmerby kommun
Socialförvaltningen 
598 81 Vimmerby
0492-76 90 46, direkt
0492-76 93 58, fax
camilla.lindstrom@vimmerby.se 
Webb: www.vimmerby.se 
___________________________
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Socialförvaltningen 

Anette Nilsson 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-08-17  
Referens 

VIMSN 2020/000162/109  

 
Id 

28737  

 

 

  
Socialnämnden  

 

Tjänsteskrivelse om inkommen motion – klädbidrag till 
vård- och omsorgspersonal inom socialförvaltningen 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige 

Motionen om klädbidrag till vård- och omsorgspersonal inom socialförvaltningen 

anses besvarad. Arbetskläder är redan inköpta.  

 
Ärendet 

Sverigedemokraterna, genom Peter Bengtsson, föreslår kommunfullmäktige  

att snarast möjligt ge ett bidrag till vård- och omsorgspersonal inom social-

förvaltningen på 500 kronor per person för inköp av arbetskläder.  

 

Bakgrund 

I motionen framförs att Kommunen har sedan ett antal år tillbaka låtit vård- och 

omsorgspersonal beställa arbetskläder till ett värde av 500 kronor per person och 

år. Senast detta skede var våren 2018. 2019 gjordes inga beställningar med 

hänvisning till att kommunen skulle börja med arbetskläder via cirkulationstvätt. 

Då detta fortfarande inte har kommit igång är det många som inte kan upprätt-

hålla de hygienkrav som ställs. Med tanke på att arbetskläder ska tvättas efter 

varje arbetspass och slits hårt är det många som inte har tillräckligt med hela 

kläder. Därför används privata kläder, som dessutom tvättas på egen bekostnad  

då tvättmöjligheterna inom kommunen är mycket begränsade. Kommunerna har 

fått extra pengar till vård- och omsorg med anledning av Corona, en del av dessa 

pengar skulle kunna möjliggöra för vård- och omsorgspersonal att upprätthålla  

de basala hygienreglerna. 

 

Kommunstyrelsens presidium har remitterat motionen till socialförvaltningen.  

 

Aktuell situation 

Socialnämnden fattade under våren 2019 beslut om att införa cirkulationstvätt. I 

samband med det avskaffades det årliga inköpet av arbetskläder till personal inom 

vård och omsorg. Det årliga inköpet av arbetskläder för 500 kr per person har 

pågått sedan 2013, innan dess fanns ett årligt klädbidrag till den enskilde 

medarbetaren att själv handla arbetskläder för. 

Upphandlingen skulle ske under hösten 2019 tillsammans med Hultsfreds 

kommun för att få en större volym och därmed bättre anbud. Upphandlingen 

fördröjdes på grund av omständigheter på inköpscentralen i Västervik, som är  

den enhet som gör upphandlingar åt både Vimmerby och Hultsfred.  
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Socialförvaltningen 

Anette Nilsson 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

2(2) 

Datum 

2020-08-17  
Referens 

VIMSN 2020/000162109  
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Upphandlingen påbörjades i början av 2020 men avbröts av inköpscentralen i 

mars 2020 med avsikten att omarbeta förfrågningsunderlaget. I samband med  

att upphandlingen avbröts, att pandemin börjat sprida sig i Sverige och att fler 

personer i verksamheten inte hade tillgång till arbetskläder så tog socialför-

valtningens ledningsgrupp beslut att köpa in arbetskläder på det avtal som finns 

samt ordna tvättmöjligheter så långt det går.  

 

Under april kom första leveransen arbetskläder och andra leveransen kom i maj. 

Därefter gjordes en kompletterande beställning som levererades i juni. 

 

Tvättmöjligheter, till exempel installation av tvättmaskiner samt rutiner för 

hantering av arbetskläder gjordes i verksamheterna utifrån verksamheternas  

olika förutsättningar. 

 

Socialförvaltningen kommer efter sommaren gå vidare med upphandlingen av 

cirkulationstvätt, med eller utan leasing av arbetskläderna. 

 

Bedömning 

I och med fördröjning av upphandling av arbetskläder så har socialförvaltningen 

under våren 2020 genomfört inköp av arbetskläder till personal inom vård och 

omsorg. Det är därför inte aktuellt att införa ett bidrag för inköp av arbetskläder. 

 

Beslutsunderlag 

Motion. 28486.  

Remiss. Id 28487. 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige  

Anette Nilsson 
Socialchef  
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Vimmerby 2020-04-06 
 
Motion om att betala ut klädbidrag till vård- och omsorgspersonal inom 
socialförvaltningen. 
 
 
Kommunen har sedan ett antal år tillbaka låtit vård- och omsorgspersonal beställa 
arbetskläder till ett värde av 500:- per person och år. Senast detta skede var på 
våren 2018. 
 
2019 gjordes inga beställningar med hänvisning till att kommunen skulle börja med 
arbetskläder via cirkulationstvätt. Då detta fortfarande inte har kommit igång är det 
många som inte kan upprätthålla de hygienkrav som ställs.  
Med tanke på att arbetskläder ska tvättas efter varje arbetspass och slits hårt är det 
många som inte har tillräckligt med hela kläder. Därför används privata kläder, som 
dessutom tvättas på egen bekostnad då tvättmöjligheterna inom kommunen är 
mycket begränsade.  
 
Kommunerna har fått extra pengar till vård- och omsorg med anledning av Corona, 
en del av dessa pengar skulle kunna möjliggöra för vård- och omsorgspersonal att 
upprätthålla de basala hygienreglerna. 
 
Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige 
 
Att snarast möjligt ge ett bidrag på 500:- per person inom vård- och omsorg för inköp 
av arbetskläder.  
 
För Sverigedemokraterna 
Peter Bengtsson 
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Kommunstyrelsen 

Datum  
2020-10-27 

 

 

 

 
 
 
 
§ 412  2020/263 Id  
 

Motion om nya odlingslotter 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om nya 
odlingslotter. 
 

Sammanfattning 
Anneli Jakobsson (Sverigedemokraterna, SD) har lämnat in en motion (id 71028) om nya odlingslotter i 
Vimmerby kommun. I motionen beskrivs att allt fler människor blir medvetna om vad de äter, många vill 
ha ekologiska grönsaker, att kunna odla själv är en del av nöjet och att det i sin tur kan väcka intresse, 
nyfikenhet samt medvetenhet hos barn.  

Det framhålls även att om man exempelvis bor i hyresrätt finns sällan möjlighet till trädgårdsland och om 
man då kunde hyra/arrendera en odlingslott av kommunen skulle man på så vis förena nytta med nöje. SD 
föreslår därför kommunfullmäktige besluta att undersöka var det kan vara lämpligt att förlägga nya 
odlingslotter samt se till att plats för odlingslotter förbereds i anslutning till nya bostadsområden. 
 
Aktuell situation 
2020-04-22 beslutade kommunfullmäktige att motionen fick ställas och överlämnades till 
kommunstyrelsen för beredning. Uppdrag avseende utredning och yttrande tilldelades Gatukontorets 
mark- och exploateringsingenjör juni 2020. 

Ett överläggande har genomförts tillsammans med medarbetare från Miljö- & byggnadsförvaltningen för 
att bedöma vilka förutsättningar som finns avseende förslagen i ovan nämnda motion. Efter granskning 
och utvärdering har följande kunnat konstateras: 

 Inom nya bostadsområden, där planlagd kvartersmark finns avsatt för villatomter, har köparen 
(privatperson), om intresse finns, möjlighet att på egen hand uppföra en odlingslott inom sin 
fastighet. 

 Inom nya bostadsområden, där planlagd kvartersmark finns avsatt för exploatering av 
hyresrätter/likartad boendeform, är det upp till exploatören/byggherren att bedöma om mark kan 
avvaras för odlingslotter inom fastigheten. Det måste alltså ligga i exploatörens/byggherrens intresse 

378



  

Sammanträdesprotokoll  
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2020-10-27 

 

att kunna erbjuda odlingslotter till sina hyresgäster och är inget som bör göras till ett tvingande 
villkor vid fastighetsförsäljningen. 

 Resultatet av den generella markinventering som gjorts visar att det i dagsläget inte finns något 
markområde, varken resurs- eller storleksmässigt, att avvara för uppförande av koloniområde i 
kommunal regi. 

 Möjligheten huruvida uppförande av kommunala odlingslotter skulle vara genomförbart om man 
gjorde det mer småskaligt har även det undersökts i närtid, se ”Motion om stadsnära odling i 
Vimmerby kommun” (dnr 2019/000612/109, id 68881 för motionen och id 70018 för 
tjänsteskrivelsen med yttrande). Utdrag ur tjänsteskrivelsen, id 700018:  

 
”Sett ur enbart markperspektiv och utan hänsyn till yttre faktorer finns ett markområde som bedöms 
lämpligt för ändamålet. Markområdet är en del av fastigheten Vimmerby 3:5. Arealen omfattar ca 0,8 
hektar och ligger i anslutning till Stångån, se kartskiss id 70232 samt ortofoto id 70234. 

Markområdet går inte i konflikt med Kommunens arbete kring förnyad översiktsplan men möter hinder 
från flera yttre faktorer, såsom enskilda, allmänna och ekonomiska intressen. Följande redogörelse 
klargör dessa: 

1. Enskilda och allmänna intressen 
 Det är mycket svårt att hitta en trafiklösning utan att behöva inkräkta på flera andra 

fastighetsägares marker i intilliggande bostadsområde. 

 Med hänsyn till intilliggande bostadsområde kan ett odlingsprojekt likt detta komma att bidra med 
ökad trafik, ljudnivå och aktivitet i området. 

 Projektet bedöms ha ett kommersiellt syfte, vilket kan göra det svårt för Kommunen att gå in och 
stödja då det kan klassas som subvention. Kommunen kan då även komma att behöva gå in och 
stödja/hjälpa andra aktörer på liknande sätt. Något som också bedöms klokt att undersöka är hur 
övriga lantbrukare och odlare i Vimmerby kommun skulle ställa sig till detta. 

 Vimmerby Energi & Miljö AB har VA-ledningar inom markområdet som ska tas hänsyn till och 
som ska fortsätta vara åtkomliga, se tidigare nämnda kartskiss id 70232 samt ortofoto id 70234. 

 
2. Ekonomiska intressen 

 Markområdet bedöms ha gång- och cykelavstånd från centrum men har ingen tillfartsväg. Det 
måste också finnas möjlighet att använda andra transportmedel, såsom bil eller andra fordon. För 
att kunna ta sig till markområdet behöver tillfartsväg och parkeringsplatser med vändplan 
uppföras. På grund av utrymmesbrist behöver dessa inrymmas inom markområdets totalareal på ca 
0,8 ha. Samtliga delar behöver även tillgänglighetsanpassas. 

 Inköp, frakt och uppförande av redskapsbodar samt bygglov för dessa (på grund av strandskydd 
Stångån). 

 VA (vatten och avlopp). 
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 Inköp, frakt och uppförande av belysning för tillfartsväg, parkeringsplatser och odlingsområde. 

 Inköp, frakt och uppförande av toaletthus samt bygglov för detta (på grund av strandskydd 
Stångån). 

 Strandskyddsdispens (på grund av Stångån) med anledning av uppförande av redskapsbodar, 
parkeringsplatser och toaletthus. 

 Drift- och underhållskostnader för tillfartsväg, parkeringsplatser och vändplan. 

 Iordningställande av odlingsområde (röjning, gallring, urgrävning, påfyllnad av odlingsbar jord 
etc.). 

 Tillsyn, städning samt övergripande drift och underhåll av toaletthus och odlingsområde. 

 Då projektets avsikt är att Kommunen iordningställer och arrenderar ut marken skulle det resultera 
i ökad administrativ belastning i form av avtalsupprättande, avtalshantering, förvaltande, 
fakturering m.m. 

 
En total kostnadsbedömning är i dagsläget svår att göra då det är många kostnadsposter att ta hänsyn till, 
men en kostnadsbedömning för enbart uppförande av tillfartsväg med mindre parkering samt 
iordningsställande av odlingsområde har kunnat sammanställas med hjälp av Gatukontorets gatuingenjör: 

 Uppförande av tillfartsväg med mindre parkering: ca 230 000 kr exkl. asfaltering och belysning 
 

 Iordningsställande av odlingsområde (röjning, vegetationsavtagning, ogräsbekämpning, 
plöjning/harvning, jordförbättring, gödning m.m.): ca 320 000 kr  

 
Övriga kostnadsposter att ta hänsyn till anges under ”2. Ekonomiska intressen”.” 
 
Bedömning 
Motionen om nya odlingslotter i Vimmerby kommun bedöms vara nyttofull men att kommunen i 
dagsläget inte har de resurser och ekonomiska förutsättningar som krävs.  

Den generella markinventering som gjorts (nämnd i stycket under rubriken ”Aktuell situation”) utesluter 
inte att man på sikt kan göra en mer radikal och avancerad inventering av lämplig mark för koloniområde. 
Detta är möjligt under förutsättning att kommunfullmäktige i framtiden beslutar att exploatering av 
koloniområde i kommunal regi ska prioriteras samt att ekonomiska förutsättningar och resurser finns att 
tillgå.  

Ett koloniområde i kommunal regi rekommenderas möjliggöra tillgänglighet för alla och ha en aktivt 
bildad trädgårdsförening. 
 
Finansiering 
Förslaget kräver ingen finansiering. 
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Beslutsunderlag 
SBU Protokollsutdrag 2020-10-06  § 94 Motion om nya odlingslotter  
Motion om nya odlingslotter, id 71028 
 

Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige
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Vimmerby 2020-04-17 
 
 
Motion om odlingslotter 
 
Allt fler människor blir mer och mer medvetna om vad vi stoppar i oss och väldigt många vill 
ha ekologiska grönsaker. Att kunna odla själv är en del av nöjet, att se hur det växer från frö 
till färdigt att lägga på tallriken. Det här är också ett sätt att få våra barn att bli intresserade av 
att själva börja odla och få dem nyfikna och medvetna om vad de äter. När man flyttar till en 
lägenhet har man oftast inte möjligheten att ha trädgårdsland. Om man då kan hyra en bit 
odlingslott av kommunen, så förenar man nytta med nöje.  
 
Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta 
-att se efter var det är lämpligt att förlägga nya odlingslotter 
-att vid nybyggnation se till att ha berett plats för odlingslotter i anslutning till nya områden 
 
Sverigedemokraterna 
Anneli Jakobsson 
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§ 420  2020/313 Id  
 

Motion - Mentorer i skolan 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, i linje med barn- och utbildningsnämndens förslag, att kommunfullmäktige 
avslår motionen. 
 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har genom kommunstyrelsens presidium mottagit en motion på remiss 
inlämnad av Jakob Kant (V) om mentor i skolan.  

I motionen framförs att genom att införa mentorer i skolan frigörs tid för lärarna att använda till det de 
kan bäst – undervisa. Mentorerna ska ta hand om rastvakt, föräldrakontakter, utvecklingssamtal, 
ledighetsansökan, frånvaro m.m. Motionären menar att när mer av lärarnas tid kan läggas på att undervisa 
behövs inte lika många lärartjänster och att det finansierar anställningen av mentorer.  
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

 Behovet av lärare minskar. Vilket i sin tur förenklar att nå en högre grad av tjänster besatta av 
behörig personal. Det borgar för en stabilare personalsituation.  

 Undervisningen blir mer effektiv vilket är bättre för eleverna och på sikt bidrar till ett bättre resultat i 
skolan.  

 Lärare får arbeta med det de utbildat sig för vilket kommer locka fler att söka tjänsterna.  
 
Motionärernas förslag är att ”Vimmerby kommun tar efter Hultsfreds koncept med mentorer med 
intentionen att ha det systemet i hela grundskolan såväl som på gymnasiet”.  
 
Förvaltningens bedömning  
Bedömningen är att heltidsmentorer mycket väl kan gynna elevernas måluppfyllelse, minska lärarnas 
arbetsbörda och kanske underlätta rekrytering av lärare. Det är svårt att organisatoriskt se hur införandet 
av heltidsmentorer fungerar i de lägre åldrarna och på de mindre skolorna. Heltidsmentorer kan minska 
behovet av elevassistenter men att ersätta studiehandledare med mentorer minskar elever med annat 
modersmåls möjligheter att nå kunskapsmålen. Införande av mentorer kan inte, i dagsläget, genomföras 
utan att ekonomiska resurser tillförs. Frågan måste involvera rektorer, pedagoger och fackliga organisa-
tioner. Det bör göras en ordentlig utredning av positiva och negativa konsekvenser, både organisatoriska 
och ekonomiska. För att finansiera motionärens förslag behövs en förstärkning med 27 tjänster om cirka 
16,2 miljoner om samma antal elever/mentor ska gälla i Vimmerby kommuns alla grundskolor. Ska även 
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gymnasieskolan ingå behövs ytterligare 8 tjänster om 4,8 miljoner kronor. Totalt cirka 21 miljoner 
kronor. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag BUN 2020-09-23 Yttrande över motion - Mentorer i skolan 
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse, id 30339  
Motion inlämnad av Jakob Kant (V), 2020-05-11 
 

Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige
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Barn- och utbildningsnämnden 
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Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 129 Dnr 2020/000301 109 

Yttrande över motion - Mentorer i skolan  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har genom kommunstyrelsens presidium mottagit 

en motion på remiss inlämnad av Jakob Kant (V) om mentor i skolan.  

 

I motionen framförs att genom att införa mentorer i skolan frigörs tid för lärarna 

att använda till det de kan bäst – undervisa. Mentorerna ska ta hand om rastvakt, 

föräldrakontakter, utvecklingssamtal, ledighetsansökan, frånvaro m.m. 

Motionären menar att när mer av lärarnas tid kan läggas på att undervisa behövs 

inte lika många lärartjänster och att det finansierar anställningen av mentorer.  

Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att; 

 Behovet av lärare minskar. Vilket i sin tur förenklar att nå en högre grad av 

tjänster besatta av behörig personal. Det borgar för en stabilare 

personalsituation. 

 Undervisningen blir mer effektiv vilket är bättre för eleverna och på sikt 

bidrar till ett bättre resultat i skolan. 

 Lärare får arbeta med det de utbildat sig för vilket kommer locka fler att söka 

tjänsterna.  

 

Motionärernas förslag är att ”Vimmerby kommun tar efter Hultsfreds koncept 

med mentorer med intentionen att ha det systemet i hela grundskolan såväl som 

på gymnasiet”. 

 

Förvaltningens bedömning 

Bedömningen är att heltidsmentorer mycket väl kan gynna elevernas 

måluppfyllelse, minska lärarnas arbetsbörda och kanske underlätta rekrytering av 

lärare. Det är svårt att organisatoriskt se hur införandet av heltidsmentorer 

fungerar i de lägre åldrarna och på de mindre skolorna. Heltidsmentorer kan 

minska behovet av elevassistenter men att ersätta studiehandledare med mentorer 

minskar elever med annat modersmåls möjligheter att nå kunskapsmålen. 

Införande av mentorer kan inte, i dagsläget, genomföras utan att ekonomiska 
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2020-09-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

resurser tillförs. Frågan måste involvera rektorer, pedagoger och fackliga 

organisationer. Det bör göras en ordentlig utredning av positiva och negativa 

konsekvenser, både organisatoriska och ekonomiska. För att finansiera   

motionärens förslag behövs en förstärkning med 27 tjänster om cirka 16,2 

miljoner om samma antal elever/mentor ska gälla i Vimmerby kommuns alla 

grundskolor. Ska även gymnasieskolan ingå behövs ytterligare 8 tjänster om 4,8 

miljoner kronor. Totalt cirka 21 miljoner kronor.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse, id 30339 

Motion inlämnad av Jakob Kant (V), 2020-05-11 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  

 

___________________ 
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§ 410  2020/248 Id  
 

Medborgarförslag om att hålla all mark inom kommunen kommunägd 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget om att 
hålla all mark inom kommunen kommunägd 
 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag (id 70837) har inkommit till kommunen, där medborgaren föreslår att all mark inom 
Vimmerby kommun ska hållas kommunägd och anser att markuthyrning är den bästa strategin inför 
framtiden.  
 
Aktuell situation 
2020-04-17 beslutade kommunfullmäktige att medborgarförslaget fick ställas och överlämnades till 
kommunstyrelsen för beredning. Uppdrag avseende yttrande tilldelades Gatukontorets mark- och 
exploateringsingenjör juni 2020. 

Vägledande för strategiskt kommunalt markförvärv är Vimmerby kommuns översiktsplan (ÖP), vilken är 
antagen via politisk förankring. ÖP kartlägger tankar och syfte kring hur marken inom Vimmerby 
kommun strategiskt ska användas. Kartläggningen som gjorts i ÖP visar en tydlig spridning av olika 
parters intressen, vilket ger anspråk på blandat markinnehav, både nu och i framtiden.  

Kommunen har inte möjlighet att köpa in mer mark än vad som är strategiskt genomtänkt och ligger i det 
direkta kommunala intresset. Att låta all mark inom Vimmerby kommun vara kommunägd är varken 
förenligt med ÖP eller lagakraftvunna detaljplaner. Om kommunen skulle äga all mark motverkar det 
andra intressen att beakta, såsom riksintressen, enskilda intressen och naturvårdsintressen. 

Ur ett bemanningsmässigt och organisatoriskt perspektiv har kommunen inte heller ekonomiska resurser 
till att förvalta ett för stort markinnehav.  

Ur ett ännu bredare perspektiv behöver hänsyn också tas till att all mark inom Vimmerby kommun inte är 
till salu och det råder mycket begränsade möjligheter i att tvångsvis lösa in mark. För att kunna 
genomföra tvångsinlösen måste det finnas mycket starka, avgörande intressen som prövats och beviljats.  
 
Bedömning 
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Sammanträdesprotokoll  
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2020-10-27 

 

Medborgarförslaget bedöms 

 inte vara förenligt med kommunens ÖP och lagakraftvunna detaljplaner inom Vimmerby kommun. 
 inte vara ekonomiskt genomförbart 
 inte vara organisatoriskt genomförbart 
 inte vara ett tillräckligt starkt och avgörande intresse för att kunna motivera prövning om 

tvångsinlösen 
 
Finansiering 
Förslaget till beslut kräver ingen finansiering. 
 

Beslutsunderlag 
SBU Protokollsutdrag 2020-10-06  § 95 Medborgarförslag om att hålla all mark inom 
kommunen kommunägd 
Medborgarförslag om att hålla all mark inom kommunen kommunägd, id 70837. 
Brev om blankett för förslag, id 71234. 
 

Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige
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