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2. Kommunfullmäktige godkänner verksamheten år 2020 i 
Vimmerby kommun Förvaltnings AB och de dotterbolag som 
ingår i VKF-koncernen, då den varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens stämmoombud 
att vid årsstämman för Vimmerby kommun Förvaltnings AB och 
de dotterbolag som ingår i VKF-koncernen rösta för att: 
a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt i 
förekommande fall koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen. 
b) disponera bolagens vinster eller förluster enligt de fastställda 
balansräkningarna. 
c) bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna 
och de verkställande direktörerna. 
d) arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och 
lekmannarevisorer som utsetts av kommunfullmäktige i 
Vimmerby i enlighet med av kommunfullmäktige i Vimmerby 
beslutade bestämmelser om arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda samt att arvode till revisor ska utgå enligt 
godkänd räkning. 
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3. Kommunfullmäktige noterar till protokollet att övriga beslut ej 
verkställts, men nu vunnit laga kraft, vilket innebär att 
kommunfullmäktige riktar kritik mot kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare, samt att kommunfullmäktige beviljat 
ansvarsfrihet för kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. 

12 Rätt att meddela föreskrifter med förbud mot att vistas på 
särskilt angivna platser 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige delegerar rätten att 
utfärda föreskrifter med förbud mot att vistas på särskilt angivna 
platser, enligt 8 kap 1 § förordningen (2021:8), till Vimmerby 
kommuns krisledningsnämnd. 
 
Förbud får endast gälla under korta perioder och på vissa angivna 
och begränsade områden. 
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Förslag till beslut: Kommunfullmäktige antar det nya 
Handlingsprogrammet enligt Lagen om skydd mot olyckor. 
Det gamla programmet med beslut 2011-11-28  KF § 241 upphör 
att gälla. 
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14 Taxa för utlämnande av allmänna handlingar 
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överenskommelse om fastighetsreglering (markbyte) mellan 
Vimmerby kommun och Linköpings stifts Prästlönetillgångar. 
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markanvisning mellan Vimmerby kommun och Carlström 
Project AB avseende fastigheten Kiosken 1 i Vimmerby. 
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ställningen av motioner som inte avgjorts per 2021-02-01. 
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Förslag till beslut: Kommunfullmäktige godkänner 
sammanställningen av medborgarförslag som inte avgjorts per 
2021-02-01. 
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19 Motion om att inventera tomma fastigheter 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige avslår motionen. 
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20 Medborgarförslag - Inför ett skönhetsråd i Vimmerby 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget. 
 
Motivering: Allmänhetens synpunkter ska tas tillvara i processen 
för detalj- och översiktsplaner. 
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21 Medborgarförslag om utsmyckning av Vimmerby stad och 
dess kransorter 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige anser 
medborgarförslaget besvarat. 
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Vimmerby 2021-04-06 
 
 
Leif Larsson   Jenny Andersson 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
 

Handlingarna finns på kommunens hemsida: 
http://www.vimmerby.se/kommunochpolitik/politikochdemokrati/motenkallelserochprotokoll
/kommunfullmaktigeskallelseochprotokoll  
 

Information till dig som förtroendevald finns på hemsidan:  
http://www.vimmerby.se/kommunochpolitik/fortroendevalda/fordigsomarfortroendevald 
 

Anmälan av förhinder, för inkallande av ersättare 
Sänd e-post till kommunens huvudbrevlåda: kommun@vimmerby.se  
Kontakta din gruppledare. 
 

Vid frågor kontakta 
Liselott Frejd  
Administratör 
0492/ 76 90 18 
liselott.frejd@vimmerby.se  

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

 

Nästa sammanträde infaller den 10 maj 2021 kl 18.00.
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Vimmerby 2021-03-30 

 

Fråga till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Marie Nicholson 

 

Angående den omdebatterade och hos många kritiserade busshållplatsen utmed riksväg 23/34 i 
Storebro undrar jag: 

Hur involverad har kommunen varit i beslutet att bygga ny hållplats? 

 

Sverigedemokraterna 

Anneli Jakobsson
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Vimmerby 2021-03-30 

 

Fråga till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Marie Nicholsson 

Nu när det ska byggas lägenheter på Sibyllatomten undrar jag: 

Hur kommer ni att ersätta alla de parkeringsplatser som nu försvinner vid byggnationen? 

 

Sverigedemokraterna 

Anneli Jakobsson
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From: Lars Johansson
Sent: 06 apr 2021 01:14:44 +02:00
To: Leif Larsson;Jenny Andersson;Jacob Käll
Cc:
Subject: Ledamotsfråga kf

Hej

Jag ställer följande frågor till Jacob Käll på kvällens KF, ledamöternas frågestund. 

Senare idag kommer vi här ta om beslutet om ansvarsfrihet för 2019, efter Förvaltningsrättens 
dom. På det senaste kommunstyrelsemötet försökte jag lyfta behovet av att kommunen hanterar 
det just så, river upp det föregående felaktiga beslutet och fattar ett nytt korrekt beslut. Jag fick då 
som svar att vår juridiska rådgivning från SKR har givit rådet att inte lyfta upp ärendet i 
fullmäktige igen. Ett råd som nu alltså visar sig vara felaktigt. 

Med anledning av detta ställer jag följande två frågor.
1. Vad har denna juridiska rådgivning kostat Vimmerby kommun?
2. Hur kommer du som kommunalråd nu agera för att vi i framtiden ska kunna få juridisk 
rådgivning som vi kan lita på?

Med vänliga hälsningar
Lars Johansson
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En väg in – medborgaren i fokus
Information KF 2021-04-06
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Bilaga 1 
 
 
Hinderbana och utegym för mångsidig träning. 
 
Vimmerby behöver fler träningsmöjligheter både dagtid och kvällstid. 
I en hinderbana kombinerat med utegym kan man träna på flera olika sätt när man vill vilket 
gynnar alla invånare, motionärer och idrottsutövare. 
 
Hinderbanan består av olika hinder byggda i naturmaterial som man ska ta sig över, under, 
runt mm. En rolig träningsform som stärker hela kroppen. 
 
Vid sidan av hinderbanan byggs ett utegym också i naturmaterial för träning med kroppen 
som tyngd. Idag finns en liten del av ett utegym placerad i VOK, men där är det ju mörkt och 
lite avsides. Det känns inte så inbjudande att vistas där kvällstid. 
 
Placering av en belyst hinderbana och utegym passar bra längs Lundagatan i Vimmerby. 
Mellan Skogsbacken och Lunden längs löparspåret. Den placeringen gör att vi har möjlighet 
att träna mångsidigt i närheten av staden. Även idrottsföreningar kan använda anläggningen 
för sin försäsongsträning eller liknande. 
 
Med placeringen vid Lundagatan påminns man om att det finns och inbjuder till träning 
vilket skulle gynna folkhälsan. Det rör sig även folk vid gångbanan och löparspåret hela tiden 
vilket ökar trygghetskänslan för den aktive. 
 
Denna möjlighet till träning är ett bra alternativ för hela stadens invånare, idrottsföreningar 
och även besökare. Alltid öppen och alltid tillgänglig för alla oavsett kön eller ursprung. 
 
Ett steg framåt för ett attraktivare Vimmerby. 
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Vy från Skogsbacken
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Vy ovan från Svinhagen
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Vy från Skogsbacken/ Lundagatan
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Vy från Ishallen/ Lundagatan
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Vy från Ishallen/ Lundagatan
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Remiss
Sida
1(1)

2021-01-20 Dnr 
2021/28

 

Kommunstyrelseförvaltningen  

Id 
2021.124

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - Hinderbana och utegym för mångsidig träning i Vimmerby

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

Sammanfattning av ärendet
Jörgen Thörn har lämnat in ett medborgarförslag om hinderbana och utegym i Vimmerby. 
Han skriver att Vimmerby behöver fler träningsmöjligheter, och att kan man träna mångsidigt 
i en hinderbana kombinerat med utegym. Placeringen längs Lundgatan medför belysning, och 
därmed träningsmöjlighet både dagtid och kvällstid.

Jörgen Thörn resonerar att i och med att anläggningen placeras i närheten av staden, påminns 
man om att den finns. Den inbjuder till träning, vilket gynnar folkhälsan. Människor rör sig 
vid gångbanan och löparspåret hela tiden, vilket ökar trygghetskänslan.

Jörgen Thörn skriver att hindren, byggda i naturmaterial, ska man ta sig över, under, runt mm. 
Det är en rolig träningsform som stärker hela kroppen. Vid sidan av hinderbanan byggs ett 
utegym, också i naturmaterial, för träning med kroppen som tyngd. 

Jörgen Thörn sammanfattar att denna möjlighet till träning gynnar invånare, motionärer, 
idrottsföreningar och besökare. Den är alltid öppen och tillgänglig för alla. Det är ett steg 
framåt för ett attraktivare Vimmerby, menar han.

Bedömning
Fullmäktiges presidium remitterar ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 
Beslutanderätten överlämnas inte till kommunstyrelsen, utan frågan ska avgöras av 
fullmäktige, då det är en ny fråga som innebär kostnader.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag om Hinderbana och utegym för mångsidig träning, Id 2021/70

Vimmerby 2021-01-18

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

Leif Larsson
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Vimmerby 2/3-2021

Motion om att äldreomsorgen behöver fler medarbetare

Det är känt sedan mycket länge att vi står inför en utmaning när Sveriges befolkning 
förväntas passera 11 miljoner invånare år 2028 och andelen äldre (80 plus) förväntas 
bli 255 000 personer fler, jämfört med år 2018. Kalmar län är inget undantag när det 
gäller ökning av äldre personer. År 2019 fanns det 16 500 som var äldre än 80 år och 
år 2030 förväntas den siffran stiga till 24 600 personer och i Vimmerby kommun 
beräknas det att finnas 1400 personer (80 plus) år 2030.

Attityden till vårdyrket har förändrats och kommunens val att kontinuerligt sänka 
kraven har också bidragit till en försämring. Med det inte sagt att Vimmerby kommun 
har en dålig äldreomsorg, men att anställa sommarvikarier utan krav på kunskap i 
svenska språket och andra kriterier, bara för att tillsätta platserna, är inte rätt väg att 
gå. 

Många kommuner i Sverige har skrivit avtal med ”Ung omsorg”, som startade 2007. 
Idag är ca 2 000 ungdomar knutna till verksamheten. Det är unga människor som 
åker ut till äldreboenden på helger och skollov och som skapar aktiviteter för de 
äldre. 

Ungdomarna ersätter inte ordinarie personal utan är en extra resurs. Verksamheten 
är populär, den ger mer guldkant och omsorg för de äldre, samtidigt som det är ett 
meningsfullt extraarbete. Det bästa av allt är att dessa jobb skapar ett större intresse 
för att arbeta inom omsorg och motivation att välja vård och omsorgsprogrammet på 
gymnasiet. Idén som företaget har är att man vill göra äldreomsorgen mer attraktiv 
som ett framtida karriärval. Idag har närmare 200 äldreboenden i Sverige skrivit avtal 
med Ung omsorg. 

Med detta menar vi Sverigedemokrater att det är dags för Vimmerby kommun att 
tänka nytt för att öka intresset för vård och omsorgsyrket hos yngre personer. Tiden 
för att införa detta är väldigt passande just nu, när intresset för äldreomsorgen under 
pågående pandemi blivit så stort. Vi måste hålla fast intresset för äldreomsorgen och 
lyfta fram alla de positiva delarna med att arbeta i ett av världens viktigaste yrken. 
Alla kan inte och ska inte bli undersköterskor, men vi behöver personal som vill 
arbeta med det viktigaste som finns, med människor.

Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta
-att se över om möjligheten finns att skriva avtal med Ung omsorg

Sverigedemokraterna/Anneli Jakobsson
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.	

Anneli Jakobsson
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Remiss 
Sida 
1(1) 

2021-03-18 Ärendenr  
2021/113 

  

 
 
 
 
 

Kommunstyrelseförvaltningen   

Id  
2021.1462 

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

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

    Socialnämnden 
 
 

Meddelanden till kommunfullmäktige år 2021 

Beslut 
Motionen får ställas. 
Motionen remitteras till socialnämnden för beredning. 
 

Ärendet 
Anneli Jakobsson (SD) föreslår i sin motion om att äldreomsorgen behöver fler medarbetare 
att kommunen ser över om möjligheten finns att skriva avtal med Ung omsorg. 
 
Anneli Jakobsson (SD) skriver att vi står inför en utmaning i och med att Sveriges befolkning 
förväntas passera 11 miljoner invånare år 2028, och antalet personer över 80 år förväntas öka 
med 255 000 jämfört med år 2018. Hon bedömer att ökning av antalet äldre förväntas uppstå 
även i Vimmerby kommun. 
 
Anneli Jakobsson (SD) förklarar att unga människor knutna till företaget Ung omsorg åker ut 
till äldreboenden på helger och skollov och skapar aktiviteter för de äldre. Ungdomarna 
ersätter inte ordinarie personal, utan är en extra resurs. Hon menar att verksamheten ger mer 
guldkant och omsorg för de äldre, samtidigt som det är ett meningsfullt extraarbete.  
 
Anneli Jakobsson (SD) uppger att närmare 200 äldreboenden i Sverige har skrivit avtal med 
Ung omsorg, och att ca 2 000 ungdomar är knutna till verksamheten.  
 
Anneli Jakobsson (SD) menar att dessa jobb ökar intresset för arbete inom omsorgen, och 
motiverar till att välja Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet. Kommunen behöver ta 
vara på intresset för äldreomsorgen och lyfta fram de positiva sidorna med yrket, menar hon.   
 

Beslutsunderlag 
Motion om att äldreomsorgen behöver fler medarbetare, KS 2021.720 
 
 
Vimmerby 20 
 
 
Leif Larsson  
Kommunfullmäktiges ordförande
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Överlämnande 
Sida 
1(1) 

2021-03-18 Ärendenr  
2021/150 

  

 
 
 
 
 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Administrativa avdelningen 

  

Id  
2021.1456 

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

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

    Kommunstyrelsen 
 
 
 

Medborgarförslag om utegym-träningsredskap vid motionsspår i Tuna 
 

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

Ärendet 
Börje Karlsson föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen bekostar ett enklare utegym-
träningsredskap utmed motionsspåret i Tuna. Det kan exempelvis placeras uppe på höjden, ett 
par hundra meter in på motionsspåret. 
 
Börje Karlsson skriver att Tunas invånare gärna rör sig utmed det långa motionsspåret i 
samhället. Även turister använder spåret, och övernattar då ofta vid ställplatsen. Han menar 
att det är viktigt att hålla sig i trim. 
 
Kommunfullmäktiges presidium bedömer att medborgarförslaget kan överlämnas för 
avgörande till kommunstyrelsen. 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om utegym-träningsredskap vid motionsspåret i Tuna, 2021-03-08 
 
 
 
Vimmerby 2021-03-11 
 
 
Leif Larsson  
Kommunfullmäktiges ordförande 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-03-16 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 84  2021/146 Id  
 

Årsredovisning 2020 - kommunen 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att  

1. godkänna årsredovisningen för Vimmerby kommun 2020 
 
Kommunstyrelsen beslutar att 

2. överlämna årsredovisningen för Vimmerby kommun 2020 till revisorerna för 
granskning. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning 2020 för 
Vimmerby kommun. 

Årets resultat i årsredovisningen uppgår till 29,0 miljoner kronor för kommunen och till 
31,6 miljoner kronor i den sammanställda redovisningen (kommunen och 
kommunkoncernen).  

Avstämningen mot kommunallagens balanskrav visar att kommunens ekonomi är i 
balans. Kommunen når merparten av alla mål för god ekonomisk hushållning 
Årsredovisning 2020 för Vimmerby kommun överlämnas till kommunstyrelsen för 
godkännande. 
 

Ärendet 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen (2017:725) upprätta och fastställa 
årsredovisning efter avslutat budgetår.  
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 

 
Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-03-16 

 

 
 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal bokföring och redo-
visning (2018:597). Ett övergripande krav i lagen är att bokföring och redovisning ska 
fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed och de rekommen-
dationer som Rådet för kommunal redovisning utgivit.  

Årsredovisningen är en återrapportering av ekonomi och måluppfyllelse för det gångna 
året och innehåller även en redogörelse för kommunallagens krav på balans samt god 
ekonomisk hushållning. Grunden för uppföljning av mål och ekonomiskt resultat är 
Budget 2020 samt de särskilda beslut om ombudgeteringar som kommunfullmäktige har 
fattat under året. 

Det ekonomiska resultatet  
Kommunens resultat för 2020 uppgår till 29 mnkr vilket är 6,7 mnkr bättre än utfall 
2019, 9,3 mnkr bättre än budgeterat och 34 mnkr bättre än den prognos som gjordes i 
samband med delårsrapport per sista augusti. Orsaken till den positiva avvikelsen mot 
budget är främst stora extra statsbidrag för att mildra effekterna av Coronapandemin. 
Resultatet motsvarar 2,9 % av skatteintäkter och statsbidrag vilket är 0,9 procentenhet 
högre än mål i budget 

Årets investeringar för kommunen uppgick till 78,9 mnkr vilket är 1,1 mnkr lägre än 
budget. Inga amorteringar har skett av upptagna lån vilket var en målsättning i budget 
(16 mnkr). Försäljning av anläggningstillgångar uppgick till 3,5 mnkr. Nya lån upptogs 
med 50 mnkr. Självfinansieringsgraden för investeringarna uppgick till 77 % vilket är 
23 procentenheter lägre än målsättning i budget. 

Soliditeten (eget kapitals andel av totala tillgångar) minskade med 0,8 procentenhet och 
uppgick till 49 %. 

Kommunens nämnder (exkl. finansiering) redovisar en negativ avvikelse om 10,7 mnkr, 
även om det finns stora variationer. Det största underskottet återfinns hos socialnämn-
den (-25,4 mnkr). Under året har regelbundna avstämningar skett mellan nämndens 
presidium och kommunstyrelsens arbetsutskott. Information om läget i nämnden har 
även delgivits kommunstyrelsen löpande. 

Budgetföljsamheten har varit acceptabel både totalt sett och för kommunens nämnder 
eftersom socialnämndens underskott har uppvägts av överskott på kommunstyrelseför-
valtningen och på centrala finansiella poster. Prognossäkerheten har varit otillfreds-
ställande för nämnderna totalt sett (främst kommunstyrelseförvaltningen) men däremot 
bra gällande centrala finansiella poster. 
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Koncernens samlade resultat (kommunen och de kommunala bolagen) uppgår till 31,6 
mnkr vilket är 15,7 mnkr högre än föregående år. VKF-koncernens resultat innebär 
således en positiv effekt med 2,6 mnkr i den sammanställda redovisningen. 

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

Resultaträkningen utgör underlag för avstämning mot kommunallagens krav på ekono-
misk balans. I utredningen ska också realisationsvinster frånräknas och orealiserade 
vinster/förluster ska tillräknas/ frånräknas resultatet. Enligt den balanskravsutredning 
som återfinns i årsredovisningen, har kommunen 2020 ett positivt balanskravsresultat 
efter balanskravsjusteringar på 33 mnkr  

Enligt kommunallagen finns en möjlighet att avsätta positiva resultat till resultatut-
jämningsreserven (RUR). Reserven kan disponeras kommande år om skatteintäkterna 
påverkas negativt till följd av en försvagad konjunktur. Enligt kommunfullmäktiges 
riktlinjer kan avsättning ske då resultatet överstiger 1 % av skatter, generella statsbidrag 
och utjämning vilket motsvarar 10,5 mnkr år 2020.  

Under dessa förutsättningar kan 29 mnkr minus 10,5 mnkr, det vill säga 18,5 mnkr 
avsättas till resultatutjämningsreserven. Resultatutjämningsreserven uppgår till totalt 
30,4 mnkr efter denna avsättning. 

Efter avsättning till resultatutjämningsreserv (18,5 mnkr) är balanskravsresultatet 14,5 
mnkr. Kommunen uppfyller således kravet på en ekonomi i balans. 
 
God ekonomisk hushållning 
I årsredovisningen rapporteras bedömningen av god ekonomisk hushållning ur ett 
helhetsperspektiv, vilket innefattar måluppföljning både ur ett finansiellt perspektiv och 
ur ett verksamhetsperspektiv. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2020 för Vimmerby kommun, id 2021.1101 
Årsredovisning 2020 Vimmerby kommun (bilaga, dokument), id 2021.1100 
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Årsredovisning 2020 för Vimmerby kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:  
1. Årsredovisningen för 2020 godkänns. 
2. Årsredovisningen överlämnas till revisorerna för granskning. 
Beslutspunkten 1 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till 
årsredovisning 2020 för Vimmerby kommun. 
Årets resultat i årsredovisningen uppgår till 29,0 miljoner kronor för 
kommunen och till 31,6 miljoner kronor i den sammanställda 
redovisningen (kommunen och kommunkoncernen).  
Avstämningen mot kommunallagens balanskrav visar att kommunens 
ekonomi är i balans. Kommunen når merparten av alla mål för god 
ekonomisk hushållning 
Årsredovisning 2020 för Vimmerby kommun överlämnas till 
kommunstyrelsen för godkännande. 

Ärendet 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen (2017:725) upprätta och 
fastställa årsredovisning efter avslutat budgetår.  
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal 
bokföring och redovisning (2018:597). Ett övergripande krav i lagen 
är att bokföring och redovisning ska fullgöras på ett sätt som 
överensstämmer med god redovisningssed och de rekommendationer 
som Rådet för kommunal redovisning utgivit.  
Årsredovisningen är en återrapportering av ekonomi och målupp-
fyllelse för det gångna året och innehåller även en redogörelse för 
kommunallagens krav på balans samt god ekonomisk hushållning. 
Grunden för uppföljning av mål och ekonomiskt resultat är Budget 
2020 samt de särskilda beslut om ombudgeteringar som 
kommunfullmäktige har fattat under året. 
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Det ekonomiska resultatet  
Kommunens resultat för 2020 uppgår till 29 mnkr vilket är 6,7 mnkr 
bättre än utfall 2019, 9,3 mnkr bättre än budgeterat och 34 mnkr bättre 
än den prognos som gjordes i samband med delårsrapport per sista 
augusti. Orsaken till den positiva avvikelsen mot budget är främst 
stora extra statsbidrag för att mildra effekterna av Coronapandemin. 
Resultatet motsvarar 2,9 % av skatteintäkter och statsbidrag vilket är 
0,9 procentenhet högre än mål i budget 
Årets investeringar för kommunen uppgick till 78,9 mnkr vilket är 1,1 
mnkr lägre än budget. Inga amorteringar har skett av upptagna lån 
vilket var en målsättning i budget (16 mnkr). Försäljning av 
anläggningstillgångar uppgick till 3,5 mnkr. Nya lån upptogs med 50 
mnkr. Självfinansieringsgraden för investeringarna uppgick till 77 % 
vilket är 23 procentenheter lägre än målsättning i budget. 
Soliditeten (eget kapitals andel av totala tillgångar) minskade med 0,8 
procentenhet och uppgick till 49 %. 
Kommunens nämnder (exkl. finansiering) redovisar en negativ 
avvikelse om 10,7 mnkr, även om det finns stora variationer. Det 
största underskottet återfinns hos Socialnämnden (-25,4 mnkr). Under 
året har regelbundna avstämningar skett mellan nämndens presidium 
och kommunstyrelsens arbetsutskott. Information om läget i nämnden 
har även delgivits kommunstyrelsen löpande. 
Budgetföljsamheten har varit acceptabel både totalt sett och för 
kommunens nämnder eftersom socialnämndens underskott har 
uppvägts av överskott på kommunstyrelseförvaltningen och på 
centrala finansiella poster. Prognossäkerheten har varit otillfreds-
ställande för nämnderna totalt sett (främst kommunstyrelse-
förvaltningen) men däremot bra gällande centrala finansiella poster. 
Koncernens samlade resultat (kommunen och de kommunala bolagen) 
uppgår till 31,6 mnkr vilket är 15,7 mnkr högre än föregående år. 
VKF-koncernens resultat innebär således en positiv effekt med 2,6 
mnkr i den sammanställda redovisningen. 
Balanskravsresultat 
Balanskravet innebär att kommunen inte får besluta om en budget där 
kostnaderna överstiger intäkterna. Om balanskravsresultatet för ett 
visst räkenskapsår ändå är negativt, ska det regleras under de tre 
följande åren. Kommunfullmäktige ska då anta en åtgärdsplan för hur 
regleringen av resultatet ska ske.  
Resultaträkningen utgör underlag för avstämning mot kommunal-
lagens krav på ekonomisk balans. I utredningen ska också realisations-
vinster frånräknas och orealiserade vinster/förluster ska tillräknas/ 
frånräknas resultatet. Enligt den balanskravsutredning som återfinns i 
årsredovisningen, har kommunen 2020 ett positivt balanskravsresultat 
efter balanskravsjusteringar på 33 mnkr  
Enligt kommunallagen finns en möjlighet att avsätta positiva resultat 
till resultatutjämningsreserven (RUR). Reserven kan disponeras 
kommande år om skatteintäkterna påverkas negativt till följd av en 
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försvagad konjunktur. Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer kan 
avsättning ske då resultatet överstiger 1 % av skatter, generella 
statsbidrag och utjämning vilket motsvarar 10,5 mnkr år 2020.  
Under dessa förutsättningar kan 29 mnkr minus 10,5 mnkr, det vill 
säga 18,5 mnkr avsättas till resultatutjämningsreserven. Resultat-
utjämningsreserven uppgår till totalt 30,4 mnkr efter denna avsättning. 
Efter avsättning till resultatutjämningsreserv (18,5 mnkr) är balans-
kravsresultatet 14,5 mnkr. Kommunen uppfyller således kravet på en 
ekonomi i balans. 
God ekonomisk hushållning 
I årsredovisningen rapporteras bedömningen av god ekonomisk 
hushållning ur ett helhetsperspektiv, vilket innefattar måluppföljning 
både ur ett finansiellt perspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv. 
Sammantaget görs bedömningen att merparten av målen har uppfyllts 
eller är nära måluppfyllelse och att god ekonomisk hushållning 
därigenom föreligger. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse: Årsredovisning 2020 
för Vimmerby kommun 
Årsredovisning 2020 Vimmerby kommun (bilaga, dokument) 
Presentationsbilder: Årsredovisning 2020 (bilaga, bildspel) 

Beslutet ska skickas till 
Revisionen               
Samtliga nämnder och bolag                    
Ledningsgruppen 
Ekonomiavdelningen 
 

Eric Carlsson 
Tf Ekonomichef  

 
 

37



 

38



VIMMERBY KOMMUN, ÅRSREDOVISNING 201231 

1 

Fakta om Vimmerby kommun 

Vimmerby kommun ligger i nordvästra delen av Kalmar län 

och gränsar till Jönköpings- och Östergötlands län.  

Vi har ungefär lika långt till Stockholm, Göteborg och 

Malmö - mellan 300 till 350 km. 

Strax utanför staden rinner Stångån som är en av få större 

vattendrag i Sverige som rinner norrut. Stångån har under 

många århundraden varit en viktig transportled. 

Vimmerby är en av Sveriges äldsta städer. Från 1350 

finns det dokument som omnämner stadens sigill men vi 

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

kingatida gravplats i staden är ett tydligt tecken på det. 

Redan tidigt var Vimmerby känt för sitt hantverk och sina 

marknader. Framgångarna var till stor förtret för många 

omgivande städer och därför drogs Vimmerbys stadsrättig-

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

innan staden återfick sina rättigheter av Carl IX. Det är 

därför som det finns ett C för Carolus och den romerska 

siffran IX i Vimmerbys stadsvapen. 

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

IX gav tillbaka stadsrättigheterna år 1604 skrevs det in i 

privilegiebrevet att staden årligen skulle hålla tre mark-

nader. Den traditionen fortlever ännu idag. Marknader och 

oxhandel är två näringsgrenar som satt sin prägel på sta-

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

lan åren 1727 och 1746 levererade Vimmerbys borgare  

28 459 oxar enbart till Stockholm. 

År 1862 bildades de kommuner som sedan blev Vimmerby 

kommun. De äldsta landskommunerna var relativt små 

och hade ofta samma gränser som socknen. Under stor-

kommunsreformen på 1950-talet slogs flera av de små 

kommunerna samman till större enheter. Storkommunerna 

slogs år 1971 samman till nuvarande Vimmerby kommun. 

Astrid Lindgren, Sveriges mest älskade barnboksförfattare 

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

den Näs som hon klättrade i sockerdricksträdet och lekte i 

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

sagor i Kristins kök. Idag är Näs ett kulturcentrum som 

lockar tusentals besökare varje år. Besöksnäringen har 

vuxit starkt i Vimmerby kommun under de senaste åren 

och en stark dragningskraft är Astrid Lindgrens Värld som 

varje år lockar omkring en halv miljon besökare. 

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

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

I årsredovisningen för 2019 tackade min företrädare 

Niklas Gustafsson (M) för sig och överlämnade posten 

som kommunalråd  till mig. Han sa också att han då 

såg en ljus framtid för Vimmerby. 

Det gör jag också. Vimmerby är en attraktiv kommun 

med engagerade medborgare, ett starkt föreningsliv 

och ett lika starkt näringsliv. I många andra kommuner 

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

märke vi har i Vimmerby, inte minst tack vare Astrid 

Lindgren och Astrid Lindgrens Värld. 

Vi kommer nog alla minnas 2020 som ett alldeles spe-

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

dia och i våra relationer med andra människor var 

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

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

ningsliv, vårt näringsliv och då inte minst vår besöksnä-

ring och alla de entreprenörer och företag som har sin 

stora årsinkomster när vi i vanliga fall har uppemot 

700 000 besökare i kommunen.  

Pandemin har naturligtvis påverkat den kommunala 

organisationen i hög grad. Fantastiskt nog har våra 

kärnverksamheter, skola, vård och omsorg fungerat väl 

trots allt. Även sådana verksamheter som handlar om 

bygglov, markexploatering, bostadsbyggande med 

mera rullar också på och det var länge sedan vi hade 

så mycket byggande och nya tomter på gång som un-

der det gångna året. Att verksamheterna fungerar väl, 

trots omständigheterna beror förstås på mycket slit och 

fantastiska insatser från alla medarbetare i kommunen. 

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

ser som handlar om mer övergripande och långsiktig 

utveckling, visionsarbete med mera. Inte helt förstås 

och vi har under 2020 samlat tjänstepersoner och politi-

ker i ett så kallat utvecklingsråd för att just sortera och 

kraftsamla kring de utvecklingsfrågor som måste priori-

teras. 

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

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

lagarbete under året i den kommunala organisationen. 

Jag upplever det också så, att politiken och tjänsteman-

naorganisationen arbetat på ett mycket bra sätt tillsam-

mans, för Vimmerbys bästa.  

Vi har också under året sett en kraftsamling för Vim-

merby där företrädare för handel, besöksnäring, fastig-

hetsägare med flera arbetar tillsammans med oss i 

kommunen för att finna vägar ur den besvärliga situat-

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

kommer starkare ur krisen. 

När detta skrivs har vi just fattat beslut om budgeten för 

2021. Vi har tuffa utmaningar framför oss, bland annat 

kring kompetensförsörjning men också ekonomiska där 

vi har stora investeringsbehov framför oss. Därför kom-

mer vi under 2021 arbeta med en delvis ny ekonomi-

styrning- och uppföljningsprocess. 

Trots ett besvärligt 2020 ser jag framemot kommande 

verksamhetsår. Kanske får vi se en normalisering efter 

pandemin. I vilket fall kommer vi i kommunorganisation-

en tillsammans fortsätta vårt arbete för ett ännu attrakti-

vare Vimmerby. 

Sist men inte minst, vill jag tacka alla medarbetare för 

goda arbetsinsatser och även mina kollegor i politiken, 

oavsett partifärg, för ett mycket bra samtalsklimat för 

Vimmerbys bästa! 

Coronapandemin präglade 2020 och Vimmerby drabbades hårt. Verksamhetsåret har till 

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

Jacob Käll (C) 

Kommunalråd  
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Vimmerby drabbades hårt av pandemin. Ett av de 

större slagen var när Astrid Lindgrens Värld tvingades 

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

stora konsekvenserna av det blir, vet ingen svaret på i 

nuläget. Men det finns också ljuspunkter. Ett vaccin har 

tagits fram och vaccination påbörjades under mellanda-

garna. Den digitala utvecklingen har tagit ett stort steg 

framåt, något vi kommer ha stor nytta av även efter 

pandemin. I Vimmerby kommun har vi också kraftsam-

lat gemensamt i konceptet ”Vimmerby Tillsammans”.  

 

Den politiska turbulens som präglade 2019 har haft och 

har efterdyningar. Händelser kopplat till 2019 har fort-

satt präglat det kommunala ledningsarbetet 2020. 

Parallellt hamnade Vimmerby kommun tillsammans 

med övriga världen i ett massivt arbete kopplat till covid

-19. I början av mars aktiverades kommunens krisled-

ningsarbete och stora insatser har gjorts inom hela 

kommunkoncernen för att hantera pandemin. Alla med-

arbetare har ställt upp på ett fantastiskt sätt och jag är 

stolt över det arbete som utförts i hela organisationen.  

Vimmerby kommun var länge förskonade med få be-

kräftade fall. Under senhösten förvärrades situationen 

även hos oss och vid årsskiftet var kommunen en av de 

hårdast drabbade i Kalmar län.  

 

Pandemin har haft stor påverkan på Vimmerby kom-

muns näringsliv. Kommunens största företag, Ljunghäll 

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

upp cirka 130 medarbetare. Uppsägningarna behövde 

sedan inte effektueras. Astrid Lindgrens Värld hamnade 

i en ohållbar situation på grund av pandemin och beslu-

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

verkade i sin tur hela besöksnäringen och handeln när 

turisterna uteblev. För att kraftsamla kring utmaningar-

na inom besöksnäringen har lokala, regionala och nat-

ionella aktörer träffats för att hitta vägar att stötta be-

söksnäringen. Lobbyarbetet har gett resultat i form av 

att regeringen nu bildat en statssekreterargrupp med 

fokus på Vimmerby. 

 

Konsekvenserna av pandemin för kommunens närings-

liv är i detta läge oöverblickbara. Vimmerby kommun 

har på olika sätt försökt att milda omfattningen av det 

svåra läget genom att bland annat erbjuda gymnasiee-

lever luncher av privata näringsidkare och anstånd för 

att betala sina fakturor där behov uppstått. För att 

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

näringslivet har Företagarna Vimmerby, Vimmerby han-

del, Vimmerby Fastighetsklubb, Vimmerby Turistbyrå 

och Vimmerby kommun gått samman under begreppet 

Vimmerby Tillsammans. Beskedet i slutet på december 

är att Astrid Lindgrens Värld kommer att öppna i någon 

form 2021 och parallellt har också vaccinationen påbör-

jats nationellt och regionalt.  

 

Pandemin har påverkat det övergripande utvecklingsar-

betet men förhoppningen är att arbetet med att stärka 

den lokala attraktionskraften ska kunna fortsätta under 

2021. Det politiska visionsarbetet fick också nedpriorite-

ras under 2020 men arbetet förväntas återupptas under 

2021. Internt i organisationen kommer det fortsatt att 

göras satsningar på medarbetare och ledare och arbete 

med att uppdatera kommunens styrmodell är inplane-

rat. 

 

Ekonomisk hållbarhet, kompetensförsörjning, infrastruk-

tur och bostäder är även fortsatt prioriterade frågor 

inom kommunen. Vi behöver bland annat satsa på vux-

enlärandet i allmänhet för att underlätta matchning mel-

lan behov och tillgång av arbetskraft.  

 

Vimmerby kommun har ökat något i befolkning och den 

senast kända siffran visar 15 672. Fler bostäder be-

hövs. Därför måste dialogen med olika marknadsaktö-

rer som är intresserade av att investera i nya bostäder i 

kommunen fortsätta prioriteras eftersom det kommu-

nala investeringsutrymmet är begränsat.  

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

Carolina Leijonram 

Kommundirektör 
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Kommunstyrelsen 2020-12-31 

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

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

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. 

Jacob Käll (C) 

Ordförande 

Marie Nicholson (M)

1:e vice ordförande      

Helen Nilsson (S) 

2:e vice ordförande 

Eva Svensson (C) 

Ledamot 
Erik Paulsson (C) 

Ledamot 

Bo Svensson (C) 

Ledamot 

Ola Gustafsson (KD) 

Ledamot 

Peter Högberg (S) 

Ledamot 

Daniel Nestor (S) 

Ledamot 

Lars Johansson (V) 

Ledamot 
Emil Larsson (SD) 

Ledamot 

Ersättare 

Peter Andrae (M) 

Tomas Peterson (M) 

Eva Berglund (S) 

Jacob Käll (C) 

Eva Svensson (C) 

Marcus Jonmyren (C) 

Torbjörn Sandberg (KD) 

Lis-Astrid Andersson (S) 

Kenneth Björklund (S) 

Peter Fjällgård (V) 

Petra Whidotti (SD) 

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

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

munala verksamheten. Kommunfullmäktige sammanträder ca 10 gånger per år. 

Leif Larsson (C) 

Ordförande 

Gudrun Brunegård (KD) 

1:e vice ordförande 

Lennart Nygren (S) 

2:e vice ordförande 

Mandatfördelning 2019-2022 

Centerpartiet 14 

Socialdemokraterna 13 

Moderaterna 6 

Sverigedemokraterna 6 

Kristdemokraterna 5 

Vänsterpartiet 5 
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Bråneholm i vinterskrud 

Bysjövägen 
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Händelser under året 

Januari Februari Mars April Maj Juni 

Litteraturnod får bidrag från Region-

ala utvecklingsnämnden i Kalmar 

län vilket stärker ytterligare det på-

gående litteraturuppdrag som Vim-

merby kommun tilldelats tidigare.  

Jacob Käll tillträder sin 

tjänst som kommunstyrel-

sens 

ordfö-

rande. 

Vimmerby Oriente-

ringsklubb, Vim-

merby kommun och 

Vimmerby tillsam-

mans bjuder in till 

Naturpasset i orien-

teringens tecken. 

Naturpasset går i 

VOK-skogen och är 

ett sätt att komma ut 

i skogen och mot-

ionera på ett tryggt sätt utan oro för 

Covid-19.  

RF-SISU 

tillsammans 

med Vim-

merbyortens 

ryttarförening 

och Vim-

merby kommun kör igång en Idrottsskola i kom-

munen. 27 barn födda 2011 har anmält sig för att 

utöva 11 idrotter under en period på 32 veckor.  

Astrid Lindgrens Värld tvingas stänga 

parken efter att ha varit öppen i drygt en 

vecka. Detta för att det kommit nya be-

sked från Polismyndigheten om att före-

slagna åt-

gärder pga 

corona-

pandemin 

inte är till-

räckliga.  

Vimmerby blir 

utvald som en 

av tre kom-

muner i Små-

land som får 

medel från 

Familjen 

Kamprads 

Stiftelse. Tanken med projektet är att 

minska äldres känsla av isolering.  

Vimmerby kommun får 

högt betyg i ”Nöjd-Kund-

Index” i SKR:s mätning 

Öppna Jämförelser Före-

tagsklimat. Det är en för-

bättring jämfört med förra 

året och av de 188 kom-

munerna som deltog 

hamnade Vimmerby på 

plats 66. 

Försäljning av villa-

tomter i Nosshult 

startar 2 juni. Noss-

hult är ett nybyggt 

bostadsområde som 

ligger i anslutning till 

sjön Nossen och är 

beläget ca 3 km från 

centrum i Vimmerby. 

Vimmerby 

kommun 

hamnar på 

plats 136 när 

Aktuell Håll-

barhet pre-

senterar sin 

årliga ranking 

över Sveriges 

miljöbästa 

kommuner.  

Statens 

kulturråd 

beviljar 

en mil-

jon kro-

nor till 

läs- och 

skrivfrämjandet och pengarna fördelas lika mel-

lan Vimmerby kommuns regionala litteraturupp-

drag och Vimmerby bibliotek.   

Med anledning av regeringens rekommendat-

ioner om distansundervisning för högskolor och 

gymnasier har Barn- och utbildningsförvaltning-

en fattat beslut om 

distansundervis-

ning på Vimmerby 

gymnasium, Lär-

center och Campus 

Vimmerby fr o m 

18 mars.  

Regeringen har fattat beslut 

om att införa ett nationellt 

besöksförbud från och med1 

april på samtliga äldreboen-

den i Sverige. Vimmerby 

kommun införde besöksför-

bud 20 mars, vilket omfattar 

Vimarhaga, Borghaga, Vi-

dala och Kvillgården. 
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        Juli          Augusti         September         Oktober        November       December 

Under sommarlovets tre första veckor 

har sex ungdomar i årskurs nio och 

ettan på gymnasiet haft feriepraktiken 

”unga kommunutvecklare”. Arbetets 

syfte är att få ett ungdomsperspektiv 

på olika 

frågor 

och pro-

jekt runt 

om i 

kommu-

nen.   

Björkbackens Karaktärshotell har utsetts till Årets Turist-

mål 2019 i kategorin hotell av turistmål.se. Motiveringen 

var att Karaktärshotellet 

har en servicenivå i 

världsklass och har stort 

fokus på gästen. På ett 

positivt och drivande sätt 

ligger man i framkant.  

Förvaltningsrätten ger Astrid Lindgrens Värld 

rätt i att varje teaterföreställning ska betraktas som 

en separat allmän 

sammankomst. 

Därmed slår dom-

stolen fast att poli-

sens tolkning av 

lagen var fel. 

När kommunens finaste 

byggnad röstas fram står 

Kulturskolan som vinnare. 

Även detta år tar Astrid Lindgrens Värld hem dubbla vinster i 

Swedish Brand Award som mäter varumärkeskännedom 

och kundnöjdhet. ALV vann 

kategorin nöjesattraktioner 

och tog hem totalvinsten i 

konkurrens med 400 olika 

varumärken i 30 olika katego-

rier. Detta trots att de endast 

hade öppet drygt en vecka 

pga pandemin.  

Alfred Svensson från  

Virum utanför Tuna tar 

tillsammans med sin 

kompanjon Klas Eriksson 

hem Bästa Humorpro-

grammet på Kristallen 

med sin programserie 

Leif och Billy.  

Astrid Lindgren-priset går i år till 

författaren och illustratören Ja-

kob Wegelius. Jakob bor och 

verkar i Mörtfors 

utanför Oskars-

hamn. I moti-

veringen lyfts 

bland annat 

hans ”gränslösa 

fantasi och be-

rättarkraft” fram.  

Besöksför-

bud på äldre-

boende upp-

hör 1 okto-

ber. 

Edmund Albinsson, lärare på 

Astrid Lindgrens skola, blir nomi-

nerad till lärarpriset Guldäpplet 

2020.Priset lyfter fram lärare som 

utvecklar 

skolan och 

pedagogi-

ken med 

digitala verk-

tyg och ar-

betssätt.  

Litteraturfestivalen ”Vimmerby berättar” som tidi-

gare pågick i åtta dagar blir i coronatid en förlängd 

festival till åtta månader. 

Bilden är pressbild från Guldäpplet, 
foto: Bo Helmersson 

Foto: Andreas Horste 

Foto: Lena Sjöberg 

CK Wimer 

tilldelas Vim-

merby kom-

muns kultur– 

och fritidspris 

för sin insats 

inom cy-

kelsporten 

och utveckl-

ing av Wimer 

Bike Park.   
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Kommunstyrelseförvaltningen 

Viktiga händelser 2020 

 

Den politiska turbulens som pågick under 2019 har 

fortsatt prägla arbetet på kommunstyrelseförvaltning-

en även under 2020. 

 

Från mars månad har förvaltningen lagt mycket tid 

på krisledningsarbete med anledning av corona-

pandemin. Fokus har varit att skydda de särskilt ut-

satta grupperna och upprätthålla samhällsviktiga 

funktioner. I det arbetet har kommunikation med 

medborgare, medarbetare och samverkansaktörer 

varit oerhört viktigt. Att snabbt utveckla de digitala 

möjligheterna har också prioriterats med bra resultat, 

bland annat sändes kommunfullmäktige digitalt hös-

ten 2020. Pandemin har påverkat utvecklingsarbetet, 

bland annat har projektet med ett kommungemen-

samt kontaktcenter fått senareläggas och även det 

politiska visionsarbetet stannade av. 

Ekonomichefen har sagt upp sig och rekryteringsar-

betet har inletts för att hitta rätt person för uppdraget.  

 

Biblioteksverksamheten ingår i adm avd. på grund 

av pandemin och regeringens restriktioner tvingades 

biblioteket stänga ner som mötesplats med start 14 

november. Istället har verksamheten arbetat aktivt 

med sin digitala service och även gett medborgarna 

möjlighet att låna böcker genom hämtning på stads-

biblioteket. 

Under året har ett större litteraturprojekt pågått inom 

ramen för Litteraturnod Vimmerby som i november 

presenterades i form av boken Körverk. I boken finns 

136 texter från hela länet, flera av textförfattarna är 

från Vimmerby. 

Till räddningstjänsten rekryterades under året en ny 

räddnings- och säkerhetschef. Riksdagen beslutade 

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

om skydd mot olyckor. Arbetet för att klara omställ-

ningen och de högre krav som ställs på kommuner-

na har påbörjats. Det arbetet fortsätter i samverkan 

med andra kommuner 2021. 

 

Till gatukontoret har en ny gatuchef rekryterats. Un-

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

ploatering som har en hög belastning, man har även 

sökt ny personal men haft svårt att rekrytera in rätt 

kompetens. Gatukontoret har arbetat vidare med lek- 

och badplatsstrategi samt en handlingsplan. Drift-

enheten har under pandemin agerat stöd till social-

förvaltningen i form av en logistikgrupp där man till-

satt en gruppchef samt varit resursstöd med trans-

porter, lagerutrymme och personal. 

 

Fastighetskontoret är fortsatt underbemannade och 

kompetensförsörjningen är svår, då få söker de utan-

nonserade tjänsterna.  Behov av skollokaler utreds 

vidare och en förstudie påbörjades i slutet av året. 

Större investeringsprojekt som Nybble förskola och 

Kommunstyrelseförvaltningens uppgift handlar till stor del om att stötta processer  

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

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

även samhällsbyggnad och utvecklingsavdelningen. 

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

marskolan är klar och brandstationen är nästan helt 

klar. Fastighetsförvaltningsavtalet med Vimarhem är i 

slutfasen och ska gälla för 2021. 

 

Kostenhetens fokus på att minska matsvinnet fortgår 

men riktiga mätningar har varit pausade under 2020. 

Generellt ser man ändå att eleverna äter mer och 

slänger mindre. Enhetens systematiska arbete med 

arbetsmiljön har gett resultat och de redan låga nivåer-

na har minskat. Ett nytt kostprogram har införts vilket 

ska bidra till att effektivisera arbetet. Under pandemin 

har det varit en utökad matdistribution till riskgrupperna 

och kylmat till högstadieelever som studerat på distans 

har erbjudits. Lokalvårdsenheten har under året arbetat 

löpande med att sänka höga sjuktal. Lokalvården har 

även haft utökat uppdrag och frekvens under 2020 på 

grund av pandemin. 

 

Näringslivsenheten har under året haft fokus på pro-

jektet SLUS (social, lokal, utvecklingsstrategi) vilken nu 

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

få till stånd utvecklingsgrupperna i de tio tätorterna i 

Vimmerby kommun och flera möten har genomförts 

under året. Näringslivsenheten har också genomfört 

cirka 20 företagsbesök under 2020.  

 

Utbildning inom ”Starta eget” har genomförts med upp-

följningsmöten med de deltagare som önskat. Kompe-

tensbehovsprojekten med samverkan inom organisat-

ionen och i näringslivet har fortsatt under året. 

 

Marknadsföringen av industriområdet Krönsmon har 

gett resultat. Under 2020 har cirka 30 procent av ytan 

reserverats via skriftliga avtal eller sålts.  Arbetet med 

en handelsstrategi har påbörjats. 

 

Fritidsenheten har haft stort fokus på att stötta förening-

ar med frågor och avtal kopplat till pandemin. Under 

året har enheten också arbetat fram riktlinjer som stöd 

till föreningarna. 

 

Arbetet med att utveckla kommunens mötesplatser fort-

sätter med bland annat Södra Vi och Storebro. Under 

2020 har i genomsnitt cirka 15 personer varit anställda 

på kommunens olika mötesplatser.  

 

Kulturskolan och Fabriken har haft ett begränsat antal 

event under året på förekommen anledning. Söktrycket 

på dansprofilen har ökat kraftigt även under 2020. Mer-

parten av restaureringen av Kulturskolan har färdig-

ställts under året.  

 

I januari 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige och 

under året har utbildningar genomförts inom området.  

Under hösten beviljades kommunen medel från Tillväxt-

verket för att utveckla besöksnäringen tillsammans med 

kommunerna Hultsfred och Eksjö. Under året har ut-

vecklingsavdelningen också arbetat med en förstudie 

avseende turistbyråverksamheten och gränssnittet med 

kommunen inför framtiden. 

 

När pandemin drabbade Vimmerby skapades samver-

kanplattformen Vimmerby Tillsammans mellan Företa-

garna i Vimmerby, Vimmerby Fastighetsklubb, Vim-

merby Turistbyrå, Vimmerby Handel samt Vimmerby 

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

munens besöksnäring och handel. Vimmerby Tillsam-

mans uppmärksammades av Familjen Kamprads stif-

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

underlätta för våra äldre i Vimmerby kommun genom ett 

lokalt entreprenörskap” i samband med pandemin. 

 

 

Ekonomiskt utfall, jämförelse med budget 

 

Kommunstyrelseförvaltningen gör totalt ett överskott 

mot budget på 14,8 mnkr. 

 

Varav: 

Centrala förvaltningen gör ett överskott på 6,5 mnkr. 

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

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

trala löneanslaget inte har fördelats ut till fullo. 

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

beror på att bibliotekschef har bemannats men inte har 

varit budgeterat. Köpta administrativa it-tjänster har 

varit lägre än budgeterat. 

 

Samhällsbyggnadsavdelningens totala utfall är ett över-

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

hetsnivå finns skillnader. Fastighetskontoret ligger långt 

under budget för såväl personalkostnader som repara-

tions- och underhållskostnader. Även låga kostnader för 

vinterväghållning samt realisationsvinster från försälj-

ningar bidrar till resultatet. Kost- och lokalvårdsenheter-

na har drabbats av merkostnader på grund av pande-

min och räddningstjänsten gör ett inkomsttapp på grund 

av uteblivna utbildningar. Även kostnaderna för bo-

stadsanpassningar är betydligt högre än både budget 

och de senaste årens utfall. 

 

Utvecklingsavdelningens resultat visar ett överskott på 

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

2020 gör ett överskott. De med störst positiv avvikelse 

är: 

Näringslivsenheten som gör ett överskott mot budget 

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

nalkostnader än budgeterat. Stöd fritidsverksamhet gör 

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

skinbidrag inte betalats ut. Varuhemsändningsbidraget 

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

intäkter och lägre kostnader som utgör överskottet. 
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Förväntad utveckling 

 

Som en följd av pandemin har förvaltningens interna 

arbete med digitaliseringen växlat upp rejält. Det kan bli 

en positiv effekt som skapar helt andra förutsättningar 

”Postcorona”. Då kan erfarenheter och nya kunskaper 

användas i syfte att skapa mervärde för våra medbor-

gare och effektivisera våra interna processer. 

 

För samhällsbyggnadsavdelningen har många planer 

och förväntningar fått skjutas på framtiden på grund av 

pandemin. Kommande utmaningar är fortsatt digitali-

seringen av verksamheterna, kompetensförsörjning och 

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

sammans med HR-avdelningen pågår ett arbete för att 

minska sjukfrånvaron genom förbättrad arbetsmiljö. 

Anpassa och effektivisera ambitionsnivån på respektive 

verksamhet för att nå en ekonomi i balans. Vi kommer 

även rikta in oss på att fokusera på rätt saker utifrån 

våra ansvarsområden och leverera kvalitet med ett gott 

bemötande.  

 

Utvecklingsavdelningen fokuserar på en budget i ba-

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

leverera mot budget då vi dels har ett sparbeting samti-

digt som vi ska upprätthålla önskad kvalitét då vi är en 

person mindre 2021.  

 

Näringslivsenheten fortsätter arbetet med Allas Vim-

merby och att operativt förankra processer i utveckl-

ingsgrupperna och internt inom kommunens verksam-

heter.  Vi fortsätter enligt handlingsplan att besöka och 

diskutera frågor med vårt näringsliv i syfte att förbättra 

samarbetsklimatet. Enheten ser över möjligheterna att 

genomföra mötena digitalt. 

 

Arbetet med handlingsstrategin fortsätter och ska lever-

eras till politiken för beslut runt sommaren. Även mark-

nadsföringen av Krönsmon fortsätter med riktade kam-

panjer. 

 

Implementeringsprocessen för att säkra bidragsutred-

ningen kommer att slutföras under 2021. Under året 

ska en mötesplatssamordnare anställas på heltid fram 

till augusti med en förhoppning att tjänsten permanen-

tas. 

 

Insatserna för att utbilda hela kommunen i barnkon-

ventionen fortsätter och folkhälsoplanen ska gå till poli-

tiken för beslut.  

 

Arbetet med att förbättra styrning och mål för internat-

ionaliseringsarbetet ska genomföras, där även opera-

tiva handlingsplaner ska tas fram.  

 

Vimmerby Tillsammans fortsätter att vara en aktiv sam-

arbetsplattform för engagerade organisationer. Ovan är 

under förutsättning att pandemin klingar av i närtid. 
 

Målen 2020 

 

Se redovisning av varje mål på sidan 62. 

Valnämnden 

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

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

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

För att kunna genomföra sitt uppdrag behöver val-

nämnden en valadministration bestående av ett val-

kansli med valsamordnare och administratörer samt 

knappt 100 röstmottagare fördelade på de tretton val-

distrikten. 

 

 

Viktiga händelser 2020 

 

Det har inte varit någon verksamhet under det här året. 

 

 

Ekonomiskt utfall, jämförelse med budget 

 

Då det inte har varit någon verksamhet har det i princip 

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

mot budgeten. 

 

 

Förväntad utveckling 

 

Valnämndens och valkansliets arbete startar igen hö-

sen 2021 inför det allmänna valet 2022. 

49



VIMMERBY KOMMUN, ÅRSREDOVISNING 201231 

  12 

Viktiga händelser 2020 

 

 Situationen kring Covid-19 har starkt präglat hela 

året. Mycket utvecklingsarbete har lagts på is 

under perioden, då allt fokus har behövt läggas 

på att förebygga smittspridning, få verksamheten 

att fungera dagligen och ta fram planer och ruti-

ner kopplat till den pågående pandemin. 

 Campus Vimmerby fortsätter att växa, och har 

skrivit avtal med Linköpings Universitet om att 

starta program för grundlärare med inriktning 

fritidshem. Start aug 2021. Dock fick Campus 

avslag på 3 av 4 sökta yrkeshögskoleutbildning-

ar. Beslut taget via budget -21 att utöka Campus 

lokaler. 

 Förvaltningens digitaliseringsarbete har tagit ett 

stort kliv framåt, då den digitala tekniken använts 

frekvent för möten och undervisning i samband 

med covid -19. 

 Vård och omsorgsprogrammet på gymnasiet har 

från och med ht 2020 klasser i alla årskurser. 

Ämnesplanerna för flera nationella program har 

reviderats. Ny teknik har införts på Fordons- och 

transportprogrammet och ny kursstruktur har 

införts på Vård- och omsorgsprogrammet 

 Antalet elever på gymnasieskolan ökar, det inne-

bär främst ökande kostnader för IT men även 

andra områden ger ökande kostnader ex. läro-

medel och förbrukningsmaterial. 

 Utökad digitalisering – förskolorna har rustats 

med projektorer och ipads 

 Lägre barnantal medförde stängning av Buller-

byns förskola 

 Utökade avdelningar på Junibacken i Tuna och  

Katthult i Storebro 

 Fortsatt planeringsprocess med SKR ramavtal 

för nybyggnation av förskola  

 Kompetensförsörjning – märkbara svårigheter att 

rekrytera förskollärare, specialpedagoger och 

lärare inom ett flertal ämneskombinationer. 

 Arbetet med förstudien kring eventuell nybygg-

nation av skola har påbörjats. 

 

Elevökningarna inom förskoleklass/grundskola ökade 

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

senaste fem åren har antalet elever ökat med 129 st. 

Barn– och utbildningsnämnden 

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

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

talet fortsatt att ligga på en förhållandevis hög nivå, och 

minskningen nuvarande läsår är en tillfällig nedgång 

och ej starten av ett nytt mönster. 

 

Grundskolans och fritidshemmens lokaler i Vimmerby 

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

got måste göras åt grundskolans och fritidshemmens 

lokaler i Vimmerby tätort. Likvärdighetspengarna från 

staten kommer att rekvireras och användas för att öka 

graden av en likvärdig utbildning utifrån de behov som 

finns i inom förskoleklass och grundskola. Rekryterings-

läget inom grundskolan bedöms vara fortsatt svårt un-

der både 2020 och framöver. 

 

Antalet gymnasielever har under många år legat 

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

rande läsår kommer ca 540 elever att påbörja sin ut-

bildning på gymnasiet, och enligt prognosen så kom-

mer elevtalen på gymnasiet öka marginellt och ligga 

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

utbildningen har ökningar på antalet studieplatser jäm-

fört med tidigare år. 

 

Antalet förskolebarn kommer troligen att ligga ganska 

stabilt under 2020, efter några års kraftiga ökningar. 

Det finns fortfarande ett stort behov av en ny förskola i 

Vimmerby tätort med plats för 120 barn samt utöver det 

möjlighet till barnomsorg på kvällar och nätter.  

 

CAMPUS Vimmerby har fått en högskoleutbildning till 

förskollärare beviljad och den första gruppen kommer 

att påbörja sina studier hösten 2019. Under året har 

avtal tecknats med LiU där grundlärarprogrammet med 

inriktning fritidshem kommer att starta augusti 2021. 

Det gemensamma arbetet inom CAMPUS i Småland 

fortsätter och ambitionen är att samverkan ska öka. 

 

 

Ekonomiskt utfall, jämförelse med budget 

 

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter överskri-

der budgeten med 0,7 miljoner kronor, det motsvarar 

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

2020. Ersättning från försäkringskassan för sjuklöner 

pga av pandemin har varit 4,3 miljoner kronor under 

året. 

 

Förskolan har en nettobudget 87,5 miljoner kronor och 

redovisar överskott med 3,2 miljoner kronor när intäkter 

för föräldraavgifter är högre än beräknats. Då ingår pe-

dagogisk omsorg i kostnaderna. Antalet förskolebarn 

har minskat något i förhållande till 2019. Personliga 

assistenter kostar mer än budget då många barn är i 

behov av stöd. Ersättning från försäkringskassan var 

1,7 miljoner kronor. 

Gymnasieskolan redovisar ett sammanlagt underskott 

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

för fler elever i andra kommuner samt färre i Vimmerby 

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

miljoner kronor för 2020.  

 

Grundskolan tillsammans med förskoleklassverksam-

heten har en nettobudget på 161,4 miljoner kronor och 

redovisar ett nettoöverskott på 1,1 miljoner kronor vid 

årets slut. Det är oförändrat elevtal i verksamheten. 

Antalet elever med behov av extra stöd är fortfarande 

hög men olika lösningar har minskat kostnaderna jäm-

fört med tidigare år. Ersättning från försäkringskassan 

var 1,8 miljoner kronor. 

 

Fritidshemsverksamheten överskrider budgeten med 

0,3 miljoner kronor när särskolans fritidshem är under-

budgeterad. 

 

Särskolans nettobudget på 7,0 miljoner kronor över-

skrids med 0,3 miljoner kronor när flera elever placeras 

i särskolan än vad som budgeterats. 

 

Vuxenutbildningen klarar inte budgeten när antalet ele-

ver i svenska för invandrare och grundvux ökar samti-

digt som staten ändar regler så att vuxenutbildning inte 

kan vägras någon. De riktade statsbidrag som tidigare 

finansierade den verksamheten har nu omvandlats till 

ett generellt statsbidrag till kommunen. Underskott med 

2,3 miljoner kronor. 

 

Gymnasiesärskolan redovisar minus 1,6 miljoner kronor 

då fler elever finns i verksamheten samtidigt som flera 

elever har extra behov av stöd i form av elevassisten-

ter. 

 

Övriga verksamheter såsom Campus Vimmerby och 

gemensam administration klarar budgeten tillsammans. 

 

 

Förväntad utveckling 

 

Övergripande: 

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

veckla sig, då läget kring pandemin fortfarande är oklart 

framåt. Nu pågår ett arbete inom förvaltningen att hitta 

hållbara lösningar i den nuvarande situationen, samt att 

starta upp det utvecklingsarbete och andra områden 

som lades på is under den akuta krisen i våras. 

 

Förvaltningens och kommunens ekonomiska utmaning-

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

ser för Vimmerby kommun ur ett ekonomiskt perspektiv 

och det ser utmanande ut under de kommande 5 åren. 

Den stora demografiska utmaningen, dvs att antalet 

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

kommunen (barn och äldre) ökar, påverkar kommunen 

starkt. Utöver det så finns det väldigt stora behov av 

investeringar i kommunen.  

 

Förskolan: 

Antal barn som föds i Vimmerby har ökat de senaste 

åren vilket redan medfört fler barn i förskolan. Ökningen 

har planat ut och de närmaste åren blir det troligtvis inte 

ytterligare ökningar. Det vi ser i prognosen är en liten 

minskning av antalet barn i förskolan.  

I förskolans reviderade läroplan lyfts de ökade kraven 

kring digitalisering. Utbildningen ska ge barnen förut-

sättningar att utveckla adekvat digital kompetens ge-

nom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för 

den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges 

möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt för-

hållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska 

kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna vär-

dera information. Förskolorna i Vimmerby är i behov av 

en IT- pedagog som kan vara ett stöd för pedagogerna 

i arbetet med digitaliseringen.  

I förskolans reviderade läroplan förtydligas undervis-

ningsbegreppet. Det är en positiv utveckling i Vimmer-

bys förskolor kring likvärdighet i undervisningen. Vi ser 

ett utökat kollegialt lärande bland pedagogerna och 

ledningsgruppen för förskolan. Vi fortsätter satsa på 

kommunövergripande utvecklingsgrupper som är ett 

verktyg för arbetet med likvärdigheten. Grupper som är 

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

gisk dokumentation samt Plan för lika rättigheter.  

Det finns en fortsatt oro kring kompetensförsörjningen i 

förskolan. Antalet utbildade förskollärare sjunker och vi 

har svårt att rekrytera förskollärare till våra förskolor. 

Det är framförallt ytterområden som vi ser svårigheten 

att behålla och rekrytera medarbetare.  

 

Grundskolan: 

När det gäller grundskolan så har utvecklingen med 

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

under läsåret 2020/2021 se en viss avmattning, men 

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

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

årsperioden. Elevökningen i grundskolan ställer stora 

krav på utökade skollokaler i Vimmerby tätort.  

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

2019. Kartläggning av elevernas kunskaper i förskole-

klass genomförs genom materialet ”Hitta språket och 

Hitta matematiken” under hösten 2019 och våren 2020 

för samtliga elever. Kopplat till garantin ska även ett 

obligatoriskt bedömningsstöd användas för elever i åk 

1. Bedömningsstödet gör att vi tidigt kan identifiera ele-

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

skrivsvårigheter. Nämnden gav förvaltningen i uppdrag 

att tillsammans med pedagogerna utreda vilka ekono-

miska satsningar som skulle kunna genomföras i syfte 

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

gare åren. Resultatet av detta ingår i nämndens bud-

getarbete för år 2021. 

 

Ny lagstiftning har även beslutats när det gäller ökade 

möjligheter för fjärrundervisning, och den lagen träder 

ikraft 1 aug 2020. Under hösten 2020 kommer förvalt-

ningen tillsammans med rektorer och IKT-pedagog att 

påbörja en utredning hur detta kan implementeras i vår 

kommun. Den nya möjligheten innebär att vi nu kan 

undervisa i fler ämnen via fjärrundervisning än tidigare. 

 

 

Målen 2020 

 

De elever som inte är behöriga till gymnasiets yrkespro-

gram är relativt jämnt fördelat mellan skolorna och mel-

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

verkar resultatet är att elever med hög frånvaro ofta 

saknar godkända betyg i flera ämnen. I enkäten till 

vårdnadshavarna är det frågor om synpunktshantering 

och utvecklingssamtalen som hamnar lågt. Ny rutin 

kring synpunktshantering har tagits fram och förtydli-

gats och djupare kartläggning är planerad kring utveckl-

ingssamtalen. Precis som tidigare år blir resultatet högt 

när eleverna svarar på frågan om trygghet. Skolorna 

har ett välfungerande likabehandlingsarbete. Variation-

en är större mellan klasser än mellan skolor. 

 

Se redovisning av målen på sidan 63. 
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Socialnämnden 

Viktiga händelser 2020 

 

Den enskilt största händelsen 2020 är den pågående 

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

ledning sedan början på mars 2020. Pandemin har in-

neburit införskaffande av skyddsutrustning, förändrad 

bemanningsplanering samt mycket samverkan med 

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

en mängd andra delar har prioriterats bort eller har fått 

anpassats. 

 

Organisationsförändringen som påbörjades 2019 har 

under 2020 fortsatt med ny indelning av hemtjänst-

områden samt förändring av individ- och familjeomsorg-

ens organisation. Processorientering som strategi är 

påbörjad och först ut är individ- och familjeomsorgen.  

 

Socialförvaltningens verksamhetssystem byts under 

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

familjeomsorgen från Procapita till LifeCare. 

Inom äldreomsorgen har den statliga satsningen med 

Äldreomsorgslyftet startat genom att ett års heltidsstu-

dier för 15 medarbetare på vård- och omsorgsprogram-

met. En av enheterna inom vård- och omsorgsboende 

har stjärnmärkts för sin omsorg till personer med de-

menssjukdom. 

 

Lokalförändringar har skett inom stöd och omsorg LSS 

genom att korttids/fritids för barn samt delar av daglig 

verksamhet har bytt lokaler. 

 

 

Ekonomiskt utfall, jämförelse med budget 

 

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

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

så har intäkterna från Migrationsverket minskat kraftigt. 

Under 2020 har det varit stora merkostnader på grund 

av pandemin, exempelvis skyddsutrustning och extra 

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

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

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

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

senare kompenseras för.  

 

Inom individ- och familjeomsorgen finns ett underskott 

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

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

på minskade intäkter från Migrationsverket. Placeringar 

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

och är den dominerande orsaken till underskottet me-

dan placeringar av vuxna visar ett litet överskott. Eko-

nomiskt bistånd har ett litet underskott och det påverkar 

även att bemanningsföretag har använts. 

 

Äldreomsorgen redovisar ett underskott på 6,2 mnkr 

vilket är lägre än året innan. Hemtjänsten står för den 

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

tjänsttimmarna ökat under året i ungefär samma omfatt-

ning som ökningen mellan 2018 och 2019  (2018: 

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

Inom vård- och omsorgsboende beror underskottet  

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

runt.  

 

Inom verksamhetsområde stöd och omsorg LSS finns 

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

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

insatser utan motsvarande anpassning av budgeten. 

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

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

ning på gruppbostäder i och med tidigare krav från IVO. 

 

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

vilket är en tydlig förbättring från året innan. Tekniska 

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

nader för bemanning är lägre än budget.  

 

 

 

Förväntad utveckling 
 
De största utmaningarna kan sammanfattas i två punk-

ter: 

 Möta ökande behov med begränsade resurser 

 Kompetensförsörjningen 

 

Äldreomsorgen och den kommunala hälso- och sjuk-

vården kommer att öka i och med den demografiska 

ökningen med fler äldre och fler multisjuka. Reformen 

”Nära vård” som innebär att komma snabbare hem från 

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

vårdas i det egna hemmet. 

Konsekvenserna av pandemin kan vi inte förutse än 

men det finns risk att det påverkar den psykiska hälsan, 

möjligheten att försörja sig med mera. 

 

Vimmerby har en hög inströmning av orosanmälningar 

för barn. Förberedelsearbetet med familjecentral pågår 

och planeras till slutet av 2022 eller 2023.  

 

Närmast fortsätter bytet av verksamhetssystem och 

uppbyggnad av medborgartjänster samt utveckling av 

processorientering. 

 

 

Målen 2020 

 

Underskott mot budget följer i stort de prognoser som 

gjorts under året men är något bättre jämfört med sen-

aste prognosen. 2020 har påverkats av pandemin och 

varit svår att prognosticera. De verksamheter som be-

dömdes vara otillräckligt finansierade uppvisar under-

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

barn, personlig assistans och externplaceringar LSS 

samt demografiska ändringar som påverkar äldre-

omsorgen. Kostnadsläget har trots pandemin minskat 

inom individ- och familjeomsorgen, stöd och omsorg 

LSS samt hälso- och sjukvården. 

 

När det gäller resultat från de nationella brukarunder-

sökningarna så är det stöd och omsorg LSS som ligger 

över genomsnittet och har förbättrat sina resultat sedan 

tidigare. Äldreomsorgen med hemtjänst respektive vård

- och omsorgsboende ligger strax under genomsnittet 

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

vid- och familjeomsorg genomfördes ingen brukarun-

dersökning 2020. 

 

Kompetensnivån för medarbetare är på samma nivå 

som året innan. Det är inom äldreomsorg som nivån är 

lägre och det har varit en sjunkande trend under flera år 

med fler outbildade. 

 

Det är en ovanligt hög nivå för ej verkställda beslut och 

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

dagverksamhet, som varit stängd under en period. Det 

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

sorgsboende och då kan extratiden göra att tremåna-

dersgränsen passerats. 

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

Viktiga händelser 2020 

 

 Företag, organisationer och privatpersoner är 

nöjda med servicen och ger förvaltningen fortsatt 

höga betyg i Insiktsmätningen för information, 

tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssä-

kerhet och effektivitet. 

 Corona - nämnden fick ett utökat tillsynsansvar 

gällande trängsel vid serveringsställen. Beslut 

från centrala myndigheter avseende debitering 

av kontrollavgifter som kunde förväntats under 

året har uteblivit på grund av rådande pandemi. 

 Friska medarbetare och väldigt låg sjukfrånvaro: 

1,90%. 

 Positivt utfall från medarbetarenkäten. 

 Vår stadsarkitekt avslutade sin anställning under 

året för att börja ny anställning i Västervik. 

 
 

Ekonomiskt utfall, jämförelse med budget 

 

Nettokostnaden för verksamheten i kommunerna 2020 

(inklusive nämnd): 

Vimmerby 8 937 tkr 

Hultsfred 8 424 tkr 

 

Vimmerby: -58 tkr inklusive nämnd -17 tkr 

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

 

Vimmerbys utfall prickar i princip budget för 2020. Skill-

naden i nettokostnad förklaras av att Vimmerby har fler 

invånare (15 657 respektive 14 163 vid beräkningstill-

fället) och därmed också ett något större resursbehov. 

 

Verksamheten har haft lägre kostnader 2020 för lön, 

personalomkostnader och övriga personalkostnader. 

Förvaltningen fick under hösten två vakanser, en egen 

uppsägning och en tjänstledighet. Under året har det 

också varit starkt begränsat med konferenser och ut-

bildningar på grund av läget i samhället. Intäkterna för 

verksamheten ligger under budget framför allt på grund 

av lägre intäkter inom plan och bygglov. Men intäkterna 

för bygglov blev betydligt bättre än den beräknade  

prognosen i augusti. 

 

 

Förväntad utveckling 

 

 Digitaliseringen accelererar och nya e-tjänster 

tillkommer.  

 Agenda 2030. Internt: upphandling, konsumtion, 

fordon, fastigheter, energi, mat (centrala styrdo-

kument, förvaltningsspecifika handlingsplaner). 

Externt: näringsliv, industri, transporter, entrepre-

nader. Miljö- och byggnadsförvaltningens roll: 

stöd i till exempel ansökningar, idéer, samord-

ning och bokslut. 

 Ledning och stöd i arbetet med Vimmerby kom-

muns översiktsplan. 

 En resursbehovsutredning för miljö- och hälso-

skyddstillsyn, livsmedelskontroll och tobakstillsyn 

kommer att tas fram. 

 Förslag på taxa enligt plan- och bygglagen kom-

mer tas fram under 2021. 

 
 

Målen 2020 

 

Verksamheten har fungerat mycket bra trots krav på att 

snabbt ändra arbetssätt på grund av att vi har en hög 

digitaliseringsgrad. 

Vi har tyvärr haft svårt att rekrytera och behålla vissa 

expertfunktioner. 

 

Se redovisning av varje mål på sidan 64. 

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

30 000 invånare i två kommuner. 

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

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

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

också uppdraget att samordna kommunernas hållbarhetsarbete. 

Krön 
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Viktiga händelser 2020 

Rekrytering av vakant handläggartjänst är tillsatt sedan 

juli och därmed är verksamheten fullt bemannad. Lång-

tidssjukskrivning och annan frånvaro har lett till arbets-

anhopning i början av året, både avseende ordinarie 

ärenden så väl som granskning av årsredovisningar. 

Granskning av årsredovisningar har pågått ända till 

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

ningar granskade. För att klara verksamheten har en 

vikarierande handläggare från april till året slut tillsats, 

samt från juni hyrs en handläggare in från konsultföre-

tag som granskar årsredovisningarna. Därtill har extra 

administratörsresurs tillförts verksamheten från 1 janu-

ari och fram till oktober.  

 

På grund av pågående pandemi har utbildning riktad till 

ställföreträdare genomförts digitalt. I november hölls en 

årlig utbildning för ställföreträdare i den gemensamma 

satsning som görs i Kalmar län och som arrangeras av 

överförmyndarverksamheten i Högsby. Det deltog cirka 

30 ställföreträdare från Vimmerby, Kinda, Ydre och 

Åtvidaberg. I december genomförde handläggarna två 

digital utbildning för cirka 30 ställföreträdare med temat 

årsredovisning.  

 

På det hela taget har pandemin haft liten påverkan på 

verksamheten. Sedan flera år tillbaka sker det mesta 

kontaktarbetet med ställföreträdare, myndigheter, anhö-

riga och huvudmän mestadels via telefon och mejl. Det 

innebär att begränsningar i fysiska möten inte har fått 

någon större konsekvens. Överförmyndarna som träf-

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

året, därefter har det varit digitala möten. 

 

 

Ekonomiskt utfall, jämförelse med budget 

 

Utfall för ÖVIS visar ett överskott mot budget på 517 tkr 

mot budget om 2161 tkr. Överskottet beror framförallt 

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

samhetssystem. 

 

 

Förväntad utveckling 

 

Under 2021 blir det stora utvecklingsarbetet uppgrade-

ring av verksamhetssystemet och en sammanslagning 

av de fyra kommundatabaserna till en. Detta kommer 

rationalisera handläggningsarbetet. Driftstarten är be-

räknad till september och fram till dess pågår ett för-

beredelsearbete.  

Verksamheten ser över rutiner för granskning av års-

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

granskning klar inom 6 månader från inkommen kom-

plett årsredovisning). Inför 2022 införande av e-tjänst 

med digital hantering av årsredovisning för ställföreträ-

dare. 

Regeringens ställföreträdarutredning presenteras 23 

april 2023. Utredningen består i en översyn av regler 

om gode män och förvaltare. 

 

 

Målen 2020 

 

Till följd av ansträngt personalläge med bl a vakant 

tjänst första halvåret och sjukskrivning har granskning 

av ställföreträdarnas årsredovisning dragit ut på tiden.  

Normalt genomför vi utbildningar som innebär fysiskt 

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

min har utbildningarna varit digitala. Positivt är att fler 

ställföreträdare än normalt har deltagit i utbildningarna. 

 

Se redovisning av varje mål på sidan 65. 

Bråneholm 

Överförmyndare i samverkan 

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

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

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

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

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

Dotterbolag ingående i koncernen: 

 Vimmerby Energi & Miljö AB, 556189-4352 

med dotterbolagen: 

 Vimmerby  Energiförsäljning AB,  

556527-8404 

 Vimmerby Energi Nät AB, 559011-4988 

 Vimarhem AB, 556478-5987 

 Vimmerby Fibernät AB, 556203-5088 

 

Samtliga belopp i tkr om inget annat anges 

 

 

Moderbolaget 
Vimmerby kommun Förvaltnings AB (VkF) 
 

VkF svarar för koncernens övergripande utveckling och 

strategiska planering samt styrning av de ekonomiska 

och finansiella resurserna på ett för koncernen optimalt 

sätt. 

 

 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolaget 

 

I bolagsordning och särskilt ägardirektiv finns beskrivet 

vilket uppdrag som Vimmerby kommun tilldelat VkF. Av 

bolagsordningen framgår att ”Syftet med bolagets verk-

samhet är att inom ramen för av kommunen givna di-

rektiv tillhandahålla mark och lokaler för näringslivet 

samt samordna de kommunala bolagens verksamhet i 

syfte att främja utvecklingen av den kommunala verk-

samheten i Vimmerby.” 

 

VkF ska utifrån det särskilda ägardirektivet: 

 svara för rapportering för koncernen 

 följa upp och kontrollera koncernens finansie-

rings- likviditets- och ekonomiska förhållanden 

 genomföra skattemässiga dispositioner mellan 

koncernens bolag för att möjliggöra resultatut-

jämning 

 säkerställa att bolagen verkar för koncernnytta 

och helhetssyn 

 utöva ägarstyrning av bolagen. 

 

Sammantaget görs bedömningen att VKFs verksamhet 

är förenlig med ovan fastställda ändamål och direktiv. 

 

VkF har 2020 erhållit/lämnat koncernbidrag/

aktieägartillskott enligt följande: 

Koncernbidrag till moderbolaget 

 

 

 

Koncernbidrag från moderbolaget 

 

 

 

Aktieägartillskott från moderbolaget 

 

 

 

Koncernbidrag från Vimarhem följer reglerna för utdel-

ning ur allmännyttiga bostadsföretag. 

 

 

Bolagets fastigheter 

 

I bolaget finns en obebyggd tomt. 

 

 

Viktiga händelser 

 

Under sommaren 2018 genomfördes en utredning kring 

bostadsbolagets styrning och ledning. Utredningen re-

sulterade i att såväl VkF och samtliga dotterbolag behö-

ver göra en åtgärdsplan utifrån de synpunkter som 

framkom. Dialogen och utvecklingsarbetet kring styr-

ning och ledning av och inom Vimmerby kommuns bo-

lagskoncern har fortsatt under året. 

 

De generella ägardirektiven för Vimmerby kommuns 

bolag har uppdaterats under året.  

 

Som ett stöd för kommunernas och regionernas arbete 

med bolagsstyrning har följande dokument tillkommit 

under året: 

 Principer för styrning av kommun- och region-

ägda bolag 

 Kod mot korruption i näringslivet.  

 

 

Risker 

 

Koncernens risker är främst räntenivån på upptagna 

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

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

värmeverksamheten riskfaktorer. För Vimarhem AB är 

riskerna främst hyresnivån, uthyrningsgraden, finansi-

ella kostnader och förvaltningskostnader. 

 

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

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

Vimmerby Fibernät AB 1 900 

Vimarhem AB 25 

Vimmerby Fibernät AB 3 331 
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Dotterbolagen 
Vimmerby Energi & Miljö AB 

 
Vimmerby Energi & Miljö AB levererar förnybar el- och 

värmeenergi till lokala kunder. Bolaget tar hand om 

avlopp och avfall och levererar vårt viktigaste livsmedel 

– rent vatten. 

 

Dotterbolaget Vimmerby Energiförsäljning AB har sin 

verksamhet i framförallt Vimmerby kommun och bedri-

ver handel med förnybar energi.  

 

Viktiga händelser 

 

Under året har bolaget haft en tillgänglighet på totalt 

99,12% på Kraftvärmeverket Tallholmen. Produktionen 

har sjunkit väsentligt på grund av det varma vädret som 

varit under året. Pandemin har också medfört att bola-

gets kunder dragit ner i sina verksamheter och inte köpt 

så mycket värme. De elcertifikat och utsläppsrätter som 

erhålls vid kraftproduktionen har sålts enligt plan under 

året men priset på elcertifikat har kraftigt sjunkit till en 

väldigt låg nivå. Därtill har också ersättningen för elpro-

duktionen varit den lägsta sedan Tallholmen togs i drift. 

En ny prismodell för värme togs fram under året och 

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

utjämna bolagets intäktskänslighet mellan varma och 

kalla säsonger.  

 

Första etappen på sluttäckningen av den gamla depo-

nin är färdig. Nu måste befintlig återvinningscentral flytt-

tas innan återstående etapper kan sluttäckas. Etable-

ring om ny återvinningscentral kommer att bli strax sö-

der om befintlig placering. 

 

Under året startade ett mätarbytesprojekt för värme- 

och vattenmätare. Det blir ett teknikskifte på framför allt 

vattenmätarprocessen då de nya vattenmätarna fjärr-

avläses och kan upptäcka vattenläckor. 

 

Under året genomfördes också ett systembyte då bola-

get tog ett helt nytt debiteringssystem i drift. 

 

Samverkansprojektet BRIS (Bästa Reningsverket i Sve-

rige) tillsammans med Arla och Åbro för att hantera 

ombyggnaden av förbehandlingsanläggningen vid re-

ningsverket i Vimmerby har fortsatt under året. 

Årets upplaga av Nils Holgerssonundersökningen visar 

att bolaget bibehåller sin plats som näst bästa alternati-

vet i länet vid jämförelse av taxor och avgifter. 

 

Under sommaren genomfördes en kundundersökning 

där bolaget erhöll ”Mycket väl godkänd kundnöjdhet”. 

 

 

Framtiden 

 

Bolaget kommer att jobba vidare med sin optimering av 

driften på kraftvärmeverket Tallholmen för att nå bästa 

effektivitet och tillgänglighet.  

 

Digitalisering och IT-säkerhet blir allt viktigare fokusom-

råden för bolaget. 

 

Bolaget jobbar aktivt vidare med att långsiktigt stärka 

dricksvattentillgången. 

 

Ökad påverkan från klimatförändringar blir en allt vikti-

gare del i bolagets långsiktiga planering. 

 

 

Avser koncernen Vimmerby Energi & Miljö AB: 

 

 

Ägarkrav 

 

Kommunfullmäktige har i särskilda ägardirektiv fastställt 

ekonomiska mål:  

 soliditet skall överstiga 20 procent  

 avkastning 2 procent  

 utdelning/koncernbidrag skall göras genom av-

stämning i samband med bokslut  

 

Bolaget har inte klarat avkastningsmålet  och inte heller 

målet för soliditet.  

Nyckeltal 2020 2019 

Nettoomsättning 225 315 246 312 

Resultat efter finansiella poster -4 307 9 140 

Balansomslutning 968 070 895 604 

Soliditet % 16 17 
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Vimarhem AB 
 

Bostadsbolaget Vimarhem AB förvaltade vid årets slut 

1 329 bostadslägenheter, 85 lokaler, 445 garage och 

carports samt 149 avgiftsbelagda bilplatser. Bostäder-

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

Sammanlagda ytan, förutom garage, var vid samma 

tillfälle 95 171 kvm. Verkligt värde på bolagets fastig-

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

ställts med en kombinerad tillämpning av ortsprismetod 

och avkastningsmetod. 

 

Vimarhem utför även drift- och fastighetsskötsel åt Vim-

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

 

  

Investeringar 

 

Under året har följande större investeringar utförts inom 

fastighetsbeståndet: 

 Prästgårdsgatan, Vimmerby, putsning fasad 

samt fönsterbyten 

 Ringvägen i Gullringen, byte köksavlopp 

 Torgrundan, Storebro, takbyte 

 Per Erlands väg, Rumskulla, ventilation 

 

 

Framtiden 

 

Under 2021 kommer sannolikt antalet outhyrda lägen-

heter att öka, främst i ytterområdena. Migrationsverket 

har under slutet av 2020 och början av 2021 sagt upp 

samtliga 23 hyreskontrakt i Storebro. 

 

Vimarhem kommer att under 2021 arbeta med priorite-

rade handlingsplaner och åtgärder för att uppnå mål-

sättningar i verksamhetens styrdokument. Fortsatt digi-

tal utveckling med utvecklat systemstöd för olika delar i 

vår process är fokusområden. 

 

Bolaget kommer upphandla och påbörja produktionen 

av drygt 30 lägenheter på kvarter Uven. Under 2021 

kommer Vimarhem AB påbörja att inventera status och 

skick av befintliga byggnader, som ska ligga till grund 

för en fastighetsutvecklingsplan och för framtida större 

renoveringar och nyproduktioner.   

 

Under 2021 kommer arbetet med att underhålla och 

standardförbättra de äldre fastigheterna att fortsätta. 

Många av åtgärderna har en energibesparande effekt. 

Majoriteten av de äldre fastigheterna har en bra direkt-

avkastning och attraktiva lägen, dessa fastigheter är 

viktiga för Vimarhems framtida ekonomi. 

 

Vimarhem ser en utmaning framåt i att inventera under-

hållsbehov och att med hjälp av resultatet av den-

samma planera underhållet både på kort och lång sikt. 

Denna inventering är även för att bibehålla attraktivite-

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

graden.  

Under 2021 beräknar Vimarhem att investera drygt 50 

miljoner i nyproduktion, standardförbättringar samt öv-

riga aktiverbara kostnader.  

 

Vimarhem har tecknat avtal med Vimmerby Fiber angå-

ende fibrering av ytterområdena. Förhoppningsvis kom-

mer detta bli klart under 2021. 

 

Regeringen tog 2018 ett beslut om en ny källsortering, 

vilket medför att Vimarhem kommer att bygga om och 

bygga till nya soprum under 2021. 

 

Multiarenan i Storebro centrum stod klar under 2020. 

Detta är ett utemiljöprojekt som kan skapa en bra integ-

rationsfrämjande faktor för de många nyanlända som 

bor i närområdet. Boverket har beviljat bidrag med 50% 

av totala kostnaden. 

 

Inom ramen för boinflytandeverksamheten arbetar Vi-

marhem AB tillsammans med Hyresgästföreningen för 

att utveckla hyresgästernas inflytande över sitt boende. 

Delårsrapporterna redovisas kontinuerligt liksom vä-

sentliga händelser som påverkar de boendes och bola-

gets ekonomi.  

 

Ägarkrav 

Kommunfullmäktige har i särskilda ägardirektiv fastställt 

ekonomiska mål:  

 soliditet skall förbättras  

 avkastning 3 procent  

 utdelning/koncernbidrag skall göras genom av-

stämning i samband med bokslut  

 

Bolaget har klarat avkastningsmålet (4%).  

Nyckeltal 2020 2019 

Nettoomsättning 106 479 104 886 

Resultat efter finansiella poster 8 564 6 896 

Balansomslutning 366 042 359 950 

Soliditet % 13 10 

Vimarhems fastighet Lönnen 
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Vimmerby Fibernät AB 
 

2019 överlät kommunen fibernätet till Vimmerby Fibern-

ät AB. 

 

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

allt kommunens IT-närverk samt levererar bredbands-

anslutningar till privathushåll. 

 

Under året har nätet ytterligare förtätats då bolaget har 

byggt och levererat fiberanslutningar till Vimarhems 

lägenhetsbestånd i kransorterna. Vidare har ett stöd-

projekt räddats då bolaget under året säkerställde bi-

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

tiv marknadsföring och samarbete med intressenterna 

lyckades erforderligt antal beställda fiberanslutningar 

uppnås och Sevedeprojektet kunde starta. 

 

Bolagets samverkansarbete med SydOstNet har möjlig-

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

ket syftar till att leverera sensorövervakade tjänster 

inom en mängd användningsområden. 

 

 

Framtiden 

 

Fortsatt fokus på förvaltning av nätet samt förtätning 

och nyanslutning. Bevakning av teknikutveckling inom 

området ska ske. Aktivt bidragssökande för att ytterli-

gare möjliggöra fiberanslutning på landsbygden ska 

ske. 

 

 

 

Ägarkrav 

 

Kommunfullmäktige har i särskilda ägardirektiv fastställt 

ekonomiska mål:  

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

stämning i samband med bokslut  

 

Bolaget har en negativ avkastning, och har inte klarat 

målet för soliditet.  

Nyckeltal 2020 2019 

Nettoomsättning 2 981 2 943 

Resultat efter finansiella poster -5 227 -22 105 

Balansomslutning 50 339 51 277 

Soliditet % 2 2 

 

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

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

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

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

de senaste fem åren. 

Vimmerby kommunkoncern 2020 2019 2018 2017 2016 

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

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

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

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

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

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

      

Vimmerby kommun 2020 2019 2018 2017 2016 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kommunkoncernens resultat har sjunkit de senaste 

åren.  

Fiberverksamheten lades 2018 över från kommunen till 

Vimmerby Fibernät AB. I och med bolagiseringen värd-

eras fr o m 2019 anläggningstillgången årligen vilket 

innebär nedskrivningar.  

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

derskott där främsta orsaken är värmeverksamheten 

men Vimarhem gör ett bra överskott vilket räddar upp 

bolagskoncernen något. 

När det gäller antal elever inom förskoleklass till grund-

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

bli färre 2019-2020 De senaste fem åren har antalet 

elever ökat med 129 st.  

 

Antal hemtjänsttimmar stiger för varje år då våra äldre 

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

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

och är en politisk styrd organisation. De förtroende-

valda har huvudansvaret för den kommunala verksam-

heten. 

 

Under mandatperioden 2019-2022 styrs kommunen 

av en politisk koalition bestående av Centerpartiet (C),  

Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD). Största 

oppositionsparti är Socialdemokraterna (S) som inne-

har oppositionsrådsrollen.  

 

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet 

i kommunen och det är kommunens invånare som 

utser vilka förtroendevalda som ska sitta i kommunfull-

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

Kommunfullmäktige utser sedan styrelser och nämn-

der. De ska sedan leda och samordna kommunens 

verksamheter och bereder även ärenden till kommun-

fullmäktige. 

I förvaltningarna utförs det arbete som den politiska 

organisationen beslutat om. Förvaltningarna består av 

tjänstemän. En förvaltning lyder oftast under en 

nämnd men kan också lyda under kommunstyrelsen.  

 

Inom kommunens organisation hittar du också ett an-

tal kommunala bolag som ansvarar för sina specifika 

områden. Moderbolaget är Vimmerby kommun För-

valtnings AB som i sin tur har tre dotterbolag och två 

dotterdotterbolag. Vimmerby kommun Förvaltnings AB 

ägs till 100% av Vimmerby kommun. 

 

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

nat sätt arbetar inom den kommunala organisation-

en eller inom kommunens bolag. 

 

 

Den kommunala koncernen 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 

ställning 

Samhällsekonomins utveckling 

Den samhällsekonomiska tillväxten har stor inverkan 

på skatteunderlagets utveckling. För kommunernas 

del är det i huvudsak ökad sysselsättning och ökade 

löner som tillsammans med en ökad befolknings-

mängd ger ett positivt nettotillskott i ekonomin. 

Turbulensen i samhällsekonomin har varit exceptionell 

under 2020 och den globala BNP-tillväxten har sam-

mantaget varit negativ. Även i OECD-området har 

tillväxten varit negativ. En normal nedväxling av den 

internationella konjunkturen i kombination med den 

globala Corona-pandemin har kraftigt påverkat tillväx-

ten i samhällsekonomin. 

Tillväxten i Sverige har också minskat kraftigt. Under 

2020 förväntas kommunsektorn trots den svaga eko-

nomiska tillväxten redovisa ett oväntat starkt ekono-

miskt resultat beroende på de stora statliga bidragen 

för att lindra effekterna av Corona-pandemin. 

Under 2021 förväntas konjunkturen långsamt börja 

vända uppåt i takt med att Corona-pandemin sakta 

men säkert börjar ebba ut. Det samhällsekonomiska 

scenariot utgår dock från att lågkonjunkturen samman-

taget håller i sig ända till 2024.  

 

Statens transfereringar 

En viktig faktor för kommunerna är att staten har god 

ordning på sina finanser. Då minskar risken för plöts-

liga statliga indragningar. Under 2020 har staten ge-

nom ett gott statsfinansiellt utgångsläge med en rela-

tivt sett låg statsskuld kunnat ge stora extra statsbi-

drag till kommunsektorn för att lindra effekterna av 

Corona-pandemin.  

 

Skattesats 

Den genomsnittliga skattesatsen i riket var 20,72 kro-

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

Kommunens skattesats 22,36 kronor var därmed 1 

krona och 64 öre högre än riksgenomsnittet och 60 

öre högre än länsgenomsnittet. 

Befolknings- och sysselsättningsutveckling 

Förutom att befolkningsutvecklingen påverkar behov 

och efterfrågan på kommunens tjänster, har den bety-

delse för kommunens intäkter genom skatter och bi-

drag från systemet för kommunal-ekonomisk utjäm-

ning. I Vimmerby har befolkningen varit i stort sett 

oförändrad under de senaste två åren och uppgick vid 

utgången av 2020 till 15 672 invånare.  

Sysselsättningsutvecklingen har varig svag under året 

och arbetslösheten uppgick till 6,8 % vid utgången av 

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

i länet och i riket har arbetslösheten ökat under året. 

Arbetslösheten i Vimmerby ligger dock lägre än i länet 

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

ningsutvecklingen förväntas bli svag ytterligare några 

år. 

 

Vimmerby kommuns ekonomi 

Vimmerbys kommun ekonomi har i grunden hyggliga 

ekonomiska förutsättningar med en god soliditet, me-

del avsatta till pensioner och ett positivt finansnetto. 

Verksamhetens nettokostnader synes dock ligga på 

en hög nivå. De ökade investeringsbehoven innebär 

också en kraftigt höjd investeringsvolym under de 

kommande åren. Denna investeringsvolym kan endast 

delvis finansieras med egna medel vilket innebär ökad 

nyupplåning, ökade räntekostnader och ökade av-

skrivningar. Kommunkoncernen har dessutom sam-

mantaget en hög låneskuld per invånare.  

Kommunens ekonomiska utveckling är för närvarande 

balanserad. År 2019 redovisade kommunen ett positivt 

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

överskott med 29 mnkr. I höstas prognostiserades 

resultatet till -5 mnkr, men de stora extra statsbidragen 

under året innebar en kraftig resultatförbättring. Det 

genomsnittliga resultatet under de senaste fem åren 

är drygt 20 mnkr vilket får anses som tillfredsställande. 

Budgeten 2021 innebär dock ett lägre överskottsmål 

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

angavs minusresultat. 

För att uppnå en god ekonomisk hushållning och en 

långsiktigt hållbar finansiering av välfärden krävs en 

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

munen har därför en ambition att höja resultatnivån 

och samtidigt i möjligaste mån banta ned investerings-

volymer och minska  upptagande av nya lån. Verk-

samhetens nettokostnadsutveckling bör också ses 

över. 

 

Verksamhetsrisker 

I kommunens reglemente för intern kontroll regleras 

hur nämnder och förvaltningar arbetar med risker i 

verksamheten. Förvaltningarna tar fram en bruttolista 

med förslag på risker som kan finnas i organisationen. 

Riskerna bedöms ur ett sannolikhets- och konse-

kvensperspektiv. De risker som har hög sannolikhet 

och allvarliga konsekvenser prioriteras till nämndens 

punkter på den årliga interna kontrollplanen. Vid årets 

slut rapporteras hur arbetet fortlöpt och utfallit. Avvi-

kelser bedöms och vid behov föreslås förändrade ruti-

ner. Sammanfattningsvis har kommunen ett funge-

rande kontinuerligt arbete med att kartlägga, identifi-

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

samheten. 

På längre sikt är det överskuggande problemet den 

förskjutning som sker i befolkningsstrukturen mot en 

ökad andel äldre. Den demografiska utmaningen be-

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

välfärdstjänster ökar snabbare än antalet invånare i 

yrkesför ålder. Samtidigt är det den arbetsföra befolk-

ningen som ska svara för såväl finansiering som be-

manning av välfärden. 

Riskerna med ovanstående demografiska utmaning är 

dels att kostnaderna för äldreomsorg ökar snabbare 

än skatteintäkterna och dels att delar av den arbets-

kraft kommunen behöver i framtiden inte finns att 

tillgå. 

Finansiella risker 

I kommunens finanspolicy regleras hur finansiella ris-

ker som finansieringsrisk, ränterisk, likviditetsrisk och 

motpartsrisk ska hanteras. Målsättningar är satta om 

god spridning av kapitalbindning och räntebindning, 

god likviditetsreserv samt god spridning av motparter. 

Detta återrapporteras i samband med årsredovisning-

en i en separat finansrapport. Sammanfattningsvis har 

målsättningarna om hantering av dessa risker upp-

fyllts. 

 

Framtidsutsikter 

Kommunsektorn får nu, efter en dramatisk period där 

världsekonomin påverkats starkt negativt av Corona-

pandemin, räkna med några år då konjunkturutveckl-

ingen gradvis förbättras. Skatteunderlaget förväntas 

växa mer normalt än tidigare. De närmaste åren för-

väntas således kommunernas ekonomiska förutsätt-

ningar vara hyggliga.  

Samtidigt ställer Vimmerby kommuns ambition om en 

bättre resultatutveckling, nedbantning av investerings-

volymer och nyupplåning samt höga verksamhetskost-

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

het av befintliga resurser. Detta innebär att kommunen 

måste arbeta med effektiviseringsåtgärder, tuffa priori-

teringar, verksamhetsanpassningar och produktivitets-

förbättringar (högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga 

kostnad). Vi måste således framöver hushålla med 

våra resurser och samtidigt sträva efter att få ut så 

mycket som möjligt av varje använd krona. 

 

Känslighetsanalys 
 

Vimmerby kommuns ekonomi påverkas av ett flertal 

omvärldsfaktorer som kommunen måste ha reserver 

och marginaler att hantera såväl externa oförutsedda 

händelser och förändringar inom kommunen. En käns-

lighetsanalys visar hur olika händelser påverkar kom-

munens ekonomi. I tabellen till höger visas den käns-

lighet i mnkr som finns vid förändringar i några av 

dessa faktorer. 

 Mnkr 

Ränteförändring 1 % 3,2 

Förändring skattesats 10 öre 3,3 

Prisökning på varor och tjänster 1 % 3,2 

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

Förändrat invånarantal med 100 st 5,9 

Löneförändring 1 % 7,2 
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Pensioner 
 

Vimmerby kommun har ett pensionsåtagande där den 

största delen utgörs av en ansvarsförbindelse för 

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

likvidmässigt tryggad.  

 

Årets pensionskostnad redovisas som årlig utbetalning 

av pensioner ur ansvarsförbindelsen och avsättningen 

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

giftsbestämda pension och löneskatt på dessa delar. 

Årets intjänade pensioner avseende den avgiftsbe-

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

helhet för individuell placering.  

 

Åtaganden för pensioner redovisas i balansräkningen 

dels som avsättning och dels som kortfristig skuld. 

Ansvarsförbindelsen ligger utanför balansräkningen. 

För att utjämna kostnaderna för de ökande pensions-

utbetalningarna ur ansvarsförbindelsen bildade Vim-

merby kommun tillsammans med de flesta av länets 

kommuner 1996 ett aktiebolag, Kalmar läns Pensions-

kapitalförvaltning AB, KLP. Vimmerby kommun har 

under åren 1996 - 2000 avsatt 51 mnkr som förvaltas 

av bolaget. Det marknadsmässiga värdet på kommu-

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

Värdeökning under perioden är 8,9 mnkr Ansvarsför-

bindelse inklusive löneskatt som ligger utanför balans-

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

merby kommun via insatt kapital i KLP 79% av sin 

ansvarsförbindelse. 

 

KLP gör placeringar i aktier, fonder och obligationer. 

Placeringspolicyn anger att andelen aktier ska vara 

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

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

uppgick till 4 505 mnkr. Vimmerbys ägarandel av KLP 

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

har Region Kalmar Län. 

Pensionsförpliktelser Kommunkoncern  Vimmerby kommun 

Mnkr 2020 2019 2020 2019 

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

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

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring - - - - 

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse - - - - 

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

     

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

Totalt pensionsförsäkringskapital - - - - 

varav överskottsmedel - - - - 

Totalt kapital pensionsstiftelse - - - - 

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel - - - - 

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

 
    

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

     

Konsolideringsgrad 64% 61% 64% 61% 
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Verksamhetsförändringar 
 

Vimmerby kommun fick i april månad beskedet att 

Västerviks kommun inte avsåg att förlänga samver-

kansavtalet om en gemensam räddnings- och säker-

hetschef. Rekryteringsarbetet har pågått under som-

maren med gott resultat och en ny räddnings- och 

säkerhetschef tillträdde den 1 oktober. Parallellt har en 

dialog inletts om hur funktionen ”inre befäl” ska lösas 

med anledning av nya kommande lagkrav.  

 

Vimmerby kommun finns med i kommunalförbundet 

ITSAM som levererar support och drift av IT till sex 

kommuner. Ett utvecklingsarbete pågår kring förtydli-

gande av roller, ansvar, ambitionsnivåer samt kring 

fördelningsprincip mellan medlemskommuners an-

slagsfinansiering. Förbundsdirektören har sagt upp sig 

och rekryteringsprocess är inledd. 

 

Sveriges kommuner har fått utökade krav på sig kopp-

lat till totalförsvaret. I början på året deltog kommu-

nens politiska ledning, tjänstemannaledning och tjäns-

temän kopplat till krishantering och kommunikation i 

en totaltförsvarsövning för att bygga på kunskapsni-

vån. Under våren påbörjades arbetet med att få till en 

fungerande organisation runt POSOM, psykiskt och 

socialt och omhändertagande vid olyckor och katastro-

fer. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Väsentliga poster som har förändrat pensionsskulden 

under året   

Vimmerby kommun  

2020 2019 

Avsättningen, mnkr   

Ingående avsättning till pensioner inkl. löneskatt 74,0  

Nyintjänad pension, varav   

- förmånsbestämd avtalspension 2,9  

- särskild avtalspension 0,3  

Årets utbetalningar -2,7  

Ränte- och basbeloppsuppräkning 1,6  

Ändring av försäkringstekniska grunder -0,2  

Övrig post -0,5  

Byte av tryggande -0,4  

Förändring av löneskatt 0,3  

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

   

Ansvarsförbindelsen, mnkr   

Ingående ansvarsförbindelse inkl löneskatt 326,8  

Ränte- och basbeloppsuppräkning 7,6  

Ändring av försäkringstekniska grunder -1,3  

Årets utbetalningar -15,7  

Övrig post 4,7  

Förändring av löneskatt -1,1  

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

verksamheten 
Med styrning avses samtliga åtgärder som vidtas för 

att påverka agerandet i en önskvärd riktning. Styrning-

en utgår från Vimmerby kommuns vision samt vid 

varje tidpunkt gällande lagstiftning, föreskrifter och 

nationella mål för den kommunala verksamheten.  

 

Syftet med kommunens styrning, ledning och uppfölj-

ning är att uppnå en god ekonomisk hushållning enligt 

kommunallagens krav. Med stöd av de kommunöver-

gripande målen och de ekonomiska ramarna som fast-

ställs i budgeten styrs Vimmerby kommun.  

 

 

Värdegrund  

 

Värdegrunden beskriver vilket förhållningssätt som 

alla medarbetare ska bära med sig och efterleva när vi 

företräder Vimmerby kommun och våra verksamheter. 

Syftet med värdegrunden är att arbeta för engagerade 

medarbetare som trivs och känner stolthet över ett väl 

utfört arbete samt förtroendevalda med engagemang 

som känner stark delaktighet och stolthet över sitt ar-

bete i den demokratiska  processen. 

 

Målet med värdegrunden är att:  

 

 alla medarbetare och förtroendevalda gör ett 

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

samhetens och kommunens utveckling, 

 

 att medarbetarskapet och politikerrollen präglas 

av lyhördhet, öppenhet, självinsikt och självtillit, 

en positiv människosyn och tilltro till männi-

skors vilja att delta och ta ansvar.  

 

De grundvärderingar som Vimmerby kommun står för 

har sin grund i det demokratiska systemet och formul-

eras i sitt genomförande i orden ansvar, mod och 

fantasi.  

Ansvar  

 

Vi har hög delaktighet, tolerans och 

hänsynstagande.  

Vi har respekt för uppställda mål, 

givna ramar och fattade beslut utifrån 

ett helhetsperspektiv.  

Vi tar ansvar för den gemensamma 

arbetsmiljön.  

Mod  

 

Vi är öppna inför nya tankar och 

har en vidsynthet inför det obe-

kanta.  

Vi vågar ta ställning/komma till 

beslut och att handla efter läge. 

Vi kommunicerar rakt och ärligt 

med respekt för varandras upp-

gifter.  

Vi bidrar till öppet klimat och mot-

arbetar alla former av trakasse-

rier.  

Fantasi  

 

Vi har kreativitet, hopp och fram-

tidstro.  

Vi har förmåga att se möjligheter. 

Vi har förmåga till anpassning 

och förändring efter rådande om-

ständigheter.  
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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över  

bolagen 
 

Kommunstyrelsen har utvärderat bolagens verksam-

het och bedömer att den är förenlig med fastställda 

ändamål och direktiv. 

 

 

Intern kontroll 
 

Kommunstyrelsen har ett övergripande och samord-

nande ansvar för intern kontroll inom hela kommunen. 

Som utgångspunkt finns ett reglemente som syftar till 

att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller 

en tillfredsställande kontroll så att lagar efterlevs och 

för att minimera risker som finns i verksamheten. 

 

Internkontrollen i Vimmerby kommun indelas i två 

granskningsområden: 

 Basgranskning som ska bestå av ett antal utvalda 

viktiga punkter som granskas varje år 

 Särskild granskning där särskilda områden väljs ut 

för speciell granskning nästkommande år. 

 

Uppföljning av 2020 års internkontrollplan har ännu 

inte varit uppe på kommunfullmäktige för behandling.  

Sammanställningen visar att det inte finns något sär-

skilt som sticker ut men att format, tillgänglighet och 

antal kontrollmål kan behöva ses över. 

 

 

Hållbarhetsredovisning 
 

Kommunens hållbarhetsfrågor diskuteras mer frekvent 

och kommunfullmäktige har fattat beslut om ny hållar-

betspolicy. När det gäller omställningen av kommu-

nens fordonsflotta så ökar antalet biogasbilar och be-

räknas var uppe i drygt 20 stycken vid årets slut.  

 

 

Utvecklingsplan 
 

I kommunens utvecklingsplan har digitaliseringsar-

betet legat med som ett prioriterat område. I och med 

pandemin växlades vårt interna arbete med digitali-

sering upp rejält och i vardagen är digitala möten nu-

mera vardag. I juni genomfördes det första samman-

trädet i kommunfullmäktige med streamad bild och ljud 

så att den demokratiska processen hölls intakt utan att 

några rekommendationer åsidosattes. Under hösten 

har sedan de flesta möten både inom såväl förvaltning 

som inom politiken genomförts digitalt. 

 

 

Utvecklingsråd 
 

Under första halvåret har ett utvecklingsråd genom-

förts där kommunens högsta politiska ledning och 

tjänstemannaledning ingår. Utvecklingsrådet var 

denna gång förstärkt med aktörer från näringslivet och 

föreningslivet och hade temat ”Postcorona och Vim-

merby Tillsammans”. 

 

Utvecklingsrådet i september ägnades till att samla 

ihop parallella pågående processer, därefter priorite-

ring. De mest klara prioriteringarna som framkom 

handlar om visionsarbete, budgetarbete och budget-

process samt det tillitsskapande arbetet som behöver 

genomsyra allt pågående och kommande arbete.  

 

Pontus på på Vimmerby Energi & Miljö AB byter ledarmaturer på elljusspåret i VOK-skogen 
Foto: Marika Andersson 68
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Uppföljning och planer inför framtiden 
 

De stora nämnderna har fortsatta svårigheter att in-

rymma verksamheten inom respektive budgetram. På 

investeringssidan har diskussioner fortsatt och priorite-

ringar kvarstår om var satsningar ska ske utifrån vårt 

behov och vår ekonomiska betalningsförmåga inom 

kommunkoncernen. Det låga ränteläget kvarstår samt 

att vi påverkas av statens styrning genom generella 

och riktade statsbidrag. I år är läget mer osäkert än 

någonsin. Kommunfullmäktige fattade beslut om ra-

mar först i november, budgetprocessen blev förskjuten 

till hösten. Det ekonomiska läget var ansträngt redan 

innan pandemin. Medvetenheten är hög om att det 

kommer att krävas ett långsiktigt och transparent an-

passningsarbete på såväl drift- som investeringssidan 

om verksamheten ska kunna inrymmas inom ram 

2021. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har på 

beställning av kommunen gjort en analys av Vim-

merby kommun. Den redovisades i slutet av augusti 

och fanns med som underlag i höstens budgetarbete. 

 

Arbetet med bostäder har fortsatt. Under året har kom-

munen upprättat rutiner för tomtkö och på försomma-

ren släpptes tomter för försäljning i Nosshult. Dialog 

med olika aktörer på marknaden pågår kontinuerligt 

och markanvisningsavtal har tecknats med en aktör 

för nybyggnation av hyresrätter/bostadsrätter/

trygghetsboende på tomter i Vimmerby tätort. Tyvärr 

har det rådande läget med pandemin gjort att en del 

planer har satts på paus men en viss ljusning syns 

ändå under senhösten där förhoppningen är att fler 

byggnationer nu kan komma till stånd under 2021.  

Tre markanvisningsavtal och ett köpavtal har tecknats 

för tomter på industriområdet Krönsmon dit det också 

färdigställts en visningsväg. Vimmerby kommun har 

beviljats medfinansiering av Trafikverket till en ny in-

fart till området. Infarten har färdigställts under sen-

hösten.  

 

Inom kommunkoncernen planeras det för omfattande 

investeringar under 2021 framåt. Till exempel kan 

nämnas en ny förskola, tillskott av platser inom vård- 

och omsorgsboende och hyreslägenheter samt att det  

finns många frågeställningar kring grundskolas struk-

tur i Vimmerby där ett arbete pågår. 

 

Kommunfullmäktige har ställt sig positiv till en satsning 

på fiber för ”Sevedeprojektet” som ligger i kommunens 

nordvästra del. Projektet har nu uppnått krav på an-

slutningsgrad och kommer att genomföras. 

 

Plats för var kommunens återvinningscentral ska fin-

nas framöver ska fastställas. Ett planprogram finns nu 

framtagit för vidare diskussioner kring del av Vim-

merby där bland annat södra industriområdet ingår. 

 

Förberedelser har startats upp för att ta fram en ny 

översiktsplan som ska vara klar år 2022.  

 

Som en följd av pandemins konsekvenser utökades 

erbjudande om feriearbete för skolungdomar. Ett nytt 

grepp har presenterats med satsning inom litteratur-

området. Nyheten fick national publicitet och ligger i 

linje med arbetet som pågår inom ”Länslitteraturen”. 

Inom länslitteraturen har man också säkrat att littera-

turfestivalen ”Vimmerby berättar” kommer att genom-

föras men på ett annorlunda sätt än tidigare.  

 

Det länsgemensamma kommunförbundet och Region 

Kalmar har under året fortsatt att samordna frågor 

utifrån regionalt perspektiv, bland annat om den reg-

ionala transportplanen och upprustning av Stångå-

dalsbanan som kräver samfinansiering. Under senare 

delen av hösten har dock det mesta handlat om sam-

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

lar frågorna numera mest kring vaccination. 

 

Nationellt händer mycket inom områden som civilt 

försvar m m. En säkerhet- och trygghetsorganisation 

ska arbetats fram där räddningstjänstens verksamhet 

utgör bas.  

 

En av de allra viktigaste frågorna för oss att ständigt 

hålla koll på och ständigt vidareutveckla är naturligtvis 

hur medborgarna upplever och uppfattar våra tjänster. 

Likaså att vi följer resultatnivåer inom skola och om-

sorg, näringsliv, miljö och bygg med mera och utifrån 

de resultaten arbeta med ständiga förbättringar, det 

vill säga uppsikt över ekonomiska resultat och volym-

förändringar kopplat till kvalitet. 

 

Parallellt fortsätter Coronapandemin att påverka allas 

vardag och budskapet från nationellt håll är att vi kom-

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

ställer det krav på oss som kommun att fortsätta ha 

fokus på människors liv och hälsa samt att säkra sam-

hällsviktig verksamhet. I ett längre perspektiv behöver 

vi göra en överblick av konsekvenserna av pandemin.  

Krönsmon, skiss 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk 

ställning 

Måluppfyllelse 
Totalt 

antal mål 
Uppfyllda 

mål  Nära målet 
Ej uppfyllda 

mål 
Uppgift kan 
ej bedömas 

Kommunstyrelse exkl samhällsbyggn 4 1 1 - 2 

Samhällsbyggnadsavdelningen 6 4 - 1 1 

Barn– och utbildningsnämnd 5 2 3 - - 

Socialnämnd 4 1 1 2 - 

Miljö– och byggnadsnämnd 8 5 1 2 - 

Överförmyndare i samverkan 8 3 2 3 - 

Totalt Vimmerby kommun 35 16 8 8 3 

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

Vimmerby Fibernät AB - - - - - 

Vimarhem AB 1 - 1 - - 

Totalt VkF-koncernen 5 3 1 1 - 

Totalt kommunkoncernen 40 19 9 9 3 

Kommuner har sedan år 1992 haft krav på sig att 

verksamheten ska bedrivas enligt god ekonomisk hus-

hållning. Vidare ska god ekonomisk hushållning prägla 

hela den kommunala koncernen. Kommunfullmäktige 

beslutar om målen för god ekonomisk hushållning och 

dessa anges i kommunens budget. 

Det finansiella perspektivet av god ekonomisk hushåll-

ning innebär bland annat att varje generation själv ska 

bära kostnaderna för den service som den själv kon-

sumerar, det vill säga ingen generation ska behöva 

betala för det som en tidigare generation har förbrukat. 

Verksamhetsperspektivet tar sikte på att kommunen 

måste bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt 

och ändamålsenligt sätt för att kunna skapa förutsätt-

ningar för en god ekonomisk hushållning. För att sä-

kerställa detta måste det finnas ett klart samband mel-

lan resurser, prestationer, resultat och effekter. 

Nedan redovisas hur måluppfyllelsen har uppnåtts i 

Vimmerby kommun och kommunkoncernen.  

För redovisning av Vimmerby kommuns respektive 

mål, se sid 62-65. 

Kommunen har fyra perspektiv med 35 tillhörande 

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

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

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

dömas. Det är perspektivet Verksamhet och medarbe-

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

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

kare (25%). 

Vimmerby Energi har fyra perspektiv med fyra tillhö-

rande mål. De tre målen Uppfyllda samhällskrav, En-

gagerad personal och Nöjda kunder är uppfyllda 

medans målet Nöjda ägare inte är uppfyllt.  

Vimarhem har ett mål och måluppfyllelsen är nära 

målet. Det har varit en utdragen process vad gäller 

detaljplan och därmed en försenad byggstart. 

Bedömning och slutsatser av god ekonomisk hushållning 
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Koncernredovisning allmänt 
 

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

ende år plus 15,9 mnkr.  

 

Vimmerby kommun gör ett plusresultat med 29,0 mnkr, 

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

 

Koncernen Vimmerby Energi & Miljö AB redovisar ett 

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

föregående år.  

 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s resultat är minus 

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

ende år. I resultatet ingår aktieägartillskott till Vim-

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

föregående år. 

 

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

en förbättring med 1,7 mnkr mot föregående år. 

 

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

förbättring med 16,9 mnkr mot föregående år.   

Nedskrivning har gjorts av fibernätet med 3,3 mnkr, 

föregående år 19,0 mnkr. 

 

Respektive enhets resultat redovisas före bokslutsdis-

positioner, skatt och koncernelimineringar. Resultat-

utvecklingen framgår av bild på nästa sida. 

 

Koncernens nettoinvesteringar uppgår till 239,8 mnkr 

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

tive bolags investeringar, se not 20, sid 58. 

 
Samordning av likviditet sker inom koncernen. I  febru-

ari tog Vimmerby kommun upp ett lån på 50 mnkr. 

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

mnkr och ett i oktober på 50 mnkr. 

 

Kommunkoncernens egna kapital ökade med 31,6 

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

 

Tillgångarna ökade med 181,1 mnkr, skuldsättningen 

ökade med 147,1 mnkr och avsättningar ökade med 

2,4 mnkr.  

 

Soliditeten speglar Vimmerby kommunkoncerns lång-

siktiga handlingsutrymme och är 29,1 procent exklu-

sive kommunens ansvarsförbindelse för pensionsåta-

ganden. Inkluderat åtagande för pensioner (321,0 

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

ende år har soliditeten minskat vid beräkning exklusive 

ansvarsförbindelsen för pensionsåtaganden och ökat 

när beräkningen görs inkl pensionsåtagandet. (se bild 

nästa sida). 

 

Kommunkoncernens långfristiga skulder ökade med 

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

 

Vimmerby Energi & Miljö AB har ett lån hos kommunen 

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

ringsområdena CEOS och Krönsmon. I övrigt så place-

rar de enskilda bolagen sina lån externt med kommu-

nen som borgenär. 

 Försäljning  Koncernbidrag  Lån  Aktieägartillskott  

Koncernmellanhavanden, mnkr Köpare Säljare Givare Mottagare Givare Mottagare Givare Mottagare 

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

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

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

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

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

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

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

 

Resultatutveckling, mnkr Nettoinvesteringar, mnkr 

Självfinansieringsgrad,  
Investeringar % 

Eget kapital, mnkr 

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

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

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

geterat.  

De två stora nämnderna, Socialnämnden och Barn- 

och utbildningsnämnden står för cirka 75 procent av 

Vimmerby kommuns budget när det gäller verksam-

hetens nettokostnader. Socialnämnden redovisar ett 

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

utbildningsnämnden ett underskott med 0,7 mnkr. So-

cialnämndens stora underskott ligger inom individ– 

och familjeomsorgen, äldreomsorgen, stöd och om-

sorg LSS. 

Finansen redovisar ett överskott mot budget med totalt 

20,0 mnkr. Främst är det de generella statsbidragen 

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

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

extra pengar p g a pandemin. Den allmänna kommu-

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

sen för kommunalskattens slutavräkning från SKR är 

negativ.  

 

VkF-koncernen gör ett underskott efter finansiella pos-

ter på 4,2 mnkr . Värmeverksamheten har gått dåligt 

och fiberverksamheten går med minus. Däremot har 

Vimarhem AB gått betydligt bättre än budgeterat. 

Budgetavvikelse, mnkr 
Avvikelse, 

mnkr  
Avvikelse, 

% 

Kommunstyrelsen centrala förvaltningen 6,4 9% 

Valnämnden 0,1 - 

Överförmyndare i samverkan 0,5 24% 

Revisionen 0,1 11% 

Samhällsbyggnadsavdelningen 6,6 4% 

Utvecklingsavdelningen 1,7 6% 

Barn– och utbildningsnämnden -0,7 - 

Socialnämnden -25,4 -7% 

Miljö– och byggnadsnämnden - - 

Finansen 20,0 2% 

Totalt Vimmerby kommun 9,3 47% 

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

Vimmerby Fibernät AB -2,2 -72% 

Vimarhem AB 8,4 4 182% 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB - - 

Budgetföljsamhet och prognos-
säkerhet kommunen, mnkr 

Årsutfall 
2020 

Budget 2020 
efter tilläggs-

anslag 
Budget-

avvikelse 

Årsprognos 
efter utfall 

202008 

Prognos/
budget-

avvikelse 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Årets resultat kommunen, mnkr 

Årets resultat 
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Nettokostnader och balansen med skatte-

intäkter och generella bidrag 
 

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk 

hushållning är att det finns balans mellan löpande kost-

nader och intäkter. Nettokostnadens andel av skattein-

täkter, inklusive generella stats- och utjämningsbidrag, 

är en viktig indikator på balansen mellan löpande drift-

kostnader och den huvudsakliga finansieringen. Verk-

samhetens nettokostnader bör inte öka mer än skat-

teintäkter och generella stats- och utjämningsbidrag för 

att bibehålla en ekonomisk stabilitet. En långsiktig håll-

bar och eftersträvansvärd nivå för nettokostnadens 

andel av skatteintäkter och statsbidrag bör vara högst 

98 procent beroende på finansiell situation och vilket 

konsolideringsbehov som finns i den långsiktiga plane-

ringen. Skatteintäkter och statsbidrag ökade med totalt 

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

digt som verksamheternas nettokostnader ökade med 

12,4 mnkr, eller 1,3 procent. 

 

Nettokostnadernas andel, exklusive finansiella intäkter 

och kostnader, av skatteintäkter och generella statsbi-

drag uppgick till 98,2 procent under 2020 att jämföras 

med 2019 där andelen var 101,5 procent. 

Nettoinvesteringar och självfinansierings-

grad 
 

Investeringsutgifterna uppgick 2020 till 78,9 mnkr. Vim-

merby kommuns största investering under 2020 var 

upprustning av Vimarskolan som uppgick till 11,1 

mnkr. Investeringsbudgeten 2020 ligger på 80,0 mnkr, 

vilket innebär en differens på 1,1 mnkr.  

 

Självfinansieringsgraden av nettoinvesteringar beräk-

nad som årets resultat och årets avskrivningar samt 

förändring av avsättningar i relation till nettoinveste-

ringar uppfylls ej. (77,2 procent). 

 

 

 

Lån 
 

Kommunens totala låneskuld utgör 508,7 mnkr vid års-

bokslutet. Under året har kommunen tagit upp ett nytt 

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

kommuns totala låneskuld på 508,7 mnkr avser 189 

mnkr lån för den leasinglösning som Vimmerby Energi 

och Miljö valt att teckna med SEB. 

 

Den genomsnittliga upplåningsräntesatsen uppgick vid 

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

genomsnittliga återstående kapitalbindningen på lå-

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

nanspolicy, som är beslutad av kommunfullmäktige, 

fastställer ramar och riktlinjer för kommunens finansi-

ella verksamhet. De risker som regleras är bland annat 

refinansieringsrisk och ränterisk. Enligt policyn ska 

maximalt halva lånestocken förfalla inom de närmaste 

12 månaderna, övriga kapitalförfall ska spridas jämt 

över tid. Skuldportföljens genomsnittliga räntebind-

ningstid ska vara ca 2 år.  

Vimmerby kommun 

Skatteintäkter och statsbidrag samt  

verksamhetens nettokostnad, mnkr 

Nettoinvesteringar, mnkr 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter 

och statsbidrag, % 
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Soliditet 
 

Soliditeten visar kommunens långsiktiga finansiella 

styrka och anges här som eget kapital i relation till 

totala tillgångar. Balansräkningens omslutning har 

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

mnkr. 

 

År 2013 uppgick Vimmerby kommuns balansomslut-

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

åren har balansräkningen vuxit med 379 mnkr eller 31 

procent. Den relativt stora ökningen förklaras till 

största del av det stora investeringsprogram som kom-

munen har genomfört. Både tillgångssidan och skuld-

sidan ökar under denna period då kommunen har in-

vesterat med hjälp av lånade medel.  

 

Då Vimmerby kommun redovisar 29,0 mnkr som årets 

resultat ökar det egna kapitalet med samma belopp. 

På motsvarande sätt minskade det egna kapitalet år 

2014 med 22,8 mnkr då Vimmerby kommun redovi-

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

pliktelser som enligt lag redovisas som ansvarsförbin-

delse inklusive löneskatt uppgick till 321,0 mnkr. Med 

hänsyn tagen till ansvarsförbindelsens pensionsför-

pliktelse inklusive löneskatt uppgår soliditeten till 29,0 

procent och är en ökning med 0,7 procentenheter i 

jämförelse med föregående år. 

 

Borgensåtagande 

 

Vid årets utgång uppgår Vimmerby kommuns bor-

gensåtagande till Vimmerby Energi och Miljö AB med 

391 mnkr, Vimarhem AB med 299 mnkr och Vim-

merby Fibernät AB 40 mnkr.  

 

Vimmerby kommun har även borgensåtaganden till 

kommunalförbundet ITSAM med 9 mnkr. Utöver de 

kommunala bolagen finns även borgen till föreningar. 

Risken för att behöva infria ett borgensåtagande be-

döms som låg. 

 

 

Avstämning finansiellt mål 
 

Enligt kommunallagen ska budgeten upprättas så att 

skatteintäkter och bidrag överstiger verksamhetens 

kostnader, vilket för budget 2020 gjordes med ett bud-

geterat resultat på 19,7 mnkr.  

 

För år 2020 har Vimmerby kommun haft tre finansiella 

mål: 

Finansiella mål Måluppfyllelse  

Resultatet ska uppgå 

till minst 2% av skatter 

och generella statsbi-

drag. 

Resultatet för 2020 upp-

går till 29,0 mnkr. (2% av 

skatter och generella 

statsbidrag motsvarar 

20,2 mnkr). 

 

Låneskulden ska årlig-

en minskas via amor-

teringar motsvarande 

skattehöjningen 2016. 

För att uppfylla målet 

behövdes ca 16 mnkr 

amorteras. Under året 

har ingen amortering 

skett. 

 

Investeringarna ska 

finansieras till 100%  

av skattemedel. 

Självfinansieringsgraden 

av investeringar uppgick 

till 77%. 

 

Soliditet % 
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Den finansiella analysen som beskrivits i tidigare 

stycken görs utan jämförelse med vår omvärld. För att 

kunna bilda sig en uppfattning om hur Vimmerby kom-

muns ekonomiska ställning står sig i förhållande till 

omvärlden behöver jämförelser göras med andra kom-

muner. 2019 års statistik är den senaste publicerade, 

se bilderna på sid 39. Jämförelsen görs med Kalmar 

läns kommuner och samtliga kommuner i Sverige.  

 

 

Årets resultat, kronor per invånare 
 

Årets resultat för Vimmerby kommun har de senaste 

åren varierat kraftigt. 2012 redovisade Vimmerby kom-

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

resultaten försämrats och 2014 redovisade kommunen 

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

utveckling har varit en av Vimmerby kommuns största 

utmaningar. 2019 uppgick årets resultat till 22,3 mnkr 

och var högre än jämförbara grupper. 

 

 

Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen, 

procent 
 

I jämförelse med de två andra kommungrupperna har 

Vimmerby en högre soliditet. Vimmerby kommun har 

de senaste året haft en positiv utveckling av solidite-

ten, vilket till största delen beror på positiva resultat 

och relativt låga investeringsutgifter.   

 

 

Investeringar kommunen, kronor per invå-

nare 
 

Tidigare år har Vimmerby kommun investerat kraftigt 

och därmed skilt sig ifrån de två andra kommungrup-

perna, se bild sid 39. 2014 investerade Vimmerby 

kommun, i kronor per invånare räknat, tre gånger så 

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

koncernen och Vimmerby Energi & Miljös investering i 

nytt kraftvärmeverk medräknat). De senaste åren har 

nivån sjunkit och ligger nu istället under de andra 

kommungrupperna.  

 

 

Långfristiga skulder för kommunkoncer-

nen, kronor per invånare 
 

Tidigare års låga resultat i kombination med en expan-

siv investeringsbudget har medfört att Vimmerby kom-

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

steringsutgifterna. I jämförelse med andra kommuner 

innebär detta att Vimmerby kommun blir mer känslig 

för framtida ränteförändringar. Trenden de senaste 

åren förutom år 2019 är att Vimmerby kommunkon-

cerns långfristiga skuld har minskat medan övriga 

kommungrupper ökar sina långfristiga skulder. Dock 

har nya lån tagits i Vimmerby kommunkoncern under 

2019 och därmed har låneskulden ökat mot de sen-

aste åren. 

 

 

Skattesats kommun, procent 
 

Vimmerby kommun har en relativt hög skattesats. 

2015 var Vimmerby kommuns skattesats 21,86 %. 

Från och med år 2016 höjdes skattesatsen i Vim-

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

kommun 2020 hade den högsta skattesatsen av kom-

munerna i Kalmar län. 

Vimmerby kommuns ekonomiska ställning 
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 Diagrammen på denna sida är jämförelser 

med Kalmar läns kommuner och samtliga 

kommuner i Sverige.  

Förutom skatten är föreg. års statistik den 

senaste publicerade. Se text om Vimmerby 

kommuns ekonomiska ställning på sidan 38. 

 

Färgerna i diagrammen 

 

 

 

  Alla kommuner 
  

 

  Kommuner i Kalmar län 
  

 

  Vimmerby kommun 

  
 

 

 Vimmerby kommunkoncern 

Jämförelse, skatt % 

Jämförelse, soliditet % Jämförelse, årets resultat kr/invånare 

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

eras och styras mot ett resultat i balans, vilket innebär 

att intäkterna minst ska överstiga kostnaderna såväl i 

budget som i bokslutet. Eventuella underskott i bokslu-

tet ska inarbetas inom tre år enligt en åtgärdsplan som 

kommunfullmäktige beslutar om. Detta innebär att det 

egna kapitalet säkras över tiden genom planering och 

styrning för att nå balans. 

Vid avstämning mot lagens krav är huvudprincipen att 

realisationsvinster samt orealiserade vinster/förluster 

inte ska inräknas i intäkterna. Årets resultat efter hän-

syn tagen till realisationsvinster och orealiserade 

vinster/förluster i värdepapper uppgår resultatet till plus 

33,0 mnkr.  

 

Kommuner ges möjlighet att reservera delar av ett po-

sitivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). 

Denna reserv kan sedan användas i balanskravsutred-

ningen för att jämna ut intäkter över en konjunkturcy-

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

mnkr till RUR och balanskravsresultatet uppgår efter 

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

RUR som kan användas i balanskravsutredning vid 

behov kommande år. 

Mnkr 2020 2019 2018 

Årets resultat 29,0 22,3 27,5 

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

Realisationsförluster - - - 

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

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

Förändring RUR -18,5 3,2 -15,1 

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

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

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

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

bildningsmöjligheter. 

Inriktningsmål 
 

 Ledarskapets betydelse för kommunens verksam-

het. 

 Ett aktivt medarbetarinflytande. 

 Jämställdhet– och mångfald. 

 En hållbar arbetsmiljö. 

Verksamhetsmål 
 

 Nöjda och friska medarbetare samt chefer med ett 

utvecklande ledarskap. 

Antal medarbetare och anställningsformer i 

kommunkoncernen 

Antal årsarbetare i den kommunala koncernen upp-

gick år 2020 till 1 393 (1 366) 

 

Antalet medarbetare som hade en tillsvidareanställ-

ning ökade med 18 och uppgick till 1 451.  

 

Anställningsform  
Kommun-

koncernen  

Vimmerby  

kommun 

(antal pers) 2020 2019 2020 2019 

Tillsvidareanställda 1 451 1 433 1 364 1 346 

Tillsvidareanställda, heltid 1 381 1 132 1 298 1 049 

Vikarier 79 56 73  51 

AVA 93 92 93  91 

Obehöriga lärare 60 64 60 64 

Timanställda 113 110 111 108 

Antal årsarbetare 2020 2019 2018 2017 2016 

Kommunstyrelseförvaltningen 206 199 198 198 193 

Barn– och Utbildningsförvaltningen  494 483 468 456 433 

Socialförvaltningen 598 591 586 579 576 

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

Vimmerby Energi & Miljö AB 51  50 49 46 43 

Vimmerby Fibernät AB 2 1 - - - 

Vimarhem AB 42 42 39 38 38 

Totalt VkF-koncernen 95 93 88 84 81 

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

Kommunkoncernen  Vimmerby kommun Övertid/Mertid  
2020 2019 2020 2019 

Övertid timmar 15 628 15 584 12 852 12 832 

Övertid % 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

Mertid timmar 10 908 10 956 10 840 10 811 

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

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

sonalomsättning i kommunkoncernen. 
 

De anställda i kommunkoncernen fördelar sig på 80 

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

sorg och skola finns en kraftig överrepresentation av 

kvinnor medan det motsatta gäller inom områdena 

räddningstjänst, teknik, energi och fastighet. 

Två av fyra förvaltningschefer och en av sex verkstäl-

lande direktörer i de kommunala bolagen var kvinnor 

vid årsskiftet. 

Åldersfördelningen är 11 procent 29 år och yngre, 44 

procent mellan 30 och 49 år samt 45 procent över 50 

år. 

 

Stora pensionsavgångar kommer att äga rum den 

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

dande rekryteringsbehov i vissa personalgrupper. 

Klart flest pensionsavgångar finns bland omsorgs-

personalen.  

Könsfördelning Pensionsavgångar 
2021-
2025 

2026-
2030 Totalt 

Handläggare/administratörer 6 12 18 

Sjuksköterskor/Psykologer 7 3 10 

Barnskötare/Fritidsled/Elevass 9 11 20 

Chefer 4 13 17 

Förskollärare 16 11 27 

Lokalvårdare 7 12 19 

Ekonomibiträde/Kock 9 13 22 

Lärare 35 28 63 

Omsorgspersonal 68 92 160 

Div övriga befattningar 45 38 83 

Totalt kommunkoncernen 206 233 439 

Åldersfördelning kvinnor Åldersfördelning män Åldersfördelning totalt 
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Medarbetarundersökning 

Historiskt har vi genomfört en gemensam medarbetar-

undersökning i Vimmerby kommun vartannat år, sen-

aste gången var i december 2019. Medarbetarunder-

sökningar är en del av det systematiska arbetsmiljöar-

betet, där vi bl a undersöker hur våra medarbetare 

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

slutat att inte genomföra medarbetarundersökningar 

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

undersökningsmetoder som exempelvis pulsmätning 

för att undersöka hur våra medarbetares hälsa och 

trivsel är, samt hur den organisatoriska och social ar-

betsmiljön ser ut på varje arbetsställe.  

Coronapandemin har påverkat hela organisationen 

vilket gjort att frekvensen av riskbedömningar (som 

undersöker arbetsmiljön) i verksamheterna har ökat.  

 

Rekryteringsbehov och kompetensförsörj-

ning 
 

Vimmerby kommunkoncern är största arbetsgivaren i 

kommunen med 1393 medelantal medarbetare.  

Kompetensförsörjningen och tillitsbyggande står i fo-

kus. Vimmerby kommunkoncern har haft ett ökat antal 

tillsvidareanställda under de senaste fem åren, även 

andelen heltidsanställda har ökat. En av orsakerna är 

att fler önskar arbeta heltid inom ramen för införandet 

av heltid som norm. Under 2020 har andelen vikariat 

och allmän visstidsanställningar ökat. 

Vi fortsätter med omställningsarbetet heltid som norm i 

hela organisationen. Socialnämndens verksamheter är 

redan klara. Tillsammans med övriga kommuner i 

Sverige har Vimmerby kommun svårt att rekrytera 

inom vissa yrkesområden. Vi behöver fler behöriga 

lärare, förskollärare, sjuksköterskor, socialsekreterare, 

kockar, deltidsbrandmän och chefer samt andra tjäns-

ter som kräver en viss expertkompetens, exempelvis 

inom det tekniska området. 

För att vi ska lyckas försörja organisationen med kom-

petens framöver behöver vi fortsätta arbetet med att ta 

fram en komptensförsörjningsstrategi utifrån ”ARUBA 

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

terar, Utvecklar, Behåller och Avvecklar medarbetare.  

Vi måste kunna attrahera medarbetare med rätt kom-

petens. Då kan vi rekrytera medarbetare som matchar 

nuvarande och framtida kompetenskrav. Dessutom 

måste vi utveckla befintliga medarbetare och ledare så 

att de klarar dagens arbetsuppgifter och morgonda-

gens utmaningar. Sedan måste vi satsa på att behålla 

alla våra medarbetare. I de fall som medarbetare inte 

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

ställning och få ett värdigt slut. I komptensförsörjnings-

strategin måste vi också ta med nya delar som bred-

dad rekrytering, låt fler jobba mer, förläng arbetslivet, 

karriärmöjligheter, hur vi skapar engagemang samt 

hur och var vi marknadsför oss och våra arbeten. 

Vi behöver kartlägga kompetens, titta på kompetens-

behovet framåt och sedan genomföra en GAP-analys 

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

påbörjat arbetet med att kvalitetssäkra vår rekryte-

ringsprocess och införandet av metoden kompetens-

baserad rekrytering. Vi har också tagit ett grepp om 

kommunens lönebildningsprocess och genomfört en 

lönekartläggning som ska genomföras varje år som en 

aktiv åtgärd i jämställdhetsarbetet, samt vara till grund 

för kommande års lönerevision. 
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Personalpolitik 
 

Vårt mål är att vara en attraktiv arbetsgivare där våra 

medarbetare är vår viktigaste resurs och ambassa-

dörer för Vimmerby kommun.  

Kompetensförsörjningen är avgörande för Vimmerby 

kommuns framtid. Den avgör vilken service och kvalité 

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

mänskliga resurserna - våra medarbetare är vår viktig-

aste resurs för att nå de kvalitets- och servicemål vi 

tillsammans arbetat fram. Vi behöver därför fortsätta 

skapa bra arbetsförhållande och en god arbetsmiljö i 

organisationen så medarbetarna känner tillit och trygg-

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

Det är allas ansvar att tillsammans skapa en kultur i 

hela vår organisation där vår värdegrund MOD, AN-

SVAR och FANTASI råder, så medarbetare ges möjlig-

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

verksamhetens och kommunens utveckling. En positiv 

människosyn och tilltro till människors vilja att delta 

och ta ansvar ska prägla vår organisation.   

 

Sjukfrånvaro 
 

Den rådande pandemin har satt negativa spår i både 

den fysiska och den psykiska arbetsmiljön. Många 

upplever ett ökat tryck med förändrade arbetsförhållan-

den och arbetsmiljö. Den totala sjukfrånvaron har ökat 

vilket skapar oro och ger en högre arbetsbelastning 

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

ser att korttidsfrånvaron ökar medan långtidsfrånvaron 

minskar något.  

Forskning visar att ledarskapet är en viktig faktor i upp-

levelsen av en trygg och bra arbetsmiljö. Under rå-

dande pandemi har vi utökat stödet till våra ledare. Vi 

har också ökat bemanningen på många av våra enhet-

er. 

Antal sjukdagar/årsanställd 2020 2019 2018 2017 2016 

Kommunstyrelseförvaltningen 24 27 20 21 22 

Barn– och Utbildningsförvaltningen  20 17 15 15 15 

Socialförvaltningen 27 19 21 19 21 

Vimmerby kommun 24 19 19 18 19 

Vimmerby Energi & Miljö AB 10 7 5 11 5 

Vimmerby Fibernät AB 3 4 - - - 

Vimarhem AB 6 4 8 8 8 

VkF-koncernen 8 6 6 9 7 

Kommunkoncernen 23 19 18 18 18 

 Kommunkoncernen   Vimmerby kommun  

Sjukfrånvaro i % 2020 2019 2020 2019 

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

Sjukfrånvaro män 1,2% 0,7% 1,1% 3,5% 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arbetsmiljö 

Generellt behöver vi arbeta mera proaktivt 

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

arbetsställen. Vi behöver se över policys och riktlinjer, 

analysera statistik, följa upp och utvärdera våra pro-

cesser och aktiviteter. Vi ser allvarligt på kommunens 

ökade sjuktal och HR-avdelningen behöver kunna ge 

ett stort och kvalificerat stöd inom arbetsmiljö och 

hälsa. Vi behöver förstärka det operativa stödet till 

våra ledare och samtidigt kvalitetssäkra vårt systema-

tiska arbetsmiljöarbete och rehabiliteringsarbete.  

Flera processer kopplade till det arbetet har påbörjats 

och kommer att genomföras under vintern 20/21. 

Bland annat startartade vi upp en arbetsmiljöutbildning 

för chefer och skyddsombud i oktober, en utbildning 

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

kommer också att digitalisera processen tillbud och 

arbetsskaderapportering, ett arbete som påbörjades 

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

delningen av arbetsmiljöuppgifter från Kommunfull-

mäktige till nämnden, samt ett nytt partsgemensamt 

samverkansavtal.  

Vi fortsätter arbetet med att vända kommunens ar-

betssätt från patogent till salutogent utifrån evidensba-

serad forskning kring hälsofrämjande/friska arbetsplat-

ser. Forskningen visar att ledarskapet är den enskilt 

viktigaste faktorn för att skapa fungerande team och 

att kollegiala möten är en framgångsrik metod i arbetet 

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

darutvecklingsprogram där vi tränar alla våra chefer i 

Utvecklande ledarskap (UL) och vårt sätt att arbeta 

med triader och kvartetter. Under 2021 kommer vi 

utöka ledarutvecklingsprogrammet med en fördjup-

ning, Ledarutvecklingsprogram 2.0. 

Vi har påbörjat utbildning i indirekt ledarskap för den 

politiska ledningen. 

 

Sjukfrånvaro och behovet av arbetslivsinriktad 

rehabilitering 

Vimmerby kommun har under ett antal år haft stigande 

sjuktal. Vid en analys av sjukfrånvaron ser vi att den 

psykiska ohälsan ökar och även behovet av arbetslivs-

inriktad rehabilitering. Vi behöver arbeta aktivt med fler 

olika aktiva åtgärder i det systematiska arbetsmiljöar-

betet för att förebygga ohälsa och se de tidiga signa-

ler, samt kvalitetssäkra rehabiliteringsprocessen. 

4 ESS, samverkan mellan Försäkringskassan, Vim-

merby hälsocentral och Vimmerby kommun fortskrider 

kring rehabilitering och förebyggande hälsoarbete. En 

samverkan som vi vill utveckla till att gälla även andra 

hälsocentraler runt omkring Vimmerby. Samverkan är 

en viktig del i rehabiliteringsarbetet för att nå bästa 

resultat för medarbetaren och i processen. 

 

HR-avdelningen  

HR-avdelningens förändringsresa, HR-

transformationen, fortskrider sakta med att förflytta 

arbetet från personaladministration till ett mer vär-

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

arbeta mer proaktivt med våra mänskliga resurser – 

medarbetarna.  

Takten på HR-transformationen och utvecklingen av 

HR-processer som lönebildning, rekrytering och reha-

bilitering har påverkats av den politiska turbulensen 

hösten 2019 och den pågående pandemin, vilket gör 

att vi ännu inte uppnått hög frekvens av proaktivt ar-

bete som skapar värde för medarbetarna och organi-

sationen.  

Under 2020 har HR-avdelningens fokus varit att skapa 

trygghet i organisationen genom att öka stödet till le-

dare, medarbetare, förtroendevalda, skyddsombud 

och fackliga företrädare. Detta har skett genom utökad 

handledning till ledare och personalgrupper, ökad 

samverkan, ökat krisstöd och ökat stöd från företags-

hälsovården. Samtidigt har HR-avdelningen lanserat 

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

ut återkommande information till chefer via utskicket 

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

central personalförsörjningsgrupp har också tillsats för 

att arbeta med behovs- och kompetensinventering. 

Syftet är att underlätta och stödja personalplaneringen 

inom framförallt vård och omsorg, skola och förskola, 

samt räddningstjänst, kost och lokalvård där vi ser hög 

arbetsbelastning och ökad sjukfrånvaro. 

Inom ramen för HR-transformationen hade  HR-

avdelningen flera utbildningar inplanerade under våren 

men som nu fick skjutas på till hösten. Även utbildning 

för chefer gällande arbetsmiljöansvar och lönesättning 

fick vi skjuta på till hösten.  

Under sommaren har en ny upphandling av ledarut-

vecklingsprogram och handledning åt våra chefer 

inom kommunkoncernen genomförts. Sedan 2013 har 

132 chefer genomgått utbildningen och i december 

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

fer. Ledarutveckling över gränserna fortsätter under 

hösten där Vimmerby kommun har tre platser.  

HR-avdelningen har under flera år haft knapphändiga 

resurser och utökade under hösten med en HR-

strateg. Den vakans som funnits under ett år tillsättes i 

oktober.  

 

Övrig analys  

2020 är ett annorlunda år med en rådande pandemi 

och efterarbetet av den politiska turbulensen 2019 där 

vi nu fokuserar på att bygga tillit och trygga organisat-

ionen. 

Framöver måste kommunen få till en gemensam per-

sonalpolitik i hela organisationen och aktivt arbeta 

mer med våra värderingar, vår värdegrund, delak-

tighet, lärande och kultur.  Vi måste fortsätta arbetet 

med kompetensförsörjningen och ta fram en kompe-

tensförsörjningsstrategi.  
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Resultaträkning, mnkr 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Extraordinära poster  - - - - 

Årets resultat  31,6 15,9 29,0 22,3 

Vimmerby kommun Kommunkoncern 

Borstingen 
Foto: Bosse Nyberg 
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Balansräkning, mnkr 

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

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar  0,2 2,1 - - 

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

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

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

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

Omsättningstillgångar      

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

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

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

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

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

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

Eget kapital och avsättningar      

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

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

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

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

Därav övriga avsättningar  58,8 57,7 - - 

Skulder      

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

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

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

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

      

Ställda panter  219,5 227,5 - - 

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

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

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

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

Vimmerby kommun Kommunkoncern 
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Kassaflödesanalys, mnkr 

 Not 2020 2019 2020 2019 

Den löpande verksamheten      

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

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

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 

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

      

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      

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

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

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

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

      

Investeringsverksamheten      

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

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

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

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

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

      

Finansieringsverksamheten      

Nyupplåning  140,0 50,0 50,0 - 

Erh anslutningsavgifter fiber  1,4 2,3 - - 

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

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

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

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

      

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

      

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

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

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

      

Tilläggsupplysningar, Poster som inte ingår i kassaflödet      

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

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

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

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

Anläggningstillgång återföring  -0,3 - - - 

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

Övriga avsättningar  1,1 -12,1 - - 

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

Avgångsvederlag  - -1,0 - - 

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

Vimmerby kommun Kommunkoncern 
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Noter till resultaträkningen, mnkr 

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

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

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

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

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

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

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

Övrigt 6,0 5,7 5,4 1,3 

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

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

     

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uppskjuten skattekostnad 2,3 -2,1 - - 

Övriga kostnader -0,4 -0,2 - - 

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

     

Revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport och årsre-

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

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

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

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

sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas:   

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

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

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

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

Nedskrivning fibernät -3,3 -19,0 - - 

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

     

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

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

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

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

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

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

     

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

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

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

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

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

Kostnadsutjämning 5,8 -8,7 5,8 -8,7 

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

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

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

Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar     

I december 2015 erhölls bidrag med 22,1 mnkr.     

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

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

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

Kommunen     

Borgensavgift - - 4,3 3,3 

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

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

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

Övriga finansiella intäkter 0,1 - 0,1 - 

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

 
    

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

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

Kommunen     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
    

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

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

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

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

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

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

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

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

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

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

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

Omklassificering 0,5 - 0,5 - 

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

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

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

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

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

Bokfört värde 615,7 596,9 30,6 32,3 

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

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

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

skuldförda finansiella leasingförpliktelser.  

     

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

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

Långfristig utlåning     

Lån SEB 212,1 212,1 212,1 212,1 

Långfristig fordran koncernföretag - - 7,4 7,4 

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

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

Aktier     

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

Varav:  

- nominellt värde aktier 6,1 mnkr 

- överkursfond 20 mnkr 

- övrigt aktieägartillskott 122,6 mnkr     

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

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

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

Övriga andelar 1,0 0,9 0,8 0,7 

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

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

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

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

Förråd 10,4 8,7 - - 

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

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

Exploateringsområde Vendledal 2 - 1,2 - 1,2 

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

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

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

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

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

Fordringar koncernbolag - - 26,4 33,4 

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

Summa kortfristiga fordringar  122,8 130,3 89,1 88,5 
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 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

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

Placering av pensionsmedel via KLP:     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

marknadsvärde är +13,8 mnkr för år 2020.  

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

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

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

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

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

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

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

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

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

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

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

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

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

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

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

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

Bokfört värde 75,7 74,4 75,3 74,0 

Aktualiseringsgrad 90%     

Uppskjuten skatteskuld 34,6 34,6 - - 

Övrigt 24,2 23,1 - - 

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

Specifikation -  Avsatt till pensioner:     

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

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

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

Löneskatt 14,7 14,4 14,7 14,4 

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

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

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

Nyupplåning 140,0 50,0 50,0 - 

Amortering lån -17,4 -17,4 - - 

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

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

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

Nya fiberanslutningsavgifter  1,4 2,3 - - 

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

Avgångsvederlag - -1,0 - - 

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

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

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

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

År Kapitalbindning Räntebindning 

2021 179,7  626,6  

2022 147,7  362,0  

2023 262,7  192,0  

2024 336,4  88,0  

2025 134,7  125,0  

2026 114,7  65,0  

2027 9,7  -  

2028 9,7  -  

2029 9,7  -  

2030 9,7  -  

2031 9,7  -  

2032 9,6  -  

2033   4,8  -  

2034 219,8  -  

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

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

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

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

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

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

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

Skulder koncernbolag - - 14,0 27,1 

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

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

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

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

Borgensåtagande, kommunalägda bolag:     

Bostadsföretag - - 299,0 299,0 

Övriga företag - - 431,4 351,2 

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

Borgensåtagande, externa:     

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

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

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

 

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

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

mar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 

 

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

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

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

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

nomisk förening. 

 

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

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

tillgångar till 525 483,4 mnkr.  

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

uppgick till 1 280,7 mnkr.  

 

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Kommunkoncern  

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

Vimmerby kommun 78,9 76,4 

Vimmerby Energi & Miljö AB 134,7 60,3 

Vimarhem AB 19,2 21,6 

Vimmerby Fibernät AB 7,0 5,6 

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

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

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

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

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

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

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

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

avtalen räknats som operationell leasing.  

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

Kulturskolan 

Foto: Josefine Antonsson 
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Driftsredovisning, mnkr 

Nämnd  Årsutfall 2020 

Budget 2020 
efter tilläggs-

anslag 
Avvikelse mot 
budget, mnkr 

Avvikelse mot 
budget, % 

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

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

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

      

Valnämnden Intäkter - - - - 

 Kostnader - -0,1 0,1 - 

 Netto - -0,1 0,1 - 

      

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

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

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

      

Revisorerna Intäkter - - - - 

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

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

      

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

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

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

      

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

 Kostnader -94,4 -96,5 2,1 2% 

 Netto -5,8 -8,0 2,2 27% 

      

Utvecklingsavdelningen Intäkter  2,7 1,7 1,0 59% 

 Kostnader -31,2 -31,9 0,7 2% 

 Netto -28,5 -30,2 1,7 6% 

      

Barn– och Intäkter  65,5 32,3 33,2 103% 

utbildningsnämnden Kostnader -432,1 -398,2 -33,9 -9% 

 Netto -366,6 -365,9 -0,7 - 
      

Socialnämnden Intäkter  83,5 47,8 35,7 75% 

 Kostnader -498,5 -437,4 -61,1 -14% 

 Netto -415,0 -389,6 -25,4 -7% 

      

Miljö– och  Intäkter  - - - - 

byggnadsnämnden Kostnader -8,9 -8,9 - - 

 Netto -8,9 -8,9 - - 

      

SUMMA exkl finansieringen Intäkter  316,4 218,4 98,0 45% 

 Kostnader -1 306,6 -1 197,9 -108,7 -9% 

 Netto -990,2 -979,5 -10,7 -1% 

       

Finansen Intäkter  1 079,6 1 063,7 15,9 1% 

 Kostnader -60,4 -64,5 4,1 6% 

 Netto 1 019,2 999,2 20,0 2% 

      

Totalt Intäkter  1 396,0 1 282,1 113,9 9% 

 Kostnader -1 367,0 -1 262,4 -104,6 -8% 

 Netto 29,0 19,7 9,3 47% 
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Investeringsredovisning, mnkr  

Nämnd/bolag 
Utfall  
2020 

Budget 
2020  

Avvikelse 
mnkr 

Avvikelse  
% 

Utfall  
2019 

Kommunstyrelseförvaltningen 76,2 78,9 -2,7 -3% 76,1 

Barn– och utbildningsnämnden 1,0 - 1,0 - - 

Socialnämnden 1,7 1,1 0,6 55% 0,3 

Totalt Vimmerby kommun 78,9 80,0 -1,1 -1% 76,4 

Vimmerby Energi & Miljö AB-konc. 134,7 113,0 21,7 19% 60,3 

Vimmerby Fibernät AB 7,0 2,1 4,9 236% 5,6 

Vimarhem AB 19,2 53,0 -33,8 -64% 21,6 

Totalt VkF-koncernen 160,9 168,1 -7,2 -4% 87,5 

Totalt kommunkoncernen 239,8 248,1 -8,3 -3% 163,9 

Årets större investeringar  
Utfall  
2020 

Budget 

2020 

Avvikelse 

mnkr 
Avvikelse 

% 
Pågående 

201231 

      
Kommunstyrelseförvaltningen:      

Exploatering Nybble 4,0 1,7 2,3 135% X 

Krönsmon gatunät 4,1 1,7 2,4 141%  

Krönsmon infart från riksvägen 6,7 6,5 0,2 3% X 

Brandstation ombyggnad 9,2 4,3 4,9 114% X 

Vimarskolan upprustning 11,1 13,0 -1,9 -15%  

Vidala utbyggnad 3,2 5,0 -1,8 -36% X 

Södra Vi förskola utbyggnad 4,9 7,7 -2,8 -36% X 

Ny förskola Vimmerby 0,1 5,0 -4,9 -98% X 

Ishallen ombyggnad 4,5 4,5 - -  

      
Vimmerby Energi & Miljö AB      

Debiteringssystem BFUS 6,2 5,0 1,2 24%  

Elfilter Södra Näs 4,5 4,8 -0,3 -6%  

Vattenrening industri (BRIS) 98,7 129,4 -30,7 -24% X 

Omvandlingsområde Tobo 10,3 9,0 1,3 14%  

Nosshult VA 5,7 6,0 -0,3 -6%  

Toverums avloppsanläggning 4,5 2,0 2,5 124%  

      
Vimmerby Fibernät AB      

Stamnät Öster 4,0 - 4,0 -  

      
Vimarhem AB      

Fastigheten Uven 7 0,3 53,0 -52,7 -99% X 
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Investeringsredovisning, kommentarer 
Investeringar i Vimmerby kommun 

 

Vimmerby satsar och växer löpande. Under 2020 av-

sattes en rambudget på 80 miljoner kronor för investe-

ringar i kommunen. Tyngdpunkten har varit på reinve-

steringar men även nya exploateringar för att möta nu-

varande och kommande behov både från invånare, 

föreningar samt företag. Utfallet på 78,9 miljoner kronor 

är väldigt bra och visar att planerade åtgärder utförs 

inom beslutad ram och att vi arbetar följsamt med upp-

följningar och insatser under året med hög nyttjande-

grad. 

 

 

Exploateringar 

 

Vimmerby satsar på ännu ett centralt bostadsområde 

kallat Nybble som kommer tillföra över 20 villatomter 

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

boende med 86 lägenheter. Projektet med markförbere-

dande arbete planerades pågå under 2020 och 2021. 

Avsatta medel för 2020 var från början 1,7 miljoner kro-

nor men projektet har gått snabbare än planerat och 

omfördelning inom ramen till 4,06 miljoner kronor möj-

liggjorde en högre takt än planerat, utfallet blev 4 miljo-

ner kronor. Projektet planeras nu vara klart sommaren 

2021. Den nya förskolan som planeras på Nybbleområ-

det samprojekteras istället under 2021 med det plane-

rade Vård- och omsorgsboendet, därav det låga utfallet 

på 100 tusen kronor under 2020 som efter omdispone-

ringsbeslut hade 1 miljon kronor avsatt. 

 

Vimmerbys nyaste industri- och handelsområde Kröns-

mon har under 2020 fått sin första tomt såld och kom-

munen har under 2020 avsatt efter omdisponering sam-

manlagt 10,2 miljoner kronor för att påbörja färdigstäl-

landet av infrastrukturen på området. Det har inneburit 

ny väg och även gång- och cykelväg på området. An-

slutningen till riksvägen har påbörjats men är ännu inte 

färdigställd. Utfallet på 10,8 miljoner kronor stämmer 

väl överens med utfört arbete. 

 

 

Reinvesteringar 

 

Stor del av kommunens investeringar består till stor del 

av reinvesteringar för att upprätthålla dagens standar-

der och ökade krav i många av kommunens fastigheter. 

  

Brandstationen har fått både en tillbyggnad och om-

byggnad på sin fastighet. Nya lagkrav och även ett om-

fattande arbete med friska brandmän har varit utgångs-

punkten. Projektet blir klart i början av 2021 men har 

blivit mycket dyrare än beräknat på grund av höga sä-

kerhetskrav från tillsynsmyndigheter och nya lagar som 

fastställdes under 2020. På Vimarskolan har man gjort 

omfattande upprustning av lokaler i H-huset för ämnen 

som trä- och syslöjd samt bild på övre plan. På nedre 

plan har man också renoverat för förskoleverksamhet. 

 

I Södra Vi på Vidala planerades en utbyggnad men 

kommunen har fått backa och fokusera på att bygga 

om och rusta upp i befintliga lokaler. Det är på grund av 

svårigheterna att bygga ihop en så pass gammal fastig-

het med en ny, det blir inte kostnadseffektivt eller bra 

för verksamheten långsiktigt. Det har inneburit ett lägre 

utfall än planerat för 2020 men istället tar man under 

2021 fram en tioårig investeringsplan för Vidala i befint-

liga lokaler. 

 

På förskolan i Södra Vi har man planerat för en utbygg-

nad med två avdelningar och ett nytt tillagningskök 

samt renovering av befintliga lokaler. Det gjordes en 

upphandling under 2020 men som man fick stoppa då 

det vida överskred planerad budget för projektet. Nu 

utreder man vidare hur projektet kan genomföras via 

befintligt SKR-avtal eller ändra kravspecifikationen i 

upphandlingen. 

 

Till ishallen avsatte man 4,5 miljoner kronor för att klara 

av nya lagkrav på ventilation och brandskydd som akti-

verades i samband med ombyggnationen. Utfallet blev 

helt enligt plan på 4,5 miljoner kronor. 

 

Efter omdisponering under året avsatte man totalt 30,8 

miljoner kronor till reinvesteringar och utfallet blev lite 

högre med 32,9 miljoner kronor. 

 

 

Investeringar i Vimmerby Energi & Miljö AB 

 

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

skilt största projektet under 2020 och är fortfarande 

pågående. Industrierna står för viss del av investerings-

kostnaderna men dessa belopp reflekteras inte i an-

givna belopp utan ligger än så länge som skuld anslut-

ningsavgifter. 

 

 

Investeringar i Vimmerby Fibernät AB 

 

Stamnät Öster var ett projekt som följde med vid över-

tagandet av fiberverksamheten från kommunen och 

någon budget fanns ej tillgänglig. 

 

 

Investeringar i Vimarhem AB 

 

Kommunfullmäktige har tagit ställning till nyproduktion 

av bostäder på fasigheten Uven 7. På grund av lång-

dragen process vad gäller detaljplan så har byggstart 

inte genomförts. Planering för byggstart väntas bli till 

senvår/sommar 2021. 
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Mål tagna i budget 2020 

Kommunstyrelseförvaltningen (exkl samhällsbyggnadsavd) 

Perspektiv Mål Måluppfyllelse  

Ekonomi 
En ekonomi i balans Utfallet är 6,5 mnkr bättre än budgeten.  

Invånare 

och brukare 

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

Verksamhet 

och  

medarbetare  

Nöjda och friska medarbetare samt chefer 

med ett utvecklande ledarskap.  

Andelen chefer som genomgått ledarskapspro-

grammet (12 deltagare/grupp): Program 10 avslu-

tas i september 2020. Program 11 och 12 pågår. 

Program 13 startar i december 2020. Nära målet. 

 

Ingen medarbetarenkät har genomförts för året. 

Målet går inte att mäta. 

 

Sjukfrånvaro har ökat sedan Pandemin, Covid 19 

började och därför är målet svårt att nå. Målet ej 

uppfyllt. 

 

Då alla ovanstående indikatorer ingår i totala målet 

gör att vi snittar måluppfyllelsen till Nära målet. 

 

Utveckling  En hållbar utveckling för framtiden.  Pågående process.  

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Perspektiv Mål Måluppfyllelse   

Ekonomi  

En ekonomi i balans. Målet är uppnått då resultatet är ett överskott mot 

budget. Däremot finns avvikelser och variationer på 

verksamhetsnivå.  

 

Minska matsvinnet. Korrekta mätningar av svinn har ej kunnat genomfö-

ras på grund av covid-19.  
 

Invånare 

och brukare  

En organisation för kommunalt krisstöd 

ska vara etablerad och temaaktivitet riktad 

mot allmänheten med fokus på krisbered-

skapsfrågor och civilt försvar ska vara ge-

nomförd. 

Organisation för kommunalt krisstöd och temaaktivi-

tet mot allmänheten har inte genomförts på grund 

av pandemin. Även den nationella krisberedskaps-

veckan ställdes in av MSB vilket var ett av de forum 

med riktade insatser mot allmänheten med inrikt-

ning på krisberedskap och civilt försvar.  

 

Verksamhet 

och  

medarbetare  

Sänkt sjukfrånvaro på lokalvårdsenheten. Sjukfrånvaron är, trots den pandemi som pågått 

under året, lägre 2020 jämfört med 2019.  
 

Utveckling  

Övergå till fossilfritt bränsle (HVO) inom 

gatukontorets driftsenhet. 

Målet, att uteslutande använda fossilfritt bränsle 

(HVO) där så är möjligt, är uppnått. 
 

Källsortering. Målet, att minst 10 % av kommunens fastigheter 

ska ha källsortering, är uppfyllt med råge. Det finns 

nu källsortering i 59 % av fastigheterna. 
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Socialnämnden 

Perspektiv Mål Måluppfyllelse  

Ekonomi 
En ekonomi i balans.  Underskott mot budget med 25,4 mnkr.   

Invånare 

och brukare 

Brukare och patienter ska vara nöjda med 

de insatser som ges.  

Ett av tre verksamhetsområden har ett resultat över 

genomsnittsnivå i nationell brukarundersökning, två 

verksamhetsområden strax under genomsnittsnivå. 

(målnivå: minst genomsnittsnivå inom alla verksam-

hetsområden)  

 

Verksamhet 

och  

medarbetare  

Verksamheten ska ha medarbetare med 

god kompetens att utföra sitt uppdrag. 

82 % av tillsvidareanställda medarbetare har ade-

kvat kompetens för sitt uppdrag. (målnivå: 80 %)  

 

Utveckling  

Invånare och brukare ska ges möjlighet till 

trygghet och självständighet genom att det 

finns verksamhet som motsvarar behov. 

62 beslut har inte kunnat verkställas (helt eller del-

vis), inom tre månader. (målnivå: alla beslut)  

 

Mål tagna i budget 2020 

Barn– och Utbildningsnämnden 

Perspektiv Mål Måluppfyllelse  

Ekonomi 

En ekonomi i balans där resurserna förde-

las behovsstyrt. 

Nämnden är på god väg att nå målet. Fortfarande 

underskott i förhållande till budget, dock endast 

med 0,7 mnkr.   

 

Invånare 

och brukare  

Alla elever ska lyckas. Andelen elever som uppnått kunskapskraven i 

samtliga ämnen i åk 6 ökade från 75,7 % till 82 %. 

Andelen elever som uppnått kunskapskraven i 

samtliga ämnen åk 9 sjönk från 79 % till 73 %, vil-

ket är ett genomsnittligt resultat. 

Behörighet till gymnasiet ökade från 84 % till 87 %, 

medan det genomsnittliga meritvärdet sjönk från 

229,9 till 210,6. Andelen elever med gymnasieexa-

men sjunker marginellt.  

 

Vårdnadshavare och elever är nöjda med 

verksamheten 

Vårdnadshavarna i grundskola och förskola är nå-

got mindre nöjda än föregående år, men mer nöjda 

i gymnasiet. Målet nås i förskola. Eleverna i grund-

skolan är mer nöjda (8,1). Gymnasiet har för få 

svar för att kunna räknas med  

 

Verksamhet 

och  

medarbetare  

Alla på förvaltningens arbetsplatser 

präglas av en god psykisk och fysisk ar-

betsmiljö. 

Målet nås i alla tre delenkäter i samtliga verksam-

heter, förutom vad gäller ”Arbetsmiljö och trivsel” i 

grundskolan, där resultatet är 7,9 (målnivå 8).  

 

Utveckling  

Alla förskolor och skolor har en miljö fri 

från kränkande behandling, diskriminering 

eller trakasserier. 

Genomsnittet för påståendet ”Jag känner mig 

trygg i skolan” är 8,7 i åk 5 och 8,5 i åk 8 på en 

tiogradig skala. Vimmerby har ej fått någon kritik 

på anmälningar till Skolinspektionen gällande 
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Mål tagna i budget 2020 

Miljö- och Byggnadsnämnden 

Perspektiv Mål Måluppfyllelse  

Ekonomi 
Verksamheten bedrivs inom budget. Utfallet prickar i princip budget.  

Verksamhet -41 tkr, nämnd -17 tkr.  
 

Invånare 

och brukare  

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

med servicen och ger förvaltningen fortsatt höga 

betyg i Insiktsmätningen för information, tillgänglig-

het, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och 

effektivitet.  

 

Verksamhet 

och  

medarbetare  

Gott samarbete. Totalt sett ökar område samarbete i medarbetar-

enkäten och ligger på en hög nivå; 97,8%, när man 

summerar betyg 3-5. De högt satta målnivåerna 

uppnås dock inte på grund av för stor andel betyg 

3.  

 

Gott ledarskap. Betygen ökar och 93,8% av medarbetarna tycker 

att ledarskapet är gott.  
 

Stolthet. 98,4% av medarbetarna upplever stolthet över sitt 

jobb och över att jobba på Hultsfred-Vimmerby 

miljö- och byggnadsförvaltning.  

 

God personalhälsa. Förvaltningen har en god personalhälsa med låg 

sjukfrånvaro: 1,90% av all arbetad tid.  

 

Utveckling  

Hållbara planer. Enligt den bedömning som gjorts fram tills nu upp-

fyller planerna målet. Nyckeltal och mätmetod har 

inte varit heltäckande och har därför utvärderats. 

2021 kommer målet istället att mätas genom att 

titta på detaljplaners påverkan på vår livsmiljö ge-

nom att använda ett nytt verktyg som kallas ESTER 

och är framtaget av Boverket.  

 

Ständigt förbättrat hållbarhetsarbete. Vimmerby tappar 18 placeringar till plats 136 och 

Hultsfred klättrar 5 placeringar till plats 138 när 

Aktuell hållbarhet rankar Sveriges miljöbästa kom-

muner 2020. Val av frågor i enkäten och trender 

inom området kan medföra stora variationer i resul-

tat mellan åren.  
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Mål tagna i budget 2020 

Överförmyndare i samverkan 

Perspektiv Mål Måluppfyllelse  

Ekonomi 

En ekonomi i balans. Prognosen visar ett överskott om 491 tkr som beror 

på att införandet av e-tjänst och nytt verksamhets-

system har fått skjutas på framtiden.  

 

Årlig utbildning av ställföreträdare.  Den årliga gemensamma utbildningen inom Kalmar 

län för ställföreträdare genomfördes i november 

digitalt med 33 deltagare totalt från Vimmerby, 

Kinda, Ydre och Åtvidaberg kommuner. I december 

deltog totalt 50 ställföreträdare i en egen arrange-

rad digital utbildning med tema årsredovisning.  

 

Invånare 

och brukare  

God tillgång på ställföreträdare.  Målet är att förordna ställföreträdare inom två må-

nader, vilket i dagsläget är svårt då det är mycket 

svårt att rekrytera nya ställföreträdare.  

 

Verksamhet 

och  

medarbetare  

Överförmyndaren ska arbeta för att ha en 

god tillgänglighet, gott bemötande och 

snabb handläggning med hög kvalité.  

Enkäten kommer att skickas februari 2021.   

Effektiv handläggning av anmälningar om 

behov av ställföreträdare.  

I början av året hade vi svårt på grund av sjukskriv-

ning och vakant tjänst att hinna med handläggning-

en på ett effektivt sätt. Under andra halvan av året 

har läget förbättrats.  

 

Medarbetare och överförmyndare ska ha 

kompetens för att utföra sitt uppdrag.  

Med anledning av pandemin har utbildningar och 

nätverksträffar senarelagts till hösten 2020. Samt-

liga handläggare har deltagit i länsträff och olika 

utbildningar. Nyrekryterade handläggare har delta-

git i introduktionsutbildning.  

 

Effektivare granskning av årsräkningar.  Vid augusti månads utgång var 30 procent av års-

redovisningarna granskade.  

 

Utveckling  

Införande av e-tjänst för att effektivera 

redovisning för ställföreträdare och hand-

läggare.  

Avtal tecknats och införande kommer ske under 

2022.  
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Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer 

från Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att 

de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ford-

ringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde 

där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering av kort-

fristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet. Placeringsmedel är upp-

tagna till marknadsvärdet. Bolagens årsredovisningar har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och enligt Bok-

föringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 och koncernredovisning (K3). 

RKR-rekommendationer 
Rek. är 
uppfylld 

Rek. är 
delvis 
uppfylld 

Rek. är 
inte 
uppfylld Kommentar 

R1 Bokföring och arkivering X    

R2 Intäkter X   

Fr o m år 2015 har investeringsbidrag erhållits 
med 15,0 mnkr. Av dessa är 13,4 mnkr för 
äldreboendet Borghaga/Vimarhaga. Upplös-
ningen av investeringsbidragen matchas mot 
investeringarnas avskrivningstid. Snittet för 
Borghaga/Vimarhaga är 68 år. Innebär att 0,3 
mnkr har intäktsförts under år 2020. 

R3 Immateriella anläggningstillgångar X    

R4 Materiella anläggningstillgångar X   
Linjär avskrivning tillämpas. Gräns för aktivering 
är ett basbelopp. Komponentavskrivning på 
byggnader, gator och vägar tillämpas. 

R5 Leasing  X  Hyresavtal redovisas ej. 

R6 Nedskrivningar X    

R7 
Finansiella tillgångar och  
finansiella skulder X    

R8 Derivat och säkringsredovisning X    

R9 
 

Avsättningar och ansvars-
förbindelser X    

R10 Pensioner X   
Värdering är gjord med tillämpning av RIPS 19. 
För de förtroendevalda politikerna gäller OPF-
KL.  

R11 
Extraordinära och jämförelse-
störande poster X    

R12 Byte av redovisningsprinciper mm X   
Fr o m 190101 är placeringsmedel upptagna till 
marknadsvärdet. 

R13 Kassaflödesanalys X    

R14 Drift och investering X    

R15 Förvaltningsberättelse X    

R16 Sammanställda räkenskaper X   
Vid upprättande av koncernredovisning har 
kommunens redovisningsprinciper varit vägle-
dande. Inga väsentliga avvikelser har noterats. 

R18 
Övriga upplysningar som ska  
lämnas i not X    
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Ord– och begreppsförklaringar 
Anläggningstillgångar 

Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande bruk 

så som byggnader, mark, inventarier, maskiner och 

aktier. 

 

Ansvarsförbindelser 

Förpliktelse i form av borgensåtagande, ställda panter 

och dylikt. Om förpliktelsen måste infrias belastar den 

resultatet. 

 

Avskrivning 

Årlig värdeminskning av anläggningstillgångar där av-

skrivningen sker utifrån förväntad livslängd. 

 

Avsättning 

Förpliktelser som är säkra eller högst sannolika till sin 

förekomst men ovissa till belopp och infriandetidpunkt. 

När förpliktelsen uppstår belastas resultatet. 

 

Balanskrav 

Lagstadgat krav om att kommunens intäkter ska över-

stiga kostnaderna. 

 

Balansräkning 

Visar den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfället 

samt hur kapitalet har använts (tillgångar) och hur det 

har anskaffats (skulder och eget kapital). 

 

Blandmodellen 

Redovisningen av kommunens pensionsskuld görs dels 

som skuld i balansräkningen för intjänad pensionsrätt 

efter 1998 men även som en ansvarsförbindelse utan-

för resultat- och balansräkningen för pensionsrätt intjä-

nad före 1998. 

 

Derivat 

Ett värdepapper vars värde beror på värdet av den un-

derliggande tillgången. Olika former av derivat är op-

tioner, terminer och swappar. De vanligaste formerna 

av underliggande tillgångar är valutor, aktier, obligation-

er, räntor, råvaror och index. 

 

Eget kapital 

Skillnaden mellan tillgångar samt skulder och avsätt-

ningar. Visar kommunens förmögenhet, dvs alla tidi-

gare års sammanräknade resultat.  

Det egna kapitalet består av:  

 Anläggningskapital, bundet kapital i anläggning-

ar. 

 Rörelsekapital, fritt kapital för framtida drift– och 

investeringsändamål. 

 

Exploateringsverksamhet 

Åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningsställa 

råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor 

eller industrier. 

Finansiell leasing 

Avtal där äganderätten kan övergå till leasetagaren 

(kommunen) vilket innebär att de ekonomiska risker 

och fördelar som är förknippat med ägandet också 

övergår. 

 

Kapitalkostnader 

Samlingsbegrepp för planmässig avskrivning och intern 

ränta. En investeringskostnad fördelat över tid. 

 

Kassaflödesanalys 

Beskriver hur kommunen fått in pengar under året och 

hur de använts. 

 

Kommunkoncern 

I kommunkoncernen ingår Vimmerby kommun och Vim-

merby kommun Förvaltnings AB-koncernen (VkF). Se 

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

koncernen. 

För att få fram kommunkoncernens resultat– och  

balansräkning tas alla mellanhavanden bort mellan bo-

lagen och kommunen såsom fordringar, skulder, försälj-

ning, inköp och andra resultatpåverkande poster. 

Vimmerby kommun äger Vimmerby kommun Förvalt-

nings AB till 100%. 

 

Kortfristig fordran/skuld 

Lån, fordran, skuld som förfaller till betalning inom ett 

år. 

 

Likvida medel 

Kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt, 

till exempel kassa– och banktillgångar.  

 

Likviditet 

Betalningsberedskap på kort sikt. Består av kassa– och 

bankmedel. 

 

Långfristig fordran/skuld 

Lån, fordran, skuld som förfaller till betalning senare än 

ett år efter balansdagen. 

 

Nettoinvesteringar 

Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag. 

 

Nettokostnader 

Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och 

ersättningar. Finansieras med skattemedel. 

 

Nyckeltal 

Mäter förhållandet mellan två enheter. 

 

Omsättningstillgångar 

Tillgångar som på kort tid kan omsättas till likvida  

medel och inte är avsedda för stadigvarande bruk, till 

exempel förråd, exploateringsfastigheter, fordringar, 

kassa och bank. 
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Periodisering 

Fördelning av intäkter och kostnader till rätt redovis-

ningsperiod. 

 

Resultaträkning 

Sammanfattar intäkter och kostnader och nettot av 

detta är årets resultat, vilket då blir årets förändring av 

det egna kapitalet. 

 

Resultatutjämningsreserv 

Kommunen kan bygga upp en reserv via det egna kapi-

talet för att kompensera perioder med sämre skattein-

täktsutveckling och utjämna över konjunkturcykler. 

 

Ränteswap 

Avtal mellan två parter om en utväxling eller ett byte av 

räntebetalningar under en given löptid, till exempel byte 

av fast ränta mot rörlig. 

 

Rörelsekapital 

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga 

skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finan-

siella styrka. 

 

Självfinansieringsgrad 

Beskriver hur stor del av kommunens intäkter som  

finansierar årets investeringar och som man alltså inte 

behövt låna till. 

 

Soliditet 

Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, d v s 

graden av egenfinansierade tillgångar. Beskriver den 

långsiktiga betalningsförmågan. Uttrycks i procent. 

 

Stibor 

STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) är en dag-

lig referensränta beräknad som ett medelvärde av rän-

torna SEB, Nordea, Svenska Handelsbanken, Swed-

bank och Danske Bank ställer till varandra för utlåning i 

svenska kronor. STIBOR används som referens för 

räntesättning eller prissättning av derivatinstrument.  

 

Årsarbetare 

Antal anställda omräknade till heltidsanställningar. 

 

Symbolfärgernas betydelse 

  
Målet är  

uppfyllt 
  

Nära  

målet 
  

Målet är inte  

uppfyllt 
  

Uppgift saknas eller 

kan inte bedömas 

Ord– och begreppsförklaringar 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-03-16 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 85  2021/147 Id  
 

Årsredovisning 2020 - Vimmerby kommuns förvaltnings AB och dess 
dotterbolag 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. godkänna årsredovisning 2020 för Vimmerby kommun Förvaltnings AB (VKF) och 
de dotterbolag som ingår i VKF-koncernen. 

2. godkänna verksamheten 2020 i Vimmerby kommun Förvaltnings AB och de 
dotterbolag som ingår i VKF-koncernen då den varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

3. uppdra till kommunens stämmoombud att vid årsstämman för Vimmerby kommun 
Förvaltnings AB och de dotterbolag som ingår i VKF-koncernen rösta för att: 

a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall 
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 

b)  disponera bolagens vinster eller förluster enligt de fastställda 
balansräkningarna 

c)  bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och de 
verkställande direktörerna; samt att 

d)  arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer 
som utsetts av kommunfullmäktige i Vimmerby i enlighet med av 
kommunfullmäktige i Vimmerby beslutade bestämmelser om arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda samt att arvode till revisor ska utgå enligt 
godkänd räkning. 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 

 
Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-03-16 

 

 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning 2020 för 
Vimmerby kommun Förvaltnings AB (VKF). 

Årets resultat i årsredovisningen uppgår till -1,1 miljoner kronor för VKF-koncernen 
och till -5,7 miljoner kronor för Vimmerby kommun Förvaltnings AB.  

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att verksamheten 2020 i Vimmerby kommun 
Förvaltnings AB och de dotterbolag som ingår i VKF-koncernen varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

Årsredovisning 2020 för Vimmerby kommun Förvaltnings AB och dotterbolag, 
uttalande om KS uppsiktsplikt samt stämmodirektiv överlämnas till kommunstyrelsen 
för godkännande. 
 

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

Vimmerby kommun Förvaltnings AB är moderbolag för de helägda bolagen Vimmerby 
Energi & Miljö AB (med dotterbolagen Vimmerby Energiförsäljning AB och 
Vimmerby Energi Nät AB), Vimarhem AB och Vimmerby Fibernät AB. Dessa aktier 
har ett bokfört värde på totalt 163,6 mnkr i moderbolagets bokslut för 2020. 
 
Förvaltningsberättelsen  
Moderbolagets resultat är -5,7 mnkr. Det totala resultatet för VKF-koncernen är -1,1 
mnkr. 

Moderbolagets tillgångar uppgår till 183,7 mnkr, skulder och avsättningar uppgår till 
44,1 mnkr och det egna kapitalet till 139,6 mnkr. Koncernens tillgångar uppgår till 1 
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Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-03-16 

 

 
 

388,3 mnkr, skulder och avsättningar uppgår till 1 190,8 mnkr och det egna kapitalet 
och minoritetsintressen till 197,5 mnkr.  

Styrelsen och verkställande direktören föreslår i förvaltningsberättelsen att 
moderbolagets till förfogande stående förlustmedel disponeras så att de balanseras i ny 
räkning.  
 
Revisionsberättelsen  
Revisionsberättelse är under upprättande. Underlag för revision har varit årsredovis-
ningen, av styrelsen fattade väsentliga beslut samt åtgärder och förhållanden i bolaget. 
Utifrån denna granskning kommer revisorerna sannolikt att tillstyrka att årsstämman 
fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen samt 
disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

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

Kommunstyrelsen har tagit del av bolagens egenkontroll genom årsredovisningshand-
lingar. 

Utifrån informationen i dessa handlingar och avstämningar med revisorer och lek-
mannarevisorer samt den uppsikt kommunstyrelsen i övrigt utfört under året i form av 
rapporter, tertialuppföljningar och bolagsdialoger är det förvaltningens bedömning att 
verksamheten under 2020 varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-11 
Årsredovisning 2020 för Vimmerby kommun Förvaltnings AB 
Årsredovisningar 2020 för dotterbolagen 
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Tjänsteskrivelse 
Sida 
1(3) 

Datum 

2021-03-11  
Referens 

  
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
Eric Carlsson 

 Id 2021/147 
 
 

 
 Kommunfullmäktige 

 
  

Årsredovisning 2020 för Vimmerby kommun 
Förvaltnings AB och dotterbolagen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen: 
1. Årsredovisning 2020 för Vimmerby kommun Förvaltnings AB 
(VKF) och de dotterbolag som ingår i VKF-koncernen läggs med 
godkännande till handlingarna. 
2. Verksamheten 2020 i Vimmerby kommun Förvaltnings AB och de 
dotterbolag som ingår i VKF-koncernen läggs med godkännande till 
handlingarna då den varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
3. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att vid årsstämman för 
Vimmerby kommun Förvaltnings AB och de dotterbolag som ingår i 
VKF-koncernen rösta för att: 
a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt i     

förekommande fall koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen; 

b)  disponera bolagens vinster eller förluster enligt de fastställda 
balansräkningarna; 

c)  bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna 
och de verkställande direktörerna; samt att 

d)  arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och 
lekmannarevisorer som utsetts av kommunfullmäktige i 
Vimmerby i enlighet med av kommunfullmäktige i Vimmerby 
beslutade bestämmelser om arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda samt att arvode till revisor ska utgå enligt 
godkänd räkning. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till 
årsredovisning 2020 för Vimmerby kommun Förvaltnings AB (VKF). 
Årets resultat i årsredovisningen uppgår till -1,1 miljoner kronor för 
VKF-koncernen och till -5,7 miljoner kronor för Vimmerby kommun 
Förvaltnings AB.  
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Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att verksamheten 2020 i 
Vimmerby kommun Förvaltnings AB och de dotterbolag som ingår i 
VKF-koncernen varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Årsredovisning 2020 för Vimmerby kommun Förvaltnings AB och 
dotterbolag, uttalande om KS uppsiktsplikt samt stämmodirektiv 
överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande. 

Ärendet 
Bakgrund 
Vimmerby kommun Förvaltnings AB (VKF) ägs till 100 % av 
Vimmerby kommun. Bolaget är moderbolag i en koncern där alla 
kommunens helägda aktiebolag är samlade. Bolaget har till föremål 
för sin verksamhet att äga och förvalta helägda aktiebolag 
(kommunens tidigare helägda bolag), övergripande samordna 
ägaransvaret för de kommunala företagen inom Vimmerby kommun i 
syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande. Vidare har bolaget till 
uppgift att, svara för ekonomisk uppföljning av dotterbolagen samt 
förmedla information om dotterbolagens verksamhet till 
kommunstyrelsen. 
Vimmerby kommun Förvaltnings AB är moderbolag för de helägda 
bolagen Vimmerby Energi & Miljö AB (med dotterbolagen 
Vimmerby Energiförsäljning AB och Vimmerby Energi Nät AB), 
Vimarhem AB och Vimmerby Fibernät AB. Dessa aktier har ett 
bokfört värde på totalt 163,6 mnkr i moderbolagets bokslut för 2020. 
Förvaltningsberättelsen  
Moderbolagets resultat är -5,7 mnkr. Det totala resultatet för VKF-
koncernen är -1,1 mnkr. 
Moderbolagets tillgångar uppgår till 183,7 mnkr, skulder och 
avsättningar uppgår till 44,1 mnkr och det egna kapitalet till 139,6 
mnkr. Koncernens tillgångar uppgår till 1 388,3 mnkr, skulder och 
avsättningar uppgår till 1 190,8 mnkr och det egna kapitalet och 
minoritetsintressen till 197,5 mnkr.  
Styrelsen och verkställande direktören föreslår i förvaltnings-
berättelsen att moderbolagets till förfogande stående förlustmedel 
disponeras så att de balanseras i ny räkning.  
Revisionsberättelsen  
Revisionsberättelse är under upprättande. Underlag för revision har 
varit årsredovisningen, av styrelsen fattade väsentliga beslut samt 
åtgärder och förhållanden i bolaget. Utifrån denna granskning kommer 
revisorerna sannolikt att tillstyrka att årsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen samt disponerar resultatet enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
Lekmannarevisorns granskningsrapport avseende hur bolaget uppfyllt 
det kommunala ändamålet är också under upprättande. De kommer 
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sannolikt att konstatera att bolaget skötts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att bolagets interna 
kontroll varit tillräcklig. 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt Kommunallagen  
Kommunallagen (2017:725) stadgar att kommunstyrelsen årligen ska 
pröva om verksamheten i kommunens bolag föregående kalenderår 
varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna.  
Kommunstyrelsen har tagit del av bolagens egenkontroll genom 
årsredovisningshandlingar. 
Utifrån informationen i dessa handlingar och avstämningar med 
revisorer och lekmannarevisorer samt den uppsikt kommunstyrelsen i 
övrigt utfört under året i form av rapporter, tertialuppföljningar och 
bolagsdialoger är det förvaltningens bedömning att verksamheten 
under 2020 varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-11 
Årsredovisning 2020 för Vimmerby kommun Förvaltnings AB 
Årsredovisningar 2020 för dotterbolagen  

Beslutet ska skickas till 
Samtliga bolag                                          
Ledningsgruppen 
Ekonomiavdelningen 
 

Eric Carlsson 
Tf Ekonomichef  
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Styrelsen  och verkställande  direktören  för

Vimmerby  kommun  Förvaltnings  AB
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och  koncernredovisning

för räkenskapsåret  1 januari  - 31 december  2020
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VIMMEREY  KOMMUN  FORJ/4LTNINGS  AE

FöRVÅLTNINGSEER/iTTELSE

Samtliga  belopp  i tkr om inget  annat  anges

KtMl(,kHMN  VIM&Hklk'K«)MMuN
r-öpvptrui»asag,  vhp

\/kF  är moderbolag  i en koncern  som  består  av tre
dotterbolag  och två dotterdotterbolag.  VkF  ägs  till
100  procent  av Vimmerby  kommun  och  är moder-
bolag  för  de rörelsedrivande  dotterbolagen  Vimar-
hem AB, Vimmerby  Fibernät  AB samt  Vimmerby

Energi och MilJö AB med dotterbolagen Vimmerby
Energiförsäljning  AB och  Vimmerby  Energi  Nät
AB.

vitviutnav«otviwm  r-ör»st,t«i vnmes.qs,
VkF  -  Moderbolaget

VkF  svarar  för  koncernens  övergripande  utveckl-
ing och strategiska  planering  samt  styrning  av de
ekonomiska  och  finansiella  resursema  på ett för
koncernen  optimalt  sätt.

Kommunstyrelsens  uppsiktsplikt  över  bolaget
I bolagsordning  och särskilt  ägardirektiv  flnns  be-
skrivet  vilket  uppdrag  som  Vimmerby  tillde1at  VkF.
Av bolagsordningen  framgår  att 'SyRet  med bola-
gets  verksamhet  är att inom  ramen  för  av kommu-
nen givna  direktiv  tillhandahålla  mark  och lokaler
för  näringslivet  samt  samordna  de kommunala  bo-
lagens  verksamhet  i syfle  att främja  utveckllngen
av den  kommunala  verksamheten  i Vimmerby.'

VkF  ska uttfrån  det  särskilda  ägardirektivet:
- svara  för rapportering  för  koncernen
- följa  upp och kontrollera  koncemens  finans-
ierings-  likviditets-  och  ekonomiska  förhål1anden
- genomföra  skattemässiga  dispositioner  rnellan
koncernens  bolag  för  att  möjliggöra  resultatutjåm-
ning
- säkerställa  att bolagen  verkar  för koncernnytta
och  helhetssyn
- utöva  ägarstyrning  av bolagen.

Sammantaget  görs  bedömningen  att VKFs  verk-
samhet  är förenlig  med ovan  fastställda  ändamål
och  direktiv.

VkF  har  2020  erhållit/lämnat  koncernbidrag/ak-
tieägaföllskott  enligt  följande:

Koncernbldrag  Ufl moderbo/agef

Vimarhem  AB 25

Koncembldrag  från  moderbolaget

ÅklIu2q4udIlLhullb;Sn  imiJu»liu/ugol

Vimmerby  Fibernät  AB 3 331

Koncernbidrag  från  Vimarhem  följer  reglerna  för  ut-
delnlng  ur allmännyttlga  bostadsföretag.

Du/agvib  rabllyhå»

I bolaget  finns  en obebyggd  tomt.

MÅtfga  liåuJts/*vi

Under  sommaren  2018  genomfördes  en utredning
kring  bostadsbolagets  styrning  och ledning.  Utred-
ningen  resutterade  i att såväl  VkF och samtliga  dot-
terbolag  behöver  göra  en åtgärdsplan  utifrån  de
synpunkter  som framkom.  Dialogen  och utveckl-
ingsarbetet  kring  styrning  och  ledning  av och inom
Vimmerby  kommuns  bolagskoncern  har  fortsatt  un-
der  året.

De generella  ägardirektiven  för  Vlmmerby  kom-
muns  bolag  har uppdaterats  under  året.

Som ett stöd  för  kommunernas  och  regionernas  ar-
bete med bolagsstyrning  har  följande  dokument  till-
kommit  under  året:
Principer  för styrnlng  av kommun-  och regionägda
bolag,  samt
Kod mot kornuption  i näringslivet.

Risker

Koncernens  risker  är främst  räntenivån  på upp-
tagna  lån. För  Vimmerby  Energi  & Miljö  AB är dess-
utom  prisnivå  för  inköp  av el samt  pris och lillgång
på bränsle  tlll värmeverksamheten  riskfaktorer.  För
Vimarhem  AB är riskerna  främst  hyresnivån,  uthyr-
ningsgraden,  flnansiella  kostnader  och förvaltnings-
koslnader.

Dothrbolag

Vluubsbk'rNrnG'/&  MILJöAB

Virnmerby  Energi  & Miljö  AB levererar  förnybar  el-
och  värmeenergi  till lokala  kunder.  Bolaget  tar hand
om avlopp  och avfall  och levererar  vårt  viktigaste
1ivsmedel  -  rent  vatten.

Vimmerby  Flbernät  AB 1900 Dotterbolaget  Vimmerby  Energfförsäljning  AB har

sin verksamhet i framförallt \/immerby kommun och 0
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bedriver  handel  med förnybar  energi.  Dotterbola-
get \/immerby  Energi  Nät  AB äger  sedan  1 januarl
2016  elnätet  och bedriver  elnätsverksamheten
som tidigare  låg i moderbolaget.

ViWga  händelser

Under  året  har  bolaget  haft  en tillgänglighet  på to-
talt 99,12%  på Kraftvärmeverket  Tallholmen.  Pro-
duktionen  har sjunkit  väsentligt  på gnind  av det
varma  vädret  som varit  under  året. Pandemin  har
också  medfört  att bolagets  kunder  dragit  ner i sina
verksamheter  och inte köpt  så mycket  värme.  De
elcerttfikat  och  utsläppsrätter  som  erhålls  vld kraft-
produktionen  har sålts  enligt  plan  under  året men
priset  på elcertifikat  har  kraftigt  sjunklt  till en väl-
digt  låg nmå. Därtill  har  också  ersättningen  för  el-
produktionen  varit  den  lägsta  sedan  Tallholmen
togs  i drift. En ny prismodell  för  värme  togs  fram
under  året  och gällerfrån  och med 1 jan  202'1.
Modellen  är tänkt  att utjämna  bolagets  intäkts-
känslighet  mel(an  varma  och kalla  säsonger.

Första  etappen  på sluttäckningen  av den  gamla
deponin  är färdig.  Nu måste  beflntlig  återvinnings-
central  flyttas  innan  återstående  etapper  kan slut-
täckas.  Eföblering  om ny återvinningscentral  kom-
mer  att bli strax  söder  om befintlig  plaoering.

Under  året  startade  ett mätarbytesprojekt  för
värme-  och  vaföenmätare.  Det  blir  ett  tekniksktfte
på framför  allt  vattenmätarprocessen  då de nya
vattenmätarna  fjänavläses  och kan detektera  vat-
tenläckor.

Under  året  genomfördes  också  ett systembyte  då
bolaget  tog ett helt  nytt  debiteringssystem  i drtft.

Samverkansprojektet  BRIS  (Bästa  Renlngsverket
i Sverige)  tillsammans  med  Arla  och  Åbro  för att
hantera  ombyggnaden  av förbehandlingsanIägg-
ningen  vid reningsverket  i Vimmerby  har  fortsatt
under  året.

Årets  upplaga  av Nils  Holgerssonundersökningen
visar  att bolaget  bibehåller  sin plats  som näst
bäsla  alternativet  i länet  vid jämförelse  av taxor
och avgifter.

Under  sommaren  genomfördes  en kundundersök-
ning där  bolaget  erhöll  'Mycket  väl godkänd  kund-
nöjdhet'.

Framtlden

Bolaget  kommer  att  jobba  vidare  med sin optime-
ring av driften  på krafhiärmeverket  Tallholmen  för
att nå bästa  effektivltet  och tlllgängllghet.

Digitalisering  och IT-säkerhet  blir allt  vlktigare  fo-
kusområden  för bolaget.

Bolaget  jobbar  aklivt  vidare  med att långsiktigt
stärka  dricksvaltenUIIgången,

Ökad  påverkan  från  klimatförändringar  blir  en allt
viktigare  del i bolagets  långsiktiga  planering.

Nycke/ta/

Avser  koncernen  Vimmerby  Energi  & Mi1jö.
2020  2019

225 315  246 312Nettoomsättning
Resultat  efter  finan-
siella  poster
Balansomslutning
Soliditet  %

-4 307  9140
968  070  865  604

16  17

Ägarkrav

Kommunfullmäktige  har  i särski1da  ägardirektiv
fastställt  ekonomiska  mål:
- soliditet  skall  överstiga  20 procent
- avkastning  2 procent
- utdeIning/koncernbidrag  skall  göras  genom  av-
stämning  i samband  med bokslut

Bolaget  har  inte klarat  avkastningsmålet  och inte
heller  målet  för  soliditet.

WMARHEM  AB

Bostadsbolaget  Vimarhem  AB  förvallade  vid årets
slut 1329  bostadslågenheter,  85 lokaler,  445  ga-
rage  och  carports  samt  149  avgtfisbelagda  bilplat-
ser. Bostädernas  genomsnittshyra  var  978 kr/kvm
per 2020-12-31.  Sammanlagda  ytan,  förutom  ga-
rage,  var  vid samma  tillfälle  95171  kvm.  Verkligt
värde  på bolagets  fastigheter  uppgår  till 81 '1340
tkr. Värdet  har  fastställts  med  en kombinerad  till-
lämpning  av ortsprismetod  och avkastningsmetod.

Vlmarhem  utför  även  drtft-  och  fastighetsskötsel  åt
Vimmerby  kommun,  med en yta om ca 115  000
kvm.
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Investerlngar

Under  året  har  följande  större  investeringar  utförts
inom  fastighetsbeståndet:
Prästgårdsgatan,  Vimmerby,  putsning  fasad  samt
fönsterbyten
Ringvägen  i Gullringen,  byte  köksavlopp
Torgrundan,  Storebro,  takbyte
Per Erlands  vag,  Rumskulla,  ventilation

Framtlden

Under  2021 kommer  sannolikt  antalet  outhyrda  lä-
genheter  att öka, fråmst  i ytterområdena,  Migrat-
ionsverket  har  under  slutet  av 2020  och början  av
2021 sagt  upp  samtliga  23 hyreskontrakt  i Store-
bro.

Vimarhem  kommer  att under  2021 arbeta  med  pri-
oriterade  handlingsplaner  och åtgärder  för att
uppnå  målsättningar  i verksamhelens  styrdoku-
ment.  Fortsatt  digital  utveckling  med utvecklat
systemstöd  för olika  delar  i vår  process  är fokus-
områden.

Bolaget  kommer  upphandla  och påbörja  produkt-
ionen  av drygt  30 lägenheter  på kvarter  Uven.  un-
der  2021 kommer  Vimaföem  AB påbörja  att  inven-
tera  status  och sklck  av befintliga  byggnader,  som
ska Ilgga  tlll grund  för  en fastighelsutvecklingspIan
och för  framtlda  större  renoveringar  och nypro-
duktioner.

Under  2021 kommer  arbetet  med att underhålla
och  standardförbättra  de äldre  fastigheterna  att
fortsätta.  Många  av åtgärderna  har  en energibe-
sparande  effekt.  Majoriteten  av de äldre  fastighet-
erna  har en bra direktavkastning  och atb'aktiva  lä-
gen, dessa  fastigheter  är viktiga  för  Vimarhems
framtida  ekonomi.

Vimarhem  ser  en utmaning  framåt  i att inventera
underhållsbehov  och att med hjälp  av resultatet  av
densamma  planera  underhållet  både  på kort  och
lång siki  Denna  inventering  är även  för  att bibe-
hålla  attraktlviteten  ivåra  bostäder  och  för  att be-
hålla  den låga vakansgraden.

Under  2021 beräknar  Vimarhem  a« investera

drygt 50 milJoner I nyproduktion, standardförbätt-
rlngar  samt  övriga  aktiverbara  kostnader,

Vimarhem  har  tecknat  avtal  med Vimmerby  Fiber
angående  flbrering  av ytterområdena.  Förhopp-
ningsvis  kommer  detta  bli klart  under  2021.

Regeringen  tog 2018  ett  beslut  om en ny källsorte-
ring, vilket  medför  att Vimarhem  kommer  att bygga
om och  bygga  til1 nya soprum  under  2021.

Multiarenan  I Storebro  centrum  stod klar  under
2020,  Detta  är ett utemiljöprojekt  som kan skapa  en
bra lntegrationsfrämjande  faktor  för  de många  ny-
anlända  som bor i närområdet.  Boverket  har bevlljat
bidrag  med 50% av totala  kostnaden.

Inom  ramen  för boInflytandeverksamheten  arbetar
Vimarhem  AB tlllsammans  med Hyresgästföre-
ningen  för att utveckla  hyresgästernas  inflytande
över  sitt  boende.  Delårsrapporterna  redovisas  kon-
tinuerligt  liksom  väsentliga  händelser  som påverkar
de boendes  och bolagets  ekonomi.

Nycke/ta/

Nettoomsättning
(lnkluaiva  sidolntäkter
odi  förvaltn1ngsuppdrag)

Resultat  efter  flnan-
slella  poster
Balansomslutning

Sölldltet  %

2020  2019

i06479  104886

8 564  6 896
366 042  359 950

13  10

Ägarkrav

Kommunfullmäktige  har  isärskilda  ägardirektiv  fast-
ställt  ekonomiska  mål:

- soliditet  skall  förbättras
- avkastning  3 procent
- utdelning/koncernbidrag  skall  göras  genom  av-
stämning  i samband  med bokslut

Bolaget  har  klarat  avkastningsmålet  (4%).

viiyuWbHö  I PlöbHNÅ  l AB

Tre byalag  inom  kommunen  har anlagt  fiberkanali-
sation  enligt  Vimmerby  kommuns  byalagskoncept
och markanvisnlngar.  Från  och med 2014-09-01
har byalagen  överlåtit  ägandet  till Vlmmerby  Flber-
nät  AB. Sedan  2015  handhas  byalagens  drift  och
förvaltning  av Vimmerby  Fibemät  AB. 2019  överlät
kommunen  flbernåtet  till Vimmerby  Flbernät  AB.

Bolaget  bedriver  uthyrning  av s k 'svartfiber"  till
framförallt  kommunens  IT-närverk  samt  levererar
bredbandsanslutningar  till prtvathushåll.

Under  året  har nätet  ytterligare  förtätats  då bolagel
har  byggt  och levererat  flberanslutningar  till Vimar-
hems  lågenhetsbestånd  i kransorierna.  Vidare  har
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ett stödprojekt  räddats  då bolaget  under  året sä-
kerställde  bidraget  till det så kallade  "Sevedepro-
jektet".  Genom  aktiv marknadsfÖring  och samar-
bete med intressenterna  lyckades  erforderligt  an-
tal beställda  fiberanslutningar  uppnås  och Se-
vedeprojektet  kunde  starta.

Bolagets  samverkansarbete  med SydOstNet  har
möjiggjort  en pilotsatsning  inom loT (lnternet  Of
Things)  vilket  syftar  till att leverera  sensoröverva-
kade  tjänster  inom en mängd  användningsområ-
den.

Framtiden

Fortsatt  fokus  på förvaltning  av nätet  samt  förtät-
ning och nyanslutning.  Bevakning  av teknikut-
veckling  inom området  ska ske. Aktivt  bidragssö-
kande  för att ytterligare  möjiggöra  fiberanslutning
på landsbygden  ska ske.

Nyckeltal

Nettoomsättning

Resultat  efter  finansi-
ella poster

Balansomslutning

Soliditet  %

2020

2 981

2019

2 943

-5227  -22105

50 339  51 277

2 2

Ägarkrav

Kommunfullmäktige  har i särskiida  ägardirektiv
fastställt  ekonomiska  mål:

- soliditet  skall överstiga  10 procent
- avkastning  2 procent
- utdeIning/koncernbidrag  skall göras  genom  av-
stämning  i samband  med bokslut

Bolaget  har en negativ  avkastning,  och har inte
klarat  målet  för soliditet.

4 (35)
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Utveckling  av  företagets  verksamhet,  resultat  och  ställning  (tkr)

Koncernen

Nettoomsättning

Balansomslutning

Avkastning  på totalt

kapital  %

Soliditet  %

Definitioner:  se not 36

2020

315 654

i 388 353

1

14

2079

331 983

1 302 803

1

15

2018

329 os-i

1279  515

2

16

2017

301 555

1 226 501

3

16

Moderföretaget

Nettoomsättning

Balansomslutning

Soliditet  %

Delinilioner:  se nol  36

2020

30

183 707

76

193 227

20-t8

30

189 662

85

2017

20

184 700

87

Förslag  till  disposition  av  företagets  vinst  eller  förlust
Styrelsen  föreslår  att fritt  eget  kapital,  tkr 'l 12 471,  disponeras  enligt  följande:

Balanseras  i ny räkning  (tkr)  112 471

Summa  112471

Vad beträffar  koncernens  och moderföretagets  resultat  och ställning  i övrigt,  hänvisas  till

efterföljande  resultat-  och balansräkningar  med tillhörande  noter.
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Resultaträkning  - koncernen

Beloppitkr

Nettoomsättning

Övriga  rörelseintäkter

Rörelsens  kostnader

Råvaror  och förnödenheter

Handelsvaror

Övriga  externa  kostnader

Personalkostnader

Av-  och nedskrivningar  av materiella  och

immateriella  anläggningstiIlgångar

Övriga  rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat  från  finansiella  poster

Resultat  från värdepapper  och fordringar

som är anläqgninqstiIlqångar
Övriga  ränteintäkter  och liknande  resultatposter

Räntekostnader  och liknande  resultatposter

Resultat  efter  finansiella  poster

Resultat  före  skatt

Skatt  på årets  resultat

Årets  resu1tat

Hänförligt  till

Moderföretagets  aktieägare

Innehav  utan bestämmande  inflytande

Nol 2020

315 654

572

316 226

-59 596

-43 536

-81 487

-59 372

6

7

8

-59 966

-404

11 865

9

10

1i

2

243

-16 305

-4195

-4 195

12 3141

-1 054

-1 054

o

2019

331 983

4 412

336 395

-59 166

-53 384

-79 967

-59 976

-76 030

-209

7 663

377

260

-"i7 490

-g tgo

-g tgo

-1 517

-10 707

-10 70?

o
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Balansräkning  - koncernen
Beloppitkr

TILLGÅNGAR

An1äggningstiIlgångar

Immateriel1a  anIäggningstilIgångar

Koncessioner,  patent,  licenser,  varumärken

samt  liknande  rättiqheter

Materiella  anläggningstil?gångar

Byggnader  och  mark

Maskiner  och  andra  tekniska  anläggningar

Inventarier,  verktyg  och  installationer

Pågående  nyanläggningar  och  förskott

avseende  materiella  anIägqninqstilIqånqar

Finansiella  anIäggningsti?Igångar

Ägarintressen  i övriga  företag

Andra  långfristiga  värdepappersinnehav

Andra  långfrisiiga  fordringar

Summa  anläggningstillgångar

0msättningstilIgångar

Varulager  m m

Råvaror  och  förnödenheter

Kortrristiga  fordringar

Kundfordringar

Fordringar  hos  Vimmerby  kommun

Ovriga  fordringar

Förutbeta(da  kostnader  och  upplupna  in(äkter

Kassa  och  bank

Kassa  och  bank

Summa  omsättningstilIgångar

SUMMA  TILLGANGAR

Nof 2020-12-31

13, 14

15

16

51 5 479

613172

31 646

17 130  361

1 290  658

19

20, 21

23

10 510

85

8 955

19  550

1310  463

10  372

10  372

24

53164

7158

5 370

1 528

67 220

298

298

77 890

1 388  353

7 (35)

2019-12-31

2 120

2120

520192

602  612

25 413

41 479

1189  696

10 510

85

8 955

19 550

1211  366

8 703

8 703

65 429

7 530

5 928

3 839

82 726

8

8

91 437

1 302  803
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Balansräkning  - koncernen

Be1opp  / tkr

EGET KAPITAL  OCH  SKULDER

Egef  kapital

Aktiekapital

Omgt«llskjutet  kapital

Balanserat  resultal  Inkl årets  resultat

Eget  kapital  hänförligt  till moderföretagets  aktieägare

Innehav  utan  bestämmande  inflytande

Summa  eget  kapltal

Avsählngar

Avsätfömgar  för  pensioner  och  liknande  förpliktelser

Uppskjuten  skatteskuld

övriga  avsäthiingar

LångfrisUga  skulder

övriga  skulder  till kreditinstitut

Skulder  UII Vimmerby  kommun

Övriga  skulder

Kudbibi;Ha  bÅu/Jvr
Sku1der  till krediUnstitut

Checkräkningskredit

Leverantörsskufder

Skulder  till \/immerby  kommun

Ovriga  skulder

Upplupna  kosföader  och förutbetalda  intäkter

SUMMA  EGET  KAPITAL  OCH  SKULDER

No1 2020-12-31

e ioo

30 671

160  746

197  517

197517

401

34 561

30 029

ea  ggi

27 851 993

7 393

77 846

937 232

29

97 854

16468

34 332

3 035

18  767

18157

i88613

1388  353

zotg-y:-sy

6100

30 671

161 798

198  569

i98  569

478

34 611

29 673

64 762

877 293

7 393

63 146

947  832

i1 304

39 618

2 517

15258

22 943

gi  e«o

1302  803
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Rapport  över  förändringar  i eget

2019-12-31

Aktiekapital  Övrigl

lillskjutet

kapital

Ingående  balans  6100

Årets  resultat

Omför1ng  mellan  posterieget  kapital

Övrigt  

Summa  -

30 67i

Vid  årets  utgång 6100 30 671

kapital  - koncernen

Bal.res.

inkl  årets

resultat

172  505

-10 707

161 798

2020-12-31

Ingående  balans

Arets  resultat

Summa

Vid årels  uigång

Aktiekaprtal

6100

6100

Öwigt

lillskjutet

kapita1

30 671

30 671

Bal.res.

ink1 årets

resulla(

161 800

-1054

160  746

9 (35)

Summa  eget

kapital

209  276

-10 707

198  569

Summa  eget

kapital

1t)8  571

-1 054

197  517

Ilk-<j(}
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Kassaflödesanalys  - koncernen

Beloppitkr

Den  löpande  verksamheten

Resultat  efter  finansiella  poster

Justerlng  för  poster  som  inte  ingår  i kassaflödet

Betald  inkomstskatt

Kassaflöde  från  den  föpande  verksamheten  före

förändringar  av  rörelsekapital

Kassaflöde  från  förändringarirörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+)  av varulager

0kning(-)/Minskning(+)  av rörelsefordringar

Ökning(+)/Minskning(-)  av rörelseskulder

Kassaflöde  Trån  den  löpande  verksamheten

lnvesteringsverksamheten

Förvärv  av materiella  anIäggningstilIgångar

Avyttring  av materiella  anIäggningstillgångar

Förvärv  av immateriella  anläggningstilIgångar

Avyttring  av immateriella  anIäggningstillgångar

Kassaflöde  från  investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Upptagna  lån

Kassaflöde  från  finansieringsverksamheten

Årets  kassaflöde

Likvida  mede1  vid  årets  början

Likvida  medel  vid  årets  slut

Nol 2020

-4 1 95

60 249

56 054

3 092

59146

-1 669

i5  506

-16  644

56 339

-ieio  932

-3

1 868

-159  067

33

103  018

103  018

290

8

298

10 (35)

2019

-g *go

72 221

63 031

-2 781

60 250

-2 885

-11 052

-9874

36 439

-87 440

170

4 619

- 82 651

46 208

46 208

-4

12

8
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Resultaträkning  - moderföretaget

Beloppitkr

Nettoomsättning

Rörelsens  kostnader

Övriga  externa  kostnader

Personalkostnader

Rörelseresultat

Resu1tat  från  rinansiella  poster

Resultat  från  övriga  företag  som det finns  ett

ägarintresse  i

Nedskrivningar  av flnansiella  anläggningstillgångar

och kortfristiga  placeringar
Övriga  ränteintäkter  och liknande  resultatposter

Räntekostnader  och liknande  resultatposter

Resultat  efter  finansiella  poster

Bokslutsdispositioner

Koncernbidrag,  erhållna

Koncernbidrag,  lämnade

Resultat  före  skatt

Skatt  på årets  resultat

Årets  resultat

Nol

2

2020

4

5

8

g

-3 331

17

-2

-3 866

25

- q goo

-5 741

12

-5 741

11 (35)

2019

375

-16974

17

- 52

-17 405

3 927

-3 200

-16 678

-16 678
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Balansräkning  - mc»<ja  rö!(fögul

Belopp  ttkr

arii » r=4>Br'4p

AnIäggnmgstiIlgångar

Miivi/v//i  aulgsJ9»sIuHåIlgångar
Byggnader  och  mark

FlnarP»Wlu  uu/8ggu/ug.ff///gångu

Andelar  i koncemföretag

Agarintressen  i övriga  företag

Uppskjuten  skattefordran

Andra  långfrisUga  fordringar

8umma  anläggningstIllgångar

0msättnmgstiIlgångar

f,nrffiT 173 o ri F ' iHdr
Fordringar  hos  koncemföretag

Aktue1l skattefordran

Övriga  fordringar

Förutbetalda  kosföader  och  upplupna  intäkter

Kassa  och  bank

Kassa  och  bank

Summa  omsättnlngstiIlgångar

SUMMA  TILLGANGAR

Not 2020-j2-31

13, 14

163  637

10410

167

iOOO

175214

175221

7 565

682

89

150

8 486

8 486

183  707

'otg-i:-sy

163  637

10  410

167

1000

175214

175221

17067

682

124

133

18 006

18  006

193  227
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Balansräkning  - moderföretaget

Beloppitkr

EGET  KAPITAL  OCH  SKULDER

Eget  kapital

Ehindet  eget  kaprkal

Aktiekapital

Reservfond

Not

25

Fritt  egel  kapllal

Balanserat  resultat

Årets  resultat

Avsättningar

Avsättningar  för pensioner  och liknande  förpllktelser

Kortfristiga  skulder

Checkräkningskredlt
 28

Leverantörsskulder

Skulder  till koncernföretag

Upplupna  kostnader  och förutbetalda  intäkter  29

SUMMA  EGET  KAPITAL  OCH  SKULDER

2020-12-31

6100

21 085

27185

118 212

-5 741

112  471

139 656

21 463

1

22 205

80

43 749

183  707

2019-12-31

6100

21 085

27185

134  890

-16 678

118212

i45  397

27  201

20174

80

47  455

193  227

Rapport  över  förändringar  i eget  kapital  - modeföretaget

2019-a)2-:31  Bundet  eget  kapital  Fritteget  kapltal

Aktiekapital  Uppskriv-  Reservfond  Över-  Fondrör  Bal.res.

ningsfond  kursfond  verkligtvärde  inklårets

Thmltat

Ingående  balans  6100  -  21 085  -  -  134  890

Fuslonsresultat

Åretsresultat
 -16678

Vid  årets  ulgång  6100  -  21 085  -  -  418212

Summa  eget

kapita?

162  075

-16 678

145  397

2020-12-31  Bundeteget  kapital  Fritteget  kapital

Akliekaprta{ Uppskriv-  Reserånd  Över-  Fondför  Bal.res.

ningsfond  kursfond  verkjigl  värde  inkl  årels

resullal

Summa  eget

kapital

Ingående  balans

Fusionsresultat

Arels  resultat

Vld  årets  utgång

610D

6100

21 085

21 085

118  212

-5 741

112  471

145  397

-5 741

139  656
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Kassaflödesanalys  - moderföretaget

Be1oppitkr

Den  löpande  verksamheten

Resultat  efter  finansiella  poster

Justering  för  poster  som  inte  ingår  i kassaflödet

Betald  inkomstskatt

Kassaflöde  från  den  löpande  verksamheten  före

förändringar  av rörelsekapital

Kassaflöde  från  förändringarirörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+)  av rörelsefordringar

0kning(+)/Minskning(-)  av rörelseskulder

Kassaflöde  från  den  löpande  verksamheten

lnvesteringsverksamheten

Kassaflöde  från  investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Upptagna  lån

Amortering  av lån

Erhållna  koncernbidrag

Lämnade  koncernbidrag

Kassaflöde  från  finansieringsverksamheten

Arets  kassaflöde

Likvida  medel  vid  årets  början

Likvida  medel  vid  årets  slut

2020

-3 866

-73

-3 939

-3 939

9 520

2 032

7 613

-5 738

25

-1 900

-7 613

33

2019

-17  405

16 906

-499

-9i6

-1 415

- 2 883

1415

-2 883

2156

3 927

-3 200

2 883
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Noter
Be1oppitkr  om inget  annat  anges

Not  1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen  har upprättats  i enlighet  med årsredovisningsIagen  och Bokföringsnämndens
allmänna  råd BFNAR  2012:1  Årsredovisning  och koncernredovisning  (K3).

Tillgångar,  avsättningar  och skulder  har  värderats  till anskaffningsvärden  om inget  annat  anges

nedan.

Materiella  anläggningstiIlgångar

Materiella  anläggningstiIlgångar  redovisas  till anskaffningsvärde  minskat  med ackumulerade
avskrivningar  och nedskrivningar.  I anskaffningsvärdet  ingår
förutom  inköpspriset  även  utgifter  som är direkt  hänförliga  till förvärvet.

Tillkommande  utgifter

Tillkommande  utgifter  som uppfyller  tillgångskriteriet  räknas  in i tillgångens  redovisade  värde.

Utgifter  för löpande  underhåll  och reparationer  redovisas  som kostnader  när de uppkommer.

För vissa  av de materiella  anläggningstillgångarna  (byggnader  samt  maskiner  och andra  tekniska
lösningar)  har  skillnaderi  i förbrukningen  av betydande  komponenter  bedömts  vara  väsentlig.

Dessa  tillgångar  har därför  delats  upp i komponenter  vilka  skrivs  av separat.

Avskrivningar
Avskrivning  sker  linjärt  över  tillgångens  beräknade  nyttjandeperiod  eftersom  det  återspeglar  den

förväntade  förbrukningen  av tillgångens  framtida  ekonomiska  fördelar.  Avskrivningen  redovisas
som kostnad  i resultaträkningen.

Byggnader

Markanläggningar

Maskiner  och andra  tekniska  anläggningar
Inventarier,  verktyg  och installationer

Nytljandeperiod

io-1ooår

20 år

10-70  år
3-15  år

Byggnaderna  består  av ett antal  komponenter  med  olika  nyttjandeperioder.  Huvudindelningen  är

byggnader  och mark.  Ingen  avskrivning  sker  på komponenten  mark  vars  nyttjandeperiod  bedöms

som obegränsad.  Byggnaderna  består  av flera komponenter  vars  nyttjandeperiod  varierar.

Följande  huvudgrupper  av komponenter  har identifierats  och ligger  till grund  för  avskrivningen  på
byggnader:

- Stomme

- Stomkompletteringar,  innerväggar  mm
- Installationer;  värme,  el, WS,  ventilation  mm
- Yttre  ytskikt;  fasader,  yttertak  mrn

- Inre ytskikt,  masklnell  utrustning  mm

100  år
20-40  år
20-45  år

20-50  år
10-20  år

Nedskrivningar  - materiella  och  immateriella  an)äggningstilIgångar  samt  andelar  i
koncernföretag

Vid va2e balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än
dess  redovisade  värde.  Om en sådan  indikation  finns,  beräknas  tillgångens  återvinningsvärde.

Återvinningsvärdet  är det högsta  av verkligt  värde  med  avdrag  för försäljningskostnader  och

nyttjandevärde.  Vicl beräkning  av nyttjandevärdet  beräknas  nuvärdet  av de framtida  kassaflöden

som tillgången  väntas  ge upphov  till i den löpande  verksamheten  samt  när  den avyttras  eller
utrangeras.  Den diskonteringsränta  som används  är före  skatt  och återspeglar  marknadsmässiga
bedömningar  av pengars  tidsvärde  och de risker  som avser  tillgången.  En tidigare  nedskrivning
återförs  endast  om de skäl som låg till grund  för beräkningen  av återvinningsvärdet  vid den
senaste  nedskrivningen  har förändrats.
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L*asing

Leasefagare
Alla leasingavtal  har klassifloerats  som finansiella  eller  operatlonella  leasingavtal.  Ett finansiellt
leasingavffll  är ett leasingavtal  enligt  vilka de risker  och fördelar  som är förknippade  med att äga
en tlllgång  i allt  väsentligt  överförs  från leasegivaren  UII leasetagaren.  Ett operationellt  leasing-
avtal är ett leasingavtal  som inte är ett finansiellt  leasingavtal.

Finansiella  leaslngavtal
Räfögheter  och skyldlgheter  enligt  finansiella  leasingavlal  redovisas  som Ullgång och skuld  i
balansräkningen.  Vid det första  redovisningsUllfållet  värderas  tillgången  och skulden  till det lägsta
av Ullgångens  verkliga  värde  och nuvärdet  av minimileaseavgiftema.  Utgifter  som är direkt
hänförbara  till ingående  och upplägg  av leasingavtalet  läggs  till det belopp  som redovisas  som
tlllgång.

Efter  det första  redovisningsUIlfället  fördelas  minimileaseavgiftema  på ränta  och amortering  av
skulden  enligt  effekUvräntemetoden.  Variabla  avgifter  redovisas  som kostnader  det räkenskapsår
de uppkommit.

Den leasade  tillgången  skrivs  av över  nyUjandeperioden.

Operationella  leasingavtal
Leasingavgiflerna  enligt  operafionella  leasingavtal,  inklusive  förhöjd  förstagångshyra  men
exklusive  utgifler  för tjänster  som försäkring  och underhåll,  redovisas  som kostnad  linjärt  över
leasingperioden.

Utländsk  valuta
För poster  som ingår  i en säkringsrelation  - se under  rubriken  'Säkringsredovisning"

Posteriutländsk  valuta
Monetära  poster  i uUändsk valuta  räknas  om tlll balansdagens  kurs. Icke-monetära  poster  räknas
inte om utan redovlsas  till kursen  vid anskaffningstiIIfäIIet.

Valu1akursdifferenser  som uppkommer  vid reglering  eller  omräkning  av monetära  poster  redovlsas  i
resultaträkningen  det räkenskapsår  de uppkommer.

Varulager
Varulagret  är upptaget  till det lägsta  av anskaffnlngsvärdet  och nettoförsäljningsvärdet.  Därvid  har
inkuransrisk  beaktats,  Anskaffningsvärdet  beräknas  enligt  först  in- först  ut- principen
I anskaffnlngsvärdet  Ingår  förutom  utgifter  för inköp  även utgifter  för att bringa
varoma  till deras  aktuella  plats och skick.

Finansiella  tillgångar  och  skulder
Finansiella  tillgångar  och skulder  redovisas  I enlighet  med kapitel  11 (Finansiella  instrument
vårderade  utifrån  anskaffnlngsvärdet)i  BFNAR  2012:1.

Redovisntngioch  borttagande  från bafansräkr»ingen
En flnansiell  tillgång  eller  finansiell  skuld  tas upp i balansråknlngen  när föreföget  blir part i
instrumentets  avtalsmässiga  villkor.  En finansiell  tillgång  tas bort från balansräkningen  när den
avtalsenliga  rätten  UII kassaflödet  från tillgången  har upphört  eller reglerats.  Detsamma  gäller  när
de risker  och fördelar  som är förknippade  med innehavet  i allt väsentligt  överförts  UII annan part
och företaget  inte längre  har kontroll  över  den finansiella  tillgången,  En finansiell  skuld  tas bort  från
balansräkningen  när den avtalade  förpliktelsen  fullgjorts  eller  upphört.

Värdering  av finansiella  tillgångar
Finansiella  tillgångar  värderas  vid första  redovisningstiIlfället  till anskaffningsvärde,  inklusive
eventuella  baansakUonsutgifter  som är direkt  hänförliga  till förvärvet  av Ullgången.

Finansiella  omsätlningstillgångar  värderas  efter  första  redovisningstiIlfället  till det lägsta  av
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anskaffningsvärdet  och nettoförsäIjningsvärdet  på balansdagen.

Kundfordringar och övriga fordringar  som utgör  omsättningstiIIgångar  värderas  individuellt  till det
belopp  som beräknas  inflyta.

Finansiella  anIäggningstiIIgångar  värderas  efter  första  redovisningstillfäIIet  till anskaffningsvärde
med avdrag  för  eventuella  nedskrivningar  och med tillägg  för  eventuella  uppskrivningar.

Värdering  av finansiella  skulder

Finansiella  skulder  värderas  till upplupet  anskaffningsvärde.  Utgifter  som är direkt  hänförliga  till

upptagande  av lån korrigerar  lånets  anskaffningsvärde  och periodiseras  enligt  effektivränte-
metoden.  Koföristiga  skulder  redovisas  till anskaffningsvärde.

Säkringsredovisning

Säkringsredovisning  tillämpas  endast  då det finns  en ekonomisk  relation  mellan  säkrings-

instrumentet  och  den säkrade  posten  som överensstämmer  med  företagets  mål för
riskhantering.  Dessutom  krävs  att säkringsförhållandet  förväntas  vara  mycket  effektivt  under  den
period  för  vilken  säkringen  har identifierats  samt  att säkringsförhållandet  och  företagets  mål för

riskhantering  och riskhanteringsstrategi  avseende  säkringen  är dokumenterade  senast  när

säkringen  ingås.

Säkring  av ränlerisk

Ränteswappar  som effektivt  säkrar  kassaflödesrisk  i räntebetalningar  på skulder  värderas  till

nettot  av upplupen  fordran  på rörlig  ränta  och upplupen  skuld  avseende  fast  ränta  och

skillnaden  redovisas  som  räntekostnad  respektive  ränteintäkt,  Säkringen  är effektiv  om den

ekonomiska  innebörden  av säkringen  och skulden  är densamma  som om skulden  i stället  hade

tagits  upp till en fast  marknadsränta  när säkringsförhålIandet  inleddes.

Ersättningar  till  anställda
Ersättningar  ti1l anstäflda  efter  avslutad  anstälfning

Klassificering

Planer  för  ersättningar  efter  avslutad  anslällning  klassificeras  som antingen  avgiftsbestämda  eller
förmånsbestämda.

Vid avgiftsbestämda  planer  betalas  fastställda  avgifter  till ett annat  företag,  normalt  ett

försäkringsföretag,  och företaget  har inte längre  någon  förpliktelse  till den anställde  när  avgiften

är betald.  Storleken  på den anställdes  ersättningar  efter  avslutad  anställning  är beroende  av de
avgifter  som har  betalats  och den kapitalavkastnlng  som avgifterna  ger.

Vid förmånsbestämda  planer  har företaget  en förpliktelse  att lämna  de överenskomna

ersättningarna  till nuvarande  och tidigare  anställda.  Företaget bär i allt väsentligt dels risken att
ersättningarna  kommer  att bli högre  än förväntat  (aktuariell  risk), dels risken att avkastningen
på tillgångarna  awiker  från förväntningarna  (investeringsrisk). Investeringsrisk föreligger även
om tillgångarna  är överförda  till ett annat  företag.

Avgiffsbestämda  p1aner

Avgifterna  för  avgiftsbestämda  planer  redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som
skuld.

Förmånsbestämda  planer

Företag  har valt  att tillämpa  de förenklingsregler som finnsi BFNAR 201 2:1.

Planer  för  vilka  pensionspremier  betalas  redovisas  som avgiftsbeslämda vilket innebär att
avgifterna  kostnadsförs  i resultaträkningen.

Ersättningar  vid uppsägning

Ersättningar  vid uppsägningar,  i den omfattning ersätföingen Inte ger företaget några framtida
ekonomiska  fördelar,  redovisas endast som en skuld och en kostnad nar företaget har en legal
eller  informell  förpliktelse att antingen
a) avsluta  en anställds  eller  en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten för
anstä1lningens  upphörande,  eller
b) lämna  ersättningar  vid uppsägning genom erbjudande för ait uppmuntra frivillig avgång.
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Ersättningar  vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för
uppsägningen  och inte har någon realislisk möjlighet att annullera planen.

Skatt
Skatt  på årets  resultal  i resultab"äkningen  består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell
skatt  är inkomstskatt  fe5r innevarande  räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och
den del av tidigare  räkenskapsårs  inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt
är inkomstskatt  för skattepliktigt  resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare
transaktioner  el1er händelser.

Uppskjuten  skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporåra skillnader, dock inte för
temporära  skillnader  som härrör från försfö redovisnlngen av goodmll. Uppskjuten skattefordran
redovisas  för avdragsgilla  temporära skillnader och för möjigheten att i framtiden använda
skattemässiga  underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för
motsvarande  tillgång  eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på
de skattesatser  och skatteregler som är beslutade per balansdagen och har inte nuvärde-
beräknats.

Uppskjutna  skattefordringar  har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att
återvinnas  baserat  på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas
varje  balansdag.

I koncembalansräkningen  delas  obeskattade  reserver  upp på uppskjuten  skatt  och eget kapital.

Avsättnlngar
En avsättning  redovisas  i balansräkningen  när  företaget  har en legal eller  informell  förpliktelse
till följd av en Inträffad  händelse  och det är sannolikt  att ett utflöde  av resurser  krävs  för att
reglera  förpliktelsen  och en tillförlitlig  uppskattning  av beloppet  kan göras.

Vid första  redovisningstillfället  värderas  avsäthilngar  till den bästa uppskaföiingen  av det belopp
som kommer  att krävas  för att reglera  förpliktelsen  på balansdagen.  Avsättningama  omprövas
varje  balansdag.

Avsättningen  redovisas  till nuvärdet  av de framtida  betalningar  som krävs  för att reglera
förpliktelsen.

EventuaIförplIktelser
En eventualförplikteIse  är:
- En möjlig  förpliktelse  som tlll följd av inträffade  hämelser  och vars förekomst  endast  kommer  att

bekräftas  av en eller  flera osäkra  framtida  händelser,  som inte he1t ligger  inom företagets  kontroll,
inträffar  eller  uteblir,  eller

- En befintlig  förpliktelse  till följd av inträffade  händelser,  men som inte redovisas  som skuld  eller
avsätlning  eftersom  det inte är sannolikt  att ett ufflöde  av resurser  kommer  att krävas  för  att
reglera  förpliktelsen  eller  förpliktelsens  storlek  inte kan beräknas  med tillrä:klig  Ullförlitlighet.

Eventualförpliktelser  är en sammanfattande  beteckning  för  sådana  garantier,  ekonomlska  åtaganden
odi  eventuella  förpliktelser  som inte tas upp i balansråkningen.

Intäkter
Det infiöde  av ekonomlska  fördelar  som företaget  eföållit  eller  kommer  att erhålla  för egen räkning
redovisas  som intäkt. Intäkter  vårderas  till verkliga  värdet  av det  som erhållits  eller  kommer  att
erhållas,  med avdrag  för  rabatter.

Försäljning  av vamr
Vid försäljning  av varor  redovisas  intäkten  vid leverans.

Tjänsteuppdmg  xh  entmpmnadavtal-  löpande  räkning
Inkomst  från  uppdrag  på löpande  räkning  redovisas  som intäkt  i takt  med att arbete  utförs  och
material  levereras  eller  förbrukas.
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T]änsteuppdmg  och entmpmnadavtal-  fastpris
Uppdragsinkomster  och uppdragsutgifier  för uppdrag  till fast pris redovisas  som intäkt  och
kostnad  med utgångspunkt  «rån färdIgställandegraden  på balansdagen,

Ränta, royalty  och utdelning
Intäkt  redovisas  när de ekonomiska  fördelarna  som är förknippade  med transakUonen  sannolikt
kommer  att tillfalla  företaget  samt  när  inkomsten  kan beräknas  på ett tillförlitligt  sätt.

Ränta  redovisas  som intäkt  enligt  effek«ivräntemetoden.

Utdelning  redovisas  när  ägarens  rätt att erhålla  betalningen  har säkerställts.

Offentllga  bldrag
Ett offentligt  bidrag som inte är förknippat  med krav på framtida  prestation  redovisas  som intäkt
närvillkoren  för att få bidraget  uppfyllts.  Ett offentligt  bidrag  som är förenat  med krav på framUda
prestation  redovisas  som intåkt  när  prestationen  utförs.  Om bidraget  har tagits  emot  innan
villkoren  för att redovisa  det som intäkt  har  uppfyllts,  redovisas  bidraget  som en skuld.

Kun«amivJuvÄ»nliiH
Dotterföretag
Dotlerföretag  är företag  i vilka moderföretaget  direkt  eller  indirekt  innehar  mer än 50 o/o av röste-
talet  eller  på annat  sätt har ett bestämmande  inflytande.  Bestämmande  infiytande  innebär  en rätt
att utforma  ett företags  finansiella  och operaliva  strategier  i syfte att erhålla  ekonomiska  fördelar.
Redovisningen  av rörelseförvärv  bygger  på enhetssynen.  Det innebär  att förvärvsanalysen
upprättas  per den tldpunkt  då förvärvaren  får bestämmande  inflytande.  Från och med denna
Udpunkt  ses förvärvaren  och den förvärvade  enheten  som en redovisningsenhet.  Tillämpningen
av enhetssynen  innebär  vidare  att alla tillgångar  (inkluslve  goodwill)  och skulder  samt  intäkter  och
kostnader  medräknas  i sln helhet  även  för delägda  dotterföretag.

Anskaffningsvärdet  för dotterföretag  beräknas  till summan  av verkligt  värde  vid förvärvsUdpunkten
för  eriagda  tillgångar  med tillägg  av uppkomna  och övertagna  skulder  samt  emitterade  eget
kapitalinstrument,  utgifter  som är direkl  hänförliga  till rörelseförvärvet  samt  eventuell  Ullåggs-
köpeskilling.  I förvärvsanalysen  fastställs  det verkliga  värdet,  med några undantag,  vid
förvärvstidpunkten  av förvärvade  Identlfierbara  tlllgångar  och övertagna  skulder  samt  minoritets-
intresse.  Minoritetsintresse  värderas  till verkllgt  värde  vid förvärvsUdpunkten.  Från och med
förvärvstldpunkten  inkluderas  i koncemredovisningen  det förvärvade  företagets  intäkter  och
kosföader,  identifierbara  tillgångar  och skulder  I1ksom eventuell  uppkommen  goodwill  eller  negativ
goodmll.

Redovisntngsprföciper  I moderföretaget
Redovisningsprindperna  I moderföretaget  överensstämmer  med de ovan angivna  redovisnings-
principema  I koncemredovisningen  utom i nedanstående  fall.

Finansiella  tillgångar  och skulder

Amelaridotterföretag,  intresseföretag  och  gemensamt  slyrda  företag
Andelar  i dotterföretag,  in«resseföretag  och gemensamt  styrda  företag  redovisas  till
anskaffningsvärde  minskat  med ackumulerade  nedskrivningar.  I
anskaffningsvärdet  ingår  förutom  inköpspriset  även utgifter  som är direkt  hänförliga  till förvärvet.

Kon»rnbidrag  och aktieägartillsko«
Koncernbidrag  som erhållits/låmnats  redovisas  som en bokslutsdisposition  i resultaträkningen.
Det erhållna/lämnade  koncembidraget  har  påverkat  företagets  aktuella  Skatt.

Fusion
Fusionen  av dotterföretagen  har redovisats  i enlighet  med BFNAR  1999:1 'Fusion  av helägt
akUebolag'.  Koncemvärdemetoden  har lillämpats  vilket  innebär  att moderföretaget  har redovisat
de fusionerade  dotterföretagens  tillgångar  och skulder  till de värden  dessa  hade i koncemredo-
visningen.
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Not  2 Nulluum»älbiiiiH  pvi rörelsegren och geografisk marknad

2020

Koncemen
Nettoomsäflnlng  perrörelsegren
Vimmerby  Energi  och Miljö AB, koncemen
Vimarhem  AB
Vimmerby  Fibemät  AB

Moderföretaget
Nefloomsätlnlng  perrörelsegmn
Kon»mlntem  försäljning

Not  3 Övrlga  rörels*imäkter

Konumen
Återföring  avsätlning  VA-verksamhet
ÅterFöring  avsättning  Renhållningsverksamhet
Återföring  avsättning  sluttäckning  deponi
Reallsationsvinster
Övrigt

206 745
106479

2 430

315654

2020

2020

Not  4 Arvode  och  kostnadseraättnång  tlll  revlsorer

Koncern
Thord  Axe/sson,  KPMG  AB
Revisionsuppdrag
Revislonsverksamhet  utöver  revisionsuppdraget

Förlrwndevalda  lekmannarevisorer
Revisionsuppdrag

Moderföretag
Thord  Axelsson,  KF"MG AB
Revisionsuppdrag

2020

10

49

2019

225 528
104  886

1569
331 983

2019

2 250
25C)

1274
170
468

4 412

:oig

10

57

Med revisionsuppdrag  avses  granskning  av årsredovisningen  och bokföringen  samt  styrelsens
och verkställande  direktörens  förvaltning,  övriga  arbetsuppgiffer  som det ankommer  på företagets
revisor  att utföra  samt  rådgivning  eller  annat  biträde  som föranleds  av iakttagelser  vid sådan
gransknlng  eller  genomförandet  av sådana  övrtga  arbetsuppgiffer.
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Not  5 Anställda,  personalkostnadar  och  arvoden  till  styrelse

MedelantaIetanstälIda  varav

2020  rnän 2019

Mmerfi$refaget

Sverige  -  O% -

TotaItimoderföretaget  -  O% -

Dotf*rJ6r*tag

Sverige  95  76% 93

TotaItidotterföretag  95  76% 93

Koncementotalt  95  76% 93

Redovisning  av  könsfördelnlng  bland  ledande  befattn1ngshavare

2020-12-31
Andef kvinnor

Moderff»tetaget

Stymlsen

Ömga ledande bahittnlngshavare

Koncemen  fom/t

Styrelsen

Övriga ledande befattnlngshavare

nfaV

män

75%

Lön*r  och  andra  ersättnlngar  samt  soclala  kostnader,  inkluslve  pensionskostnader

Moderföretaget
(varavpensjorwikoslnad)

Dotterföretag
(varavpensIonskostnad)

Koncernen  totalt
(varavperånskoslnad)

2020

ersäfm/ngar

102

40 663

40 765

SWaha
koslnader

33
{32)

15 278
(3 498)

15311
(3 530)

Lömr  odi

ersättnlngar

105

39152

39 257

2019-12-31
Andel  kvinrw

33o/i

100oA

Soc/a/a

k»lnader

34
{33)

16 255
(4084)

16 289
(4 117)

1) Av moderföretagets  pensionskostnader  avser  O kr (f,å.  O) företagets  VD och styrelse.

Företagets  utestående  penslonsförpliktelser  till dessa  uppgår  UII O kr (f.å.  O).

2) Av koncemens  pensionskostnader  avser  783  tkr  (f.å. 441 )företagets  VD och  styrelse,
Koncernens  utestående  oensionsföroIikteIser  till dessa  uooaår  till O kr (f.å.  Oi

LönOr  OCh andra  erRättningar  för(fölade  mellau  »lyivl»uluJuiiivl*r  m.fl.  Ot1  öWiga

anställda

Moderföretaget

Dotterförefög

Koncemen  totalt
(varav  lant!em  o.d.

2020

Stymlse  Övriga
och VD anställda

102

2 763  37 900

2 865  37 900

Stymlse
xh  VD

105

2 401

2 508

2019

anstäl)da

36 751

36 751
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jlyg6n@«vor1or1pg
Vimarhems  VD:s  anställningsavtal  innebär  att  vid uppsägning  från  arbetsgivarens  sida  utgår  9 månads-

löner.

Vimmerby  Energi  & Miljös  VD:s  anställningsavföl  innebär  att  vid uppsägning  från  arbetsgivarens  sida  utgår

24 månadslöner.

Not  6 Av-  och  nedskrivnlngar  av  materlella  och  imrna%arlella
anläggnIngstil«gångar

2020

Koncernen

Avskrivningar  enligt  plan  fördelade  per  tillgång

Byggnader  och  mark

Maskiner  och andra  teknlska  anläggningar
Inventarier,  verktyg  och  installationer

Nedskrivningar  fördelade  per  lillgång

Maskiner  och andra  tekniska  anläggningar

Not  7 Övrlga  rörelsekostnader

Koncernen

Extra  avsättning  sluttåckning  deponi

ReaIisationsför1uster

ModerfÖrelaget

-14  599
-36 789

-5 247
-56 635

-3 331
-3 331

2020

-404

:oyg

-16  320
- 36 011

- 4 724

- 57 055

-18974
-18974

2019

Not  8 0peratlonell  leaslng

Leasingavtal  där  företaget  är leasetagare
Koncem
Fmmlkla  minimIIeaseavgifteravseende  Icke
uppsägn/ngsbara  opemtione1?a /öas/ngavta/

Inom  ett år

Mellan  ett  och  fem  år

Senare  än fem  år

Räkenskapsårets  kosföadsförda  leasingavgifter

Moderföretaget
Fmmtkja  minimiIeaseavgtfleravseende  icke

uppsä0ning:hprq  n7ipraffone//a  leasingavtag
Inom  ett  år

Mellan  ett och  fem år
Senare  än fem  år

2020-12-31

13

403

416

2020
241

2020-12-31

:iotg-y:-sz

120
97

217

134

:otg-t:-sy

Räkenskapsårets  kostnadsförda  leasingavgifter

2020 :otg

139



23 (35)
Vlmmarby  kommun  Förvallnlngs  AB

Org  nr 556082-1976

Not  9 Resultat  från  övriga  värdepapper  och  fordringar

som  är  anläggningstillgångar

Koncernen

Utdelning

Moderföretaget

Utdelning

2020

NotlO Räntelntäkter  och  liknande  resultatposter

Koncernen

Ränteintäkter,  övriga

Moderföretaget

Ränteintäkter,  övriga

2020

243
243

17

17

Not'll Räntekostnader  och  Ilknande  resultatposter

Koncernen

Räntekostnader,  övrlga
Borgensavgift  Vlmmerby  kommun

Moderföretaget

Räntekostnader,  övriga

2020

-12 188
-4117

-16 305

-2

-2

2019

377

377

375

376

2019

260
260

17

17

zotg

-14  413

-3 077
-17490

-52

-52
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Not 12 Skatt  på årets  resultat

Avstämnlng  av effektlv  skatt

Kon»rnen

Resultat  före skatt

Skatt  enligt  gällande  ska«esals  för moderföretaget
Ej avdragsgilla  kostnader
Ej skatteplikUga  intäkter

Utnyttjande  av tidigare  ej aktiverade  underskottsavdrag
Skatt  hänförlig  UII tidigare  år
Effekt  av ändrade  skattesatser  och skatteregler
Temporär  skillnad  nedskrivning  flbernät
Omvårdering  av uppskjuten  skatt
Redovisad  effektiv  skatt

Modedöretaget
Resultat  före skatt

Skatt  enligt  gällande  skattesats  för moderföretaget
Ej avdragsgifla  kostnader

Ej skatteplikUga  intäkter
Uföyttjande  av Udigare ej aktiverade  underskottsavdrag
Redovisad  effektiv  skatt

Pmcenl

21,4%

-17,4%

0,1%

-12,3%

73,7%

3,1%

O,O%

6,2%

74,9%

%oanl

21,4%

-i2,4%

ö.O%

-9,0%

O.O%

2020
8e/opp  Pmcenl

.4 tgs

898

-729

8

-514

3 091

128

261

3141

21,4%

-52,3%

0,9%

-27,0%

0,1%

O,O%

42,6%

-2,i%

-16,5%

2020
Belopp

-5 74i

1229

-713

-516

21,4%

-21,8%

0,5%

-0,2%

-0,1%

24 (35)

2019
Bebpp

-9190

1987

-4 809

85

-2 484

a

s 909

-193

-1 617

zotg
Betopp

-16 678

s seg

-3 640

80

-9

Not  13 Byggnader  och  mark

Koncernen

Ackumulerade  anskaffningsvärden
Vid årets  början
Nyanskaffningar
Avyföingar  och utrangeringar
Omklassificeringar
Vid årets  s1ut

Ackumuierade  avskövningar

Vid årets början

Återförda  avskrivningar  på avyttringar  och utrangeringar
Årets  avskrivning
Vid årets  slut

Ackumu[erade  nedskrivningar

Vid årets början
Årets  nedskrivningar

Vid årets  slut

Redovisat  värde  vid  årets  slut

Moderföretaget
Acg«umu?erade anskaffningsvärden
Vid årets början

Vid årets slut

Redovism  värde  vid  årets  slut

2020-12-31

802 437
8 863
-373

1027
811954

-243 643
368

-14598
-257 873

-38 602

-38 602
515479

2020-12-3j

7

zotg-ya-ay

779 937
18 '139

-929
s 290

802 437

-228 044
720

-16 319
-243 643

-38 602

-38 602
520 192

2019-12-31
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Varav  mark

Koncernen

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Ackumulerade  nedskrivningar

Redovisat  värde  vid årets  slut

Moderföretaget

Ackumulerade  anskaffnlngsvärden

Redovisat  värde  vid årets  slut

2020-12-31

24 090

-1 013

23 077

Not  14  Upplysnlng  om  verkllgt  värde  på förvaItnlngsfastlgheter

2020-12-31
Kon»rnen

Ackumuferade  verkliga  värden

Vidåretsbörjan  780450

Vid årets  slut  811340

:oig-z:-ay

761 890

780 450

Verkliga  vården  har  fastställts  med  en kombinerad  Ullämpning  av ortsprismetod  och avkastningsmetod.

Ortsprismetoden  u«går från  ett på marknaden  erkänt  värederingsprogram  som gör  bedömningar

uUfrån redovisade Jämförelseköp.

Avkastningsmetoden  består  i en evighetskapitaIisering  av bedömt  marknadsmässigt  driftnetto

vilket  dividerats  med  ett  bedömt  marknadsmässigt  direktavkasföingskrav  med  korrektion  för

awikelser  mellan  fakUska  driftnetton  och  marknadsanpassade  driflnetton.

Not  16  Maskiner  och  andra  t*knlska  anläggningar

Koncernen

Ackumu?erade  anskaffningsvärden

Vid  årets  början

Nyanskaffnlngar

Vid  årets  slut

Ackumulerade  avskrivnlngar

Vid  årets  början

Årets  avskrivning

Vid  årets  slut

Ackumulerade  nedskrivningar

Vid  årets  början

Årets  nedskrivningar

Vid årets  slut

Redovisat  värda  vld  årets  slut

2020-12-31

1088  955

50 679

1139  634

-467  368

-36 788

-504156

-18  975

-3 331

-22 306

613172

2019-12-31

1050  627

38 328

1088  955

-431 357

-36 011

-467  368

-18  975

-18  975

602  612

Leaslng

Koncernen

Maskiner  som innehas  under  finansie1la  leaslngavtal

ingår  rned ett redovisat  värde  om

2020-12-31 2019-12-31

219547 227  468

Under  övriga  kort-  reispektive  långfristiga  skulder  i kon»rnen  redovisas  nuvärdet  av framtida

betalningar  avseende  skuldförda  flnansiella  leasingförplikteIser
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Not  16 Inventarier,  verktyg  och  installationer

Koncernen

Ackumu1erade  anskaffningsvärden

Vid årets  början

Nyanskaffningar

Avyttringar  och utrangeringar

Vid årets  slut

Ackumulerade  avskrivningar

Vid årets  början

Återförda  avskrivningar  på avyttringar  och utrangeringar

Årets  avskrivning

Vid årets  slut

Redovisat  värde  vid årets  slut

2020-12-31

68742

li  479

80 221

-43 329

-5 246

-48 575

31 646

Not  17 Pågående  nyanläggningar  och  förskott

avseende  materiella  anIäggningstiIIgångar

Koncernen

Vid årets bö2an
Omklassificeringar

Investeringar

Redovisat  värde  vid  årets  slut

2020-12-31

41 479

-15 698

104  580

130 361

Not  18 Andelar  i koncernföretag

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Vid årets  början

Lämnade  aktieägartillskott

Vid årets  slut

Ackumulerade  nedskrivningar

Vid årets  början

Årets  nedskrivningar

Vid årets  slut

Redovisat  värde  vid  årets  slut

2020-12-31

i82  023

3 331

185  354

-18 386

-3 331

-21 717

163  637

2019-12-31

66 394

3 025

-677

68 742

-39 283

677

-4 723

-43 329

25 4"13

2019-12-31

18 823

-10 713

33 369

41 479

:otg-t:-sy

165  049

16974

182  023

-1 412

- *e 974

-18 386

163  637
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Spec av modeföretagets  och  koncernens  innehav  av andelar  i koncernföretag

2020-12-31

Antal  Andel  Redovisat

Dotterföretag/OrgnrlSäte  anoeiar  isi)  värde

VimmerbyEnergiochMIljöAB,556189-4352,Vimmerb)  100000  100,0  129831

Vlmmerby  Energrrörsäljning  AB,  556527-8404,  Vimmorby

Vimmerby  Energr  Näl  AB,  559011-4988,  Vimmerby

Vimarhem  AB, 556478-5987,  Vimmerby  2 700  100,O  32 786

Vimmerby  Fibernäi  AB,  556203-5088,  Vlmmerby  10  000  100,0  1020

163  637

i) Ägarandelen av kapitalet  avses,  vilket  även  överensstämmer  med  andelen  av  rösterna

för  totalt  antal  aktier.

2019-12-31

Redovisat

värde

129  831

32 786

1020

163  637

Not  19  Ägarintressen  i övriga  företag

Koncernen

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Vid  årets  början

Vid  årets  slut

Redovisat  värde  vid  årets  slut

ModerfÖretaget

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Vid årets  början

Vid årets  slut

2020-12-31

10  510

10  510

10  510

10  410

10  410

Specifikation  av  moderföretagets  och  koncernens  ägarintressen  i övriga  företag
2020-12-31

Andelar  Kaptla-

ÄgarintreSSO  JuSIOral  EK  /  ;lnlal  wdelOnS  värdO

/  Org /V, Säle  /  ÅrelS r(lSullal  i % r) i kOnCOrnOn

Direkt  ägda

Astrid  Lindgrens  Vimmerby  AB  -  75 000

556303-3033,  Vimmeiby  -  9.9 10  410

Solenergl  i Vimmerby  ekonomisk  förening  1 661  20

769634-1093,Vimmerby  -  20,0 100

10  510

';-o'tg-y';-ay

10  510

10  510

10  510

10  410

10  410

Redov  värde

hos  moderföretaget

10 410

10  410

i) Ägarandelen  av kapltalet  avses.  Andelen  röster  i Astrid  Lindgrens  Värld  AB är 3,3o/o.
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Not  20 Andra långfris%a väiJvpappvis»inuvlmv

Koncemen

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Vid  årets  början

Vid  årets  slut

Redovlsat  värde  vld  årets  slut

2020-12-31

85

2019-12-31

85

Not  21 Flnanslella  Instrument  och  riskhanterlng

Derivat  och  flnanslell  riskhamerlng

Skulder

2020-12-31

Redovisat  Verkligt

värde  värde

Derivat  för  vi1ka säkringsredovisning  ti1lämpas

Ränteswappar  -  -8557

-  -8 557

Redovisat

värde
Verkfigt

värde

-14283

-14283

8äkring  av  ränterisk

I syfte  att begränsa  eventuell  ränterisk  för  den  upplåning  företaget  har, som löper  med  rör1ig ränta,

har  avtal  avseende  ränteswappar  tecknats  om 230  mkr,  Swappama  betalas  med  fast  ränfö.
Den  totala  låneskulden  med  rörlig  ränta  är 479  mkr.

Not  22 uppskjuten  ikatt

Koncemen

Väsentllga  temporära  skillnader  hänfödiga

till uppskJuten skatteskuld
Immateriella  anläggningstillgångar

Byggnader  och mark

Masklner  och Inventarfer

Redovisat

värde

255

496  974

ets  952

1111  181

2020-12-31

Skattemässlgt

värde

Temporär

skillnad

443  881

472  612

gre  493

255

53 093

141 340

194  688

Skattemässiga  underskottsavdrag  uppgår  till 26 917  tkr  och andra  outnyttjade  skatteavdrag  uppgår  tlll

933  tkr,
2020-12-31

Uppskjuten

ska«eskufd  Netto

Uppskjulen

skaflefordmnKoncernen

Väsentliga  temporära  skiltnader

Immateriella  anIäggningstiIlgångar

Byggnader  och  mark

Maskiner  och  inventarier

Skafiemässigt  underskofisavdrag

Uppsg4uten skattefordran/skuld
Kvitlning

Uppskjuten  skattefordranlskuld  (netto)

5 545

5 545

-5 545

53

10  937

29116

40 106

-5 545

34 561

-53

-10 937

-29116

5 545

-34  561

-34 561
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Koncernen
Redovisat

värde

Väsentliga  temporära  skiljnader  hänförljga

till  uppskjuten  skatteskuld

Immateriella  anläggningstilIgångar

Byggnader  och mark

Maskiner  och inventarier

2120

520192

585 838

1110270

29 (35)

2019-12-31

Skattemässigt

värde

476 077

445 333

921 410

Ternporär

skillnad

2120

44115

140  505

188  860

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 18 914 tkr  och andra  outnytljade  skatteavdrag  uppgår  till
986 tkr.

Koncernen
Ur:mskiuten

skaffefordran
Uppskiuten
skattesku1d Netto

Väsentliga  temporära  ski1lnader

Immateriella  anläggningstIIlgångar

Byggnader  och mark

Maskiner  och inventarier

Skattemässigt  underskottsavdrag

Uppskjuten  skattefordran/skuld

Kvittning

Uppskjuten  skattefordran/skuld  (netto)

Moderföretaget

Väsent1iga  temporära  skillnader  hänförliga

till uppskjuten  skatteskufd

Övriga  temporära  skillnader

3 896

-3 896

--3896

Redovisat

värde

454

9 087

28 966

-3 896

34 611

30 715

2020-12-31

Skattemässigt

värde

-454

-9 087

-28 966

3 896

-34  611

-34 611

Temporär

skillnad

Skattemässiga  underskottsavdrag  uppgår  till 3 220 tkr och andra  outnyttjade  skatteavdrag  uppgår  tiil

0 tkr. Uppskjuten  skattefordran  har endast  tagits  upp  på tidigare  underskott,  810tkr

Moderföretaget

Väsentfiga  temporära  skillnader

Skattemässigt  underskottsavdrag

Uppskjuten  skattefordran/skuld

Kvittning

Uppskjuten  skattefordran/skuld  (netto)

Moderföretage[

Väsenlliga  temporära  skillnader

Skattemässigt  underskottsavdrag

Uppskjuten  skattefordran/skuld

Kvittning

Uppskjuten  skattefordran/sku1d  (netto)

Uppskjuten

skattefordran

167

167

167

Uppskjuten

skattefordran

-167

167

-167

2020-12-31

Uppskjulon

skatleskuld

Uppskju(eri

skalteskuld

Netto

167

NO[to

167

167

167
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Not  23 Andra  långfristiga  fordringar

Koncernen

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Vid  årets  början

Tillkommande  fordringar

Reglerade  fordringar

Vid  årets  slut

Redovisat  värde  vid  årets  slut

Moderföretaget

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Vid  årets  början

Vid  årets  slut

Redovisat  värde  vid  årets  slut

2020-12-31

8 955

8 955

8 955

1 000

1000

1 000

Not  24 Förutbetalda  kostnader  och  upplupna  intäkter

Koncern

Upplupna  intäkter  värme

Upplupna  intäkter  övrigt

Förutbetalda  kostnader  övrigt

2020-12-31

736

573

219

1 528

Not  25 Antal  aktier  och  kvotvärde

antal  aktier

kvotvärde

2020-12-31

61 000

100

30 (35)

2019-12-31

10 848

-1 893

8 955

8 955

1 000

1 000

1 000

2019-12-31

921

1 012

1906

3 839

61 000

100
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Not  26 Övriga  avsättningar

Koncernen

Avsättning  vatten  och avlopp

Avsättning  renhållning

Avsättning  renhållning  deponi

Koncernen

Vatten  och avlopp

Redovisat  värde  vid  årets  början
Belopp  som tagits  i anspråk  under  året

Redovisat  värde  vid  årets  slut

2020-12-31

7 250

6 050

i e 729

30 029

2020-12-31

7 250

7 250

Avsätföing  enligt  lagstiftning:  Lagen  om allmänna  vattentjänster  (LAV  07).

Renhållninq  2020-12-31

Redovisat  värde  vid  årets  början  22 423

Avsättningar  som gjorts  under  året'  404

Belopp  som tagits  i anspråk  under  året  -

Outnyitjade  belopp  som har  åteförts  under  året  -48
Redovisat  värde  vid  årets  slut  22 779
1 ) Inkl öknlngar  av befintllga  avsättningar.

31 (35)

2079-7  2-37

7 250

6 050

16 373
29 673

:-o-tg-t:-at

g 500
-2 250

7 250

2019-12-31

34 406

-10  709

-1274
22 423

Avsättning  enligt  lagstiftning:  Miljöbalken  27 g55.

Sluttäckning  har påbörjats  2019  för  deponi  Virnrnerby  Avfallsanläggning.  En extra  avsättning  har  gjorts

under  2013  för  beräknade  framtida  kostnader  för sluttäckning  av deponin.  Ansvarsfrågan  har tidigare

varit  oklar  och  även  om osäkerhet  fortfarande  råder  i frågan  har  en avsättning  gjorts  under  2013.

Not  27 Långfristiga  skulder

Koncernen

Skulder  som förfaller  senare  än fem år från  balansdagen:

Övriga  skulder  till kreditinstitut

Moderföretaget

Skulder  som förfaller  senare  än fem år från  balansdagen

Övriga  skulder  till kreditinstitut

2020-12-31

456 014

456014

:»oigs'-st

410  696

410  696

Skulder  som förfaller  inom ett år från  balansdagen  har  klassificerats  som långfristiga  i balansräkningen

då skulderna  kommer  att refinansieras  långfristigt  under  kommande  räkenskapsår.

Vimmerby  kommun  har ställt  borgen  för 781 mkr  av de långfristiga  skulderna  till kreditinsti!ut.
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Not  28 Checkräkningskredft

Koncemen

Beviliad  kreditlimit
Outnyttjad  del

Utnyttjat  kreditbelopp

2020-12-31

107  500
-91 032
16 468

Moderföretaget

Beviljadkreditlimlt 40000

Outnyttjaddel -18537
UtnyttjatkreditbeIopp 21463

Ovanstående kreditbelopp avser kredit på Wmmerby kommuns centralkonto.

Not  29 Upplupna  kostnad*r  och  förutbetalda  Intäkter

Koncernen

Löne-  och semesterlönesku1d
Arbetsgivaravgifler

Upp1upen kostnad  värme
Upplupen  kostnad  elhandel

Upp1upen råntekostnad
Skadeersätföing
Förskottsbetalda  hyror

Förutbetalda  intäkter
Övriga  poster

Moderföretaget
Övriga  poster

2020-12-31

4146
874

40
630

1458
4 408
3 047
3 554

18 157

2019-12-31

107 500
-96 198
11304

40 000
-12 799
27 201

zotg-t:i-st

4 827
1005
2 692

419
861

1458
4 297
2 962
4 422

22 943

Not  30  Ställda  säkerheter  och  evantualförpliktelser  - koncernan

BelODp/tkr  2Q!0-12-31

Ställda  säkerheter

Koncemen
För  egna  skulder  och avsä«ningar

ÖvdqaskuIdertillkreditinstitut
nllgångar  med äganderättsförbehål1

övriga  ställda  panteroch  säkerheter

Summa  ställda  säkeföeter

219 547
219 647

Inga

219 547

2019-j2-31

227 468
227 488

Inga

227 468

EventuafförpIlktelser
Garantiåtaganden,  Fastigo,  336 tkr.

Avser  konfliktersättning.  Garanliförbindelse  ställd  tlll Fastigo  ska utfärdas  av varje  medlem  och uppgå

ti1l belopp  molsvarande  två procent  av medlems  lönesumma  näst  föregående  år.
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Not  31 Ställda säkerheter och eventuaIförpIikteIser - iiiuJvi  röivföHvl

Befopp  / tkr 2020-12-31 :otg-z:-ay

Ställda  säkerheter Inga Inga

Övriga ställda panteroch  säkerheter Inga Inga

Eventualförpllktelser Inga Inga

Not  32 Betalda  räntor  och  erhållen  utdelnlng

2020 2019
K:»ncernen
Erhållen  utdelning

Erhållen  ränta

Erlagd  ränta

2

267

-12 187

377

262

-14 413

2020 zotg
hiluJuif!Jiutagui
Erhållen  utdelning

Erhållen  ränta

Erlagd  ränta

375

18

-52

Not  33  Llkvlda  medel

2020-12-31 :,-otgs»-st
Koncemen

Föqande  deIkomponenteringåritikvida  mede/;

Banktillgodohavanden

Ovanstående  poster  har klassificerals  som likvida  medel  med  utgångspunkten  att:

- De har  en obetydlig  dsk  för  värdefluktuationer.

- De kan lätt  omvandlas  till kassamedel.

- De har  en löptid  om högst  3 månader  från  anskaffningsUdpunkten.

2020-12-31 :otg-z:-sy

Moderföretaget

Föpande  delkomponenteringåriIikvida  medel:

Ti1lgodohavande  på koncemkonto

Ovanstående  poster  har  klassificerats  som Ilkvida  medel  med utgångspunkten att:
- De har  en obetydlig  risk för  värdefluktuationer.

- De kan lätt omvandlas  till kassamedel.
- De har  en löptid  om högst  3 månader  från anskaffningstidpunkten.

,,!\y*U!
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Not  34  Övrga  upplysningar  tlll  kassaflödesanalysen

Justerlngar  för  poster  som  inte  Ingår  I kassaflödet  m m

Koncernen

Avskrivningar  och nedskrivningar

Rearesultat  försäljning  av anläggningsUllgångar

Avsättningar/fordringar  avseende  pensioner

Ovriga  avsättningar

Moderföretaget

Nedskrivningar/reversering  av nedskrivningar

Avsättningar/fordringar  avseende  pensioner

2020

59 966

4

-77

356

60 zjlg

2020

2019

76 030

39

-74

-3774

72 221

:»otg

16 974

-68

16906

Not  35  Knnr*rnnppg1{144a
Föreföget  är helägt  dotterföretag  «ll Vimmerby  kommun,  org nr 212000-0787  med säteiVimmerby.
Vimmerby  kommun  upprättar  koncemredovisning  för  den största  koncemen  som bolaget  ingår  i.

Inköp  och f6mäJjning  inom  koncernen
Av koncernens  totala  Inköp  och försäljning  mätt  i kronor  avser  4 824 (5 628)tkr  av inköpen  och 41 790

(41 950) lkr av försälJningen Vimmerby kommun.

Av moderföretagets  totala  inköp  och försäljning  mätt  i kronor  avser  0 (O) tkr av inkopen  och 30 (30)  tkr

av försäljningen  andra  företag  inom hela den företagsgrupp  som företaget  tillhör.

Not  36
Avkastning  på
tofölt kapltal:
Sollditet:

f4yblu.+llJJ&l?uIliuiitii

(Rörelseresultat  + finanslella  Intäkter) / Genomsnlttllgt  totalt kapital
(Totalt eget kapital + obeskatlade  reserver (med avdrag fi5r uppskjuten  skatt)) / Totala tlllgångar

151



Vimmerby  kommun  Förvaltnings  AB
35 (35)

Org  nr 556082-1976

Vimmerby  2021- 0 3 - I I

Marie Nicholson Käll

Helen Nilsson karollna  Leijonram
Verkställande  drrektör

KPMG  AB
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RBViSiOnSiteratteIse
Till bolagsstämman i Vimmerby Kommun Förvallnings  AB,  org.  nr 556082-1976

Rapport  om årsredovisningen  och  koncernredovisningen

Ullalariden

Vi har utfÖrt en revision av årsredovisnlngen och koncernredovisningen  för  Vimmerby  Kommun  Förvaltnings  AB ft)r år 2020.

Enligt vår uppfattnlng har årsredovisningen och koncernredovisningen  upprättats  i enlighet  med årsredovisningsIagen  och ger  en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens  finansiella  ställning  per den 31 december  2020  och av dessas
finanslella resul(at och kassaflöde för årel enligt  årsredovisnlngsIagen.  FörvaltningsberätteIsen  är fi5ren1ig med årsredovisningens  och
koncernredovisningens  öwiga  delar.

Vi lillsöytker därför  att bolagsstämman  fastställer  resultaträknlngen  och balansräkningen  för moderbolaget  och fÖr koncernen.

Grund  för  ultalanden

Vi har utfört revlsionen enligt  Interna!ional  Standards  on Auditing  (ISA)  och god revisionssed  i Sverige.  Vårt  ansvar  enligt  dessa  standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns  ansvar.  Vi är oberoende  i förhållande  till moderbolaget  och koncernen  enligt  god revisorssed  i Sverige
och har i övrigt  fullgjort  vårt  yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa  krav.

VI anser alt de revisionsbevis  vi har inhämtat  är tillräckliga  och ändamålsenliga  som grund  för våra uttalanden.

Styrelsens ocli verkställande direktörens ansvar
',)  Det är styrelsen och verkställande direktören som hat  ansvaret  för att  bolagets  och koncernens  förmåga  att  fortsätta  verksamheten.  De

årsredovisnlngen och koncernredovisningen  upprättas  och att de ger  upplyser,  när så är tillämpligt,  om förhållanden  som kan påverka
en räitvisande blld enllgt årsredovisningsIagen.  Styrelsen  och  förmågan  att fortsätta  verksamheten  och att använda  antagandet  om
verkslällande  dlrektören ansvarar  även fÖr den interna  kontroll  som  fortsatt  dtift.  Amagandet  om fortsatt  drift  tillämpas  dock inte om
de bedömer  är n5dvändig  för att upprätta  en årsredovisning  och  styrelsen  och verksiällande  direktören  avser  att likvidera  bolaget,
koncernredovisning  som  inte innehåller  några  väseniliga  upphöra  med verksamheten  eller  inte har något  realistiskt  alfernativ
felaktigheter,  vare  sig dessa  beror  pä oegentligheter  eller  misstag.  till att göra något  av detta.

Vid uppräftandet  av årsredovisningen  och koncemredovisningen
ansvatar  styrelsen  och verksföllande  direktören  Teir bedömningen  av

Revisorns  ai'isvar

Våra mål är att uppnå  en rimlig  grad av säkerhet  om huruvida  
årsredovisningen  och koncernredovisningen  som helhet  inte
innehåller  några  väsentliga  felaktigheter,  vare  sig dessa  beror  på
oegenlllgheter  eller  misslag,  och att lämna  en revisionsberättelse
som Innehåller  våra  uttalanden.  Rimlig  säkerhet  är en hÖg grad av
säkerhel,  men är Ingen  garanti  för  att en revision  som  utR)rs enllgt
ISA och god revisionssed  i Sverige  alltid kommer  att upptäcka  en
väsentlig  felaktighet  om en sådan  finns.  Felaktigheter  kan uppstå  på
grund  av oegentligheter  eller  mlsstag  och anses  vara  väsentliga  om
de enskllt  eller  tillsammans  rimligen  kan förvämas  påvetka  de
ekonomiska  beslut  som användare  fattar  med gtund  I

,i  årsredovisningen  och koncemredovisningen.

drar  vi en slutsats  om lämpligheten  i att styrelsen  och
verkställande  direktören  använder  antagandet  om fortsatt  driff
vid uppräitandet  av årsredovisningen  och
koncernredovisnIngen.  Vi drar  ocksä  en slutsats,  med grund  i
de inhämtade  revislonsbevlsen,  om huruvida  det finns någon
väsentlig  osäkerheisfaktor  som  avser  sådana  händelser  eller
förhållanden  som kan leda till betydande  tvivel  om bolage)s  och
koncernens  fÖrmåga  att fortsätta  verksamheten.  Om vi drar
slutsatsen  alt det finns en väsentlig  osäkerhetsfaktor,  måsle  vl i
revisionsberättelsen  fästa  uppmärksamheten  på upplysningarna
i årsredovisningen  och koncernredovIsningen  om den
vlsentliga  osäkerhetsfaktorn  eller, om sådana  upplysningar  är
otillråckliga,  modifiera  uttalandet  om årsredovisningen  och
koncernredovisningen.  Våra  slutsatser  baseras  på de
revisionsbevis  som inhämtas  fram  till datumet  för
revisionsberätteIsen.  Dock  kan frarmida  händelser  eller
fÖrhållanden  göra att ett bolag  och en koncern  Inte längre  kan
fortsätta  verksamheten.

Som del av en revision  enligt  ISA använder  vi professionellt  omdöme
och har en professionelli  skeptisk  inställning  under  hela revisionen.
Dessutom:

Identifierar  och bedömer  vi riskerna  för väsentliga  felaktigheter  i
årsredovisningen  och koncernredovisnlngen,  vare  slg dessa
beror  på oegentligheter  eller  misstag,  utformat  och ulför
granskningsåtgärder  bland  annat  utifrån  dessa  risker  och
inhämfar  revislonsbevis  som är tillräckliga  och ändamålsenliga
för alt utgÖra en grund  för  våra  ullalanden.  Risken  för att inte
uppföcka  en väsentlig  felaktlghet  till följd av oegentllgheler  är
hÖgre än för en väsentlig  felaktighet  som beror  på misstag,
eflersom  oegentligheter  kan innefatta  agerande  i maskopi,
förfalskning,  avsiktliga  utelämnanden.  felaklig  information  eller
åsidosättande  av intern  kontroll.

skaffar  vi oss en försiåelse  av den del av bolagets  interna
kontroll  som har belydelse  Br  vår revision  for akt utforma
granskningsåtgärder  som är lämpliga  med hansyn  till
omsländigheterna,  men inte för att uttala  oss om effektiviteten  i
den interna  kontrollen.

utvärderar  vi lämpligheten  i de redovisningsprinciper  som
används  och rimllgheten  i styrelsens  och verksfflllande
direkförens  uppskaötningar  i redovisnlngen  och tillhörande
upplysnlngar.

utvärderar  vi den övergripande  presentationen,  slrukturen  och
innehållel  i årsredovisningen  och koncernredovisningen,
däribland  upplysningarna,  och om årsredovisningen  och
koncernredovlsningen  återger  de underliggande
transaktlonerna  och händelserna  på ett sätt som ger en
rätivisande  bild.

inhämtar  vi tillräckliga  och ändamålsenliga  revisionsbevis
avseende  den finansiella  informationen  för enheterna  eller
affärsaklivi!eterna  Inom koncernen  fe)r att göra  ett uttalande
avseende  koncernredovisningen.  Vi ansvarar  för styming,
övervakning  och utf5rande  av koncetnrevisionen.  Vi är ensamt
ansvariga  for våra uttalanden.

Vi måste  informera  styrelsen  om bland  annat  tevisionens  planerade
omfat!ning  och Inriktning  samt  tidpunkten  k)r den. Vi måste  också
Informera  om betydelsefulla  lakliagelser  under  revisionen,  däribland
de eventuella  betydande  brister  i den Interna  kontrollen  som vl
identifierat.

Revislonsberättelse  Vimmerby  Kommun  Förvaltnings  AB, org. nr 556082-1976,  2020 1 (2)
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Rapport  om  andra  krav  enligt  lagar  och  andra  författningar

Uttalanden

UtÖver  vår  revision  av årsredovisningen och koncermedovisnlngen har vi även ulfört en revlsion av slyrelsens och verkställande dlrekR)rens
förvallnlng  fÖr Vimmeiby  Kommun  Förvaltnings AB för år 2020 samt av fÖrslaget till disposilioner beträffande bolagets vlnst eller fÖrlust.

Vi tillstyrker  att bolagsstämman  disponerar  vinsten  enligt  förslaget  i förvaItningsberättelsen  och bevlljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktÖren  ansvarsfrihet  för räkenskapsåret.

Gnind  för u(talanden

Vi har utfört  revisionen  enligt  god revislonssed  i Sverlge.  Vårt  ansvar  enligt  denna  beskrivs  närmare  i avsnitte( Revisorns  ansvar. VI är
oberoende  i R)rhållande  till moderbolaget  och koncernen  enllgt  god revisorssed  i Sverige  och har I Övrigt fullgjort vårt yrkeseöiska  ansvar enligt
dessa  krav.

Vi anser  att de revisionsbevis  vi har Inhärmat  är tillräckliga  och ändamålsenliga  som  grund  för våra uttalanden.

Styrelsens  och  verkställande  direktörens ansvar
att bolagels  organisalion  är utformad  så att bokföringen,
medelsförvaltningen  och bolagets  ekonomiska  angelägenheter  i
övrigt  kontrolleras  på ett betryggande  sätt.
Verkställande  direktt5ren  ska skÖta den 1t5pande förvaltningen  enllgt

styrelsens riktllnler  och anvlsnlngar och bland annat vidta  de
åtgärder  SOm är nödvändiga  feir alt bolagets  bokfÖring  ska fullgöras  i
Överensstämmelse  med lag och för att medelsförvallningen  ska
skötas  på ett betryggande  sält.

Det är slyrelsen  som har ansvaret  för förslaget  till dispositioner
beträffande  bolagets  vinst  eller  förlust.  Vid förslag  till utdelning
innefattar  detta bland  annat  en bedömning  av om utdelningen  är
försvarlig  med hänsyn  till de krav som  bolagets  och koncernens
verksamhetsart,  omfattnlng  och risker  ställer  på storleken  av
modeibolagets  ocli  koncernens  egna kapital,  konsolideringsbehov,
Ilkvlditet  och ställning  i övrigt.

Styrelsen  ansvarar  fÖr bolagets  organisation  OCI1 förvaltningen  av
bolagets  angelägenheter.  Detta  innefattar  bland  annat  att fortlÖpande
bedÖma  bolagets  och koncernens  ekonomiska  sltuation  och att tillse

Revisorns  ansvar

Vårt mål beträffande  revisionen  av förvallningen,  och därmed  vårt
uttalande  om ansvarsfrihet,  är att inhämta  revlsionsbevis  för att med
en rimlig  grad av säkerhet  kunna  bedöma  om någon  slyrelsemdamot
eller  verkställande  direktören  i något  väsentligt  avseende:

k5re1agii någon  åtgärd  eller  gjort  sig skyldlg  till någon
försummelse  som  kan föranteda  ersäitningsskyIdighet  mot
bolaget,  eller

på något  annat  sätt  handlat  i strid  med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen  eller  bolagsordningen.

Vårt n'iäl belräffande  revisionen  av förslaget  tlll dlspositioner  av
bolagets  vinst  eller  födust,  och därmed  vårt uttalande  om delta,  är alt
med rimlig  grad av säkerhet  bedÖma om fÖrslaget  är förenllgt  med
akliebolagslagen.

Rimlig  säkerhet  är en hög grad av säkeihet,  men ingen garanti  fÖr att
en revlsion  som utförs  enligt  god revisionssed  i Sverige  alltld kommer
au uppläcka  ålgärder  eller  försummelser  SOm kan föran1eda

Jönköping den l(,,  !IS ',C)  7(
KPMG  AB

Auktoriserad  revisor

ersättningsskyldlghel  mol bolaget,  eller  att ett fÖrslag till disposltloner
av bolagets  vinst  eller  fÖrlusl inte är fÖrenligt  med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision  enligt  god revisionssed  i Sverige  använder
vi professionellt  omdöme  och har  en professionellt  skeptisk
Inställning  under  hela revisionen.  Granskningen  av förvaltningen  och
förslaget  till disposilioner  av bolagets  vinst  eller  förlusi  grundar  sig
främst  på revislonen  av räkenskaperna.  Vilka  tillkommande
granskningsåtgärder  som ulft)rs  baseras  på vår  professionella
bedömning  med utgångspunkt  i tisk och väsentlighet.  Det innebär  att
vi fokuserar  granskningen  på sådana  åtgärder,  områden  och
R)rhållanden  som  är väseniliga  för verksamheten  och där  avsteg  och
överträdelser  skulle  ha särskild  betydelse  för bolagets  situatlon.  Vi
går igenom  och prövar  faltade  beslut,  beslutsunderlag,  vldtagna
åtgärder  och andra  ft5rhå11anden som är relevanta  för vårt uttalande
om ansvarsfrihet.  Som underlag  för vårt  uttalande  om styrelsens
förslag  till dispositioner  beträffande  bolagets  vinst  eller  förlust  har vi
granska)  om förslaget  är förenligt  med aktiebolagslagen.

Revisionsberältelse  Vimmerby  Kommun  Förvalinings  AB, org nr 556082-1976,  2020 2 (2)
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Granskningsrapport  för  år  2020
Till  årsstämman  i Virnmerby  kommun  Förvalföings  AB

Org  nr  556082-1976

Jag  liai-  ganskat  Viinmerby  koxninun  Förvalföings  ABs  verksamhet  2020.

Styrelsen  ocJi  verkställande  direktören  ansvarar  för  att  verksamheten  bedrivsienlighet  med

gällande hnfö;osrirdtiiva5, %ardirektiv  och beslut samt de föreskiifter  som gä1ler t?5r
verksamhetei'i.

Lekmaiinarevisors  ansvar  är att granska  verksamhet  ocli  intern  kontroll  samt  pröva  om
verksamlieten  bediivits  i enligl'iet  med  fu1lmäktiges  tippdrag  och  må].

Granskningen  har  utförts  enligt  aktiebolagslagen,  kommunallagen,  kommunens
revisionsreglemente  ocli  god  revisionssed  i kommuna?  verksainliet  saint  utitrån  faststä1lda
ägardirektiv-

Granskningen  liar  utgått  från  bedömning  aV väsentlighet  ocli  risk.  Samråd  har  skett  med
bolagets  auktoriserade  revisor  Jag har även  granskat  väsentliga  beslut,  åtgärder  och
förhållanden  i bolaget  genom  att  ta del  av styrelseprotokoll  ocb  övi-iga  handlingar.

Granskningen  }iar  genomförts  med  den inrikining  och  omfattning  som  behövs  för  att  ge
rimlig  grund  för  bedömning  OCll prövning.

Jag  bedömer  att  bolaget  bedrivit  sin  verksarnhet  i enlig)'iet  med  gäIIande  ägardirektiv

Jag bedömer  sammantaget  att boiagets  verksanföet  i aiNt väsentligt  har skötts  på ett
ändamååsenligt  och  från  ekonomisk  synpunkt  tillfredsställande  sätt  samt  att  bolagets  intema
kontrol]  varit  tillräcklig.  Jag  finner  därför  ingen  anledning  till  anmärkning  mot  styre1sens
ledamöter  eller  mot  verksföllande  direktören.

Vimmerby  den  25mars  2021

Roland  liemark

A17 konmi4dlmäklige'idsedd  lekmann«wevisor
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4		|		ORGANISATION

Styrelse
Vimmerby Energi & Miljö AB

Styrelse
Vimmerby Energiförsäljning AB

Styrelse
Vimmerby Energi Nät AB

VD

Elnät

VD

ElhandelAdministration Marknad Renhållning Nät Värme Vatten & Avlopp

VD

Styrelse
Från	vänster:
Stig	Jaensson,	Sören	Sjöholm,	
Ordförande	Ola	Gustafsson,	
Birger	Andersson	och	 
Annika	Högberg

Översta	raden,	från	vänster:
Torbjörn	Swahn,	Marie	Arvidsson,	 
Carolina	Edgren,	Per	Svensson

Nedre	raden,	från	vänster:
Daniel	Johansson,	Emma	Jonsson,	 
Mats	Lennart	Karlsson

Ledningsgrupp

ORGANISATION
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51

ETT FÖRETAG I VARDAGEN

Elnät
Vårt	elnätsföretag,	Vimmerby	Energi	Nät	AB,	förval-
tar	elnätet	i	Vimmerby	med	omnejd.	Elnätet	består	
bl	a	av	transformatorer,	ledningar	och	kabelskåp.	Cir-
ka	4	800	kunder	är	anslutna	till	vårt	elnät.

Elhandel
Vårt	elhandelsföretag,	Vimmerby	Energiförsäljning	
AB,	säljer	el	till	kunder	i	framförallt	Vimmerby	och	
Hultsfreds	kommuner.	Strökunder	finns	dock	över	
hela	landet	och	alla	är	naturligtvis	välkomna.	Cirka	6	
000	kunder	köper	sin	el	av	oss	idag.	

Elproduktion
	I	kraftvärmeverket	på	Tallholmen	produceras	el	
motsvarande	cirka	25	%	av	vår	totala	elförsäljning.	

Vatten & Avlopp
Vårt	verksamhetsområde	omfattar	vattenverk	och	
vattenreservoarer,	reningsverk,	pumpstationer,	led-
ningsnät	samt	vattenlaboratorium.

Värme
Fjärrvärme	finns	i	Vimmerby	och	närvärme	finns	i	
Frödinge,	Gullringen,	Storebro	och	Södra	Vi.	
Nära	100%	av	alla	lägenheter	och	lokaler	som	skolor,	
sjukhus	och	bilfirmor	är	anslutna	till	fjärrvärmen.	
Dessutom	nästan	80%	av	villorna.	Därutöver	är	flera	
industrier anslutna
	I	kraftvärmeverket	använder	vi	enbart	biobränsle	
och	vi	producerar	både	fjärrvärme,	ånga,	hetvat-
ten	och	el.	Ca	70	%	av	fjärrvärmeproduktionen	
kommer	att	ske	från	Tallholmen	och	resten	från	
värmeverket	Södra	Näs.

Renhållning
Vimmerby	Energi	&	Miljö	AB	tar	hand	om	kom-
muninvånarnas	hushållsavfall.	På	återvinningscen-
tralen	kan	allt	grovavfall	som	uppstår	i	ett	hushåll	
lämnas.

Vimmerby Energi & Miljö AB levererar bekvämt och tryggt förnybar el- och värme-
energi till lokala kunder. Vi tar hand om avloppet och avfallet och levererar vårt 
viktigaste livsmedel – rent vatten. Med produkter som är skonsamma mot miljön och 
stor tillgänglighet är vårt mål att Vimmerby Energi & Miljö AB ska vara det självklara 
valet för kunden.

Vi bedriver verksamheten framförallt i Vimmerby och Hultsfreds kommuner.  
Vimmerby Energi & Miljö AB ägs av ytterst av Vimmerby kommun, dvs.  
kommuninvånarna.

100%
300

ANSTÄLLDA

EL FRÅN  
FÖRNYBARA KÄLLOR

KILOMETER ELLEDNINGAR
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2020 I BILDER

Under 2020 införde 
vi RFID-taggar på 
sopkärlen som gör det 
möjligt att automatiskt 
registrera tömningar. 

Vi fick MVG i kundundersökningen 
och firade med en MVG-tårta.

Vi startade upp arbetet 
med att byta till smarta 
mätare, både inom nät 
och VA.

Tallholmen fyllde 5 år och vi uppmärksammade detta genom att, 
i vår kundtidning, ta tempen på anläggningen. BRIS-projektet fortsätter och går in i en ny fas. 

Projekt för nya om-
råden fortsätter, här 
Krönsmon och Nybble. Utbyte av nätstationer.

Installation av 
ny oljetank på 
Blomgatan.
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På	VEMAB	arbetar	17	kvinnor	och	34	män.	

Under	året	har	beslut	tagits	efter	genomförd	ut-
värdering	att	satsningen	på	friskvård	på	arbetstid	
kommer	få	en	fortsättning	från	och	med	1	jan	2021.		

Under	året	har	ordinarie	personalfrämjande	akti-
viter	ställts	in	i	samband	med	införandet	av	coro-
na-relaterade	restriktioner.	Personal	har	fördelats	på	
verksamheternas	olika	anläggningar	då	detta	varit	
möjligt	och	distansarbete	har	införts	i	stor	utsträck-
ning	för	administrativ	personal.				

Frisknärvaron	för	våra	medarbetare	visar	att	vi	un-
der	året	når	upp	till	95,4%.	

Arbetsmiljön	är	en	viktig	fråga,	vilket	till	exempel	
framgår	av	arbetsmiljöpolicyn	där	målsättningen	är	
att	skapa	en	arbetsplats	som	upplevs	utvecklande	
och	stimulerande	för	alla	medarbetare.	Arbetsmil-
jöronder	genomförs	enligt	plan	i	samtliga	verksam-
heter.
 

Kompetensutveckling	är	en	viktig	punkt	som	disku-
teras	på	medarbetarsamtal	varje	år,	och	under	året	
har	bland	annat	utbildning	för	hygien	vid	ledningsar-
bete	genomförts.	

MEDARBETARE
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Vad är en  
standard?
En	standard	kan	sägas	vara	en	gemensam	
lösning	på	ett	återkommande	problem.	I	och	
med	industrialiseringen	som	tog	fart	runt	
förra	sekelskiftet	uppkom	fler	och	fler	situ-
ationer	där	olika	samhällsaktörer	kom	fram	
till	att	exempelvis	tillverkning	och	handel	
hade	blivit	mer	effektivt	och	rationellt	om	vi	
hade	enats	om	hur	något	skulle	vara.	Ta	tex,	
måttenheter,	transportförpackningar	eller	
bredden	på	järnvägsspår,	allt	det	blir	lättare	
att	använda	ju	fler	som	gör	på	samma	sätt.	

MILJÖ & KVALITET

I entrén till flera av våra anläggningar sitter det ett inramat certifikat. Det är lätt att 
missa när man går förbi. På certifikatet står det att vi har ett ledningssystem (”sätt 
att jobba”) som möter kraven i standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Men varför 
ramar vi in det? I faktarutorna nedan försöker vi visa varför certifikaten är så centra-
la i vår verksamhet.

Vad är  
ISO 9001?
Standarder	handlar	inte	bara	om	teknik.	De	
kan	även	handla	om	”vad	en	organisation	
skall	göra	för	att	nå	ett	visst	resultat”.	Stan-
darden	ISO	9001	är	ett	exempel	på	det.	Den	
handlar	om	hur	organisationer	ska	se	till	att	
arbetet	organiseras		(implementerar	proces-
ser)	för	att	de	ska	levererar	en	jämn	och	hög	
kvalitet.	Kvalitet	handlar	om	hur	väl	kundkrav	
möts	och	hur	väl	det	som	levereras	möter	
applicerbara	lagkrav	och	regler.	En	standard	
som	vill	peka	på	en	gemensam	lösning	för	att	
minska	uppkomsten	av	kvalitetsbrister	helt	
enkelt	och	hur	vi	kan	öka	kundnöjdheten.	
Och	det,	det	är	väldigt	viktigt	för	oss.	

Vad är 
ISO 14001?
ISO	14001	handlar	om	vad	en	organisation	
skall	göra	för	att	minska	sin	negativa	miljöpå-
verkan	och	öka	de	sätt	som	den	kan	bidra	
positivt	till	miljön.	

Certifikat
Standarderna	ISO	9001	och	ISO	14001	har	
vi	valt	att	certifiera	oss	mot.	Det	innebär	
att	en	extern	granskare	utvärderar	hur	vi	
arbetar	och	jämför	det	mot	kraven	i	stan-
darderna.	Om	kraven	är	väl	mötta	så	får	vi	
ett	certifikat.	Certifikatet	kan	sägas	vara	en	
garant,	eller	ett	kvitto,	för	att	vi	har	ett	vet-
tigt	kvalitets-	och	miljöarbete.	Men	ingen	
är	perfekt	–	vi	gör	misstag	och	har	områden	
att	förbättra.	Det	är	inte	förbjudet	enligt	
standarderna.	Men	standarderna	kräver	att	
vi	ska	visa	att	vi	utreder	våra	misstag	och	
problem,	att	vi	lär	oss	av	dem,	så	att	de	inte	
uppkommer	igen.	
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Under	2020	så	utförde	vi	flera	möten	i	vår	organisa-
tion	där	vi	pratade	om	vad	det	innebär	att	vi	har	ett	
certifikat	och	ett	ledningssystem	som	möter	kraven	i	
ISO	9001	och	ISO	14001.	

Vi	tyckte	det	var	bra	att	påminna	oss	själva,	och	lära	
oss	på	nytt,	vad	vårt	miljö-	och	kvalitetsledningssys-
tem	ska	resultera	i.	Vad	gäller	vårt	kvalitetsarbete	
fick	vi	ett	bra	kvitto	under	året	då	vår	kundnöjdhets-
undersökning	visade	att	vi	fick	”Mycket	väl	godkänt”.	

Vi	fick	under	året	kritik	av	de	som	utvärderar	hur	vi	
möter	kraven	i	standarderna	(våra	externa	miljö-	och	
kvalitetsrevisorer)	på	en	viktig	punkt.	De	bedömde	
att	vi	inte	tydligt	hade	kopplat	ihop	våra	miljömål	
med	hur	vi	påverkar	miljön.	Därför	lade	vi	ner	ett	
stort	arbete	på	detta	och	har	nu	miljömål	inom	om-
råden	som	inköp,	kemikaliehantering,	transporter	
och	energianvändning.

MILJÖ & KVALITET
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Koncernen
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Elnät

EKONOMISK UTVECKLING
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Vatten & Avlopp

EKONOMISK UTVECKLING
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten
Styrelsen	och	verkställande	direktören	för	Vimmerby	
Energi	&	Miljö	AB	(556189-4352)	får	härmed	avge	
följande	berättelse	och	redovisning	för	verksam-
heten	2020-01-01--2020-12-31.

Vimmerby	Energi	&	Miljö	AB	är	ett	av	Vimmerby	
Kommun	Förvaltnings	AB	(556082-1976)	helägt	
dotterbolag.	Vimmerby	Energi	&	Miljö	AB	levererar	
bekvämt	och	tryggt	förnybar	el-	och	värmeenergi	till	
lokala	kunder.	Vi	tar	hand	om	avloppet	och	avfallet	
och	levererar	vårt	viktigaste	livsmedel	–	rent	vatten.	

VIMMERBY ENERGI & MILJÖ AB

Bolaget	har	två	helägda	dotterbolag,	Vimmerby	
Energiförsäljning	AB	(556527-8404)	och	Vimmerby	
Energi	Nät	AB	(559011-4988).	Vimmerby	Energi-
försäljning	AB	har	vid	utgången	av	2020	ett	bundet	
eget	kapital	på	1.227.000	kronor	och	ett	fritt	kapital	
på	729.662	kronor.	Vimmerby	Energi	Nät	AB	har	ett	
bundet	eget	kapital	på	1.000.000	kronor	och	ett	fritt	
kapital	på	0	kronor.

Försäkringar
Bolagets	tillgångar	var	under	2020	försäkrade	till	
betryggande	belopp	i	bolaget	TryggHansa.

Branschorganisationstillhörighet
Vimmerby	Energi	&	Miljö	AB	är	medlem	i	Energifö-
retagen	Sverige,	Svenskt	Vatten,	Avfall	Sverige	och	
Kommunala	Företagares	Samorganisation	KFS.

Väsentliga händelser under  
räkenskapsåret
Under	året	har	vi	haft	en	tillgänglighet	på	totalt	
99,12%	på	Kraftvärmeverket	Tallholmen.

Produktionen	har	sjunkit	väsentligt	på	grund	av	det	
varma	vädret	som	varit	under	året.	Pandemin	har	
också	medfört	att	våra	kunder	dragit	ner	i	sina	verk-
samheter	och	inte	köpt	så	mycket	värme.	

De	elcertifikat	och	utsläppsrätter	som	erhålls	vid	
kraftproduktionen	har	sålts	enligt	plan	under	året	
men	priset	på	elcertifikat	har	kraftigt	sjunkit	till	en	
väldigt	låg	nivå.	Därtill	har	också	ersättningen	för	el-
produktionen	varit	den	lägsta	sedan	Tallholmen	togs	
i	drift.	En	ny	prismodell	för	värme	togs	fram	under	
året	och	gäller	från	och	med	2021-01-01.	Modellen	
är	tänkt	att	utjämna	vår	intäktskänslighet	mellan	
varma	och	kalla	säsonger.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning    
     

Ekonomisk översikt 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning	 173	026	 184	957	 187	194	 170	197
Resultat	efter	fin.	poster	 -12	766	 1	145	 5	565	 2	541
Balansomslutning	 957	093	 883	754	 840	841	 848	291
Avkastning	på	totalt	kapital	%	 0	 1	 2	 2
Avkastning	på	eget	kapital	%	 -9	 1	 4	 2
Soliditet	%	 16	 17	 18	 17
Antal	anställda	 51	 50	 49	 46

Definitioner:	se	not

Organisationsnummer 556189-4352
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Första	etappen	på	sluttäckningen	av	den	gamla	de-
ponin	är	färdig.	Nu	måste	befintlig	återvinningscen-
tral	flyttas	innan	återstående	etapper	kan	sluttäckas.	
Etablering	av	ny	ÅVC	kommer	att	bli	strax	söder	om	
befintlig	placering.

Under	året	startade	ett	mätarbytesprojekt	för	vär-
me-	och	vattenmätare.	Det	blir	ett	teknikskifte	på	
framförallt	vattenmätarprocessen	då	de	nya	vatten-
mätarna	fjärravläses	och	kan	detektera	vattenläckor.

Samverkansprojektet	BRIS	(Bästa	Reningsverket	Sve-
rige)	tillsammans	med	Arla	och	Åbro	för	att	hantera	
ombyggnaden	av	förbehandlingsanläggningen	vid	
reningsverket	i	Vimmerby	har	fortsatt		under	året.

Under	året	genomfördes	ett	systembyte	då	vi	tog	
ett	helt	nytt	debiteringssystem	i	drift.	Första	fak-
tureringen	skedde	i	juni	då	vi	skickade	ut	de	första	
fakturorna	till	våra	kunder.

Årets	upplaga	av	Nils	Holgerssonundersökningen	vi-
sar	att	vi	bibehåller	vår	plats	som	näst	bästa	alterna-
tiv	i	länet	vid	jämförelsen	av	våra	taxor	och	avgifter.

Under	sommaren	genomfördes	en	kundundersök-
ning	där	vi	erhöll	resultatet	”Mycket	Väl	Godkänd	
Kundnöjdhet”.

Förväntad framtida utveckling samt  
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Vi	kommer	att	jobba	vidare	med	vår	optimering	av	
driften	på	kraftvärmeverket	Tallholmen	för	att		nå	
bästa	effektivitet	och	tillgänglighet.

Digitalisering	och	IT-säkerhet	blir	allt	viktigare	fokus-
områden	för	bolaget.

Vi	jobbar	aktivt	vidare	med	att	långsiktigt	stärka	
dricksvattentillgången.

Ökad	påverkan	från	klimatförändringar	blir	en	allt	
viktigare	del	i	vår	långsiktiga	planering.

Tillstånds- eller anmälningspliktig  
verksamhet enligt miljöbalken
Bolaget	bedriver	tillståndspliktig	verksamhet	enligt	
miljöbalken	för	fjärrvärmeverk,	avloppsreningsverk	
samt	återvinningscentral	inklusive	den	gamla	depo-
nin.	För	mer	information,	se	miljöredovisning.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt  
över bolaget
I	bolagsordning,	gemensamt-	och	särskilt	ägardirek-
tiv	finns	beskrivet	vilket	ändamål	och	uppdrag	som	
Vimmerby	kommun	tilldelat	Vimmerby	Energi	&	
Miljö	AB.

Ändamålet	med	bolaget	finns	beskrivet	i	bolagsord-
ningen	§4:
”Syftet	med	bolagets	verksamhet	är	att	med	närhet,	
bekvämlighet	och	hållbarhet	bedriva	för	
kunden	de	i	§3	angivna	verksamheterna	i	Vimmerby	
kommun	och	dess	närområde”.	

Vid	likvidation	av		bolaget	skall	tillgångarna	utskiftas	
till	aktieägarna.	

Vimmerby	Energi	&	Miljö	AB	ska	utfrån	de	gemen-
samma	och	särskilda	ägardirektiven	agera	
enligt	nedan:

• Bedriva	elnätverksamhet
• Bedriva	fjärr-	och	närvärmeverksamhet
• Som	huvudman	bedriva	vatten-	och	 

avloppsverksamhet
• Bedriva	ackrediterad	laboratorieverksamhet	för	

vatten
• Ombesörja	renhållningsverksamhet	och	avfallså-

tervinning
• Anordna	förädling	av	lokalt	producerad	biogas
• Skapa	anläggningar	för	produktion	av	el	från	

biobränslen,	sol,	vind	och	vatten.	
• Bedriva	andra	verksamheter	förenliga	med	

ovanstående	verksamheter

Sammantaget	görs	bedömningen	att	Vimmerby	En-
ergi	&	Miljö	AB:s	verksamhet	är	förenligt	med
ovan	fastställda	ändamål	och	direktiv.

Förslag till disposition av företaget vinst 
eller förlust 

Styrelsen	föreslår	att	fritt	eget	kapital,	8	695	tkr,	
disponeras	enligt	följande:
  
Balanseras	i	ny	räkning	(tkr)	 8	695
Summa	 8	695
  
Vad	beträffar	resultat	och	ställning	i	övrigt,	hänvisas	
till	efterföljande	resultat-	och	balansräkningar	med	
tillhörande	noter.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Resultaträkning
Belopp i tkr  Not 2020 2019  
    
Nettoomsättning  2 173 026 184 957 
Övriga	rörelseintäkter	 	 3	 –	 3	774	
   173 026 188 731 
Rörelsens kostnader    
Råvaror	och	förnödenheter	 	 	 -64	939	 -64	621	
Övriga	externa	kostnader	 	 	 -39	766	 -40	612	
Personalkostnader	 	 4	 -32	487	 -33	713	
Avskrivningar	av	materiella	anläggningstillgångar	 	 5	 -38	051	 -36	876	
Övriga	rörelsekostnader	 	 6	 -404	 –	
Rörelseresultat   -2 621 12 909 
       
    
Resultat från finansiella poster     
Ränteintäkter	och	liknande	resultatposter	 	 7	 198	 199		
Räntekostnader	och	liknande	resultatposter	 	 8	 -10	343	 -11	963	
Resultat efter finansiella poster   -12 766 1 145  
      
    
Bokslutsdispositioner    
Koncernbidrag,	erhållna	 	 	 8	459	 7	973	
Koncernbidrag,	lämnade	 	 	 –	 -3	900	
Bokslutsdispositioner,	övriga	 	 9	 –	 -9	555	
Resultat före skatt   -4 307 -4 337 
       
    
Skatt	på	årets	resultat	 	 10	 754	 260		
Årets resultat   -3 553 -4 077  
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Balansräkning
Belopp i tkr  Not 2020-12-31 2019-12-31
TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar    
Koncessioner,	patent,	licenser,	varumärken	 	 	 	
samt	liknande	rättigheter	 	 	 255	 2	120
	 	 	 	 255	 2	120
Materiella anläggningstillgångar    
Byggnader	och	mark	 	 11	 171	041	 174	929
Maskiner	och	andra	tekniska	anläggningar	 	 12	 524	044	 517	377
Inventarier,	verktyg	och	installationer	 	 13	 25	337	 18	447
Pågående	nyanläggningar	och	förskott	 	 	 	
avseende	materiella	anläggningstillgångar	 	 14	 111	341	 34	844
	 	 	 	 831	763	 745	597
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar	i	koncernföretag	 	 15	 2	207	 2	207
Andelar	i	intresseföretag	 	 	 100	 100
Andra	långfristiga	värdepappersinnehav	 	 	 45	 45
Andra	långfristiga	fordringar	 	 	 255	 255
    2 607 2 607
Summa anläggningstillgångar   834 625 750 324
Omsättningstillgångar    
Varulager m m    
Råvaror	och	förnödenheter	 	 	 9	723	 8	034
    9 723 8 034

Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar	 	 	 52	644	 64	80
Fordringar	hos	koncernföretag	 	 	 44	493	 35	988
Fordringar	hos	Vimmerby	kommun	 	 	 6	799	 5	916
Övriga	fordringar	 	 	 943	 725
Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter	 	 18	 1	338	 3	319
    106 217 110 749
  
Kassa och bank    
Kassa	och	bank	 	 27	 6	528	 14	647
	 	 	 	 6	528	 14	647
Summa omsättningstillgångar   122 468 133 430
SUMMA TILLGÅNGAR   957 093 883 754
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Balansräkning
Belopp i tkr  Not 2020-12-31 2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital   
Bundet eget kapital     
Aktiekapital		 	 20	 10	000	 10	000
Reservfond	 	 	 28	503	 28	503
    38 503 38 503
Fritt	eget	kapital	 	 	 	
 
Balanserat	resultat	 	 	 12	248	 16	325
Årets	resultat	 	 	 -3	553	 -4	077
	 	 	 	 8	695	 12	248
    47 198 50 751
Obeskattade reserver    
Ackumulerade	överavskrivningar	 	 21	 128	792	 128	792
    128 792 128 792
Avsättningar    
 
Avsättningar	för	pensioner	och	liknande	förpliktelser	 	 	 99	 103
Uppskjuten	skatteskuld	 	 17	 2	605	 3	359
Övriga	avsättningar	 	 22	 30	029	 29	673
    32 733 33 135
Långfristiga skulder     
    
Övriga	skulder	till	kreditinstitut	 	 23	 610	847	 538	293
Skulder	till	Vimmerby	kommun	 	 	 7	393	 7	393
Skulder	anslutningsavgifter	 	 	 69	508	 55	800
    687 748 601 486
Kortfristiga skulder    
 
Leverantörsskulder	 	 	 25	322	 24	986
Skulder	till	Vimmerby	kommun	 	 	 2	694	 1	237
Skulder	till	koncernföretag	 	 	 16	610	 26	216
Övriga	skulder	 	 	 7	070	 4	290
Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter	 	 25	 8	926	 12	861
    60 622 69 590
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   957 093 883 754
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Rapport över förändringar i eget kapital 

 
2019-12-31  Bundet eget kapital  Fritt eget kapital   
 Aktie-  Reserv- Bal.res Summa
 kapital  fond inkl årets eget  
    resultat kapital
Ingående	balans	 10	000	 	28	503	 17	385	 55	888
Årets	resultat	 	 	 	 -4	077	 -4	077
Transaktioner	med	ägare	 	 	 	
Utdelning	 	 	 	 -1	060	 -1	060
Vid	årets	utgång	 10	000	 	28	503		 12	248	 50	751

  
2020-12-31       
 Aktie-  Reserv- Bal.res Summa
 kapital  fond inkl årets eget  
    resultat kapital
Ingående	balans	 10	000	 	28	503	 12	248	 50	751
Årets	resultat	 	 	 	 -3	553	 -3	553
Transaktioner	med	ägare	 	 	 	 	 	
Utdelning   
Vid	årets	utgång	 10	000	 	28	503	 8	695	 47	198

BALANSRÄKNING
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Kassaflödesanalys
Belopp i tkr   2020 2019
     
Den löpande verksamheten     
Resultat	efter	finansiella	poster	 	 26	 -12	766	 1	145
Justering	för	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet	 	 29	 38	399	 33	097
	 	 	 25	633	 34	242
Betald	inkomstskatt	 	 –	 	 -1	447
Kassaflöde från den löpande verksamheten före     
förändringar av rörelsekapital   25 633 32 795
      
Förändringar i rörelsekapital     
Ökning(-)/Minskning(+)	av	varulager	 	 	 -1	689	 -3	063
Ökning(-)/Minskning(+)	av	rörelsefordringar	 	 	 4	532	 -21	920
Ökning(+)/Minskning(-)	av	rörelseskulder	 	 	 -8	968	 4	091
Kassaflöde från den löpande verksamheten   19 508 11 903
     
Investeringsverksamheten     
Förvärv	av	materiella	anläggningstillgångar	 	 	 -124	214	 -46	132
Avyttring	av	immateriella	anläggningstillgångar	 	 	 1	865	 4	619
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -122 349 -41 513
    
Finansieringsverksamheten     
Erhållna	koncernbidrag	 	 	 8	459	 7	973
Ökning(+)/Minskning(-)	skulder	anslutningsavgifter	 	 	 13	708	 55	800
Upptagna	lån	 	 	 90	000	 –
Amortering	av	lån	 	 	 -9	681	 -9	681
Amortering	av	leasingskuld	 	 	 -7	764	 -7	674
Lämnade	koncernbidrag	 	 	 –	 -3	900
Utbetald	utdelning	till	moderföretagets	aktieägare	 	 	 –	 -1	060
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   94 722 41 458
      
Årets kassaflöde   -8 119 11 848
Likvida medel vid årets början   14 647 2 799
Likvida medel vid årets slut  27 6 528 14 647
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Noter
Belopp i tkr om inget annat anges
Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen	har	upprättats	i	enlighet	med	årsredovisningslagen	och	enligt	Bokföringsnämndens	all-
männa	råd	BFNAR	2012:1	Årsredovisning	och	koncernredovisning	(K3).	
Tillgångar,	avsättningar	och	skulder	har	värderats	till	anskaffningsvärden	om	inget	annat	anges	nedan.	 	
    
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella	anläggningstillgångar	redovisas	till	anskaffningsvärde	minskat	med	ackumulerade	avskrivningar	
och	nedskrivningar.	I	anskaffningsvärdet	ingår	förutom	inköpspriset	även	utgifter	som	är	direkt	hänförliga	till	
förvärvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande	utgifter	som	uppfyller	tillgångskriteriet	räknas	in	i	tillgångens	redovisade	värde.	Utgifter	för	
löpande	underhåll	och	reparationer	redovisas	som	kostnader	när	de	uppkommer.	För	vissa	av	de	materiella	
anläggningstillgångarna,	byggnader,	maskiner	och	andra	tekniska	anläggningar,	har	skillnaden	i	förbrukning-
en	av	betydande	komponenter	bedömts	vara	väsentlig.	Dessa	tillgångar	har	därför	delats	upp	i	komponen-
ter	vilka	skrivs	av	separat.

Avskrivningar
Avskrivning	sker	linjärt	över	tillgångens	beräknade	nyttjandeperiod	eftersom	det	återspeglar	den	förväntade	
förbrukningen	av	tillgångens	framtida	ekonomiska	fördelar.	Avskrivningen	redovisas	som	kostnad	i	resulta-
träkningen.
 Nyttjandeperiod
Byggnader	(se	nedan)	 10-100	år
Maskiner	och	andra	tekniska	anläggningar	 10-30	år
Inventarier,	verktyg	och	installationer	 3-10	år

Byggnaderna	består	av	ett	antal	komponenter	med	olika	nyttjandeperioder.	Huvudindelningen	är		byggna-
der	och	mark.	Ingen	avskrivning	sker	på	komponenten	mark	vars	nyttjandeperiod	bedöms	som	obegränsad.	
Byggnaderna	består	av	flera	komponenter	vars	nyttjandeperiod	varierar.	

Följande	huvudgrupper	av	komponenter	har	identifierats	och	ligger	till	grund	för	avskrivningen	på	 
byggnader:	
-	Stomme	 100	år
-	Stomkompletteringar,	innerväggar	mm	 20-40	år
-	Installationer;	värme,	el,	VVS,	ventilation	mm	 20-40	år
-	Yttre	ytskikt;	fasader,	yttertak	mm	 20-30	år
-	Inre	ytskikt,	maskinell	utrustning	mm	 10-15	år

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i 
koncernföretag 
Vid	varje	balansdag	bedöms	om	det	finns	någon	indikation	på	att	en	tillgångs	värde	är	lägre	än	dess	redovi-
sade	värde.	Om	en	sådan	indikation	finns,	beräknas	tillgångens	återvinningsvärde.		 	

Återvinningsvärdet	är	det	högsta	av	verkligt	värde	med	avdrag	för	försäljningskostnader	och	nyttjandevärde.	
Vid	beräkning	av	nyttjandevärdet	beräknas	nuvärdet	av	de	framtida	kassaflöden	som	tillgången	väntas	ge	
upphov	till	i	den	löpande	verksamheten	samt	när	den	avyttras	eller	utrangeras.	Den	diskonteringsränta	som	
används	är	före	skatt	och	återspeglar	marknadsmässiga	bedömningar	av	pengars	tidsvärde	och	de	risker	
som	avser	tillgången.	En	tidigare	nedskrivning	återförs	endast	om	de	skäl	som	låg	till	grund	för	beräkningen	
av	återvinningsvärdet	vid	den	senaste	nedskrivningen	har	förändrats.		 	 	 	 	
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Leasing
Alla	leasingavtal	har	klassificerats	som	finansiella	eller	operationella	leasingavtal.	Ett	finansiellt		 	
leasingavtal	är	ett	leasingavtal	enligt	vilka	de	risker	och	fördelar	som	är	förknippade	med	att	äga	en	tillgång	
i	allt	väsentligt	överförs	från	leasegivaren	till	leasetagaren.	Ett	operationellt	leasingavtal	är	ett	leasingavtal	
som	inte	är	ett	finansiellt	leasingavtal.	 	 	 	 	 	 	 	 	

Finansiella leasingavtal
Rättigheter	och	skyldigheter	enligt	finansiella	leasingavtal	redovisas	som	tillgång	och	skuld	i	balansräkning-
en.	Vid	det	första	redovisningstillfället	värderas	tillgången	och	skulden	till	det	lägsta	av	tillgångens	verkliga	
värde	och	nuvärdet	av	minimileaseavgifterna.	Utgifter	som	är	direkt	hänförbara	till	ingående	och	upplägg	av	
leasingavtalet	läggs	till	det	belopp	som	redovisas	som	tillgång.	

Efter	det	första	redovisningstillfället	fördelas	minimileaseavgifterna	på	ränta	och	amortering	av	skulden	
enligt	effektivräntemetoden.	Variabla	avgifter	redovisas	som	kostnader	det	räkenskapsår	de	uppkommit.	

Den	leasade	tillgången	skrivs	av	över	nyttjandeperioden.		 	 	 	 	 	
 
Utländsk valuta
För	poster	som	ingår	i	en	säkringsrelation	-	se	under	rubriken	”Säkringsredovisning”.	

Poster i utländsk valuta 
Monetära	poster	i	utländsk	valuta	räknas	om	till	balansdagens	kurs.	Icke-monetära	poster	räknas	inte	om	
utan	redovisas	till	kursen	vid	anskaffningstillfället.	

Valutakursdifferenser	som	uppkommer	vid	reglering	eller	omräkning	av	monetära	poster	redovisas	i	resulta-
träkningen	det	räkenskapsår	de	uppkommer.	

Varulager
Varulagret	är	upptaget	till	det	lägsta	av	anskaffningsvärdet	och	nettoförsäljningsvärdet.	Därvid	har	inku-
ransrisk	beaktats.	Anskaffningsvärdet	beräknas	enligt	först	in-	först	ut-	principen.	I	anskaffningsvärdet	ingår	
förutom	utgifter	för	inköp	även	utgifter	för	att	bringa	varorna	till	deras	aktuella	plats	och	skick.	

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella	tillgångar	och	skulder	redovisas	i	enlighet	med	kapitel	11	(Finansiella	instrument	värderade	uti-
från	anskaffningsvärdet)	i	BFNAR	2012:1.	

Redovisning i och borttagande från balansräkningen 
En	finansiell	tillgång	eller	finansiell	skuld	tas	upp	i	balansräkningen	när	företaget	blir	part	i	instrumentets	
avtalsmässiga	villkor.	En	finansiell	tillgång	tas	bort	från	balansräkningen	när	den	avtalsenliga	rätten	till	
kassaflödet	från	tillgången	har	upphört	eller	reglerats.	Detsamma	gäller	när	de	risker	och	fördelar	som	är	
förknippade	med	innehavet	i	allt	väsentligt	överförts	till	annan	part	och	företaget	inte	längre	har	kontroll	
över	den	finansiella	tillgången.	En	finansiell	skuld	tas	bort	från	balansräkningen	när	den	avtalade	förpliktel-
sen	fullgjorts	eller	upphört.	

Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella	tillgångar	värderas	vid	första	redovisningstillfället	till	anskaffningsvärde,	inklusive	eventuella	
transaktionsutgifter	som	är	direkt	hänförliga	till	förvärvet	av	tillgången.	

Finansiella	omsättningstillgångar	värderas	efter	första	redovisningstillfället	till	det	lägsta	av	anskaffningsvär-
det	och	nettoförsäljningsvärdet	på	balansdagen.	

Kundfordringar	och	övriga	fordringar	som	utgör	omsättningstillgångar	värderas	individuellt	till	det	belopp	
som	beräknas	inflyta.	
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Finansiella	anläggningstillgångar	värderas	efter	första	redovisningstillfället	till	anskaffningsvärde	med	avdrag	
för	eventuella	nedskrivningar	och	med	tillägg	för	eventuella	uppskrivningar.	

Värdering av finansiella skulder
Finansiella	skulder	värderas	till	upplupet	anskaffningsvärde.	Utgifter	som	är	direkt	hänförliga	till	upptagande	
av	lån	korrigerar	lånets	anskaffningsvärde	och	periodiseras	enligt	effektivräntemetoden.	Kortfristiga	skulder	
redovisas	till	anskaffningsvärde

Säkringsredovisning
Säkringsredovisning	tillämpas	endast	då	det	finns	en	ekonomisk	relation	mellan	säkringsinstrumentet	och	
den	säkrade	posten	som	överensstämmer	med	företagets	mål	för	riskhantering.	Dessutom	krävs	att	säk-
ringsförhållandet	förväntas	vara	mycket	effektivt	under	den	period	för	vilken	säkringen	har	identifierats	
samt	att	säkringsförhållandet	och	företagets	mål	för	riskhantering	och	riskhanteringsstrategi	avseende	
säkringen	är	dokumenterade	senast	när	säkringen	ingås.

Säkring av ränterisk
Ränteswappar	som	effektivt	säkrar	kassaflödesrisk	i	räntebetalningar	på	skulder	värderas	till	nettot	av	
upplupen	fordran	på	rörlig	ränta	och	upplupen	skuld	avseende	fast	ränta	och	skillnaden	redovisas	som	
räntekostnad	respektive	ränteintäkt.	Säkringen	är	effektiv	om	den	ekonomiska	innebörden	av	säkringen	och	
skulden	är	densamma	som	om	skulden	i	stället	hade		tagits	upp	till	en	fast	marknadsränta	när	säkringsför-
hållandet	inleddes.

Andelar i dotterföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och företag 
med ägarintresse i
Andelar	i	dotterföretag,	intresseföretag,	gemensamt	styrda	företag	och	företag	det	finns	ägarintresse	i	re-
dovisas	till	anskaffningsvärde	minskat	med	ackumulerade	nedskrivningar	i	anskaffningsvärdet	ingår	förutom	
inköpspriset	även	utgifter	som	är	direkt	hänförliga	till	förvärvet.	

Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

Klassificering 
Planer	för	ersättningar	efter	avslutad	anställning	klassificeras	som	antingen	avgiftsbestämda	eller	förmåns-
bestämda.	

Vid	avgiftsbestämda	planer	betalas	fastställda	avgifter	till	ett	annat	företag,	normalt	ett	försäkringsföretag,	
och	har	inte	längre	någon	förpliktelse	till	den	anställde	när	avgiften	är	betald.	Storleken	på	den	anställdes	
ersättningar	efter	avslutad	anställning	är	beroende	av	de	avgifter	som	har	betalat	och	den	kapitalavkastning	
som	avgifterna	ger.	

Vid	förmånsbestämda	planer	har	företaget	en	förpliktelse	att	lämna	de	överenskomna	ersättningarna	till	
nuvarande	och	tidigare	anställda.	Företaget	bär	i	allt	väsentligt	dels	risken	att	ersättningarna	kommer	att	bli	
högre	än	förväntat	(aktuariell	risk),	dels	risken	att	avkastningen	på	tillgångarna	avviker	från	förväntningarna	
(investeringsrisk).	Investeringsrisk	föreligger	även	om	tillgångarna	är	överförda	till	ett	annat	företag.	

Avgiftsbestämda planer 
Avgifterna	för	avgiftsbestämda	planer	redovisas	som	kostnad.	Obetalda	avgifter	redovisas	som	skuld.

Förmånsbestämda planer 
Företag	har	valt	att	tillämpa	de	förenklingsregler	som	finns	i	BFNAR	2012:1.	
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Planer	för	vilka	pensionspremier	betalas	redovisas	som	avgiftsbestämda	vilket	innebär	att	avgifterna	kost-
nadsförs	i	resultaträkningen.	

Ersättningar vid uppsägning 
Ersättningar	vid	uppsägningar,	i	den	omfattning	ersättningen	inte	ger	företaget	några	framtida	ekonomiska	
fördelar,	redovisas	endast	som	en	skuld	och	en	kostnad	när	företaget	har	en	legal	eller	informell	förpliktelse	
att	antingen	
a)	avsluta	en	anställds	eller	en	grupp	av	anställdas	anställning	före	den	normala	tidpunkten	för	anställning-
ens	upphörande,	eller	
b)	lämna	ersättningar	vid	uppsägning	genom	erbjudande	för	att	uppmuntra	frivillig	avgång.	

Ersättningar	vid	uppsägningar	redovisas	endast	när	företaget	har	en	detaljerad	plan	för	uppsägningen	och	
inte	har	någon	realistisk	möjlighet	att	annullera	planen.	

Skatt
Skatt	på	årets	resultat	i	resultaträkningen	består	av	aktuell	skatt	och	uppskjuten	skatt.	Aktuell	skatt	är	
inkomstskatt	för	innevarande	räkenskapsår	som	avser	årets	skattepliktiga	resultat	och	den	del	av	tidigare	
räkenskapsårs	inkomstskatt	som	ännu	inte	har	redovisats.	Uppskjuten	skatt	är	inkomstskatt	för	skattepliktigt	
resultat	avseende	framtida	räkenskapsår	till	följd	av	tidigare	transaktioner	eller	händelser.	

Uppskjuten	skatteskuld	redovisas	för	alla	skattepliktiga	temporära	skillnader,	dock	särredovisas	inte	upp-
skjuten	skatt	hänförlig	till	obeskattade	reserver	eftersom	obeskattade	reserver	redovisas	som	en	egen	post	
i	balansräkningen.	Uppskjuten	skattefordran	redovisas	för	avdragsgilla	temporära	skillnader	och	för	möjlig-
heten	att	i	framtiden	använda	skattemässiga	underskottsavdrag.	Värderingen	baseras	på	hur	det	redovisade	
värdet	för	motsvarande	tillgång	eller	skuld	förväntas	återvinnas	respektive	regleras.	Beloppen	baseras	på	de	
skattesatser	och	skatteregler	som	är	beslutade	före	balansdagen	och	har	inte	nuvärdeberäknats.	

Uppskjutna	skattefordringar	har	värderats	till	högst	det	belopp	som	sannolikt	kommer	att	återvinnas	baserat	
på	innevarande	och	framtida	skattepliktiga	resultat.	Värderingen	omprövas	varje	balansdag.		

Avsättningar 
En	avsättning	redovisas	i	balansräkningen	när	företaget	har	en	legal	eller	informell	förpliktelse	till	följd	av	en	
inträffad	händelse	och	det	är	sannolikt	att	ett	utflöde	av	resurser	krävs	för	att	reglera	förpliktelsen	och	en	
tillförlitlig	uppskattning	av	beloppet	kan	göras.	

Vid	första	redovisningstillfället	värderas	avsättningar	till	den	bästa	uppskattningen	av	det	belopp	som	kom-
mer	att	krävas	för	att	reglera	förpliktelsen	på	balansdagen.	Avsättningarna	omprövas	varje	balansdag.	

Avsättningen	redovisas	till	nuvärdet	av	de	framtida	betalningar	som	krävs	för	att	reglera	förpliktelsen.

Eventualförpliktelser
En	eventualförpliktelse	är:
-	En	möjlig	förpliktelse	som	till	följd	av	inträffade	händelser	och	vars	förekomst	endast	kommer	att	bekräf-
tas	av	en	eller	flera	osäkra	framtida	händelser,	som	inte	helt	ligger	inom	företagets	kontroll	inträffar	eller	
uteblir,	eller
-	En	befintlig	förpliktelse	till	följd	av	inträffade	händelser,	men	som	inte	redovisas	som	skuld	eller	avsättning	
eftersom	det	inte	är	sannolikt	att	ett	utflöde	av	resurser	kommer	att	krävas	för	att	reglera	förpliktelsen	eller	
förpliktelsens	storlek	inte	kan	beräknas	med	tillräcklig	tillförlitlighet.

Eventualförpliktelser	är	en	sammanfattande	beteckning	för	sådana	garantier,	ekonomiska	åtaganden	och	
eventuella	förpliktelser	som	inte	tas	upp	i	balansräkningen.

Intäkter
Det	inflöde	av	ekonomiska	fördelar	som	företaget	erhållit	eller	kommer	att	erhålla	för	egen	räkning	redo-
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visas	som	intäkt.	Intäkter	värderas	till	verkliga	värdet	av	det	som	erhållits	eller	kommer	att	erhållas,	med	
avdrag	för	rabatter.	

Försäljning av varor
Vid	försäljning	av	varor	redovisas	intäkten	vid	leverans.	

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal – löpande räkning 
Inkomst	från	uppdrag	på	löpande	räkning	redovisas	som	intäkt	i	takt	med	att	arbete	utförs	och	material	
levereras	eller	förbrukas.	

Ränta, royalty och utdelning
Intäkt	redovisas	när	de	ekonomiska	fördelarna	som	är	förknippade	med	transaktionen	sannolikt	kommer	att	
tillfalla	företaget	samt	när	inkomsten	kan	beräknas	på	ett	tillförlitligt	sätt.	

Ränta	redovisas	som	intäkt	enligt	effektivräntemetoden.

Utdelning	redovisas	när	behörigt	organ	har	fattat	beslut	om	att	utdelning	ska	lämnas.	

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag	som	erhållits/lämnats	redovisas	som	en	bokslutsdisposition	i	resultaträkningen.	Det	erhåll-
na/lämnade	koncernbidraget	har	påverkat	företagets	aktuella	skatt.	

Aktieägartillskott	som	erhållits	utan	att	emitterade	aktier	eller	andra	egetkapitalinstrument	lämnats	i	utbyte	
redovisas	direkt	i	eget	kapital.	

Återbetalda	aktieägartillskott	redovisas	som	en	minskning	av	eget	kapital	när	beslut	om	återbetalning	fat-
tats.

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren    
 2020  2019
Nettoomsättning per rörelsegren
Värme	 	 84	966	 	 99	427
Gatubelysning	 	 4	789	 	 4	325
Vatten-	och	Avlopp	 46	786	 	 44	305
Renhållning	 	 21	933	 	 21	754
Övrigt	 	 14	552	 	 15	145
	 	 173	026	 	 184	957
Not 3 Övriga rörelseintäkter      
  2020  2019
Återförd	avsättning	VA-verksamhet	 –	 	 2	250
Återförd	avsättning	Renhållningsverksamhet	 –	 	 250
Justering	avsättning	sluttäckning	deponi	 –	 	 1	274	 		
	 	 –	 	 3	774
Not 4 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse och revisorer    
Medelantalet anställda  varav  varav
  2020 män 2019 män
Sverige	 	 51	 67%	 50	 71%
Totalt	 	 51	 67%	 50	 71%
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Redovisning av könsfördelning i företagsledningar      
    2020-12-31  2019-12-31
    Andel kvinnor  Andel kvinnor

Styrelsen	 	 	 	 20%	 	 0%
Övriga	ledande	befattningshavare	 	 	 43%	 	 29%
   
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader    
    2020  2019  
Löner	och	ersättningar	 	 	 -23	130	 	 -22	838
Sociala	kostnader		 	 	 	 -8	733	 	 -9	627
(varav	pensionskostnad)	1)	 	 	 -(1	974)	 	 -(2	489)
   
1)	Av	företagets	pensionskostnader	avser	-397	kkr	(f.å.	-288	kkr)	företagets	ledning.	 	 	
Företagets	utestående	pensionsförpliktelser	till	dessa	uppgår	till	0	kkr	(f.å.	0	kkr).
 
Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga  anställda   
    2020  2019 
	 	 	 Styrelse	 Övriga	 Styrelse	 Övriga
	 	 	 och	VD	 anställda	 och	VD	 anställda
Löner	och	andra	ersättningar	 	 -1	476	 -21	654	 -1	559	 -21	279
(varav	tantiem	o.d.)	 	 	 (–)	 	 (–)	 	

Avgångsvederlag
VD:s	anställningsavtal	innebär	att	vid	uppsägning	från	arbetsgivarens	sida	utgår	24	månadslöner.

Arvode och kostnadsersättning till revisorer
	 	 	 	 2020	 	 2019
Thord Axelsson, KPMG AB
Revisionsuppdrag	 	 	 	 -40	 	 -78
Revisionsverksamhet	utöver	revisionsuppdraget	 	 -33	 	 -53

Lekmannarevisor Roland Ilemark
Revisionsuppdrag	 	 	 	 -5	 	 -5

Med	revisionsuppdrag	avses	lagstadgad	revision	av	årsredovisningen	och	bokföringen	samt	styrelsens	och	
verkställande	direktörens	förvaltning	samt	revision	och	annan	granskning	utförd	i	enlighet	med	överenkom-
melse	eller	avtal.

Detta	inkluderar	övriga	arbetsuppgifter	som	det	ankommer	på	bolagets	revisor	att	utföra	samt	rådgivning	
eller	annat	biträde	som	föranleds	av	iakttagelser	vid	sådan	granskning	eller	genomförandet	av	sådana	övriga	
arbetsuppgifter.
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Not 5 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  
   2020  2019
Avskrivningar	enligt	plan	fördelade	per	tillgång	 	 	 	 		
Byggnader	och	mark	 	 -4	181	 	 -4	160
Maskiner	och	andra	tekniska	anläggningar	 	 -30	731	 	 -29	947
Inventarier,	verktyg	och	installationer	 	 -3	139	 	 -2	768
	 	 	 -38	051	 	 -36	875
   
Not 6 Övriga rörelsekostnader      
   2020  2019
Avsättning	VA-verksamhet	 	 –	 	 –
Avsättning	Renhållningsverksamhet	 	 –	 	 –
Extra	avsättning	sluttäckning	deponi	 	 -404	 	 –
	 	 	 -404	 	 –
   
Not 7 Ränteintäkter och liknande resultatposter 
   2020  2019
Ränteintäkter,	externa	 	 198	 	 199
	 	 	 198	 	 199
   
Not 8  Räntekostnader och liknande resultatposter     
   2020  2019
Borgensavgift,	Vimmerby	kommun	 	 -2	410	 	 -1	891
Räntekostnader,	externa	 	 -7	933	 	 -10	072
	 	 	 -10	343	 	 -11	963
   
Not 9 Bokslutsdispositioner, övriga      
   2020  2019
Skillnad	mellan	skattemässig	och	 
redovisad	avskrivning		 	 	 	 		
-		Maskiner	och	inventarier	 	 –	 	 -9	555
	 	 	 –	 	 -9	555
  
Not 10 Skatt på årets resultat      
   2020  2019
Aktuell	skattekostnad	 	 –	 	 –
Uppskjuten	skatt	 	 754	 	 260
	 	 	 754	 	 260
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Avstämning av effektiv skatt
  2020  2019
	 	 Procent	 Belopp	 Procent	 Belopp
Resultat	före	skatt	 	 -4	307	 	 -4	337	
Skatt	enligt	gällande	skattesats	för	 
moderföretaget	 21,4%	 922	 21,4%	 928
Ej	avdragsgilla	kostnader	 -0,2%	 -9	 -11,0%	 -477
Skatt	hänförlig	till	tidigare	år	 0,0%	 –	 0,0%	 –
Effekt	av	ändrade	skattesatser/och	skatteregler	 0,0%	 –	 0,0%	 –
Omvärdering	av	uppskjuten	skatt	 -3,7%	 -159	 -4,4%	 -191
Redovisad	effektiv	skatt	 17,5%	 754	 6,0%	 260

Not 11 Byggnader och mark      
   2020-12-31  2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid	årets	början	 	 203	104	 	 202	465
Nyanskaffningar	 	 293	 	 639
Vid	årets	slut	 	 203	397	 	 203	104

Ackumulerade avskrivningar
Vid	årets	början	 	 -28	175	 	 -24	016
Årets	avskrivning	 	 -4	181	 	 -4	159
Vid	årets	slut	 	 -32	356	 	 -28	175

Redovisat värde vid årets slut  171 041  174 929
 
Varav mark   2020-12-31  2019-12-31
Ackumulerade	anskaffningsvärden	 	 8	362	 	 8	362
Redovisat värde vid årets slut  8 362  8 362
  
Not 12 Maskiner och andra tekniska anläggningar      
   2020-12-31  2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid	årets	början	 	 859	946	 	 841	481
Nyanskaffningar	 	 37	396	 	 18	465
Vid	årets	slut	 	 897	342	 	 859	946

Ackumulerade avskrivningar
Vid	årets	början	 	 -342	569	 	 -312	622
Årets	avskrivning	 	 -30	729	 	 -29	947
Vid	årets	slut	 	 -373	298	 	 -342	569
    
Redovisat värde vid årets slut  524 044  517 377
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Leasing      
  2020-12-31  2019-12-31
Maskiner	som	innehas	under	finansiella	
leasingavtal	ingår	med	ett	redovisat	värde	om	 	 219	547	 	 227	468
 
Under	övriga	kort-	respektive	långfristiga	skulder	redovisas	nuvärdet	av	framtida	betalningar	 		
avseende	skuldförda	finansiella	leasingförpliktelser.	 	 	 	 		
 
Not 13 Inventarier, verktyg och installationer      
   2020-12-31  2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid	årets	början	 	 34	112	 	 32	893
Nyanskaffningar	 	 10	028	 	 1	219
Vid	årets	slut	 	 44	140	 	 34	112

Ackumulerade avskrivningar
Vid	årets	början	 	 -15	665	 	 -12	898
Årets	avskrivning	på	anskaffningsvärden	 	 -3	138	 	 -2	767
Vid	årets	slut	 	 -18	803	 	 -15	665
Redovisat värde vid årets slut  25 337  18 447
   
Not 14 Pågående nyanläggningar och förskott      
 avseende materiella anläggningstillgångar      
   2020-12-31  2019-12-31
Vid	årets	början	 	 34	844	 	 9	036
Omklassificeringar	 	 -13	414	 	 -3	441
Investeringar	 	 89	911	 	 29	249
Redovisat	värde	vid	årets	slut	 	 111	341	 	 34	844
 
Not 15 Andelar i koncernföretag      
   2020-12-31  2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid	årets	början	 	 2	207	 	 2	207
Vid årets slut  2 207  2 207 
Redovisat	värde	vid	årets	slut	 	 2	207	 	 2	207
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Spec av företagets innehav av andelar i koncernföretag      
    2020-12-31 2019-12-31  
  Antal Andel Redovisat Redovisat
Dotterföretag	/	Org	nr	/	Säte	 andelar  i % i) värde värde
Vimmerby	Energiförsäljning	AB,	
556527-8404,	Vimmerby		 10	000	 100,0	 1	207	 1	207
Vimmerby	Energi	Nät	AB,	
559011-4988,	Vimmerby	 10	000	 100,0	 1	000	 1	000
    2 207 2 207
 
i)	Ägarandelen	av	kapitalet	avses,	vilket	även	överensstämmer	med	andelen	av	rösterna	för	totalt	antal	
aktier.

Not 16  Finansiella instrument och riskhantering      
Derivat och finansiell riskhantering       
   2020-12-31  2019-12-31
  Redovisat Verkligt Redovisat Verkligt
Skulder  värde värde värde värde
 
Derivat för vilka säkringsredovisning tillämpas
Ränteswappar	 –	 -8	281	 –	 -13	011
	 	 –	 -8	281	 –	 -13	011

Säkringsredovisning
      
Säkring	av	ränterisk	 	 	 	 		
I	syfte	att	begränsa	eventuell	ränterisk	för	den	upplåning	företaget	har,	som	löper	med	rörlig	ränta,	har	avtal	
avseende	ränteswappar	tecknats	med	200	mnkr.	Swapparna	betalas	med	fast	ränta.	Den	totala	låneskulden	
med	rörlig	ränta	är	390	mnkr.

Not 17 Uppskjuten skatt
    2020-12-31
   Redovisat Skattemässigt Temporär
   värde värde skillnad
Väsentliga temporära skillnader
Immateriella	anläggningstillgångar	 	 255	 –	 255
Byggnader	och	mark	 	 171	041	 153	035	 18	006
Övriga	temporära	skillnader	 	 47	873	 47	587	 286
	 	 	 219	169	 200	622	 18	547
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    2020-12-31
   Uppskjuten Uppskjuten
   skattefordran skatteskuld Netto
Väsentliga temporära skillnader
Immateriella	anläggningstillgångar	 	 –	 55	 -55
Byggnader	och	mark	 	 –	 3	709	 -3	709
Leaseavgift	 	 	 59	 –	 	59
Skattemässigt	underskottsavdrag	 	 1	100	 –	 1	100
Uppskjuten	skattefordran/skuld	 	 1	159	 3	764	 -2	605

    2019-12-31
   Redovisat Skattemässigt Temporär
   värde värde skillnad
Väsentliga temporära skillnader
Immateriella	anläggningstillgångar	 	 2	120	 –	 2	120
Byggnader	och	mark	 	 174	929	 160	697	 14	232
Övriga	temporära	skillnader	 	 -39	195	 -39	066	 -129
	 	 	 137	854	 121	631	 16	223
       
   Uppskjuten Uppskjuten
   skattefordran skatteskuld Netto
Väsentliga temporära skillnader
Immateriella	anläggningstillgångar	 	 –	 454	 -454
Byggnader	och	mark	 	 –	 2	932	 -2	932
Leaseavgift	 	 	 27	 –	 27
	 	 	 27	 3	386	 -3	359

Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
  2020-12-31  2019-12-31
Förutbetalda	kostnader	övrigt	 	 179	 	 1	519
Upplupna	intäkter	värme	 	 736	 	 921
Upplupna	intäkter	övrigt	 	 423	 	 879
	 	 	 1	338	 	 3	319

Not 19 Disposition av vinst eller förlust
Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen	föreslår	att	fritt	eget	kapital,	8	695	tkr,	disponeras	enligt	följande:	
Balanseras	i	ny	räkning		 	 	 	 	 	 8	695
Summa		 	 	 	 	 	 	 8	695

Not 20 Antal aktier och kvotvärde
   2020-12-31    2019-12-31
Antal	aktier	 	 	 100	000	 	 	 	 100	000
Kvotvärde	 	 	 100	 	 	 	 100
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Not 21 Ackumulerade överavskrivningar
   2020-12-31  2019-12-31
Maskiner	och	inventarier	 	 128	792	 	 128	792
	 	 	 128	792	 	 128	792

Not 22 Övriga avsättningar
   2020-12-31  2019-12-31
Avsättning	Vatten	och	avlopp	 	 7	250	 	 7	250
Avsättning	Renhållning	 	 6	050	 	 6	050
Avsättning	Renhållning	deponi	 	 16	729	 	 16	373
	 	 	 30	029	 	 29	673

Vatten och avlopp
  2020-12-31  2019-12-31
Redovisat	värde	vid	årets	början	 	 7	250	 	 9	500
Avsättningar	som	gjorts	under	året	1)	 	 –	 	 –
Belopp	som	tagits	i	anspråk	under	året	 	 –	 	 -2	250
Redovisat	värde	vid	årets	slut	 	 7	250	 	 7	250

1)	Inkl	ökningar	av	befintliga	avsättningar.
Avsättning	enligt	lagstiftning:	lagen	om	allmänna	vattentjänster	(LAV	07).		 	 	
 
Renhållning  
  2020-12-31  2019-12-31
Redovisat	värde	vid	årets	början	 	 22	423	 	 34	406
Avsättningar	som	gjorts	under	året	1)	 	 404	 	 –
Belopp	som	tagits	i	anspråk	under	året	 	 –	 	 -10	709
Outnyttjade	belopp	som	har	återförts	under	året	 	 -48	 	 -1	274
Redovisat	värde	vid	årets	slut	 	 22	779	 	 22	423

1)	Inkl	ökningar	av	befintliga	avsättningar.	 	 	 	 	
Avsättning	enligt	lagstiftning:	Miljöbalken	27	§5
Sluttäckning	har	påbörjats	2019	för	deponi	Vimmerby	Avfallsanläggning.	En	extra	avsättning	har	gjorts	
under	2013	för	beräknade	framtida	kostnader	för	sluttäckning	av	deponin.	Ansvarsfrågan	har	tidigare	varit	
oklar	och	även	om	osäkerhet	fortfarande	råder	i	frågan	har	en	avsättning	gjorts	under	2013.
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Not 23 Långfristiga skulder till kreditinstitut
   2020-12-31  2019-12-31
Skulder	som	förfaller	inom	ett	år	från	balansdagen	
Övriga	skulder	till	kreditinstitut	 	 7	854	 	 7	764
Skulder	som	förfaller	1-5	år	från	balansdagen
Övriga	skulder	till	kreditinstitut	 	 211	979	 	 219	833
Skulder	som	förfaller	senare	än	fem	år	från	balansdagen	
Övriga	skulder	till	kreditinstitut	 	 391	014	 	 310	696
	 	 	 610	847	 	 538	293

	 	 	 2020-12-31	 	 2019-12-31
Ställda	säkerheter	för	övriga	skulder	 	 219	547	 	 227	468

Ovanstående	skulder	som	förfaller	inom	ett	år	från	balansdagen	har	klassificerats	som	långfristiga	i	balans-
räkningen	då	skulderna	kommer	att	refinansieras	långfristigt	under	kommande	räkenskapsår.	 		
 
Vimmerby	kommun	har	ställt	borgen	för	482	mnkr	av	de	långfristiga	skulderna	till	kreditinstitut.	 		
      
Not 24 Checkräkningskredit
   2020-12-31  2019-12-31
Beviljad	kreditlimit	 	 25	000	 	 25	000
Outnyttjad	del	 	 -25	000	 	 -25	000
Utnyttjat	kreditbelopp	 	 –	 	 –
 
Ovanstående	kreditbelopp	avser	kredit	på	Vimmerby	Kommuns	centralkonto.		 	 		
 
Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
  2020-12-31  2019-12-31
Revisionskostnader	 	 40	 	 40
Skadeersättning	 	 1	458	 	 1	458
Semesterlöneskuld	 	 2	119	 	 2	073
Upplupna	arbetsgivaravgifter	 	 583	 	 566
Nox	avgift	 	 	 40	 	 419
Upplupen	kostnad	värme	 	 –	 	 2	692
Upplupen	räntekostnad	 	 291	 	 501
Upplupen	kostnad	övrigt	 	 1	348	 	 2	150
Förutbetalda	intäkter	övrigt	 	 3	047	 	 2	962
	 	 	 8	926	 	 12	861
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Not 26 Betalda räntor och erhållen utdelning
  2020  2019
Erhållen	ränta	 	 198	 	 199
Erlagd	ränta		 	 -7	933	 	 -10	072

Not 27 Likvida medel
   2020-12-31  2019-12-31
Följande	delkomponenter	ingår	i	likvida	medel:
Kassamedel	 	 	 3	 	 3
Banktillgodohavanden	 	 295	 	 5
Tillgodohavande	på	koncernkonto	hos	Vimmerby	kommun	 6	230	 	 14	639
	 	 	 6	528	 	 14	647

Ovanstående	poster	har	klassificerats	som	likvida	medel	med	utgångspunkten	att:
-	De	har	en	obetydlig	risk	för	värdefluktuationer.
-	De	kan	lätt	omvandlas	till	kassamedel.
-	De	har	en	löptid	om	högst	3	månader	från	anskaffningstidpunkten.	

Not 28 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
  2020-12-31  2019-12-31
Ställda säkerheter  
Tillgångar	med	äganderättsförbehåll	 	 219	547	 	 227	468
Summa	ställda	säkerheter	 	 219	547	 	 227	468
Eventualförpliktelser	 	 Inga	 	 Inga
 
Not 29 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
  2020  2019
Avskrivningar	 	 38	051	 	 36	876
Avsättningar/fordringar	avseende	pensioner	 	 -4	 	 -5
Övriga	avsättningar	 	 352	 	 -3	774
	 	 	 38	399	 	 33	097

Not 30 Koncernuppgifter
Företaget	är	helägt	dotterföretag	till	Vimmerby	Kommun	Förvaltnings	AB,	org	nr	556082-1976	med	säte	i	
Vimmerby,	som	upprättar	koncernredovisning	för	den	största	koncernen.		Vimmerby	Kommun	Förvaltnings	
AB	är	i	sin	tur	ett	helägt	dotterföretag	till	Vimmerby	kommun,	org	nr	212000-0787.

Inköp och försäljning inom koncernen 
Av	företagets	totala	inköp	och	försäljning	mätt	i	kronor	avser		5	%	av	inköpen	och	22	%	av		försäljningen	an-
dra	företag	inom	hela	den	företagsgrupp	som	företaget	tillhör.	 	 	 	
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Not 31 Nyckeltalsdefinitioner
Balansomslutning:		 Totala	tillgångar	 	 	 	 		
 
Avkastning	på
totalt	kapital:	 	Resultat	före	finansiella	kostnader	i	förhållande	till	balansomslutning.
Avkastning	på
eget	kapital:	 Resultat	efter	finansiella	poster	i	förhållande	till	eget	kapital	och	obeskattade		reserver		
	 (med	avdrag	för	uppskjuten	skatt).		 	 	 		
Soliditet:	 	Eget	kapital	och	obeskattade	reserver	(med	avdrag	för	uppskjuten	skatt)	i	förhållande		
	 till	balansomslutningen.	 	 	 	 	
 
 
Vimmerby	den	25	mars	2021

	 Ola	Gustafsson	 Birger	Andersson
 Ordförande Vice ordförande

	 Stig	Jaensson	 Annika	Högberg

	 Sören	Sjöholm		 Torbjörn	Swahn
  Verkställande direktör

Vår	revisionsberättelse	har	lämnats	2021-03-25	 	 	 	 	 	 	 	
 
KPMG	AB

	 Thord	Axelsson
 Auktoriserad revisor        
 

UNDERSKRIFTER
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Vimmerby Energiförsäljning AB
Vimmerby	Energiförsäljning	AB	får	härmed	avge	
årsredovisning	för	år	2020.

Organisationstillhörighet
Vimmerby	Energiförsäljning	AB	är	medlem	i	Energi-
företagen	Sverige.

Försäkringar
Försäkringar	är	tecknade	genom	moderbolaget	Vim-
merby	Energi	&	Miljö	AB.

Allmänt
Vimmerby	Energiförsäljning	AB	har	sin	verksamhet	i	
framförallt	Vimmerby	kommun	och	bedriver	handel	
med	förnybar	energi.	Bolaget	är	helägt	av	Vimmerby	
Energi	&	Miljö	AB,	org.nr.	556189-4352.

Personal
Bolaget	har	inga	anställda.	Bolaget	har	ej	utbetalat	
löner	eller	arvoden	under	året.	Bolaget	köper	alla	
administrativa	tjänster	av	moderbolaget.	

Viktiga händelser
Kundantalet	ökade	något	under	året.	Levererad	
volym	har	dock	sjunkit	på	grund	av	pandemin.
Under	året	har	spotpriset	på	el	legat	på	historiskt	
låga	nivåer	vilket	är	utmanande	för	framförallt	våra	
fastprisprodukter.	Ett	ökat	intresse	från	mikroprodu-
center	av	vår	inköpslösning	för	solenergi	har	resulte-
rat	i	att	vi	har	fått	sänka	vår	ersättning	till	dessa.

Framtiden
Vi	bevakar	utveckling	på	elmarknaden	och	förbe-
reder	oss	både	kring	gemensam	nordisk	slutkunds-
marknad	och	den	elhandlarcentriska	modellen	
vilken	kommer	att	innebära	att	elleverantören	blir	
den	enda	kontakten	för	slutkunden.

Investeringar och anläggningstillgångar
Bolaget	har	ej	gjort	några	investeringar	under	året.		

Soliditet och likviditet
Soliditeten	uppgick	till	25,3	procent	vid	bokslutstill-
fället	medan	likviditeten	var	-352	kkr.

Resultat av verksamheten och den  
ekonomiska ställningen
Bolagets	balansomslutning	uppgick	till	7.729	kkr	per	
31	december.	Bolaget	har	lämnat	koncernbidrag	
med	614	kkr	till	moderbolaget.	För	närmare	bedöm-
ning	av	årets	resultat,	den	ekonomiska	ställningen	
per	den	31	december	2020	hänvisas	till	efterföljan-
de	resultat-	och	balansräkningar	samt	tillhörande	
bokslutskommentarer.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Vimmerby Energiförsäljning AB
Organisationsnummer 556527-8404
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Nyckeltalsdefinitioner:

Soliditet

Eget	kapital	och	obeskattade	reserver	(med	avdrag	för	uppskjuten	skatt)	i	förhållande	till	balansomslutning-
en.

Avkastning på totalt kapital

Resultat	före	finansiella	kostnader	i	förhållande	till	balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital

Resultat	efter	finansiella	poster	i	förhållande	till	eget	kapital	och	obeskattade	reserver	(med	avdrag	för	upp-
skjuten	skatt).

Vinstdisposition (tkr)

Balanserat resultat     730  
2020 års resultat       0
Till	bolagsstämmans	förfogande	 	 	 	 	730	

Styrelsen	föreslår	att	tidigare	års	överskott,	totalt	730	tkr,	överförs	i	ny	räkning.

Flerårsjämförelse

Bolagets	ekonomiska	utveckling	i	sammandrag.	(Belopp	i	kkr)

	 2020	 2019	 2018	 2017	 2016	
Nettoomsättning	 35.938	 43.730	 37.680	 54.887	 48.751	
Resultat	efter	fin.	poster	 614	 699	 630	 840	 316	
Balansomslutning	 7.729	 11.362	 11.464	 15.304	 13.675	
Soliditet	%	 25,3	 17,2	 16,9	 12,6	 14,1	
Avkastning	på	tot.	kap.	%	 7,9	 6,0	 5,5	 5,5	 2,3	
Avkastning	på	eget	kap.	%	 31,4	 35,7	 32,6	 43,4	 16,4	

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Resultaträkning
Belopp i tkr  Not 2020 2019 
Nettoomsättning	 	 	 35	938	 43	730
	 	 	 35	938	 43	730
Rörelsens	kostnader	 	 	 	 	
Handelsvaror	 	 	 -32	429	 -39	374
Övriga	externa	kostnader	 	 	 -2	895	 -3	679
Rörelseresultat   614 677
 
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter	och	liknande	resultatposter	 	 2	 –	 22
Räntekostnader	och	liknande	resultatposter	 	 	 –	 –
Resultat efter finansiella poster   614 699

Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag,	lämnade	 	 	 -614	 -677
Resultat före skatt   – 22

Årets resultat   0 22
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Balansräkning
Belopp	i	tkr	 	 Not	 2020-12-31	 2019-12-31
TILLGÅNGAR
   
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader	och	mark	 	 3	 506	 506
Summa anläggningstillgångar   506 506

Omsättningstillgångar    
 
Kortfristiga fordringar    
 
Avräkning	med	Vimmerby	kommun	 	 	 –	 –
Fordringar	hos	koncernföretag	 	 	 7	073	 10	350
Skattefordringar	 	 	 143	 141
Upplupna	intäkter	och	förutbetalda	kostnader	 	 	 7	 365
Summa omsättningstillgångar   7 223 10 856
SUMMA TILLGÅNGAR   7 729 11 362

Belopp i tkr  Not 2020-12-31 2019-12-31
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
  
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital	 	 	 1	000	 1	000
Överkursfond	 	 	 207	 207
Reservfond	 	 	 20	 20
   1 227 1 227
Fritt eget kapital
Balanserad	vinst	eller	förlust	 	 	 730	 708
Årets resultat   0 22
   730 730
Summa	eget	kapital	 	 	 1	957	 1	957

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit	 	 4	 352	 3	627
Leverantörskulder	 	 	 4	183	 5	510
Övriga	skulder	 	 	 489	 113
Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter	 	 	 748	 155
	 	 	 5	772	 9	405
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER   7 729 11 362
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Rapport över förändringar i eget kapital 

2019-12-31 Bundet eget kapital  Fritt eget kapital 
 Aktie- Reserv- Överkurs Bal.res 
 kapital fond fond inkl årets  
    resultat 
Ingående	balans	 1	000	 20	 207	 708	
Årets resultat    22 
Vid årets utgång 1 000 20 207 730 

2020-12-31
 Aktie- Reserv- Överkurs Bal.res 
 kapital fond fond inkl årets 
    resultat 
Ingående balans 1 000 20 207 730 
Årets resultat     
Vid årets utgång 1 000 20 207 730 

BALANSRÄKNING
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Noter med redovisningsprinciper och 
bokslutskommentarer
Belopp	i	tkr	om	inget	annat	anges

Not 1 Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen	har	upprättats	i	enlighet	med	årsredovisningslagen	och	Bokföringsnämndens		allmänna	råd	
BFNAR	2012:1	Årsredovisning	och	koncernredovisning	(K3).
Tillgångar,	avsättningar	och	skulder	har	värderats	till	anskaffningsvärden	om	inget	annat	anges	nedan.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella	anläggningstillgångar	redovisas	till	anskaffningsvärde	minskat	med	ackumulerade	avskrivningar	
och	nedskrivningar.	I	anskaffningsvärdet	ingår	förutom	inköpspriset	även	utgifter	som	är	direkt	hänförliga	till	
förvärvet.	
Bolagets	materiella	anläggningstillgångar	utgörs	enbart	av	mark.	

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar 

Vid	varje	balansdag	bedöms	om	det	finns	någon	indikation	på	att	en	tillgångs	värde	är	lägre	än	dess	redovi-
sade	värde.	Om	en	sådan	indikation	finns,	beräknas	tillgångens	återvinningsvärde.	

Återvinningsvärdet	är	det	högsta	av	verkligt	värde	med	avdrag	för	försäljningskostnader	och	nyttjandevärde.	
Vid	beräkning	av	nyttjandevärdet	beräknas	nuvärdet	av	de	framtida	kassaflöden	som	tillgången	väntas	ge	
upphov	till	i	den	löpande	verksamheten	samt	när	den	avyttras	eller	utrangeras.	Den	diskonteringsränta	som	
används	är	före	skatt	och	återspeglar	marknadsmässiga	bedömningar	av	pengars	tidsvärde	och	de	risker	
som	avser	tillgången.	En	tidigare	nedskrivning	återförs	endast	om	de	skäl	som	låg	till	grund	för	beräkningen	
av	återvinningsvärdet	vid	den	senaste	nedskrivningen	har	förändrats.	

Finansiella tillgångar och skulder

Finansiella	tillgångar	och	skulder	redovisas	i	enlighet	med	kapitel	11	(Finansiella	instrument	värderade	uti-
från	anskaffningsvärdet)	i	BFNAR	2012:1.	

Redovisning i och borttagande från balansräkningen 

En	finansiell	tillgång	eller	finansiell	skuld	tas	upp	i	balansräkningen	när	företaget	blir	part	i	instrumentets	
avtalsmässiga	villkor.	En	finansiell	tillgång	tas	bort	från	balansräkningen	när	den	avtalsenliga	rätten	till	
kassaflödet	från	tillgången	har	upphört	eller	reglerats.	Detsamma	gäller	när	de	risker	och	fördelar	som	är	
förknippade	med	innehavet	i	allt	väsentligt	överförts	till	annan	part	och	företaget	inte	längre	har	kontroll	
över	den	finansiella	tillgången.	En	finansiell	skuld	tas	bort	från	balansräkningen	när	den	avtalade	förpliktel-
sen	fullgjorts	eller	upphört.		

Värdering av finansiella tillgångar  

Finansiella	tillgångar	värderas	vid	första	redovisningstillfället	till	anskaffningsvärde,	inklusive	eventuella	
transaktionsutgifter	som	är	direkt	hänförliga	till	förvärvet	av	tillgången.	
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Finansiella	omsättningstillgångar	värderas	efter	första	redovisningstillfället	till	det	lägsta	av	anskaffningsvär-
det	och	nettoförsäljningsvärdet	på	balansdagen.	

Kundfordringar	och	övriga	fordringar	som	utgör	omsättningstillgångar	värderas	individuellt	till	det	belopp	
som	beräknas	inflyta.
     
Finansiella	anläggningstillgångar	värderas	efter	första	redovisningstillfället	till	anskaffningsvärde	med	avdrag	
för	eventuella	nedskrivningar	och	med	tillägg	för	eventuella	uppskrivningar.	

Värdering av finansiella skulder 

Finansiella	skulder	värderas	till	upplupet	anskaffningsvärde.	Utgifter	som	är	direkt	hänförliga	till	upptagande	
av	lån	korrigerar	lånets	anskaffningsvärde	och	periodiseras	enligt	effektivräntemetoden.	Långfristiga	finan-
siella	skulder	redovisas	till	upplupet	anskaffningsvärde.	Utgifter	som	är	direkt	hänförliga	till	upptagande	
av	lån	har	korrigerat	lånets	anskaffningsvärde	och	periodiserats	enligt	effektivräntemetoden.	Kortfristiga	
skulder	redovisas	till	anskaffningsvärde.	

Skatt 

Skatt	på	årets	resultat	i	resultaträkningen	består	av	aktuell	skatt	och	uppskjuten	skatt.	Aktuell	skatt	är	
inkomstskatt	för	innevarande	räkenskapsår	som	avser	årets	skattepliktiga	resultat	och	den	del	av	tidigare	
räkenskapsårs	inkomstskatt	som	ännu	inte	har	redovisats.	Uppskjuten	skatt	är	inkomstskatt	för	skattepliktigt	
resultat	avseende	framtida	räkenskapsår	till	följd	av	tidigare	transaktioner	eller	händelser.	

Uppskjuten	skatteskuld	redovisas	för	alla	skattepliktiga	temporära	skillnader,	dock	särredovisas	inte	upp-
skjuten	skatt	hänförlig	till	obeskattade	reserver	eftersom	obeskattade	reserver	redovisas	som	en	egen	post	
i	balansräkningen.	Uppskjuten	skattefordran	redovisas	för	avdragsgilla	temporära	skillnader	och	för	möjlig-
heten	att	i	framtiden	använda	skattemässiga	underskottsavdrag.	Värderingen	baseras	på	hur	det	redovisade	
värdet	för	motsvarande	tillgång	eller	skuld	förväntas	återvinnas	respektive	regleras.	Beloppen	baseras	på	de	
skattesatser	och	skatteregler	som	är	beslutade	före	balansdagen	och	har	inte	nuvärdeberäknats.	

Uppskjutna	skattefordringar	har	värderats	till	högst	det	belopp	som	sannolikt	kommer	att	återvinnas	baserat	
på	innevarande	och	framtida	skattepliktiga	resultat.	Värderingen	omprövas	varje	balansdag.	

Intäkter 

Det	inflöde	av	ekonomiska	fördelar	som	företaget	erhållit	eller	kommer	att	erhålla	för	egen	räkning	redo-
visas	som	intäkt.	Intäkter	värderas	till	verkliga	värdet	av	det	som	erhållits	eller	kommer	att	erhållas,	med	
avdrag	för	rabatter.	

Ränta, royalty och utdelning 

Intäkt	redovisas	när	de	ekonomiska	fördelarna	som	är	förknippade	med	transaktionen	sannolikt	kommer	att	
tillfalla	företaget	samt	när	inkomsten	kan	beräknas	på	ett	tillförlitligt	sätt.	

Ränta	redovisas	som	intäkt	enligt	effektivräntemetoden.	
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Koncernbidrag och aktieägartillskott 

Koncernbidrag	som	erhållits/lämnats	redovisas	som	en	bokslutsdisposition	i	resultaträkningen.	Det	erhåll-
na/lämnade	koncernbidraget	har	påverkat	företagets	aktuella	skatt.	

Aktieägartillskott	som	erhållits	utan	att	emitterade	aktier	eller	andra	egetkapitalinstrument	lämnats	i	utbyte	
redovisas	direkt	i	eget	kapital.	

Återbetalda	aktieägartillskott	redovisas	som	en	minskning	av	eget	kapital	när	beslut	om	återbetalning	fat-
tats.	

Koncernuppgifter 

Bolaget	är	helägt	dotterbolag	till	Vimmerby	Energi	&	Miljö	AB,	org	nr	556189-4352	med	säte	i	Vimmerby.	
Vimmerby	Energi	&	Miljö	AB	ingår	i	en	koncern	där	Vimmerby	Kommuns		Förvaltning	AB,	org	nr	556082-
1976	med	säte	i	Vimmerby,	upprättar	koncernredovisning	för	den	största	koncernen.	

Av	totala	inköp	och	försäljning	mätt	i	kronor	avser	6%	(8%)	av	inköpen	och	12%	(21%)	av	försäljningen	andra	
företag	inom	hela	den	företagsgrupp	som	bolaget	tillhör.	

Not 2 Ränteintäkter och liknande resultatposter
   2020  2019
Externa	ränteintäkter	 	 –	 	 22
Summa	ränteintäkter	 	 	 	 22

Not 3 Byggnader och mark      
   2020-12-31  2019-12-31
Ackumulerade	anskaffningsvärden
Vid	årets	början	 	 506	 	 506
Redovisat	värde	vid	perioden	slut	 	 506	 	 506

Anläggningstillgångarna	består	enbart	av	mark	och	det	sker	därför	inga	avskrivningar.	

Not 4 Checkräkningskredit
   2020-12-31  2019-12-31
Beviljad	kreditlimit	 	 5	000	 	 5	000
Outnyttjad	del	 	 -4	648	 	 -1	373
Utnyttjat	kreditbelopp	 	 352	 	 3	627

Ovanstående	kreditbelopp	avser	kredit	på	Vimmerby	kommuns	centralkonto.	 	 	 		
    
Not 5  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser     
   2020-12-31  2019-12-31
Ställda säkerheter  Inga  Inga
Eventualförpliktelser	 	 Inga	 	 Inga
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Vimmerby Energi Nät AB
Vimmerby	Energi	Nät	AB	får	härmed	avge	årsredo-
visning	för	år	2020.

Organisationstillhörighet
Vimmerby	Energi	Nät	AB	är	medlem	i	Energiföreta-
gen	Sverige.

Försäkringar
Försäkringar	är	tecknade	genom	moderbolaget	Vim-
merby	Energi	&	Miljö	AB.

Allmänt
Bolaget	är	helägt	av	Vimmerby	Energi	&	Miljö	AB,	
org.nr.	556189-4352.

Personal
Bolaget	har	inga	anställda.	Bolaget	har	ej	utbetalat	
löner	eller	arvoden	under	året.	

Viktiga händelser
Under	året	har	elmätarbytena	påbörjats	för	att	
uppfylla	lagkravet	om	utbyte	till	2025.	Projektet	ge-
nomförs	i	samverkan	med	övriga	bolag	inom	Norra	
Smålands	Energi	AB.	

Fortsatt	osäkerhet	kommer	att	råda	kring	pågående	
rättsprocessers	påverkan	på	beräkning	av	befintlig	
och	kommande	intäktsramar.	En	tydlighet	finns	i	att	
regleringen	ska	medföra	att	kraftig	modernisering	av	
elnäten	ska	ske.

Framtiden
Olika	förslag	kring	ökad	investeringstakt	av	elnätet	
diskuteras	mellan	myndigheter,	branschföreningen	
(Energiföretagen	Sverige)	samt	styrande	majoritet.	
Det	är	de	gamla	så	kallade	”överrullningsintäkterna”	
från	första	regleringsperioden	som	fortfarande	är	
föremål	för	rättsprocesser	som	intressenterna	för-
handlar	om.	Vilket	i	förlängningen	kan	innebära	att	
om	bolaget	ska	ta	del	av	dessa	så	förbinder	man	sig	
till	att	ytterligare	öka	förnyelsetakten	av	elnätet.

Investeringar och anläggningstillgångar
Bolaget	har	investerat	6.588	kkr	under	året.		

Soliditet och likviditet
Soliditeten	uppgick	till	1,9	procent	vid	bokslutstillfäl-
let	medan	likviditeten	var	-899	kkr.

Resultat av verksamheten och den  
ekonomiska ställningen
Bolagets	balansomslutning	uppgick	till	53.174	kkr	
per	31	december.	För	närmare	bedömning	av	årets	
resultat,	den	ekonomiska	ställningen	per	den	31	
december	2020	hänvisas	till	efterföljande	resultat-	
och	balansräkningar	samt	tillhörande	bokslutskom-
mentarer.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Nyckeltalsdefinitioner:

Soliditet

Eget	kapital	och	obeskattade	reserver	(med	avdrag	för	uppskjuten	skatt)	i	förhållande	till	balansomslutning-
en.

Avkastning på totalt kapital

Resultat	före	finansiella	kostnader	i	förhållande	till	balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital

Resultat	efter	finansiella	poster	i	förhållande	till	eget	kapital	och	obeskattade	reserver	(med	avdrag	för	upp-
skjuten	skatt).

Vinstdisposition (tkr)

Balanserat resultat     0  
2020 års resultat       0
Till	bolagsstämmans		 	 	 	 0
Förfogande	 	 	 	

Styrelsen	föreslår	att	tidigare	års	överskott,	totalt	0	tkr,	överförs	i	ny	räkning.

Flerårsjämförelse

Bolagets	ekonomiska	utveckling	i	sammandrag.	(Belopp	i	kkr)

 2020 2019 2018 2017 2016 
Nettoomsättning	 36.373	 36.625	 33.676	 31.243	 30.064	
Resultat	efter	fin.	poster	 7.845	 7.296	 6.416	 6.407	 7.321	
Balansomslutning	 53.174	 47.119	 43.814	 29.912	 42.097	
Soliditet	%	 1,9	 2,1	 2,3	 3,3	 2,4	
Avkastning	på	tot.	kap.	%	 16,5	 17,3	 16,1	 23,5	 18,6	
Avkastning	på	eget	kap.	%	 785	 730	 642	 641	 732	

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Resultaträkning
Belopp i tkr  Not 2020 2019 
Nettoomsättning	 	 	 36	373	 36	625
   36 373 36 625
Rörelsens kostnader
Handelsvaror	 	 	 -11	107	 -14	010
Övriga	externa	kostnader	 	 	 -13	277	 -11	916
Avskrivningar	av	materiella	anläggningstillgångar	 	 2	 -3	235	 -2	541
Rörelseresultat   8 754 8 158

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader	och	liknande	resultatposter	 	 3	 -909	 -862
Resultat efter finansiella poster   7 845 7 296
      
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag,	lämnade	 	 	 -7	845	 -7	296
Resultat före skatt   – –
      
Årets resultat   0  0
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Balansräkning
Belopp i tkr  Not 2020 2019
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader	och	mark	 	 4	 1	503	 1	543
Maskiner	och	andra	tekniska	anläggningar	 	 5	 42	560	 38	650
Inventarier,	verktyg	och	installationer	 	 6	 3	457	 3	974
Pågående	nyanläggningar	och	förskott	 	 	
avseende	materiella	anläggningstillgångar	 	 	 5	209	 1	325
Summa anläggningstillgångar   52 729 45 492

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror	och	förnödenheter	 	 	 443	 481
	 	 	 	 443	 481
Kortfristiga fordringar
Skattefordringar	 	 	 1	 1
Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter	 	 	 –	 –
    1 1
Kassa och bank  7,8 – 1 145
Summa omsättningstillgångar   444 1 627
SUMMA TILLGÅNGAR   53 173 47 119
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Balansräkning
Belopp i tkr  Not 2020-12-31 2019-12-31
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital    
Aktiekapital	 	 	 1	000	 1	000
    1 000 1 000

Fritt	eget	kapital
Balanserad	vinst	eller	förlust	 	 	 –	 –
Årets resultat   0 0
	 	 	 	 –	 –
Summa	eget	kapital	 	 	 1	000	 1	000

Kortfristiga skulder  
Checkräkningskredit	 	 7,8	 899	 –
Leverantörskulder	 	 	 2	533	 3	235
Skulder	till	koncernföretag	 	 	 38	225	 31	621
Skulder	till	intresseföretag	 	 	 26	 320
Övriga	skulder	 	 	 9	162	 9	094
Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter	 	 	 1	328	 1	849
	 	 	 	 52	173	 46	119
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER   53 173 47 119

Rapport över förändringar i eget kapital 
2019-12-31  Bundet eget kapital  Fritt eget kapital
  Aktie-  Bal.res 
  kapital  inkl årets 
    resultat 
Ingående	balans	 	 1	000	 	 –	
Årets	resultat	 	 	 	 –	
Vid	årets	utgång	 	 1	000	 	 –	

2020-12-31
  Aktie-  Bal.res 
  kapital  inkl årets 
    resultat 
Ingående	balans	 	 1	000	 	 –	
Årets	resultat	 	 	 	 –	
Vid	årets	utgång	 	 1	000	 	 –	
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Noter med redovisningsprinciper och 
bokslutskommentarer
Belopp i tkr om inget annat anges

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen	har	upprättats	i	enlighet	med	årsredovisningslagen	och	Bokföringsnämndens	allmänna	råd	
BFNAR	2012:1	Årsredovisning	och	koncernredovisning	(K3).	

Tillgångar,	avsättningar	och	skulder	har	värderats	till	anskaffningsvärden	om	inget	annat	anges	nedan.	

Materiella anläggningstillgångar

Materiella	anläggningstillgångar	redovisas	till	anskaffningsvärde	minskat	med	ackumulerade	avskrivningar	
och	nedskrivningar.	I	anskaffningsvärdet	ingår	förutom	inköpspriset	även	utgifter	som	är	direkt	hänförliga	till	
förvärvet.	

Tillkommande utgifter

Tillkommande	utgifter	som	uppfyller	tillgångskriteriet	räknas	in	i	tillgångens	redovisade	värde.	Utgifter	för	
löpande	underhåll	och	reparationer	redovisas	som	kostnader	när	de	uppkommer.	

Komponentavskrivning	avseende	byggnader	tillämpas	ej	då	aktuella	tillgångar	bedöms	understiga	väsentliga	
belopp.

Avskrivningar 

Avskrivning	sker	linjärt	över	tillgångens	beräknade	nyttjandeperiod	eftersom	det	återspeglar	den	förväntade	
förbrukningen	av	tillgångens	framtida	ekonomiska	fördelar.	Avskrivningen	redovisas	som	kostnad	i	resulta-
träkningen.	
      Nyttjandeperiod 
Byggnader	(se	nedan)	 	 	 	 10-50	år
Maskiner	och	andra	tekniska	anläggningar	 	 	 	 10-40	år
Inventarier,	verktyg	och	installationer	 	 	 	 3-10	år

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar 

Vid	varje	balansdag	bedöms	om	det	finns	någon	indikation	på	att	en	tillgångs	värde	är	lägre	än	dess	redovi-
sade	värde.	Om	en	sådan	indikation	finns,	beräknas	tillgångens	återvinningsvärde.	Återvinningsvärdet	är	det	
högsta	av	verkligt	värde	med	avdrag	för	försäljningskostnader	och	nyttjandevärde.	Vid	beräkning	av	nyttjan-
devärdet	beräknas	nuvärdet	av	de	framtida	kassaflöden	som	tillgången	väntas	ge	upphov	till	i	den	löpande	
verksamheten	samt	när	den	avyttras	eller	utrangeras.	Den	diskonteringsränta	som	används	är	före	skatt	
och	återspeglar	marknadsmässiga	bedömningar	av	pengars	tidsvärde	och	de	risker	som	avser	tillgången.	En	
tidigare	nedskrivning	återförs	endast	om	de	skäl	som	låg	till	grund	för	beräkningen	av	återvinningsvärdet	vid	
den	senaste	nedskrivningen	har	förändrats.	
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Finansiella tillgångar och skulder

Finansiella	tillgångar	och	skulder	redovisas	i	enlighet	med	kapitel	11	(Finansiella	instrument	värderade	uti-
från	anskaffningsvärdet)	i	BFNAR	2012:1.	

Redovisning i och borttagande från balansräkningen 

En	finansiell	tillgång	eller	finansiell	skuld	tas	upp	i	balansräkningen	när	företaget	blir	part	i	instrumentets	
avtalsmässiga	villkor.	En	finansiell	tillgång	tas	bort	från	balansräkningen	när	den	avtalsenliga	rätten	till	
kassaflödet	från	tillgången	har	upphört	eller	reglerats.	Detsamma	gäller	när	de	risker	och	fördelar	som	är	
förknippade	med	innehavet	i	allt	väsentligt	överförts	till	annan	part	och	företaget	inte	längre	har	kontroll	
över	den	finansiella	tillgången.	En	finansiell	skuld	tas	bort	från	balansräkningen	när	den	avtalade	förpliktel-
sen	fullgjorts	eller	upphört.	

Värdering av finansiella tillgångar 

Finansiella	tillgångar	värderas	vid	första	redovisningstillfället	till	anskaffningsvärde,	inklusive	eventuella	
transaktionsutgifter	som	är	direkt	hänförliga	till	förvärvet	av	tillgången.	

Finansiella	omsättningstillgångar	värderas	efter	första	redovisningstillfället	till	det	lägsta	av	anskaffningsvär-
det	och	nettoförsäljningsvärdet	på	balansdagen.	

Kundfordringar	och	övriga	fordringar	som	utgör	omsättningstillgångar	värderas	individuellt	till	det	belopp	
som	beräknas	inflyta.	

Finansiella	anläggningstillgångar	värderas	efter	första	redovisningstillfället	till	anskaffningsvärde	med	avdrag	
för	eventuella	nedskrivningar	och	med	tillägg	för	eventuella	uppskrivningar.	

Värdering av finansiella skulder 

Finansiella	skulder	värderas	till	upplupet	anskaffningsvärde.	Utgifter	som	är	direkt	hänförliga	till	upptagande	
av	lån	korrigerar	lånets	anskaffningsvärde	och	periodiseras	enligt	effektivräntemetoden.	Långfristiga	finan-
siella	skulder	redovisas	till	upplupet	anskaffningsvärde.	Utgifter	som	är	direkt	hänförliga	till	upptagande	
av	lån	har	korrigerat	lånets	anskaffningsvärde	och	periodiserats	enligt	effektivräntemetoden.	Kortfristiga	
skulder	redovisas	till	anskaffningsvärde.	

Skatt 

Skatt	på	årets	resultat	i	resultaträkningen	består	av	aktuell	skatt	och	uppskjuten	skatt.	Aktuell	skatt	är	
inkomstskatt	för	innevarande	räkenskapsår	som	avser	årets	skattepliktiga	resultat	och	den	del	av	tidigare	
räkenskapsårs	inkomstskatt	som	ännu	inte	har	redovisats.	Uppskjuten	skatt	är	inkomstskatt	för	skattepliktigt	
resultat	avseende	framtida	räkenskapsår	till	följd	av	tidigare	transaktioner	eller	händelser.	

Uppskjuten	skatteskuld	redovisas	för	alla	skattepliktiga	temporära	skillnader,	dock	särredovisas	inte	upp-
skjuten	skatt	hänförlig	till	obeskattade	reserver	eftersom	obeskattade	reserver	redovisas	som	en	egen	post	
i	balansräkningen.	Uppskjuten	skattefordran	redovisas	för	avdragsgilla	temporära	skillnader	och	för	möjlig-
heten	att	i	framtiden	använda	skattemässiga	underskottsavdrag.	Värderingen	baseras	på	hur	det	redovisade	
värdet	för	motsvarande	tillgång	eller	skuld	förväntas	återvinnas	respektive	regleras.	Beloppen	baseras	på	de	
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NOTER
skattesatser	och	skatteregler	som	är	beslutade	före	balansdagen	och	har	inte	nuvärdeberäknats.	Uppskjutna	
skattefordringar	har	värderats	till	högst	det	belopp	som	sannolikt	kommer	att	återvinnas	baserat	på	inneva-
rande	och	framtida	skattepliktiga	resultat.	Värderingen	omprövas	varje	balansdag.	

Intäkter 

Det	inflöde	av	ekonomiska	fördelar	som	företaget	erhållit	eller	kommer	att	erhålla	för	egen	räkning	redo-
visas	som	intäkt.	Intäkter	värderas	till	verkliga	värdet	av	det	som	erhållits	eller	kommer	att	erhållas,	med	
avdrag	för	rabatter.	

Ränta, royalty och utdelning

Intäkt	redovisas	när	de	ekonomiska	fördelarna	som	är	förknippade	med	transaktionen	sannolikt	kommer	att	
tillfalla	företaget	samt	när	inkomsten	kan	beräknas	på	ett	tillförlitligt	sätt.	

Ränta	redovisas	som	intäkt	enligt	effektivräntemetoden.

Koncernbidrag och aktieägartillskott 

Koncernbidrag	som	erhållits/lämnats	redovisas	som	en	bokslutsdisposition	i	resultaträkningen.	Det	erhåll-
na/lämnade	koncernbidraget	har	påverkat	företagets	aktuella	skatt.	

Aktieägartillskott	som	erhållits	utan	att	emitterade	aktier	eller	andra	egetkapitalinstrument	lämnats	i	utbyte	
redovisas	direkt	i	eget	kapital.	

Återbetalda	aktieägartillskott	redovisas	som	en	minskning	av	eget	kapital	när	beslut	om	återbetalning	fattats.	

Koncernuppgifter

Bolaget	är	helägt	dotterbolag	till	Vimmerby	Energi	&	Miljö	AB,	org	nr	556189-4352	med	säte	i	Vimmerby.	
Vimmerby	Energi	&	Miljö	AB	ingår	i	en	koncern	där	Vimmerby	Kommuns	Förvaltning	AB,	org	nr	556082-
1976	med	säte	i	Vimmerby,	upprättar	koncernredovisning	för	den	största	koncernen.		

Av	totala	inköp	och	försäljning	mätt	i	kronor	avser	47%	(46%)	av	inköpen	och	10%	(15%)	av	försäljningen	
andra	företag	inom	hela	den	företagsgrupp	som	bolaget	tillhör.

Not 2 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar     
    2020  2019
Byggnader	och	mark	 	 -40	 	 -40
Maskiner	och	andra	tekniska	anläggningar	 	 -2	426	 	 -1	758
Inventarier,	verktyg	och	installationer	 	 -769	 	 -743
	 	 	 	 -3	235	 	 -2	541
  
Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter
    2020  2019
Räntekostnader	Vimmerby	Energi	&	Miljö	AB	 	 -909	 	 -862		
	 	 	 	 -909	 	 -862
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Not 4 Byggnader och mark      
    2020-12-31  2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid	årets	början	 	 1	702	 	 1	702
    1 702  1 702
Ackumulerade avskrivningar enligt plan     
Vid	årets	början	 	 -159	 	 -119
Årets	avskrivning	enligt	plan	på	anskaffningsvärden	 	 -40	 	 -40
	 	 	 	 -199	 	 -159
Planenligt restvärde vid årets slut  1 503  1 543
 
Not 5 Maskiner och andra tekniska anläggningar      
    2020-12-31  2019-12-31
Ackumulerade	anskaffningsvärden	 	 	 	 		
Vid	årets	början	 	 44	894	 	 29	109
Nyanskaffningar	 	 6	337	 	 15	785
	 	 	 	 51	231	 	 44	894
Ackumulerade	avskrivningar	enligt	plan	 	 	 	 	
Vid	årets	början	 	 -6	244	 	 -4	486
Årets	avskrivning	enligt	plan	 	 -2	426	 	 -1	758
	 	 	 	 -8	670	 	 -6	244
Planenligt	restvärde	vid	årets	slut	 	 42	560	 	 38	650

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer
  2020-12-31  2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid	årets	början	 	 6	966	 	 6	579
Nyanskaffningar	 	 251	 	 387
	 	 	 	 7	217	 	 6	966
Ackumulerade avskrivningar enligt plan     
Vid	årets	början	 	 -2	991	 	 -2	248
Årets	avskrivning	enligt	plan	på	anskaffningsvärden	 	 -769	 	 -743
	 	 	 	 -3	760	 	 -2	991
Planenligt restvärde vid årets slut  3 457  3 974
 
Not 7 Checkräkningskredit
	 	 	 	 2020-12-31	 	 2019-12-31
Beviljad	kreditlimit	 	 5	000	 	 5	000
Outnyttjad	del	 	 -4	101	 	 -5	000
Utnyttjat	kreditbelopp	 	 -	 	 -

Ovanstående	kreditbelopp	avser	kredit	på	Vimmerby	kommuns	centralkonto.	 	 	
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Not 8 Likvida medel      
    2020-12-31  2019-12-31
Följande delkomponenter ingår i likvida medel: 
Skuld/tillgodo	på	koncernkonto	hos	Vimmerby	kommun	 	 -899	 	 1	145
	 	 	 	 -899	 	 1	145
Not 9 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
    2020-12-31  2019-12-31
Ställda säkerheter  Inga  Inga 
Eventualförpliktelser	 	 Inga	 	 Inga
 

Vimmerby	den	25	mars	2021

	 Ola	Gustafsson	 Birger	Andersson
 Ordförande Vice ordförande

	 Stig	Jaensson	 Annika	Högberg

	 Sören	Sjöholm		 Torbjörn	Swahn
   Verkställande direktör

Vår	revisionsberättelse	har	lämnats	2021-03-25	 	 	 	 		
   
KPMG	AB

	 Thord	Axelsson
 Auktoriserad revisor      
   

UNDERSKRIFTER
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ReViSiOnSi)ef'attelSe
Till bolagsstämman i Vimmerby Energi & Miljö AB, org. nr 556189-4352

Rapport  om årsredovisningen

llttalanden
VI har utfört en revision av årsredovisningen för Vimmerby  Energl  & Milj(' AB för år 2020.

Enligt vår uppfattning har årsredovisnlngen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen  och ger en i alla väsentllga  avseenden  rättvlsande
bild av Vimmerby Energi & Miljö ABs finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finanslella  resultat  och kassafR)de  fÖr årei
enligt årsredovisningsIagen. FÖrvaItningsberäffeIsen  är förenlig  med årsredovisningens  övriga  delar.

Vi tillstyrker dMeir att bolagss)ämman fastställer tesultaträkningen  och balansräkningen.

Grund  rör uttalanden

Vi har utfe)rt revisionen enligt International Standards on Auditing  (ISA)  och god revisionssed  i Sverige.  Vårt ansvar  enligt  dessa  standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.  Vi är oberoende  i förhållande  till Vlmmerby  Energi  & Miljö AB enligt  god revisorssed  i Sverige
och har i övrigt  fullgjort  vårt yrkesefiska  ansvar  enligt  dessa  krav.

fortsätta  ve*samheten.  De upplyser,  när  så är tillämpllgt,  om

förhållanden  som kan påverka  fÖrmågan  att fortsälta  verksamheten
och att använda  antagandei  om fonsatt  drift.  Antagandet  om fortsatt
drift  tillämpas  dock  Inte om styrelsen  och verksföllande  dlrektÖren
avser  alt likvidera  bolaget,  upphÖra med verksamlieten  eller  inte har
något  realisöiskt  altemativ  till att göra något  av detta.

drar  vl en Slutsats  om lämpllghelen  i alt slyrelsen  och
verkställande  ditektören  använder  amagandet  om fortsatt  drift
vid upprättandet  av årsredovlsnlngen.  VI drar  också en slutsats.
med grund  I de inhämtade  revisionsbevisen.  om huruvida  det
finns  någon  vasenllig  osäkerheösfaktor  som avser  sådana
händelser  eller  förhållanden  som kan leda till betydande  tvivel
om bolagets  förmåga  att fortsåtta  vetksamheten.  Om vi drar
slulsatsen  att det finns en väsenllig  osäkerhetsfaktor,  måste  vi i
revisionsberättelsen  fösta uppmäiksamheten  på upplysningarna
i årsredovisningen  om den väsentliga  osäkerhelsfaktorn  eller,
om sådana  upplysningar  år otillräckliga,  modifiera  uttalandet  om
årsredovisningen.  Våra slutsa)ser  baseras  på de revisionsbevis
som inhäm}as  fram till datumet  för revisIonsberättelsen.  Dock
kan framtida  händelser  eller förhållanden  göra att eit bolag Inte
föngre  kan fortsätta  verksamheten.

utvärderar  vi lämpligheten  i de redovisningsprinclper  som
används  och rimlighelen  i styrelsens  och verkstallande
direktörens  uppskattningar  i redovisningen  och ti11h5rande
upplysningar.

Som del av en revision  enligt  ISA använder  vi professionellt  omd5me
och har en professionellt  skeptisk  inställning  under  hela revisionen.
Dessutom:

identifierar  och bedömer  vl riskerna  för väsentliga  felaktigheter  i
årsredovisningen,  vare sig dessa  beror  på oegentligheter  eller
missfag,  utformar  och u1fi5r granskningså!gärder  bland annat
utifrån  dessa  risker  och inhämtar  revisionsbevis  som år
tillråckliga  och ändamålsenliga  för att utgöra  en grund för våra
uttalanden.  Risken  för att inte upptäcka  en väsemlig  felaktighet
till följd av oegentligheter  är högre  än för en väsentlig  felaklighet
som beror  på misstag,  eftersom  oegenlligheter  kan innefatia
agerande  i maskopi,  f5rfa1skning.  avsiklliga  utel!lmnanden,
felaktig  information  eller  åsidosättande  av intern  koniroll.

skaffar  vi oss en förståelse  av den del av bolageis  interna
kontroll  som har betydelse  för  vår  revision  för att utfom'ia
granskningsåtgärder  som är lämpliga  med hänsyn  till
omsföndlgheterna,  men inte för akl uttala  oss om effektiviteten  I
den interna  kontrollen

utvärderar  vi den övergripande  presentationen,  strukturen  och
innehållel  i årsredovisningen,  däribland  upplysningarna.  och om
årsredovisningen  återger  de underliggande  transaktionerna  och
händelserna  på ett sätt som ger en rättvisande  blld.

Vi måste  informera  styrelsen  om bland  annat  revisionens  planerade
omfattning  och inriktning  samt  tidpunkten  fÖr den. Vi måste  också
informera  om betydelsefulla  iakltagelser  under  revisionen,  därlbland
de eventuella  betydande  brister  i den Interna  kon)rollen  som vi
Identifierat

Revisionsberättelse Vimmerby Energi & Millö AB. org. nr 556189-4352, 2020 1 (2)

220



z WP
ö
I
I

Q
Ij%äfffä%d

Rapport  om andra  krav  enligt  lagar  och  andra  författningar

Uttalanden

UR)ver  vår  revislon  av årsredovisnlngen  har vi även utf5rt en revision  av styrelsens  och verks(ällande  direktörens  förvallnlng  för Vimmerby
Energl  & Miljö  AB för är 2020  samt  av fÖrslagel  till dispositioner  beträffande  bolagets  vinst  eller  förlust.

Vi tillstyrker  att bolagssfömman  disponerar  vinsten  enligt  förslaget  i förvaItningsberättelsen  och beviljar  styrelsens  ledamöter  och verksföllande
direkfören  ansvarsfrihet  för räkenskapsåret.

Grund  för  uttalanden

Vi har utfört revislonen  enllgt  god tevlsionssed  i Sverlge.  Vårt  ansvar  enlig( denna  beskrivs  närmare  i avsnittet  Revisotns  ansvar.  Vi är
oberoende  I förhåilande  till Vimmerby  Energi  & MiljÖ AB enligt  god revisorssed  i Sverige  och har i övrigt  fullgjort  vårt yrkeseiiska  ansvar  enligl
dessa  krav.

Vi anser  at! de revisionsbevis  vi har inhämtat  är tillräckliga  och ändamålsenliga  som grund  för våra uttalanden.

ivl

StyreIsens  och  verkställande  direktöreris  ansvar

Det är styrelsen  som hat ansvaret  fÖr förslaget  till disposi)ioner
belräffande  bolagets  vlnst  eller  förlus( Vid förslag  iill utdelning
innefattar  detta  bland  annat  en bedömning  av om utdelningen  är
försvarlig  med hänsyn  lill de krav som bolagets  verksamhetsart,
omfattning  och risker  ställer  på storleken  av bolagets  egna  kapital,
konsolideringsbehov,  likvlditet  och ställnlng  i Övrigl

Styrelsen  ansvarar  för bolagets  organlsation  och förvallningen  av
bolagets  angelägenheter.  Detla  innefattar  bland  annat  att fortlöpande
bedöma  bolagels  ekonomiska  situation  och att tillse  att bolagets

Revisorns  ansvar

Vårt mål belräffande  revlslonen  av förvalföingen,  och därmed  vårt
uttalande  om ansvarsfrit'iel,  är att Inhämta  tevlsionsbevis  fÖr att med
en rimlig  grad av säkerhet  kunna  bedöma  om någon  styrelseledamot
eller  verkställande  dlrek1ören  i nägot  väsenlligt  avseende:

fÖretaglt  någon  åtgärd  eller  gjort  sig skyldig  till någon
försummelse  som kan fÖranleda  ersättnIngsskyldighet  mol
bolaget,  eller

på något  annat  sätt handlat  i sörid med aktlebolagslagen.
årsredovlsnlngslagen  eller  bolagsordningen.

Vårt mål beträffande  revisionen  av förslaget  till dispositioner  av
bolagets  vinst  eller  förlust,  och därmed  vårt ut(alande  om detta.  är alt
med rimlig grad av säkerliet  bedÖma om förslaget  är f5ren1igt med
aktiebolagslagen.

Rimlig  säkerhet  år en hög grad av såkerhet  men ingen  garanti  för att
en revision  som  utförs  enligt  god revisionssed  i Sverige  alltid kommer
att upptäcka  åtgärder  eller  försummelser  som kan föranleda

önkoping  2021-03-  "2,.

KPMG  AB

:l'/a

Thord  Axelsson

Auköoriserad  revisor

organisation  är utfomiad  så att bokförlngen,  medelsfönaltningen  och
bolagets  ekonomiska  angelägenheter  i övrigt  kontrolletas  på ett
betryggande  sätt.
Verkställande  ditektören  ska sköta  den R)pande förvaltningen  enligt

styrelsens  riktlinier  och anvisnlngar  och bland  annat  vidta  de
åtgärder  som  !ir  nödvändiga  ft'r  att bolagets  bokförlng  ska fullgöras  i
överensstämmelse  med lag och för att medelsförvaltnlngen  ska
skÖtas på ett betryggande  sätt.

ersättningsskyIdighet  mot bolaget,  eller  att ett förslag  tlll dlspositioner
av bolagels  vinsl  eller  fe+rlust inte är fÖrenligt  med aktlsbolagslagen.

Som  en del av en revision  enllgt  god revlsionssed  i Sverige  använder
vi professionellt  omdöme  och har en professionellt  skeptisk
inställning  under  hela revlsionen.  Granskningen  av förvaltningen  och
fÖrslaget  till dispositioner  av bolagets  vinst eller  förlust  grundar  sig
främst  på revlsionen  av räkenskaperna.  Vilka  tlllkommande
granskningsåigärder  som utf5rs  baseras  på vår professionella
bed5mning  med utgångspunkt  i risk och väsentlighet.  Det innebär  att
vi fokuserar  granskningen  på sådana  åtgärder,  områden  och
förhållanden  som är väsentliga  för verksamheten  och där avsteg  och
Överträdelser  skulle  ha särskild  betydelse  för  bolagels  sltua)ion.  Vi
går  igenom  och prövar  fattade  beslut.  beslulsunderlag,  vldtagna
åtgärder  och andra  förhållanden  som är relevanta  för vårt uttalande
om ansvarsfrihet.  Som underlag  för vårk uttalande  om styrelsens
fÖrslag till dispositioner  beträffande  bolagets  vinst  eller  ft)rlust  har vi
granskat  om förslaget  är förenligt  med aktiebolagslagen.
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Granskningsrapport  2020

TilJ årsstämman  i Vimmerby  Energi & Miljö  AB

Org.  nr 556189-4352

jag har granskat  Vimmerby  Energi & Miljö  ABs verksamhet  för  år 2020

Styrelsen  och verkställande  direktören  ansvararför  att  verksamheten  bedrivs  i enlighet  med gällande
bolagsordning,  ägardirektiv  och beslfö  samt  de föreskrifter  som gäller  för  verksamheten

Lekmannarevisorns  ansvar  är att  granska verksamhet  och intern  kontroll  samt  pröva  om
verksamheten  bedrivits  i en1ighet med fullmäktiges  uppdrag  och mål.

Granskningen  har utförts  enligt  aktiebo1agslagen,  kommunallagen,  kommunens  revisionsreglemente
och god revisionssed  i kommunal  verksamhet  samt utifrån  fastställda  ägardirektiv.

Granskningen har utgått från bedömningen av väsentlighet och risk. Samplanering  har skett  med
bolagets auktoriserade revisor. Jag har vid fullgörandet av mitt revisionsuppdrag  sammanträffat  med
bolagets funktionärer i ett antai för granskningen väsentliga  frågor. Jag har även granskat  väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget genom  att  ta del av styrelseprotokoll  och övriga
handlingar.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning  som behövs  för  att  ge rimlig  grund
för bedömning  och  prövning.

Jag bedömer  att bolaget bedrivit  sin verksamhet  i enlighet  med gällande  ägardirektiv.  Bolagets  ägare
har faststälit  två ekonomaiska må1 för  2020. Bolagets  -  avkastningsmå)  på 2procent

Då avkastningen  2020-12-31  var negativ. Men  inte må1et om soliditet  överstigande  20 procent.

Då soliditeten  2020-12-31  var 16  procent.  Bolaget  klarar  inte av målen

Utdelning  och koncernbidrag  har lämnats  enligt  fastställda  direktiv.

Jag bedörner sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt  har skötts  på ett  ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets  interna  kontroll  varit  tillräd<lig.
Jag finner däför  ingen anledning till anmärkning mot styrelsens  ledamöter  eller  mot  verkställande
dire)ctören.

Vimmerby  den 25mars  2021

Roland Ilemark

Av kommunfu»mäktige  fösedd  !ekmannarevisor
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ReViSiOnSDei'attelSe
Till  bolagsstämman  i Vimmerby  Energi  Nät  AB,  org.  nr  559C)11-4988

Rapport  om  årsredovisningen

Uitalanden

Vi har  ulfÖrt  en revlsion  av årsredovisningen  för  Vimmetby  Energi  Nät  AB för  år 2020

Enligt vår  uppfattning har  årsredovisningen  upprättats  i enlighet  med  årsredovisningsIagen  och  ger  en i alla  väsentliga  avseenden  rättvisande
bild  av Vimmerby  Energi  Nät  ABs  finansiella  ställning  per  den  31 december  2020  och av dess  finansiella  resultat  för  året  enligt
årsredovisnlngslagen.  FÖrvaItningsberätteIsen  är förenlig  med  årsredovisningens  övriga  delar.

Vi tillstyrker  därför  att bolagsstämman  fastsföller  resutlalräkningen  och balansräkningen.

Grund  kar ultalanderi

.,,l
Vi har  utfl5rt  revislonen  enligt  International  Standards  on Auditing  (ISA)  och  god revisionssed  i Sverige.  Vårt  ansvar  enligt  dessa  standarder

beskrivs  nätmare  i avsnitiet  Revisorns  ansvar.  Vi är oberoende  i förhållande  till Vimmerby  Energi  Nät  AB enligt  god revlsorssed  i Sverige  och
har  i Övrigt  fullgjort  vårt  yrkesetiska  ansvar  en1lgt  dessa  krav.

Vi anser  att de revisionsbevls  vi har  Inhämtat  är tlllräckllga  och ändamålsenliga  som  grund  fdr  våra  uttalanden.

Styrelsens och  verksiällande  direktörens ansvar

Det  är styrelsen  och  verkställande  direkR)ren  som  har  ansvaret  för  att

årsredovisningen  upprättas  och att den  ger  en rättvisande  bild  enligt

årsredovisnlngsIagen.  Styrelsen  ocli  verkställande  direktören
ansvarar  även  fÖr den  interna  komroll  som  de bedÖmer  är nÖdvändig

fÖr at) upprätta  en åtsredovisnlng  som  Inte Innehåller  några
väsentllga  felakligheter,  vare  sig dessa  beror  på oegentligheter  eller

mlsstag.

Vid  upprättandet  av årsredovisnlngen  ansvarar  styrelsen  och

verksföllande  direktören  fÖr bedömningen  av bolagets  förmåga  alt

Revisorns  ansvar

Våra  mål  är att uppnå  en rimlig  grad  av säkerhel  om huruvlda

årsredovlsningen  som  helhet  inte innehåller  några  väsentliga

felaktigheter,  vare  slg dessa  berot  på oegentligheter  eller  misstag,
och  att lämna  en revisionsberättelse  som  innehåller  våra  uttalanden.

Rimlig  sdkethet  är en hög grad  av säkerhet,  men  är ingen  garanti  för

att en revision  som  utft'rs  enligi  ISA och god  revisionssed  i Sverige

allild  kommer  att uppföcka  en väsenlllg  felaktighet  om  en sådan
finns.  Felaktigheter  kan  uppslå  på grund  av oegentligheter  eller

misstag  och  anses  vara  väsentllga  om  de enskilt  eller  tillsammans

rimligen  kan  förväntas  påverka  de ekonomiska  beslut  som

anvtindare  fatlar  med  grund  i årsredovisningen.

Som  del  av en revislon  enligt  ISA använder  vl professionellt  omdöme
och  har  en professionellt  skepkisk  inställning  under  hela  revisionen.
Dessutom:

Identifierar  och  bedömer  vi riskerna  för  väsentliga  felaktigheter  i

årsredovlsnlngen,  vate  sig  dessa  beror  på oegentligheter  eller

misstag,  utformar  och utför  granskningsåtgärder  bland  anna)

utifrån  dessa  risker  och inhämtar  revislonsbevis  som  är

tillräckliga  och ändamålsenliga  för  att u)göra  en grund  fÖr våra

uttalanden.  Risken  för att inte upp!äcka  en väsentlig  felaktighet

till fölid av oegentlighe)er är Mgre än ft)r en väsentlig felaktighet
som  betor  på mlsstag,  efiersom  oegentllgheter  kan innefatta

agerande  i maskopi,  fMalskning.  avsiktliga  ulelomnanden,

felaktig  Information  eller  åsidosältande  av inlern  kontro1l.

skaffar  vi oss en fi5rståe1se  av den  del av bolagets  interna

kontroll  som  har  betydelse  fÖr vår  revision  för  att  utforma

granskningsåtgärder  som  är lämpliga  med  hänsyn  till

omständigheterna,  men  Inte för  alt ut(ala  oss  om effektivitelen  i

den Interna  kontrollen.

fortsätta  verksamheten.  De upplyser,  när  så är tillämpligt,  om

förhållanden  som  kan påverka  förmågan  att  fortsäita  verksamheten

och  att använda  anlagandel  om fortsalt  drlff.  Antagandet  om fortsatt

drift  tillämpas  dock  inie om slyrelsen  och verkställande  direktören

avser  atl likvidera  bolaget,  upphöra  med  verksamheten  eller  Inte har
något  realistiskt  alternativ  till att gt)ra  något  av detta.

utvärderar  vi lämpligheten  i de redovisningsprtnciper  aom

används  och rimligheten  i styrelsens  och  verkställande

direktörens  uppskattningar  i redovisningen  och  tillhÖrande
upplysningar.

drar  vi en slutsats  om lampligheten  I att styrelsen  och

verkställande  direktören  använder  antagande)  om fortsatt  drifl

vid upprättandet  av årsredovisningen.  Vi drar  också  en slulsats.

med  grund  i de inhämtade  revisionsbevisen,  om huruvida  det

finns  någon  vssentlig  osäkerhetsfaktor  aom  avser  sådana

händelser  eller  fdrhållanden  som  kan leda  till betydande  ivivel

om bolagets  fÖrmåga  ait fortsälla  verksamheten.  Om  vi drar
slutsatsen  att det finns  en väsenllig  osäkerhetsfaktor,  måste  vi i

revisionsberatteIsen  fästa  uppmärksamheten  på upplysningarna

i årsredovisningen  om den  väsentliga  osäkerhelsfakförn  eller.

om sådana  upplysningar  är  otillräckliga,  modifiera  ut(alandet  om

årsredovisningen.  Våra  slutsatser  baseras  på de revisionsbevis

som  inhämtas  fram  till datumet  för revisionsberälleIsen.  Dock

kan framtida  händelser  eller  förhållanden  göra  att ett bolag  inte
längre  kan fortsätia  veiksamheten.

utvärderar  vi den  övergripande  presentationen,  strukturen  och

innehållet  i årsredovlsningen,  däribland  upplysningarna,  och  om
årsredovisningen  återger  de underliggande  transaktionerna  och

händelserna  på elt  sält  som  ger  en tättvisande  blld.

Vi måste  informera  siyrelsen  om bland  annat  revisionens  planerade

omfattning  och inriktning  samt  tidpunkten  för  den.  Vi måste  också

informera  om betydelsefulla  iakttagelser  under  revisionen,  därlbland

de  eventuella  betydande  brister  i den interna  kontrollen  som  vi
Identifierat.
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Rapport  om  andra  krav  enligt  lagar  och  andra  författningar

Uttalande

U(över  vår revision  av årsredovlsningen  )iar vl även ulfÖrt en revision  av siyrelsens  och verkställande  direktorens  förvaltning  fi5r Vimmeiby
Energi  Nät AB for år 2020.

Vi tillstyrker  att bolagssfömman  beviljar  styrelsens  ledamföer  och verksföllande  direkff'ren  ansvarsfrihet  för räkenskapsårel

Grund  för  uttalande

Vi har utfört revisionen  enligt  god revisionssed  i Sverige.  Vårt ansvar  enligt  denna  beskrivs  närmare  i avsnitlet  Revisorns  ansvar.  Vi hr
oberoende  I förhållande  lill Vimmerby  Energi  N!lt  AB enligl  god revisorssed  i Sverige  och har i övrigt  fullgjort  vårl yrkesetiska  ansvar  enligt
dessa  krav.

Vi anser  att de revisionsbevis  vi har inhåmtat  är tillräckliga  och ändamålsenliga  som grund  för vårt  uttalande.

Styrelsens  och  verkslällande  dlrektörens  ansvar

Det är styrelsen  som  har ansvaret  för fÖrslaget  till dispositioner
belräffande  bolagets  vinst  eller  förlust.  Vid förslag  tlll utdelnlng
innefattar  detta bland  annat  en bedÖmning  av om utdelningen  är
försvarlig  med hänsyn  till de krav  som bolagets  verksamhetsart,
omfattning  och risker  s}äller  på stotleken  av bolagets  egna kapital,
konsolideringsbehov,  likviditet  och ställning  i övrigt.

Stytelsen  ansvarar  fÖr bolageis  organlsation  och förval!ningen  av
bolageis  angelägenheter.  Detta  innefattar  bland  annat  aii fortlöpande
bedöma  bolagets  ekonomiska  situation  och att tillse att bolagets

Revisorns  ansvar

Vårt  mål beträffande  revlslonen  av fÖrvaltningen,  och därmed  vårt
uttalande  om ansvarrJrihet,  är att inhämta  revisionsbevis  för att med
en rimlig  grad av säkerhet  kunna  bedt)ma  om någon  s)yrelseledamot
eller  verkställande  direkttSten  i någol  väsenlligt  avseende:

ersättningsskyldighet  mot bolaget,  eller  att ett förslag  till dispostlioner
av bolagets  vinst  eller  f5r1ust inte är förenligt  med akliebolagslagen.

Som en del av en revision  enligt  god revislonssed  i Sverige  använder
vi proressionellt  omdöme  och har  en professionellt  skeptisk
inställning  under  hela revisionen.  Granskningen  av fÖrvaltningen  och
fÖrslaget  till dispositioner  av bolagets  vinst  eller  förlust  grundar  sig
främst  på revisionen  av räkenskaperna.  Vilka  tillkommande
granskningsåtgärder  som utförs  baseras  på vår  professionella
bedömning  med utgångspunkt  i risk och väsentlighet.  Det innebär  ait
vi fokuserar  granskningen  på sådana  åtgärder,  områden  och
förhållanden  som är väsentliga  f5r  verksamheten  och där  avsteg  och
överträdelser  skulle  ha särskild  betydelse  för bolagets  situation.  Vi
går  igenom  och pnövar  fattade  beslut,  beslutsunderlag,  vidtagna
ålgärder  och andra  fÖrhållanden  som är relevanta  för vårt uttalande
om ansvatsfrihet.  Som underlag  för vårt uttalande  om styrelsens
fÖrslag till dispositioner  beträffande  bolagets  vinst  eller  förlust  har vi
granskat  om förslaget  är förenligt  med aktiebolagslagen.

organlsation  är utformad  så att bokföringen,  medelsforvaltningen  och
bolagets  ekonomiska  angelägenheter  i övrigl  komrolleras  på ell
betryggande  sått.

Verkslällande  direktören  ska sköta  den löpande  förvaltningen  enligt
slyrelsens  rikllinjer  och anvisningar  och bland  annat  vidia  de
åtgärder  som  år nf5dvändiga  ft'r  att bolagets  bokf('ring  ska fullgÖras  i
överenssiämmelse  med lag och för att mede1sf5rva1tningen  ska
skt5tas på ett belryggande  sätt.

företagit någon åtgärd eller glort sig skyldig till någon
fÖrsummelse  som kan föranleda  ersättningsskyldighet  mot
bolaget,  eller

på något  annat  sält handlal  i strid med ak1iebolagslagen,
årsredovisnIngslagen  eller  bolagsordningen.

Vårt  mål beträffande  revisionen  av förslaget  till dispositioner  av
bolagets  vinst  eller  förlust,  och därmed  vårt uttalande  om delta,  är aii
med rimlig grad av säkerhet  bed5ma  om fÖrslaget  är förenligt  med
aktiebolagslagen.

Rimlig  säkerhm  är en hÖg grad av säkerhel.  men ingen  garanli  för alt
en revision  som utförs  enligt  god revisionssed  i Sverige  alltid kommer
att upptäcka  åtgärder  eller  försummelser  som kan fdranleda

""' Jonköping  2021-03-  '2,')/

< X' l,  ," )' %X

Thord  Axelsson

Auktoriserad  revisor
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Granskningsrapport  för  år  2020

Till årsstämman  i Vimmerby  Energi  Nät AB

Org. nr 559011-4988

Jag har  granskat  Vimmerby  Energi  nät  ABs verksamhet  2020.

Styrelsen  och verkställande  direlctören  ansvarar  för  att  verksamheten  bedrivs  i enlighet  med  gällande
bolagsordning,  ägardirektiv  och beslut  samt  de föreskrifter  som gäller  för  verksamheten.

Lekmannarevisorns  ansvar  är att  granska  verksamhet  och intern  kontroll  samt  pröva  om
verksamheten  bedrivits  i en)ighet  med  fullmäktiges  uppdrag  och mål.

Granskningen  har  utförts  enligt  aktiebolagslagen,  kommunallagen,  kommunens  revisionsreglemente
och god revisionssed  i kommunal  verksamhet  samt  fastställda  ägardirektiv.

Granskningen  har  utgått  från  bedömning  av väsentlighet  och risk. Samråd  har  skett  med  bolagets
auktoriserade  revisor.  Jag har  vid  fullgörandet  av mitt  revisionsuppdrag  sammanträffat  med  bo1agets
funktionärer  i ett  antal  för  granskningen  väsentliga  fråg,or.  Jag har även  granskat  väsentliga  beslut,
åtgärder  och förhållanden  i bolaget  genom  att  ta del av styre1seprotokoll  och övriga  handlingar.

Granskningen  har genomförts  med  den inriktning  och omfattning  som behövs  för  att  ge rimlig  grund
för  bedömning  och prövning.

Jag bedömer  att  bolaget  bedrivit  sin verksamhetienlighet  med  gällande  ägardirektiv

Jag bedömer  sammantaget  att  bolagets  verksamhet  i allt  väsentligt  har  skötts  på ett  ändamålsenligt
och från  ekonomisk  synpunkt  tillfredsställande  sätt  samt  att  bolagets  interna  kontroll  varit  tillräcklig.
Jag finner  därför  ingen  anledning  till  anmärkning  mot  styrelsens  ledamöter  eller  mot  verkställande
direktören.

Vimmerby  den 25 mars  2021.

«
Roland  llemark

Av kommunfullmäktige  utsedd  lekmannarevisor
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Revisionsjerattelse
Till  bolagsstämman  i Vimmerby  Energiförsäljning  AB,  org.  nr  556257-8404

Rapport  om  årsredovisningen

uttalanden

Vi har utfort en revislon av årsredovlsningen för Vimmetby Energiförsällning AB för år 2020.

Enllgt  vår uppfattning  har årsredovisningen  upprältats  i enllghet  med årsredovisningsIagen  och ger  en i alla väsentliga  avseenden  rättvlsande
blld av Vimmerby  Energfförsäljning  ABs finansiella  ställning  per  den 31 december  2020  och av dess finansiella  resultat  för  året enligt
årsredovisningsIagen.  F5rvaltningsberät1eIsen  är förenlig  med årsredovisningens  övriga  delar.

Vi tlllstyrker  därför  att bolagssfömman  fastsföller  resulfaträkningen  och balansräkningen.

Grund  för  ultalanden

Vi har utfört  revisionen  enligt  International  Standards  on Auditing  (ISA) och god revisionssed  i Sverige.  Vårt  ansvar  enligt  dessa  standarder
beskrivs  närmare  i avsnittet  Revisotns  ansvar.  Vi är oberoende  i fÖrhållande  lill Vimmerby  Energiförsäljning  AB enligt  god revisorssed  i
Sverige  och hat  i övrigt  fullgjort  vårt  ytkesetiska  ansvat  enligt  dessa  krav.

Vi anser  alö de revisionsbevis  vi har inhämtai  är tillräckllga  och ändamålsenliga  som grund  ft5r våra  utlalanden.

Styrelsens och verkställande  direktörens  ansvar

fortsätta  verksamhelen.  De upplyser,  när så ät tlllämpligt,  om
förhållanden  som kan påverka  förmågan  att forösäita  verksamheten
och att använda  antagandet  om fortsatt  drifl.  Antagandet  om fortsatt
drift  tilfömpas  dock  Inle om styrelsen  och verksföllande  direkfören
avser  alt likvidera  bolaget  upph5ra  med  verksamheten  eller  Inte hat
något  realistiskt  alfernativ  lill att göra något  av detta.

Det !åt styrelsen  och verkställande  direktören  som  har ansvaret  för alt
årsredovisningen  upprättas  och att den ger  en rättvisande  bild enligt
årsredovisnIngsIagen.  Styrelsen  och verkställande  direktdren
ansvarar  även fÖr den In)erna kontroll  som de bedömer  är nÖdvändig
fÖr att uppräl(a  en årsredovisning  som In)e innehåller  några
väsentliga  felaktigheter,  vare sig dessa  beror  på oegentllgheter  eller
misstag

Vid upprättandet  av årsredovisningen  ansvarar  styrelsen  och
verkställande  direktÖren  för bedömningen  av bolagets  förmåga  att

Revisorns  ansvar

Våra mål år att uppnå  en rimlig  grad av säkerhet  om huruvida
årstedovisningen  som  helhet  inte innehå1ler  några  väsenlliga
felaktigheter,  vare  sig dessa  beror  på oegenlligheter  eller  misstag,
och att lämna  en revisionsberättelse  som innehåller  våra ultalanden.
Rimlig  säkerhet  är en hög grad av säkerhet,  men är ingen garanti  för
atl en revision  som utförs  enligt  ISA och god revisionssed  i Sverige
alliid  kommer  att upptäcka  en väsentlig  felaklighet  om en sådan
finns.  Felakligheter  kan uppstå  på grund av oegentligheter  eller
misstag  och anses  vara  väsentliga  om de enskilt  eller  tlllsammans
rimiigen  kan förväntas  påverka  de ekonomiska  beslut  som
användare  fattar  med grund  i årsredovisningen.

Som del av en revision  enligt  ISA använder  vl professionellt  omdöme
och har  en professionellf  skeptisk  Insföllning  under  hela revisionen.
Dessutom:

identiflerar  och bedÖmer  vi riskerna  för väsentliga  felaktigheter  I
årsredovisningen,  vare  sig dessa  beror  på oegentligheter  eller
misstag.  utformar  och utför  granskningsåtgärder  bland  annat
utifrån  dessa  risker  och inhämtar  revisionsbevis  som är
tillrät,kllga  och ändamålsenliga  fÖr att u!göra  en grund  fÖr våra
uttalanden.  Risken  fe5r att in!e upp)äcka  en väsentlig  felaktighet

till föJd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror  på misalag,  eftersom  oegenllighe)er  kan Innefatta
agerande  i maskopl,  förfalskning,  avsiktllga  utelämnanden,
felaktig  Information  eller  åsidosättande  av Intern kontroll.

skaffar  vi oss en förståelse  av den del av bolagets  interna
kontroll  som har betydelse  för vår revision  för att utforma
granskningsåtgäider  som är lämpliga  med hänsyn  lill

omständigheterna,  men inte fÖr a(l uttala  oss om effek!iviteten  i
den interna  konlrollen.

utvärderar  vi lämpligheten  i de redovisningsprinciper  som
används  och rimlighetenistyrelsens  och verkställande
direktörens  uppskattningar  i redovisningen  och tillhörande
upplysningar.

drar  vi en sluisats  om lämpligheten  I att styrelsen  och
verkställande  direktÖren  använder  amagandet  om fortsatt  drifl
vld upprättandet  av åisredovisningen.  Vi drar  också  en slutsats,
med grund  i de inhämtade  revisionsbevisen,  om huruvida  det
finns någon  väsentlig  osäkerhetsfaktor  som avser  sådana
händelser  eller  föföållanden  som kan leda till betydande  tvivel
om bolagets  förmåga  alt fortsätta  verksamhalen.  Om vi drar
slutsatsen  ait det finns en väsentllg  osäkerhetsfaktor,  måsie  vi i
revisionsberätteIsen  fästa  uppmärksamheten  på upplysningarna
i årsredovisningen  om den väsentliga  osäkerhetsfaktorn  eller,
om sådana  upplysningat  är otillräckliga,  modifiera  uttalandet  om
årsredovisnlngen.  Våra slutsatser  baseras  på de revislonsbevis
som inhämtas  fram  till datumet  för revisionsberättelsen.  Dock
kan framtida  händelser  eller  förhållanden  göra alt eit bolag Inte
Itlngre  kan fortsätta  verksamheten.

uivmderar  vi den övergripande  presentationen,  strukturen  och
innehållet  i årsredovlsningen,  däribland  upplysningarna,  och om
årsredovisnlngen  å)erger  de underliggande  transak)ionerna  och
händelserna  på ett sält som ger en Btvisande  bild.

Vi måste  infotmera  styrelsen  om bland  annat  revisionens  planerade
omfattning  och inriktning  sami  tidpunkten  för den. Vi måste  också
informera  om betydelsefulla  iakttagelser  under  revlsionen,  däribland
de eventuella  betydande  brister  i den inletna  konttollen  som vi
idemilierat.
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Rapport  om andra  krav  enligt  lagar  och  andra  författningar

U(lalanden

Uh5ver vår revision  av årsredovisningen  har vl även ulfört  en revision  av styrelsens  och verkställande  ditektörens  förvaltnlng  fÖr Vimmetby
Energiförsäljning  AB fÖr år 2020  samt  av förslaget  till dispositioner  beträffande  bolagefs  vinst  eller  förlust.

Vi tillstyrker  att bolagsståmman  disponerar  vinslen  enligt  förslaget  i förval)ningsberätteIsen  och beviljar  styrelsens  ledamöter  och verksföllande
direkfören  ansvarsfrlhet  för räkenskapsåret.

Grund  för  uttalanden

Vi har  uifÖrt revisionen  enligi  god revisionssed  I Sverige.  Vårt  ansvar  enllgt  denna  beskrivs  närmare  I avsniitet  Revisorns  ansvar.  VI är

oberoende  i förhållande  lill Vimmerby  Energift)rsällning AB enligt god revlsorssed i Sverige och hari Övrigt fullgiort vårt yrkesetiska ansvar
enligt  dessa  krav.

Vi anser  att de revisionsbevls  vi har inhämtat  är tillräckliga  och ändamålsenliga  som grund  för våra uffalanden.

Styrelsens  och  verkslällande  direktörens  ansvar

Det är styrelsen  som har ansvatet  for förslaget  till dispositioner
belräffande  bolagets  vinst  eller  fÖrlust. Vid forslag  tlll utdelning
innefattar  detta  bland  annat  en bedÖmning  av om utdelningen  är

-,.;  försvarlig  med hänsyn  iill de krav  som bolagets  verksamhetsart,
omfattning  och tisker  ställer  på storleken  av bolagets  egna  kapital,
konsollderingsbehov,  Ilkvidltet  och ställning  I övrlgf.

Styrelsen  ansvarat  för bolagets  organisation  och fl5rva1tningen  av
bolagets  angelågenheler.  Delta innefattar  bland  annat  att fortlöpande
bedöma  bolagets  ekonomiska  situation  och att tillse  a)t bolagets

's.;  Revisorns  ansvar

Vårt  mål beiräffande  tevisionen  av förvaliningen.  och därmed  vårt
uttalande  om ansvarsfrlhet,  !lr att inhämta  revisionsbevis  för att med
en rimlig grad av säkerhet  kunna  bed6ma  om någon  styrelseledamot
eller  verkställande  direktören  I något  väsentllgt  avseende:

fÖretagit  någon  åtgärd  eller  gjort  sig skyldig  tlll någon
R)rsummelse  som  kan fÖranleda  ersäilningsskyldighet  mot

bolageL  eller

på något  annat  shu handla!  i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen  eller  bolagsordningen.

Vårt  mål beträffande  revisionen  av förslaget  till disposltioner  av
bolagets  vlnst  eller  R5r1ust, och därmed  vårt uttalande  om detta.  är att
med rimlig grad av säkerhet  bedöma  om förslaget  är fÖrenligt  med
akiiebolagslagen.

Rimlig  säkerhet  är en h5g grad av säkerhet,  men ingen  garanti  fÖr att
en revision  som utförs  enllgt  god revisionssed  i Sverige  alltid kommer
att upptäcka  åigärder  eller försummelser  som  kan föranleda

.ianhapingzozi-oa/6

KPMG  AB

Thord  Axelsson

Auktoriserad  revisor

organisation  är utformad  så a(i bokförlngen,  medelsförvaltningen  och
bolage)s  ekonomiska  angelägenheter  i övrigt  kontrolleras  på etl
betryggande  sätt.
Verkställande  direktören  ska sköta  den löpande  förvaltningen  enligt
styrelsens  tiktlinjer  och anvisningar  och bland  annat  vidla  de
åtgärder  som är nÖdvändlga  fÖr att bolagets  bokföring  ska fullgöras  i
överenssfämmelse  med lag och för att medelsförvaltningen  ska
skölas  på ett betryggande  sält.

ersäItningsskyldighet  mot bolaget  eller  att e!t förslag  tlll dispositioner
av bolagets  vinst  eller  fÖrlust Inte är förenligt  med aktiebolagslagen.

Som  en del av en revision  enllgt  god revisionssed  i Sverige  använder
vi professionellt  omdöme  och har en professionellt  skeptisk
inställning  under  hela revisionen.  Granskningen  av förvaltningen  och
förslaget  till dispositloner  av bolagets  vinst  eller  förlust  grundar  sig
främst  på revisionen  av räkenskaperna.  Vilka  tlllkommande
granskningsålgärder  som utfÖrs baseras  på vår proresslonella
bedömning  med utgångspunkt  i tisk och väsentlighet.  Det innebär  att
vi fokuserar  granskningen  på sådana  åtgärder,  områden  och
förhållanden  som är väsentliga  för verksamheten  och dår  avsteg  och
överträdelser  skulle  ha särsklld  betydelse  för bolagets  situation.  Vi
går igenom  och prövar  faitade  beslut,  beslutsunderlag,  vidiagna
åtgärder  och andra  ft5rhå11anden som är relevanta  för vårt uttalande
om ansvarsfrihet.  Som underlag  för vårt  uttalande  om s(yrelsens
förslag  till dispositioner  beträffande  bolagets  vinst  eller  förlust  har vi
granskat  om förslaget  'år förenligt  med aktiebolagslagen.

Revisionsberättelse  Vimmerby  Energiförsaljning  AB. org. nr 556257-8404,  2020 2 (2)

251



Granskningsrapport  för  år  2020

ntt årsstämmanrVimmerby  Energiförsäljning  AB

Org.  nr  556527-8404

Jag har granskat Vimmerby  Energiförsäljning  ABs verksamhet  2020.

Styrelsen och verkställande  direktören  ansvarar Br  att verksarnheten  bedrivs i en(ighet  med  gällande

bolagsordning,  ägardirektiv  och beslut samt de föreskrifter  som gäller för  verksamheten.

Lekmannarevisorns  ansvar är att granska verksamhet  och intern kontroll  samt pröva om
verksamheten  bedrivits  i enlighet  med fullmäktiges  uppdrag och mål.

Granskningen har utförts  enligt aktiebolagslagen,  kornmunallagen,  kommunens  revisionsreglemente
och god revisionssed i kommunal  verksamhet  samt fastställda ägardirektiv.

Granskningen har utgått  från bedömning  av väsentlighet  och risk. Samråd har skett med  bolagets
auktoriserade  revisor. Jag har vid fullgörandet  av mitt  revisionsuppdrag  sammanträffat  med  bolagets
funktionärer  i ett antal för  granskningen  väsentliga trågor.  Jag har även granskat  väsentliga  beslut,
åtgärder  och förhållanden  i bolaget  genom att  ta del av styrelseprotokoll  och öwiga  handlingar

Granskningen har genomförts  med den inriktning  och  omfattning  som  behövs  för  att  ge rimlig  grund
för  bedömning  och  prövning.

Jag bedömer  att bolaget bedrivit  sin verksamheti  enlighet  med gällande ägardirektiv

Jag bedömer  sammantaget  att bolagets verksamheti  allt väsentligt  har skötts på ett  ändamålsenligt
och från ekonomisk  synpunkt  tillfredsställande  sätt samt att bolagets interna kontrofl  varit  til1räcklig.
Jag finner  däför  ingen anledning  till anmärkning  mot styrelsens ledamöter  eller mot  verkställande
direktören.

Vimmerby  den  25 mars  2021

Roland  llemark

Av kommunfullmäktige  utsedd  lekmannarevisor
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STYRELSE/VD

Styrelse
Från vänster:
Stig	Jaensson,	Sören	Sjöholm,	
Ordförande	Ola	Gustafsson,	
Birger Andersson och  
Annika Högberg

VD

Torbjörn	Swahn
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VIMMERBY FIBERNÄT AB

VIMMERBY FIBERNÄT AB ägs av Vimmerby kommun 
och	bildades	2018.	Uppdraget	är	att	tillhandahålla	
konkurrensneutral	fiberinfrastruktur	i	Vimmerby	
kommun	för	att	möjliggöra	konkurrens,	mångfald	
och	valfrihet,	samt	även	att	minimera	grävandet	i	
kommunen.

Bolagets	huvuduppdrag	är	att	administrera	och	ut-
veckla	kommunens	interna	kommunikationsnät.

Fibernätet	är	en	förutsättning	för	många	av	de	före-
tag som verkar inom kommunen. Det upplåts på 
likvärdiga	villkor	och	utan	geografisk	begränsning	
samt	gör	det	möjligt	för	företag,	oavsett	storlek,	att	
etablera en egen nätstruktur.

En integrerad del av samhällets  
infrastruktur

Nätet	har	under	6	år	byggts	ut	till	att	i	dag	utgöra	en	
integrerad del av kommunens infrastruktur.
Detta	har	ökat	tillväxten,	pressat	priser	på	bred-
bandstjänster	och	lett	till	en	utveckling	av	innovativa	
digitala	tjänster.

Tack	vare	fiberinfrastrukturen	kan	alla	som	bor	och	
verkar	i	Vimmerby	ta	del	av	samhällsinformation
samt	digitala	tjänster.	VIFAB	vidareutvecklar	och	för-
stärker	fibernätet	för	att	möta	våra	kunders	framtida	
behov inom 5G och Internet of Things (IoT).
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2020 I BILDER

Fibermasten i Tuna
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Vimmerby Fibernät AB
Vimmerby Fibernät AB får härmed avge årsredovis-
ning för år 2020.

Allmänt
Bolaget är helägt av Vimmerby Kommun Förvalt-
nings	AB,	org.nr.	556082-1976,	som	i	sin	tur	är	ett	
helägt kommunalt bolag.

Organisationstillhörighet
Vimmerby Fibernät AB är medlem i Svenska Stads-
nätsföreningen.

Försäkringar
Bolagets	tillgångar	var	under	2020	försäkrade	till	
betryggande belopp i bolaget Trygg Hansa.

Bolagets verksamhet
Bolaget	bedriver	uthyrning	av	sk	”svartfiber”	till	
framförallt kommunens IT-nätverk samt levererar 
bredbandsanslutningar	till	privathushåll.

Personal
Bolaget har sedan hösten 2019 två anställda. 

Viktiga händelser
Under	året	har	nätet	ytterligare	förtätats	då	bolaget	
har	byggt		och	levererat	fiberanslutningar	till	Vimar-
hems lägenhetsbestånd i kransorterna. Vidare har 
ett	stödprojekt	räddats	då	bolaget	under	året	säker-
ställde	bidraget	till	det	så	kallade	”Sevedeprojektet”.	
Genom	aktiv	marknadsföring	och	samarbete	med	
intressenterna lyckades erforderligt antal beställ-
da	fiberanslutningar	uppnås	och	Sevedeprojektet	
kunde starta.
Bolagets samverkansarbete med SydOstNet har 
möjliggjort	en	pilotsatsning	inom	IoT	(Internet	Of	
Things)	vilket	syftar	till	att	leverera	sensorövervaka-
de	tjänster	inom	en	mängd	användningsområden.

VIMMERBY FIBERNÄT AB

Framtiden
Fortsatt	fokus	på	förvaltning	av	nätet	samt	förtät-
ning och nyanslutning. Bevakning av teknikutveck-
ling	inom	området	ska	ske.	Aktivt	bidragssökande	för	
att	ytterligare	möjliggöra	fiberanslutning	på	lands-
bygden ska ske.

Investeringar och anläggningstillgångar
Bolaget har investerat 6.946 kkr under året.  

Soliditet och likviditet
Soliditeten	uppgick	till	2	procent	vid	bokslutstillfället	
medan likviditeten var -300 kkr.

Resultat av verksamheten och den  
ekonomiska ställningen
Bolagets	balansomslutning	uppgick	till	50.339	kkr	
per 31 december. För närmare bedömning av årets 
resultat,	den	ekonomiska	ställningen	per	den	31	
december	2020	hänvisas	till	efterföljande	resultat-	
och	balansräkningar	samt	tillhörande	bokslutskom-
mentarer.

Organisationsnummer 556203-5088
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över 
bolaget
I	bolagsordningen	finns	beskrivet	ändamål	och	
uppdrag	som	Vimmerby	kommun	tilldelat	Vimmerby	
Fibernät AB.

Ändamålet	med	bolaget	finns	beskrivet	i	bolagsord-
ningen §4:
”Syftet	med	bolagets	verksamhet	är	att,	med	iaktta-
gande	av	lokaliseringsprincipen,	verka	för	Vimmerby	
kommuns	utveckling	genom	att	främja	distribution	
och	tillgång	till	bredbandstjänster”.

Nyckeltalsdefinitioner:

Soliditet
Eget	kapital	och	obeskattade	reserver	(med	avdrag	
för	uppskjuten	skatt)	i	förhållande	till	balansomslut-
ningen.

Avkastning på totalt kapital
Resultat	före	finansiella	kostnader	i	förhållande	till	
totalt kapital.

Avkastning på eget kapital
Resultat	efter	finansiella	poster	i	förhållande	till	eget	
kapital	och	obeskattade	reserver	(med	avdrag	för	
uppskjuten	skatt).

Likvideras	bolaget	skall	dess	behållna	tillgångar	till-
falla Vimmerby kommun.

Sammantaget	görs	bedömningen	att	Vimmerby	
Fibernät AB:s verksamhet är förenlig med ovan fast-
ställda	ändamål	utifrån	de	resurser	som	finns.	

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. (Belopp i kkr)    
 

 2020 2019 2018 2017 2016 
Nettoomsättning	 2.981	 2.943	 2.056	 0	 0	
Resultat	efter	fin.	poster	 -5.227	 -22.105	 -1.738	 -454	 -310	
Balansomslutning	 50.339	 51.277	 52.621	 3.149	 2.828	
Soliditet % 2 2 6 93 92 
Avkastning på tot. kap. % -10 -43 -3 -14 -11 
Avkastning på eget kap. % -499 -2119 -58 -15 -12 

Förslag till disposition beträffande vinst eller 
förlust
Styrelsen	föreslår	att	till	förfogande	stående	vinst-
medel,	28	359	kronor	disponeras	enligt	följande:

Balanseras i ny räkning (kr) 28 359
Summa 28 359
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Resultaträkning
Belopp i tkr  Not 2020 2019  
    
Nettoomsättning   2 981 2 943
   2 981 2 943
Rörelsens kostnader    
Övriga	externa	kostnader	 	 	 -2	609	 -3	947
Personalkostnader	 	 2	 -1	147	 -359
Av-	och	nedskrivn.	av	materiella	anläggningstillgångar	 	 3	 -4	209	 -20	511
Rörelseresultat   -4 984 -21 874
       
    
Resultat från finansiella poster     
Räntekostnader och liknande resultatposter  4 -243 -231
Resultat efter finansiella poster   -5 227 -22 105

Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag,	erhållna	 	 	 1	900	 3	200
Resultat före skatt   -3 327 -18 905

Skatt	på	årets	resultat	 	 	 –	 -7
Årets resultat   -3 327 -18 912

261



10  |  BALANSRÄKNING

Balansräkning
Belopp i tkr   Not 2020-12-31 2019-12-31
TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar    
Maskiner	och	andra	tekniska	anläggningar	 		 5	 18	554	 15	769
Inventarier,	verktyg	och	installationer	 		 6	 271	 319
Pågående	nyanläggningar	och	förskott	 		 	 	
avseende	materiella	anläggningstillgångar	 		 	 1	360	 1	258
	 	 		 	 20	185	 17	346
Finansiella anläggningstillgångar
Andra	långfristiga	fordringar	 		 	 6	220	 7	700
	 	 		 	 6	220	 7	700
Summa anläggningstillgångar    26 405 25 046

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar    222 1 991
Fordringar	hos	koncernföretag	 		 	 22	205	 20	174
Övriga	kortfristiga	fordringar	 		 	 1	480	 1	480
Skattefordringar	 		 	 27	 –
     23 934 23 645

Kassa och bank   8,9 – 2 586
Summa	omsättningstillgångar	 		 	 23	934	 26	231
SUMMA TILLGÅNGAR    50 339 51 277

Belopp i tkr   Not 2020-12-31 2019-12-31
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital     
Aktiekapital	 		 	 1	000	 1	000
Reservfond    20 20
     1 020 1 020
Fritt eget kapital     
Balanserad vinst eller förlust    3 355 18 935
Årets resultat    -3 327 -18 912
     28 23
Summa eget kapital    1 048 1 043
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Rapport över förändringar i eget kapital 

 
2019-12-31   Bundet eget kapital  Fritt eget kapital  
   Aktie- Reserv- Bal.res  
   kapital fond inkl årets  
     resultat 
Ingående balans   1 000 20 1 962 
Erhållet	aktieägartillskott	 	 	 	 	 16	974
Årets resultat     -18 912
Vid årets utgång   1 000 20 24

  
2020-12-31   Aktie- Reserv- Bal.res 
   kapital fond inkl årets  
     resultat 
Ingående balans   1 000 20 24
Erhållet	aktieägartillskott	 	 	 	 	 3	331
Årets resultat     -3 326 
Vid årets utgång   1 000 20 29 

BALANSRÄKNING
Långfristiga skulder
Övriga	skulder	till	kreditinstitut	 		 7	 40	000	 40	000
Övriga	skulder	 		 	 8	337	 7	346
	 	 		 	 48	337	 47	346
Kortfristiga skulder
Leverantörskulder    184 2 410
Skulder	till	koncernföretag	 		 	 300	 –
Skatteskulder	 		 	 15	 3
Övriga	skulder	 		 	 –	 275
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    455 200
     954 2 888
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER    50 339 51 277
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NOTER
Noter med redovisningsprinciper och 
bokslutskommentarer
Belopp i tkr om inget annat anges
Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen	har	upprättats	i	enlighet	med	årsredovisningslagen	och	Bokföringsnämndens	allmänna	råd	
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Tillgångar,	avsättningar	och	skulder	har	värderats	till	anskaffningsvärden	om	inget	annat	anges	nedan.
     
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella	anläggningstillgångar	redovisas	till	anskaffningsvärde	minskat	med	ackumulerade	avskrivningar	
och	nedskrivningar.	I	anskaffningsvärdet	ingår	förutom	inköpspriset	även	utgifter	som	är	direkt	hänförliga	till	
förvärvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande	utgifter	som	uppfyller	tillgångskriteriet	räknas	in	i	tillgångens	redovisade	värde.	Utgifter	för	
löpande	underhåll	och	reparationer	redovisas	som	kostnader	när	de	uppkommer.

Avskrivningar
Avskrivning	sker	linjärt	över	tillgångens	beräknade	nyttjandeperiod	eftersom	det	återspeglar	den
förväntade	förbrukningen	av	tillgångens	framtida	ekonomiska	fördelar.	Avskrivningen	redovisas
som kostnad i resultaträkningen.
 Nyttjandeperiod
Maskiner och andra tekniska anläggningar 10-25 år
Inventarier,	verktyg	och	installationer	 3-10	år

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i 
koncernföretag 
Vid	varje	balansdag	bedöms	om	det	finns	någon	indikation	på	att	en	tillgångs	värde	är	lägre	än	dess	redovi-
sade	värde.	Om	en	sådan	indikation	finns,	beräknas	tillgångens	återvinningsvärde.	

Återvinningsvärdet	är	det	högsta	av	verkligt	värde	med	avdrag	för	försäljningskostnader	och	nyttjandevärde.	
Vid	beräkning	av	nyttjandevärdet	beräknas	nuvärdet	av	de	framtida	kassaflöden	som	tillgången	väntas	ge	
upphov	till	i	den	löpande	verksamheten	samt	när	den	avyttras	eller	utrangeras.	Den	diskonteringsränta	som	
används	är	före	skatt	och	återspeglar	marknadsmässiga	bedömningar	av	pengars	tidsvärde	och	de	risker	om	
avser	tillgången.	En	tidigare	nedskrivning	återförs	endast	om	de	skäl	som	låg	till	grund	för	beräkningen	av	
återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.  
         
Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella	tillgångar	och	skulder	redovisas	i	enlighet	med	kapitel	11	(Finansiella	instrument	värderade	uti-
från	anskaffningsvärdet)	i	BFNAR	2012:1.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen 
En	finansiell	tillgång	eller	finansiell	skuld	tas	upp	i	balansräkningen	när	företaget	blir	part	i	instrumentets	
avtalsmässiga	villkor.	En	finansiell	tillgång	tas	bort	från	balansräkningen	när	den	avtalsenliga	rätten	till	
kassaflödet	från	tillgången	har	upphört	eller	reglerats.	Detsamma	gäller	när	de	risker	och	fördelar	som	är	
förknippade	med	innehavet	i	allt	väsentligt	överförts	till	annan	part	och	företaget	inte	längre	har	kontroll	
över	den	finansiella	tillgången.	En	finansiell	skuld	tas	bort	från	balansräkningen	när	den	avtalade	förpliktel-
sen	fullgjorts	eller	upphört.		
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Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella	tillgångar	värderas	vid	första	redovisningstillfället	till	anskaffningsvärde,	inklusive	eventuella	
transaktionsutgifter	som	är	direkt	hänförliga	till	förvärvet	av	tillgången.			

Finansiella	omsättningstillgångar	värderas	efter	första	redovisningstillfället	till	det	lägsta	av	anskaffningsvär-
det	och	nettoförsäljningsvärdet	på	balansdagen.			

Kundfordringar	och	övriga	fordringar	som	utgör	omsättningstillgångar	värderas	individuellt	till	det	belopp	
som	beräknas	inflyta.

Finansiella	anläggningstillgångar	värderas	efter	första	redovisningstillfället	till	anskaffningsvärde	med	avdrag	
för	eventuella	nedskrivningar	och	med	tillägg	för	eventuella	uppskrivningar.			

Värdering av finansiella skulder
Finansiella	skulder	värderas	till	upplupet	anskaffningsvärde.	Utgifter	som	är	direkt	hänförliga	till	upptagande	
av	lån	korrigerar	lånets	anskaffningsvärde	och	periodiseras	enligt	effektivräntemetoden.	Långfristiga	finan-
siella	skulder	redovisas	till	upplupet	anskaffningsvärde.	Utgifter	som	är	direkt	hänförliga	till	upptagande	
av	lån	har	korrigerat	lånets	anskaffningsvärde	och	periodiserats	enligt	effektivräntemetoden.	Kortfristiga	
skulder	redovisas	till	anskaffningsvärde.	

Skatt
Skatt	på	årets	resultat	i	resultaträkningen	består	av	aktuell	skatt	och	uppskjuten	skatt.	Aktuell	skatt	är	
inkomstskatt	för	innevarande	räkenskapsår	som	avser	årets	skattepliktiga	resultat	och	den	del	av	tidigare	
räkenskapsårs	inkomstskatt	som	ännu	inte	har	redovisats.	Uppskjuten	skatt	är	inkomstskatt	för	skattepliktigt	
resultat	avseende	framtida	räkenskapsår	till	följd	av	tidigare	transaktioner	eller	händelser.

Uppskjuten	skatteskuld	redovisas	för	alla	skattepliktiga	temporära	skillnader,	dock	särredovisas	inte	upp-
skjuten	skatt	hänförlig	till	obeskattade	reserver	eftersom	obeskattade	reserver	redovisas	som	en	egen	post	
i	balansräkningen.	Uppskjuten	skattefordran	redovisas	för	avdragsgilla	temporära	skillnader	och	för	möjlig-
heten	att	i	framtiden	använda	skattemässiga	underskottsavdrag.	Värderingen	baseras	på	hur	det	redovisade	
värdet	för	motsvarande	tillgång	eller	skuld	förväntas	återvinnas	respektive	regleras.	Beloppen	baseras	på	de	
skattesatser	och	skatteregler	som	är	beslutade	före	balansdagen	och	har	inte	nuvärdeberäknats.	

Uppskjutna	skattefordringar	har	värderats	till	högst	det	belopp	som	sannolikt	kommer	att	återvinnas	baserat	
på	innevarande	och	framtida	skattepliktiga	resultat.	Värderingen	omprövas	varje	balansdag.	

Det	beräknade	skattemässiga	underskottet	för	2020	är	7	119	tkr	och	motsvarande	underskott	för	2019	var	 
3	795	tkr.		

Intäkter
Det	inflöde	av	ekonomiska	fördelar	som	företaget	erhållit	eller	kommer	att	erhålla	för	egen	räkning	redo-
visas	som	intäkt.	Intäkter	värderas	till	verkliga	värdet	av	det	som	erhållits	eller	kommer	att	erhållas,	med	
avdrag	för	rabatter.	

Ränta, royalty och utdelning
Intäkt	redovisas	när	de	ekonomiska	fördelarna	som	är	förknippade	med	transaktionen	sannolikt	kommer	att	
tillfalla	företaget	samt	när	inkomsten	kan	beräknas	på	ett	tillförlitligt	sätt.			

Ränta	redovisas	som	intäkt	enligt	effektivräntemetoden.	

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag	som	erhållits/lämnats	redovisas	som	en	bokslutsdisposition	i	resultaträkningen.	Det	erhåll-
na/lämnade	koncernbidraget	har	påverkat	företagets	aktuella	skatt.		

NOTER
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NOTER
Aktieägartillskott	som	erhållits	utan	att	emitterade	aktier	eller	andra	egetkapitalinstrument	lämnats	i	utbyte	
redovisas direkt i eget kapital. 

Återbetalda	aktieägartillskott	redovisas	som	en	minskning	av	eget	kapital	när	beslut	om	återbetalning	 
fattats.

Koncernuppgifter
Bolaget	är	helägt	dotterbolag	till	Vimmerby	Kommun	Förvaltning	AB,	org	nr	556082-1976	med	säte	i	Vim-
merby.	Vimmerby	Fibernät	AB	ingår	i	en	koncern	där	Vimmerby	Kommuns	Förvaltning	AB,	org	nr	556082-
1976	med	säte	i	Vimmerby,	upprättar	koncernredovisning	för	den	största	koncernen.	

Av	totala	inköp	och	försäljning	mätt	i	kronor	avser	49%	(65%)	av	inköpen	och	47%	(11%)	av	försäljningen	
andra	företag	inom	hela	den	företagsgrupp	som	bolaget	tillhör.

Koncernbidrag
Bolaget	redovisar	lämnade/erhållna	koncernbidrag	såsom	bokslutsdisposition	i	bolagets
resultaträkning. 

Revisionsarvode  2020  2019
KPMG   28  32

Not 2 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse och revisorer    
Medelantalet anställda  varav  varav
  2020 män 2019 män
Sverige  2 100% 1 100%

Not 3  Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar    
   2020  2019
Avskrivning maskiner och andra tekniska anläggningar  -830  -1 504
Nedskrivning	maskiner	och	andra	tekniska	anläggningar	 	 -3	331	 	 -18	974
Avskrivning	inventarier,	verktyg	och	installationer	 	 -48	 	 -33
   -4 209  -20 511

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter
   2020  2019
Borgensavgift	Vimmerby	kommun	 	 -200	 	 -190
Räntekostnader,	externa	 	 -43	 	 -41
   -243  -231
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NOTER
Not 5 Maskiner och andra tekniska anläggningar
   2020-12-31  2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid	årets	början	 	 37	329	 	 33	251
Nyanskaffningar	 	 6	946	 	 4	078
	 	 	 44	275	 	 37	329
Ackumulerade avskrivningar enligt plan    
Vid	årets	början	 	 -2	585	 	 -1	081
Årets avskrivning enligt plan  -830  -1 504
   -3 415  -2 585
Ackumulerade nedskrivningar     
Vid	årets	början	 	 -18	975	 	 –
Årets	nedskrivningar	 	 -3	331	 	 -18	975
	 	 	 -22	306	 	 -18	975
Planenligt restvärde vid årets slut  18 554  15 769

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer      
   2020-12-31  2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden    
Vid	årets	början	 	 352	 	 152
Nyanskaffningar	 	 –	 	 200
   352  352
Ackumulerade avskrivningar enligt plan     
Vid	årets	början	 	 -34	 	 -1
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden  -48  -33
   -82  -34
Planenligt restvärde vid årets slut  271  319

Not 7 Långfristiga skulder till kreditinstitut
   2020-12-31  2019-12-31
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen      
Övriga	skulder	till	kreditinstitut	 	 40	000	 	 40	000

Not 8 Checkräkningskredit
   2020-12-31  2019-12-31
Beviljad	kreditlimit	 	 2	500	 	 2	500
Outnyttjad	del	 	 	 -2	200	 	 -2	500
Utnyttjat	kreditbelopp	 	 300	 	 -

Ovanstående kreditbelopp avser kredit på Vimmerby kommuns centralkonto.   
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UNDERSKRIFTER
Not 9 Likvida medel
   2020-12-31  2019-12-31
Följande	delkomponenter	ingår	i	likvida	medel:
Tillgodo	på	koncernkonto	hos	Vimmerby	kommun	 	 –	 	 2	586
	 	 	 –	 	 2	586

Not 10  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
   2020-12-31  2019-12-31
Ställda säkerheter  Inga  Inga
Eventualförpliktelser  Inga  Inga

Vimmerby den 25 mars 2021

 Ola Gustafsson Birger Andersson
 Ordförande Vice ordförande

	 Stig	Jaensson	 Annika	Högberg

	 Sören	Sjöholm		 Torbjörn	Swahn
  Verkställande direktör

Vår	revisionsberättelse	har	lämnats	2021-03-25	 	 	 	 	 	 	 	
 
KPMG AB

	 Thord	Axelsson
 Auktoriserad revisor        
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Revisionslaerattelse
Till  bolagsstämman  i Vimmerby  Fibernät  AB,  org.  nr 556203-508B

Rapport  om årsredovisningen

fortsätta  verksamheten.  De upplyser,  när så är tillämpligt,  om
förhållanden  som kan påverka  förmågan  att fortsätta  verksamheten
och att använda  antagandet  om fortsatt  drift.  Antagandet  om fortsatt
drift  tillämpas  dock  inte om styrelsen  och verkställande  direkfören
avser  atl likvidera  bolaget,  uppMra  med veiksamheten  eller  Inte har
något  realistiskt  alternativ  till att g!)ra något  av detta.

s,ia

Revisorns  arisvar

Våra  mål är att uppnå  en timlig  grad av säkeföet  om huruvida
årsredovisnlngen  som helhet  inte innehåller  några  väsenlliga
felaktigheter,  vare  sig dessa  beror  på oegentligheter  eller  misstag,
och att lämna  en revisionsberättelse  som innehåller  våra uttalanden.
Rimlig säkeihet är en h% gtad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revislon  som utfÖrs enligt  ISA och god revisionssed  i Sverige
alltid kommer  a(t uppföcka  en väsentllg  felaktighet  om en sådan
finns. Felaktlgheter  kan uppstå  på grund av oegemligheter  eller
misstag  och anses  vata  väsentliga  om de enskili  eller  }illsammans
rimligen  kan ft5rvänias  påverka  de ekonomiska  beslut  som
användare  rattar med grund  i årsredovisningen

Som  del av en tevision  enligt  ISA använder  vi ptofessionellt  omdöme
och har  en professionellt  skeplisk  Inställning  under  hela revisionen.
Dessutom:

identifierar  och bedömer  vi riskerna  f!'r  våsentliga  felaktigheter  i
årsredovisningen,  vare sig dessa  beror  på oegentligheter  eller
misstag,  utrormar  och utför  gransknlngsåtgärder  bland annat
ulifrån  dessa  rlsker  och inhäm)ar  revisionsbevis  som är
tillräckltga  och ändamålsenliga  för att utgÖra en grund  för våra
uttalanden.  Risken  för att Inte upptäcka  en väsentlig  felaktighet
till fÖljd av oegentligheter  är högre  än för en väsentlig  felaktighet
som beror  på misstag,  eflersom  oegentligheter  kan Innefatta
agerande  i maskopi,  fÖrfalskning,  avsiktliga  ute1ämnanden,
felaktig  information  eller åsldosällande  av Intern konltoll

skaffar  vi oss en förståelse  av den del av bolagels  interna
kontroll  sam har betydelse  för vår tevision  fÖr att utfoima
granskningså(gärder  som är lämpliga  med hänsyn  till
omsföndigheterna,  men inte för att ullala  oss om effekliviteten  i
den interna  kontrollen.

utvärderar  vi lämpligheten  i de redovisningsprinciper  som
används  och rimligheten  i styrelsens  och verkställande
direktörens  uppskattningar  i redovlsningen  och tillhörande
upplysningar.

drar  vi en slutsats  om lämplighelen  i att styrelsen  och
veikställande  direktören  anv!lnder  anlagandet  om fortsatt  drift
vid upprättandet  av årsredovisningen.  Vi drar  också  en slutsats.
med grund  i de inhämtade  revisionsbevisen,  om huruvlda  det
finns någon  väsentlig  osäkerhetsfaktor  som avser  sådana
händelser  eller  förhållanden  som kan leda till betydande  Ivivel
om bolagets  förmåga  ait fortsälta  veiksamheten.  öm  vi diat
slutsatsen  att det finns en väsentlig  osäkerhetsfaktor,  måste  vi i
revisionsberätteIsen  fästa uppmärksamheten  på upplysningarna
i årsredovisningen  om den väsentliga  osäkerhetsfaktorn  eller.
om sådana  upplysningar  är otillräckliga,  modifiera  uttalandet  om
årsredovisningen.  Våra sluisatser  baseras  på de revisionsbevis
som Inhämtas  fram till datumet  för revisionsberä1teIsen.  Dock
kan framtida  händelser  eller  förhållanden  göra att ell bolag  Inte
längre  kan fortsätta  verksamheten.

utvärderar  vi den övergripande  presentationen,  strukturen  och
innehållet  i årsredovisningen.  däribland  upplysningarna,  och om
årsre'aovisningen återger  de underliggande  iransaktionerna  och
händelserna  på ett sått som ger en rättvisande  bild.

Vi måste  informera  styrelsen  om bland annat  revisionens  planerade
omfa)tning  och inriktning  saml  tidpunkten  för den. Vi måste  också
informera  om betydelsefulla  iakttagelser  under  revisionen,  däribland
de eventuella  betydande  brister  I den interna  kontrollen  som vi
Identifierat.

Revisionsberättelse  Vimmetby  Fibernät  AB, org. nr 556203-5088,  2020 1 (2)
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Rapport  om  andra  krav  enligt  lagar  och  andra  författningar

Uttalanden

Utöver  vår  revislon  av årsredovisnlngen  har vi även ulfört  en tevision  av styrelsens  och verkslällande  direkförens  k)rvaltning  för Vimmeiby
Fibernåt  AB för år 2020  sam) av förslaget  till dlsposltioner  beiraffande  bolagets  vinsl  eller  fÖrlust

Vi tillstyrker  att bolagssfömman  dlsponerar  vinsten  enligt  förslaget  i förvaItningsberatieIsen  och beviljar  styrelsens  ledamoter  och verkstållande
direktören  ansvarsfrihet  för räkenskapsåret.

Grcind  för  uttalanden

Vi har u!fört revlslonen  enligt  god revlslonssed  i Sverige.  Vårt  ansvar  enligt  denna  beskrivs  närmare  i avsnittet  Revisorns  ansvar.  Vi är
oberoende  I fÖrhållande  till Vimmerby  Fibernat  AB enlig!  god revisorssed  i Sverige  och har i övrigt  fullgjort  vårt yikesetiska  ansvar  enligt  dessa
krav.

Vi anser  att de revisionsbevis  vi har inhämta(  är tillräckliga  och ändamålsenliga  som  grund  för våra  uttalanden.

at'

Styrelsens  ocii  vetkställande  dirsktörens  ansvar

Det är styrelsen  som har ansvaret  för förslaget  till dispositloner
beträffande  bolagets  vlnst  eller  förlust.  Vid R)rslag till utdelning
Innefattar  detta bland  annai  en bedÖmning  av om utdelningen  är
försvarlig  med hänsyn  till de krav som bolagets  verksamhetsart,
omfatlning  och tlsker  ställer  på slorleken  av bolagets  egna kapital,
konsoIideringsbeliov,  likviditet  och ställning  i Övrigt.

Styrelsen  ansvarar  för bolagefö  organlsalion  och förvallningen  av
bolagets  angelägenheter.  Detta innefaltar  bland  annat  att fortlöpande
bedöma  bolagets  ekonomlska  situation  och alt tillse  alt bolagets

j<evisorns  ansvar

Vårt mål belräffande  revisionen  av förval!ningen,  och därmed  vårt
uttalande  om ansvarsfrlhel  är att Inhämia  revisionsbevis  för att med
en timllg  grad av säkerhet  kunna  bedöma  om någon  styrelseledamot
eller  verksföllande  direklören  i något  väsenlligt  avseende:

företagit  någon  åtgärd  eller  gjort  sig skyldig  till någon
försummelse  som kan fi5ran1eda ersättningsskyIdighet  mot
bolagel,  eller

på något  annat  sätt handlat  I strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen  eller  bolagsordningen

Vårt  mål beträffande  revisionen  av förslage)  till disposaioner  av
bolagels  vinst  eller  fÖtlust. och därmed  vårt uttalande  om detta.  är att
med rimlig grad av säkerhet  bed5ma  om fÖrslaget  är förenligt  med
aktiebolagslagen.

Rimlig  säkerhet  är en hög grad av säkerhet,  men ingen  garanti  för att
en revision  som utförs  enlig)  god revisionssed  i Sverige  alltid kommer
att upptäcka  åigärder  eller  fÖrsummelser  som kan föranleda

KPMG /!,B ' i/

Thord  Axelsson

Auktoriserad  revisor

organisation  är utformad  så att bokft)ringen,  medelsR)rvallningen  och
bolagets  ekonomiska  angelägenheter  I övrigt  kontrolleras  på ett
betryggande  sält.
Verkställande  direktören  ska sköta  den löpande  fÖtvaltningen  enligt

styrelsens  iiklllnier  och anvisningar  och bland  annat  vidta  de
åtgärder  som är nödvändiga  fÖr att bolagets  bokföting  ska fullgÖras  i
Överensstämmelse  med lag och för alt medelsförvaltningen  ska
sk!)tas  på ett betryggande  sätt.

ersättningsskyIdighet  mot bolaget,  eller  alt ett fÖrslag till dispositioner
av bolagets  vlnst  eller  fi5r1us1 Inte är förenligt  med akliebolagslagen.

Som en del av en revision  enligt  god revlsionssed  i Sverige  använder
vi professionelll  omdt5me  och har en professionel1t  skeptisk
inställning  under  hela revisionen.  Granskningen  av förvaltningen  och
förslaget  till dlsposiiioner  av bolagets  vins( eller  förlust  grundar  sig
främst  på revisionen  av räkenskaperna.  Vilka  tillkommande
granskningsåtgärder  som ulförs  baseras  på vår professionella
bedömning  med utgångspunkt  i rlsk och väsentlighet.  Det innebär  att
vi fokuserar  granskningen  på sådana  åtgårder,  områden  och
förhållanden  som är väsentliga  för verksamheten  och där  avsteg  och
överträdelser  skulle  ha särsklld  betydelse  för bolagets  situation.  Vi
går igenom  och prÖvar fattade  beslut,  beslutsunderlag,  vidtagna
åtgärder  och andra  förhållanden  som  år televanta  för vårt  uttalande
om ansvarsfrihet.  Som underlag  föt vårt  utlalande  om styrelsens
R)rslag lill dispositioner  beträffande  bolagets  vinst  eller  förlust  har  vi
granskat  om förslaget  är fÖrenligt  med aktiebolagslagen.

Revislonsberä(telse  Vimmerby  Fibernät  AB, org. nr 556203-5088,  2020 2 (2)
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Granskningsrapport  för  år 2020

TILL  årsstämman  Vimmerby  Fibernät  AB

0rg.nr556203-5088

Jag har granskat  Vimmerby  Fibernät  AB verksamhet  för  år 2020.

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för att verksamheten bedrivs enlighet med gällande

bolagsordning, ägardirektiv och beslfö samt de föreskrifter  som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva  om

Verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäldiges uppdrag och mål.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunal1agen, kommunens revisionsreglemente

Och god revisionssed  i kommunal  verksamhet  samt  fastställda  ägardirektiv.

Granskningen har utgått  från bedömningen av väsentlighet och risk. Samråd har  skett  med  botagets

Auktoriserade revisor. Jag har vid ful)görande av mitt  revisionsuppdrag sammanträffat  med  bolagets

Funktionäreri  ett antal för granskningen väsentliga frågor. Jag har även granskat  väsentliga  beslut,

Åtgärder och förhållande i bolaget genom att ta de! av styrelseprotokol) och övriga  handlingar

Granskningen har genomförts med den inrilctning och den omfattning  som behövs  för  att  ge rimlig
grund  för  bedömning  och prövning.

Jag bedömer att bolaget bedrivit sin verksamhet i enlighet med gällande ägardirektiv.

Bolagets ägare har faststäilt  två ekonomiska mål för år 2020- avkastningsmålet var  2procent  och

för år 2020-var avkastningen negativ. Målet för soliditet  överstigande 10 procent och 2020-12-31

Var den 2 procent.  Bolaget  klarar  inte  av målen.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i aflt väsentligt har  skötts  på ett  ändamålsen!igt

och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna  kontroll  varit  tillräcklig

jag finner därför ingen anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter  eller  mot  verkställande

direktören.

Vimmerby  den 25 mars  2021

Roland  Ilemark

Av kommunfullmäktige  utsedd  lekmannarevisor
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Vimarhem AB

Org nr 556478-5987

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
Styrelsen och verkställande direktören för VIMARHEM AB (556478-5987) får härmed avge
följande berättelse och redovisning för verksamheten 2020-01-01--2020-12-31.

Vimarhem AB är ett av Vimmerby Kommun Förvaltnings AB (556082-1976) helägt dotterbolag
och bolagets säte är Vimmerby kommun.

Styrelse
Den av kommunfullmäktige utsedda styrelsen har haft följande sammansättning
gällande räkenskapsår 2020-01-01 -- 2020-12-31:

Magnus Danlid, ordförande
Thomas Karlsson, vice ordförande
Håkan Nyström
Peter Högberg
Lennart Nygren

samt som suppleanter för dessa:
Maria Modig 2020-01-01 -- 2020-04-24
Anders Enqvist 2020-06-15 -- 2020-12-31
Rein Soovik

Styrelsen har under perioden hållit 7 protokollförda sammanträden.

Firman har 2020-01-01--2020-12-31 tecknats av styrelsen eller av två i förening
av Magnus Danlid, Thomas Karlsson och VD Johan Oléhn.

Dessutom har VD haft rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. 

Revisorer
Vimmerby kommunfullmäktige har till lekmannarevisor utsett Roland Ilemark.

Bolagsstämman 2020-05-26 beslutade att till auktoriserad revisor utse Jerker Stenqvist.
Kort efter meddelades att Jerker Stenqvist avslutar sin tjänst på KPMG AB och ny auktoriserad
revisor blev Thord Axelsson KPMG AB och som valdes vid extra bolagsstämma 2021-01-25.

KPMG AB har utfört förvaltnings- och redovisningsrevision.
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Organisationsanslutning
Vimarhem är anslutet till Sveriges Allmännytta, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation
(FASTIGO) och Husbyggnadsvaror (HBV).

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Beträffande utvecklingen av företagets resultat och ställning hänvisas till sidan 27.

Byggnadsverksamhet
Under året har följande större investeringar utförts inom fastighetsbeståndet:

Prästgårdsgatan, Vimmerby, putsning fasad
Prästgårdsgatan, Vimmerby, fönsterbyte
Ringvägen Gullringen, byte köksavlopp
Torgrundan, Storebro, takbyte
Per Erlands väg, ventilation

Fastighetsförvaltning
Vimarhem förvaltade vid årets slut 1.329 bostadslägenheter, 85 lokaler, 445 garage och 
carports samt 149 avgiftsbelagda bilplatser. Bostädernas genomsnittshyra var 978 kr per kvm
vid perioden 2020-12-31. Sammanlagda ytan, förutom garage, var vid samma tillfälle 
95.171 kvm. Se vidare sidan 24. Vimarhem utför även drift- och fastighetsskötsel åt
Vimmerby kommun, med en yta om ca 115.000 kvm.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Ekonomisk översikt 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 91 069 88 964 88 044 86 897
Resultat efter fin. poster 8 564 6 896  6 085 9 058
Balansomslutning 366 042 359 950 348 705 339 939
Avkastning på totalt 4 3 3 4
kapital %
Avkastning på eget kapital % 21 7 26 17
Soliditet % 13 10 10 9
Antal anställda 42  42 39 38

Taxeringsvärden
Sammanlagda taxeringsvärdet för Vimarhems fastigheter var vid årets slut 460.745.000 kr.

Reparationer
Reparationer styrs i huvudsak av felanmälningar, men här ingår också

       omflyttningsreparationer
       försäkringsskador m m

278



3 (27)
Vimarhem AB

Org nr 556478-5987

Underhåll
Under året har följande större underhållsarbeten utförts:

       Gamla Vimarhem Målning/tapetsering och golvbyte i lägenheter.
Målning av trapphus 94 och 96.
Utvändig målning fönster, 2 st huskroppar.

       Ängsgatan Målning/tapetsering och golvbyte i lägenheter. 
Målning av balkongfronter.
Iordningställande av land och asfaltering  3 C-D.

       Prästgårdsgatan Målning/tapetsering och golvbyte i lägenheter.
   Lagning av balkongplattor.

       Norrgården Målning/tapetsering och golvbyte i lägenheter.
Byte av källardörrar.

       Gästgivaren Målning/tapetsering och golvbyte i lägenheter. 

       Lönnen Fågelsäkring under solcellerna.
Tvättning av tak.

       Loarpsgatans gruppbostad Plantering av ny häck mot Kungsgatan.

       Norrgärdet Målning/tapetsering och golvbyte i lägenheter. 
Tvättning tak på Norrgårdsgatan.

 Dalhemsstigen Målning/tapetsering och golvbyte i lägenheter.

 Västgården Målning/tapetsering och golvbyte i lägenheter.
Utvändig målning av fasader sophus.

 Näktergalen Målning/tapetsering och golvbyte i lägenheter.
Utvändig målning del av fasad Drottninggatan.

       Storebro Målning/tapetsering och golvbyte i lägenheter.

       Södra Vi Målning/tapetsering och golvbyte i lägenheter.
Nya köksluckor på Södermalm.

       Gullringen Renovering tvättstuga Ringvägen 38.

       Tuna Målning fasader på förråd och byte dörrar.

       Vitvarubyte Delar av Vimarhems bestånd utifrån behov.

Vid hyresförhandlingar 2020-02-24 med Hyresgästföreningen Sydost, träffades överenskommelse
om höjning av bostadshyror med i snitt 2,25%. Även ej indexreglerade lokaler höjdes år 2020
med 2,25%. Garage, carportar och bilplatser höjdes med 10 kr per typ av plats.
Överenskommelsen gäller från och med 2020-04-01.

Övrigt
Outhyrda lägenheters hyresbortfall är 1,61% av summa hyresintäkter bostäder inkl avgifter 
och rabatter. Total uthyrningsbar yta för bostäder och lokaler uppgår till 94.911 kvm. 
Av detta utgör 8989,1 kvm lokaler vilket motsvarar 9,47%.  
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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolaget.
I bolagsordning, gemensamt- och särskilt ägardirektiv finns beskrivet vilket ändamål
och uppdrag som Vimmerby kommun tilldelat Vimarhem AB.

Ändamålet med bolaget finns beskrivet i bolagsordningen §4:
"Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagen, lokaliseringsprincipen
främja bostadsförsörjningen i Vimmerby kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till
boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna".

Vimarhem AB ska utfrån de gemensamma och särskilda ägardirektiven agera enligt nedan:

Vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden genom ny-, om- och tillbyggnad samt förvärv och
försäljning av fastigheter.

Verka för att Vimmerby ska uppfattas som en attraktiv kommun att bo i och att driva
näringsverksamhet i genom att medverka till att det finns goda, sunda och prisvärda
hyresbostäder i kommunens tätorter.

Vara öppet för byggande av olika former av bostäder.

Aktivt bevara och utveckla kulturhistoriska värdefulla byggnader och miljöer inom
Vimarhems fastighetsbestånd.

Genom produktion och förvärv samt aktiv fastighetsförvaltning tillgodose att hyresbostäder
finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god kvalitet i hela kommunen och därmed  
medverka till att trygga bostadsförsörjningen i kommunen.

Bidra till socialt hållbar utveckling i kommunens alla delar.

Aktivt driva och leda utvecklingen avseende de boendes inflytande och delaktighet.

Tillsammans med hyresgästerna medverka till energieffektivisering i det samlade
fastighetsbeståndet.

Ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott.

Sammantaget görs bedömningen att Vimarhems AB:s verksamhet är förenligt med
ovan fastställda ändamål och direktiv.

Känslighetsanalys
Resultatet påverkas av ett flertal faktorer som hyresnivå, uthyrningsgrad, finansiella
kostnader och förvaltningskostnader. För att minska dessa risker pågår bl a ett aktivt 
arbete med låneportföljen och kostnadsbesparingar. I följande tabell framgår hur Vimarhems
resultat påverkas vid en förändring av värdet på dessa nyckelfaktorer:

tkr
Hyresförändring bostäder +/- 1% 819
Genomsnittlig låneränta +/- 1% 2 990
Driftkostnader +/- 10 kr per kvm vägd yta 966
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Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Under 2021 kommer sannolikt antalet outhyrda lägenheter att öka, främst i ytterområdena. 
Migrationsverket har under slutet på 2020 och början av 2021 sagt upp samtliga 23
hyreskontrakt i Storebro.

Vimarhem AB kommer att under 2021 arbeta med prioriterade handlingsplaner och åtgärder
för att uppnå målsättningar i verksamhetens styrdokument. Fortsatt digital utveckling med
utvecklat systemstöd för olika delar i vår process, är fokusområden.

Upphandling och påbörjad produktion av drygt 30 lägenheter på kv Uven.  
Under 2021 kommer Vimarhem AB att påbörja att inventera status och skick av befintliga
byggnader, som ska ligga till grund för fastighetsutvecklingsplan och för framtida
större renoveringar och nyproduktioner.

Under 2021 kommer arbetet med att underhålla och standardförbättra de äldre
fastigheterna att fortsätta. Många av åtgärderna har en energibesparande effekt.
Majoriteten av de äldre fastigheterna har en bra direktavkastning och attraktiva lägen,
dessa fastigheter är viktiga för Vimarhems framtida ekonomi.

Vimarhem AB ser en utmaning framåt och det är att inventera underhållsbehov och att 
med hjälp av resultatet av densamma planera underhållet både på kort och lång sikt och
fortsätta utveckla företaget till ett bostadsbolag med god kontroll och planering av framtidens
stora utgiftsposter. Denna inventering är även för att bibehålla attraktiviteten i våra bostäder
och för att behålla den låga vakansgraden.

Under 2021 beräknar Vimarhem AB att investera drygt 50 miljoner kronor i nyproduktion, 
standardförbättringar samt övriga aktiverbara kostnader.

Vimarhem AB har tecknat avtal med Vimmerby Fiber angående fibrering av ytterområdena.
Förhoppningsvis kommer detta bli klart under 2021.

Regeringen tog 2018-06-28 ett beslut om en ny källsortering, vilket medför att Vimarhem AB
behöver bygga om och även bygga till nya soprum under 2021.

Multiarenan i Storebro centrum stod klar under 2020.
Detta är ett utemiljöprojekt som kan skapa en bra integrationsfrämjande faktor för de många
nyanlända som bor i närområdet. Boverket har beviljat bidrag med 50% av totala kostnaden.
Vi hoppas kunna genomför en försenad invigning av anläggningen under sommarhalvåret.

Vimarhem AB har för avsikt att följa den gemensamt antagna hållbarhetspolicyn. Under
kommande år kommer vi att lära oss hur den i detalj kommer påverka vår verksamhet och 
därefter implementera de berörda delmål i vår verksamhet i såväl drift som investeringar.

Inom ramen för boinflytandeverksamheten arbetar Vimarhem AB tillsammans med 
Hyresgästföreningen för att utveckla hyresgästernas inflytande över sitt boende.
Delårsrapporterna redovisas kontinuerligt liksom väsentliga händelser som påverkar
de boendes och bolagets ekonomi.

Förslag till disposition av företaget vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 30 927 tkr, disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning (tkr) 30 927
Summa 30 927

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar
med tillhörande noter.
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Resultaträkning
Belopp i tkr Not 2020 2019

Nettoomsättning 2 90 497 88 496
Övriga förvaltningsintäkter 572 468

91 069 88 964
Rörelsens kostnader
Driftskostnader 3 -42 296 -43 621
Underhållskostnader -15 606 -12 806
Fastighetsskatt -1 700 -1 697
Avskrivningar -11 781 -13 412
Bruttoresultat 19 686 17 428
Centrala administrations- och försäljningskostnader -6 675 -6 043
Övriga rörelseintäkter 4 15 982 16 560
Övriga rörelsekostnader 6 -15 651 -16 691
Rörelseresultat 5,7 13 342 11 254

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar 2 2
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 28 22
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -4 808 -4 382
Resultat efter finansiella poster 8 564 6 896

Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag, lämnade -25 -27
Bokslutsdispositioner, övriga
Resultat före skatt 8 539 6 869

Skatt på årets resultat 10 1 125 -4 287
Årets resultat 9 664 2 582

282



7 (27)
Vimarhem AB

Org nr 556478-5987

Balansräkning
Belopp i tkr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 11, 12 346 140 347 038
Inventarier, verktyg och installationer 13 2 582 2 673
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar 14 12 451 4 052

361 173 353 763
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 40 40

40 40
Summa anläggningstillgångar 361 213 353 803

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 206 188

206 188
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 657 1 793
Aktuell skattefordran 1 874 1 827
Övriga fordringar 1 743 1 163
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 33 22

4 307 4 805

Kassa och bank
Kassa och bank 20 316 1 154

316 1 154
Summa omsättningstillgångar 4 829 6 147

SUMMA TILLGÅNGAR 366 042 359 950
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Balansräkning 
Belopp i tkr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 700 2 700
Reservfond 12 729 12 729

15 429 15 429
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 21 263 18 680
Årets resultat 9 664 2 582

30 927 21 262
46 356 36 691

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 16 5 183 3 216

5 183 3 216
Långfristiga skulder 17
Övriga skulder till kreditinstitut 299 000 299 000

299 000 299 000
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 371 5 653
Skulder till koncernföretag 4 480 6 054
Övriga skulder 1 639 1 486
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 7 013 7 850

15 503 21 043
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 366 042 359 950
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Rapport över förändringar i eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Aktiekapital Reservfond
Balanserat 
resultat inkl 
årets resultat

Ingående balans 2019-01-01 2 700 12 729 18 680

Årets resultat enligt fastställd resultaträkning 2 582

Vid årets utgång 2019-12-31 2 700 12 729 21 262

Ingående balans 2020-01-01 2 700 12 729 21 262

Årets resultat enligt resultaträkning 9 664

Vid årets utgång 2020-12-31 2 700 12 729 30 927
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Kassaflödesanalys
Belopp i tkr 2020 2019

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 8 564 6 896
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 21 11 785 13 451

20 349 20 347
Betald inkomstskatt 3 045 -1 932
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 23 394 18 415
Förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -18 43
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 547 -1 420
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -5 540 -44 448
Kassaflöde från den löpande verksamheten 18 383 -27 410

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -19 196 -21 581
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 170
Kassaflöde från investeringsverksamheten -19 196 -21 411

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 50 000
Lämnade koncernbidrag -25 -27
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -25 49 973

Årets kassaflöde -838 1 152
Likvida medel vid årets början 1 154 2
Likvida medel vid årets slut 20 316 1 154
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Noter
Belopp i tkr om inget annat anges

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter
som är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde.
Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna, byggnader, har skillnaden i förbrukningen
av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i
komponenter vilka skrivs av separat. 

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas
som kostnad i resultaträkningen.

Inventarier, verktyg och installationer 3 - 15 år
Markanläggningar 20 år

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är
byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms
som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. 

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på
byggnader:
- Stomme 100 år
 -Fasad 50 år
- Fönster 50 år
- El, VA, Ventilation 45 år
- Kulvert och dränering 40 år
- Snickerier 40 år
- Yttertak 40 år
- Tekniska installationer 20 år
- Ytskikt och maskinell utrustning 20 år

Nyttjandeperiod
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Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än
dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. 

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning
återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den
senaste nedskrivningen har förändrats.

Leasing
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.

Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men
exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över
leasingperioden. 

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen.
I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras
aktuella plats och skick. 

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.
  
Redovisning i och borttagande från balansräkningen 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när
de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part
och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort
från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.   

Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.   

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.   

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det
belopp som beräknas inflyta.

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde
med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.   

Värdering av finansiella skulder 
Långfristiga finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter
som är direkt hänförliga till upptagande av lån har korrigerat lånets anskaffningsvärde och
periodiserats enligt effektivräntemetoden. Kortfristiga skulder redovisas till anskaffningsvärde.

Säkringsredovisning
Säkringsredovisning tillämpas endast då det finns en ekonomisk relation mellan säkrings-
instrumentet och den säkrade posten som överensstämmer med företagets mål för
riskhantering. Dessutom krävs att säkringsförhållandet förväntas vara mycket effektivt under den
period för vilken säkringen har identifierats samt att säkringsförhållandet och företagets mål för
riskhantering och riskhanteringsstrategi avseende säkringen är dokumenterade senast när
säkringen ingås. 
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Säkring av ränterisk
Ränteswappar som effektivt säkrar kassaflödesrisk i räntebetalningar på skulder värderas till
nettot av upplupen fordran på rörlig ränta och upplupen skuld avseende fast ränta och
skillnaden redovisas som räntekostnad respektive ränteintäkt. Säkringen är effektiv om den
ekonomiska innebörden av säkringen och skulden är densamma som om skulden i stället hade
tagits upp till en fast marknadsränta när säkringsförhållandet inleddes.         

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Klassificering
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller
förmånsbestämda.

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett 
försäkringsföretag, och har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald.
Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter
som har betalat och den kapitalavkastning som avgifterna ger. 

Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att lämna de överenskomna
ersättningarna till nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att
ersättningarna kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken att avkastningen
på tillgångarna avviker från förväntningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk föreligger även
om tillgångarna är överförda till ett annat företag.  

Avgiftsbestämda planer 
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som
skuld.

Förmånsbestämda planer
Företag har valt att tillämpa de förenklingsregler som finns i BFNAR 2012:1.

Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär att
avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen. 

Ersättningar vid uppsägning 
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger företaget några framtida
ekonomiska fördelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad när företaget har en legal
eller informell förpliktelse att antingen 
a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten för
anställningens upphörande, eller 
b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång. 
Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för
uppsägningen och inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen. 
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Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell
skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt
är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock särredovisas
inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas
som en egen post i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla
temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag.
Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas
återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är
beslutade före balansdagen och har inte nuvärdeberäknats. 

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att
återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas 
varje balansdag. 

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är:
- En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att 
   bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll
   inträffar eller uteblir, eller
- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller
  avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att
  reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska
åtaganden och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen.

Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter. 

Ränta, royalty och utdelning
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt
kommer att tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.   

Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden.

Utdelning redovisas när behörigt organ har fattat beslut om att utdelning ska lämnas. 

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen.
Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt. 

Aktieägartillskott som erhållits utan att emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument lämnats i
utbyte redovisas direkt i eget kapital. 

Återbetalda aktieägartillskott redovisas som en minskning av eget kapital när beslut om åter-
betalning fattats.
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Not 2 Nettoomsättning
2020 2019

Hyror
Bostäder 81 939 79 907
Lokaler 8 119 8 169
Varmgarage 479 464
Kallgarage 125 122
Carports 872 838
Bilplatser 229 209
Inventarier, ej momspl. 50 50

91 813 89 759
Därutöver tillkommer/avgår
Tillvalsavgifter 333 333
Frånvalsrabatter -26 -27
Övriga rabatter -539 -619
Hushållsel 1 013 1 036

781 723
Avgår outhyrda objekt
Bostäder -1 322 -878
Lokaler -523 -864
Varmgarage -25 -29
Kallgarage -14 -21
Carports -33 -28
Bilplatser -180 -166

-2 097 -1 986

90 497 88 496

Not 3 Driftskostnader
2020 2019

Reparationer -6 772 -6 522

Fastighetsskötsel
Personalkostnader -4 235 -4 405
Övriga kostnader -3 121 -3 749
S:a Fastighetsskötsel -7 356 -8 154

Taxebundna kostnader
Vattenavgifter -4 690 -4 828
Elavgifter -3 051 -3 341
Sophantering -2 343 -2 131
S:a Taxebundna kostnader -10 084 -10 300

Uppvärmning
Bränsle -213 -187
Elavgifter -333 -391
Fjärrvärme -11 590 -12 003
S:a Uppvärmning -12 136 -12 581

Övriga driftskostnader
Riskkostnader -1 461 -1 382
Hyresgästmedel -500 -493
S:a Övriga driftskostnader -1 961 -1 875

Fastighetsanknuten administration -3 987 -4 189
-42 296 -43 621
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Not 4 Övriga rörelseintäkter
2020 2019

Realisationsvinster 170
Förvaltningsuppdrag, fastighetsskötsel 3 746 4 055
Förvaltningsuppdrag, administration 640 702
Sidoverksamhet, VVS och el 2 348 2 403
Sidoverksamhet, bygg och  måleri 8 596 8 675
Sidoverksamhet, beredskap 652 555

15 982 16 560

Not 5 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse och revisorer

Medelantalet anställda varav varav
2020 män 2019 män

Sverige 42 87% 42 86%

Totalt 42 0% 42 86%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar
2020-12-31 2019-12-31
Andel kvinnor Andel kvinnor

Styrelsen 0% 0%

Övriga ledande befattningshavare 29% 33%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
2020 2019

Löner och ersättningar 16 676 16 060
Sociala kostnader 6 261 6 535

(varav pensionskostnad) 1) (1 432) (1 595)

1) Av företagets pensionskostnader avser 386 (f.å. 153 ) företagets styrelse och VD.
 Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0  (f.å.0 ).

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga
anställda

2020 2019
Styrelse Övriga Styrelse Övriga
och VD anställda och VD anställda

Löner och andra ersättningar 1 287 15 389 842 15 218
(varav tantiem o.d.)

Avgångsvederlag
VD:s anställningsavtal innebär att vid uppsägning från arbetsgivarens sida utgår 
9 månadslöner.
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Arvode och kostnadsersättning till revisorer
2020 2019

Thord Axelsson, KPMG AB
Revisionsuppdrag 151 247

Övriga revisorer
Revisionsuppdrag, förtroendevalda/lekmannarevisorer 5 5

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i
enlighet med överenskommelse eller avtal. 

Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt
rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Not 6 Övriga rörelsekostnader
2020 2019

Realisationsförluster -5 -209
Förvaltningsuppdrag, fastighetsskötsel -3 746 -4 055
Förvaltningsuppdrag, administration -640 -702
Sidoverksamhet, VVS och el -2 061 -2 242
Sidoverksamhet, bygg och måleri -8 547 -8 928
Sidoverksamhet, beredskap -652 -555

-15 651 -16 691

Not 7 Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är leasetagare
Framtida minimileaseavgifter avseende icke 2020-12-31 2019-12-31
uppsägningsbara operationella leasingavtal
Inom ett år 13 120
Mellan ett och fem år 403 97
Senare än fem år

416 217

2020 2019
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 241 134

Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
2020 2019

Ränteintäkter, externa 28 22
28 22

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter
2020 2019

Räntekostnader, externa -3 300 -3 386
Borgensavgift, Vimmerby kommun -1 508 -996

-4 808 -4 382
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Not 10 Skatt på årets resultat
2020 2019

Aktuell skattekostnad 3 092
Uppskjuten skatt -1 967 -4 287

1 125 -4 287

Avstämning av effektiv skatt
2020 2019

Procent Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt 8 539 6 869

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget 21,4% -1 827 21,4% -1 470

Ej avdragsgilla kostnader 0,1% -7 3,8% -264

Ej skattepliktiga intäkter -13,2% 1 128 0,0% 1

Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag 0,0% 36,0% -2 475

Utnyttjande av tidigare aktiverade underskottsavdrag -8,3% 706 0,0%

Omvärdering av uppskjuten skatt/omprövning tidigare år -13,2% 1 125 1,2% -79
Redovisad effektiv skatt -13,2% 1 125 62,4% -4 287

Not 11 Byggnader och mark
2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 600 687 578 826
Nyanskaffningar 8 570 17 500
Avyttringar och utrangeringar -373 -929
Omklassificeringar 1 026 5 290
Vid årets slut 609 910 600 687

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -215 047 -203 535
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 368 720
Årets avskrivning -10 489 -12 232

-225 168 -215 047

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -38 602 -38 602

-38 602 -38 602
Redovisat värde vid årets slut 346 140 347 038

Varav mark 2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden 16 964 15 215
Ackumulerade nedskrivningar -1 013 -1 013
Redovisat värde vid årets slut 15 951 14 202
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Not 12 Upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter
2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade verkliga värden 811 340 780 450

Verkliga värden har fastställts med en kombinerad tillämpning av ortsprismetod och avkastnings-
metod. 

Ortsprismetoden utgår från ett på marknaden erkänt värderingsprogram som gör bedömningar
utifrån redovisade jämförelseköp.

Avkastningsmetoden består i en evighetskapitalisering av bedömt marknadsmässigt driftnetto
vilket dividerats med ett bedömt marknadsmässigt direktavkastningskrav med korrektion för
avvikelser mellan faktiska driftnetton och marknadsanpassade driftnetton.

Not 13 Inventarier, verktyg och installationer
2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 20 561 20 019
Nyanskaffningar 1 200 1 219
Avyttringar och utrangeringar -677

21 761 20 561

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -17 888 -17 385
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 677
Årets avskrivning på anskaffningsvärden -1 291 -1 180

-19 179 -17 888

Redovisat värde vid årets slut 2 582 2 673

Not 14 Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

2020-12-31 2019-12-31

Vid årets början 4 052 6 480
Omklassificeringar -1 026 -5 290
Investeringar 9 425 2 862
Redovisat värde vid årets slut 12 451 4 052
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Not 15 Finansiella instrument och riskhantering 

Derivat och finansiell riskhantering 

Redovisat Verkligt Redovisat Verkligt
Skulder värde värde värde värde

Derivat för vilka säkringsredovisning tillämpas
Ränteswappar -276 -1 272

-276 -1 272

Säkring av ränterisk
I syfte att begränsa eventuell ränterisk för den upplåning företaget har, som löper med rörlig
ränta, har avtal avseende ränteswappar tecknats med 30,0 mkr. Swapparna betalas med fast
ränta. Den totala låneskulden med rörlig ränta är 89,0 mkr.

Not 16 Uppskjuten skatt

Redovisat Skattemässigt Temporär
värde värde skillnad

Väsentliga temporära skillnader
Byggnader och mark 327 635 288 828 38 807

327 635 288 828 38 807

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 13 648 tkr.

Uppskjuten Uppskjuten
skattefordran skatteskuld Netto

Väsentliga temporära skillnader
Byggnader och mark 7 994 -7 994
Skattemässigt underskottsavdrag 2 811 2 811
Uppskjuten skattefordran/skuld 2 811 7 994 -5 183

Redovisat Skattemässigt Temporär
värde värde skillnad

Väsentliga temporära skillnader
Byggnader och mark 347 038 313 324 33 714

347 038 313 324 33 714

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 6 087 tkr.

Uppskjuten Uppskjuten
skattefordran skatteskuld Netto

Väsentliga temporära skillnader
Byggnader och mark 6 945 -6 945
Skattemässigt underskottsavdrag 3 729 3 729
Uppskjuten skattefordran/skuld 3 729 6 945 -3 216

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2020-12-31

2019-12-31

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

Skulder som förfaller inom ett år från balansdagen
Övriga skulder till kreditinstitut 90 000 48 000

Skulder som förfaller senare än ett år, men senast
fem år från balansdagen
Övriga skulder till kreditinstitut 184 000 191 000

Skulder som förfaller senare än fem år
från balansdagen
Övriga skulder till kreditinstitut 25 000 60 000

2020-12-31 2019-12-31
Ställda säkerheter för övriga skulder Inga Inga

Ovanstående skulder som förfaller inom ett år från balansdagen har klassificerats som lång-
fristiga i balansräkningen då skulderna kommer att refinansieras långfristigt under kommande
räkenskapsår.
Vimmerby kommun har ställt borgen för skulder till kreditinstitut.
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Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2020-12-31 2019-12-31

Upplupna löneskulder 843
Upplupna semesterlöner 1 996 1 911
Upplupna arbetsgivaravgifter 270 439
Upplupna räntor 339 360
Förskottsbetalda hyror 4 408 4 297

7 013 7 850

Not 19 Betalda räntor och erhållen utdelning
2020-12-31 2019-12-31

Erhållen utdelning 2 2
Erhållen ränta 28 22
Erlagd ränta -3 300 -3 386

Not 20 Likvida medel
2020-12-31 2019-12-31

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Banktillgodohavanden 316 1 154

316 1 154

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

Not 21 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

2020-12-31 2019-12-31
Avskrivningar 11 780 13 412
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar 5 39
Övriga avsättningar

11 785 13 451

Not 22 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
2020-12-31 2019-12-31

Ställda säkerheter Inga Inga

Eventualförpliktelser
Garantiåtaganden, Fastigo 336 328

336 328

Avser konfliktersättning. Garantiförbindelse ställd till Fastigo ska utfärdas av varje medlem och
uppgå till belopp motsvarande två procent av medlems lönesumma näst föregående år.
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Not 23 Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 30 927 tkr, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 30 927
Summa 30 927

Not 24 Antal aktier och kvotvärde
2020-12-31

Antal aktier 2 700

Kvotvärde 1 000

Not 25 Koncernuppgifter
Företaget är helägt dotterföretag till Vimmerby Kommun Förvaltnings AB, org nr 556082-1976,
med säte i Vimmerby, som upprättar koncernredovisning för den största koncernen.
Vimmerby Kommun Förvaltnings AB är i sin tur ett helägt dotterföretag till Vimmerby kommun,
org nr 212000-0787.

Inköp och försäljning inom koncernen
Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 32,7% av inköpen och 0% av
försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

Vimmerby 2021-03-25

Magnus Danlid Thomas Karlsson
Ordförande Vice ordförande

Håkan Nyström Peter Högberg

Lennart Nygren Johan Oléhn
Verkställande direktör

revisionsberättelse har lämnats 2021-03-25

Thord Axelsson
Auktoriserad revisor

Min granskningsrapport enligt ABL 11 kap 14§ har lämnats 2021-03-25

Roland Ilemark
Lekmannarevisor
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LÄGENHETSBESTÅND 2020-12-31

    B O S T Ä D E R LOKALER        GARAGE F=Fjärrv.
REGISTER-   4 rk summa        CARPORTAR P-pl E=Elvärme
FASTIGHET   och antal hyra VP=Värme-

 1 rk  2 rk  3 rk större lgh yta per kvm antal yta antal yta antal        pump

Gelbgjutaren 1 22 79 21 2 124 6 824,4 933,50 4 220,1 37 671,2 F
Gelbgjutaren 2 29 66 23 13 131 7 473,2 926,34 8 448,5 22 425,8 F
Flädern 1 18 32 24 74 4 548,4 864,80 3 85,3 29 484,1 F
Sörgården 1 36 56 38 7 137 8 496,3 915,48 3 50,6 40 640,4 F
Norrgården 4 30 67 87 26 210 14 548,5 958,95 10 1 346,9 96 1 493,5 19 F
Gästgivaren 15 10 18 28 1 292,5 1 001,28 1 63,0 F
Lönnen 1, V-by 21 9 6 36 2 612,1 1 092,59 13 189,0 15 F
Asken 40 4 4 286,0 1 082,17 1 94,0 F
Aspen 33 4 4 286,0 1 082,17 1 94,0 F
Furan 3 4 4 286,0 1 082,17 1 94,0 F
Mellangården 1 4 4 286,0 1 082,17 1 94,0 F
Norrgården 1 22 28 33 82 6 820,9 1 033,19 3 176,6 53 836,0 4 F
Uven 7 1 260,0
Aspen 33
(Dalhemsstigen) 8 10 4 22 1 597,2 1 204,22 22 F
Västgården 1 6 12 12 30 2 314,0 1 269,41 1 302,0 24 300,0 F
Darrålen 1
(Warmbadhuset) 2 2 114,2 1 360,00 1 153,0 F
Darrålen 1
(Rönnbärsgatan) 10 13 8 31 2 525,6 1 242,00 12 150,0 11 F
Näktergalen 3 4 8 7 3 22 1 575,7 1 110,19 2 169,8 13 267,6 F
Svarvaren 15 2 683,0 F
Snickaren 14 1 936,0 F
Sjundekv 1:191 24 43 17 3 87 5 105,4 885,38 17 1 152,5 19 260,5 F
Sjundekv 1:193 37 14 18 4 73 4 273,9 903,92 1 607,0 17 272,0 10 F
Vi 60:1 7 19 6 32 1 956,8 999,70 9 879,9 14 190,4 8 F
Vi 63:2 5 11 2 18 1 526,6 812,88 5 280,2 10 F
Vi 61:7 2 8 2 11 779,0 837,38 3 62,5 4 F
Vi 85:1 12 12 930,4 905,74 8 193,6 F
Vi 14:19 12 2 14 924,8 1 041,55 18 F
Örsåsa 1:104 4 10 14 715,0 857,65 1 24,1 4 F
Örsåsa 1:132 4 8 12 834,4 818,64 6 F
Örsåsa 1:151 6 4 10 680,0 1 011,00 8 F
Örsåsa 1:153 2 2 172,8 726,86 2 E
Frödinge 35:18 7 7 548,1 888,57 1 7,0 8 128,0 F
Frödinge 35:19 6 6 444,6 895,76 7 112,0 F
Frödinge 35:20 1 4 1 6 471,1 936,91 6 128,0 F
Frödinge 35:21 14 1 15 727,4 1 089,43 2 151,0 F
Frödinge 35:21 F
(Frödalagränd) 3 4 1 8 565,6 1 153,52 9 147,5
Rumskulla 1:52 3 2 5 278,9 776,23 5 80,0 E
Rumskulla 1:67 5 5 391,0 650,66 5 80,0 E
Rumskulla 1:39 3 5 8 593,2 643,76 E
Tuna 1:56 4 19 5 28 1 579,3 1 056,52 2 349,1 8 139,0 4 Pellets
Gårdsp.  1:38 6 5 11 537,1 1 014,92 1 465,0 4 VP

SUMMA: 247 567 390 127 1 329 85 922,4 977,57 86 9 249,1 445 7 188,6 149
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Omflyttningsstatistik år 2020
FLYTTAR INOM

VARAV FLYTTAR OMFLYTTNING BESTÅNDET
FÖRVALTNINGSENHET OMFLYTTNING INOM BESTÅNDET % %

1101 Gamla Vimarhem 42 4 16,47 1,57
1103 Ängsgatan 8 2 10,81 2,70
1104 Sörgården 22 3 16,06 2,19
1105 Norrgården 35 3 16,67 1,43
1106 Gästgivaren 14 2 50,00 7,14
1107 Lönnen 6 0 16,67 0,00
1108 Loarpsgatan gruppbost 1 0 25,00 0,00
1109 Drottninggatan gruppbost 0 0 0,00 0,00
1110 Furugatan gruppbost 0 0 0,00 0,00
1111 Bullerbygatan gruppbost 0 0 0,00 0,00
1112 Norrgärdet 10 0 11,76 0,00
1117 Dalhemsstigen 3 0 13,64 0,00
1118 Västgården 3 0 10,00 0,00
1119 Rönnbärsgatan 2 8 0 24,24 0,00
1120 Näktergalen 2 0 9,09 0,00
1201 Storebro 46 16 28,57 9,94
1301 Centrum Södra Vi 9 0 18,00 0,00
1303 Ekängsvägen 2 2 18,18 18,18
1304 Södermalm 1 1 8,33 8,33
1305 Klockaregårdsgatan 1 0 7,14 0,00
1401 Centrum Gullringen 8 3 30,77 11,54
1403 Ringvägen 30 Gullringen 3 0 30,00 0,00
1404 Idrottsrundan 0 0 0,00 0,00
1501 Radhusgatan Frödinge 4 0 30,77 0,00
1502 Hagavägen 10 A-F, Frödinge 0 0 0,00 0,00
1503 Frödala Servicehus 1 0 6,67 0,00
1504 Frödala Gränd, Frödinge 0 0 27,78 0,00
1601 Per Erlands v  Rumskulla 5 1 7,14 5,56
1701 Tuna 2 0 0,00 0,00
1901 Nygård Locknevi 0 0 0,00 0,00
Totalt: 236 37 17,76 2,78
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FASTIGHETERNAS RESPSPEKTIVE FÄRDIGSTÄLLNINGSÅR, ANSKAFFNINGSVÄRDE,
VÄRDEMINSKNING, BOKFÖRT VÄRDE SAMT TAXERINGSVÄRDEN (tkr) år 2020.

Fastighet Färdig- Anskaff- Värde- Bokfört Taxerings-
ställd ningsvärde minskn värde värde

år inkl mark

Gelbgjutaren 1 1954-58 20 065,6 8 897,0 11 168,6 36 224,0
Gelbgjutaren 2 1949-52 21 702,2 9 127,0 12 575,2 38 390,0
Flädern 1 1968-69 15 859,2 3 073,0 12 786,2 22 673,0
Sörgården 1 1970-72 16 865,2 6 430,6 10 434,6 43 904,0
Norrgården 4 1972-86 79 282,4 31 382,8 47 899,6 85 751,0
Gästgivaren 15 1948-52 4 017,7 1 913,0 2 104,7 7 287,0
Lönnen 1, V-by 1991 25 965,7 11 026,7 14 939,0 17 666,0
Asken 40 1990 3 866,2 1 765,1 2 101,1 2 543,0
Aspen 33 1990 3 908,7 1 830,0 2 078,7 2 543,0
Furan 3 1990 3 911,4 1 838,0 2 073,4 2 570,0
Mellangården 1 1990 3 957,8 1 844,6 2 113,2 2 629,0
Norrgården 1 1991-2001 74 500,3 33 733,3 40 767,0 38 629,0
Uven 7 1929 4 006,5 1 701,0 2 305,5 912,0
Pistolsmeden 2 1980 1 539,2 987,4 551,8 292,0
Aspen 33 Dalhemsst. 2003 21 648,4 8 153,7 13 494,7 8 562,0
Västgården 1 2005-2017 42 889,6 12 365,4 30 524,2 18 861,0
Darrålen 1 2010 52 791,7 24 962,8 27 828,9 25 756,0
Näktergalen 3 1995 21 481,9 8 599,6 12 882,3 11 631,0
Svarvaren 15 1975 6 860,1 3 535,0 3 325,1 2 748,0
Snickaren 14 1990 5 959,6 1 928,0 4 031,6 2 288,0
Sjundekv 1:191 1963-67 19 317,3 8 433,0 10 884,3 20 608,0
Sjundekv 1:191*** 1993 5 299,5 2 582,0 2 717,5
Sjundekv 1:193 1969-71 13 115,4 6 623,1 6 492,3 12 198,0
Vi 60:1 1963-81 27 577,9 11 094,5 16 483,4 10 520,0
Vi 63:2 1967 10 564,0 4 328,9 6 235,1 5 382,0
Vi 61:7 1969 2 354,2 696,0 1 658,2 2 677,0
Vi 85:1 1975 3 407,0 1 278,2 2 128,8 3 295,0
Vi 14:19 1991 10 390,0 4 632,0 5 758,0 2 053,0
Örsåsa 1:104 1963 5 944,2 1 400,9 4 543,3 2 312,0
Örsåsa 1:132 1966 5 890,9 1 166,6 4 724,3 2 666,0
Örsåsa 1:151 1989 7 707,9 4 794,8 2 913,1 1 296,0
Örsåsa 1:152-153 1990 1 808,7 1 193,3 615,4 628,0
Frödinge 35:18 1967 2 158,5 968,9 1 189,6 1 915,0
Frödinge 35:19 1971 2 041,5 896,3 1 145,2 1 613,0
Frödinge 35:20 1990 1 921,5 605,4 1 316,1 1 632,0
Frödinge 35:21 1990-2004 14 182,6 6 274,2 7 908,4 8 189,0
Rumskulla 1:52 1972 1 160,2 492,4 667,8 873,0
Rumskulla 1:67 1976 2 249,5 1 115,8 1 133,7 990,0
Rumskulla 1:39 1980 3 433,8 2 078,5 1 355,3 1 696,0
Tuna 1:56 1983-08 19 822,4 11 040,6 8 781,8 6 685,0
Gårdspånga 1:38 1965-88 6 494,5 6 437,9 56,6 1 658,0

SUMMA: 597 920,9 253 227,3 344 693,6 460 745,0

UER-investeringar 7 733,5 7 733,5

Totalt 605 654,4 260 960,8

Markanläggningar 4 255,7 2 809,5 1 446,2
609 910,1 263 770,3 346 139,8

***   tidigare registerfastigheten Sjundekvill 1:115 är sammanslagen med Sjundekvill 1:191.
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FEMÅRSÖVERSIKT

RESULTATRÄKNING (kkr) år 2020 år 2019 år 2018 år 2017 år 2016 år 2015

Hyresintäkter 92 594 90 482 88 826 87 610 86 704 84 863
Outhyrda objekt (avgår) -2 097 -1 986 -1 450 -1 063 -2 279 -4 336
Övriga förvaltningsintäkter 572 468 668 350 330 953
Summa nettoomsättning 91 069 88 964 88 044 86 897 84 755 81 480

Driftkostnader -42 296 -43 621 -41 506 -39 969 -40 011 -37 908
Underhåll -15 606 -12 806 -12 870 -11 430 -10 556 -9 991
Fastighetsskatt -1 700 -1 697 -1 593 -1 605 -1 455 -1 414
Driftnetto 31 467 30 840 32 075 33 893 32 733 32 167

Avskrivningar -11 781 -13 412 -12 748 -12 711 -12 680 -12 482
Bruttoresultat 19 686 17 428 19 327 21 182 20 053 19 685

Centrala administrations- och
försäljningskostnader -6 675 -6 043 -8 950 -5 822 -6 307 -5 708
Övriga rörelseintäkter 15 982 16 560 16 663 16 207 15 932 14 441
Övriga rörelsekostnader -15 651 -16 691 -16 280 -16 357 -15 193 -15 817
Rörelseresultat 13 342 11 254 10 760 15 210 14 485 12 601

Resultat från övriga värdepapper och
fordringar som är anläggningstillgångar 2 2 2 2 2 2
Övriga ränteintäkter och liknande post 28 22 30 25 23 29
Räntekostnader och liknande poster -4 808 -4 382 -4 707 -6 179 -9 011 -9 311
Resultat efter finansiellaposter 8 564 6 896 6 085 9 058 5 499 3 321

Koncernbidrag, lämnade -25 -27 -39 -40 -600 -1 310
Bokslutsdispositioner, övriga 0 0 5 295 -2 478 -723 -2 094
Resultat före skatt 8 539 6 869 11 341 6 540 4 176 -83
Skatt på årets resultat 1 125 -4 287 -2 492 -1 452 -923 162
ÅRETS RESULTAT 9 664 2 582 8 849 5 088 3 253 79

BALANSRÄKNING (kkr)
Anläggningstillgångar 361 213 353 803 346 914 338 129 327 374 316 660
Omsättningstillgångar 4 829 6 147 1 791 1 810 1 312 12 293

SUMMA TILLGÅNGAR 366 042 359 950 348 705 339 939 328 686 328 953

Eget kapital 46 356 36 691 34 109 25 261 20 173 16 488
Obeskattade reserver 0 0 0 5 295 2 817 2 094
Avsättningar 5 183 3 216
Långfristiga skulder 299 000 299 000 249 992 249 000 249 000 293 000
Kortfristiga skulder 15 503 21 043 64 604 60 383 56 696 17 371

S:a SKULDER o EGET KAP. 366 042 359 950 348 705 339 939 328 686 328 953

ÖVRIGA UPPGIFTER
Balanslikviditet (%) 31,1 29,2 2,8 3,0 2,3 70,8
Soliditet (%) 12,7 10,2 9,8 8,6 6,8 5,5
Räntetäckningsgrad (%) 277,5 256,8 228,6 246,2 160,7 135,3
Genomsnittlig låneränta under året (%) 1,11 1,32 1,58 2,07 2,94 2,88
Antal bostäder 1 329 1 329 1 329 1 320 1 320 1 320
Andel outhyrt (%) 0,92 0,36 0,78 0,10 0,80 3,43
Flyttningsfrekvens (%) 17,8 17,5 18,8 16,3 19,0 20,8
Vägd yta (kvm) 96 615,7 96 615,7 96 841,0 96 841,0 96 434,8 96 708,8
Antal anställda 42,0 42,0 39,0 38,0 38,0 39,0
Hyresnivå (kr/kvm) 977,57 956,46 937,68 931,81 924,97 895,24

BEGREPPSFÖRKLARINGAR
Balanslikviditet Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder.
Soliditet Eget kapital plus 78,6% av obeskattade reserver i procent av balansomslutningen.

Räntetäckningsgrad Rörelseresultat i procent av räntekostnader. Ska vara betydligt större än 100%.
Vägd yta Sammanlagda ytan för bostäder och lokaler samt 1/3 av ytan för varmgarage,

1/5 av ytan för kallgarage och carportar.
Genomsnittlig låneränta under året exkl borgensavgift 1 508 kkr år 2020.
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Till bolagsstämman i Vimarhem AB, org. nr 556478-5987

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Vimarhem AB för år 2020. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 1-23 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Vimarhem ABs finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Vimarhem AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 

fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen.

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten.

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Vimarhem AB
för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Vimarhem AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets 

organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt.
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Jönköping den 25 mars 2021

KPMG AB

Thord Axelsson
Auktoriserad revisor
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Granskningsrapport för år 2020
Till årsstämman i Vimarhem AB 

Org nr 556478-5987 

Jag har granskat Vimarhem ABs verksamhet avseende räkenskapsåret 2020.

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med 
gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten.

Lekmannarevisors ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om 
verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens 
revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet samt fastställda 
ägardirektiv. 

Granskningen har utgått från bedömning av väsentlighet och risk. Samråd har skett med 
bolagets auktoriserade revisor. Jag har vid fullgörandet av mitt revisionsuppdrag 
sammanträffat med bolagets funktionärer i ett antal för granskningen väsentliga frågor. Jag 
har även granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget genom att ta del av 
styrelseprotokoll och övriga handlingar. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge 
rimlig grund för bedömning och prövning.

Jag bedömer att bolaget bedrivit sin verksamhet i enlighet med gällande ägardirektiv. 
Bolagets ägare har fastställt två ekonomiska mål för 2020. Bolaget uppnår målen –
avkastning på 3 procent. Då. avkastningen 2020-12-31 var 7,2 procent.

Soliditeten 2020-12-31 har förbättrats till 12,7procent

Utdelning och koncernbidrag har lämnats enligt fastställda direktiv.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna 
kontroll varit tillräcklig. Jag finner därför ingen anledning till anmärkning mot styrelsens 
ledamöter eller mot verkställande direktören. 

Vimmerby den 25 mars 2021.

Roland Ilemark 
Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor
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      Accepted: 3/25/2021 8:56:04 AM
      ID: 069f7a83-22ee-402b-9db1-7835ce9e8b1f

Johan Oléhn
johan.olehn@vimmerby.se
Security Level: Email, Account Authentication 
(None)

Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 185.178.180.16

Sent: 3/24/2021 3:37:07 PM
Resent: 3/25/2021 8:29:55 AM
Viewed: 3/25/2021 10:24:13 AM 
Signed: 3/25/2021 10:24:48 AM

Authentication Details
Identity Verification Details: 
      Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Workflow Name: DocuSign ID Verification
      Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identification Method: Electronic ID
      Type of Electronic ID: SE_BANKID
      Transaction Unique ID: d7a3e53f-5340-5f3a-a627-b0601aa14925
      Country of ID: SE
      Result: Passed
      Performed: 3/25/2021 10:23:59 AM
Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Accepted: 3/24/2021 2:01:44 PM
      ID: 99592853-3044-4599-ac55-7694fe26d0d4
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Signer Events Signature Timestamp
Lennart Nygren
lennart.nygren@vimmerby.se
Security Level: Email, Account Authentication 
(None)

Signature Adoption: Drawn on Device
Using IP Address: 2.248.64.253
Signed using mobile

Sent: 3/24/2021 3:37:06 PM
Resent: 3/25/2021 8:29:55 AM
Viewed: 3/25/2021 9:52:10 AM 
Signed: 3/25/2021 9:53:29 AM

Authentication Details
Identity Verification Details: 
      Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Workflow Name: DocuSign ID Verification
      Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identification Method: Electronic ID
      Type of Electronic ID: SE_BANKID
      Transaction Unique ID: c7106ad9-c23f-58bb-af6b-6859eeb470d5
      Country of ID: SE
      Result: Passed
      Performed: 3/25/2021 9:51:49 AM
Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Accepted: 3/25/2021 9:52:10 AM
      ID: 9aad654c-e3eb-4680-b11e-e96dc311f1a3

Magnus Danlid
magnus.danlid@vimmerby.se
Security Level: Email, Account Authentication 
(None)

Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 185.178.180.16

Sent: 3/24/2021 3:37:04 PM
Resent: 3/25/2021 8:29:56 AM
Viewed: 3/25/2021 10:17:28 AM 
Signed: 3/25/2021 10:17:52 AM

Authentication Details
Identity Verification Details: 
      Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Workflow Name: DocuSign ID Verification
      Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identification Method: Electronic ID
      Type of Electronic ID: SE_BANKID
      Transaction Unique ID: 25ae3867-3cae-5b50-9893-35cc24155702
      Country of ID: SE
      Result: Passed
      Performed: 3/25/2021 10:16:38 AM
Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Accepted: 3/25/2021 10:17:28 AM
      ID: a65eff84-85ee-42e2-9dd4-6dcf35b5223f

Peter Högberg
peter.hogberg@vimmerby.se
Security Level: Email, Account Authentication 
(None)

Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 92.32.52.50

Sent: 3/24/2021 3:37:06 PM
Viewed: 3/24/2021 3:49:45 PM 
Signed: 3/24/2021 3:50:11 PM

Authentication Details
Identity Verification Details: 
      Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Workflow Name: DocuSign ID Verification
      Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identification Method: Electronic ID
      Type of Electronic ID: SE_BANKID
      Transaction Unique ID: e0b6920e-ea18-50ff-9bd5-15cae4d81695
      Country of ID: SE
      Result: Passed
      Performed: 3/24/2021 3:49:25 PM
Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Accepted: 3/24/2021 3:49:45 PM
      ID: 4c099f8e-7180-4f98-9bfd-44a8a3089098
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Signer Events Signature Timestamp
Roland Ilemark
roland.ilemark@hotmail.com
Security Level: Email, Account Authentication 
(None)

Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 65.99.177.136

Sent: 3/24/2021 3:37:03 PM
Viewed: 3/24/2021 8:42:22 PM 
Signed: 3/24/2021 8:43:46 PM

Authentication Details
Identity Verification Details: 
      Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Workflow Name: DocuSign ID Verification
      Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identification Method: Electronic ID
      Type of Electronic ID: SE_BANKID
      Transaction Unique ID: 16efe0e6-bc1f-5587-90ba-fd2805751c1d
      Country of ID: SE
      Result: Passed
      Performed: 3/24/2021 8:41:35 PM
Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Accepted: 3/24/2021 8:42:22 PM
      ID: 9874cf1c-2008-4acc-996d-fe64b0e4716e

Thomas Karlsson
thokarlsson50@gmail.com
Security Level: Email, Account Authentication 
(None)

Signature Adoption: Drawn on Device
Using IP Address: 217.213.91.240
Signed using mobile

Sent: 3/24/2021 3:37:04 PM
Resent: 3/25/2021 8:29:57 AM
Resent: 3/25/2021 10:26:27 AM
Viewed: 3/25/2021 10:43:57 AM 
Signed: 3/25/2021 10:46:24 AM

Authentication Details
Identity Verification Details: 
      Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Workflow Name: DocuSign ID Verification
      Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identification Method: Electronic ID
      Type of Electronic ID: SE_BANKID
      Transaction Unique ID: 485a79b5-1c94-5cc1-818e-c0afdb2e77b7
      Country of ID: SE
      Result: Passed
      Performed: 3/25/2021 10:21:43 AM

Identity Verification Details: 
      Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Workflow Name: DocuSign ID Verification
      Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identification Method: Electronic ID
      Type of Electronic ID: SE_BANKID
      Transaction Unique ID: c2d16d52-4068-5fb8-aa02-a4b5d3eb8a80
      Country of ID: SE
      Result: Passed
      Performed: 3/25/2021 10:43:20 AM
Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Accepted: 3/25/2021 10:43:57 AM
      ID: 4659520f-7eee-430c-91be-c09fbce07374

Thord Axelsson
thord.axelsson@kpmg.se
KPMG AB
Security Level: Email, Account Authentication 
(None) Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 5.44.195.69

Sent: 3/24/2021 3:37:03 PM
Resent: 3/25/2021 8:29:57 AM
Resent: 3/25/2021 10:26:28 AM
Viewed: 3/25/2021 11:03:46 AM 
Signed: 3/25/2021 11:04:53 AM

Authentication Details
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Signer Events Signature Timestamp

Identity Verification Details: 
      Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Workflow Name: DocuSign ID Verification
      Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identification Method: Electronic ID
      Type of Electronic ID: SE_BANKID
      Transaction Unique ID: cbb8f038-c15f-53f6-a70d-2d96b7ccc594
      Country of ID: SE
      Result: Passed
      Performed: 3/25/2021 11:03:25 AM
Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events Signature Timestamp

Editor Delivery Events Status Timestamp

Agent Delivery Events Status Timestamp

Intermediary Delivery Events Status Timestamp

Certified Delivery Events Status Timestamp

Carbon Copy Events Status Timestamp
Cecilia Sjöström
cecilia.sjostrom@vimmerby.se
Security Level: Email, Account Authentication 
(None)

Sent: 3/24/2021 3:37:03 PM

Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Accepted: 3/24/2021 8:26:26 AM
      ID: cf80cda7-a33f-4af1-be7d-235119512674

Witness Events Signature Timestamp

Notary Events Signature Timestamp

Envelope Summary Events Status Timestamps
Envelope Sent Hashed/Encrypted 3/24/2021 3:37:07 PM
Certified Delivered Security Checked 3/25/2021 11:03:46 AM
Signing Complete Security Checked 3/25/2021 11:04:53 AM
Completed Security Checked 3/25/2021 11:04:53 AM

Payment Events Status Timestamps

Electronic Record and Signature Disclosure
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ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE  

From time to time, KPMG AB (we, us or Company) may be required by law to provide to you 
certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing 
to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the 
information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically 
to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please 
confirm your agreement by selecting the check-

 

 
Getting paper copies  

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available 
electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send 
to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you 
elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time 
(usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to 
send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a 
$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the 
procedure described below. 

 
Withdrawing your consent  

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time 
change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures 
only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and 
disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures 
electronically is described below. 

 
Consequences of changing your mind  

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the 
speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to 
you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, 
and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such 
paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to 
receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents 
from us. 

 
All notices and disclosures will be sent to you electronically  
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Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide 
electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, 
authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 
available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you 
inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required 
notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given 
us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through 
the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as 
described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the 
consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures 
electronically from us. 

 
How to contact KPMG AB:  

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, 
to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to 
receive notices and disclosures electronically as follows: 
To contact us by email send messages to: nicolas.andersson@kpmg.se 

 
To advise KPMG AB of your new email address  

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures 
electronically to you, you must send an email message to us at nicolas.andersson@kpmg.se and 
in the body of such request you must state: your previous email address, your new email 
address.  We do not require any other information from you to change your email address.  

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your 
account preferences.  

 
To request paper copies from KPMG AB  

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided 
by us to you electronically, you must send us an email to nicolas.andersson@kpmg.se and in the 
body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and 
telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any. 

 
To withdraw your consent with KPMG AB  

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic 
format you may: 
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i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, 
select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may; 

ii. send us an email to nicolas.andersson@kpmg.se and in the body of such request you must 
state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other 
information from you to withdraw consent..  The consequences of your withdrawing consent for 
online documents will be that transactions may take a longer time to process.. 

 
Required hardware and software  

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The 
current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-
signing-system-requirements.  

 
Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically  

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to 
other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have 
read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for 
your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address 
where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, 
if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described 
herein, then select the check-box 

 

By selecting the check-
that: 

 You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and 
 You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send 

this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future 
reference and access; and 

 Until or unless you notify KPMG AB as described above, you consent to receive 
exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, 
acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 
available to you by KPMG AB during the course of your relationship with KPMG AB. 
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DocuSign  Envelope  ID: AD359D29-6190-45EB-A044-C5372FCA7F6D

Vi )l jl,
Ålj  Im

RevisionsDerattelse
Till  bolagsstämman  i Vimarhem  AB,  org.  nr  556478-5987

Rapport  om  årsredovisningen

fortsätta  verksamheten.  De upplyser,  när  så är tillämpligt,  om

förhållanden  som  kan påverka  förmågan  att fortsätta  verksamheten

och att använda  antagandet  om fortsatt  drift.  Antagandet  om fortsatt
drift  tillämpas  dock  inte om styrelsen  och verkställande  direktören
avser  att likvidera  bolaget,  upphöra  med verksamheten  eller  inte  har

något  realistiskt  alternativ  till att göra  något  av detta.

Uttalanden

Vi har uffört en revision  av årsredovisningen  fe)r Vimarhem  AB för  år 2020.  Bolagets  årsredovisning  ingår  på sidorna  1-23  i detta  dokument.

Enligt vår  uppfattning har  årsredovisningen  upprättats i enlighet  med årsredovisningslagen  och ger  en i alla väsentliga  avseenden  rättvisande
bild av Vimarhem  ABs  finansiella  ställning per  den 31 december  2020  och av dess  finansiella  resultat  och kassaflöde  för  året  enligt
årsredovisningsIagen.  Förvaltningsberättelsen  är förenlig  med  årsredovisningens  öwiga  delar.

Vi tillstyrker  därför  att  bolagsstämman  fastställer  resultaträkningen  och  balansräkningen.

Grund  för  uttalanden

Vi har utfört revisionen  enligt International Standards on Auditing  (ISA)  och god revisionssed  i Sverige.  Vårt  ansvar  enligt  dessa  standarder

beskrivs närmare  i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är  oberoende  i förhållande  till Vimarhem  AB enligt  god revisorssed  i Sverige  och har  i övrigt
fullgjort  vårt  yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa  krav.

Vi anser  att  de revisionsbevis  vi har inhämtat  är tillräckliga  och ändamålsenliga  som  grund  för  våra  uttalanden.

Styrelsens  och  verkställande  direktörens  ansvar

Det är styrelsen  och verkställande  direktören  som  har  ansvaret  för att
årsredovisningen  upprättas  och att den  ger  en rättvisande  bild enligt

årsredovisningslagen.  Styrelsen  och verkställande  direktören

ansvarar  även  för  den  interna  kontroll  som  de bedömer  är nödvändig
för  att upprätta  en årsredovisning  som  inte innehåller  några

väsentliga  felaktigheter,  vare  sig dessa  beror  på oegentligheter  eller
misstag.

Vid upprättandet  av årsredovisningen  ansvarar  styrelsen  och

verkställande  direktören  för  bedömningen  av bolagets  förmåga  att

Revisorns  ansvar

Våra  mål är att uppnå  en rimlig  grad  av säkerhet  om huruvida  

årsredovisningen  som  helhet  inte innehåller  några  våsentliga
felaktigheter,  vare  sig dessa  beror  på oegentligheter  eller  misstag,

och att lämna  en revisionsberättelse  som  innehåller  våra  uttalanden.

Rimlig  säkerhet  är en hög grad  av säkerhet,  men  är  ingen  garanti  för
att en revision  som  utförs  enligt  ISA och god revisionssed  i Sverige  -

alltid  kommer  att upptäcka  en väsentlig  felaktighet  om en sådan
finns.  Felaktigheter  kan  uppstå  på grund  av oegentligheter  eller

misstag  och anses  vara  väsentliga  om de enskilt  eller  tillsammans

rimligen  kan förväntas  påverka  de ekonomiska  beslut  som
användare  fattar  med  grund  i årsredovisningen.

drar  vi en slutsats  om lämpligheten  i att styrelsen  och

verkställande  direktören  använder  antagandet  om fortsatt  driff

vid upprättandet  av årsredovisningen.  Vi drar  också  en slutsats,
med  grund  i de inhämtade  revisionsbevisen,  om huruvida  det
finns  någon  väsentlig  osäkerhetsfaktor  som  avser  sådana

händelser  eller  förhållanden  som  kan  leda  till betydande  tvivel

om bolagets  förmåga  att fortsätta  verksamheten.  Om vi drar

slutsatsen  att det  finns  en väsentlig  osäkerhetsfaktor,  måste  vi i

revisionsberättelsen  fästa  uppmärksamheten  på upplysningarna
i årsredovisningen  om den  väsentliga  osäkerhetsfaktorn  eller,

om sådana  upplysningar  är otillräckliga,  modifiera  uttalandet  om

årsredovisningen.  Våra  slutsatser  baseras  på de revisionsbevis
som inhämtas  fram  till datumet  för revisionsberätteIsen.  Dock

kan framtida  händelser  eller  förhållanden  göra  att ett  bolag  inte
längre  kan  fortsätta  verksamheten.

utvärderar  vi lämpligheten  i de redovisningsprinciper  som

används  och rimligheten  i styrelsens  och verkställande

direktörens  uppskattningar  i redovisningen  och tillhörande
upplysningar.

Som  del av en revision  enligt  ISA använder  vi professionellt  omdöme

och har  en professionellt  skeptisk  inställning  under  hela  revisionen.
Dessutom:

identifierar  och  bedömer  vi riskerna  för  väsentliga  felaktigheter  i

årsredovisningen,  vare  sig dessa  beror  på oegentligheter  eller

misstag,  utformar  och utför  granskningsåtgärder  bland  annat

utifrån  dessa  risker  och inhämtar  revisionsbevis  som  är

tillräckliga  och ändamålsenliga  för  att utgöra  en grund  för  våra

uttalanden.  Risken  för  att inte  upptäcka  en väsentlig  felaktighet

till följd  av oegentligheter  är högre  än för  en väsentlig  felaktighet
som  beror  på misstag,  effersom  oegentligheter  kan innefatta
agerande  i maskopi,  förfalskning,  avsiktliga  utelämnanden,

felaktig  information  eller  åsidosättande  av intern  kontroll.

skaffar  vi oss  en förståeise  av den  del av bolagets  interna

kontroll  som  har  betydelse  för  vår  revision  för  att utforma

granskningsåtgärder  som  är lämpliga  med  hänsyn  till

omständigheterna,  men inte för att utiala  oss om effektiviteten  i

den interna  kontrollen.

utvärderar  vi den övergripande  presentationen,  strukturen  och

innehålleti  årsredovisningen,  däribland  upplysningarna,  och om

årsredovisningen  återger  de underliggande  transaktionerna  och
händelserna  på ett sätt  som  ger  en rättvisande  bi!d.

Vi måste  informera  styrelsen  om bland  annat  revisionens  planerade
omfattning  och inriktning  samt  tidpunkten  för  den.  Vi måste  också

informera  om betydelsefulla  iakttagelser  under  revisionen,  däribland

de eventuella  betydande  brister  i den  interna  kontrollen  som  vi
identifierat.

Revisionsberättelse  Vimarhem  AB, org.  nr 556478-5987,  2020 1 (2)
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DocuSign  Envelope  ID: AD359D29-6190-45EB-A044-C5372FCA7F6D
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Rapport  om  andra  krav  enligt  lagar  och  andra  författningar

Uttalanden

Lltöver  vår  revision  av årsredovisningen  har  vi även  utfört  en revision  av styrelsens  och verkställande  direktörens  förvaltning  för  Vimarhem  AB
för  år 2020  samt  av förslaget  till dispositioner  beträffande  bolagets  vinst  eller  förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman  disponerar  vinsten  enligt  förslaget  i förvaltningsberättelsen  och  beviljar  styrelsens  ledamföer  och  verkställande
direktören  ansvarsfrihet  för räkenskapsåret.

Grund  för  uttalanden

Vi har  utfört  revisionen  enligt  god revisionssed  i Sverige.  Vårt  ansvar  enligt  denna  beskrivs  närmare  i avsnittet  Revisorns  ansvar.  Vi är

oberoende  i förhållande  till Vimarhem  AB enligt  god  revisorssed  i Sverige  och har  i övrigt  fullgjort  vårt  yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa  krav.

Vi anser  att de revisionsbevis  vi har inhämtat  är tillräckliga  och ändamålsenliga  som  grund  fijr  våra  uttalanden.

Styrelsens  och  verkställande  direktörens  ansvar

Det  är styrelsen  som  har  ansvaret  för  förslaget  till dispositioner

beträffande  bolagets  vinst  eller  förlust.  Vid  förslag  till utdelning
innefattar  detta  bland  annat  en bedömning  av om utdelningen  är

försvarlig  med hänsyn  till de krav  som  bolagets  verksamhetsart,

omfattning  och  risker  ställer  på storleken  av bolagets  egna  kapital,

konsoIideringsbehov,  likviditet  och  ställning  i övrigt.

Styrelsen  ansvarar  för  bolagets  organisation  och förvaltningen  av

bolagets  angelägenheter.  Detta  innefattar  bland  annat  att fortlöpande
bedöma  bolagets  ekonomiska  situation  och att tillse  att bolagets

Revisorns  ansvar

Vårt  mål beträffande  revisionen  av förvaltningen,  och därmed  vårt

uttalande  om ansvarsfrihet,  är att inhämta  revisionsbevis  fiör att med

en rimlig  grad av säkerhet  kunna  bedöma  om någon  styrelseledamot
eller  verkställande  direktören  i något  väsentligt  avseende:

företagit  någon  åtgärd  eller  gjort  sig skyldig  till någon

försummelse  som  kan föranleda  ersättningsskyIdighet  mot

bolaget,  eller

på något  annat  sätt  handlat  i strid  med aktiebolagslagen

årsredovisningslagen  eller  bolagsordningen.

Vårt  mål beträffande  revisionen  av förslaget  till dispositioner  av
bolagets  vinst  eller  förlust,  och därmed  vårt  uttalande  om detta,  är att

med rimlig  grad  av säkerhet  bedöma  om förslaget  är förenligt  med
aktiebolagslagen.

Rimlig  säkerhet  är en hög grad  av säkerhet,  men  ingen  garanti  för  att

en revision  som  utförs  enligt  god revisionssed  i Sverige  alltid  kommer

att upptäcka  åtgärder  eller  försummelser  som  kan  föranleda

organisation  är utformad  så att bokf5ringen,  medelsförvaltningen  och

bolagets  ekonomiska  angelägenheter  i öwigt  kontrolleras  på ett
betryggande  sätt.

Verkställande direktören  ska  sköta  den  löpande  förvaltningen  enligt

styrelsens  riktlinjer  och anvisningar  och bland  annat  vidta  de

åtgärder  som  är nödvändiga  för att bolagets  bokföring  ska fullgöras  i
överensstämmelse  med  lag och  för  att medelsförvaltningen  ska
skf5tas  på ett betryggande  sätt.

ersättningsskyIdighet  mot  bolaget,  eller  att ett  förslag  till dispositioner

av bolagets  vinst  eller  förlust  inte är förenligt  med  aktiebolagslagen.

Som  en del av en revision  enligt  god  revisionssed  i Sverige  använder
vi professionellt  omdöme  och har  en professionellt  skeptisk

inställning  under  hela  revisionen.  Granskningen  av förvaltningen  och
förslaget  till dispositioner  av bolagets  vinst  eller  förlust  grundar  sig
främst  på revisionen  av räkenskaperna.  Vilka  tillkommande

granskningsåtgärder  som utfijrs  baseras  på vår  professionella

bedömning  med utgångspunkt  i risk  och väsentlighet.  Det  innebär  att
vi fokuserar  granskningen  på sådana  åtgärder,  områden  och

förhållanden  som  är väsentliga  för  verksamheten  och  där  avsteg  och
överträdelser  skulle  ha särskild  betydelse  för  bolagets  situation.  Vi
går  igenom  och prövar  fattade  beslut,  beslutsunderlag,  vidtagna

åtgärder  och andra  förhållanden  som  är relevanta  för  vårt  uttalande

om ansvarsfrihet.  Som  underlag  för  vårt  uttalande  om styrelsens

förslag  till dispositioner  beträffande  bolagets  vinst  eller  förlust  har  vi
granskat  om förslaget  är förenligt  med  aktiebolagslagen.

Jönköping  den 25 mars  2021

KPMG  AB

Auktoriserad  revisor
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DocuSign  Envelope  ID: AD359D29-61

Granskningsrapport  för  år  2020
Till  årsstämman  i Vimarhem  AB

Org  m 556478-5987

Jag har  granskat  Vimarhem  ABs  verksamhet  avseende  räkenskapsåret  2020.

Styrelsen  och verkställande  direktören  ansvarar  för  att verksamheten  bedrivs  i enlighet  med

gällande  bolagsordning,  ägardirektiv  och beslut samt de föreskrifter  som  gäller  för

verksamheten.

Lekmannarevisors  ansvar är att granska  verksamhet  och intern  kontroll  samt pröva  om

verksamheten  bedrivits  i enlighet  med fullmäktiges  uppdrag  och mål.

Granskningen  har  utförts  enligt  aktiebolagslagen,  kommunallagen,  kommunens

revisionsreglemente  och god revisionssed  i kommunal  verksamhet  samt  fastställda

ägardirektiv.

Granskningen  har utgått  från bedömning  av väsentlighet  och risk. Samråd  har skett med

bolagets  auktoriserade  revisor.  Jag har  vid  fullgörandet  av  mitt  revisionsuppdrag

sammanträffat  med bolagets  funktionärer  i ett antal för  granskningen  väsentliga  frågor.  Jag

har även granskat  väsentliga  beslut,  åtgärder  och förhållanden  i bolaget  genom  att ta del av

styrelseprotokoll  och övriga  handlingar.

Granskningen  har genomförts  med den inriktning  och omfattning  som behövs  för att ge

rimlig  grund  för  bedömning  och prövning.

Jag bedömer  att bolaget  bedrivit  sin verksamhet  i enlighet  med gällande  ägardirektiv.

Bolagets  ägare har fastställt  två ekonomiska  mål för 2020. Bolaget  uppnår  målen -

avkastning  på 3 procent.  Då. avkastningen  2020-12-31  var  7,2 procent.

Soliditeten  2020-12-31  har förbättrats  till  12,7procent

Utdelning  och koncernbidrag  har lämnats  enligt  fastställda  direktiv.

Jag bedömer  sammantaget  att bolagets  verksamhet  i allt väsentligt  har skötts på ett

ändamålsenligt  och från ekonomisk  synpunkt  tillfredsställande  sätt samt att bolagets  interna

kontroll  varit  tillräcklig.  Jag finner  därför  ingen  anledning  till  anrnärkning  mot  styrelsens

ledamöter  eller  mot  verkställande  direktören.

Vimmerby  den 25 mars 2021.

)ocu8igned  by:

Rol:arid  I16ffi-ik

Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-03-16 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 58  2021/101 Id  
 

Uppföljning Intern kontrollplan 2020 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljning av intern 
kontrollplan för år 2020. 
 

Sammanfattning 
Sammanställning för hela kommunen. 

Barn- och utbildningsnämndens samt socialnämndens dokument har varit uppe i 
respektive nämnd. 

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag – kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-02-23, § 33, Uppföljning 
Intern kontrollplan 2020, id 2021.694 
Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan 2020 – Uppföljning, id 223077 
Uppföljning Intern kontrollplan 2020 - Hela kommunen, id 223074 
 

Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige 
--- 
barn- och utbildningsnämnden 
socialnämnden 
kommunstyrelseförvaltningens avdelningar 
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Förvaltning/Avdelning Process/Rutin/System Kontrollmoment
Granskningen ska 

utföras/Frekvens
Kontrollmetod Kontrollansvarig Rapportering till

Risk- och 

väsentlighetsbe

dömning

Uppföljning 

gjord enligt 

plan JA/NEJ

Bedömning/Konstaterad avvikelse Förslag på åtgärd

Om uppföljning ej 

gjorts. Kan vara klart 

till 2021-XX-XX 

JA/NEJ

Förslag på 

kontroll 

2021

Administrativa avdelningen Redovisning samtliga 

medborgarförslag och 

motioner

Redovisning av status, inkl. kontroll 

av att medborgarförslag och 

motioner är besvarade, enligt 

kommunallag och reglemente

Två gånger per år, april 

och oktober

Uppföljning Kommunsekreterare Kommunfullmäktige JA 7 av 21 ej avgjorda motioner är 

äldre än ett år.

4 av 10 ej avgjorda 

medborgarförslag är äldre än ett 

år.

Förnyad påminnelse till 

verksamheter som ska hantera 

svar på medborgarförslag och 

motioner kommer att hanteras 

av administrativa avdelningen.

2021-06-30

Administrativa avdelningen Redovisning av 

medborgarförslag med 

förenklad hantering

Redovisning av status, inkl. kontroll 

av att medborgarförslagen är 

besvarade, enligt reglemente

Två gånger per år, april 

och oktober

Uppföljning Kommunsekreterare Kommunfullmäktige JA Inga medborgarförslag har 

hanterats förenklat under 2020.

Administrativa avdelningen Synpunkts- och 

klagomålshantering

Kontroll av att synpunkter och 

klagomål är hanterade och 

besvarade enligt policy/rutin

Årligen, januari Uppföljning Administratör Kommunstyrelsen NEJ 2021-04-20 

Redovisning till KS

HR-avdelningen

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

överens med befattning i våra 

lönesystem

Årligen vid löneöversyn Stickprov samt 

gruppvis genomgång

Lönesamordnare HR-chef, vidare till 

förvaltningschef och 

nämnd

3*2=6 JA Felaktiga AID-koder Upprättade

HR-avdelningen Rekryteringsprocess Genom introduktion av nya chefer 

och utbildning ska vi säkerställa att 

vi har en kommunövergripande 

rekryteringsprocess. T ex 

annonsering via reachmee, 

kandidathantering (nej, takc), 

intervjuer- och referensguider och 

CV/dokument/betyg/intyg till 

personalakt.

Kvartalsvis Stickprov genom 

kontakt med chefer 

samt kontroll i 

Reachmee att 

uppdrag avslutas mm

HR-konsult HR-chef, vidare till  

förvaltningschef och 

nämnd

3*3=9 JA Varierat utfall Kontinuerlig uppföljning, stöd 

och utbildning till chefer

HR-avdelningen Sjukfrånvaro Genom introduktion av nya chefer 

och utbildning ska vi säkerställa att 

kommunens rehabiliteringsrutin 

efterlevs. T ex rehabutredning ska 

göras vid upprepad korttidsfrånvaro 

(6ggr) och vid långtidsfrånvaro (mer 

än 14 dagar)

Kvartalsvis Löpande genom 

registrering i Adato 

samt utdrag i Adato 

kvartalsvis

HR-konsult HR-chef, vidare till  

förvaltningschef och 

nämnd

3*4=12 JA Varierat utfall Kontinuerlig uppföljning, stöd 

och utbildning till chefer

HR-avdelningen Systematiskt 

arbetsmiljöarbete

Genom introduktion av nya chefer 

och utbildning ska vi säkerställa att 

kommunens arbetsgång för 

systematiskt arbetsmiljöarbete 

efterlevs.

Årsvis Arbetsmiljörapport HR-konsult HR-chef, vidare till  

förvaltningschef och 

nämnd

3*4=12 JA Varierat utfall Kontinuerlig uppföljning, stöd 

och utbildning till chefer

HR-avdelningen Rätt lön Säkerställa att rätt lön och 

sysselsättningsgrad är registrerat i 

systemet.

Löpande, samt årsvis i 

samband med 

lönerevision

Löpande genom 

signallistor samt 

årligen i samband 

med lönerevisionen

Lönesamordnare HR-chef, vidare till  

förvaltningschef och 

nämnd

2*3=6 JA Fel lön Upprättade

HR-avdelningen Rätt lön Rimlighetsbedömning vid 

löneutbetalningar till bank

Månatligen vid varje 

utbetalningstillfälle

Deöma rimligheten 

av totalsumman

Lönesamordnare HR-chef, vidare till  

förvaltningschef och 

nämnd

2*3=6 JA Fel lön Upprättade

HR-avdelningen Rätt lön Stickprovskontroll av längre 

sjukfrånvaro

Månatliga kontroller av 

kända ledigheter

Stickprov i medvind 

och ecomp.

Lönesamordnare HR-chef, vidare till  

förvaltningschef och 

nämnd

2*3=6 JA Fel lön Upprättade

HR-avdelningen Avgångskoder Se till att avgångskoder vid avslutad 

tjänst stämmer i lönesystemet. 

Blankett ska användas.

Kvartalsvis Stickprov Lönesamordnare HR-chef, vidare till  

förvaltningschef och 

nämnd

3*3=9 JA Felaktiga avgångskoder Upprättade

HR-avdelningen Anställningsavtal Kontrollera att det finns 

anställningsavtal på personer som 

får lön utbetald.

Månatlig Stickprov på 10 

utbetalningar

Lönesamordnare HR-chef, vidare till  

förvaltningschef och 

nämnd

2*3=6 JA Fel lön Upprättade

HR-avdelningen Beslutattest Kontrollera att chef har 

beslutattesterat utbetalning av lön.

Månatlig Stickprov på 10 

utbetalningar

Lönesamordnare HR-chef, vidare till  

förvaltningschef och 

nämnd

2*3=6 JA Felaktig frånvaro korrigerad Upprättas månadsvis

Internkontrollplan 2020 - Vimmerby Kommun
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HR-avdelningen Organisationsträdet Se över organisationsträdet så att 

det stämmer med hur verksamheter, 

enheter och chefer är organiserade.

Kvartalsvis Kontakt med chefer Lönesamordnare HR-chef, vidare till  

förvaltningschef och 

nämnd

3*2=6 JA Varierat utfall Kontinuerlig uppföljning, stöd 

och utbildning till chefer

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen F-skattsgranskning Kontrollera att leverantörer har F-

skatt

1 gång per år Stickprov på 30 

fakturor

Ekonom Kommunstyrelsen JA Uppföljning sker dagligen vid varje 

betalningstillfälle via programmet 

Inyett

Ekonomiavdelningen Avtalstrohet Kontroll att inköp genomförs mot 

avtalsleverantörer

1 gång per år Kolla inköp gjorda 

under året för 

respektive 

kontogrupp, ex 

livsmedel

Controller Kommunstyrelsen NEJ Kommer påbörja 

kontroll för 2021.

Ekonomiavdelningen Beslutsattestbehörighet Kontroll att rätt användare är 

beslutattestbehörig i RainDance

Minst 1 gång per år Utskick av rapport 

från Raindance till 

respektive 

förvaltning/avdelning

s controller för 

kontroll att 

användare har rätt 

beslutsattestbehörigh

et.

Redovisningsansvarig Kommunstyrelsen JA Genomförs en gång per år. 

Ekonomiavdelningen Tillgång på likvida medel Att likvida medel finns för 

kommande utbetalning

Löpande Avstämning mot 

bankkonto och 

kommande 

utbetalningar

Ekonomichef Kommunstyrelsen JA Följs dagligen, samordning 

likviditet inom koncernen sker via 

finansgrupp

Ekonomiavdelningen Föreningsbidrag Att utbetalning sker enligt fastställd 

rutin

1 gång per år Stickprov på 

utbetalda bidrag

Ekonom Kommunstyrelsen NEJ Stickprov har ej genomförts

Samhällsbyggnadsavdelningen

Samhällsbyggnadsavdelningen Måluppfyllelse Analys och mätning av 2020 års 

uppsatta mål

Minst två gånger per år. 

Delårsbokslut, 8månader 

31/8 samt vid 

årsredovisningen 31/12

Analys, mätning Respektive 

verksamhetschef

Controller och 

samhällsbyggnadschef, 

vidare till KS

JA Alla mål utom två har uppnåtts. De 

som ej har uppnåtts är pga covid-

19. För ett av de uppnådda målen, 

en ekonomi i balans, bör dock 

noteras att avvikelser finns på 

verksamhetsnivå. 

Samhällsbyggnadsavdelningen Budgetuppföljning Nettobudget följs upp och prognos 

tas fram vilket resulterar i 

nämndsrapport.

Enligt 

ekonomiavdelningens 

nämndsrapportsplan, till 

största del månadsvis

Analys av ack utfall, 

prognos utifrån ack 

utfall samt kända 

eller uppskattade 

framtida avvikelser

Controller tillsammans 

med verksamhetschefer

Samhällsbyggnadschef, 

ekonomiavdelning och 

KS

JA Kontinuerlig budgetuppföljning är 

genomförd. Resultatet 2020 är ett 

överskott på 6,6 mnkr mot budget, 

vilket motsvarar 6%. 

Samhällsbyggnadsavdelningen Investeringsuppföljning Kontroll av utfall och prognos per 

projekt och totalt.

Minst en gång per tertial 

(april, aug, dec)

Ack utfall och 

känt/uppskattat 

framtida utfall

Respektive projektledare Samhällsbyggnadschef, 

vidare till 

ekonomiavdelningen 

och KS

JA Nästan hela budgeten är 

förbrukad, 78,9 mnkr av totalt 80 

mnkr, men omprioriteringar under 

året inom total ram. 

Samhällsbyggnadsavdelningen Mervärdeskatt Uppföljning för att säkerställa att 

moms för bostadsanpassningar, 

hyresfastigheter samt leasingbilar 

konteras rätt.

Minst två gånger per år: 

Delårsbokslut, 8 månader 

31/8 samt vid 

Årsredovisning, helår 

31/12

Uppföljning i 

Raindance på 

berörda 

verksamheter/objekt/

konton

Controller Ekonomiavdelningen 3*2=6 JA Ev avvikelser följs upp och 

korrigeras fortlöpande. Under 

2020 har ett mycket litet antal 

avvikelser noterats. 

Fortsatt regelbunden översyn 

samt påminnelser vid avvikelser 

till administratörer. Fortsatta 

auto-notiser i Raindance 

kopplat till berörda konton och 

objekt.

Samhällsbyggnadsavdelningen Rutiner för intäkter och 

fakturering

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

budget/antal 

brukare/antal 

debiterade 

timmar/antal 

falsklarm.

Controller tillsammans 

med verksamhetschefer

Samhällsbyggnadschef 2*2=4 JA

Samhällsbyggnadsavdelningen Egenkontroll kost Säkerställa att kvalitet och lagkrav 

följs för säker livsmedelshantering.

Kontroll och 

dokumentation utförs 

enligt verksamhetens 

egenkontrollprogram. 

Frekvensen är beroende 

på verksamhetens 

utformning och storlek.

Temperatur-mätning, 

granskning

Respektive medarbetare på 

enheten

Områdeschef

Kostchef

3*4=12 JA
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Samhällsbyggnadsavdelningen Tillförlitlig Backup Program tillgängliga på server, ej 

egen hårddisk

Två gånger per år, mars 

och sept.

Genomgång av 

använda program.

Verksamhetschefer Samhällsbyggnadschef 2*2=4 NEJ Finns program som avviker och 

behöver säkras upp i våra 

verksamheter.

Titta över och ta fram processer 

tillsammans med kommunens IT-

samordnare.

Samhällsbyggnadsavdelningen Delegering av ansvar Att delegering av ansvar finns för 

heta arbeten, arbetsmiljö, och 

elsäkerhet och att dessa hålls 

uppdaterade. Att regler och 

lagstiftning följs gällande 

ovanstående.  

En gång per år, maj. Genomgång av 

delegations-

dokument.

Samhällsbyggnadschef Kommunchef 2*2=4 NEJ Behöver säkras upp, dock 

omfattande arbete men viktigt.

Planeras genomföras maj 2021.

Samhällsbyggnadsavdelningen Rätt person på rätt plats Kontroll av att personalkostnader 

kostnadsförs mot rätt ansvar, 

verksamhet och objekt.

Månadsvis i samband 

med löneutbetalning

Medvind och 

Raindance

Närmaste chef Till verksamhetschef 

och HR-avdelningen vid 

avvikelse.

2*1=2 NEJ Görs delvis, men ej av alla och ej 

kontinuerligt/månadsvis i samband 

med löneutbetalningar. 

Påminna om vikten och utbilda i 

de fall det behövs, detta är 

delvis redan påbörjat. 

Samhällsbyggnadsavdelningen Internrepresentation Budget för internrepresentation ska 

grunda sig på 250 kr/pers och år.

Avvikelser mot budget 

följs upp i samband med 

årsbokslut.

Uppföljning intern-

representations-

kontot i Raindance.

Controller Samhällsbyggnadschef 2*3=6 JA Konstaterad avvikelse från budget 

är 22 tkr (efter korr för 

felkontering). Genomsnittligt utfall 

per person är 292 kr (baserat på 

antalet anställda personer under 

året ex timvikarier). Kostnader för 

uppvaktningar i samband med 

avtackningar, pensionsavgångar, 

jämna födelsedagar och dylikt 

uppgick till ca 17 tkr, vilket enligt 

tolkning ej ryms i beloppet 250 

kr/pers. Genomsnittligt utfall per 

person exkl uppvaktningar uppgick 

till 236 kr.

Sedan tidigare har en ökad 

tydlighet kring den sk 

aktivitetspengen (250 kr/pers) 

efterfrågats. Tydligheten 

förväntas öka då riktlinjer för 

representation är under 

framtagande. Eftersom de flesta 

verksamheter enligt tradition 

anordnar julbord för sina 

anställda är det viktigt att under 

året "reservera" pengar till 

detta.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Systematiskt 

kvalitetsarbete

Huvudmannen planerer, följer upp 

och utvecklar sina verksamheter 

kontinuerligt. Huvudmannen tar till 

vara resultaten och omsätter dessa i 

åtgärder för att förbättra 

måluppfyllelse.

Februari Analys av 

handlingsplan för 

systematiskt 

kvalitetsarbete

Fövaltningschef Förvaltningschef 2*3=6 JA Rutiner och dokumentation har 

justerats med chefsgruppen. 

Resultat går att få ut ur system. 

Utbildningstilfälle kring analys 

genomförd. Viss försening av 

åtgärder pga pandemi.

Barn- och utbildningsnämnden Ekonomirutiner 1. Upphandling. 2. Uppföljning och 

stöd till rekotorer. 3. Uppföljning av 

IKE

1. Årsvis. 2. Årsvis. 3. 

Terminvis

1. Analys. 2. Analys. 

3. Stickprov

Controller Förvaltningschef 1. 3*3=9. 2. 

2*2=4. 3. 2*3=6

JA 1. Förbättring. Upphandlingsregler 

följs när det gäller planerade inköp, 

men inte i lika hög grad när det 

gäller spontana eller akuta inköp. 

2. Fungerande verktyg och 

uppföljningar. 3. Ingen avvikelse

Barn- och utbildningsnämnden Systematiskt 

arbetsmiljöarbete

Följs Vimmerby kommuns modell 

med tillhörande rutiner? Utförs 

skyddsronden årligt? Uppdateras 

krisplanen årligen?

Årsvis Analys Respektive 

verksamhetschef

Förvaltningschef 2*3=6 JA Ingen avvikelse

Barn- och utbildningsnämnden Information till 

medborgare

Är informationen på kommunens 

hemsida katuell och korrekt?

Årsvis Stickprov Förvaltningssekreterare Förvaltningschef 3*2=6 JA Fåtal avvikelser. Kontrollen inom 

processen är tillfredställande.

Barn- och utbildningsnämnden Beslut om 

åtgärdsprogram

Beslut om åtgärdsprogram i 

grundskolan sker enligt nationella 

styrdokument

Terminsvis Stickprov Kvalitetssamordnare Förvaltningschef 3*3=9 JA Få åtgärdsprogram  i systemet på 

en enhet. Utbildning i verktyg har 

skett. Djupare analys visar brist i 

rutiner kring uppföljning av extra 

anpassningar och osäkerhet kring 

vilka åtgärder som behöver 

dokumenteras i ÅP.

Framtagande av rutiner och 

utbildning på aktuell enhet.
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Barn- och utbildningsnämnden Administrationsrutiner 1. Anmälan av delegationsbeslut. 2. 

Diarieföring. 3. Skolpliktsbevakning

1. Årsvis. 2. Årsvis. 3. 

Terminvis

1 och 2: Analys, 3: 

Genomgång av 

kommunens alla 

folkbokförda barn 

från 6års ålder och 

uppåt.

Förvaltningssekreterare 

och Controller

Förvaltningschef 1. 3*3=6. 2. 

2*3=6. 3. 2*4=8

JA 1. En förbättring i att 

delegationsbelust anmäls och att 

de anmäls inom skälig tid. 2. 

Diarieföringen fungerar och 

handlingar och ärenden diarieförs 

på rätt sätt. 3. Förbättrat verktyg 

underlättar skolpliktsbevakningen. 

Processen fungerar, men 

rektorerna saknar kunskap om 

rutinen. 

1. Kontinuerlig information. 2. 

Fortsatt utbildningsinsatser, 

framförallt vid införandet av 

informationshanteringsplanen. 

3. Skriftlig information till 

rektorerna.

Barn- och utbildningsnämnden Statsbidrag Kontroll av rutiner för ansökning av 

statsbidrag

Årsvis Analys Kvalitetssamordnare Förvaltningschef 1*3=3 JA Ingen avvikelse

Barn- och utbildningsnämnden Rekrytering 1. Skrivs anställningsavtal enligt 

regler och anvisningar? 2. Begärs 

utdrag ur belastningsregistret  vid 

nyanställning?

Årsvis Stickprov Ekonom Förvaltningschef 1. 2*3=6. 2. 

2*4=8

JA Ingen avvikelse

Socialnämnden

Socialnämnden - Basgranskning Socialnämndens mål 

utifrån balanserat 

styrkort

Hur uppfylls de fyra målen:

• En ekonomi i balans (100 % vid 

bokslut)

• Brukare och patienter ska vara 

nöjda med de insatser som ges 

(minst genomsnittsnivå med nöjda 

brukare/patienter i nationell 

brukarundersökning)

• Verksamheten ska ha medarbetare 

med god kompetens att utföra sitt 

uppdrag (80% av tillsvidareanställda 

medarbetare ska ha adekvat 

kompetens för sitt uppdrag)

• Invånare och brukare ska ges 

möjlighet till trygghet, säkerhet och 

självständighet genom att det finns 

verksamhet som motsvarar behov 

(Beslut ska vara verkställda inom tre 

månader)

Två gånger per år: 

Delårsbokslut, 8månader 

31/8 samt vid 

årsredovisningen helår 

31/12

Analys, ärende till 

socialnämnd

Controller, 

Kvalitetssamordnare och 

verksamhetschef 

bemanningsenhet

Förvaltningschef, 

vidare till 

socialnämnden och 

kommunstyrelsen.

JA Målen följs upp kontinuerligt för 

att fortlöpande uppmärksamma 

avvikelser från måluppfyllelse.

Avvikelser som ska åtgärdas och 

som uppmärksammas vid 

delårsbokslut och bokslut 

återförs kontinuerligt till 

verksamheterna.

Socialnämnden - Basgranskning Ledningssystem för 

systematiskt 

kvalitetarbete

Rätt person gör saker på rätt saker. 

Utvecklas och säkras kvaliteten i 

verksamheterna?

Årligen, i samband med 

upprättande av 

kvalitetsberättelse och 

patientsäkerhetsberättels

e

Checklista, 

egenkontroll, ärende 

till socialnämnd

Kvalitetssamordnare och 

MAS

Socialnämnden JA Se respektive tjänsteskrivelse. Se respektive tjänsteskrivelse.

Socialnämnden - Basgranskning Budgetuppföljning, 

verksamhetsmått

Nettobudget, förbrukad, prognos +-. 

Bl a icke verkställda beslut, 

vårddygn, ek. bistånd, utredningar, 

kö till boende, hemtjänsttimmar, 

pers.ass/tim, antal patienter

Mars, april, maj, 

september och oktober

Analys, ärende till 

nämnd

Controller och Ekonom Socialnämnden JA Måtten följs kontinuerligt för att 

fortlöpande uppmärksamma 

avvikelser

Avvikelser som ska åtgärdas och 

som uppmärksammas återförs 

kontinuerligt till 

verksamheterna.

Socialnämnden - Basgranskning Myndighetsutövning Systematisk uppföljning av 

myndighetsutövning

April Urval/stickprov Kvalitetssamordnare och 

verksamhetschef

Socialnämnden JA Granskning har gjorts av strukturen 

i myndighetsjournaler. 

Urval/stickprov visar på att den 

inte alltid går att följa ärendets 

gång i myndighetsjournalen p g a 

avsaknad av händelser.

I samband med införande av 

IBIC samt nytt 

verksamhetssystem kommer 

strukturen att ses över för att 

blir tydligare/mer enhetlig 

mellan olika handläggare.

Socialnämnden - Basgranskning Privata medel Följs riktlinjer/rutiner September, årligen Analys/kontroll Controller och Ekonom Förvaltningschef 3*3=9 NEJ På grund av Covid-19 har inte 

någon kontroll/några besök gjorts 

på något/några gruppboenden 

eller vård- och omsorgsboenden.
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Socialnämnden - Basgranskning Styrdokument Finns aktuellta styrdokument? Vilka 

styrdokument bör revideras? Finns 

de lätttillgängligt - enkelt att hitta?

Oktober, årligen. 

Intranätet och hemsidan, 

genomgång

Analys Övergripande ansvar: 

förvaltningssekreterare 

och 

förvaltningsadministratöre

r. Samt: 

kvalitetssamordnare och 

MAS. Vid behov: 

Verksamhetschefer

Förvaltningschef 2*2=4 JA Automatiska 

bevakningar/påminnelser gör att 

material granskas kontinuerligt. 

När nya styrdokument fattas av 

nämnd och ledningsgrupp byts de 

gamla ut. Styrdokument som gäller 

för hela länet länkas för att säkra 

senaste versionen.

Aktiva chefer och medarbetare 

som uppmärksammar att 

dokument behöver bytas ut. 

Möjligheten till egna undersidor 

och anpassningar till 

verksamheten finns. Vid 

introduktion av chefer tas detta 

upp. Att datera och skrivskydda 

dokumenten är några åtgärder.

Socialnämnden - Basgranskning Behörighet i procapita Följs rutiner? Startas och avslutas 

behörigheter?

September, årligen Urval/stickprov IT-samordnare Förvaltningschef 3*2=6 JA Manuell handpåläggning. Vid 

uppstart finns rutin som fungerar. 

Följsamheten för rutin för avslut 

och ändring är inte 100%ig. 

Rutinen för avslut och ändring 

måste göras känd!

Socialnämnden - Basgranskning Rutiner för intäkter Får vi in de intäkter vi kan få in? (ex 

avigfter äldreomsorg, placeringar 

vuxna, betalar föräldrar för 

placerade barn?)

Oktober, årligen. Urval/stickprov Controller, Ekonom och 

enhetschefer

Förvaltningschef 2*2=4 JA Uppmärksammades i samband 

med uppdatering av 2021 års taxor 

och avgifter.

Göra chefer uppmärksammade 

att ta upp möjliga intäkter i 

taxan.

Socialnämnden - Basgranskning Dataskyddsförordningen Personuppgiftsbiträdesavtal Hösten, årligen Urval/stickprov Dataskyddssamordnare Förvaltningschef 3*3=9 - -

Socialnämnden - Basgranskning Dataskyddsförordningen Efterlevnad av rutiner för loggning Hösten, årligen Urval/stickprov Dataskyddssamordnare Förvaltningschef 3*3=9 JA Granskning av att loggning 

genomförs enligt rutin 

(4gånger/år)

Rutinen fungerar enligt 

rutinbeskrivning.

Socialnämnden - Särskild 

granskning

Styrdokument Följ styrdokument? Är det känt hos 

de som behöver? Är det 

lättillgängligt?

Två styrdokument, 

oktober, årligen

Urval/stickprov Kvalitetssamordnare och 

verksamhetschef

Förvaltningschef NEJ Socialförvaltningens ledningsgrupp 

beslutade att inte granska några 

styrdokument 2020.
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-03-16 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 59  2021/102 Id  
 

Internkontrollplan 2021 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
internkontrollplan för år 2021. 

 
Sammanfattning 
Sammanställning för hela kommunen. 

Barn- och utbildningsnämndens samt socialnämndens dokument har varit uppe i 
respektive nämnd. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag – kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-02-23, § 34, id 2021.697 
Internkontrollplan 2021 
Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan 2021, id 223079 
Internkontrollplan 2021 hela kommunen, id 223078 
 
Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige 
--- 
barn- och utbildningsnämnden 
socialnämnden 
kommunstyrelseförvaltningens avdelningar 
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Förvaltning/Avdelning Process/Rutin/System Kontrollmoment
Granskningen ska 

utföras/Frekvens
Kontrollmetod Kontrollansvarig Rapportering till

Risk- och 

väsentlighetsbe

dömning

Administrativa avdelningen Redovisning samtliga 

medborgarförslag och 

motioner

Redovisning av status, inkl. kontroll 

av att medborgarförslag och 

motioner är besvarade, enligt 

kommunallag och reglemente

Två gånger per år, april 

och oktober

Uppföljning Kommunsekreterare Kommunfullmäktige

Administrativa avdelningen Redovisning av 

medborgarförslag med 

förenklad hantering

Redovisning av status, inkl. kontroll 

av att medborgarförslagen är 

besvarade, enligt reglemente

Två gånger per år, april 

och oktober

Uppföljning Kommunsekreterare Kommunfullmäktige

Administrativa avdelningen Synpunkts- och 

klagomålshantering

Kontroll av att synpunkter och 

klagomål är hanterade och 

besvarade enligt policy/rutin

Årligen, januari Uppföljning Administratör Kommunstyrelsen

HR-avdelningen

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

överens med befattning i våra 

lönesystem

Årligen vid löneöversyn Stickprov samt 

gruppvis genomgång

Lönesamordnare HR-chef, vidare till 

förvaltningschef och 

nämnd

3*2=6

HR-avdelningen Rekryteringsprocess Genom introduktion av nya chefer 

och utbildning ska vi säkerställa att 

vi har en kommunövergripande 

rekryteringsprocess. T ex 

annonsering via reachmee, 

kandidathantering (nej, takc), 

intervjuer- och referensguider och 

CV/dokument/betyg/intyg till 

personalakt.

Kvartalsvis Stickprov genom 

kontakt med chefer 

samt kontroll i 

Reachmee att 

uppdrag avslutas mm

HR-konsult HR-chef, vidare till  

förvaltningschef och 

nämnd

3*3=9

HR-avdelningen Sjukfrånvaro Genom introduktion av nya chefer 

och utbildning ska vi säkerställa att 

kommunens rehabiliteringsrutin 

efterlevs. T ex rehabutredning ska 

göras vid upprepad korttidsfrånvaro 

(6ggr) och vid långtidsfrånvaro (mer 

än 14 dagar)

Kvartalsvis Löpande genom 

registrering i Adato 

samt utdrag i Adato 

kvartalsvis

HR-konsult HR-chef, vidare till  

förvaltningschef och 

nämnd

3*4=12

HR-avdelningen Systematiskt 

arbetsmiljöarbete

Genom introduktion av nya chefer 

och utbildning ska vi säkerställa att 

kommunens arbetsgång för 

systematiskt arbetsmiljöarbete 

efterlevs.

Årsvis Arbetsmiljörapport HR-specialist HR-chef, vidare till  

förvaltningschef och 

nämnd

3*4=12

Internkontrollplan 2021 - Vimmerby Kommun
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HR-avdelningen Rätt lön Säkerställa att rätt lön och 

sysselsättningsgrad är registrerat i 

systemet.

Löpande, samt årsvis i 

samband med 

lönerevision

Löpande genom 

signallistor samt 

årligen i samband 

med lönerevisionen

Lönesamordnare HR-chef, vidare till  

förvaltningschef och 

nämnd

2*3=6

HR-avdelningen Partiella 

ledigheter/frånvaro

Skapa rutin i Medvind och 

lönesystem för att upptäcka felaktig 

frånvaro

Månatlig Jämföra systemen 

med varandra

Lönesamordnare HR-chef, vidare till  

förvaltningschef och 

nämnd

3*3=9

HR-avdelningen - Särskild 

granskning

Utvärdera 

samverkansavtalet

Partgemensam arbetsgrupp utifrån 

SKRs verktyg för utvärdering av 

samverkansavtalet

7 tillfällen Samverkan HR-specialist HR-chef, vidare till  

förvaltningschef och 

nämnd

2*2=4

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen F-skattsgranskning Kontrollera att leverantörer har F-

skatt

1 gång per år Stickprov på 30 

fakturor

Ekonom Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen Avtalstrohet Kontroll att inköp genomförs mot 

avtalsleverantörer

1 gång per år Kolla inköp gjorda 

under året för 

respektive 

kontogrupp, ex 

livsmedel

Controller Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen Beslutsattestbehörighet Kontroll att rätt användare är 

beslutattestbehörig i RainDance

Minst 1 gång per år Utskick av rapport 

från Raindance till 

respektive 

förvaltning/avdelning

s controller för 

kontroll att 

användare har rätt 

beslutsattestbehörigh

et.

Redovisningsansvarig Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen Tillgång på likvida medel Att likvida medel finns för 

kommande utbetalning

Löpande Avstämning mot 

bankkonto och 

kommande 

utbetalningar

Ekonomichef Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen Föreningsbidrag Att utbetalning sker enligt fastställd 

rutin

1 gång per år Stickprov på 

utbetalda bidrag

Ekonom Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsavdelningen

Samhällsbyggnadsavdelningen Investeringsuppföljning Kontroll av utfall och prognos per 

projekt och totalt.

En gång per kvartal. Ack utfall och 

känt/uppskattat 

framtida utfall

Respektive projektledare Samhällsbyggnadschef, 

vidare till 

ekonomiavdelningen 

och KS

325



Samhällsbyggnadsavdelningen Mervärdeskatt Uppföljning för att säkerställa att 

moms för bostadsanpassningar, 

hyresfastigheter samt leasingbilar 

konteras rätt.

Minst två gånger per år: 

Delårsbokslut, 8 månader 

31/8 samt vid 

Årsredovisning, helår 

31/12

Uppföljning i 

Raindance på berörda 

verksamheter/objekt/

konton

Controller Ekonomiavdelningen 3*2=6

Samhällsbyggnadsavdelningen Rutiner för intäkter och 

fakturering

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

budget

Controller tillsammans med 

verksamhetschefer

Samhällsbyggnadschef 2*2=4

Samhällsbyggnadsavdelningen Egenkontroll kost Säkerställa att kvalitet och lagkrav 

följs för säker livsmedelshantering.

Kontroll och 

dokumentation utförs 

enligt verksamhetens 

egenkontrollprogram. 

Frekvensen är beroende 

på verksamhetens 

utformning och storlek.

Temperatur-mätning, 

granskning

Respektive medarbetare på 

enheten

Områdeschef

Kostchef

3*4=12

Samhällsbyggnadsavdelningen Tillförlitlig Backup Program tillgängliga på server, ej 

egen hårddisk

Två gånger per år, mars 

och sept.

Genomgång av 

använda program.

Verksamhetschefer Samhällsbyggnadschef 2*2=4

Samhällsbyggnadsavdelningen Delegering av ansvar Att delegering av ansvar finns för 

heta arbeten, arbetsmiljö, och 

elsäkerhet och att dessa hålls 

uppdaterade. Att regler och 

lagstiftning följs gällande 

ovanstående.  

En gång per år, maj. Genomgång av 

delegations-

dokument.

Samhällsbyggnadschef Kommunchef 2*2=4

Samhällsbyggnadsavdelningen Rätt person på rätt plats Kontroll av att personalkostnader 

kostnadsförs mot rätt ansvar, 

verksamhet och objekt.

Månadsvis i samband med 

löneutbetalning

Medvind och 

Raindance

Närmaste chef Till verksamhetschef 

och HR-avdelningen vid 

avvikelse.

2*1=2

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Hantera skolplikt Följs skolplikten upp regelbundet 

och är rutinen känd hos rektorerna?

Halvårsvis Rapport och 

uppföljning på 

rektorsmöte

Kvalitetssamordnare Förvaltningschef 3*4=12

Barn- och utbildningsnämnden Genomföra undervisning Finns det i verksamheterna behörig 

personal i tillräcklig hög grad för att 

kunna möta kraven i 

styrdokumenten?

Halvårsvis Statistikanalys och 

uppföljning på 

rektorsmöte

Kvalitetssamordnare. 

Respektive 

verksamhetschef

Förvaltningschef 3*3=9

Barn- och utbildningsnämnden Rutin för frånvaro av 

lärare

Finns fungerade rutiner för vikarier? Halvårsvis Uppföljning på 

rektorsmöte

Respektive 

verksamhetschef

Förvaltningschef 3*3=9

Barn- och utbildningsnämnden Modersmålsundervisning 

och studiehandledning

Erbjuds modersmålsundervisning 

och studiehandledning enligt kraven 

i styrdokumenten?

Halvårsvis Statistikanalys och 

uppföljning på 

rektorsmöte

Kvalitetssamordnare Förvaltningschef 3*3=9
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Barn- och utbildningsnämnden Dokumentera 

elevresultat (GR)

Fungerar de digitala stödsystemen 

för dokumentation?

Månadsvis Analys av 

inrapporterade 

incidenter

Kvalitetssamordnare Förvaltningschef 3*4=12

Barn- och utbildningsnämnden Ekonomirutiner Fungerar uppföljning och stöd till 

rektorer? Sker uppföljning av IKE?

Halvårsvis Uppföljning på 

rektorsmöte. Muntlig 

rapport.

Respektive 

verksamhetschef och 

kvalitetssamordnare

Förvaltningschef 2*3=6

Barn- och utbildningsnämnden Rekrytering Begärs utdrag ur 

belastningsregistret?

Halvårsvis Stickprov Ekonom Förvaltningschef 2*4=8

Socialnämnden

Socialnämnden Socialnämndens mål 

utifrån balanserat 

styrkort

Hur uppfylls de fyra målen:

• En ekonomi i balans (100 % vid 

bokslut)

• Brukare och patienter ska vara 

nöjda med de insatser som ges 

(minst genomsnittsnivå med nöjda 

brukare/patienter i nationell 

brukarundersökning)

• Verksamheten ska ha medarbetare 

med god kompetens att utföra sitt 

uppdrag (80% av tillsvidareanställda 

medarbetare ska ha adekvat 

kompetens för sitt uppdrag)

• Invånare och brukare ska ges 

möjlighet till trygghet, säkerhet och 

självständighet genom att det finns 

verksamhet som motsvarar behov 

(Beslut ska vara verkställda inom tre 

månader)

Två gånger per år: 

Delårsbokslut, 8månader 

31/8 samt vid 

årsredovisningen helår 

31/12

Analys, ärende till 

socialnämnd

Controller, 

Kvalitetssamordnare och 

verksamhetschef 

bemanningsenhet

Förvaltningschef, 

vidare till 

socialnämnden och 

kommunstyrelsen.

Socialnämnden Ledningssystem för 

systematiskt 

kvalitetarbete

Rätt person gör saker på rätt saker. 

Utvecklas och säkras kvaliteten i 

verksamheterna?

Årligen, i samband med 

upprättande av 

kvalitetsberättelse och 

patientsäkerhetsberättels

e

Checklista, 

egenkontroll, ärende 

till socialnämnd

Kvalitetssamordnare och 

MAS

Socialnämnden

Socialnämnden Budgetuppföljning, 

verksamhetsmått

Nettobudget, förbrukad, prognos +-. 

Bl a icke verkställda beslut, 

vårddygn, ek. bistånd, utredningar, 

kö till boende, hemtjänsttimmar, 

pers.ass/tim, antal patienter

Mars, april, maj, 

september och oktober

Analys, ärende till 

nämnd

Controller och Ekonom Socialnämnden

Socialnämnden Myndighetsutövning Systematisk uppföljning av 

myndighetsutövning

April Urval/stickprov Kvalitetssamordnare och 

verksamhetschef

Socialnämnden
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Socialnämnden Privata medel Följs riktlinjer/rutiner September, årligen Analys/kontroll Controller och Ekonom Förvaltningschef 3*3=9

Socialnämnden Personal Kontroll av att utdrag ur 

belastningsregister finns för arbete 

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

för anlitande familjehem/HVB-hem

Oktober, årligen Urval/stickprov Verksamhets- och 

enhetschefer tillsammans 

med verksamhetschef 

bemanningsenheten

Förvaltningschef 4x1=4

Socialnämnden Styrdokument Finns aktuellta styrdokument? Vilka 

styrdokument bör revideras? Finns 

de lätttillgängligt - enkelt att hitta?

Oktober, årligen. 

Intranätet och hemsidan, 

genomgång

Analys Övergripande ansvar: 

förvaltningssekreterare och 

förvaltningsadministratörer

. Samt: 

kvalitetssamordnare och 

MAS. Vid behov: 

Verksamhetschefer

Förvaltningschef 2*2=4

Socialnämnden Behörighet i 

verksamhetssystem 

procapita/Lifecare

Följs rutiner? Startas och avslutas 

behörigheter?

September, årligen. Samt i 

samband med övergång 

till Lifecare

Urval/stickprov IT-samordnare Förvaltningschef 3*2=6

Socialnämnden Rutiner för intäkter, samt 

kontroll av 

förvaltningsspecifika 

kostnader

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

avigfter äldreomsorg, placeringar 

vuxna, betalar föräldrar för 

placerade barn?) Betalat vi de 

avgifter som vi avtalat (ex arvoden 

och placeringskostnader)

Oktober, årligen. Urval/stickprov Controller, Ekonom och 

enhetschefer

Förvaltningschef 2*2=4

Socialnämnden Dataskyddsförordningen Personuppgiftsbiträdesavtal Hösten, årligen Urval/stickprov Dataskyddssamordnare Förvaltningschef 3*3=9

Socialnämnden Dataskyddsförordningen Efterlevnad av rutiner för loggning Hösten, årligen Urval/stickprov Dataskyddssamordnare Förvaltningschef 3*3=9

Socialnämnden - Särskild 

granskning

Styrdokument Följ styrdokument? Är det känt hos 

de som behöver? Är det 

lättillgängligt?

Två styrdokument, 

oktober, årligen

Urval/stickprov Kvalitetssamordnare och 

verksamhetschef

Förvaltningschef
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-03-16 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 60  2021/103 Id  
 

Finansrapport 2020-12-31 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna finansrapport per 2020-
12-31. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar till ekonomiavdelningen att i samband med nästa finans-
rapport ägna extra uppmärksamhet åt redovisningen av graden av räntebindning. 
 
Sammanfattning 
Enligt Vimmerby Kommuns finanspolicy, antagen KF 2014-01-27 §8, ska kommun-
styrelsen två gånger per år lämna en rapport till kommunfullmäktige avseende 
kommunens finansverksamhet. I samband med årsbokslut har det sammanställs en 
finansrapport per 2020-12-31. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag – kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-02-23, § 32, Finansrapport 
2020-12-31, id 2021.691 
Tjänsteskrivelse - Finansrapport 2020-12-31, id 223081 
Finansrapport 2020-12-31, id 223080 
 
Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige 
--- 
ekonomiavdelningen 
 

329



      

    

 

 

 

 

FINANSRAPPORT 

Vimmerby Kommun 

2020-12-31 

 

 

 

 

 

 

 

330



Vimmerby Kommun 

Ekonomikontoret 

 

Innehållsförteckning 
 
Låneskuld     1 

   Vimmerby Kommun    2 

   Vimarhem AB    3 

   Vimmerby Energi & Miljö AB   4 

   Vimmerby Fibernät AB    5 

Låneram     6 

Borgensåtagande    6 

Borgensåtagande Itsam    6 

Likviditet     7 

Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltnings AB   8 

Bilaga 1 – Förteckning över Vimmerby Kommuns lån  9 

Bilaga 2 – Portföljrapport för KLP totalt 31 december 2020  10 

 
 

331



Vimmerby Kommun 
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1 

 

Låneskuld 
 
Den totala låneskulden för Vimmerby kommun och bolagen per 2020-12-31 uppgår till 1 239 miljoner 
kronor.   
 

 
Total skuld:  1 238,8 miljoner 
 
Kapitalbindning (år): 3,2 år 
Kapitalbindning (≤ 1år): 14,6 % (max 50 % enligt Finanspolicy) 
 
Räntebindning (år): 1,7 år (2 år med en tillåten avvikelse på ± 12 mån enligt Finanspolicy) 

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

Genomsnittlig räntesats: 1,15 % 
 
 
 
Kapitalbindning: Tid till tidigast möjliga datum för lånegivarens krav på återbetalning. 
 Målsättningen är att maximalt 50% av utestående skuld får förfalla inom 12 

månader. Övriga kapitalförfall ska spridas jämt över tid.  
 

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

 
 
Vimmerby kommuns lån uppgår till 509 miljoner. Nedan följer redovisning av låneskuld, 
kapitalbindning och räntebindning för Vimmerby Kommun och därefter för respektive bolag.  Se 
bilaga 1 för fullständig förteckning över lån, bindningstid och räntesats för Vimmerby kommun.  
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Vimmerby Kommun 
 
Total skuld:   509 miljoner* 
 
Kapitalbindning (år): 3,3 år 
Kapitalbindning (≤ 1år): 4 % (max 50 % enligt Finanspolicy) 
 
Räntebindning (år): 1,0 år (2 år med en tillåten avvikelse på ± 12 mån enligt Finanspolicy) 

Räntebindning (≤ 1år): 69 % (max 50 % enligt Finanspolicy) 
 

Genomsnittlig räntesats: 0,47 % 
 
*Observera att 189 miljoner av Vimmerby kommuns skuld är ett leasinglån till Vimmerby Energi & 
Miljö AB.  Dessa är ej medräknade i nedan diagram över Vimmerby kommuns kapital- och 
räntebindning.   
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Vimarhem AB 
 
Total skuld:   299 miljoner  
 

Kapitalbindning (år): 2,4 år 
Kapitalbindning (≤ 1år): 30,1 % (max 50 % enligt Finanspolicy) 
 
Räntebindning (år): 2,0 år (2 år med en tillåten avvikelse på ± 12 mån enligt Finanspolicy) 

Räntebindning (≤ 1år): 53,2 % (max 50 % enligt Finanspolicy) 
 

Genomsnittlig räntesats: 1,11 % 
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Vimmerby Energi och Miljö AB 
 
Total skuld:   391 miljoner     
 

Kapitalbindning (år): 3,9 år 
Kapitalbindning (≤ 1år): 12,7 % (max 50 % enligt Finanspolicy) 
 
Räntebindning (år): 2,4 år (2 år med en tillåten avvikelse på ± 12 mån enligt Finanspolicy) 

Räntebindning (≤ 1år): 23,3 % (max 50 % enligt Finanspolicy) 
 

Genomsnittlig räntesats: 2,32 % 

  
 

 
 
 

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

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

Total skuld:   40 miljoner     
 
Kapitalbindning (år): 1,8 år 
Kapitalbindning (≤ 1år): 50,0 % (max 50 % enligt Finanspolicy) 
 
Räntebindning (år): 1,8 år (2 år med en tillåten avvikelse på ± 12 mån enligt Finanspolicy) 

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

Genomsnittlig räntesats: 0,10 % 
 
 

  
 

 

 
 

 

 

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-10 år

Räntebindning, kr

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-10 år

Kapitalbindning, kr

336



Vimmerby Kommun 

Ekonomikontoret 

6 

 

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 2020-12-31 Återstående lån 

       

Vimmerby Kommun 560 509 51 

Vimmerby Energi & Miljö AB 400 391 9 

Vimmerby fibernät AB 50 40 10 

Vimmerby Kommun Förvaltnings AB 30 0 30 

Vimarhem AB  400 299 101 

        

Låneram 1 440 1239 201 

 

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 351,1 431,4 

Pensionsförpliktelser 263,0 258,3 

Pensionsförpliktelser löneskatt 63,8 62,7 

Övriga ansvarsförbindelser 13,1 10,6 

Leasingavtal 0,0 0,0 

Summa 990,1 1062,0 

   

Infriade borgensåtagande 0 tkr 0 tkr 

 

Borgensåtagande Itsam 

Kommunfullmäktige tog under år 2012 ett solidariskt borgensbeslut om 30 mnkr för 

Kommunalförbundet Itsam, där Vimmerby Kommuns andel är 11,4 mnkr. Av dessa är 9,0 mnkr 

utnyttjade av Kommunalförbundet Itsam.  
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Likviditet 

Tillgängliga likvida medel per 31 december 2020 var ca 53,3 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  
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Bilaga 2  Portföljrapport för KLP total 31 december 2020 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-03-16 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 61  2011/266 Id  
 

Finanspolicy Vimmerby kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna och anta reviderad och 
uppdaterad finanspolicy för Vimmerby kommun (id 223063) 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen skall minst en gång per mandatperiod, eller vid behov, lämna förslag 
till kommunfullmäktige om revideringar av kommunens finanspolicy.  

Vimmerby kommuns Finanspolicy antogs 2014. Föreliggande förslag till reviderad 
Finanspolicy innebär en enkel uppdatering med några få mindre justeringar/ändringar av 
mer redaktionell natur (inaktuella namn etc.) Inga sakförhållande har ändrats i policyn. 
Den reviderade policyn har stämts av med de kommunala bolagen. 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag – kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-02-23, § 31, Finanspolicy 
Vimmerby kommun, id 2021.688 
Tjänsteskrivelse - Finanspolicy 2021, id 223062 
Reviderad Finanspolicy Vimmerby kommun, id 223063 
 
Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige 
--- 
samtliga nämnder och bolag 
kommunstyrelseförvaltningens avdelningar 
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Antagen av kommunfullmäktige 
2021-04-06 § 

 
 

dnr 2011/266, id 224057 
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1. Finanspolicyns syfte 

Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen 
skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering. För 
förvaltningen av kommunens pensionsmedel skall en särskild policy fastställas av kommun-
fullmäktige. Syftet med denna finanspolicy är att: 

 Fastställa finansverksamheten mål 

 Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten skall organiseras 

 Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som förekommer i 
finansverksamheten 

 Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av finansverksamheten 

2. Finansverksamhetens mål 

Finansverksamhetens mål är att: 

 Säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt 

 Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer optimera finansiella intäkter och kostnader 

 Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll 

3. Organisation och ansvarsfördelning 

Nedan framgår fördelningen av ansvar mellan kommunfullmäktige respektive kommunsty-
relse. Delegering av beslutsrätt från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen framgår av 
kommunstyrelsens reglemente. Delegering av beslutsrätt från kommunstyrelsen till delegat 
framgår av kommunstyrelsens delegeringsförteckning. 

3.1 Kommunfullmäktiges ansvar  
Kommunfullmäktige skall minst en gång årligen fatta beslut om: 

 Beloppsramar för kommunens kontokrediter och lånelöften under kommande budgetår 

 Beloppsramar för kommunens nyupplåning under kommande budgetår 

 Beloppsramar för kommunens omsättning av lån under kommande budgetår 

 Beloppsramar och villkor för utlåning till kommunens företag under kommande bud-
getår 

 Beloppsramar och villkor för borgen och borgensavgift till kommunens företag under 
kommande budgetår 

 Tillåtna former och godkända motparter vid placeringar och upplåning 

 Tillåtna derivatinstrument och godkända motparter 
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3.2 Kommunstyrelsens ansvar  
Kommunstyrelsen skall: 

 Minst en gång per mandatperiod, eller vid behov, lämna förslag till kommunfullmäktige 
om revideringar av kommunens finanspolicy 

 Utarbeta riktlinjer för den operativa finansverksamheten som säkerställer en god intern 
kontroll och att reglerna i kommunens finanspolicy efterlevs 
 

4. Likviditetsförvaltning 

Tillgängliga likvida medel definieras som: 

 Kassa och bank 

 Ej utnyttjade kreditlöften 

 Finansiella tillgångar som kan omsättas inom tre bankdagar 

4.1 Betalningsberedskap 
Kommunen skall ha tillgångar i kassa och bank så att en tillfredställande betalningsberedskap 
erhålls. 
Likviditetsöverskott som inte är tillfälligt - utöver den likviditet som erfordras för att upprätt-
hålla ovanstående betalningsberedskap - skall användas för att amortera kommunens låne-
skuld. 

4.2 Koncernkonto 
Kommunen och dess helägda företags likvida medel och betalningsflöden skall samordnas i 
ett gemensamt koncernkontosystem. 

4.3 Utlåning till Vimmerby kommuns helägda företag 
Utlåning till av kommunens helägda företag grundar sig på de ramar och villkor som 
kommunfullmäktige beslutat. 

4.4 Förvaltning av kortfristig likviditet 
Kortfristig likviditet ska placeras antingen på koncernkonto eller i tillåtna instrument bi-
laga 1 och i godkända motparter bilaga 3. Placerade medel skall kunna omvandlas till 
likviditet genom försäljning inom tre bankdagar. 
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5. Finansiering 

Kommunfullmäktige fattar årligen beslut om ramar för kontokrediter och långfristig upplå-
ning i form av ramar för nyupplåning och omsättning av lån som ska gälla för det kommande 
budgetåret. Beslut om att ingå avtal om finansiell leasing skall fattas av kommunfullmäktige. 
Godkända former för upplåning framgår av bilaga 2 och godkända motparter enligt bilaga 4.  

5.1 Målsättning 
Den övergripande målsättningen för kommunens skuldförvaltning är att: 

 Säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt 

 Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer optimera finansiella intäkter och kostnader 

5.2 Riskhantering 

5.2.1 Refinansieringsrisk 
För att minska finansieringsrisken skall kapitalbindningen i låneportföljen spridas över tid 
enligt nedanstående finansriktlinjer. 

 Maximalt 50 % av lånestocken, inklusive garanterade kreditlöften, skall förfalla inom 
de närmaste 12 månaderna. 

 Övriga kapitalförfall skall spridas jämt över tid. 

 Upplåning sker i bank eller finansinstitut (bilaga 4). Kommunen ska sträva efter att 
sprida kapitalbindningen på flera motparter. 

5.2.2 Ränterisk 
Som en del av Vimmerby kommuns ränteriskhantering ingår att säkringsinstrumenten kan 
ersättas eller överflyttas till andra säkringsinstrument med syfte att åstadkomma en jämn och 
stabil räntekostnad över tiden. 
För att begränsa ränterisken skall räntebindningstiden i låneportföljen spridas över tid enligt 
nedanstående finansriktlinjer. 

 Skuldportföljens genomsnittliga räntebindningstid skall vara 2 år med en tillåten 
avvikelse på max +/- 12 månader. 

 Maximalt 50 % av skuldportföljen får ha en räntebindning som understiger 1 år. 

 Skuldportföljen består av utestående lån och räntederivat. 

5.2.3 Valutarisk 
Placering och upplåning i annan valuta än svenska kronor är inte tillåten. Betalningsflöden i 
utländsk valuta skall kurssäkras om de uppgår till ett motvärde motsvarande minst 1 mkr. 

5.3 Derivat 
Godkända derivatinstrument bilaga 5 med godkända motparter bilaga 6 får användas i 
samband med upplåning. 
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6. Rapportering 
Kommunstyrelsen skall två gånger per år, vid delårs- och årsbokslut, lämna en rapport till 
kommunfullmäktige avseende kommunens finansverksamhet. Rapporten skall innehålla föl-
jande uppgifter: 

 Aktuell likviditetssituation 

 Placeringsportföljens volym, instrument och motparter  

 Skuldportföljens volym, instrument och motparter 

 Skuldportföljens kapitalbindning i förhållande till finansriktlinjer 

 Skuldportföljens räntebindning i förhållande till finansriktlinjer 

 Skuldportföljens genomsnittliga räntesats 

 Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter 

 Kommunens borgensåtagande fördelade på respektive motpart 

 Eventuella avvikelser från finanspolicyns regler 
 

Bilaga 1 - Godkända instrument placeringar 

Bilaga 2 - Godkända instrument upplåning 

Bilaga 3 - Godkända motparter placeringar 

Bilaga 4 - Godkända motparter upplåning 

Bilaga 5 - Godkända derivat 

Bilaga 6 - Godkända motparter derivat 

Bilaga 7 - Definitioner av finansiella risker 
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          Bilaga 1 

Godkända instrument placeringar 
För placering av kortfristig överlikviditet är följande instrument tillåtna: 
 

 Räntebärande värdepapper 
 Bankinlåning  
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          Bilaga 2 

Godkända instrument upplåning 
 
För upplåning av kortfristig och långfristig finansiering är följande instrument tillåtna: 
 

 Checkkredit 
 Reverslån 
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          Bilaga 3 

Godkända motparter placeringar 
 
För placering av tillfällig överskottslikviditet är följande motparter godkända: 
 

 Svenska staten 
 Kommuninvest 
 Svenska kommuner 
 Hel- eller delägda företag 
 Danske Bank 
 Handelsbanken 
 Nordea 
 SEB 
 Swedbank 
 Vimmerby Sparbank 
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          Bilaga 4 

Godkända motparter upplåning 
 
För upplåning är följande motparter godkända: 
 

 Kommuninvest 
 Handelsbanken 
 Nordea 
 SEB 
 Swedbank 
 Vimmerby Sparbank 
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          Bilaga 5 

Godkända derivat 
 
Derivat kan användas i affärsverksamheten för att minimera risker och/eller justera räntebindningen i portföljen. 
Volymen utestående räntederivat (netto) får inte överstiga den totala låneskulden. Transaktioner får endast ske 
med, i förväg, godkända motparter. Följande ränte- och valutaderivat är godkända: 
 

 Ränteswap 
 FRA (Forward Rate Agreement) 
 Räntetak 
 Räntekorridor (räntetak i kombination med räntegolv) 
 Valutaswap 
 Valutatermin 

 
Kommunen/företaget har inte rätt att ställa ut optioner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

352



11 

          Bilaga 6 

Godkända motparter derivat 
 
Följande svenska affärsbanker och banker som har svenskt bankoktroj är godkända motparter för 
derivattransaktioner: 
 

 Danske Bank 
 Handelsbanken 
 Nordea 
 SEB 
 Swedbank 

 
För att kunna ingå avtal om räntederivat krävs att ett underliggande avtal, som reglerar de övergripande 
avtalsvillkoren träffats med den aktuella motparten. 
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         Bilaga 7 

Definitioner av finansiella risker 

Likviditetsrisk  
Risken för att inte ha tillräcklig betalningsberedskap för att kunna möta planerade och/eller oförutsedda utgifter. 
Med god betalningsberedskap avses att alltid ha tillgängliga likvida medel motsvarande ca en månads löpande 
utgifter för innevarande budgetår. 

Finansieringsrisk eller refinansieringsrisk 
Risken för att vid varje givet tillfälle inte få tillgång till nödvändig finansiering för befintliga eller nya lån eller 
att refinansiering endast kan ske med kraftigt ökade kostnader som följd. Finansieringsrisken ökar om en större 
del av skuldportföljen förfaller vid ett eller några enstaka tillfällen.  

Ränterisk 
Risken för att förändringar i räntenivån påverkar negativt genom ökade räntekostnader. Ränterisken uppstår då 
räntan på olika löptider, avkastningskurvan, rör sig från en given nivå.  Exponering för ränterisk uppstår om man 
har räntebärande skulder i portföljen.  

Valutakursrisk 
Risken uppstår bl. a. när valutakurser rör sig mot SEK. Exponering för valutakursrisk uppstår bl. a. om man har 
kassaflöden, tillgångar eller skulder dominerade i annan valuta än SEK.  

Motpartsrisk 
Risken för att motparten i en finansiell transaktion inte kan fullfölja sina åtaganden att betala eller leverera. 
Tillåtna motparter ska godkännas av kommunfullmäktige eller företagets styrelse (se bilagor).  

Operativ risk 
Risk för förlust/skada som uppstår till följd av att t.ex. interna processer eller rutiner inte är ändamålsenliga eller 
felaktiga, mänskliga fel, felaktiga system eller brister i legal hantering. Operativa risker ska minskas genom en 
väl anpassad intern organisation och god intern kontroll. 
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Framställan om rättelse av fullmäktiges beslut 2020-06-15 §71a 
 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att rättelse ska ske.  
 
2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Ingela Nilsson-Nachtweij, avgående, men 
under 2019 ordinarie ordförande i kommunstyrelsen. 
 
3. Kommunfullmäktige noterar till protokollet att övriga beslut ej verkställts, men nu vunnit 
laga kraft, vilket innebär att kommunfullmäktige riktar kritik mot kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare, samt att kommunfullmäktige beviljat ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. 
 

Ärendet 
Förvaltningsrätten i Linköping har i dom 2021-03-03, Mål nr 6118-03, upphävt 
kommunfullmäktiges i Vimmerby kommun beslut att neka kommunstyrelsens ordförande 
ansvarsfrihet för år 2019. Domen har vunnit laga kraft. Kommunfullmäktige i Vimmerby har 
därför att fatta ett nytt beslut i frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsens dåvarande 
ordförande. 
 
Fullmäktiges presidium noterar i övrigt att de handlingar och omständigheter som låg till 
grund för Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15, §71a, fortfarande gäller. 
 
 
Kommunfullmäktiges presidium
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§ 94  2021/159 Id  
 

Kommuners rätt att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på 
särskilt angivna platser 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera rätten att utfärda 
föreskrifter med förbud mot att vistas på särskilt angivna platser, enligt 8 kap 1 § 
förordningen (2021:8), till Vimmerby kommuns krisledningsnämnd. 
 
Förbud får endast gälla under korta perioder och på vissa angivna och begränsade 
områden. 
 

Ärendet 

Bakgrund  
Informationen i denna tjänsteskrivelse är hämtad från hemsidan för Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR), under ”Covid-19 och det nya coronaviruset / Kommuners rätt att 
förbjuda vistelse på vissa platser”. 
 
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger kommuner rätt att 
utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan 
liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. 
 
Utformning av föreskrifterna 
Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift med ett sådant förbud är följande. 

 Det finns på platsen en påtaglig risk för trängsel. Det måste finnas konkreta 
omständigheter som talar för att trängsel kan komma att uppstå. 

 Föreskrifterna innebär inte ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och 
 Föreskrifterna innebär inte heller i övrigt obefogade inskränkningar i enskildas frihet. 
 En plats som omfattas av en föreskrift måste tydligt identifieras. 
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Överlåtelse av beslutanderätt - överväganden 
Beslutanderätten utgår från fullmäktige. Behov av korta beslutsvägar och snabb bered-
ningsprocess talar för att det finns intresse av att överlåta viss beslutanderätt på 
styrelsen eller en nämnd. 

Det finns grundlagsskydd för den fria rörligheten. Därför bör man se förbudsförskrifter 
inom området som frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen. Beslut i sådana frågor kan inte överlåtas på annan nämnd/styrelse. Över-
låtelse kan dock göras, under förutsättning att det förenas med villkor som minskar 
förbudens ingripande karaktär. Det kan handla om att förbud bara får gälla under korta 
perioder och eller på vissa angivna och begränsade områden. 
 
Överväganden som behöver göras vid författandet av föreskrifterna: 

 Är den geografiska omfattningen väl avvägd i förhållande till syftet och behovet av 
att förebygga smittspridning? 

 Om risk för trängsel förekommer endast under vissa tider på dygnet, vissa årstider 
etc. bör föreskriftens förbud enbart gälla under dessa tider. 

 Om det efter föreskriftens antagande visar sig att risken för trängsel på en specifik 
plats har upphört, bör kommunen besluta att upphäva föreskriften.  

 
Lagrum 
Kommunernas normgivningsmakt har utvidgas genom ett nytt kapitel i förordningen (2021:8) om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Bestämmelsen finns i 8 kap 1 
§ förordningen. Regleringen träder i kraft den 11 mars 2021. 

Bemyndigandet i 8 kap 1 § förordningen grundas på 13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för 
att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen). 

Rätten att utfärda föreskrifter utgör normgivningsmakt. Förutsättningarna att överlåta 
normgivningsmakt till nämnd eller styrelsen bedöms med hänsyn både till regeringsformen (1974:152), 
RF, och till kommunallagen (2017:725), KL. RF ger grundlagsskydd för ett antal fri- och rättigheter. I 
dessa ingår den fria rörligheten, 2 kap. 8 § 8 RF. Det ligger därför nära till hands att se förbudsförskrifter 
inom det aktuella området som frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen. Sådana frågor faller inom fullmäktiges exklusiva beslutanderätt enligt 5 kap 1 § KL. 
 
Att tänka på i samband med framtagandet av föreskrifter 
Smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag till 
föreskrifter. 
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Gällande föreskrifter ska finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats. De ska där vara 
samlade i kommunens författningssamling. 

Beslutet och tillhörande handlingar bör anslås, skickas till Polismyndigheten, den regionala 
smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten.  
 

Bedömning 
Behov av att meddela föreskrifter kan komma att uppstå med hänsyn till risk för sprid-
ning av coronaviruset. I Vimmerby kommun är krisledningsnämnden bäst lämpad att få 
rätten att utfärda föreskrifter med förbud mot att vistas på särskilt angivna platser. Det 
är angeläget att krisledningsnämnden i föreskrifterna väger behovet av att förbjuda 
vistelse mot individens behov av fri rörlighet. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Kommuners rätt att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på 
särskilt angivna platser, id 2021.1445 
 

Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige 
--- 
krisledningsnämnden 
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§ 63  2020/514 Id  
 

Handlingsprogram LSO 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att  

1. anta det nya Handlingsprogrammet enligt Lagen om skydd mot olyckor 

2. det gamla programmet med beslut 2011-11-28  KF § 241 upphör att gälla 
 

Sammanfattning 
Räddningstjänstens handlingsprogram är från 2011, enligt Lag om skydd mot olyckor 
(2003:778) ska ett nytt handlingsprogram antas varje mandatperiod. Ett nytt handlings-
program har arbetats fram under 2020 som ska gälla till och med 2022 då ett nytt 
handlingsprogram ska vara framtaget enligt de förändringar som trädde i kraft 1/1 2021 
i Lag om skydd mot olyckor (2003:778). 
 
Ärendet 
Kommunen ska ha ett handlingsprogram för räddningstjänstens förebyggande arbete 
och ett handlingsprogram för räddningstjänst enligt Lag om skydd mot olyckor 
(2003:778). Dessa är  sammanslagna i ett handlingsprogram med tillhörande riskanalys i 
Bilaga A. 
 
Bakgrund 
Kommunen ska ha ett handlingsprogram för räddningstjänstens förebyggande arbete 
och ett handlingsprogram för räddningstjänst, dessa får enligt lagen slås ihop till ett 
handlingsprogram vilket har gjorts i denna situation. Handlingsprogrammet ska ut på 
samrådsremiss med berörda myndigheter. Samrådsremiss skedde med alla förvaltningar 
och bolag i kommunen, räddningstjänsterna i kommunerna som gränsar mot Vimmerby 
samt med Länsstyrelsen i Kalmar Län. Totalt inkom åtta remissvar. 7 hade inget att 
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erinra medan Länsstyrelsen hade vissa synpunkter som nu är inarbetade i denna version 
av handlingsprogrammet med tillhörande riskanalys.  
 
Aktuell situation 
Ett nytt handlingsprogram har arbetats fram enligt Lagen om skydd mot olyckor 
(2003:778) och de paragrafer som gällde fram till 31/12 2020 med att ett handlings-
program ska antas under varje mandatperiod.  
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag – kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-02-23, § 36, Handlingspro-
gram LSO, id 2021.702 
Tjänsteskrivelse - Handlingsprogram LSO, id 222482 
Version 1.1 HP LSO Vimmerby Kommun efter remiss, id 222483 
Bilaga A - Riskanalys LSO Vimmerby kommun efter remiss, id 222484 
 

Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige 
--- 
samtliga nämnder och bolag
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Handlingsprogram 
Räddningstjänsten Vimmerby 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Räddningstjänstens förebyggande och operativa 
verksamhet inom Vimmerby kommun 2021-2022 

 

Dnr: 2020/514
Id: 
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Handlingsprogram Lagen om skydd mot olyckor Vimmerby kommun 2021-2022

Förord 
 
Detta dokument utgör Vimmerby kommuns handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor, hädanefter kallat LSO, enligt lagstiftningen ska kommunen ha ett 
handlingsprogram för sin förebyggande verksamhet LSO 3kap 3§, samt ett handlingsprogram 
för räddningstjänst LSO 3kap. 8§. Handlingsprogrammet skall antas av kommunfullmäktige 
för varje ny mandatperiod. Detta handlingsprogram behandlar både den förebyggande 
verksamheten samt räddningstjänst. 

Handlingsprogrammets syfte är att vara ett styrdokument som anger ambitionsnivå och 
mätbara mål för kommunens arbete med att förebygga bränder och bedriva effektiv 
räddningstjänst. Dokumentet ska vara underlag för kommunens verksamhetsplanering och 
uppföljning av sin verksamhet, samt utgöra ett av flera underlag vid tillsyn av 
räddningstjänstens verksamhet. Handlingsprogrammet syftar även till att ge medborgaren en 
inblick i räddningstjänstens verksamhet och ge information till den enskilde. 

Som underlag till handlingsprogrammet har en riskanalys upprättats, se bilaga A. 
Riskanalysen fokuserar på de risker som kan leda till en räddningsinsats1 och är baserad på 
insatsstatistik och erfarenheter från tidigare händelser 

Gemensamt för de båda delarna i handlingsprogrammet är att det ska innehålla målet för 
kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen som kan leda till 
räddningsinsatser. (LSO 3kap, 3§, 8§) 

I handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet skall också anges hur kommunens 
förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras. (LSO 3kap, 3§)  

I handlingsprogrammet för räddningstjänst skall det också anges vilken förmåga kommunen 
har och avser att skaffa sig för att göra räddningsinsatser. Som en del av förmågan skall anges 
vilka resurser kommunen har och avser att skaffa sig, Förmågan skall redovisas med avseende 
på förhållande i fred som under höjd beredskap. (LSO 3kap 8§) 

Innan handlingsprogrammet antas skall samråd ha skett med de myndigheter som kan ha ett 
väsentligt intresse i saken. Samrådsremiss har skickats till: 

Räddningstjänsterna i Västervik, Oskarshamn, Hultsfred, Ydre, Kinda och Eksjö. 
Länsstyrelsen i Kalmar Län 
Förvaltningar och bolag inom Vimmerby kommun 
 
Totalt kom 8 remissvar tillbaka, varav 7 inte hade något att erinra. Länsstyrelsen saknar i sitt 
remissvar bland annat vissa mål mot jämställdhet och mångfald samt att några mål behöver 
konkretiseras. 
 

 
1 Staten eller en kommun ansvarar för en räddningsinsats endast om följande kriterier motiverar ett 
ingripande: • behovet av ett snabbt ingripande • det hotade intressets vikt • kostnaderna för insatsen • 
omständigheterna i övrigt. 1kap 2§ LSO 
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Avgränsning 
Detta handlingsprogram är avgränsat till att gälla kommunens verksamhet enligt lagen om 
skydd mot olyckor. Dock beskrivs även kommunens skyldigheter om tillsyn och 
tillståndsgivning enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.  
 
Risk- och sårbarhetsanalys samt plan för extraordinära händelser enligt Lag (200:544) om 
kommuner och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap behandlas ej i detta handlingsprogram. 
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1. Inledning 

Sedan 1 januari 2004 så är det Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, hädanefter kallad LSO,  
som styr räddningstjänsterna i Sverige.  

Förändringen i LSO kopplat till den gamla räddningstjänstlagstiftningen (1986:1102) innebär 
bland annat en minskad detaljstyrning med större anpassning av räddningstjänsten till den 
lokala nivån. LSO anger också kommunens uppgifter och vem som har ansvaret för 
räddningsinsatser i olika sammanhang, vidare anges det också nationella mål som ska 
kompletteras med verksamhetsmål och handlingsprogram. (prop. 2002/03:119) 

1.1 Kommunens ansvar 

LSO kapitel 3 reglerar kommunens skyldigheter och delar in räddningstjänstens 
arbetsuppgifter i tre delar, före, under och efter en olycka. 

Före olyckan 

Arbetsuppgifterna före olyckan inträffar, innebär att vi arbetar med att se till att åtgärder 
vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt verkar för att 
åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. Dessa uppgifter åligger även den enskilda. 

Kommunen ska underlätta för den enskilda att utföra sina uppgifter i LSO genom bland annat 
rådgivning och information. Därutöver utför kommunen tillsyn av att den enskilde uppfyller 
sina uppgifter i LSO. Så kommunen har ett ansvar för att underlätta för den enskilda att utföra 
sina uppgifter i lagen samtidigt som man är tillsynsmyndighet enligt densamma. 

Kommunen ska även i brandförebyggande syfte ansvara för rengöring (sotning) samt 
kontrolleras ur brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). I Vimmerby kommun har denna 
tjänst upphandlats och utförs av en extern entreprenör. 

Under olyckan 

Denna arbetsuppgift är den vi kallar för operativ räddningstjänst, det är den tid vi är på en 
skadeplats och hanterar en räddningsinsats. För att kunna hantera de risker som finns inom 
kommunen ska kommunen se till att ha en räddningstjänst som är rätt dimensionerad, rätt 
utrustad och med rätt kompetens utifrån kommunens riskbild. För att kunna hantera olyckor 
som kräver mer resurser eller annan kompetens som finns i kommunen så har kommunen 
tecknat ett avtal om gränslös samverkan med intilliggande kommuner, detta innebär också att 
närmaste resurs larmas som första insatsresurs även vid händelser i andra kommuner utan 
hänsyn till kommun- eller länsgräns. 

Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall 
ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador 
på människor, egendom eller miljön. (LSO kap1 §2) 

385



Handlingsprogram Lagen om skydd mot olyckor Vimmerby kommun 2021-2022 

6 

Staten eller en kommun skall ansvara för en räddningsinsats endast om detta är motiverat med 
hänsyn till: 

 behovet av ett snabbt ingripande,  
 det hotade intressets vikt,  
 kostnaderna för insatsen  
 och omständigheterna i övrigt. 

Detta fråntar inte den enskilde dennes eget ansvar för att hantera en olycka utan kommunen 
ansvarar för räddningsinsatsen först när den enskildas egen förmåga inte räcker till. 

De räddningsinsatser som kommunen inte ansvarar för är fjällräddningstjänst, 
flygräddningstjänst, sjöräddningstjänst, efterforskning av försvunna personer i andra fall, 
miljöräddningstjänst till sjöss samt räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen (LSO 4 
kap §§1-6) , för dessa räddningsinsatser ansvarar staten. 

Efter olyckan 

Arbetsuppgiften efter olyckan innefattar att räddningstjänsten ska följa upp och utvärdera den 
insats som genomförts. Utredning ska göras av hur och varför olyckan skedde samt 
utvärdering av insatsens genomförande. 

1.2 Den enskildes ansvar 

Utöver vad räddningstjänsten och kommunen skall göra före, under och efter en olycka 
tillskriver även lagen ett ansvar för den enskilde. Enligt regeringen är arbetet med att stärka 
den enskilda människans förmåga att agera rationellt i samband med mindre olyckor viktigt. 
Den enskildes förmåga har stor betydelse vid olyckstillbud och kan minska konsekvenserna 
av inträffade olyckor. Den enskildes ansvar regleras i 2 kap LSO. Detta kan bland annat 
innebära att se till att det finns ett bra brandskydd i hemmet och att skaffa sig nödvändig 
utbildning och kunskap för att kunna förebygga och hantera olyckor. Den enskilde har också 
skyldighet att tillkalla hjälp vid inträffad risk för olycka eller en överhängande risk för olycka. 

Räddningstjänsten Vimmerby rekommenderar samtliga hushåll att ha minst en 6-kgs 
pulversläckare per våningsplan eller lägenhet samt en brandfilt, gärna med storlek 180x200cm 
i köket. Vidare är det sedan 1999 krav på brandvarnare i samtliga nyproducerade bostäder 
samt ett allmänt råd (SRVFS 2007:1) som säger att det bör finnas en brandvarnare i alla 
bostäder. Räddningstjänsten Vimmerby rekommenderar i enlighet med de allmänna råden att 
det finns minst en brandvarnare på våningsplan eller lägenhet samt i eller vid sovrum. 
Brandvarnaren bör sitta i takets högsta punkt och inte på väggen.  

Räddningstjänsten Vimmerby rekommenderar även att man som medborgare i kommunen 
utbildar sig inom grundläggande brandkunskap och hjärt- och lungräddning för at kunna leva 
upp till kraven som ställs på den enskilda i LSO. 
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2 Nationella mål 

De nationella målen i LSO är riktningsgivande och styr vilket arbete som ska utföras men inte 
på vilket sätt kommunen ska arbeta inom området skydd mot olyckor. Utifrån dessa ska 
kommunerna själva formulera mål som kopplar till de nationella målen. 

 
Figur 1 – hur kedjan från nationella mål till lokala mål hänger ihop. 

I kapitel 1 §1 och §3 LSO hittar vi de nationella målen: 

 Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet 
bereda människors liv och hälsa samt egendom och 
miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande 
och likvärdigt skydd mot olyckor. 

 Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att 
räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid 
och genomföras på ett effektivt sätt. 

 
Skrivningen ett tillfredsställande och likvärdigt skydd innebär att ett likvärdigt skydd ska 
finnas överallt i landet. LSO ger dock kommunen möjlighet att i stor utsträckning anpassa 
verksamheten utifrån de risker som finns i kommunen. Med andra ord tillåter lagen att det 
förekommer lokala variationer i hur dessa risker hanteras. Kommunerna kan därför vidta olika 
åtgärder för att nå upp till de nationella målen. (MSB 2011) 
 
Bakgrunden till de nationella målen hittar man i propositionen 2002/03:119 där man skriver 
om exempel på dödsbränder som inträffat i Sverige.  
”Det inträffar årligen cirka 25 000 bränder i Sverige som leder till en insats av den 
kommunala räddningstjänsten. Dessutom sker årligen olyckor med stora konsekvenser inom 
verksamhetsområdena för sjöräddning, miljöräddningstjänst till sjöss, flygräddning och 
fjällräddning. Det är enligt regeringen inte acceptabelt. Det måste bli färre som dör, färre 
som skadas och mindre som förstörs.” (Prop. 2002/03:119) 
 

387



Handlingsprogram Lagen om skydd mot olyckor Vimmerby kommun 2021-2022 

8 

2.1 Vimmerby kommuns övergripande mål 

Räddningstjänsten i Vimmerby kommun har arbetat fram två övergripande mål om hur 
räddningstjänsten ska arbeta för att uppfylla de nationella målen. För att uppfylla dessa mål 
har ett antal säkerhetsmål och prestationsmål arbetats fram, se kapitel 6.2 samt 7.1 

De övergripande målen i Vimmerby kommun är: 

 Vimmerby kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo, vistas och verka i. 
 Förmågan att hantera de mest frekventa olyckorna ska öka. 

3 Riskbild Vimmerby kommun 

De händelser som föranleder den största risken för människors liv och hälsa i Vimmerby 
kommun är brand i bostad samt trafikolyckor. 

För att ta del av de risker för olyckor som finns i kommunen som kan leda till 
räddningsinsatser i sin helhet hänvisar vi till bilaga A, Riskanalys avseende räddningsinsatser 
LSO -Vimmerby kommun. Nedan presenteras kortfattat lite statistik samt den samlade 
bedömningen ur riskanalysen. 

I Vimmerby kommun ligger vi långt över snittet i både länet och riket vad gäller 
räddningsinsatser enligt LSO per 1000 invånare 

 
Figur 2 – Jämförelse räddningsinsatser 

Vimmerby kommun har väldigt många automatlarms objekt kopplat till räddningstjänsten, 
vilket är en naturlig del då vi har väldigt många objekt kopplat till turismen där automatlarm 
krävs. Om man i statistiken filtrerar bort automatlarm utan brandtillbud så ser vi i tabellen 
nedan att Vimmerby kommun förhåller sig relativt väl med länet i övrigt sett till de senaste 
åren och antalet insatser per 1000 invånare.  
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Figur 3 – Jämförelse räddningsinsatser per 1000 invånare, automatlarm utan brandtillbud exkluderat. 

Räddningstjänsten har mellan 2008 och 2018 haft mellan 231 och 304 larm om året. Under 
tidsperioden har antalet automatlarm, ej brand legat mellan ungefär 90-150 (91-153) varje år. 

Av larmen utgör brand eller brandtillbud ej i byggnad (exempelvis gräs- och skogsbränder, 
brand i container, bilbrand etc.) mellan 13-43 insatser varje år. 

Antalet trafikolyckor i kommunen varierar, mellan 23-51 insatser varje år.  

Insatser under benämningen Brand i byggnad varierar, mellan 17-67  insatser. Under Brand i 
byggnad ingår ”skarpa automatlarm, det vill säga automatlarm där brand kunnat konstateras 
vid framkomst samt även soteld.  

 
Figur 4 – räddningsinsatser per år totalt för perioden 2008-2018 

 

De insatser som räddningstjänsten åker på sker inte med jämnhet under dygnet. Olyckor är 
vanligare under vad man vanligtvis kallar för dygnets vakna timmar och minskar successivt 
på kvällarna för att sedan vara som lägst mellan 01:00-05:00.  
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Figur 5 - Antalet insatser fördelat på dygnets immar under perioden 2008-2018 

 

 

3.1 Samlad bedömning 

Vimmerby är en kommun med en spridd riskbild, spektret går från små, men inte för den skull 
obetydliga, olyckor till de riktigt stora incidenterna på de stora verksamheterna. En del 
industrier är i dagsläget felplacerade och försätter omgivningen i fara vid tillbud. Men de allra 
flesta industrierna ligger bra till i kommunens industriområden åtskilda från större 
bostadsområden. Räddningsinsatserna kan således vara väldigt komplexa och ställer höga 
krav på befäl och brandmän. Det förebyggande och insatsförberedande arbetet blir därför en 
viktig faktor i att säkerställa en god insats. Detta är något som det måste avsättas resurser till i 
Vimmerby kommun då det idag sker i allt för liten skala. Räddningstjänsten i samverkan med 
övriga förvaltningar måste vara en aktör i samhällsplaneringen för att ge förutsättningar för ett 
tryggt och säkert Vimmerby.   

Räddningsinsatser i Vimmerby kommun avseende trafikolycka, brand i byggnad och brand ej 
i byggnad sker spritt i kommunen.  

Räddningstjänsten i samverkan med verksamheterna i kommunen verkar för att förhindra 
olyckorna i samhället. Det går aldrig att helt eliminera en risk och därför krävs en väl 
fungerande skadeavhjälpande verksamhet inom räddningstjänsten, den operativa 
organisationen måste ha möjlighet och resurser att hantera allt från den lilla olyckan till de 
extremt allvarliga olyckorna.  

Detta innebär att räddningstjänsten många gånger ställs inför situationer som är komplexa och 
svåra att hantera, där flera faktorer spelar in och mer eller mindre omöjliga scenarier kan 
uppkomma. När risker byggs in i infrastrukturen är de svåra att minimera i efterhand varpå 
större ansvar läggs på räddningstjänstens operativa verksamhet.  
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Räddningstjänsten och kommunen har ett stort ansvar att informera invånarna de risker och 
olyckor som kan inträffa. I dagens komplexa och mångfacetterade samhälle har det blivit 
svårare för den enskilde att identifiera risker, exempelvis extremväder, vilket medför en större 
utsatthet. Den enskilde har även blivit sämre gällande riskmedvetenhet och förlitar sig idag på 
att samhället ska omhänderta de problem som eventuellt kan uppstå. Räddningstjänsten har en 
viktig funktion med möjlighet att utbilda, ge rådgivning och varna allmänheten för att 
minimera sannolikheten för olyckors uppkomst men även dess konsekvenser.  

Angående riskmedvetenhet hos befolkningen i Vimmerby kommun anses den vara låg och här 
har kommunen i allmänhet och räddningstjänsten i synnerhet ett stort arbete framför sig. Man 
kan inte förvänta sig att den enskilde på eget initiativ skapar sig en riskmedvetenhet utan tid 
och resurser måste avsättas till räddningstjänsten för att hjälpa till att öka allmänhetens 
riskmedvetenhet. Detta arbete måste påbörjas redan i tidig ålder varpå utbildning och 
information måste ske redan i grundskolan för att få en god effekt av detta arbete.   
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4 Räddningstjänstens organisation 

Räddningstjänsten i Vimmerby kommun ligger organisatoriskt under 
Samhällsbyggnadsavdelningen som är en del av Kommunstyrelseförvaltningen (KSF). KSF 
ligger politiskt under Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens arbetsutskott och dessa ligger 
under Kommunfullmäktige som är kommunens högst beslutande organ. 

Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för räddningstjänsten med undantag för tillsyn enligt 
LSO. Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt LSO och Lag 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, hädanefter kallad LBE vad gäller tillsyn 
och tillståndsgivning. 

För att ytterligare kunna leva upp till kraven som ställs på Räddningstjänsten Vimmerby idag 
så har Räddningstjänsten Vimmerby under hösten 2020 rekryterat ytterligare medarbetare på 
heltid, en medarbetare som arbetar med stöd till insats påbörjade sin anställning under hösten 
2020 och en medarbetare som ska arbeta inom det förebyggande arbetet påbörjade sin tjänst i 
januari 2021.  

 

 

 

 

Räddnings- och 
säkerhetschef

Administration Kommunalt 
säkerhetsarbete Operativ styrka

Räddningschef i 
beredskap

Yttre Befäl

Station H50
 Vimmerby 1+7

Station H52
 Södra Vi 1+3

Station H53
 Rumskulla 1+2

Station H55
 Tuna 1+2

Räddningsvärn H56 
Locknevi

10 räddningsvärnsmän

Förebyggande Insatsförberedande
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4.1 Anspänningstid och beredskap 

Uppgift Benämning Antal i beredskap Anspänningstid 
Inre ledning 

 
Räddningschef i 
beredskap 

1 90 sekunder via 
RAKEL, 2 timmar 
inställelse 

Yttre ledning Yttre befäl 1 90 sekunder  
Räddningsstyrka Station Vimmerby 1+7 5 minuter 
Räddningsstyrka Station Södra Vi 1+3 5 minuter 
Räddningsstyrka Station Rumskulla 1+2 (0+3) 8 minuter 
Räddningsstyrka Station Tuna 1+2 8 minuter 
Räddningsvärn Station Locknevi Ej beredskap, 10 

räddningsvärnsmän 
- 

Totalt i beredskap  20 personer + värn  
 

Förklaring: 1+7 innebär 1 styrkeledare deltid och 7 brandmän deltid. Station Rumskulla 
saknar 1 styrkeledare, därav (0+3), utbildad arbetsledare finns i den gruppen som saknar 
utbildad styrkeledare. Räddningsvärn Locknevi innehar ej beredskap utan är anställda på 
tjänsteplikt. 

Kompetenskrav: 
Brandman: För att ingå i beredskapsgruppen krävs lägst MSB:s utbildning Grundutbildning 
för räddningstjänstpersonal i beredskap eller motsvarande äldre utbildning. Räddningschefen 
kan godkänna tillfälliga avsteg från utbildningskravet så länge de lagstadgade 
kompetenskraven är uppfyllda. 

Styrkeledare: För att inneha tjänsten som styrkeledare och kunna agera i rollen som 
räddningsledare krävs lägst MSB:s utbildning Räddningsledare A eller motsvarande äldre 
utbildning. 

Yttre befäl: För att inneha tjänsten som Yttre befäl och kunna agera i rollen som 
räddningsledare krävs lägst MSB:s utbildning Räddningsledare B eller motsvarande äldre 
utbildning. Räddningschefen kan godkänna tillfälliga avsteg från utbildningskravet vid 
vakanser, dock lägst till Räddningsledare A. 

Räddningschef i beredskap: För att inneha tjänsten Räddningschef i beredskap krävs som 
lägst MSB:s utbildningar Räddningsledare B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande 
verksamhet A eller motsvarande äldre utbildningar. 
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4.2 Basförmåga 

För att kunna genomföra en snabb och effektiv räddningsinsats krävs förberedelser gällande 
exempelvis kompetens, dimensionering och placering av räddningsstyrkorna. Vid en 
räddningsinsats kan det också krävas en omfattande samverkan med andra räddningstjänster 
och organisationer. Inom räddningstjänsten definieras begreppet förmåga som ett 
samlingsnamn på hur personal och personalgrupper hanterar teoretiska kunskaper, praktiska 
färdigheter samt personella och materiella resurser för att få en effektiv räddningsinsats. 
 
Samtliga räddningsstyrkor i kommunen ska ha en basförmåga för de mest frekventa 
händelserna vid fara för liv, egendom och miljö. Bemanningen är minst 1 brandbefäl och 2 
brandmän (1+2) och de ska kunna starta upp en räddningsinsats. 
 
Vid händelser som: 

 trafikolyckor, 
 brand i byggnad, 
 brand ej i byggnad, 
 drunkning, 
 nödställd person/suicidförsök. 
 SAMS-larm (hjärtstoppsuppdrag åt Region Kalmar Län, detta är ej en räddningsinsats 

och kan genomföras utan brandbefäl, men klassas som en basförmåga)  
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4.3 Utökad förmåga per station 

Nedan beskrivs den utökade förmågan utöver basförmågan per station utifrån den 
grundbemanning respektive station har enligt kapitel 4.1. För livräddning med rök- eller 
kemdykning krävs en minimibemanning på 1+4. 

Uppgift Räddningsstyrka 

 Vimmerby Södra Vi Rumskulla Tuna 

Samtidig utvändig släckning och livräddning 
med rökdykare mot bostadsbebyggelse 

Ja Nej Nej Nej 

Livräddningsinsats med rökdykning mot 
bostadsbebyggelse 

Ja Ja * Nej Nej 

Livräddnings- och släckinsats utan 
rökdykning 

Ja Ja  Ja  Ja 

Invändig släckinsats i större 
industribyggnader 

Ja Nej Nej Nej 

Utvändig släckinsats vid bränder i 
bostadsbebyggelse, lantgårdar och mindre 
industrier 

Ja Ja Ja  Ja 

Losstagning av fastklämda vid trafikolyckor Ja Ja Nej Nej 

Livräddningsinsats med kemdykning Ja Ja * Nej  Nej 

Livräddning vid mindre kemolycka Ja Ja Ja          Ja 

Skadebegränsande insats vid kemolycka Ja Nej Nej Nej 

Ytvattenlivräddning med båt Ja Ja Ja Ja 

 

Förklaringar  

* Insatsen kan påbörjas efter det att Yttre befäl finns på plats 
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4.4 Specialförmågor per station: 

Nedan redovisas specialförmågor kopplat till de olika stationerna där man är mer övad och 
har en högre kompetens på sin specialförmåga.  

Vimmerby: 

 Höjdfordon 32m 
 Restvärdesräddning 
 Hög höjd räddning 
 Losstagning vid trafikolycka 
 Vattenskoter 
 Ledningssläp (placerat i Rumskulla) 
 Indikering vid kärnteknisk olycka 
 Slangsläp 
 Oljeskydd 

Södra Vi: 

 Losstagning vid trafikolycka 
 Skumresurs 
 Indikering vid kärnteknisk olycka 

Rumskulla: 

 Skogsbrandsresurs (skogsbrandssläp) 
 6-hjuling 
 Motorsåg 

Tuna: 

 Motorsåg 
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4.5 Insatstider 

Kartan nedan beskriver tiden från larm till dess att första räddningsstyrka med basförmåga är 
på plats. Tiden är baserad på räddningsstyrkans anspänningstid plus körtid till platsen baserad 
på gällande hastighetsbegränsning. 

 

        Räddningsstyrka         Räddningsvärn Locknevi 

                      Insatstid 10 min = räddningsstyrkans anspänningstid plus körtid = 10 min 

                      Insatstid 20 min = räddningsstyrkans anspänningstid plus körtid = 20 min 
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5 Planering av räddningsinsats 

För att upprätthålla angivna förmågor och för att kunna genomföra effektiva räddningsinsatser 
måste räddningstjänsten planeras och organiseras utifrån kommunens riskbild. 

Övning och utbildning: 
Räddningstjänstens personal ska ha erforderlig utbildning och kompetens utifrån kommunens 
riskbild och ansvar. Räddningstjänsten bedriver planerad övningsverksamhet för att 
säkerställa att personalen kan genomföra räddningsinsatser på ett säkert och effektivt sätt. 
Övningsverksamheten bedrivs enligt en fastställd plan, övningsplanen är specifik per 
räddningsstyrka och är baserad på lagstadgade författningar, riskanalysen enligt LSO samt de 
specialförmågor som respektive station ansvarar för. 
 
Insatsplaner: 
Räddningstjänsten ska ha insatsplaner för objekt som utgör en särskild risk för omgivningen 
eller för räddningstjänstens personal. Insatsplanerna ska innehålla beslutsstöd för 
räddningsledaren vid en räddningsinsats och dessa ska tas fram av verksamhetsutövaren när 
räddningstjänsten påkallar behovet vid tillsyn av verksamheten. 
 
Uthållighet vid en räddningsinsats: 
I publikationen ”Räddningstjänst i siffror 2014” (MSB 2015) från MSB kan man läsa att ca 
80% av alla räddningsinsatser är kortare än en timma. Endast 7% av alla insatser är längre än 
två timmar. Det innebär att uthålligheten för räddningstjänsten i 93% av alla räddningsinsatser 
är god. I Vimmerby kommun så är det brand i byggnad och brand ej i byggnad som är de 
insatser som pågår under längst tid.  
 

 Ca 45% av alla insatser är kortare än 30 minuter 
 Ca 35% varade mellan 30 minuter och en timma 
 Ca 15% av insatserna varade mellan en och två timmar 
 7% av insatserna varade längre än två timmar 

 
 
Sommaren 2018 var en extrem sommar sett till antalet brand ej i byggnad, kopplat till den 
stora mängds skogsbränder som rasade i landet. Den sommaren visar hur viktig uthålligheten 
är i räddningstjänsten och att det vid de fallen finns en samverkan med andra 
räddningstjänster och andra aktörer, såsom ex, Länsstyrelsen, brandflyg, markägare.  
 
Hjälp mellan kommuner: 
I Räddningstjänsten Vimmerbys egen statistik från händelserapporterna kan man utläsa att 
trots de större insatserna under åren 2017-2019 inte var vid så många tillfällen styrkor 
skickades mellan kommunerna. Statistiken är baserad på faktiska larm och ej då personal 
planeras in för att åka och hjälpa till i ett annat län, exempelvis till den så kallade Sala-
branden under 2018.  
 
Under 2017 bedrevs gemensam ledningsorganisation med Räddningstjänsten Hultsfred, de 
händelserna där befäl skickades mellan kommunerna räknas inte in i denna statistik. I 
statistiken ingår däremot larm där styrkor via samverkansavtal larmas automatiskt mellan 
kommunerna. 
  

398



Handlingsprogram Lagen om skydd mot olyckor Vimmerby kommun 2021-2022 

19 

 
År Totalt antal 

larm 
Antal larm i 
egen kommun 

Hjälp TILL 
annan kommun 

Hjälp FRÅN 
annan kommun 

2017 280 269 11 5 
2018 375 356 19 8 
2019 336 325 11 3 

 
Samverkansavtal: 
Räddningstjänsten Vimmerby har samverkansavtal med ett flertal kommuner om att 
räddningsstyrkor larmas per automatik mellan kommunerna vid larm och där kontakt mellan 
kommunernas Räddningschef i beredskap ej behöver tas. 
 
De samverkansavtal som finns där kontakt mellan de olika kommunernas RCB innan 
utlarmning ej behöver tas är mellan:  

 Eksjö och Vimmerby kommuner om larm i Rumskulla och Mariannelund.  
 Vimmerby och Hultsfreds kommuner om vissa typer av larm till Storebro i Vimmerby 

kommun. 
 Vimmerby och Västerviks kommuner om räddningsdykare vid drunkningslarm i 

Vimmerby kommun. 
 
Normalt finns ett samarbete inom landet att vid räddningsinsatser tas ingen hänsyn till 
kommungränser. Vilket betyder att den räddningsstyrka som är närmast olycksplatsen larmas 
vid en inträffad olycka, oberoende av i vilken kommun en olycka inträffar, detta är även 
förtydligat i ett avtal med Kinda kommun gällande larm vid kommungränsen mellan Kinda 
och Vimmerby kommuner. 
 
Statlig räddningstjänst: 
I kapitel 4 i LSO beskrivs de räddningsinsatser som inte är kommunala utan bedrivs som 
statlig räddningstjänst. De räddningsinsatser som skulle kunna bli aktuella som statlig 
räddningstjänst i Vimmerby kommun är: 

 LSO kap 4, §2, Flygräddningstjänst, JRCC2 är räddningsledare. 
 LSO kap 4 § 4, Efterforskning av försvunna personer. Polismyndigheten är 

räddningsledare. 
 LSO kap 4 § 6, Räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen. Länsstyrelsen är 

räddningsledare. Vimmerby kommun ingår i den statliga räddningstjänsten som 
indikeringspersonal vid kärnteknisk olycka, räddningsstyrkorna i Vimmerby och 
Södra Vi är fördefinierade till detta uppdrag. 

 
Räddningstjänst under höjd beredskap: 
Räddningstjänstens uppdrag under höjd beredskap beskrivs i LSO kap 8. Räddningstjänsten 
ska ha förmåga till räddningsinsats under höjd beredskap. Höjd beredskap är antingen skärpt 
(krigsfara) eller högsta (krig) beredskap. Det är Regeringen som beslutar om höjd beredskap. 
Vid höjd beredskap ska samhällsviktiga verksamheter prioriteras och skyddas. 
Räddningstjänsten i Vimmerby kommun har inte någon särskild utrustning i dagsläget för 
detta ändamål. 

 
2 JRCC står för Joint Rescue Co-ordination Centre och är Sjöfartsverkets nationella flyg- och 
sjöräddningscentral. 
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Brandvattenförsörjning: 
Förutom dricksvatten förser det kommunala vattenledningsnätet på flera platser i kommunen 
räddningstjänsten med brandvatten. I områden med få brandposter, saknas helt eller där 
brandposterna har ett begränsat flöde måste tankfordon användas för brandvattenförsörjning. 
En tydlig ansvarsfördelning mellan primär kommun och Vimmerby Energi & Miljö AB ska 
finnas och som innehåller: 
 

 Underhåll av brandpostnät 
 Kontroller av brandpostnät 
 Utbyggnad av framtida brandpostnät 
 Strategi för användandet av dricksvatten som brandvatten 

 
Alarmering: 
Larmning av räddningstjänsten sker via nödnumret 112. Utalarmering av räddningstjänsten 
verkställs av SOS Alarm AB genom förutbestämda larmplaner. Utgående alarmering till 
respektive brandstation sker på två av varandra oberoende kommunikationsvägar. 
Räddningstjänstens räddningsstyrkor larmas via personsökare. Utalarmeringssystemet är 
övervakat och båda larmvägarna provas av kontinuerligt. Vid störningar i elförsörjningen ska 
batteribackup finnas för att säkerställa alarmering och reservkraft för uthållighet vid 
långvariga strömbortfall. Vid omfattande störningar i mobil och fast telefoni kan berörda 
räddningsstationer eller andra strategiska platser bemannas upp så allmänheten kan vända sig 
dit för att larma nödnumret 112. 
 
5.1 Under räddningsinsats 

Kommunikation: 
Räddningstjänsten i Vimmerby använder Rakel (Radiokommunikation för effektiv ledning) 
vid samverkan med andra organisationer och myndigheter. Rakel är ett tekniskt stödsystem 
för ledning och samverkan med nationell utbredning som hela krisberedskapssystemet har 
tillgång till. När en kris eller olycka inträffar kan de organisationer som använder Rakel därför 
leda insatserna tillsammans, och även se till att samhällsviktiga aktörer kommunicera säkert 
och effektivt, något som är särskilt viktigt vid olyckor och kriser. Vid användning av Rakel så 
följer man de ”Riktlinjer för samband via Rakel vid regional samverkan och ledning i Kalmar 
län” som är framtagna i Kalmar län. På skadeplats kan även användning eget analogt 
radiosystem användas samt mobilnätet. 
 
 
Varning och information till allmänheten: 
Vid behov av information eller varning till allmänheten vid större olyckor, överhängande fara 
för olyckor kan det göras på beslut av räddningsledaren. Räddningsledaren har då möjlighet 
att sända två olika typer av myndighetsmeddelande genom radio, sms och television som: 

 VMA, (viktigt meddelande till allmänheten), med eller utan tyfon (hesa Fredrik), 
 Myndighetssmeddelande. 

 
Tyfoner finns i Vimmerby tätort och kan utlösas på brandstationen i Vimmerby eller via SOS 
Alarm AB. När tyfonerna ljuder ska allmänheten bege sig inomhus, stänga fönster, dörrar och 
ventiler samt lyssna på Sveriges Radio P4.  
Tyfonerna prövas första helg fria måndagen i mars, juni, september och december. För att 
säkerställa kommunikationsvägarna prövas tyfonerna två gånger av räddningstjänsten och två 
gånger av SOS Alarm AB under varje år. 
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Räddningstjänsten, kommuner och andra myndigheter kan även informera allmänheten via så 
kallade myndighetsmeddelanden och används då man vill informera allmänheten utan att det 
föreligger en direkt fara. Myndighetsmeddelandet publicera på internet och sänds även ut i 
Sveriges Radio P4. 
Myndighetsmeddelande kan exempelvis användas vid: 

 större bränder,  
 stormar, 
 översvämningar, 
 dricksvatten- och el störningar, 
 meddelande om eldningsförbud, 
 inställda skolskjutsar. 

När ett VMA eller myndighetsmeddelande sänds kan allmänheten om de vill ha mer 
information vända sig till det nationella informationsnumret vid kris 113 13 eller 
www.krisinformation.se. 
 
5.2 Utvärdering och olycksundersökning efter räddningsinsats 

Olycksundersökning och utvärdering av insatsen är naturliga delar av insatsen och ska 
prioriteras. Räddningstjänsten skall ha personal och kompetens som har minst 
olycksutredning, grundkurs. 

Olycksundersökningar: 
Olycksundersökningar kan göras i tre nivåer. 
 
Nivå 1: 
Efter varje räddningsinsats utreds alla olyckor i mindre omfattning genom att en 
händelserapport skrivs. 
 
Nivå 2: 
Vid behov kan också en mer utökad och omfattad olycksutredning göras, till exempel en 
brandorsaksutredning. Olycksundersökning genomförs oftast av personal inom egna 
organisationen och i samverkan med andra myndigheter. 
 
Nivå 3: 
Vid större eller allvarligare händelser kan en fördjupad olycksundersökning göras. Den 
fördjupade olycksundersökningen ska då genomföras av en extern aktör. 
 
Utvärdering av insats: 
Utöver händelserapporten finns också möjligheten att fylla i en insatsutvärdering. Syftet med 
den utvärderingen är att utvärdera insatsen utifrån att ytterligare förbättra och utveckla 
räddningstjänsten mot tredje man och personalens arbetsmiljö. 
 
Erfarenhetsåterföring: 
All utvärdering och olycksundersökning av räddningsinsatser och övningar skall tas till vara 
på i organisationen och återkopplas till personalen så att räddningsinsatserna blir effektivare 
och säkrare, både för den egna personalen men framförallt för den hjälpsökande. 
Återkopplingen till personalen ska ske vid de schemalagda arbetsplatsträffarna samt via 
räddningstjänstens intranät. 
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6 Kommunens förebyggande arbete 

Enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska det framgå av 
handlingsprogrammet hur den olycksförebyggande verksamheten planeras och ordnas i 
kommunen. 
 
Förebyggandeverksamheten omfattar myndighetsutövning, rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll, olycksundersökning, information, rådgivning och utbildning inom 
brandskyddsområdet samt samverkan med andra aktörer i syfte att förebygga andra olyckor 
än brand. Man ska också aktivt följa aktuell forskning och andra nyheter och vid behov 
implementera detta i verksamheten. 

6.1 Kommunens övergripande mål för den förebyggande 
verksamheten 

Förebyggande verksamhet: 
I enlighet med LSO 3 kap 1 § ”För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och 
miljö skall kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd 
av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra 
olyckor än bränder. 
Räddningstjänsten ska erbjuda invånarna inom kommunen ett likvärdigt skydd mot olyckor 
genom förebyggande verksamhet utifrån den kommunspecifika riskbilden. 

Information och rådgivning: 
Räddningstjänsten ska genom information, rådgivning och på annat 
sätt underlätta för enskilda och verksamheter att fullgöra sina skyldigheter enligt lag om 
skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor. Det görs framförallt i 
samband med tillsyn och via kommunens hemsida samt genom informationsinsatser och 
särskilda säsongsbetonade kampanjer. 

Tillsyn:   
I enlighet med LSO och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) ska 
kommunen, genom räddningstjänsten, utföra tillsyn enligt behovsanpassad planering. 
Kommunen är även tillståndsgivare för brandfarliga och explosiva varor enligt LBE. 
Miljö/byggnadsnämnden är tillståndsgivare för brandfarlig vara och räddningstjänsten för 
explosiv vara. Kommunen ska utföra tillsyn över sotningsentreprenören. IT-stöd för 
tillsynsplanering och hantering av brandskyddsredogörelser ska finnas. 

Utbildning:  
Kommunen ska, genom räddningstjänsten, erbjuda utbildning i första hjälpen, HLR, enklare 
brandskyddskurser såväl som kvalificerade kurser för företag, förvaltningar, skolor och 
allmänhet.  

Systematiskt brandskyddsarbete inom kommunen:  
Kommunens verksamheter ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete inom kommunen i 
enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) rekommendationer. 
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Rengöring och brandskyddskontroll:  
Vimmerby kommun ansvarar för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll utförs av de 
anordningar som enligt 3 kap. 4 § LSO ska omfattas av detta. Kommunen har slutit avtal med 
enskild entreprenör, Vimmerby Sotningsdistrikt AB, om att utföra sotning och 
brandskyddskontroll för kommunens räkning. Bolaget ska även se till att rengöring och 
brandskyddskontroll av eldstäder och rökkanaler sker inom rimliga och fastställda frister. 
Kommunen kan tillåta enskilda fastighetsägare att utföra rengöring på egen fastighet under 
förutsättning att säkerheten uppfylls. 

Riskidentifiering och riskanalys:  
Kommunen ska göra risk- och sårbarhetsanalyser utifrån LSO för kommunen och den ska 
uppdateras kontinuerligt. Även riskanalyser för särskilda objekt ska genomföras när behov 
föreligger. Riskanalysen ligger som bilaga A. 

Analys och uppföljning:  
Kommunen är skyldig att utreda alla olyckor som föranleder räddningsinsats. Samtliga 
olyckor som medför räddningsinsats och inte utreds av annan part ska utredas i skälig 
omfattning.  
 
Samhällsplanering  
Kommunen ska granska plan- och byggärenden inom kommunen och vid behov remisser från 
andra myndigheter och organisationer ur brand- och personsäkerhetssynpunkt. Vid plan- och 
byggråd ska brandtekniskt kunnig personal närvara för att lämna råd och synpunkter, 
alternativt bidrar sakkunnig med granskning av upprättade handlingar och dialog med 
brandkonsulter. 

6.2 Kommunens förebyggande verksamheter 

Kompetens för förebyggande verksamheten: 
Räddningstjänstens förebyggande verksamhet skall planeras efter de risker och sårbarheter 
som finns i kommunen, erfarenheter från genomförda räddningsinsatser, omvärldsbevakning, 
initiativ och direktiv från MSB och branschen samt erfarenheter från tidigare genomförda 
förebyggande insatser.  

 För planering av tillsyn, genomförande av kvalificerad tillsyn samt granskning och 
yttrande i plan- och byggärenden ska personal med lägst kompetenskurs B, ”Tillsyn 
och olycksförebyggande verksamhet” eller motsvarande äldre utbildning finnas.  

 För enklare tillsyn ska det finnas personal med kompetenskurs A, ”Tillsyn och 
olycksförebyggande verksamhet” eller motsvarande äldre utbildning. 

Kommunen är genom räddningstjänsten tillståndsgivare för explosiv vara.  
Tillståndshantering sker enligt gällande lagstiftning och är därmed en myndighetsfunktion. 

 För att genomföra tillsyn och hantera tillstånd enligt LBE (explosiv vara) ska utöver 
Tillsyn och olycksförebyggande verksamhet kurs B även MSB:s utbildning ”Tillsyn 
och tillstånd enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)” ha 
genomgåtts. 
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Information och rådgivning: 
Räddningstjänstens utbildnings- informations- och rådgivningsverksamhet syftar till att sprida 
kunskap inom brand- och säkerhetsområdet.  
Aktiviteter som stärker människors kunskap och riskmedvetenhet är en viktig uppgift för att 
minska antalet skadade och omkomna till följd av brand och andra olyckor. Detta kan göras 
via utbildning, informationskampanjer och övrig rådgivning. Information till allmänheten ska 
kunna ges av räddningstjänstens samlade personalresurs. Detta innebär att verksamheten 
måste implementeras som en naturlig del av personalresursens verksamhet.  
Fokusområden för informationsverksamheten är bland annat ungdomar i skolan, bränder hos 
äldre, personer med funktionsnedsättningar och rådgivning till anhöriga.  
Oavsett om det handlar om utbildning, information eller rådgivning är det av yttersta vikt att 
räddningstjänstens budskap bygger på relevant forskning och/eller vedertagen erfarenhet och 
kvalitetssäkrad kunskap. 

Säkerhetsmål 

 De som verkar och bor i kommunen ska ges ökade möjligheter och kunskaper för att 
förebygga och skydda sig mot brand och andra olyckor. 

 Barn och ungdomar ska vara informerade om konsekvenser av brand och anlagd 
brand. 

 Antalet bränder i bostäder i kommunen och konsekvenserna av dessa ska minska. 

Prestationsmål 

 Räddningstjänstens ska, med organisationens samlade personalresurs, regelbundet vid 
minst fem tillfällen per kalenderår, bedriva informations- och rådgivningsverksamhet. 

 Räddningstjänsten ska aktivt och kontinuerligt förmedla information till allmänheten 
via olika typer av medier, som t.ex. hemsida, sociala medier, med flera. 

 Räddningstjänstens ska under mandatperioden ta fram rutiner för att vid behov kunna 
erbjuda ett individanpassat brandskydd för äldre och personer med 
funktionsnedsättningar. 

 Räddningstjänsten ska i förebyggande syfte och efter förfrågan genomföra 
informationsinsatser om brand och anlagd brand för barn och ungdomar anpassad efter 
ålder och inlärningsförmåga. 

Utbildning: 
Utbildningsverksamheten inom räddningstjänsten har samma inriktning som gäller 
information och rådgivning – stärka den enskildes och verksamheternas förmåga att 
förebygga olyckor och hantera uppkomna olyckor. Genom utbildning skapas en ökad kunskap 
och en större chans till agerande i händelse av olyckor i samhället men även i den egna 
vardagen. Ökande kunskap underlättar den enskildes förmåga att förebygga och hantera 
olyckor med skyddsutrustning i form av brandvarnare, handbrandsläckare, brandfilt etc. 

Säkerhetsmål 

 Förmågan att kunna förbygga och agera i en händelse/olycka hos enskilda och 
verksamheter ska stärkas. 
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Prestationsmål 

 Räddningstjänstens ska, med organisationens samlade personalresurs, ha möjlighet att 
utbilda samtliga anställda i kommunen i brandskydd och HLR minst 1 gång per 3-
årsperiod efter behov och förfrågan från respektive verksamhet. 

 Räddningstjänstens ska erbjuda utbildningar till företag, organisationer och allmänhet 
i brandskydd och HLR för att minska antalet bränder och olyckor i kommunen. 

Tillsyn och tillstånd: 
Tillsyn sker enligt LSO och LBE. Inför varje verksamhetsår skall ansvarig för det 
förebyggande arbetet ta fram en tillsynsplan för den tillsynsverksamhet som skall bedrivas det 
kommande verksamhetsåret baserat på en sammanvägning av erfarenheter från dels 
genomförda tillsyner och räddningsinsatser, men även initiativ och direktiv från både aktörer i 
branschen och myndigheten för samhällsskydd och beredskap(MSB). 
 
Vid räddningstjänstens tillsyn sker kontroll av hur det systematiska brandskyddsarbetet 
bedrivs på det enskilda objektet, hur uppgifterna i den skriftliga redogörelsen överensstämmer 
med verkligheten, om de krav som ställdes vid bygglovet uppfylls samt brandskyddet i övrigt 
genom en stickprovskontroll. Vid behov kan en detaljerad kontroll av brandskyddet 
genomföras.  

Det är kommunens vilja och avsikt att stödja allmänheten i det Systematiska 
BrandskyddsArbetet (SBA). Företag och verksamheter skall arbeta aktivt med brand- och 
säkerhetsfrågor och tillsynen kan vara ett tillfälle att presentera hur detta arbete framskrider. 
Dialog och samarbete skall leda till att besöken mer inriktas på systemet och mindre på 
detaljer. Ett väl fungerande systematiskt brandskyddsarbete bör leda till längre 
tillsynsintervaller. 

Säkerhetsmål 

 Skador på människors liv och hälsa, egendom och på miljön till följd av brand ska 
minimeras. 

 Räddningstjänsten ska bedriva ett tillsyns- och tillståndsarbete, som har sin grund i 
myndighetsutövningen. I detta arbete ska erforderligt stöd/råd ges till enskilda 
verksamhetsutövare och nyttjanderättshavare, för att uppnå ett skäligt brandskydd och 
säker hantering av brandfarlig och explosiv vara i kommunen. 

Prestationsmål 

 Tillsyn av ägares/nyttjanderättshavares skyldigheter enligt lag om skydd mot olyckor 
för byggnader eller anläggningar som omfattas av 2 kap. 3 § lag om skydd mot 
olyckor ska genomföras enligt en årlig tillsynsplanplan. 

 Räddningstjänsten ska ha kapacitet att, vid behov, genomföra tillsyn vid byggnader 
eller anläggningar som inte omfattas av 2 kap. 3 § lag om skydd mot olyckor. 
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 Tillsyn av hantering av brandfarliga varor och hantering/överföring av explosiva varor 
enligt lag om brandfarliga och explosiva varor ska genomföras enligt en årlig 
tillsynsplan. 

 Tillsynsplanen skall uppdateras kontinuerligt, samt revideras inför kommande 
verksamhetsår. 

 Uppdatera delegationsordningen vid behov avseende tillsyn (LSO och LBE) och 
tillståndhanteringen (LBE). 

Samhällsplanering: 
Räddningstjänsten ska aktivt medverka i kommunens samhällsplanering och byggprocess för 
att säkerställa ett långsiktigt och säkert byggande i kommunen.  
I ärenden som berör tillstånd av permanent eller tillfällig karaktär såsom offentlig tillställning, 
yttrande gällande serveringstillstånd med mera ska Räddningstjänsten vara en remissinstans. 

Säkerhetsmål 

 Räddningstjänsten ska aktivt verka för att skapa en säker samhällsplanering. 
 Vimmerby kommun ska bedriva samhällsplanering där risker och eventuella 

konsekvenser till följd av olyckor beaktas och så långt som rimligt förebyggs 
respektive minimeras. 

Prestationsmål 

 Räddningstjänsten ska utgöra remissinstans i kommunens arbete med planarbete, som 
t.ex. översiktsplanering och detaljplanering för att verka för ett långsiktigt och säkert 
byggande i kommunen, och för ett hållbart samhälle. 

 Räddningstjänsten ska utgöra remissinstans i kommunens arbete med byggprocessen 
och, efter förfrågan, medverka vid tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd. 

 Räddningstjänsten ska i övrigt yttra sig, inom sitt kompetensområde, till den aktör som 
efterfrågar det. 

Rengöring och brandskyddskontroll: 
Kommunen har ansvaret för att de brandförebyggande åtgärderna rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll utförs.  
Genom entreprenadavtal har kommunen gett Vimmerby Sotningsdistrikt AB i uppdrag att 
utföra dessa arbetsuppgifter. Räddningstjänsten får medge att en fastighetsägare själv utför 
eller låter annan, än kommunens sotare, utföra rengöringen av den egna anläggningen under 
förutsättning att det sker på ett betryggande sätt. Räddningstjänsten följer upp och ansvarar 
för att rengöring och brandskyddskontroll bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och 
föreskrifter. 

Säkerhetsmål 

 Antalet bränder relaterade till eldstäder och eldningsanordningar ska minska under 
mandatperioden. 

 Sotning och brandskyddskontroll ska bedrivas i enlighet med gällande lagstiftning och 
föreskrifter. 
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Prestationsmål 

 Brandskyddskontroll ska, genom den lokala sotningsentreprenören, genomföras på 
samtliga objekt i kommunen, enligt statlig myndighets beslutade frister. 

 Rengöring (sotning) ska, genom den lokala sotningsentreprenören, genomföras på 
samtliga objekt i kommunen, enligt kommunens beslutade frister. 

 I samband med rengöring (sotning) i bostadsfastighet skall det efterfrågas och 
dokumenteras om fastigheten är försedd med fungerande brandvarnare. Resultatet 
redovisas årsvis till Räddningstjänsten. 

 

Vattensäkerhet: 
Vimmerby kommun har många sjöar varav i 8 av dessa finns det kommunala badplatser.  
Simkunnighet är den enskilt viktigaste faktorn för en god vattensäkerhet. God 
säkerhetsmedvetenhet hos allmänheten om risker i och omkring sjöar är ytterligare en viktig 
faktor för en god vattensäkerhet.  

Räddningstjänsten har resurser för att undsätta människor vid olyckor i sjöar och vattendrag, 
men det är allmänhetens kunskap och tillgången till utrustning för livräddning vid badplatsen 
som är den viktigaste resursen vid ett drunkningstillbud. 

När isen har lagt sig och i samband med aktiviteter på is krävs god kunskap och rätt utrusning 
när man vistas på isen. 

Statens räddningsverk, dåvarande MSB har utformat allmänna råd (SRVFS 2007:5) om 
livräddningsutrustning vid kajer, stränder, badplatser och båtplatser. Dessa ska beaktas, i 
övrigt bör omfattning och utformning av utrustning beslutas efter genomförd riskanalys. 

Säkerhetsmål 

 Allmänheten ska ha möjlighet att utföra en livräddande insats vid kommunala 
badplatser, bryggor och liknande vattennära anläggningar. 

 Simkunnigheten bland kommuninvånarna ska öka. 

Prestationsmål 

 Ansvaret för vattensäkerhetsfrågor ska förtydligas liksom vad som ingår i rollen. 
Det ska även finnas en säkerhetsdepå för allmänheten för utlåning eller uthyrning av 
vattensäkerhetsutrustning såsom flytvästar och isdubbar. 

 Tillsyn av livräddningsutrustning ska ske regelbundet, minst en gång varje vår vid 
badplatser och liknanden vattennära anläggningar. 

 Simundervisning ska genomföras så att alla elever i grundskolan kan nå 
simkunnighetsmålen i läroplanen. 
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Samverkan med andra aktörer: 
I det förebyggande arbetet är samverkan med andra myndigheter, näringsliv, organisationer, 
föreningsliv, föräldrar med flera viktig.  
Räddningstjänsten samverkar regelbundet med olika aktörer för att förebygga brand och andra 
typer av olyckor än brand. Bland annat: 

 Vid tillsyner: Polismyndigheten, Skattemyndigheten, kommunens alkoholhandläggare, 
handläggare vid miljö & byggnadskontoret. 

 Med övriga länet, Räddsam-H med arbetsgrupperna, AG-förebyggande, AG-
utbildning. 

 Lokal samverkan vid bland annat samhällsplanering, fysisk planering och 
trafiksäkerhetsrådet. 

 

7 Kommunens skadeavhjälpande arbete 

Enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska det framgå av 
handlingsprogrammet hur räddningstjänsten är planerad och ordnad i kommunen. I detta 
handlingsprogram är detta beskrivet i kapitel 4 och 5. Nedan följer kommunens mål för 
räddningstjänst. 

Räddningstjänsten fick i samråds yttrandet från Länsstyrelsen en synpunkt om att kommunen 
bör ta höjd för att under de kommande åren utreda om delar av räddningstjänstens 
skadeavhjälpande organisation också ska omfatta heltid för att möta de krav som samhället 
kommer ställa på sin räddningstjänst. Denna synpunkt är viktig att ta med sig för framtida 
handlingsprogram men kommer under denna mandatperiod inte finnas med som ett aktivt mål 
att arbeta med. 

 

7.1 Mål för räddningstjänst 

Säkerhetsmålen strävar efter att kommunen ska bli en tryggare och säkrare plats att bo, vistas 
och verka i samt att räddningstjänsten ska öka sin förmåga att hantera de mest frekventa 
olyckorna. 

Säkerhetsmål dimensionering: 

 Kommunens räddningstjänst ska vara dimensionerad för att samtidigt klara av två 
mindre typolyckor (trafikolycka, brand, drunkning) samtidigt eller en större typlycka 
(trafikolycka, brand i byggnad, skogsbrand) inom kommunens geografiska område. 

Prestationsmål dimensionering: 

 Tiden från larm till dess att den första förmågan är på plats och påbörjar det 
skadeavhjälpande arbetet ska minska genom en översyn av larmplaner under 2021 för 
att säkerställa att närmsta resurs larmas ut först. 

 Räddningstjänsten ska upprätthålla material och kompetens för losstagning vid 
trafikolycka vid två räddningsstyrkor. 
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 Samtliga räddningsstyrkor samt räddningsvärnet ska ha minst en motorspruta för 
brandvattenförsörjning utanför brandpostnätet. 

 Samtliga räddningsstyrkor ska vid utgången av 2022 ha en tankbil för transport av 
brandvatten. 

 Samtliga räddningsstyrkor ska ha båt för drunkningsolyckor. 

Säkerhetsmål ledning: 

 Räddningstjänsten ska arbeta för en robust och uthållig ledningsorganisation 

Prestationsmål ledning: 

 Räddningstjänsten ska aktivt under mandatperioden verka för en utökad samverkan 
gällande ledningsorganisationen med angränsande kommuner. 

 Samtlig heltidspersonal vid räddningstjänsten Vimmerby samt yttre befäl ska vid 
utgången av 2021 ha en grundläggande utbildning i stabsmetodik. 

 Personal som tjänstgör som RCB samt säkerhetssamordnaren ska vid utgången av 
2022 ha genomgått utbildning för stabschef.    

 RCB samt yttre befäl ska under mandatperioden påbörja arbetet med att implementera 
och utbilda organisationen i användandet av SiTac-systemet för effektivare lägesbilder 
vid större skogsbränder. 

 Arbetet med digitaliserat ledningsstöd i fält ska påbörjas under mandatperioden. 

Säkerhetsmål skogsbrand: 

 Förmågan att på ett effektivare sätt hantera skogsbränder ska öka. 

Prestationsmål skogsbrand: 

 Larmplaner för skogsbrand ska under 2021 revideras så att fler räddningsstyrkor sätts 
in i insatsen initialt. 

 Nytt material ska under 2021 köpas in för att komplettera skogsbrandsmaterialet för 
effektivare släckinsatser. 

 För effektivare och uthålligare släckinsatser ska ny manöverslang under 2021 köpas 
in. 

 UAV-piloter ska under mandatperioden utbildas inom räddningstjänsten för snabbare 
lokalisering av skogsbränder med hjälp av drönare. 

 

Säkerhetsmål arbetsmiljö: 

 Övnings‐ och insatsverksamheten ska utföras på ett sätt som innebär minsta möjliga 
risk och hälsopåverkan på räddningspersonal. 

 
Prestationsmål arbetsmiljö: 
 

 Rutiner, arbetssätt och utrustning ska utgå ifrån konceptet ”friska brandmän” för all 
personal vid insatser och övning. 

 Vid de lagstadgade varma rökövningarna ska övningsanläggning väljas med hänsyn 
till friska brandmän konceptet. 
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 Systematiskt arbetsmiljöarbete ska genomsyra räddningstjänstens arbetssätt och 
rapporteringen av tillbud ska öka för att minimera olycksfall. 

  Rutiner, arbetssätt och utrusning ska finnas för att kunna spärra av en olycksplats och 
därmed uppnå en så säker olycksplats som möjligt. 
 

 
Säkerhetsmål jämställdhet och mångfald: 
 

 Räddningstjänsten Vimmerby ska vara en arbetsplats för alla oavsett kön eller etniskt 
ursprung. 

 
Prestationsmål jämställdhet och mångfald: 
 

 Räddningstjänsten Vimmerby kallar alla sökande som uppfyller grundkraven vid en 
rekryteringsprocess till testdag oavsett kön eller etniskt ursprung. 

 I samband med ombyggnationer av brandstationer skall även omklädningsrum för 
kvinnor byggas. 

 

8 Uppföljning och utvärdering 

Räddningstjänsten upprättar inför varje verksamhetsår en verksamhetsplan. Uppföljning och 
utvärdering sker årligen mot uppsatt verksamhetsplan och målen i detta handlingsprogram.  
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Sammanfattning 

Denna bilaga till Vimmerby kommuns handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor 
(SFS 2003:778), utgör en analys över riskerna i kommunen som kan föranleda 
räddningsinsats 1 enligt Lagen om skydd mot olyckor. Riskanalysens syfte är dels att ligga till 
grund för kommunens handlingsprogram för räddningstjänst samt ge allmänheten och 
beslutsfattare en möjlighet att skapa sig en samlad bild över de risker i Vimmerby kommun 
som kan leda till en räddningsinsats enligt Lagen om skydd om olyckor.  

Riskanalysen är uppdelad i fem huvuddelar: presentation av kommunen, befolkningsstruktur, 
insatsstatistik, objekt med särskilda risker och grovanalys.  

Kommunen är i en utvecklingsfas där man planerar nya bostadsområden, handelsområden och 
industrimark för nyetablering med projekt som syftar till att utveckla kommunen och regionen 
på ett positivt sätt. Detta ställer givetvis krav på räddningstjänsten som myndighet att verka 
för en trygg och säker plats i samband med nybyggnationer och utvecklingsprojekt.  

I kommunen är trafikolyckor den händelse som föranlett flest räddningsinsatser under 
perioden 2008-2018. Trafikolyckorna sker över hela kommunen och sker tidsmässigt över 
hela dygnet med markant ökning mellan klockan 13-15. Minst trafikolyckor inträffar mellan 
klockan 00-05 på natten.  

Brand i byggnad var tidigare den vanligaste orsaken till räddningsinsats men dessa har 
minskat stadigt sedan 2012, en viktig faktor i det är det förebyggande arbetet som bedrivs av 
räddningstjänsten, ytterligare en förklaring kan vara att även soteld räknas in i denna kategori 
och då Vimmerby Energi och Miljö AB byggt ut fjärr- och närvärme systemet kraftigt har 
även andelen som värmer sina hus med egna anläggningar för fibröst material minskat kraftigt 
och då har även antalet soteldar minskat.  

Riskbilden i Vimmerby är normal med ett undantag av några farliga verksamheter. Det finns 
verksamheter som utgör både en risk för omgivningen men många gånger också för 
räddningstjänstens insatspersonal som ska hantera olyckan och agera skadeavhjälpande. 
Särskilda riskområden för anläggningar som anses utgöra en fara för omgivningen har också 
tagits fram. 

 

 
1 LSO 1 kap 2 §   Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall 
ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, 
egendom eller miljön. 

 

414



Bilaga A   Riskanalys LSO Vimmerby kommun 
Handlingsprogram LSO 
2021 - 2022  
  
För att kunna bemöta och minska risker i framtiden ser analysgruppen nedanstående punkter 
som en förutsättning:  

- Ett utökat samarbete med övriga förvaltningar inom kommunen för att skapa ett tryggt och 
säkert Vimmerby  

- En organisation med väl fungerande förebyggande-, insatsförberedande- och insatsoperativ 
organisation baserade på de risker som beskrivs i riskanalysen  

- En organisation som kan understödja andra kommuner och förvaltningar vid händelser som 
överstiger förmågan hos ansvarig organisation/myndighet/kommun.  

- Aktivt jobba för en högre riskmedvetenhet hos allmänheten i Vimmerby kommun.
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1. Inledning 

Samhällen har i alla tider drabbats av olyckor, somliga av mindre karaktärer medan andra haft 
en djup inverkan på vårt samhälle idag. Sedan räddningstjänsten och innan dess brandkåren 
började regleras på allvar under 1900-talet har samhället, med syfte att skydda medborgarna, 
tagit ansvar för att förebygga och begränsa olyckor. Ansvaret regleras i nutid av Lag om skydd 
mot olyckor (SFS 2003:778), hädanefter kallad LSO. I denna lag framgår att kommunen ska 
ha ett handlingsprogram för räddningstjänst och den förebyggande verksamheten. I 
handlingsprogrammet ska det tydliggöras vilka mål som föreligger, och de risker som finns, 
vilka kan leda till räddningsinsats. Till följd av detta ska kommunen beskriva uppbyggnaden 
för den insatsoperativa samt den förebyggande verksamheten.  

Riskanalysens syfte är dels att ligga till grund för  handlingsprogrammet samt ge allmänheten 
en möjlighet att skapa sig en samlad bild över risker i Vimmerby kommun. I denna riskanalys 
analyseras endast risker som kan föranleda räddningstjänst enligt lagen om skydd mot 
olyckor.  

1.1 Syfte och mål 

Syftet med analysen är att för räddningstjänsten identifiera risker för olyckor som kan 
föranleda räddningsinsats och eventuella risker för egen personal.  
Målet med analysen är att ge en samlad bild av kommunens risker som kan leda till 
räddningsinsats, dels för allmänheten men också för räddningstjänsten.  

1.2 Avgränsningar 

Riskanalysen studerar enkom risker som kan föranleda räddningsinsats.  
Samhällets sårbarheter gällande extraordinära händelser behandlas i Vimmerby kommuns 
Risk- och sårbarhetsanalys enligt Lag 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och kommer ej att presenteras i 
detta dokument. 

1.3 Metod 

Statistik i kombination med erfarenheter från operativ och förebyggande verksamhet har 
använts som förutsättning för analysen. En grovanalys presenteras, i vilken risker värderas. 
Resultaten av grovanalysen och statistiken vägs mot objekt med särskilda risker vilket 
presenteras i en avslutande diskussion.   
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2 Presentation av Vimmerby kommun 

Vimmerby kommuns landareal är 1140 km2 med mycket skog och ett antal mindre sjöar, även 
Stångån rinner genom kommunen. I kommunen bor ca15 700 invånare varav ca 8 300 bor i 
centralorten, i snitt bor ca 14 personer/km2. (vimmerby.se 17/10 2019) 

Vimmerby är en lugn och trygg kommun med stora möjligheter för både barn och vuxna. En 
omväxlande natur med många sjöar erbjuder spännande aktiviteter, lugn och rekreation. Här 
finns också ett rikt föreningsliv med tonvikt på idrott och kultur. Sagoparken Astrid Lindgrens 
Värld som ligger i centralorten lockar årligen upp mot 500 000 besökare. Sista helgen i juli 
arrangeras Bullerby Cup och är en fotbolls turnering för pojkar och flickor 10 och 12 år 
gamla. I turneringen deltar ca 190 lag med ca 3000 spelare, ledare och funktionärer och ca 
5000 åskådare. Folkracetävlingen Semesterracet är en utav Sveriges största folkracetävlingar 
och arrangeras årligen under V.28 och lockar ca 650 förare och över 25000 åskådare till 
Vimmerby.      

Vimmerby kommun har som största näring tillverkningsindustrier och lantbruk och har ett 
gott entreprenörskap med många småföretagare. Ett växande utbud av utbildningar, inklusive 
högskoleutbildningar och med ett gymnasium som av Industrikommittén har fått 
kvalitetsstämpeln Teknikcollege, stärker vi vår framtida attraktionskraft som 
tillverkningskommun då gymnasiet får fram kvalificerad arbetskraft. Vi är en kommun som 
speglas av vår värdegrund, Ansvar, Mod & Fantasi. 

2.1 Räddningstjänsten Vimmerby 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för risk och säkerhetsarbetet inom 
kommunen och kommunens geografiska område. Kommunstyrelsen ska fortlöpande följa upp 
säkerhetsarbetet och se till att antagna dokument följs. Rent organisationsmässigt så ligger 
Räddningstjänsten under Samhällsbyggnadsavdelningen som i sin tur ligger under 
Kommunstyrelsens förvaltning.  

Sedan april 2014 ansvarar Miljö och byggnadsnämnden för tillsyns och tillståndsarbetet både 
enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag(2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor.  

Räddningstjänstens uppdrag styrs av Lag (2003:778) om Skydd mot Olyckor. Grundläggande 
är ett förebyggande arbete för att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö 
samt att hjälpa den enskilde att fullgöra sina skyldigheter i denna lag. Vid en olycka ska 
räddningstjänsten enligt lag vara planerad och organiserad så att en räddningsinsats kan 
påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Dimensionering av 
kommunens räddningstjänst beslutas av kommunstyrelsen efter genomförd riskanalys och 
dokumenteras i föreskrivet handlingsprogram. Verksamheten omfattas av utryckning, övning, 
planläggning, utbildning, brand och olycksutredning samt tillsynsverksamhet enligt gällande 
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lagstiftning. Räddningstjänsten ansvar är också att analysera sina egna insatser vid 
förekommande olyckor. 

2.2 Samhällsplanering Vimmerby Kommun 

 

 

Figur 1: Vimmerby kommun med orter 

 
Figur 2: vimmerby.se hämtad 2019-10-17 

Den svenska definitionen av tätort är en ort med minst 200 invånare och där avståndet mellan 
husen är högst 200 meter. Uppfyller inte orten detta så definieras den som glesbygd.  
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På flera håll i kommunen men framför allt i centralorten så planeras och iordningställs 
områden för nybyggnation av bostäder och industrimark. När varje sådant här område 
planeras och iordningsställs så måste en riskinventering och konsekvensanalys genomföras så 
att inte bostäder och industrier hamnar som grannar eller på platser som inte är lämpliga för 
verksamheten. Ett exempel är den gamla fotbollsanläggningen Vimarvallen som låg uppe på 
en höjd med grundvatten i marken. Där kunde man på vintertid inte nyttja sina grusplaner på 
grund av att man inte fick salta grusplanerna då saltet hade gått ner i grundvattnet. Detta ledde 
till konsekvenser för fotbollsklubben som alltså inte kunde träna när det var is på planerna. 
Därför måste en riskinventering och konsekvensanalys genomföras innan man iordningställer 
nya områden för byggnation. 

2.3 Presentation av tätorterna 

I detta avsnitt kommer en kort presentation att ske av tätorterna, alltså de orter som har en 
befolkning på över 200 invånare. 

2.3.1 Vimmerby 

Vimmerby är kommunens centralort och största ort och här bor ca 8 300 personer. I 
Vimmerby finns det en (1) industri som är klassad som farlig verksamhet enligt Lagen om 
skydd mot olyckor kap2 §4 och som vid en olycka kan innebära en stor fara för allmänheten 
och miljön på grund av de kemikalier de hanterar. Det är ARLA Foods AB. Vidare finns det 
en mängd olika industrier i staden med en väldigt skiftande riskbild. 

I Vimmerby arrangeras årligen ett flertal arrangemang som lockar mycket besökare, 
exempelvis idrottsarrangemang, marknader. Sen givetvis Astrid Lindgrens Värld (ALV) som 
lockar upp emot 500 000 besökare under året. I Vimmerby finns det även ett stort antal 
restauranger och även två nattklubbar som lockar mycket gäster. 

Det finns ett stort antal förskolor, både i kommunal och privat regi. Sen finns det två 
grundskolor med verksamhet från förskola upp till årskurs 9 med tillhörande fritidshem. 
Vidare finns ett gymnasium och Campus Vimmerby där man läsa både enskilda 
högskolekurser och fullständiga högskoleutbildningar kopplade mot olika högskolor runt om i 
landet. 

Då riksväg 40 och 23/34 passerar Vimmerby så går det mycket tunga transporter på vägarna i 
utkanten av Vimmerby och närheten till bland annat Kalmar, Linköping och Jönköping så har 
två större distributörer i DHL och PostNord valt att förlägga terminaler i Vimmerby. Då ALV 
lockar så mycket besökare så är det även högt tryck på dessa båda riksvägar under 
sommarmånaderna. All denna trafik leds in via två infarter till Vimmerby och bidrar till ett 
högt tryck på vägarna även inne i staden då den ena infarten är placerad i andra ändan av 
staden och besökarna måste köra genom hela Vimmerby för att komma till ALV. Det finns 
även en järnväg som går mellan Linköping och Kalmar och delar staden i två delar.  
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I staden finns även ett antal vårdboenden av olika karaktär och i vissa av dessa boenden kan 
de boende på grund av sin fysiska status inte evakuera sig själva till säkerhet i händelse av en 
olycka. I staden finns det även två större områden med kulturhistoriskt viktiga trähus. 

2.3.2 Södra Vi 

Södra Vi är kommunens näst största tätort och här bor det ca 1200 invånare. I Södra Vi ligger 
kommunens största privata arbetsgivare, Metallfabriken Ljunghäll AB. På grund av fabrikens 
placering går det mycket tung trafik genom orten. 

Från september till slutet av april så är det säsong för nöjesstället Pumpen, som är ett av länets 
största dansställen. En del idrottsarrangemang arrangeras av Södra Vi IF både vad gäller 
fotboll och friidrott på anläggningen Ulfveskog. 

I Södra Vi finns det en förskola och en grundskola åk F1-6 med tillhörande fritidshem. Samt 
även ett vård- och omsorgsboende. 

Strax utanför tätorten passerar riksväg 23/34 och genom Södra Vi passerar järnvägen mellan 
Kalmar och Linköping. 

2.3.3 Storebro 

I Storebro bor det ca 1 050 personer och är internationellt känd ort tack vare Storebro-båtarna 
som tillverkades på orten. Idag finns det bara en begränsad del av båttillverkningen kvar på 
orten. I ca 200år har det även tillverkats gods i gjutjärn på Storebrogjuteriet men bolaget 
härstammar från 1728 och är ett erkänt gjuteri i branschen. 

Den största föreningen på orten är Storebro IF där det spelas fotboll i alla åldrar. Strax utanför 
tätorten finns även en 18-håls golfbana. 

I Storebro finns det en förskola och en grundskola åk F1-6 med tillhörande fritidshem. Här 
fanns det förr även en båtbyggarskola som var en av Sveriges mest ansedda båtbyggare 
utbildningar. I Storebro finns även ett vård- och omsorgsboende. 

Man kan säga att orten är delad av riksväg 23/34 och även järnvägen mellan Kalmar och 
Linköping passerar i utkanten av orten. 

2.3.4 Gullringen 

I Gullringen bor det ca 500 invånare och är en utpräglad ort vad gäller hustillverkning. På 
orten finns företaget Bo Klok som är ett samarbete mellan IKEA och Skanska där man 
tillverkar cirka 1000 bostäder per år i form av lägenhetshus och radhus. 

På orten finns den anrika fotbollsklubben Gullringens GOIF och en 9-håls golfbana. Från 
början av maj till slutet av augusti är det säsong för det nöjesställe som ligger strax utanför 
tätorten och som heter Örsåsa loge.   
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I Gullringen finns det en förskola och en grundskola åk F1-6 med tillhörande fritidshem. 

Det passerar inga större riksvägar i närheten av orten men däremot så går järnvägen mellan 
Kalmar och Linköping precis i utkanten av orten 

2.3.5 Frödinge 

I Frödinge bor det ca 300 invånare och är en internationellt känd ort tack vare varumärket 
Frödinge som ägs av Orkla Foods Sverige. Mest känt är Frödinge för sin ostkaka som 
produceras just på Orkla Foods Sverige. I utkanten av Frödinge finns det två sågverk. 

Den största föreningen på orten är Frödinge/Brantestad SK där det spelas fotboll i alla åldrar. 

I Frödinge finns det en förskola och en grundskola åk F1-6 med tillhörande fritidshem. 

Strax utanför tätorten passerar riksväg 40. 

Mellan Frödinge och Vimmerby i Alsta, ligger det en bergtäkt som är klassad som farlig 
anläggning enligt LSO kap2 §4 samt enligt Sevesolagen2 - lägre nivån. 

2.3.6 Tuna 

I Tuna bor det strax över 200 invånare. Runt omkring Tuna ligger flera stora lantbruk och 
sågverk. Strax utanför Tuna ligger Tuna gård som enligt lag är ett skyddat byggnadsminne. I 
utkanten av Tuna finns det även ett sågverk. 

På orten finns även IFK Tuna där det spelas fotboll i alla åldrar. 

I Tuna finns det en förskola och en grundskola åk F1-6 med tillhörande fritidshem. 

Det finns inga större riksvägar i närheten av orten men däremot passerar smalspåret som även 
det är ett enligt lag skyddat byggnadsminne genom orten. 

2.4 Kulturmiljöer 

Inom kommunen finns det totalt 12 enligt lag skyddade byggnadsminnen. Förutom dessa 
finns det även två större områden med kulturhistoriskt värdefulla trähus inne i Vimmerby. Det 
ligger givetvis i kommunens intresse att bevara dessa kulturmiljöer, stora värden kan snabbt 
gå förlorade i en brand, så brandskyddet och möjligheten till en god operativ räddningsinsats 
blir således en viktig faktor. 

  

 
2 Lagen (SFS 1999:381), förordningen (SFS 2015:236) och föreskriften (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 
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3 Insatsstatistik 

I detta avsnitt presenteras de olyckor som har föranlett räddningsinsats enligt Lagen om skydd 
mot olyckor. Räddningstjänstens larmkaraktär kan i hög grad skifta men i denna riskanalys 
görs en avgränsning, där fokus kommer att ligga på ”allvarliga vardagsolyckor”, det vill säga 
brand i byggnad, brand ej i byggnad och trafikolycka. Således är belastningen på 
insatspersonalen, i verkliga fallet, större än vad som kommer att speglas i kapitlet då en stor 
andel av larmen är av annan karaktär.  

Statistiken är hämtad från MSBs statistikdatabas IDA och tidsperioden som statistiken speglar 
är 2008-2018.  

 

3.1 Allmän insatsstatistik  

Räddningstjänsten har mellan 2008 och 2018 haft mellan 231 och 304 larm om året. Under 
tidsperioden har antalet automatlarm, ej brand legat mellan ungefär 90-150 (91-153) varje år. 

Av larmen utgör brand eller brandtillbud ej i byggnad (exempelvis gräs- och skogsbränder, 
brand i container, bilbrand etc.) mellan 13-43 insatser varje år. 

Antalet trafikolyckor i kommunen varierar, mellan 23-51 insatser varje år.  

Insatser under benämningen Brand i byggnad varierar, mellan 17-67  insatser. Under Brand i 
byggnad ingår ”skarpa automatlarm, det vill säga automatlarm där brand kunnat konstateras 
vid framkomst samt även soteld.  

Som det går att utläsa i den efterföljande statistiken ligger Vimmerby kommun långt över 
både länets och rikets snitt gällande antalet räddningsinsatser per 1000 invånare.  

 
Antalet insatser totalt i kommunen 2008-2018 (ida.msb.se hämtad 20191015) 
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Antalet insatser per 1000 invånare i kommunen, länet och riket 2008-2018 (ida.msb.se hämtad 20191015) 

I tabellen ovan ser vi att Vimmerby kommun genomför betydligt fler räddningsinsatser enligt 
LSO i jämförelse med Kalmar Län och Sverige i helhet per 1000 invånare. Vimmerby 
kommun har väldigt många automatlarms objekt kopplat till räddningstjänsten, vilket är en 
naturlig del då vi har väldigt många objekt kopplat till turismen där automatlarm krävs. Om 
man i statistiken filtrerar bort automatlarm utan brandtillbud så ser vi i tabellen nedan att 
Vimmerby kommun förhåller sig relativt väl med länet i övrigt sett till de senaste åren.  

 
Antalet insatser per 1000 invånare, automatlarm utan brandtillbud exkluderat, i kommunen, länet och riket 2008-2018 (ida.msb.se hämtad 
20201116) 
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3.2 Räddningsinsatsernas tidsmässiga fördelning 

De insatser som räddningstjänsten åker på sker inte med jämnhet under dygnet. Olyckor är 
vanligare under vad man vanligtvis kallar för dygnets vakna timmar och minskar successivt 
på kvällarna för att sedan vara som lägst mellan 01:00-05:00.  

 

 
Antalet insatser fördelat på dygnets immar under perioden 2008-2018 (ida.msb.se hämtad 20191015) 
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3.3 Brand i byggnad 2008-2018 

Brand eller brandtillbud i byggnad har succesivt minskat under perioden med en liten ökning 
igen under 2018. Ett bra förebyggande arbete både i tillsynsarbetet men även en högre 
delaktighet i byggnadsprocessen kan ses som en del av minskningen. Ytterligare en förklaring 
kan vara att även soteld räknas in i denna kategori och då Vimmerby Energi och Miljö AB 
byggt ut fjärr- och närvärme systemet kraftigt har även andelen som värmer sina hus med 
egna anläggningar för fibröst material minskat kraftigt och då har även antalet soteldar 
minskat. Sett över dygnet kan man se en ökning efter vad som kan kallas normal arbetstid och 
folk kommer hem från jobbet och lagar mat och tänder upp sina värmeanläggningar.  

 
Brand eller brandtillbud i byggnad (ida.msb.se hämtad 20191015) 

 
Brand eller brandtillbud i byggnad under perioden 2008-2018 fördelat över dygnets timmar (ida.msb.se hämtad 20191015) 
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3.4 Trafikolycka 2008-2018 

Trafikolyckorna ligger under perioden sett ganska jämt om man ser över ett snitt men varierar 
ganska kraftigt från år till år men har de senaste fyra åren legat ganska stabilt. Sett över 
dygnet är det minst trafikolyckor mellan 00-05 för att sedan öka när folk börjar åka till jobbet. 

 
Trafikolyckor 2008-2018 (ida.msb.se hämtad 20191015) 

 

Trafikolyckor fördelat över dygnet under perioden 2008-2018 (ida.msb.se hämtad 20191015) 
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3.5 Brand ej i byggnad 2008-2018 

I kategorin brand ej i byggnad hade vi 2018 en väldigt hög topp i förhållande till övriga 
perioden. Detta har en ganska naturlig förklaring i den extrem varma sommaren som var och 
att mängden mark och skogsbränder ökade markant detta år. De flesta bränder i denna 
kategori är just mark och skogsbränder, men även bränder i fordon och containrar etc. Sett 
över dygnet kommer de flesta larmen i denna kategori under eftermiddagen vilket är naturligt 
då just mark och skogsbränder oftast upptäcks under eftermiddagen när väderförhållandena 
för dessa bränder under sommaren blir optimala. 

 
Brand eller brandtillbud i annat än byggnad under perioden 2008-2018 (ida.msb.se hämtad 20191015) 

 

Brand eller brandtillbud i annat än byggnad 2008-2018 fördelat över dygnets timmar (ida.msb.se hämtad 20191015) 
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3.6 Räddningsinsatsernas geografiska fördelning 

Räddningsinsatser kan inträffa var som helst i en kommun. I områden med många människor 
är olycksfrekvensen givetvis högre än i områden som är glesbefolkade. Trafikolyckorna sker 
spritt över kommunen och både i tätort som de små länsvägarna och stora riksvägarna. Antalet 
soteldar är naturligt högre på landsbygden då fler värmer sina hus med anläggningar för 
eldning av fibröst material än vad de är inne i tätorterna med fjärr- eller närvärme. 

3.7 Analys av insatsstatistik 

Av de tre olyckstyperna som berörts är trafikolyckor flest följt av brand eller brandtillbud i 
byggnad. Vad som är viktigt att poängtera här är att i statistiken brand eller brandtillbud i 
byggnad finns även statistiken för soteld med. 

Trafikolyckorna är främst lokaliserade till Vimmerby tätort samt till riksvägarna 23/34 och 
40, där flest människor befinner sig och är de mest trafikintensiva vägarna. Detta ger dock 
inget mått på hur allvarliga olyckorna har varit. En trafikolycka på landsbygden, dit det tar 
längre tid för räddningstjänsten att köra, hinner få större konsekvenser för liv, än en olycka i 
närheten av en brandstation. Det är även viktigt att nå fram till en olycka i tid, inom 
sjukvården används begreppet gyllene timmen, inom vilken behandling av en skadad person 
ska påbörjas för att stoppa skadeförloppet. 

Brand i byggnad inträffar i hela kommunen. Bränder ej i byggnad kan i många fall vara 
anlagda, exempelvis börjar containrar eller papperskorgar sällan brinn av sig själva. På 
landsbygden kan oväder vara en orsak till brand, åska som slår ner i eller i närheten av 
byggnader och detta kan få allvarliga konsekvenser. Då räddningstjänsten ofta har längre 
insatstid till landsbygden kan brandförloppet utvecklas negativt och bra insatsmöjligheter 
finns sällan för att rädda liv eller egendom.  

I Vimmerby kommun sker flest incidenter under dagtid, vilket är föga överraskande eftersom 
flest människor är aktiva under denna period, verksamheter som innehar automatlarm kopplat 
till räddningstjänsten är aktiva under denna period vilket kan vara en anledning till 
larmtoppen mitt på dagen. Mellan kl. 11 och kl. 15 brukar lunch inträffa och många gånger 
larmas räddningstjänsten på automatiska brandlarm från olika objekt just på grund av 
tillagning av lunch. 

Vad gäller anledning till dödsfall i Vimmerby kommun kopplat till räddningsinsats så är den 
största anledningen trafikolycka och det är även där det är störst risk för svåra skador. 
Därefter kommer brand i byggnad. Tittar man på detta ger det räddningstjänsten och övriga 
skadeförebyggande myndigheter anledningar att ytterligare förbättra det förebyggande och 
skadeavhjälpande arbetet.  
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4 Objekt med särskilda risker 

I detta avsnitt presenteras objekt som innebär särskilda risker för sin omgivning, vilket 
innebär anläggningar vars konsekvenser, vid en olycka, sträcker sig utanför anläggningens 
område och påverkar omgivningen. Det kan således handla om risker avseende brand, utsläpp 
av farliga ämnen (kemikalier exempelvis) eller dylikt som kan påverka tredje man. 
Räddningstjänsten har en viktig uppgift att förebygga och hantera uppkomna olyckor, detta 
kan många gånger innebära svåra, komplicerade och riskfyllda insatser. Därför kommer 
objekt som innebär en ökad risk eller komplexitet för räddningstjänsten vid insats, att 
presenteras.  

4.1 Objekt som innebär särskilda risker för omgivningen. 

De objekt eller verksamheter som räddningstjänstens analysgrupp bedömt som farliga för 
omgivningen, vilket varit utgångspunkt i resonemanget i analysgruppen, presenteras nedan. 
Det första underlag som användes var de verksamheter som går under benämningen farliga 
verksamheter. I Lag om skydd mot olyckor definieras farlig verksamhet, 2 kap 4 §, enligt 
följande: 

 
4 § Vid en anläggning där verksamheten innebär fara för att 
en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller 
miljön, är anläggningens ägare eller den som utövar 
verksamheten på anläggningen skyldig att i skälig omfattning 
hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i 
övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller 
begränsa sådana skador. Den som utövar verksamheten är skyldig  
att analysera riskerna för sådana olyckor som anges i första stycket…  

Objekt Verksamhet Risker Övrigt 
ARLA FOODS AB Mjölkpulverfabrik Utsläpp, långvarig 

brand, 
dammexplosion 

Klassad som 2:4 
anläggning 

Vimmerby Ishall Ishall Utsläpp av 
ammoniak 

 

Granngården Butik Konstgödsel, 
kemikalier, giftiga 
ämnen i brandrök 

 

Vimmerby trästad Bebyggelse Långvarig brand, 
ödeläggelse 

 

Gullringens simhall Simhall Utsläpp av klor  
Kraftvärmeverket 
Tallholmen 

Kraftvärmeverk Utsläpp, giftiga 
ämnen i brandrök, 
långvarig brand, 
radiak 
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Typ av verksamhet Risker Övrigt 
Avfallsanläggning Långvarig brand, kraftig 

rökutveckling, farligt avfall, 
giftiga ämnen i brandrök 

 

Reningsverk Utsläpp, giftiga ämnen i 
brandrök 

 

Metallindustrier Giftiga ämnen i brandrök, 
explosion, långvarig brand, 
kraftig rökutveckling 

 

Sågverk & träindustrier Långvarig brand, 
dammexplosioner, radiak, 
kraftig rökutveckling 

Alla sågverk i kommunen 
innehar ej radiak 

Livsmedelsindustrier Långvarig brand, utsläpp, 
giftiga ämnen i brandrök 

Vissa anläggningar har 
ammoniak 

Värmeverk Långvarig brand, kraftig 
rökutveckling 

 

Lackeringsverkstäder Giftiga ämnen i brandrök  
Tillverkningsindustrier Giftiga ämnen i brandrök, 

långvarig brand, kraftig 
rökutveckling 

 

Lantbruk Giftiga ämnen i brandrök Konstgödsel 
Bildemontering Långvarig brand, elbilar som 

genererar extra mycket 
farliga brandgaser 

 

 

Även om en del av ovanstående objekt och verksamheter inte innehar farliga ämnen i större 
omfattning är det ett faktum att ”vanliga” brandgaser inte på något sätt är ofarliga. 
Brandgaserna innehåller många giftiga ämnen och kan påverka omgivningen på ett liknande 
sätt som farliga ämnen. Likaså bedöms dessa verksamheter vara komplexa och så omfattande 
att räddningstjänsten kan ha svårigheter att kontrollera, exempelvis, en brand. 

 

4.2 Objekt som innebär särskilda risker för räddningstjänsten 

Nedan presenteras objekt som innebär särskilda risker för räddningstjänstens insatspersonal. 
Alla objekt som medför särskilda risker för personalen listas ej utan ”typobjekt” som har 
sådana risker att de kan representera alla dessa anläggningar redovisas.   

Typ av anläggning Typ av risk 
Arla, Åbro, Ljunghäll, – stor industri Lång inträgningsväg, komplexa lokaler 
Vida VMO, Frödinge Sågverk – Sågverk Hög brandbelastning, komplexa lokaler 
Coop Konsum, ”Dressman-huset” Underjordsgarage, hög brandbelastning 
DHL, Postnord – distributionscentraler Lång inträgningsväg, farligt gods 
Åbro, Arla, Orkla Foods– livsmedelsindustri Farliga ämnen, oklart vilka och hur mycket. 
Vimmerby bildemontering - bildemontering Hög brandbelastning, giftiga gaser 
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4.3 Riskanalysområde / Skyddsområde 

Riskområdena för anläggningar i tabellen nedan har genomförts med hjälp av data från MSBs 
verktyg RIB (rib.msb.se) Syftet med riskanalysområdet är att markera vikten av att en 
fördjupad riskanalys genomförs vid nybyggnationer eller ändringar på verksamheten eller i 
dess närområde. Det är inte därmed sagt att det är mer eller mindre riskabelt att vistas i dessa 
områden och ska därmed inte ses som ett mått på individ- eller samhällsrisk.  

Länsstyrelsen har genomfört en utredning där de kommer fram till att fördjupade riskanalyser 
ska utföras, vid exempelvis detaljplanering, ungefär 150 meter från farligt godsled 
(Länsstyrelserna 2006). Därav ansätts detta riskanalysområde för de vägar som berörs i 
Vimmerby kommun. Förhoppningen är att dessa områden kommer ligga till grund för en sund 
samhällsplanering i kommunen med avseende inbyggda risker, vare sig det innebär särskilda 
förutsättningar för byggnationerna eller om särskilda insatsmetoder/medel behövs.  

Anläggning Dimensionerande ämne Riskavstånd 
Metallindustri/Verkstad Gasflaskor, Acetylen/gasol  300 meter 
R-Produktion Flourvätesyra 300 meter 
Arla Foods AB Ammoniak vattenfri Litet läckage (packning) 

400m i vindriktning, stort 
läckage (rörbrott) 3,1km i 
vindriktning               

AB Åbro bryggeri Salpetersyra/natriumhydroxid 100 meter 
Orkla Foods Sverige – 
Frödinge mejeri  

Ammoniak vattenfri Litet läckage (packning) 
400m i vindriktning, stort 
läckage (rörbrott) 3,1 km i 
vindriktning               

Vimmerby reningsverk Saltsyra 100 meter 
Q-strip Kaliumhydroxid 100 meter 
Touch Coating AB Natriumhydroxid/saltsyra 100 meter 
Vimmerby ishall 30 kg vattenfri ammoniak Lite läckage 400m i 

vindriktningen 
Gullringen simhall Hypokloritlösning 100 meter 
Granngården Svavelsyra/Sulfaminsyra, 

klorfacinon1 
100 meter, 1-100m litet, 
300m stort utsläpp 

Kraftvärmeverket 
Tallholmen 

Ammoniak 25% 60m3, Lut 
10m3, Svaveldioxid 5m3 

100 meter 

 
4.4 Analys av objekt med särskilda risker 

I Vimmerby kommun återfinns många objekt med inbyggda risker. De som är klassade enligt 
LSO 2:4 är riskindustrier som, vid en brand eller utsläpp, kan medföra allvarliga 
konsekvenser för omgivningen. Denna typ av industrier har ofta ett övergripande 
säkerhetstänk där flera barriärer måste brytas för att olyckan ska drabba omgivningen. 
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Placeringen av Vimmerby tätorts enda 2:4 anläggning är bra men långt ifrån optimal. 
Placeringen är i utkanten av Vimmerby tätort och har relativt långt till närmsta bebyggda hus 
men ett större industriområde ligger i närheten vilket ställer stora krav på samhällsplaneringen 
men också på räddningstjänsten, som ska begränsa och stoppa händelseförloppet. Det kommer 
även att krävas stora resurser och medel från exempelvis polis och regionen vid en allvarlig 
incident. På grund av placeringen behöver många människor utrymmas eller inrymmas, vid en 
brand eller utsläpp. Den andra 2:4 anläggningen är en bergtäkt och ligger strategiskt bättre 
placerad ute i skogen vid byn Alsta med endast ett fåtal hus och verksamheter inom 
riskområdet och risken för att människor och samhället i stort drabbas är mindre på grund av 
den naturliga placeringen av bergtäkten.  

Verksamheten vid Toppesten representerar avfallsanläggningar, där en eventuell brand i ett 
sopupplag, vilka ofta är svårsläckta och producerar giftiga brandgaser. Det som är positivt är 
att ingen direkt bebyggelse finns i närheten av anläggningen men vid uppkomna bränder har 
allmänheten varnats på grund av giftiga brandgaser. Eftersom det är svårt att veta exakt vad 
som förvaras på dessa platser utsätts insatspersonalen för okända risker.  

De objekt som är representerade för att belysa verksamheter som innebär risker för 
insatspersonalen, medför även resursproblem. Vid komplicerade och riskfyllda insatser krävs 
ofta mer än en insatsstyrka, detta för att bygga upp en skadeplatsorganisation som kan skapa 
en trygg insatsmiljö men också för att snabbt kunna undsätta egen personal vid 
olyckshändelser. Vid större incidenter på dessa verksamheter kommer samtliga kommunens 
styrkor vara insatta, för att bromsa och förhindra vidare olycksförlopp, i räddningsinsatsen 
och hjälp från andra kommuner kommer, med stor sannolikhet, bli en nödvändighet.  

För att räddningstjänstens insatser ska bli säkrare för den egna personalen, på alla de objekt 
som utgör en särskild risk, bör ett omfattande arbete med insatsplaner påbörjas och resurser 
för detta frigöras. I kombination med att insatsförberedande material produceras, måste 
räddningstjänsten vara en självklar aktör i samhällsplaneringen för att minimera framtida 
risker, vilket övriga förvaltningar också bör sträva efter. Förhoppningen med riskavstånden, är 
att särskilda riskanalyser ska produceras vid nybyggnationer eller ändringar inom riskområdet 
så att omgivningens säkerhet kan garanteras. 

De kärntekniska verksamheterna, OKG och SKB Clab, som finns ca 55 km från Vimmerby 
tätort fågelvägen, utgör en risk som vid en olycka medför enorma konsekvenser. 
Förebyggande insatser på dessa typer av anläggningar är idag en förutsättning och 
säkerhetsarbetet inom den kärntekniska industrin är den viktigaste aspekten för att förhindra 
olyckor. Sannolikheten för att en olycka ska inträffa är således liten men skulle medföra en 
väldig påfrestning på räddningstjänsten. Räddningstjänsten i Vimmerby kommun har 
beredskap för en eventuell olycka i dessa anläggningar, på uppdrag av Länsstyrelsen som har 
huvudansvaret vid kärnteknisk olycka i form av statlig räddningstjänst. Brandstationerna i 
Vimmerby och Södra Vi ingår i organisationen för indikeringsmätning och slingkörning för 
att få en lägesbild vid en olycka. 
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5 Grovanalys 

Grovanalysen har utförts av personal på räddningstjänsten och syftar till att redogöra för de 
risker som finns i kommunen. Grovanalys innebär, i detta fall, att ett kvalitativt resonemang 
har förts för att komma fram till sannolikheter och konsekvenser för olika typer av scenarier, 
vilka presenteras i kommande kapitel.  

5.1 Begreppet Risk 

Begreppet Risk används ofta och har blivit ett populärt uttryck. Det kan således inneha många 
betydelser och variationer. I denna analys kommer begreppet risk att beskrivas som en 
funktion av sannolikheten att en händelse ska inträffa och konsekvensen av att denna händelse 
inträffar. En hög sannolikhet innebär att det är mer troligt att en händelse ska inträffa, likaså 
innebär en hög konsekvens att följderna av olyckan blir större och mer omfattande än om 
konsekvensen är låg. 

5.2 Riskgrupper och scenarion 

Grovanalysen som har genomförts av räddningstjänsten ger en bild av de risker som finns i 
kommunen och som kan föranleda räddningsinsats. Riskerna blir en funktion av 
sannolikheten och konsekvenser. Därför har sannolikheter och konsekvenser, via diskussion i 
en analysgrupp, tagits fram för olyckstyper och riskobjekt. Se Bilaga 1.  

Scenarier har således studerats och därefter lagts in i riskgrupper enligt nedanstående: 

 Vägtrafik 
 Publika lokaler 
 Industrier 
 Vårdanläggningar 
 Naturolyckor 
 Bostäder 
 Skolor 
 Industrier 
 Arrangemang 

5.3 Riskbedömning 

Riskerna för scenarierna och riskgrupperna har värderats enligt följande skala vad gäller 
sannolikhet och konsekvens (notera att för konsekvens har hänsyn tagits till människors liv 
och hälsa, egendom samt miljö).  
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Klass Frekvens 
1 Liten sannolikhet Mindre än en gång per 100 år 
2 En gång per 10-100 år 
3 Sannolik En gång per 1-10 år 
4 En gång per 1 år 
5 Mycket sannolik Mer än en gång per år 

Sannolikhet vid grovanalys 
 
 

Klass Karaktär 
1 Små Övergående lindriga obehag 
2 Lindriga Enstaka skadade, varaktiga obehag 
3 Stora Enstaka svårt skadade, enstaka dödsfall 
4 Mycket stora Enstaka dödsfall, flera svårt skadade 
5 Katastrofala Flera dödsfall, 10-tals svårt skadade 

Konsekvens för liv och hälsa vid grovanalys 
 
 

Klass Skada 
1 Små Ingen sanering, liten utbredning 
2 Lindriga Enkel sanering, liten utbredning 
3 Stora Enkel sanering, stor utbredning 
4 Mycket stora Svår sanering, liten utbredning 
5 Katastrofala Svår sanering, stor utbredning 

Konsekvens för miljö vid grovanalys 
  
 
 

Klass Total skadekostnad (Mkr) 
1 Små  <0,1 
2 Lindriga 0,1-1 
3 Stora 1-5 
4 Mycket stora 5-20 
5 Katastrofala >20 

Konsekvens för egendom vid grovanalys 
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5.4 Riskmatris 

Resultatet av riskbedömningen via grovanalysen presenteras i riskmatriser, för fullständigt 
underlag, se Bilaga 1. I riskmatriserna illustreras konsekvensen avseende liv, miljö och 
egendom i förhållande till sannolikheten i nedanstående matriser.  
 
Riskmatris avseende Liv och Hälsa. 
 
 

5   Bostäder   

4    Vägtrafik  

3  Industrier, 
Naturolycka 

Skola, 
vårdanläggning 

Arrangemang  

2    Publika lokaler  

1    Järnvägstrafik  
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a
n
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k
h
e
t 

 Små Lindriga Stora Mycket stora Katastrofala 
 Konsekvens 
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Riskmatris avseende skador på miljö. 

 

5  Bostäder    

4  Vägtrafik    

3 Naturolycka, 
Arrangemang 
 

Industrier 
 

Skola, 
vårdanläggning 

  

2  Publika lokaler    

1   Järnvägstrafik   
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 Små Lindriga Stora Mycket stora Katastrofala 
 Konsekvens 
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Riskmatris avseende skador på egendom. 
 
 

5   Bostäder   

4  Vägtrafik    

3    Industrier, 
Skola, 
Vårdanläggning, 
Naturolycka, 
Arrangemang 

 

2    Publika lokaler  

1    Järnvägstrafik  

S
a
n
n
o
l
i
k
h
e
t 

 Små Lindriga Stora Mycket stora Katastrofala 
 Konsekvens 

 

5.4.1  Vägtrafik 

Denna risk är en av de vanligaste (hög sannolikhet) men som också, vad avser liv, kan ge 
höga konsekvenser. Den typ av trafikolycka som ger störst konsekvenser uppskattas vara den 
med linjetrafik samtidigt som sannolikheten är lägre än både trafikolycka i stadsmiljö och på 
landsvägar med personbil. Risk för olycka är störst där de olika trafikslagen möts, vid 
korsningar med övergångsställen, där en cykelväg korsar en hårt trafikerad trafikled eller där 
trafikintensiteten och hastigheten är höga.  

5.4.2 Publika lokaler 

En olycka i idrottsanläggning med ett högt personantal kan få allvarliga konsekvenser, främst 
gällande liv, men analysgruppen har bedömt att denna händelse har relativt låg sannolikhet. 
Restauranger innehar ofta brandfarliga varor och två av våra större restauranger innehar även 
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nattklubb. Riskerna med ett högt personantal på nattklubben inblandade med matlagning gör 
att sannolikheten bedöms som relativt hög 

5.4.3 Industrier 

Vimmerby är en kommun med många industrier, varav 1 är klassad som farlig verksamhet. 
Vad gäller industrierna har den största konsekvensen bedömts vara egendom samtidigt som 
sannolikheten för industribränder är relativt vanligt förekommande. Vi har ett flertal industrier 
som har haft allvarligare tillbud och även utvecklade bränder de senaste åren. Då flertalet 
industrier arbetar med metallgjutning så finns det på grund av de höga temperaturerna 
inbyggda risker i dessa industrier. En stor industrigren i kommunen är sågverk och olika 
former av bearbetning av trä vilket innebär att dessa industrier har en stor mängd brännbart 
material i sina processer vilket leder till en högre riskbild mot bränder. 

5.4.4 Bostäder 

Brand i bostad är en av de vanligaste olyckstyperna med högst sannolikhet. Konsekvenserna 
för liv och egendom bedöms vara relativt hög vid brand i villa eller flerbostadshus, 
miljömässigt utgör bostäder dock ingen större risk. Vimmerby har även två större områden 
med kulturhistoriskt viktiga trähus och dess betydelse för staden är stor och även om 
egendomsskadorna inte blir större i dessa hus jämfört med en vanlig villa så är de byggda före 
de krav som finns på brandavskiljning vilket kan resultera i att en brand i området kan få 
katastrofala konsekvenser och att hela kvarteret brinner ner. 

5.4.5 Skola 

Brand i skola har under de senaste åren varit en förekommande incident i Sverige, men i 
Vimmerby har vi hittills varit förskonade från dessa bränder. Tyvärr är de flesta bränder i 
skolor anlagda. Konsekvenserna gällande egendom är stor, då det under de senaste åren i 
Sverige varit flera allvarliga skolbränder. Skolorna i Vimmerby är utrustade med automatiskt 
brandlarm och utrymningslarm vilket medför att goda möjligheter för utrymning finns. 

5.4.6 Vårdanläggningar  

Vårdanläggningar medför höga risker för liv och egendom. Problematik som kan uppstå på 
dessa typer av anläggningar är utrymningen, då personer med rörelsehinder eller liknande kan 
ha svårt att förflytta sig. 

5.4.7 Järnvägstrafik  

Olyckor med persontåg anses få stora konsekvenser för liv i jämförelse med godståg, givetvis 
baserat på det faktum att fler personer visats på de förstnämnda samt att det passerar väldigt 
lite godståg genom Vimmerby kommun. Sannolikheterna för de båda anses dock vara väldigt 
låg, fler övervakade järnvägsövergångar har en stor del i detta. 
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5.4.8 Naturolycka 

Vad gäller naturolyckor är det främst egendom som drabbas av större konsekvenser. 
Sannolikheterna för översvämning eller stormar bedöms som ganska hög baserat på att dessa 
incidenter inträffat med hög frekvens under det senaste decenniet. Kommunen har under de 
senaste åren genomfört åtgärder för att minska risken i områden som varit utsatta för 
översvämning. Översvämningsproblematiken i kommunen går dock inte att jämföra med 
exempelvis Hultsfred eller Högsbys kommuner. 

5.4.9 Arrangemang 

I Vimmerby genomförs flera större arrangemang varje år, exempelvis Bullerby cup och 
Semesterracet samtidigt som det största inomhusarrangemanget sker i Vimmerby Ishall. Den 
största konsekvensen vid dessa arrangemang är liv samtidigt som en händelse i en tillfällig 
övernattning under Bullerby Cup i kommunens skolor kan få stora följder vad gäller 
egendom. Det är angeläget att utrymningssäkerheten är hög och räddningstjänsten är ofta 
inblandad förberedelserna av denna i olika former.  

5.5 Analys av grovanalysen 

De händelser som står ut, i enlighet med riskmatriserna, efter grovanalysen är brand i bostäder 
och trafikolycka. Räddningstjänsten arbetar förebyggande mot dessa samtidigt som det är 
omöjligt att helt eliminera riskerna. Men ett mer aktivt förebyggande arbete mot dessa risker 
behövs vilket kan kopplas till att Vimmerby räddningstjänst är till största delen baserad på 
deltidsanställd personal och man har inte samma möjligheter som en heltidsstation med att 
åka ut och informera och utbilda för att öka riskmedvetenheten hos allmänheten. Exempel på 
förebyggande insatser som skulle behöva göras inom dessa områden är öppet hus aktiviteter, 
utbildningar och informationsinsatser om hur man förebygger risker i sin omgivning. Det är 
även viktigt att man redan i unga år på både grundskola och gymnasium är ute och informerar 
om vilka risker vi har och hur man på bästa sätt kan förebygga dessa risker. Allt för att vi i 
framtiden ska få en högre riskmedvetenhet hos allmänheten. 

Då Vimmerby är en stor turiststad så tillkommer väldigt många gästnätter i vår kommun och 
de som övernattar på våra turistanläggningar kan förväntas ha väldigt dålig kännedom om 
lokalerna så är även myndighetsutövningen Tillsyn en väldigt stor och viktig arbetsuppgift 
som räddningstjänsten arbetar med. Att tillse så att turistanläggningar, publika lokaler, skolor 
och industrier följer de lagkrav som finns är en stor del av räddningstjänstens arbete som även 
den måste fortgå och även öka i intensitet för ett säkrare samhälle att leva och vistas i. 
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6 Samlad bedömning 

Vimmerby är en kommun med en spridd riskbild, spektret går från små, men inte för den skull 
obetydliga, olyckor till de riktigt stora incidenterna på de stora verksamheterna. En del 
industrier är i dagsläget felplacerade och försätter omgivningen i fara vid tillbud. Men de allra 
flesta industrierna ligger bra till i kommunens industriområden åtskilda från större 
bostadsområden. Räddningsinsatserna kan således vara väldigt komplexa och ställer höga 
krav på befäl och brandmän. Det förebyggande och insatsförberedande arbetet blir därför en 
viktig faktor i att säkerställa en god insats. Detta är något som det måste avsättas resurser till i 
Vimmerby kommun då det idag sker i allt för liten skala. Räddningstjänsten i samverkan med 
övriga förvaltningar måste vara en aktör i samhällsplaneringen för att ge förutsättningar för ett 
tryggt och säkert Vimmerby.   

Räddningsinsatser i Vimmerby kommun avseende trafikolycka, brand i byggnad och brand ej 
i byggnad sker spritt i kommunen.  

Räddningstjänsten i samverkan med verksamheterna i kommunen verkar för att förhindra 
olyckorna i samhället. Det går aldrig att helt eliminera en risk och därför krävs en väl 
fungerande skadeavhjälpande verksamhet inom räddningstjänsten, den operativa 
organisationen måste ha möjlighet och resurser att hantera allt från den lilla olyckan till de 
extremt allvarliga olyckorna.  

Detta innebär att räddningstjänsten många gånger ställs inför situationer som är komplexa och 
svåra att hantera, där flera faktorer spelar in och mer eller mindre omöjliga scenarier kan 
uppkomma. När risker byggs in i infrastrukturen är de svåra att minimera i efterhand varpå 
större ansvar läggs på räddningstjänstens operativa verksamhet.  

Räddningstjänsten och kommunen har ett stort ansvar att informera invånarna de risker och 
olyckor som kan inträffa. I dagens komplexa och mångfacetterade samhälle har det blivit 
svårare för den enskilde att identifiera risker, exempelvis extremväder, vilket medför en större 
utsatthet. Den enskilde har även blivit sämre gällande riskmedvetenhet och förlitar sig idag på 
att samhället ska omhänderta de problem som eventuellt kan uppstå. Räddningstjänsten har en 
viktig funktion med möjlighet att utbilda, ge rådgivning och varna allmänheten för att 
minimera sannolikheten för olyckors uppkomst men även dess konsekvenser.  

Angående riskmedvetenhet hos befolkningen i Vimmerby kommun anses den vara låg och här 
har kommunen i allmänhet och räddningstjänsten i synnerhet ett stort arbete framför sig. Man 
kan inte förvänta sig att den enskilde på eget initiativ skapar sig en riskmedvetenhet utan tid 
och resurser måste avsättas till räddningstjänsten för att hjälpa till att öka allmänhetens 
riskmedvetenhet. Detta arbete måste påbörjas redan i tidig ålder varpå utbildning och 
information måste ske redan i grundskolan för att få en god effekt av detta arbete.   
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Figurer: 

Figur 1: http://www.vimarhem.se/bostadsomraden hämtad 2019-10-17  

Figur 2: 
http://www.vimmerby.se/download/18.4a4653da16be2434fe180f20/1563261351280/Statistik
%20tätort%202018.pdf hämtad 2019-10-17 
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8  Bilagor 

Bilaga 1 – här presenteras scenarioanalysen som ligger till grund för grovanalysen. 
 
Vägtrafik 

 Liv Miljö Egendom Sannolikhet 
Trafikolycka stadsmiljö PB 3 2 2 5 
Trafikolycka landsväg PB 4 2 2 5 
Trafikolycka farligt gods 3 3 2 3 
Trafikolycka linjetrafik  4 2 3 3 
 4 2 2 4 

 
Publika lokaler 

 Liv Miljö Egendom Sannolikhet 
Brand idrottsanläggning 5 2 5 2 
Brand restaurang/ nattklubb 5 2 4 3 
Brand danslokal/teater 5 2 4 2 
Utsläpp ammoniak ishall 1 1 1 2 
 4 2 4 2 

 
Industrier 

 Liv Miljö Egendom Sannolikhet 
Brand mindre industri 3 2 4 4 
Brand större industri 3 3 5 4 
Explosion industri 3 2 4 2 
Utsläpp farligt ämne industri  1 2 2 4 
Brand flislager 1 2 3 3 
 2 2 4 3 

 
Bostäder 

 Liv Miljö Egendom Sannolikhet 
Brand i villa 3 2 3 5 
Brand i flerbostadshus 3 2 3 5 
 3 2 3 5 

 
Skola 

 Liv Miljö Egendom Sannolikhet 
Brand i skola 3 3 4 3 
 3 3 4 3 

 
Vårdanläggningar 

 Liv Miljö Egendom Sannolikhet 
Brand på hälsocentral 3 3 4 2 
Brand på äldreboende 3 2 4 3 
 3 3 4 3 
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Järnvägstrafik 

 Liv Miljö Egendom Sannolikhet 
Olycka med persontåg 5 2 5 1 
Olycka med farligt gods 2 3 3 1 
 4 3 4 1 

 
Naturolycka 

 Liv Miljö Egendom Sannolikhet 
Ras/skred 1 1 3 2 
Översvämning 1 2 3 3 
Storm 3 1 5 3 
 2 1 4 3 

 
Arrangemang 

 Liv Miljö Egendom Sannolikhet 
Publik/Ishall/trängsel 4 1 3 3 
Brand tillfällig övernattning 3 1 4 3 
 4 1 4 3 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-03-16 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 62  2020/508 Id  
 

Taxa för utlämnande av allmänna handlingar fr o m 2021-05-01 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till taxa för utlämnande 
av allmänna handlingar att gälla fr o m 2021-05-01. 
 
Sammanfattning 
Kommunen har rätt att ta ut avgift för kopior med mera av sådana handlingar som är 
allmänna och helt eller delvis offentliga enligt tryckfrihetsförordningen och offentlig-
hets- och sekretesslagen. Taxan gäller för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunens nämnder och gäller kommunens närarkiv. Kommunalförbundet Sydarkiv-
era är arkivmyndighet för kommunens slutarkiv. 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag – kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-02-23, § 30, Taxa för 
utlämnande av allmänna handlingar fr o m 2021-05-01, id 2021.687 
Tjänsteskrivelse - Taxa för utlämnade av allmänna handlingar, id KS 2021.325 
Förslag Taxa för utlämnande av allmänna handlingar fr o m 2021-05-01, id 2021.242 
 
Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige 
--- 
samtliga nämnder och förvaltningar 
kommunstyrelseförvaltningens avdelningar 
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Allmänna handlingar 
Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar – beslut, protokoll, kartor med mera – om de inte är 
skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje 
enskilt fall.  

Du som begär en handling har rätt att vara anonym och du behöver inte ange varför du vill ha ut 
handlingen.  

Din rätt att ta del av allmänna handlingar stöds av den så kallade offentlighetsprincipen och 
beskrivs i första hand i följande lagar och förordningar: 

 Tryckfrihetsförordningen (1949:105, TF) 
 Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400, OSL) 
 Förvaltningslagen (2017:900, FL) 
 EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR)  
 Avgiftsförordningen (1992:191). 

 
Om du begär ut en allmän handling som får lämnas ut ska handlingen, genast eller så snart det är 
möjligt och utan avgift, lämnas ut så att du kan läsa, lyssna eller på annat sätt ta del av den på plats 
hos myndigheten (2 kap 12 § TF).  

 

Kommunens rätt att ta ut avgift 
Denna taxa gäller för kopior med mera av sådana handlingar som är allmänna och helt eller delvis 
offentliga enligt tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Taxan gäller för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder. Den gäller kommunens 
närarkiv. Kommunalförbundet Sydarkivera är arkivmyndighet för kommunens slutarkiv. 

Avgiften betalas mot faktura. Samtliga avgifter är momsfria.  

Kommunen är inte skyldig att lämna ut kopia av allmän handling annat än i pappersform eller att 
omvandla handlingar i pappersform till elektronisk form. 

Kommunen har rätt att i enskilda fall ta ut avgiften helt eller delvis innan kopian lämnas ut. (OSL 
6 kap, 1a §) 
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Avgift för kopior mm 
Typ av handling Omfattning Avgift 

Upp till 9 sidor Ingen avgift 

10 sidor 50 kronor 

Kopia alternativt scanning och utskrift på papper som 
lämnas ut på stället eller skickas med post eller e-post 
 
 För varje sida därutöver 2 kr/sida 

 
Avgiften gäller per sida och inte per papper. Ett papper med dubbelsidig text motsvarar två sidor. 
Kostnad för arbetstid kan tillkomma, se nedan. 

Maxbelopp för kopiering ur handlingar vad gäller elevakt, akt hos överförmyndarnämnden, hälso- 
och sjukvård- eller socialtjänstjournaler som rör beställaren själv (där beställaren själv är eller har 
varit part) är 300 kronor. 

 
Avgift för kopia på digital media 
Om du som beställare begär att önskat material lämnas ut på USB-minne, utgår avgift för USB-
minne (inköpspris). Du kan inte få materialet på eget USB-minne. 

 

Avgift för arbetstid 
En arbetsinsats på en timme är utan kostnad. Därefter faktureras 200 kr per påbörjad 
halvtimma.  

 

Avgift för porto  
Utöver ovan angivna avgifter tillkommer avgifter för porto om du vill få begärd handling skickad till 
sig. Kostnad för postförskott eller rekommenderad post (REK) kan tillkomma. Handlingar som 
omfattas av sekretess och som inte hämtas ut på plats, skickas alltid med REK, det vill säga 
försändelsen lämnas bara ut till mottagaren mot kvittens och uppvisande av legitimation.   

 

Avgift tas inte ut 
Avgifter tas inte ut om beställningen görs av media/press, kommunala nämnder eller förvaltningar, 
kommunalförbund, regioner, politiska parter, interna förtroendevalda, personalorganisationer eller 
statliga myndigheter. 

Begäran om egna personuppgifter ska efter skriftlig begäran tillhandahållas gratis en gång per 
kalenderår, så kallat registerutdrag. 

En kopia/avskrift av beslut och underlag för beslut som riktar sig till dig som begär handlingen, är 
avgiftsfri för vid ett tillfälle, så länge du är part. 

Avgift tas inte ut för ytterligare kopia av allmän handling om du som sökande betalat ansöknings- 
eller annan avgift enligt lag, exempelvis vid bygglov. 
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Tillämpning av taxan 
Uppkommer fråga om tillämpning av taxan avgörs frågan av respektive nämnd (myndighet), eller av 
den till vilken nämnden delegerat ansvaret.  

Respektive nämnd eller delegerad får besluta om undantag från taxan om det finns  särskilda skäl 
för det. 

Särskilda skäl för att frångå regeln om avgiftsfrihet för beställning av nio sidor eller mindre skulle 
kunna vara att någon ständigt återkommer med småbeställningar som lämpligen hade kunnat göras i 
ett sammanhang eller att flera personer systematiskt beställer max nio kopior var för att undkomma 
avgift.
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Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-03-16 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 64  2020/272 Id  
 

Kyrkans mark 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ansökan och överenskom-
melse om fastighetsreglering (markbyte) mellan Vimmerby kommun och Linköpings 
Stifts Prästlönetillgångar. 
 
Sammanfattning 
Kommunen har tillsammans med Linköpings Stifts Prästlönetillgångar (Svenska 
Kyrkan) upprättat ett förslag till ansökan om överenskommelse och fastighetsreglering 
(markbyte). Förslaget utgör samtidigt en ansökan om lantmäteriförrättning vilket är en 
förutsättning för att genomföra markbytet. 

Kommunens obebyggda jord- och skogsfastighet Hylta 1:36 har värderats till ett mark-
nadsvärde om 12.700.000 kr. Fastigheten omfattar totalt 182,3 hektar varav 166,8 
hektar är produktiv skogsmark, 1,9 hektar impediment (berg och mossar), 4,1 hektar 
åkermark, 6,1 hektar övrig mark (vägar och kraftledning) och 3,4 hektar vatten (gölar).  

Den del av Svenska Kyrkans skogsfastigheter Nybble 1:1 och Vimmerby-Näs 1:1 som 
ingår i markbytet har värderats till 5.400.000 kr. Markområdet omfattar totalt 53 hektar 
varav 48,7 hektar utgör produktiv skogsmark och 4,3 hektar övrig mark (kraftledning 
och väg). Efter värderingen har dock Svenska Kyrkan avverkat skog och av den anled-
ningen utökat bytesmarken som kompensation med 4 hektar produktiv skogsmark. 
Bytesmarken som kommunen erhåller kan därmed uppskattas till totalt 57 hektar varav 
ca 53 hektar produktiv skogsmark och ca 4 hektar övrig mark.  

Enligt ansökan om överenskommelse och fastighetsreglering (markbyte) ska inte någon 
ersättning betalas för markbytet. 
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Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-03-16 

 

 
 

Inhämtade uppgifter/ärendets gång 

När ansökan om överenskommelse och fastighetsreglering (markbyte)  har tecknats 
måste lantmäteriförrättning sökas för genomförande av markbytet, detta är förenat med 
en viss handläggningstid vid Lantmäteriet. 

Svenska Kyrkan kommer att som juridisk person behöva förvärvstillstånd för sin 
markutvidgning, erhålls inte tillstånd kan inte föreslaget markbyte genomföras. 

Kommunen övertar anläggningsarrende till förmån för 3GIS (3G Infrastructure Services 
AB) avseende teleanläggning (mast) inom bytesmarken i Nybble. Arrendet kan vara 
förenat med besittningsskydd och diskussioner pågår om en omlokalisering av siten och 
vad en sådan kan komma att kosta. Det alternativ som diskuteras är en rivning av 
befintlig mast och nyetablering några hundra meter norrut utanför det markområde som 
kommunen förvärvar. Marken ägs av Svenska Kyrkan som ställt sig positiv till en ny 
markupplåtelse under förutsättning att samma villkor kan erbjudas. 3GIS kommer att 
begära ersättning för de kostnader som bolaget drabbas av såsom byggnation av ny 
mast, demontering av befintlig mast samt kostnader för bygglov och andra myndig-
hetstillstånd. 3GIS har uppskattat kostnaden till ca 1,5-2,0 miljoner kr. 

Kommunen kommer att erbjuda Svenska Kyrkans jakträttsinnehavare att fortsätta nyttja 
jakten på bytesmarken i Nybble, dock enligt ett nytt avtal. 

Svenska Kyrkan övertar kommunens nyttjanderättsavtal avseende jakträtten på bytes-
marken i Hylta. Detsamma gäller Rumskulla Fritid AB:s rätt för vattenledning.    
 

Analys av förslagets konsekvenser 
Kommunen avstår en jord- och skogsfastighet och erhåller istället tätortsnära mark som 
i framtiden efter detaljplanering bedöms kunna kunna bli mer värdefull efter exploa-
tering för till exempel bostäder. En exploatering är förenad med kostnader för fram-
tagande av detaljplan, byggande av kommunaltekniska anläggningar, lantmäteriförrätt-
ningar, mastflytt, tillstånd, undersökningar och utredningar mm, men också med intäkter 
från markförsäljning och markupplåtelser. 
 
Resurser och finansiering 
Förslaget föreslås finansieras så långt det är möjligt med intäkter från en framtida  
markförsäljning. 
 
Uppföljning 
Samhällsbyggnadsavdelningen handlägger ansökan om lantmäteriförrättning för kom-
munens del och fortsätter dialogen med berörda om förutsättningarna för en mastflytt 
och att upplåta nya upplåtelser för jakt och vattenledning. 
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Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-03-16 

 

 
 

 
Beslutsunderlag 
Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering. 3GIS kostnadsuppgifter för en 
mastflytt. 
 
Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige 
--- 
samhällsbyggnadsavdelningen 
utvecklingsavdelningen 
miljö- & byggnadsförvaltningen 
Vimmerby Energi & Miljö AB 
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Avtalskarta mellan Vimmerby kommun
och Svenska Kyrkans Prästlönetillgång
Del av VIMMERBY-NÄS 1:1 omfattar ca 51,7 ha
och del av NYBBLE 1:1 ca 5,3 ha
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Avtalskarta mellan Vimmerby kommun
och Svenska Kyrkans Prästlönetillgång
Del av VIMMERBY-NÄS 1:1 omfattar ca 51,7 ha
och del av NYBBLE 1:1 ca 5,3 ha
Totalt ca 57 ,0 ha,  
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Fastighet 

 

Adress (översikt) 

Areal information 

 

Lagfart/Tomträtt (översikt) 

Överlåten från akt 

Fastighetsrättsligt (översikt) 

Servitut 

Åtgärder 

 

Plan (översikt) 

 

NYBBLE 1:1
Fastighetsnyckel: 80125578 Uppdaterad datum: 2019-02-19

Distriktsnamn: Vimmerby Allmän del senast ändrad: 19980806

Status: Levande Senast ändrad: 2004-11-04

Område Totalareal (m²) Landareal (m²) Vattenareal (m²)
Summa 296439,0 296439,0 0,0

SVENSKA KYRKAN
PRÄSTLÖNETILLGÅNG ()

1/1 Lagfart (Beviljad)

Fång: Förvärv av kyrklig jord
prästlöneboställe

Köpeskilling:

Inskr.dag: 2004-11-04

Aktnummer: 04/26984

Andel:

0884-429.1 Levande Förmån Officialservitut VÄG Akt Direkt

0884-429.2 Levande Förmån Officialservitut VÄG Akt Direkt

0884-742.1 Levande Last Officialservitut UTFARTSVÄG Akt Direkt

0884-742.2 Levande Last Officialservitut BÅTPLATS Akt Direkt

0884-742.3 Levande Last Officialservitut BÅTPLATS Akt Direkt

0884-742.4 Levande Last Officialservitut BÅTPLATS Akt Direkt

0884-742.5 Levande Last Officialservitut BÅTPLATS Akt Direkt

0884-742.6 Levande Last Officialservitut BÅTPLATS Akt Direkt

08-VYJ-273.2 Levande Last Officialservitut VÄG Akt Direkt

08-VYJ-180 18840507 Laga skifte Anm. finns Akt Direkt

0884-429 19920929 Fastighetsreglering Akt Direkt

0884-545 19941123 Fastighetsbestämning Akt Direkt

0884-742 19980806 Fastighetsreglering Akt Direkt

L1956:4356 B FORNL Akt Direkt

Bilaga 3

461

http://hks-geosecma/map/api/RealEstate/AktDirekt/11/RealEstate.SV/AktDirektDocument?county=08&document=0884-429
http://hks-geosecma/map/api/RealEstate/AktDirekt/11/RealEstate.SV/AktDirektDocument?county=08&document=0884-429
http://hks-geosecma/map/api/RealEstate/AktDirekt/11/RealEstate.SV/AktDirektDocument?county=08&document=0884-742
http://hks-geosecma/map/api/RealEstate/AktDirekt/11/RealEstate.SV/AktDirektDocument?county=08&document=0884-742
http://hks-geosecma/map/api/RealEstate/AktDirekt/11/RealEstate.SV/AktDirektDocument?county=08&document=0884-742
http://hks-geosecma/map/api/RealEstate/AktDirekt/11/RealEstate.SV/AktDirektDocument?county=08&document=0884-742
http://hks-geosecma/map/api/RealEstate/AktDirekt/11/RealEstate.SV/AktDirektDocument?county=08&document=0884-742
http://hks-geosecma/map/api/RealEstate/AktDirekt/11/RealEstate.SV/AktDirektDocument?county=08&document=0884-742
http://hks-geosecma/map/api/RealEstate/AktDirekt/11/RealEstate.SV/AktDirektDocument?county=08&document=08-VYJ-273
http://hks-geosecma/map/api/RealEstate/AktDirekt/11/RealEstate.SV/AktDirektDocument?county=08&document=08-VYJ-180
http://hks-geosecma/map/api/RealEstate/AktDirekt/11/RealEstate.SV/AktDirektDocument?county=08&document=0884-429
http://hks-geosecma/map/api/RealEstate/AktDirekt/11/RealEstate.SV/AktDirektDocument?county=08&document=0884-545
http://hks-geosecma/map/api/RealEstate/AktDirekt/11/RealEstate.SV/AktDirektDocument?county=08&document=0884-742
http://hks-geosecma/map/api/RealEstate/AktDirekt/11/RealEstate.SV/AktDirektDocument?county=L1&document=L1956%3a4356
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Fastighet 

 

Adress (översikt) 

Areal information 

 

Delägande fastigheter 

Lagfart/Tomträtt (översikt) 

Överlåten från akt 

Fastighetsrättsligt (översikt) 

Servitut 

Åtgärder 

VIMMERBY-NÄS 1:1
Fastighetsnyckel: 80130789 Uppdaterad datum: 2020-03-23

Distriktsnamn: Vimmerby Allmän del senast ändrad: 20200320

Status: Levande Senast ändrad: 2004-11-04

Område Totalareal (m²) Landareal (m²) Vattenareal (m²)
Summa 1106831,0 1106831,0 0,0

SVENSKA KYRKAN
PRÄSTLÖNETILLGÅNG ()

1/1 Lagfart (Beviljad)

Fång: Förvärv av kyrklig jord
prästlöneboställe

Köpeskilling:

Inskr.dag: 2004-11-04

Aktnummer: 04/26986

Andel:

0884-1278.1 Levande Last Ledningsrätt STARKSTRÖM Akt Direkt

0884-2019/58.1 Levande Last Ledningsrätt STARKSTRÖM Akt Direkt

0884-742.10 Levande Last Officialservitut VATTENTÄKT Akt Direkt

0884-742.11 Levande Last Officialservitut UTFARTSVÄG Akt Direkt

0884-742.12 Levande Last Officialservitut BÅTPLATS Akt Direkt

0884-742.13 Levande Last Officialservitut UTFARTSVÄG Akt Direkt

0884-742.14 Levande Last Officialservitut BÅTPLATS Akt Direkt

0884-742.15 Levande Last Officialservitut VATTENTÄKT Akt Direkt

0884-742.7 Levande Last Officialservitut UTFARTSVÄG Akt Direkt

0884-742.8 Levande Last Officialservitut BÅTPLATS Akt Direkt

0884-742.9 Levande Last Officialservitut VATTENTÄKT Akt Direkt

0884-780.1 Levande Last Officialservitut VATTENTÄKT Akt Direkt

08-VYJ-747.1 Levande Last Officialservitut VÄG Akt Direkt

08-VYJ-180 18840507 Laga skifte Anm. finns Akt Direkt

08-VYJ-379 19440311 Gränsbestämning Akt Direkt

0884-391 19920218 Fastighetsreglering Akt Direkt

0884-429 19920929 Fastighetsreglering Akt Direkt

0884-545 19941123 Fastighetsbestämning Akt Direkt

Bilaga 4
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http://hks-geosecma/map/api/RealEstate/AktDirekt/11/RealEstate.SV/AktDirektDocument?county=08&document=0884-1278
http://hks-geosecma/map/api/RealEstate/AktDirekt/11/RealEstate.SV/AktDirektDocument?county=08&document=0884-2019%2f58
http://hks-geosecma/map/api/RealEstate/AktDirekt/11/RealEstate.SV/AktDirektDocument?county=08&document=0884-742
http://hks-geosecma/map/api/RealEstate/AktDirekt/11/RealEstate.SV/AktDirektDocument?county=08&document=0884-742
http://hks-geosecma/map/api/RealEstate/AktDirekt/11/RealEstate.SV/AktDirektDocument?county=08&document=0884-742
http://hks-geosecma/map/api/RealEstate/AktDirekt/11/RealEstate.SV/AktDirektDocument?county=08&document=0884-742
http://hks-geosecma/map/api/RealEstate/AktDirekt/11/RealEstate.SV/AktDirektDocument?county=08&document=0884-742
http://hks-geosecma/map/api/RealEstate/AktDirekt/11/RealEstate.SV/AktDirektDocument?county=08&document=0884-742
http://hks-geosecma/map/api/RealEstate/AktDirekt/11/RealEstate.SV/AktDirektDocument?county=08&document=0884-742
http://hks-geosecma/map/api/RealEstate/AktDirekt/11/RealEstate.SV/AktDirektDocument?county=08&document=0884-742
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Plan (översikt) 

 

Inteckning 

0884-606 19960216 Ledningsåtgärd Akt Direkt

0884-742 19980806 Fastighetsreglering Akt Direkt

0884-952 20030211 Fastighetsreglering Akt Direkt

0884-1278 20090618 Ledningsåtgärd Akt Direkt

0884-2019/58 20200320 Ledningsåtgärd Akt Direkt

L1956:4368 B FORNL Akt Direkt

L1956:3993 B FORNL Akt Direkt

L1956:4356 B FORNL Akt Direkt

08-VYS-348 B 19800619 SPL Akt Direkt

08-VYS-41 B 19720222 SPL Akt Direkt

08-VYS-56 B 19721221 SPL Akt Direkt
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Fastighet 

 

Adress (översikt) 

Areal information 

 

Samfällighet/Gemensamhetsanläggningar 

Delägande fastigheter 

Lagfart/Tomträtt (översikt) 

Överlåten från akt 

Fastighetsrättsligt (översikt) 

Servitut 

Inskrivningar 

Åtgärder 

HYLTA 1:36
Fastighetsnyckel: 80123926 Uppdaterad datum: 2019-02-19

Distriktsnamn: Rumskulla Allmän del senast ändrad: 20110429

Status: Levande Senast ändrad: 2011-04-15

Område Totalareal (m²) Landareal (m²) Vattenareal (m²)
Summa 1810960,0 1810960,0 0,0

VIMMERBY KOMMUN
(212000-0787)

1/1 Lagfart (Beviljad)

59881 VIMMERBY Fång: Köp 1979-03-01

Köpeskilling:

Inskr.dag: 1979-03-21

Aktnummer: 79/709

Andel:

0884IM-11/7006.1 Levande Last Avtalsservitut SE BESKRIVNING Akt Direkt

08-RUK-405.3 Levande Last Officialservitut VÄG Akt Direkt

08-RUK-405.4 Levande Last Officialservitut VATTENTÄKT Akt Direkt

08-RUK-405.5 Levande Last Officialservitut VÄG Akt Direkt

08-RUK-405.6 Levande Last Officialservitut VATTENTÄKT,VATTE
NLEDNING

Akt Direkt

08-RUK-416.1 Levande Förmån Officialservitut VÄG Akt Direkt

08-RUK-416.2 Levande Last Officialservitut VÄG I SAMFÄLLD
VÄGMARK

Akt Direkt

1 Beviljad 11/7006 2011-04-15 AVTALSSERVITUT
KRAFTLEDNING

Akt Direkt

08-RUK-153 19340113 Avstyckning Akt Direkt

08-RUK-415 19790531 Fastighetsreglering Akt Direkt

Bilaga 5
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Plan (översikt) 

 

Inteckning 

0884-P144 B 19811214 GRU Akt Direkt

0884-P166 A 19850926 TÄKT Akt Direkt
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Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-03-16 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 65  2018/499 Id  
 

Kiosken 1 köpeavtal 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna köpeavtal via 
markanvisning mellan Vimmerby kommun, nedan kallad Kommunen, och Carlström 
Project AB, nedan kallad Köparen, avseende fastigheten Kiosken 1 i Vimmerby, 
Vimmerby kommun. 
 

Ärendet 
Bakgrund  
2019-11-25 antog Kommunfullmäktige en markanvisning (diariefört id 68246) 
avseende exploateringsfastigheten Kiosken 1, hädanefter kallad Fastigheten, som 
upprättats mellan Kommunen och Köparen.  

Kommunen är ägare till Fastigheten och denna överlåtelse är en del av 
överenskommelsen i ovan nämnda markanvisning. 

Parterna har nu överenskommit att Kommunen ska överlåta Fastigheten till Köparen på 
villkor angivna i köpeavtalet, som i sin tur grundar sig i ovan nämnda markanvisning.   

Aktuell situation 
Kommunen överlåter Fastigheten till Köparen. 

I köpeskilling ska Köparen betala 
FEMMILJONERNIOHUNDRATJUGOSJUTUSEN/5 927 000:-/ kronor* till Säljaren. 
Köparen har i enlighet med omnämnd med antagen markvisning sedan tidigare betalat 
en markanvisningsavgift om ETTHUNDRATUSEN/100 000:-/ kronor till Säljaren som 
en del av köpeskillingen, se utdrag från markanvisningen (Bilaga 4 i köpeavtalet).  

Tillträde sker 2021-05-01.  
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*Rättelse: I omnämnd markanvisning har en felande siffra upptäckts i prisavdraget 
kopplat till köpeskillingen, se 9 §. Prisavdraget som angivits är 543 000 kronor. Korrekt 
avdrag är 523 000 kronor. Köparen har erinrats om upptäckten och i detta köpeavtal är 
rättelsen genomförd. 
 
Resurser och finansiering 
Kostnadsfördelning mellan Kommunen, Köparen och Vimmerby Energi & Miljö AB 
har sedan tidigare redogjorts i antagen markanvisning. 
Övrig finansiering sker via MEX-budget. 
 
Bedömning 
Överlåtelsen bedöms mycket gynnsam för Vimmerby kommuns fortsatta utveckling och 
bostadsbebyggelse, helt i enlighet med antagen markanvisning. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag – samhällsbyggnadsutskottet, 2021-02-23, § 11, id 223185 
Tjänsteskrivelse – Kiosken 1, id 220089 
Markanvisning med tillhörande bilagor, id 2018.3979. 
Köpeavtal med tillhörande bilagor, id 2018.4121 
 
Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige 
--- 
samhällsbyggnadsavdelningen 
mark- och exploateringsenheten (mex@vimmerby.se) 
utvecklingsavdelningen 
ekonomiavdelningen 
miljö- och byggnadsförvaltningen 
Vimmerby Energi & Miljö AB 
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§ 70  2021/75 Id  
 

Motioner som inte avgjorts per 2021-02-01 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna sammanställningen av 
medborgarförslag som inte avgjorts per 2021-02-01. 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska ej avgjorda medborgarförslag redovisas 
för fullmäktige två gånger per år. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en 
sammanställning av medborgarförslag som inte avgjorts per 2021-02-01. 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag – kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-02-23, § 41, id 2021.714 
Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag som inte avgjorts per 2021-02-01, id KS 2021.341 
Medborgarförslag som inte avgjorts per 2021-02-01, id KS 2021.340 
 
Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige 
--- 
nämnderna 
kommunstyrelseförvaltningens avdelningar
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Utredning 
Sida 
1(1) 

2021-02-02 Dnr  
2021/75 

  

 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningen 

  

Id  
2021.338 

 
    Kommunfullmäktige 
 
 

Motioner som inte avgjorts per 2021-02-01 
 
Ärendenr Datum Ärendemening Status 
2021/47 2021-01-28 Motion om utredning av övervakningskameror KF pres 210129 -> KS 

2021/43 2021-01-27 Motion gällande att Vimmerby Kommun ska införa en 
Handlingsplan/styrdokument för särbegåvade barn 

KF pres 210129 -> BUN 

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

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

KF pres 201002 -> KS -> Sb 

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

KF pres 200824 -> KS -> Sb 

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

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

2020/370 2020-06-15 Motion om säkrare skolskjutsar KF 210125 återrem  
-> Ksf Sb 

2020/254 2020-04-06 Motion om att Vimmerby kommun ska införa en 
visselblåsarfunktion 

KF pres 200422 -> KS 

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

KF 200302 -> BUN 

2020/160 2020-03-02 Motion Guldkant - att heltid kan omfatta en förkortad 
arbetsvecka 

KS 200317 -> Ksf HR 

2020/159 2020-03-02 Motion om att inventera tomma fastigheter KS 200317 -> Ksf Sb 

2020/128 2020-02-17 Motion om umgänge över generationsgränser KS 200317 -> SN och BUN 

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

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

2019/503 2019-09-25 Motion om kommunapp KSAU 210119 Förslag avslå -> 
KS 

2019/358 2019-06-12 Motion om att inrätta en bilpool med gas-/elbilar i Vimmerby 
kommun 

KSAU 190827 -> Ksf 

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

2018/628 2018-12-17 Motion - Reformerat partistöd i Vimmerby kommun KSAU 200121 -> Ksf Adm. 
KF 201116 tog beslut om nya 
regler. Motionen inte avgjord. 

2017/515 2017-11-14 Motion om klimatsmart fordonsförvaltning KSAU 180515 -> Ksf Adm 

2016/491 2016-09-20 Motion - Utveckla besöksnäringen utanför turistsäsongen KSAU 161031 -> Ksf Utv 
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§ 69  2021/76 Id  
 

Medborgarförslag som inte avgjorts per 2021-02-01 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna sammanställningen av 
motioner som inte avgjorts per 2021-02-01. 

 
Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska ej avgjorda motioner redovisas för 
fullmäktige två gånger per år. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en 
sammanställning av motioner som inte avgjorts per 2021-02-01. 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag – kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-02-23, § 40, id 2021.713 
Tjänsteskrivelse - Motioner som inte avgjorts per 2021-02-01, id KS 2021.339 
Motioner som inte avgjorts per 2021-02-01, id KS 2021.338 
 
Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige 
--- 
nämnderna 
kommunstyrelseförvaltningens avdelningar 
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Utredning 
Sida 
1(1) 

2021-02-02 Dnr  
2021/76 

  

 
 
 
 
 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Administrativa avdelningen 

  

Id  
2021.340 

 
    Kommunfullmäktige 
 
 
 

Medborgarförslag som inte avgjorts per 2021-02-012021-02-01 
 
 
Ärendenr Datum Ärendemening Status 

2021/34 2021-01-21 Medborgarförslag - Att låta kommuninvånare ta 
del av komposterat material 

KF pres 210129 -> VEMAB 

2020/530 2020-10-20 Medborgarförslag om belysning utmed gång- 
och cykelbana  

KF pres 201030 -> KS -> Sb 

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

KF pres 200925 -> KS -> Sb 

2020/422 2020-08-13 Medborgarförslag om utsmyckning av Vimmerby 
stad och dess kransorter 

KF pres 200817 -> Ks -> Sb 

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

KS 200630 -> KS presidium 

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

SBU 200908 Förslag avslå  
-> KS 

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

KS 200317 -> Ksf Adm 

2019/550 2019-10-14 Medborgarförslag - Inför ett skönhetsråd i 
Vimmerby 

KS 191112 -> Ksf Sb 

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

KSAU 190618 -> Ksf 

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

KSAU 181009 -> Vimarhem 
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§ 68  2020/159 Id  
 

Motion om att inventera tomma fastigheter 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. avslå motion om att inventera tomma fastigheter 
 
Kommunstyrelsen uppdrar till utvecklingsavdelningen att ta fram förslag till hur 
inventering av tomma fastigheter kan göras med hjälp av de lokala utvecklings-
grupperna. 

 
Sammanfattning 

Ärendet 

Bakgrund  
Vänsterpartiet har lämnat in en motion (id 2020.413) om att inventera tomma 
fastigheter* i Vimmerby kommun. I motionen beskrivs att alla partier i Vimmerby är 
överens om att vi behöver bli fler invånare och att vi ska arbeta i enlighet med SLUS 
(Social Lokal Utvecklingsstrategi). Det betonas även att flertalet andra kommuner har 
inlett inventering som ett led i förhoppningen om att kunna öka antalet invånare. 

Falkenberg framhålls som ett referensexempel, där man ska ha samkört inventering 
parallellt mot fastighetsregistret och på så vis fått fram alla fastigheter där ingen 
permanent bor. Dessa fastighetsägare ska sedan fått vykort hemskickade med frågor om 
sin fastighet, vilket ska ha resulterat i att 45 bostäder inte längre står tomma och 140 
lokaler erbjuditss för företag att flytta in i. 

I ovan motion föreslår Vänsterpartiet att (citerat) 

- Vimmerby kommun tar reda på vilka fastigheter som står tomma. 
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- ett vykort eller motsvarande sänds till ägarna med frågor om man 
1) Kan tänka sig flytta dit själv, hyra ut eller sälja till andra? 
2) Om det på fastigheten finns lokaler som står onyttjade som kan vara lämpliga för 
företagande, kan man då tänka sig sälja eller hyra ut för det ändamålet? 

- inalles tre utskick görs med intervall för att bättre fånga upp intresset. 

- utskicken finansieras med medel från ”oförutsedda utgifter”, ca 60 000 kronor 
borde räcka för såväl vykort som portoutlägg för tre utskick. 

 
*En fastighet är till skillnad mot vad många tror ingen byggnad (hus, lokal etc.) utan ett 
avgränsat mark-/vattenområde eller del av en volym. I dagligt tal används ordet 
”fastighet” ofta oegentligt om en byggnad men den användningen har inte stöd i 
Jordabalken. I motionen (id 2020.413) tolkas benämningen ”fastigheter” främst syfta 
till hus, lokaler och/eller motsvarande utrymmen/objekt. Yttrandet kommer dock även ta 
hänsyn till markområden. 
 

Aktuell situation 
2020-03-02 beslutade kommunfullmäktige att motionen fick ställas och överlämnades 
till kommunstyrelsen för beredning. Uppgift avseende utredning och yttrande tilldelades 
Gatukontorets mark- och exploateringsingenjör november 2020. 

Ett överläggande har genomförts under samråd för att bedöma vilka förutsättningar som 
finns avseende förslaget i ovan nämnda motion.  
 
Resurser och finansiering 
Beslutsförslaget kräver ingen finansiering. 
 
Bedömning 
Ovan motion ses som positiv men bedöms mycket resurskrävande, både tidsmässigt och 
ekonomiskt.  

Tidsåtgången känns svårbedömd men ett stort antal arbetstimmar skulle fordras för 
inventering, kartläggning, interna samråd, administration, turerna för vykort/utskick 
samt fortsatt dialog med eventuella fastighetsägare/hyresvärdar. Ett kommunorganisa-
toriskt genomförande skulle kräva involvering av åtskilliga tjänstepersoner fördelat över 
flera förvaltningar och avdelningar. 

Initiativet till en sådan här typ av inventering bör komma från samt drivas av lokala 
medborgargrupper. Möjlighet till viss kommunal stöttning skulle förslagsvis kunna 
erbjudas via förvaltning/avdelning med naturlig koppling till SLUS/Allas Vimmerby. 
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Beslutsgång 
Lars Johansson (V) yrkar bifall till motionen. Peter Högberg (S) yrkar bifall till 
förslagets andra punkt gällande uppdrag till utvecklingsavdelningen. Lars Johansson (V) 
tar tillbaka sitt ursprungliga yrkande till förmån för Peter Högbergs (S) yrkande. Ola 
Gustafsson (KD) yrkar avslag på motionen och bifall till förslagets andra punkt. 

Diskussion förs också huruvida motionen ska anses besvarad eller avslås. 

Ordförande finner slutligen att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det ursprung-
liga förslaget. 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag – samhällsbyggnadsutskottet, 2021-02-23, § 16, id 223190 
Tjänsteskrivelse – Motion om att inventera tomma fastigheter, id 222073 
Motion om inventering av tomma fastigheter, id 2020.413 
 
Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige 
--- 
Vänsterpartiet (Jens af Ekenstam Stenman och Lars Johansson) 
samhällsbyggnadsavdelningen 
mark- och exploateringsenheten (mex@vimmerby.se) 
fastighetskontoret 
utvecklingsavdelningen 
 

592



593



Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-03-16 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 66  2019/550 Id  
 

Medborgarförslag - Inför ett skönhetsråd i Vimmerby 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget om 
att införa ett skönhetsråd i Vimmerby. 
 
Motivering 
Medborgarförslaget bör avslås, då allmänhetens synpunkter ska tas tillvara i processen 
kring detalj- och översiktsplaner. 

 

Sammanfattning 
Bakgrund  
Mikael Sandström skriver i sitt medborgarförslag "Inför ett skönhetsråd i Vimmerby" 
att ett Skönhetsråd med företrädare för olika byggnadsintressen skulle bli en bra 
plattform för att förenkla, förbättra och förankra kommunens planer och göra idén om 
"Ett vackrare Vimmerby" verklighet.  
 
Aktuell situation 
I Sverige har ett fåtal kommuner organiserat skönhetsråd. Kommuner som har 
skönhetsråd är exempelvis  Stockholm, Värmdö, Katrineholm och Söderköping. Syftet 
med råden är att på olika sätt belysa arkitektur- och gestaltningsfrågor. Hur 
kommunerna organiserar sina skönhetsråd varierar dock mycket från kommun till 
kommun. 

I Stockholm är skönhetsrådets huvudsakliga uppgift att granska remisser från olika 
förvaltningar. Att rådet kan initiera och driva frågor ger en fri ställning i den 
kommunala organisationen. Rådets tyngd, trots att det inte har formell beslutsrätt, ligger 
hos rådets ledamöter är tillsatta utifrån kompetens. De tretton ledamöterna i rådet väljs 
av kommunfullmäktige efter nomineringar. 
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I Värmdö är skönhetsrådet knutet till kulturnämnden. Dess uppgift är att vara 
rådgivande i frågor som rör offentliga konstverk, konstnärligt eller kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer eller kommunens övriga skönhets- och naturvärden. Rådets fem 
ledamöter utses av kulturnämnden.  

Katrineholms skönhetsråd är knutet till stadsarkitektkontoret och består av sju ledamöter 
utsedda av kommunfullmäktige. Det rådgivande organets syfte är att lyfta fram 
skönhetsfrågor i den fysiska miljön. Detta görs exempelvis genom att vara remissinstans 
i stadsbyggnadsfrågor och att vara delaktig när informationsmaterial tas fram. 

Söderköpings stadsutvecklingsråd har till uppgift att följa hur väl kommunen följer upp 
sina styrdokument inom området. Både kommunala företrädare och personer från 
civilsamhället ingår i rådet.  

Malmö skönhetsråd är en ideell organisation som både följer och bevakar stadens 
utveckling samt ger ut skrifter om arkitektur.  
 
Inhämtade uppgifter 
Motionen har remitterats till miljö- och byggnadsnämnden, som i sitt yttrande inte tar 
ställning till instiftandet av ett skönhetsråd. 

 
Bedömning 
Som framgår ovan varierar syfte och arbetssätt hos de skönhetsråd som finns. Allt ifrån 
Stockholms skönhetsråd där ledamöterna oftast är yrkesverksamma inom arkitektur 
eller kulturområdet till Söderköpings stadsbyggnadsråd som består av intresserade 
privatpersoner och politiker. Dock ska noteras att de flesta av Sveriges kommuner 
saknar skönhetsråd. De skönhetsråd som finns har oftast ingen egen  beslutanderätt, utan 
har endast rådgivande funktion.  

Hur samhället och tätorter utformas bestäms i stor utsträckning genom kommunernas 
översikts- och detaljplaner. Kommunerna har genom planmonopolet möjlighet att styra 
hur marken i kommunen ska användas. I Plan- och Bygglagen, PBL, anges hur 
processen att ta fram planer ska se ut. Planprocessen innehåller bestämda moment där 
allmänheten ges möjlighet att yttra sig över planen och dess innehåll. 

Allmänhetens rätt att vara delaktig i planprocessen ger en möjlighet att påverka hur vår 
bebyggda miljö utformas. Ett skönhetsråds funktion att ha synpunkter på samhällets 
utformning kan därmed i flera avseenden anses kunna tillgodoses inom arbetet med 
översikts- och detaljplaner.  
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I samband med större enskilda plan- eller byggprojekt kan det dock i vissa fall vara 
befogat att tillsätta tillfälliga arbetsgrupper motsvarande ett skönhetsråd i de fall det kan 
vara befogat med speciella kompetenser. 

Med utgångspunkt från att flera av ett tilltänkt skönhetsråds uppgifter kan tillgodoses 
genom planprocessen föreslås att motionen avslås.  

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag – samhällsbyggnadsutskottet 2021-02-23, § 14, id 223188 
Medborgarförslag – Inför ett skönhetsråd i Vimmerby, Id 68285 
Yttrande från Miljö- och Byggnadsnämnden, MBN  2020-11-18, § 174 
 
Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige 
--- 
Mikael Sandström 
samhällsbyggnadsavdelningen 
 

596



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-11-18 

1(1) 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

 
Medborgarförslag, inför ett skönhetsråd i 
Vimmerby. Remissvar 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ställa sig positiva till att stads-
arkitekten medverkar om Vimmerby kommun beslutar att införa ett 
skönhetsråd. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats till Vimmerby kommun om att införa ett 
skönhetsråd i Vimmerby. Kommunstyrelsen har gett samhällsbyggnads-
avdelningen i uppdrag att bereda ett förslag till svar på medborgarförslaget. 
 
Samhällsbyggnadsavdelningen har lämnat en remiss till miljö- och 
byggnadsnämnden där tillfälle ges att yttra sig över medborgarförslaget. 
 
I medborgarförslaget ges exempel på att stadsarkitekten på miljö- och 
byggnadsförvaltningen kan ingå i ett sådant råd. Nämnden ställer sig 
positiva till att stadsarkitekten kan medverka om Vimmerby kommun 
beslutar att införa ett skönhetsråd. 
 
Skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
 

MBN § 174/2020 Dnr 2019/550  
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§ 67  2020/422 Id  
 

Medborgarförslag om utsmyckning av Vimmerby stad och dess kransorter 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska 
anses besvarad. 

 
Sammanfattning 
Maria Karlsson föreslår i ett medborgarförslag att Vimmerby kommun ska överväga att 
följa Västerviks exempel att i gatukonstprojektet låta utsmycka olika miljöer i 
kommunen. 

I Västervik har kommunen varit delaktig i gatukonstprojektet ”BANK! street art”, där 
man låtit internationella gatukonst-konstnärer förgylla stadsbilden med stora målningar. 

 

Ärendet 

Bakgrund  
I Västerviks kommun pågår sedan 2019  årligen en gatukonst-festival.  Festivalen 
planeras att anordnas under tre år. Under en vecka varje år har internationellt och 
nationellt kända gatukonstartister låtit utföra  konstnärliga utsmyckningar i kommunen. 
Totalt har hittills drygt ett 50-tal utsmyckningar gjorts i Västerviks stad och norra delen 
av Västerviks kommun. Utsmyckningarna omfattar både stora väggmålningar och 
mindre målningar på kabelskåp och markmålningar. 

Under 2021 kommer Festivalen anordnas för sista gången, och då kommer ytterligare 
gatukonstmålningar utföras i södra delarna av Västerviks kommun. BANK! street art 
festival genomförs av Västerviks kommun i samarbete med Tjustbygdens sparbank, där 
Tjustbygdens sparbank är en stor finansiär  
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Datum  
2021-03-16 

 

 
 

Bedömning 
Vimmerby kommun har under senare år tittat på möjliga lösningar där man i samarbete 
med Vimmerby Energi och miljö AB låter konstnärer och skolklasser dekorera olika 
elskåp i kommunen. Syftet med att låta dekorera  elskåpen är, förutom att skapa 
konstnärliga utsmyckningar, att minska risken för oönskat klotter. Tanken är att 
benägenheten att klottra på elskåp minskar om elskåpen redan är vackert dekorerade.  

Att genomföra ett gatukonstprojekt liknande det i Västervik kräver stora resurser, såväl 
ekonomiska som personella. Utöver elskåpen görs bedömningen att Vimmerby kommun 
saknar resurser att initiera genomföra ett konstprojekt liknande BANK! Street Art. Även 
om Vimmerby kommun inte har möjlighet att genomföra att genomföra ett 
gatukonstprojekt bör kommunen vara positivt inställd till konstprojekt som syftar till att 
försköna kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag – samhällsbyggnadsutskottet, 2021-02-23, § 15, id 223189 
Medborgarförslag om utsmyckning av Vimmerby stad och dess kransorter Dnr: 
2020/442, id: 72408 
 
Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige 
--- 
Maria Karlsson 
utvecklingsavdelningen 
samhällsbyggnadsavdelningen 
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