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Kommunfullmäktiges sammanträde 
 
Dag: 2022-05-09 

Tid:  Klockan 18:00 

Plats: Plenisalen, Stadshuset 

 
Ärendelista 

  

Mötesformalia 
1 Val av protokolljusterare år 2022 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige utser Pernilla Eriksson (S) att justera 
dagens protokoll. 
 

 2022/10 

Information 
2 Nuläge och framtid för Astrid Lindgrens Värld AB 

Föredragande: VD Joacim Johansson 
 

 
2022/188 

3 Allmänhetens frågestund 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige lägger informationen till 
handlingarna. 
 

 2022/17 

4 Ledamöternas frågestund 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige lägger informationen till 
handlingarna. 
 

 2022/16 

5 Meddelanden till kommunfullmäktige 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige lägger dagens meddelanden till 
handlingarna. 
 

 2022/2 

Beslutsärenden 
6 Fråga om ansvarsfrihet 2021 - kommunen 

Förslag till beslut:  
1. Kommunfullmäktige lägger revisionsberättelser och 

granskningsrapporter till handlingarna. 
2. Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen och dess 

förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2021. 
3. Kommunfullmäktige beviljar barn- och utbildningsnämnden och dess 

förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2021. 
4. Kommunfullmäktige beviljar socialnämnden och dess 

förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2021. 

 
2022/123 
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5. Kommunfullmäktige beviljar gemensamma nämnden för miljö och 
bygg och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2021. 

6. Kommunfullmäktige beviljar överförmyndaren och dess 
förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2021. 

7. Kommunfullmäktige beviljar gemensamma hjälpmedelsnämnden i 
Kalmar län och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2021. 

8. Kommunfullmäktige beviljar valnämnden och dess förtroendevalda 
ansvarsfrihet för år 2021. 

9. Kommunfullmäktige beviljar demokratiberedningen och dess 
förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2021. 

 
Föredragande:  
Ekonomichef Roger Sjögren 
Ordförande för kommunens revisorer Roland Ilemark (S) 
 
Jäv:  
 

 Kommunstyrelsen 
Jacob Käll (C) 
Marie Nicholson (M) 
Helen Nilsson (S) 
Eva Svensson (C) 
Bo Svensson (C) 
Ola Gustafsson (KD) 
Erik Paulsson (-) 
Peter Högberg (S) 
Daniel Nestor (S) 
Lars Johansson (V)   forts -> 

Kommunstyrelsen forts 
Emil Larsson (SD) 
Marcus Jonmyren (C) 
Eva Berglund (S) 
Peter Karlsson (C) 
Torbjörn Sandberg (KD) 
Lis-Astrid Andersson (S) 
Kenneth Björklund (S) 
Peter Fjällgård (V) 
Petra Whidotti (SD) 
 

 

 Barn- och utbildningsnämnden 
Peter Karlsson (C) 
Marie Nicholson (M) 
Lis-Astrid Andersson (S) 
Nina Gustafsson (KD) 
Pia Young (V) 
Anneli Jakobsson (-) 
Helen Nilsson (S) 
Christina Sorsa (KD) 
Kjell Jakobsson (-) 
Hannah Gånge (M) ers i kf  
 
Dennis Lindström (C) ers i kf 
Maria Wisberg (S) ers i kf 
Sandra Sjöblom (V) ers i kf 
 

Socialnämnden 
Lars Sandberg (C) 
Eva Berglund (S) 
Pernilla Eriksson (S) 
Petra Whidotti (SD) 
Maria Lundmark (M) 
Helen Nilsson (S) 
Lisbeth Karlsson (C) 
Anneli Jakobsson (-) 
 
Marita Lindström (C) ers i kf 
Malin Elvingsson (S) ers i kf 
Jens af Ekenstam Stenman (V) ers i kf 
 

 

 Gemensamma nämnden för miljö 
och bygg 
Niklas Gustafsson (M) 

Valnämnden samt 
Demokratiberedningen 
Leif Larsson (C) 
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Kenneth Björklund (S) 
Emily Palenzuela (S) 
Christoffer Cederstrand (C) ers i kf 
 
Kjell Alexandersson (M) ers i kf 
Peter Lingeteg (V) ers i kf 
Överförmyndaren 
Peter Högberg (S) 
 
Kjell Alexandersson (M) ers i kf 
Gemensamma 
hjälpmedelsnämnden i Kalmar län 
Lars Sandberg (C) 
 

Gudrun Brunegård (KD) 
Lennart Nygren (S) 
Jacob Käll (C) 
Peter Bengtsson (SD) 
Marcus Jonmyren (C) 
Christina Sorsa (KD) 
Eva Berglund (S) 
Lisbeth Karlsson (C) 
Johan Blomberg (M) 
Jimmy Rödin (SD) 
Jacob Kant (V) 
 
Sören Sjöholm (M) ers i kf 
 

 Beredning: Kommunfullmäktiges presidium.  
Angående valnämnden och demokratiberedningen:  
Ålderspresident Bo Svensson (C). 
 

 

7 Fråga om ansvarsfrihet 2021 - bolagskoncernen 
Förslag till beslut:  

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2021 för Vimmerby 
kommun Förvaltnings AB (VkF AB) och de dotterbolag som ingår i 
VkF-koncernen. 

 
2. Kommunfullmäktige godkänner verksamheten 2021 i Vimmerby 

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

 
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens stämmoombud att vid 

årsstämman för Vimmerby kommun Förvaltnings AB 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 för samtliga i koncernen ingående bolag och 
deras styrelseledamöter och verkställande direktörer, samt att 

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

 
Föredragande:  
Kommundirektör Carolina Leijonram  
Ekonomichef Roger Sjögren 

 
2022/120 
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VD Johan Oléhn om Vimarhem AB 
Ordförande för kommunens revisorer Roland Ilemark (S) 
 
Jäv:  

 Vimmerby kommun Förvaltnings 
AB  
Jacob Käll (C)  
Marie Nicholson (M)  
Helen Nilsson (S)  
 
Vimarhem AB  
Magnus Danlid (C)  
Lennart Nygren (S)  
Peter Högberg (S)  
Håkan Nyström (M)  
Anders Enqvist (S) ers i kf  
 
Thomas Karlsson (KD) ers i kf 
Rein Soowik (C) ers i kf 
 

Vimmerby Energi & Miljö AB, 
Vimmerby Energi Nät AB,  
Vimmerby Energiförsäljning AB 
och Vimmerby Fibernät AB  
Ola Gustafsson (KD)  
Stig Jaensson (S)  
Bertil Carlsson (C)  
Cissi Hammar (S) 
 
Birger Andersson (C) ers i kf 
Sören Sjöholm (Af) ers i kf  

 

 Beredning: Kommunstyrelsen 
 

 

8 Kommunalförbundet Itsam Årsredovisning 2021 
Förslag till beslut:  

1. Kommunfullmäktige lägger årsredovisningen för 
Kommunalförbundet ITSAM till handlingarna. 

2. Kommunfullmäktige beviljar Kommunalförbundet Itsam 
ansvarsfrihet för år 2021. 

Föredragande: Ordförande för kommunens revisorer Roland Ilemark (S) 
Jäv: Jacob Käll (C) och Marie Nicholson (M)  
Beredning: Kommunfullmäktiges presidium 
 

 
2022/168 

9 Uppdrag i kommunstyrelsen för Sverigedemokraterna 
Förslag till beslut:  

1. Kommunfullmäktige entledigar Emil Larsson (SD) från uppdraget 
som ledamot i kommunstyrelsen fr o m 2022-05-09. 

2. Kommunfullmäktige utser Petra Whidotti (SD) som ledamot i 
kommunstyrelsen fr o m 2022-05-09. 

3. Kommunfullmäktige utser Roger Sunesson (SD) som ersättare i 
kommunstyrelsen fr o m 2022-05-09 i Petra Whidottis ställe. 

Beredning: Sverigedemokraterna 
 

 

10 Lek- och badplatsstrategi och handlingsplan 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige antar framtagen lek- och 
badplatsstrategi för Vimmerby kommun.  
Beredning: Kommunstyrelsen 

 
2019/277 
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Protokollsanteckning från Anneli Jakobsson (-): ”Jag ställer mig bakom den 
framtagna Lek- och badplatsstrategin förutom den del som berör lekplatsen 
vid Klintgatan i Storebro som är föreslagen att avvecklas. Läget är perfekt 
med träd och grönområde, nära centrum och villaområde. Denna lekpark är 
till gagn för alla, både barn och vuxna och har potential för att utvecklas, inte 
avvecklas.” 
 

11 Revidering av Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige godkänner tillägg i styrdokumentet 
"Riktlinjer och information för upplåtelse av offentlig plats", avsnittet 
"Torghandel och försäljning", angående att handelsplatsen vid Stora torget 
tillfälligt utgår under Sommartorgets säsong. 
Beredning: Kommunstyrelsen 
 

 
2019/532 

12 Hyresavtal för byggnaderna på fastigheterna Typografen 1 och 2 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige säger omgående upp hyresavtalet 
mellan Vimmerby kommun och Vimmerby Tidning och Tryckeri 
Ekonomisk förening avseende fastigheterna Typografen 1 och 2 till 
upphörande vid avtalstidens utgång. 
Beredning: Kommunstyrelsen 
 

 
2022/124 

13 Timtaxa för träning och match på Arena Ceos konstgräsplan 
Förslag till beslut:  

1. Kommunfullmäktige halverar tillfälligt timtaxan på Arena Ceos 
konstgräs med anledning av att upphandling om nytt konstgräs tagit 
längre tid är beräknad.    

2. Halverad timtaxa ska gälla för tränings- och matchtaxa på 
konstgräsplanen för såväl kommunala som utomkommunala 
fotbollslag.  

3. Den tillfälliga taxan gäller retroaktivt från 1 januari 2022 och fram 
till dess att nytt konstgräs har installerats på arenan.  

Beredning: Kommunstyrelsen 
 

 
2022/139 

14 Motion om arbetsskor till personalen inom vård och omsorg 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige avslår motionen om arbetsskor till 
personalen inom vård och omsorg.  
Beredning: Socialnämnden 
Yrkanden /ks: Helen Nilsson (S) yrkade att motionen ska bifallas. 
Reservationer /ks: Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och 
Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.  
 

 
2021/534 

15 Medborgarförslag om byggnation på Karlbergstomten 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.  
Beredning: Kommunstyrelsen 
 

 
2021/454 

16 Medborgarförslag om placering av nya högstadiet 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.  

 2022/70 
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Beredning: Kommunstyrelsen 
 

 
 
 
 
Vimmerby den 9 maj 2022 
 
 
Leif Larsson (C)  Jenny Andersson 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Vid förhinder, maila till kommun@vimmerby.se samt kontakta din gruppledare så att 
ersättare kan kallas in.  
 
Information till dig som förtroendevald finns på kommunens hemsida:  
https://www.vimmerby.se/kommunochpolitik/fortroendevalda/fordigsomarfortroendevald.4.6a
2a1ec91660af3da2a8ade4.html  

 

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

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

 
Nästa sammanträde infaller den 20 juni i Plenisalen, Stadshuset.  
OBS! Tidpunkten blir troligen tidigarelagd.
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Astrid Lindgrens Vimmerby AB
Org.nr. 556303-3033

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Astrid Lindgrens 
Vimmerby AB för år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Astrid Lindgrens Vimmerby ABs finansiella 
ställning per den 31 december 2021 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 Astrid Lindgrens Vimmerby 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 
Astrid Lindgrens Vimmerby AB för år 2021 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns 
ansvar". Vi är oberoende i förhållande till Astrid Lindgrens 
Vimmerby 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.

Vimmerby enligt datum för digital signering                    

Tomas Nöjd
Auktoriserad revisor

Kerstin Klingstedt
Auktoriserad revisor
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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen och verkställande direktören för Astrid Lindgrens Vimmerby AB, 556303-3033 får härmed
 avge årsredovisning för 2021.

Information om verksamheten
 Bolaget driver två besöksmål i Vimmerby, Astrid Lindgrens Värld och Astrid Lindgrens Näs samt en
 nätbutik, Astrid Lindgren Butiken.

 I temaparken Astrid Lindgrens Värld bygger verksamheten på att gestalta Astrid Lindgrens berättelser.
 Här kan besökarna få träffa Pippi, Emil och alla de andra karaktärerna som de läst om i Astrid
 Lindgrens böcker. Teatern i Astrid Lindgrens Värld har en konstnärlig ambition att hålla sig så nära
 böckerna som möjligt och vara trogna Astrid Lindgrens intentioner vid iscensättandet. Varje dag spelas
 cirka 50 olika föreställningar i parken. Mellan föreställningarna improviserar skådespelarna i sina
 karaktärer med varandra och med publiken. Besökande barn får leka med karaktärerna från böckerna.

 Astrid Lindgrens Näs är den gård där Astrid Lindgren föddes och växte upp, platsen där alla hennes
 berättelser började. Målgrupp är vuxna kulturintresserade i allmänhet och Astrid Lindgrenintresserade i
 synnerhet.

 Verksamheten på Astrid Lindgrens Näs är uppbyggd på tre huvudområden: Astrids barndomshem där
 guidade turer ges, den permanenta utställningen där gästerna går själva med audioguider samt
 trädgårdarna på Astrid Lindgrens Näs som växt fram ur teman som varit viktiga genom hela
 författarskapet. Utöver detta genomförs säsongsutställningar under vår och sommar. På anläggningen
 finns också en restaurang och café samt en butik.

 Övergripande mål
 Bolagets långsiktiga mål är att med uppfinningsrikedom varje år förbättra kvalitet och upplevelse för
 besökarna.

 Astrid Lindgrens Värld/parken
 Målet är att vara Astrid Lindgrens Värld på riktigt - att upplevelsen i stort och smått ska vara Astrid
 Lindgrens berättelser trogen.

 Teatern spelas i anslutning till de olika karaktärernas hemmiljöer, som fungerar som lekplats mellan
 föreställningarna. Förutom utomhusteater erbjuds i parken filmvisning, ett flertal caféer och
 restauranger, ett antal butiker, och dessutom stora områden för fri lek, med inspiration från Astrid
 Lindgrens berättelser. Parkens yta är på cirka 18 hektar och här kan besökarna ströva runt i flera
 dagar - bland hagar och ängar, i den djupaste rövarskogen, i den pittoreska sekelskiftesstaden eller
 hoppa i höladan i Emils Katthult - utan att hinna se allt.

 Astrid Lindgrens Värld har sedan många år tillbaka etablerat ett för nöjesparker i det närmaste unikt
 sätt att laga och servera mat. Maten är av högsta kvalitet, baserad på närproducerade råvaror, tillagad
 på plats efter noga utvalda recept. Det innebär att Astrid Lindgrens Värld serverar genuin och riktigt
 god småländsk husmankost, till ett pris avsett att passa barnfamiljer.

 I nära anslutning till temaparken erbjuder bolaget logi för tillresta gäster med ett brett spektrum av
 boendealternativ, från campingplatser till boende i hus som byggts tidsenligt i sekelskiftesstil.

 Säsongen sträcker sig från mitten av maj till slutet av september, plus en dryg vecka i anslutning till
 skolornas höstlov.

 Astrid Lindgrens Näs/barndomshemmet
 Målet är att berätta om människan och författaren Astrid Lindgren på platsen där allting började, att för
 gästerna berätta om gården och hur hennes uppväxt formade hennes författarskap samt hennes
 värderingar som bland annat lade grunden till hela hennes livsgärning. Astrid Lindgrens Näs skall
 också vara en plats för andra kulturella aktiviteter som på något sätt har en anknytning till Astrid
 Lindgren som person, som författare eller hennes livshållning. Säsongen sträcker sig från början av
 april  till december för privatgäster. För gruppgäster och konferenser är det öppet året runt.
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 Astrid Lindgren Butiken
 Målet är att vara den officiella nätbutiken för Astrid Lindgrenprodukter och det naturliga
 förstahandsvalet när marknaden söker efter en Astrid Lindgrenprodukt i allt från böcker till övriga
 produkter. Kortsiktig målsättning är att fortsatt växa på nationella marknaden, långsiktig att växa på
 internationella marknaden och då i första hand på Tyskland, Danmark och Norge.

 Antal anställda
 Bolaget har 56 tillsvidareanställda personer och sommartid arbetar cirka 550 personer.

 Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 Verksamheten har under året begränsats av restriktioner kopplade till pandemin. Restriktionerna
 innebar bl a att säsongsöppningen sköts fram från planerat startdatum 12/5 till 28/5. Antal gäster i
 parken begränsades också för att kunna säkerställa våra gästers säkerhet och hälsa.
 Antalsbegränsningen justerades upp vart efter Folkhälsomyndigheten justerade gällande restriktioner
 för från och med 15/7 nå upp till cirka fem tusen gäster per dag, vilket kan jämföras med mer normala
 åtta till tio tusen gäster per dag. Höstlovsöppet kunde genomföras utan restriktioner.

 Verksamheten på Astrid Lindgrens Näs kunde bedrivas utan andra begränsningar än att de guidade
 visningarna i barndomshemmet inte kunde genomföras före den 15/7. 

 Gästnöjdhet
 Även fast våra gäster fick en mer reducerad och begränsad upplevelse än vi normalt erbjuder sjönk
 inte snittbetyget på frågan "Hur nöjd är ni med besöket" med mer än från 4,8 till 4,6 vilket fortfarande är
 ett toppbetyg i jämförelse med branschen som helhet. På intet sätt betyder det att organisationen lutar
 sig tillbaka och är nöjd. Tvärtom strävar vi efter att snabbt komma tillbaka till den extremt höga tidigare
 nöjdhetsnivån.

 Omsättning och resultat
 Omsättning för 2021 blev 221 068 tkr (18 588 tkr) och med ett resultat efter finansnetto om 40 508 tkr
 (-89 538 tkr).

 Det positiva ekonomiska utfallet skapades dels genom ändrad prissättning och besparingsåtgärder
 och dels genom statligt stöd som till större del var hänförligt till verksamhetsåret 2020 då
 verksamheten hindrades av ett felaktigt beslut från polismyndigheten.

 Investeringar 
 Inga större investeringar slutfördes under 2021.

 Besparingsåtgärder
 Med tanke på osäkerheten kring gällande restriktioner fortsatte bolaget med kraftiga
 besparingsåtgärder även under kvartal 1 till 3.

 Statliga stöd
 Under året söktes stöd som var möjliga. Dessa var omställningsstöd och permitteringsstöd. Totala
 stödpengar för 2021 blev 24 414 tkr.

 Framtidsutveckling på längre sikt
 Trots det extremt tuffa ekonomiska läget som uppstod på grund av Covid-19 så ser företagsledningen
 och styrelsen stora möjligheter till en förhållandevis snabb återhämtning av både gästantal och
 ekonomi. Bedömningen är att vår målgrupp inför 2022 längtar efter att få semestra och besöka olika
 aktiviteter och sevärdheter. Bedömningen är också att företaget snabbt kommer återhämta sig på den
 internationella marknaden, något som är otroligt viktigt då vi tid tillbaka haft cirka tjugo procent
 internationella gäster under ett år.

 Personalens stora engagemang och servicevilja har varit och kommer fortsatt vara en mycket viktig
 framgångsfaktor för bolaget och vi avser att ta det till en ännu högre nivå genom bland annat fler
 utbildnings- och utvecklingsmöjligheter för medarbetarna.

 Bolaget bedömer att intresset för Astrid Lindgren, hennes berättelser och hennes barndomstrakt är
 större än någonsin. Våra tidigare nöjda gäster fungerar som ambassadörer och är våra bästa
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 marknadsförare.

 Konkurrensen i branschen teater- och temaparker, och platsspecifika kulturella besöksmål i Sverige,
 har ökat kontinuerligt de senaste åren och företagets bedömning är att det kommer att fortsätta. Fler
 följer oss i spåren genom att satsa mer på skådespeleri och det personliga mötet.

 Bolagets publika verksamhet sker till största delen utomhus, varför vädret har stor inverkan på
 gästantalet.

 Fastighetsreglering
 Under verksamhetsåret har bolagets mark delats upp i två fastigheter. All mark innanför stängslet runt
 Astrid LIndgrens Värld har reglerats till en egen fastighet (Laxen 6) och marken utanför stängslet till
 fastigheten (3:321).

 Användandet av finansiella instrument
 Vår beskrivning av finansiella instrument återfinns under noten redovisningsprinciper.

 Ägarförhållanden
 Astrid Lindgrens Vimmerby AB med säte i Vimmerby ägdes vid årsskiftet till 90,08 procent av Astrid
 Lindgren Förvaltning AB och till 9,92 procent av Vimmerby kommun Förvaltnings AB. Astrid Lindgren
 Förvaltning AB har 96,69 procent av rösterna och Vimmerby kommun Förvaltnings AB 3,31 procent.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning Belopp i Tkr
 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Nettoomsättning 221 068 18 588 247 804 217 810 208 879
Balansomslutning 478 988 408 893 443 518 415 180 404 968
Soliditet % 51,5% 54,0% 56,0% 54,9% 55,8%
Medelantalet anställda 169 114 169 163 155

Eget kapital
    Balanserat
 Aktie- Reserv- Överkurs- resultat inkl
 kapital fond fond årets resultat
Vid årets början 75 600 3 226 19 400 116 860
Disposition enl årsstämmobeslut

Årets resultat 18 386

Vid årets slut 75 600 3 226 19 400 135 246

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
 Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 154 646 tkr, disponeras enligt följande:

 Belopp i Tkr
Balanseras i ny räkning 154 646

Summa 154 646

                                                                                                                                                                     
       
 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
 balansräkningar med tillhörande noter.
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Resultaträkning
Belopp i Tkr Not 2021-01-01- 2020-01-01-

2021-12-31 2020-12-31

Nettoomsättning 221 068 18 588
Aktiverat arbete för egen räkning 123 411
Övriga rörelseintäkter 2 26 607 21 605

247 798 40 604

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -30 878 -5 946
Övriga externa kostnader 3,4 -61 474 -31 388
Personalkostnader 5 -83 749 -61 199
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -29 344 -29 616
Övriga rörelsekostnader -12 -359

Rörelseresultat 42 341 -87 904

Resultat från finansiella poster
Intäkter från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar 6 464 485
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 14 28
Räntekostnader och liknande kostnader -2 311 -2 147

Resultat efter finansiella poster 40 508 -89 538

Bokslutsdispositioner 7 -17 287 86 551

Resultat före skatt 23 221 -2 987

Skatt på årets resultat 8 -4 835 405

Årets resultat 18 386 -2 582
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Balansräkning
Belopp i Tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 9 317 229 341 540
Inventarier, verktyg och installationer 10 22 988 28 235
Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 11 56 192 124

396 409 369 899

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 12 50 50
Andra långfristiga värdepappersinnehav 13 16 16
Andra långfristiga fordringar 14 10 520 11 073

10 586 11 139

Summa anläggningstillgångar 406 995 381 038

Omsättningstillgångar

Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror 9 638 10 568

9 638 10 568

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 5 798 2 421
Fordringar hos koncernföretag 1 407 -
Övriga fordringar 6 258 3 890
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 3 176 1 547

16 639 7 858

Kassa och bank 45 716 9 429

Summa omsättningstillgångar 71 993 27 855

SUMMA TILLGÅNGAR 478 988 408 893
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Balansräkning
Belopp i Tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 16 75 600 75 600
Reservfond 3 226 3 226

78 826 78 826

Fritt eget kapital 17
Överkursfond 19 400 19 400
Balanserad vinst eller förlust 116 860 119 442
Årets resultat 18 386 -2 582

154 646 136 260

Summa eget kapital 233 472 215 086

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar 18 7 941 7 355
Periodiseringsfonder 19 8 700 -

16 641 7 355

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 20 2 865 3 450

2 865 3 450

Långfristiga skulder 21,22
Övriga skulder till kreditinstitut 61 250 130 000
Skulder till koncernföretag 45 803 21 978

107 053 151 978

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 68 750 12 500
Förskott från kunder 6 757 4 215
Leverantörsskulder 20 557 2 288
Skulder till koncernföretag 5 395 100
Skatteskulder 5 030 1 424
Övriga kortfristiga skulder 2 453 1 607
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 10 015 8 890

118 957 31 024

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 478 988 408 893
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Kassaflödesanalys

  2021-01-01- 2020-01-01-
Belopp i Tkr Not 2021-12-31 2020-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 40 508 -89 538
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 26 28 963 29 975

69 471 -59 563
Betald skatt -1 814 -323

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 67 657 -59 886
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager 930 -3 430
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -8 781 4 191
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 43 902 -17 264

Kassaflöde från den löpande verksamheten 103 708 -76 389

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -56 918 -21 627
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 1 444 -
Förvärv av finansiella tillgångar - -50
Minskning av finansiella tillgångar 553 532

Kassaflöde från investeringsverksamheten -54 921 -21 145

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån - 75 000
Amortering av lån -12 500 -2 500

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -12 500 72 500

Årets kassaflöde 36 287 -25 034
Likvida medel vid årets början 9 429 34 463

Likvida medel vid årets slut 45 716 9 429
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Noter

Not 1  Redovisningsprinciper
 Belopp i Tkr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) samt Bokföringsnämndens
 allmänna råd om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset BFNAR 2020:1.

Värderingsprinciper m m
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån 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, byggnaderna, 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.

Materiella anläggningstillgångar År
Byggnader 5-50 år
Parkmiljöer 5-25 år
Markanläggningar 20 år
Byggnadsinventarier 5-15 år
Inventarier och installationer 3-10 år

Leasing - leasetagare
 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.
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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
 Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. 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 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 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. 

Skatt
 Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
 inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
 tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt
 för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller
 händelser.                              
                
 Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära
 skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för
 avdragsgilla temporära skillnader och för 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.
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Intäkter
 Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
 redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
 erhållas, med avdrag för rabatter. 

Försäljning av varor och tjänster
 Vid försäljning av varor och tjänster redovisas intäkten vid leverans.                                              

Offentliga bidrag
 Redovisning av bidrag relaterade till anläggningstillgångar                                             
 Offentliga bidrag relaterade till tillgångar redovisas i balansräkningen genom att bidraget reducerar
 tillgångens redovisade värde.

Not 2  Exceptionella poster
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Exceptionella intäkter
Omställningsstöd 23 576 3 458
Stöd från Kulturrådet - 10 000
Stöd korttidsarbete 838 7 626

24 414 21 084

Summa 24 414 21 084

Not 3  Arvode och kostnadsersättning till revisorer
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Tomas Nöjd, R3 Revisionsbyrå KB
Revisionsuppdraget 30 22
Andra uppdrag - -
Kerstin Klingstedt, Solid Revision i Vimmerby AB
Revisionsuppdraget 110 120
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 65 30
Andra uppdrag -

Summa 205 172

Not 4  Operationell leasing - leasetagare

 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal:
Inom ett år 646 596
Mellan ett och fem år 436 452
Senare än fem år - -

1 082 1 048

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 731 642
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Not 5   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
 2021-01-01-  2020-01-01-  
 2021-12-31 Varav män 2020-12-31 Varav män
Sverige 169 67 114 49

Totalt 169 67 114 49

Könsfördelning i företagsledningen
2021-12-31 2020-12-31

Andel kvinnor
Styrelsen 40% 40%
Övriga ledande befattningshavare 56% 50%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Styrelse och VD 2 182 2 326
Övriga anställda 58 703 41 570

Summa 60 885 43 896
Sociala kostnader 20 494 16 813
(varav pensionskostnader) 1) 4 469 3 633

 1) Av företagets pensionskostnader avser 525 tkr (f.å. 512 tkr) företagets VD. Företagets utestående
 pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 tkr (f.å. 0 tkr).

Avgångsvederlag
 Företagets VD har enligt avtal 6 månaders uppsägningstid.

Not 6  Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
             anläggningstillgångar
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Ränteintäkter, koncernföretag - -
Ränteintäkter, övriga 464 485

Summa 464 485

Not 7  Bokslutsdispositioner
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Skillnad mellan skattemässig och redovisad avskrivning:
-Maskiner och andra tekniska anläggningar 587 1 849
Periodiseringsfond, årets avsättning 8 700 -
Periodiseringsfond, årets återföring - -33 800
Mottagna koncernbidrag - -54 600
Lämnat koncernbidrag 8 000 -

Summa 17 287 -86 551
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Not 8  Skatt på årets resultat
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Aktuell skattekostnad 5 420 -
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -612 -347
Uppskjuten skatt avseende underskottsavdrag 58 -58
Uppskjuten skatt avseende skattereduktion inventarier -31 -

4 835 -405

Avstämning av effektiv skatt
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Resultat före skatt 23 221 -2 987

Skatt enligt gällande skattesats 20,6% (21,4%) 4 784 -639
Ej avdragsgilla kostnader 82 19
Ej skattepliktiga intäkter - -
Skattereduktion inventarierköp -31 -
Omvärdering av uppskjuten skatt till den lägre skattesatsen - 16
Skattemässigt tillägg vid återföring periodiseringsfond - 163
Schablonintäkt periodiseringsfond - 36

Redovisad effektiv skatt 4 835 -405

Not 9  Byggnader och mark
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 558 913 529 795
-Nyanskaffningar 64 249
-Avyttringar och utrangeringar -2 418 -1 246
-Omklassificeringar 30 115

Vid årets slut 556 559 558 913
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början -217 374 -195 051
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 1 397 888
-Årets avskrivning -23 353 -23 210

Vid årets slut -239 330 -217 373

Redovisat värde vid årets slut 317 229 341 540

Varav mark

Ackumulerade anskaffningsvärden 19 365 20 321

Redovisat värde vid årets slut 19 365 20 321

 Anskaffningsvärdet har minskat med ett offentligt bidrag från Tillväxtverket på 8 174 tkr som erhölls år
 2013.
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Not 10  Inventarier, verktyg och installationer
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 83 197 67 800
-Nyanskaffningar 786 1 330
-Avyttringar och utrangeringar -118 -171
-Omklassificeringar 14 238

83 865 83 197
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början -54 962 -48 727
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 74 171
-Årets avskrivning -5 989 -6 406

-60 877 -54 962

Redovisat värde vid årets slut 22 988 28 235

 Anskaffningsvärdet har minskat med ett offentligt bidrag från Tillväxtverket på 480 tkr som erhölls år
 2013.

Not 11  Pågående nyanläggningar och förskott materiella 
             anläggningstillgångar
 2021-12-31 2020-12-31
Vid årets början 124 24 429
Omklassificeringar - -45 181
Investeringar 56 068 20 876

Redovisat värde vid årets slut 56 192 124

Not 12  Andelar i koncernföretag
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 50 -
-Förvärv - 50
-Fusion -

Redovisat värde vid årets slut 50 50

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag
 Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
 aktier.

 Antal  Redovisat
Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde
Astrid Lindgrens Värld Fastigheter AB, 559282-6100,
Vimmerby 1 000 100 50

50

Not 13  Andra långfristiga värdepappersinnehav
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 16 16
-Tillkommande tillgångar - -

Redovisat värde vid årets slut 16 16
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Not 14  Andra långfristiga fordringar
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 11 073 11 605
-Tillkommande fordringar vid fusion -
-Reglerade fordringar -
-Omklassificeringar -553 -532

Redovisat värde vid årets slut 10 520 11 073

Not 15  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2021-12-31 2020-12-31
Förutbetalda kostnader 1 854 1 547
Upplupen bonusintäkt varuinköp 480 -
Övriga upplupna intäkter 842 -

3 176 1 547

Not 16  Antal aktier och kvotvärde
 2021-12-31 2020-12-31
A-aktier
antal aktier 450 576 st 450 576 st
kvotvärde 100 kr 100 kr

B-aktier
antal aktier 305 424 st 305 424 st
kvotvärde 100 kr 100 kr

Not 17  Disposition av vinst eller förlust
 Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
 Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 154 646 tkr , disponeras enligt följande:

 2021-12-31
Balanseras i ny räkning 154 646

154 646

Not 18  Ackumulerade överavskrivningar
 2021-12-31 2020-12-31
Maskiner och inventarier 7 941 7 355

7 941 7 355

Not 19  Periodiseringsfonder
 2021-12-31 2020-12-31
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2021 8 700 -

8 700 -

 Av periodiseringsfonder utgör 1 792 tkr (0 tkr) uppskjuten skatt.
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Not 20  Uppskjuten skatt
 Uppskjuten Uppskjuten  
2021-12-31 skattefordran skatteskuld Netto
Väsentliga temporära skillnader
Byggnader 2 896 2 896
Skattereduktion inventarier -31 -31

Uppskjuten skattefordran/skuld -31 2 896 2 865

2020-12-31
Väsentliga temporära skillnader
Byggnader 3 508 3 508
Skattemässigt underskottsavdrag -58 -58

Uppskjuten skattefordran/skuld -58 3 508 3 450

Not 21  Långfristiga skulder
 2021-12-31 2020-12-31
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen
Övriga skulder till kreditinstitut 61 250 105 000
Skulder till koncernföretag 45 803 21 978

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen
Övriga skulder till kreditinstitut - 25 000
Skulder till koncernföretag - -

 Inga av bolagets långfristiga skulder är räntesäkrade då tidigare års ingångna ränteswapavtal förföll
 2021-12-30.

Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut
 2021-12-31 2020-12-31
Fastighetsinteckningar 75 000 72 625
Företagsinteckningar 13 000 13 000

88 000 85 625

Not 22  Checkräkningskredit
2021-12-31 2020-12-31

Beviljad kreditlimit 10 000 35 000
Outnyttjad del -10 000 -35 000

Utnyttjat kreditbelopp - -

 Säkerheter redovisas i not 21 'Långfristiga skulder'.

Not 23  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2021-12-31 2020-12-31
Upplupna lönekostnader 5 720 5 538
Upplupna sociala avgifter 2 648 2 449
Övriga poster 1 647 903

10 015 8 890
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Not 24  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
 2021-12-31 2020-12-31
För egna skulder och avsättningar

Fastighetsinteckningar 75 000 72 625
Företagsinteckningar 13 000 13 000

88 000 85 625
Övriga ställda panter och säkerheter

Fastighetsinteckningar - -
Företagsinteckningar - -

- -

Summa ställda säkerheter 88 000 85 625

Not 25  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
 Bolaget har i början på året tecknat avtal om försäljning av Vimmerby 3:321 till dotterbolaget Astrid
 Lindgrens Värld fastigheter AB. Därefter har samtliga aktier i dotterbolaget sålts till ett systerföretag
 inom koncernen, Salikon Fastigheter AB.

Not 26  Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen

2021-12-31 2020-12-31
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Av- och nedskrivningar av tillgångar 29 344 29 616
Rearesultat avyttring/utrangering av anläggningstillgångar -381 359

28 963 29 975

Not 27  Koncernuppgifter
 Företaget är helägt dotterföretag till Astrid Lindgren Förvaltning AB, org nr 556896-7052 med säte i
 Stockholm.
 Astrid Lindgren Förvaltning AB upprättar koncernredovisning för koncernen som bolaget ingår i.

 Inköp och försäljning inom koncernen
 Av bolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 20 005 tkr av inköpen och 0 tkr av
 försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som bolaget tillhör.

Not 28  Nyckeltalsdefinitioner
Balansomslutning:
Totala tillgångar.

Soliditet:
(Totalt eget kapital + (100 % - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.
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Underskrifter

 Vimmerby
 Årsredovisningen är avgiven enligt datum för digital signering 

  
Ulrica Messing Nils Nyman
Styrelseordförande Vice ordförande

Karin Mattsson Anders Lindgren

Mats Wedin Joacim Johansson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats enligt datum för digital signering

Tomas Nöjd Kerstin Klingstedt
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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Socialförvaltningen  
Anna Kindström 

 

Tjänsteskrivelse Sida 

1(1) 

Datum 

2022-04-12 
Referens 

 

 
Id 

 

 Socialnämnden 

Kommunens revisorer 

Kommunfullmäktige  
 

Rapportering av förekomsten av ej verkställda beslut enligt SoL 
och LSS kvartal 1 2022  

Rapporteringen avser år 2022 kvartal: 1 (januari, februari, mars) 

Ansvarig nämnd: Socialnämnden  

 

Man/kvinna Verksamhets-

område 

Insats Beslutsdatum/datum 

för avbrott   

Orsak till 

dröjsmål 

K LSS FUNK Bostad med särskild 

service 

2021-11-23 Resursbrist 

K SoL IFO Kontaktfamilj 2021-07-09 Resursbrist 

M SoL IFO Kontaktfamilj 2021-07-09 Resursbrist 

K SoL ÄO Särskilt boende 2021-09-21 Resursbrist 

K SoL ÄO Särskilt boende 2021-09-23 Resursbrist 

K SoL ÄO Särskilt boende 2021-09-29 Resursbrist 

M SoL ÄO Särskilt boende 2021-12-29 Resursbrist 

 

 
Underskrift av ansvarig 
 
 
 
Anna Kindström 

Kvalitetssamordnare  
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Skrivelse Sida 
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2022-04-19 Ärendenr  
2022/183 

   

 
 
 
 
 

Kommunfullmäktiges presidium    

Id  
2022.1526 

 

Motion om tillgänglighetsanpassade sandlådor 
 

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

Ärendet  
Anneli Jakobsson (-) och Kjell Jakobsson (-) föreslår i sin motion att kommunen ser över möjligheterna 
att införskaffa tillgänglighetsanpassade sandlådor för barn i rullstol i kommunen. 
 
Anneli Jakobsson (-) och Kjell Jakobsson (-) resonerar att det är svårt för barn med funktionshinder att 
leka i sandlådorna och exemplifierar med att det ofta är sand runt lekplatsen vilket försvårar att dra en 
rullstol. De anser att tillgänglighetsanpassade ökar attraktionskraften för Vimmerby kommun i relation 
till turister. 
 

Beslutsunderlag 
Motion om sandlådor, KS 2022.1439 
 
 
 
Leif Larsson (C) 
Kommunfullmäktiges ordförande
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Vimmerby 2022-04-14 

Motion om tillgänglighetsanpassade sandlådor 

 

Runt om i vår kommun är det mycket svårt för funktionshindrade barn som sitter i rullstol eller har 
andra svårigheter att förflytta sig att kunna leka i sandlådorna. Oftast är det sand runt lekplatsen 
vilket gör det mycket svårt att dra en rullstol. Små barn gillar att leka i sand med hink och spade, 
bygga sandslott, gräva och leka men det gör det nästintill omöjligt att komma intill en sandlåda då 
sandlådorna i vår kommun inte är tillgänglighetsanpassade för alla barn. Vimmerby kallas för 
”barnens stad” så vad vore inte mer perfekt än att kommunen planerar för tillgänglighetsanpassade 
sandlådor där barn med funktionshinder obehindrat kan sitta på ena sidan i sin rullstol och leka 
medan andra barn som inte har funktionshinder kan stå på andra sidan och leka. . Vi tror också att 
attraktionskraften ökar för Vimmerby kommun då det är många turister som söker sig hit och en del 
av turisterna har barn som sitter i rullstol. Med anledning av ovanstående föreslår vi att 
kommunfullmäktige beslutar 

-Att se över möjligheterna att införskaffa tillgänglighetsanpassade sandlådor för barn i rullstol i 
Vimmerby kommun 

 

Anneli Jakobsson 

Kjell Jakobsson
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2022-04-11 Ärendenr  
2022/171 

   

 
 
 
 
 

Kommunfullmäktiges presidium    

Id  
2022.1525 

 

Motion om rullstolsgunga 
  

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

Ärendet  
Vimmerby 2022-04-08 
Anneli Jakobsson (-) och Kjell Jakobsson (-) föreslår i sin motion att kommunen undersöker 
möjligheten att installera rullstolsgunga/-gungor där kommunen anser det lämpligt i kommunen. 
 
Anneli Jakobsson (-) och Kjell Jakobsson (-) resonerar att alla barn har rätt till lek och vila på samma 
villkor och barn som har ett funktionshinder ska i möjligaste mån kunna delta i lek och aktiviteter. De 
hänvisar också till att barn med funktionsnedsättning enligt barnkonventionen har rätt till ett fullvärdigt 
och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället. 
 
Anneli Jakobsson (-) och Kjell Jakobsson (-) berättar att rullstolsgungor är utformade för barn som sitter 
i rullstol. De menar att rullstolsgunga skulle välkomnas av barn med funktionshinder och av deras 
vårdnadshavare.  
 

Beslutsunderlag 
Motion om rullstolsgunga, KS 2022.1347 
 
 
 
Leif Larsson (C) 
Kommunfullmäktiges ordförande
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Vimmerby 2022-04-08 

Motion om rullstolsgunga 

Alla barn har rätt till lek och vila på samma villkor och barn som har ett funktionshinder har samma 
grundläggande rättigheter och ska i möjligaste mån kunna delta i lek och aktiviteter. Enligt 
barnkonventionen har barn med funktionsnedsättning rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt 
hjälp att aktivt delta i samhället. 

Vissa kommuner har skaffat något som heter rullstolsgungor som är skräddarsydd för barn som sitter 
i rullstol. Den är stadig och robust och man kör in rullstolen på en ramp där sen barnet sitter väl 
skyddad i en slags korg. I år har Torsås kommun införskaffat en rullstolsgunga. 

Inskaffande av rullstolsgunga skulle välkomnas, dels av barn med funktionshinder men även barnens 
vårdnadshavare. Mycket glädje för en ganska liten kostnad men det bästa av allt – alla barn ges 
möjlighet att leka på så lika villkor som möjligt. 

Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta 

-Att kommunen undersöker möjligheten att installera rullstolsgunga/gungor där kommunen anser 
det lämpligt i Vimmerby kommun. 

Anneli Jakobsson 

Kjell Jakobsson
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
2022-05-09 – Roger Sjögren, Ekonomichef
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Årsredovisning 2021
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Årsredovisning 2021
▪ Årets resultat 63,8 mnkr
▪ Engångseffekter under året:

▪ Realisationsvinst markförsäljning 8,2 mnkr
▪ Utrangering projekt -13,1 mnkr
▪ Orealiserade vinster i värdepapper 22,0 mnkr
▪ = Årets resultat exklusive engångseffekter 46,7 mnkr

▪ Övriga finansposter 24,1 mnkr

▪ Resultat exklusive finansnetto och orealiserade vinster = 
22,6 mnkr
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Årsredovisning 2021
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Årsredovisning 2021
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Årsredovisning 2021

Tillgångar och Eget kapital
▪ Investeringar

▪ 54,3 mnkr (budget 80 mnkr)
▪ Självfinansieringsgrad 100 %

▪ Låneskuld
▪ Nyupplåning 0 mnkr
▪ Amortering 0 mnkr

▪ Soliditet (inkl ansvarsförbindelser pensioner)
▪ 31,8 % (29,0 %)
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Årsredovisning 2021
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Årsredovisning 2021
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Årsredovisning 2021
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Årsredovisning 2021
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Vimmerby kommun förvaltnings AB

▪ VkF är moderbolag i en koncern som idag består av tre 
dotterbolag och två dotterdotterbolag

▪ VkF ägs till 100% av Vimmerby kommun

▪ VkF svarar för koncernens övergripande utveckling och 
strategiska planering, samt styrning av de ekonomiska 
och finansiella resurserna på ett för koncernen optimalt 
sätt
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Dotterbolagen

▪ Vimmerby Energi och Miljö AB, med dotterbolagen Vimmerby 
Energiförsäljning AB och Vimmerby Energi Nät AB

▪ Vimarhem AB

▪ Vimmerby Fibernät AB
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Händelser
▪ Dialogen och utvecklingsarbetet kring styrning och ledning inom 

bolagskoncernen har fördjupats under 2021. Det har varit 
gemen-samma utmaningar att hantera framför allt frågor kopplade till 
pandemin.  

▪ VD-vakans i Vemab-koncernen. Ny VD börjar i maj 2022.

▪ Ny prismodell för värme togs fram under 2021 och börjar gälla 2022. 
Ska utjämna intäktskänsligheten mellan varma och kalla perioder.

▪ Fiberanslutningar har byggts till privatkunder i Tuna, Nosshult och 
Tobo.

▪ Fiberutbyggnad i Sevede påbörjades i augusti 2021.

▪ Riktlinjer och generella ägardirektiv uppdaterade för bolagen samt 
särskilda ägardirektiv för Vemab-koncernen och Vimmerby Fibernät 
AB.  
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Bokslut 2021

▪ 78,9 mnkr på sista raden för hela kommunkoncernen, 
varav:

- Vimmerby kommun, plus 63,8 mnkr

- VkF (moderbolaget) minus 1,6 (inkl aktieägartillskott på 1,0 mnkr)

- Vimmerby Energi och Miljö-koncernen, plus 11,6 mnkr

- Vimarhem, plus 8,1 mnkr

- Vimmerby Fibernät AB, minus 2,7 mnkr
(elimineringar; skatt, koncernbidrag, bokslutsdispositioner)
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1 

Fakta om Vimmerby kommun 

Vimmerby kommun ligger i nordvästra delen av Kalmar län 

och gränsar till Jönköpings- och Östergötlands län.  

Vi har ungefär lika långt till Stockholm, Göteborg och 

Malmö - mellan 300 till 350 km. 

Strax utanför staden rinner Stångån som är en av få större 

vattendrag i Sverige som rinner norrut. Stångån har under 

många århundraden varit en viktig transportled. 

Vimmerby är en av Sveriges äldsta städer. Från 1350 

finns det dokument som omnämner stadens sigill men vi 

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

kingatida gravplats i staden är ett tydligt tecken på det. 

Redan tidigt var Vimmerby känt för sitt hantverk och sina 

marknader. Framgångarna var till stor förtret för många 

omgivande städer och därför drogs Vimmerbys stadsrättig-

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

innan staden återfick sina rättigheter av Carl IX. Det är 

därför som det finns ett C för Carolus och den romerska 

siffran IX i Vimmerbys stadsvapen. 

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

IX gav tillbaka stadsrättigheterna år 1604 skrevs det in i 

privilegiebrevet att staden årligen skulle hålla tre mark-

nader. Den traditionen fortlever ännu idag. Marknader och 

oxhandel är två näringsgrenar som satt sin prägel på sta-

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

lan åren 1727 och 1746 levererade Vimmerbys borgare  

28 459 oxar enbart till Stockholm. 

År 1862 bildades de kommuner som sedan blev Vimmerby 

kommun. De äldsta landskommunerna var relativt små 

och hade ofta samma gränser som socknen. Under stor-

kommunsreformen på 1950-talet slogs flera av de små 

kommunerna samman till större enheter. Storkommunerna 

slogs år 1971 samman till nuvarande Vimmerby kommun. 

Astrid Lindgren, Sveriges mest älskade barnboksförfattare 

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

den Näs som hon klättrade i sockerdricksträdet och lekte i 

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

sagor i Kristins kök. Idag är Näs ett kulturcentrum som 

lockar tusentals besökare varje år. Besöksnäringen har 

vuxit starkt i Vimmerby kommun under de senaste åren 

och en stark dragningskraft är Astrid Lindgrens Värld som 

varje år lockar omkring en halv miljon besökare. 

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

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

Självklart har även vår egen verksamhet påverkats. Jag 

tror inte att jag behöver förtydliga eller ge exempel på 

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

som slitit, varit uthålliga, samarbetat för att hitta nya 

lösningar och tagit ansvar för att vi ska ta oss igenom 

pandemin. 

Glädjande nog, kan vi ur det kommunala perspektivet 

konstatera att vi, trots en i många verksamheter an-

strängd personalsituation, klarat av att upprätthålla våra 

viktiga funktioner att ge service till medborgarna på ett 

tillfredställande sätt. 

Vad gäller vår ekonomi har vi ett samlat resultat som 

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

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

klarar eventuellt tuffare år och för att kunna underhålla 

och investera framåt.  

Vi har definitivt stora investeringsbehov framför oss 

bland annat i en ny förskola och ett nytt äldreboende. 

Våra bolag VEMAB och Vimarhem har också ansenliga 

investeringsbehov och vi har under året fått en förstudie 

klar kring en eventuellt ny högstadieskola i Vimmerby 

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

nomisk hushållning i kommunen men också att vi blick-

ar framåt och investerar för framtiden. I hela kommu-

nen. 

Glädjande nog är Vimmerby en attraktiv kommun att 

investera i och vi kan notera att många av våra företag 

satsar och investerar trots pandemiår. Såväl lokala ent-

reprenörer som externa företag bygger också bostäder 

av olika slag. Vårt eget bostadsbolag fick klartecken 

under året för att bygga hyresrättslägenheter i centrala 

Vimmerby. Den helt dominerande delen av bostadsbyg-

gandet har skett i eller strax intill Vimmerby tätort.  

Samtidigt finns behov av bostäder även i vår landsbygd 

dit det finns intresse att flytta men begränsat med bo-

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

ligt fångat upp de signalerna igen när vi påbörjade en 

dialogturné i våra tätorter under året som gick. Den 

dialogturnén är en viktig del i arbetet med att arbeta 

fram en ny översiktsplan för hela kommunen. Den pla-

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

framtida samhällsutvecklingen i kommunen. Till den vill 

vi ha in så mycket tankar och inspel som möjligt och 

under 2022 kommer vi fortsatt att träffa och ha dialog 

med fler orter, fler lokal utvecklingsgruppen samt med 

förenings- och näringsliv där huvudfrågan är vad som 

behövs för att utveckla vår kommun på ett bra sätt.  

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

merby kommun. Dialog och samverkan har genomförts 

och målet är att visionen ska vara antagen under 2022. 

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

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

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

väl anställda i kommunen som till medborgare att ta 

möjligheten att komma med idéer och inspel som gör 

vår kommun ännu bättre.  

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

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

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

Jacob Käll (C) 

Kommunalråd  
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Pandemin har fortsatt prägla kommunkoncernens ar-

bete under 2021. Kommunens krisledningsgrupp och 

krisledningsnämnd har varit aktiverade under större 

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

ningsarbetet ska utvärderas på olika nivåer framöver 

men koncernledningen kan redan nu konstatera att 

arbetet flutit på väl utifrån förutsättningarna. Ledningen 

har blivit tränad i att fatta beslut under oklara omstän-

digheter och även uthålligheten har tränats. Läget har 

också visat på vikten av att i möjligaste mån behålla 

normala strukturer och förstärka med insatser där det 

behövs i organisationen utifrån behov. Framförallt visar 

det sig mycket viktigt att stödja första linjens chefer som 

leder och styr verksamhet och medarbetare som utför 

kärnuppdragen inom kommunkoncernen. Berörda har 

på ett föredömligt sätt utfört sina uppgifter. Vi har sett 

prov på både stor ansvarskänsla och kreativa lösningar 

på uppkomna problem samt en ökad samverkan över 

avdelnings/förvaltnings och bolagsgränser som stärkt 

relationer och ökat förståelsen för olika verksamheters 

komplexitet utifrån uppdragen. 

Den politiska majoriteten har tillsammans med olika 

tjänstepersoner haft som mål att öka frekvensen av 

dialog med kommunens medborgare, företag och före-

ningar. Dessa planer har inte kunnat effektueras i mot-

svarande omfattning på grund av läget med covid-19. 

Ett gott exempel på ett fortsatt fruktbart utvecklingsar-

bete har dock skett inom ramen för “Vimmerby Tillsam-

mans” (Företagarna Vimmerby, Vimmerby handel, Vim-

merby Fastighetsklubb, Vimmerby Turistbyrå och Vim-

merby kommun) där ett antal aktörer hjälpts åt att ta 

fram olika strategier för att mildra effekten av pande-

min. Av samma anledning har också samverkan skett 

med ett antal regionala och nationella aktörer som 

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

levande Vimmerby”. 

Arbetet med att möjliggöra för fler bostäder har fortsatt. 

Under året har kommunen sålt ett större antal tomter i 

Nosshult. Dialog med olika aktörer på marknaden på-

går kontinuerligt där processen kommit olika långt. Som 

det ser ut vid årets slut 2021 så kommer flera privata 

aktörer bygga bostäder under 2022 inklusive kommu-

nens eget bostadsbolag Vimarhem AB. 

På industriområdet Krönsmon är en tomt såld och det 

finns avsiktsförklaringar för ytterligare fyra tomter. Ytter-

ligare en avsiktsförklaring har löpt ut, men diskussionen 

fortgår om en eventuell förlängning. Utöver det finns 

pågående muntliga dialoger. 

Att hantera kompetensförsörjningen är en av våra vikti-

gare frågor framöver. Kommunkoncernen kommer att 

fokusera på den frågan framgent och ska tillsammans 

med näringslivet hitta former för arbetet. 

Att arbetet påbörjats under året med ett nytt kontakt-

center i stadshuset känns mycket bra. Nu börjar det ta 

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

sultatet under nästa år. Jag ser mycket fram emot att 

kunna utveckla våra arbetsformer med en ökad tillgäng-

lighet och effektivitet för att möta kommunens medbor-

gare på ett mera tidsenligt och framtidsanpassat sätt. 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare, 

för att fantastiskt fint utfört arbete under 2021, som för 

väldigt många skett under mycket komplexa och utma-

nande förhållanden. 

 

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

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

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

byggande i kommunen.  

Carolina Leijonram 

Kommundirektör 
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Kommunstyrelsen 2021-12-31 

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

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

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. 

Jacob Käll (C) 

Ordförande 

Marie Nicholson (M)

1:e vice ordförande      

Helen Nilsson (S) 

2:e vice ordförande 

Eva Svensson (C) 

Ledamot 
Erik Paulsson  

Ledamot 

Bo Svensson (C) 

Ledamot 

Ola Gustafsson (KD) 

Ledamot 

Peter Högberg (S) 

Ledamot 

Daniel Nestor (S) 

Ledamot 

Lars Johansson (V) 

Ledamot 
Emil Larsson (SD) 

Ledamot 

Ersättare 

Peter Andrae (M) 

Tomas Peterson (M) 

Marcus Jonmyren (C) 

Eva Berglund (S) 

Sandra Carlsson (C) 

Peter Karlsson (C) 

Torbjörn Sandberg (KD) 

Lis-Astrid Andersson (S) 

Kenneth Björklund (S) 

Peter Fjällgård (V) 

Petra Whidotti (SD) 

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

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

munala verksamheten. Kommunfullmäktige sammanträder ca 10 gånger per år. 

Leif Larsson (C) 

Ordförande 

Gudrun Brunegård (KD) 

1:e vice ordförande 

Lennart Nygren (S) 

2:e vice ordförande 

Mandatfördelning 2019-2022 

Centerpartiet 14 

Socialdemokraterna 13 

Moderaterna 6 

Sverigedemokraterna 6 

Kristdemokraterna 5 

Vänsterpartiet 5 
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Höghultsvägen, Vimmerby 
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Händelser under året 

Januari Februari Mars April Maj Juni 

Pandemin fortgår och smittotalen är 

höga. Gymnasiet och vuxenutbild-

ningen har fort-

satt distansun-

dervisning och 

grundskolan har 

delvis distansun-

dervisning.  

Årets national-

dagsfirande 

sker digitalt ge-

nom Vimmerby 

tillsammans.  

Regionala utvecklingsnämnden i Kalmar län 

beviljar Litteraturnod Vimmerby 950.000 kr. I 

april höjs anslaget 

med ytterligare 

250.000 kr.  

Britt-Marie Ingelsjö som arbetar 

på vård och omsorgsboende/

korttidsenheten på Vimarhaga 

har blivit 

utsedd till 

årets hand-

ledare i 

Kalmar län.  

I samband med Världsbokdagen 

satsar Vimmerby Bibliotek på en 

digital litteraturfestival med fyra 

författarprogram.  

Den planerade 

ombyggnation-

en av stadshu-

sets entré och 

reception star-

tar. Arbetet är 

en del i etable-

ringen av kon-

taktcenter som 

blir kommunens 

nya medborgar-

service. 

För att främja den fysiska aktiviteten och 

öka möjligheten till spontanrörelse i hela 

kommunen  har 

flera åtgärder 

vidtagits. Nu 

finns det möjlig-

het till såväl 

basket som  

streethockey,  

asfaltsbandy, 

skate, trickcyk-

ling, kickbike, 

inlines och mer 

därtill. 

När Aktuell Håll-

barhet presente-

rar sin årliga 

rankning av Sve-

riges miljöbästa 

kommun hamnar 

Vimmerby på 

plats 141 av Sveriges 290 kommuner.  

I Öppna Jämförelser Företagsklimat 

sammanställer Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR) resultat från servicemät-

ningen Insikt. Vimmerby kommun har ett 

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

Stadsmuseet Näktergalen öppnar upp igen efter att ha 

varit stängt pga pandemin och det visas en kombinat-

ion av utställningar som bland annat ”Slöjd med bud-

skap” och ”Vimmerbytrakten i närbild”.  

Den 5:e januari påbörjades vaccination mot  

covid -19 i Vimmerby kommun. Först ut var Irma 

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

Kungaparet 

besökte Kalmar 

län och under 

mötet med fo-

kus på företa-

gande deltog 

Vimmerby 

kommuns ut-

vecklingschef 

Thomas Svärd 

där han fick möjlighet att informera om hur pan-

demin påverkat Vimmerby kommun och hur 

stängningen av Astrid Lindgrens Värld slagit 

hårt mot kommunens näringsliv. Thomas berät-

tade också om Vimmerby Tillsammans och det 

arbete som gjorts för att mildra effekterna av 

pandemin.  

Kommunstyrelsen tilldelar Storebro IF 2021 

års kultur– och fritidspris för sitt engagemang 

i lokalsamhället och för sina insatser inom 

både 

idrott 

och 

kultur. 

Ishallen öppnar åter i början på oktober för all-

mänhetens 

åkning efter 

ett långt up-

pehåll. En 

aktivitet som 

varit efter-

längtad.  

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

Kalmar läns kulturutvecklare håller ut-

budsdag på Kulturskolan i Vimmerby. 

Länets olika kulturutvecklare presenterar 

sitt utbud av föreställningar, projekt, 

workshops och mycket 

annat för inbjudna kultur

- och skolchefer från 

hela länet. Fokus ligger 

på utbud för barn och 

unga, med förhoppning 

att många projekt inom 

exempelvis Skapande 

skola ska kunna genom-

föras.  

Kalmarsunds Pride arrangerade regnbågsgalan Loud 

and Queer på Kalmar Teater. Under galan fick Vim-

merby ta emot priset årets HBTQI-kommun för sitt 

aktiva arbete med frågorna.  

Vecka 46 firas den 

årliga Astridveckan 

i Vimmerby. I år 

utgår firandet från 

ett Pippi-citat: ”Det 

är absolut bäst för 

små barn att ha det 

lite ordnat. Allra 

helst om dom får 

ordna det själva”. 

Vimmerby 

kommuns 

Miljö- och 

byggnads-

pris 2021 

tilldelas Vim-

merby Bilde-

montering. 

Miljö- och 

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

en bättre miljö eller berikat byggnadsmiljön i kommunen.   
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Kommunstyrelseförvaltningen 

Viktiga händelser 2021 

 

Coronapandemin och de restriktioner som den har 

fört med sig sedan våren 2020 har påverkat hela 

organisationen, även kommunstyrelseförvaltningen. 

Fokus har varit att skydda de särskilt utsatta grup-

perna och upprätthålla samhällsviktiga funktioner. I 

det arbetet har kommunikation med medborgare, 

medarbetare och samverkansaktörer varit oerhört 

viktigt. 

 

Under året firar Sverige 100 år med allmän och lika 

rösträtt. I maj 2021 skrev Vimmerby kommun under 

en Deklaration för en stark demokrati och under året 

har vi genomfört ett antal åtagande för att bidra till en 

fortsatt stark demokrati i Sverige. Vimmerby var barn

- och ungdomsnod för Kalmar län under året och 

ansvarade för barnkonvention och ungdomsdialog. 

Vimmerby kommun har under året haft mycket fokus 

på HBTQI-frågorna och utsågs till årets HBTQI-

kommun i Kalmar län. 

 

En ny ekonomichef finns på plats sedan mars 2021. 

Under året har även utvecklingschefen och kommu-

nikationschefen avslutat sina anställningar där rekry-

teringar gjorts med lyckade resultat. På båda avdel-

ningarna har tillfälliga organisationer upprättats för 

att underlätta styrning och ledning av verksamheten 

som ska utvärderas under 2022. En revision inom 

området sätter ytterligare ljus på viktiga utvecklings-

områden. En del där en satsning skett är att skapa 

en stabilare struktur kring arbetet med ledning och 

styrning av kommunens mötesplatser. 

 

Utvecklingsarbetet med att få till ett samlat stabsar-

bete med samplanering av den verksamhet som 

bedrivs inom HR, administration och ekonomi har 

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

förstärkt arbete utifrån kommunstyrelsens uppsikts-

plikt. Vid flera tillfällen under året har kommunstyrel-

sen tagit del av olika typer av rapportering inom ra-

men för dess uppsiktsplikt.  

 

 

Kommunstyrelseförvaltningens uppgift handlar till stor del om att stötta processer  

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

I kommunstyrelseförvaltningen ingår, förutom avdelningarna administration, hr och  

ekonomi, även samhällsbyggnad och utvecklingsavdelningen. 

Torget i Vimmerby 

Foto: Andreas Horste 
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Projektet med ett kommungemensamt kontaktcenter 

har kommit igång på allvar och lokalerna beräknas vara 

färdigställda under våren 2022. Arbetet är ett led i att 

utveckla medborgarservicen och ska sammanlänkas 

med Vimmerby bibliotek där målet är en ökad tillgäng-

lighet och service. 

Samhällsbyggnadsavdelningen har fortsatt det utveckl-

ingsarbete som påbörjades under 2020. Arbetet med ny 

översiktsplan för kommunen har påbörjats och en pro-

jektplan har fastställts. 

 

På Räddningstjänsten har ett intensivt arbete pågått för 

att kunna vara i full drift med Jönköpings ledningscen-

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

reformeringen av LSO (lagen om skydd mot olyckor) 

och driftsätts januari 2022. I slutet av året påbörjades 

ett arbete för ytterligare ökad samverkan med Väster-

viks kommun. 

 

Gatukontoret har fortsatt arbetet med att skapa och 

utveckla möjligheter för bostäder och företagande. 

Verksamheten har förstärkts med en ny mark- och ex-

ploateringsingenjör och även rekryterat en ny gatuchef 

får den tidigare numera är utvecklingschef i kommunen. 

På industriområdet Krönsmon har en ny infart färdig-

ställts liksom asfaltering av genomfart på området. Ar-

bete med att marknadsföra området fortsätter. Förut-

sättningar för en ny trafikövningsplats har skapats och 

kvarteret Nybble har färdigställts. Vimmerby kommun 

och Linköpings stift har kommit överens om ett stort 

markbyte i norra änden av tätorten vilket skapar förut-

sättningar inför framtida exploateringar. 

 

Fastighetskontoret har tillsatt en vakant tjänst och för-

bereder för att tillsätta en ny tjänst som innefattar sam-

ordning av kommunens upphandlingar och stötta verk-

samheten övrig tid. Under pandemin har det varit stora 

utmaningar både resursmässigt och även med mark-

nadens problematik med uteblivna leveranser. 

Kostenheten och lokalvårdsenheten har haft ökade 

uppdrag och anpassningar under pandemin. Beman-

ningssituationen har varit en utmaning för båda enhet-

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

svårighet att rekrytera. Lokalvården har köpt in tjänste-

telefoner till samtliga medarbetare vilket är en förbätt-

ring för både arbetsmiljö och säkerhet. 

 

Utvecklingsavdelningens arbete har präglats av pande-

min då både företag- och föreningsdialog samt fritids-

gård ingår i avdelningens arbete. 

Allaktivitetshuset Fabriken har haft begräsningar för 

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

digheter genomförts enligt plan och under sommaren 

samordnade Fabriken feriepraktik för drygt 140 ungdo-

mar. 

Fritidsenhetens verksamhet har under året arbetat ak-

tivt med att anpassa, begränsa och vägleda föreningar-

na utifrån rekommendationer och råd kopplat till pande-

min. En barnkonsekvensanalys genomfördes angående 

barn och ungas hälsa utifrån pandemin vilket bland an-

nat resulterade i en kampanj för att lyfta var hjälp och 

stöd finns att få samt en satsning kring fysisk aktivitet 

där bland annat basketkorgar, skateramper och aktivi-

tetslådor placerats ut runt om i kommunen. Under hös-

ten uppdaterades ett av kommunens motionsspår med 

nytt underlag för att göra spåret mer tillgängligt för fler 

och i slutet av året beslutades det om inköp av nya 

bryggor till kommunens samtliga nio badplatser. 

Under flera år har Vimmerby präglats av motorburen 

problematik. Bilträffar, workshops och andra aktiviteter 

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

intresse. 

 

Näringslivsenheten träffade tillsammans med politiken 

ett tiotal företag digitalt och ett fåtal fysiskt. Utöver de 

riktade företagsbesöken genomfördes korta kontakter 

genom telefon och cityvandring. Vimmerby Tillsam-

mans har fortsatt att kraftsamla under året vilket resul-

terat i ett flertal planerade aktiviteter, bland annat ge-

nomfördes ett digitalt valborgsfirande. Under året har 

ett tätare samarbete med Hultsfreds kommun påbörjats 

samt en översyn av kommunens utvecklingsstrategi 

SLUS. 

 

Tre Tillsammans är ett projekt riktat till besöksnäringen 

med stöd av Tillväxtverket och Region Kalmar som 

Vimmerby kommun är projektägare av tillsammans med 

Hultsfred och Eksjö. Projektet har haft en del svårighet-

er med aktiviteter då allmänna råd och restriktioner satt 

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

och insatser genomförts som uppskattas av företagen.  

 

Även kommunens mötesplatser har fått anpassa sin 

verksamhet i förhållanden till pandemin. Ett av de 

mindre projekten var att skapa en mötesplats utomhus i 

form av en odlingsstruktur vilken ritades av en anställd 

med arkitektbakgrund. Permanenta medel beslutades 

under året för Mötesplatsernas samordning och utveckl-

ing. 

 

Kulturskolan fortsätter att utveckla sin verksamhet och 

under året har kursutbudet  utökats. Ett flertal aktiviteter 

har genomförts bland annat en barnteaterturné. Dans-

profilen har fulla klasser och fortsatt stort söktryck. Ett 

samarbete med folkhögskolan påbörjades under våren 

och en ettårig musikallinje startade i augusti. Upprust-

ningen och verksamhetsanpassningar av Kulturskolans 

lokaler fortskrider. 
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Ekonomiskt utfall, jämförelse med budget 

 

Kommunstyrelseförvaltningen gör totalt ett överskott 

mot budget på 4,3 mnkr. 

 

Varav: 

Centrala förvaltningen gör ett överskott på 2,8 mnkr 

mot budget. Överskottet beror till stor del på utebliven 

kompetensutveckling, vakanta tjänster, sjukskrivningar, 

lägre arvoden samt partiell ledighet i samband med tex 

föräldraledighet och studier. Det har varit högre kostna-

der mot budget för upphandlingstjänster, användarkon-

ton, konsulter, tillfälligt inhyrd personal och annonsering 

medans det har varit lägre kostnader för kurser, resor, 

hotell, biljetter, system och andra köpta tjänster. 

 

Samhällsbyggnadsavdelningen gör totalt ett minus på 

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

avsluta två äldre investeringsprojekt, Södra Vi förskola 

och Vidala, blir fastighetskontorets resultat därför minus 

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

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

mnkr pga. reavinster. Fortsatt stor påverkan av pande-

min; intäktstapp, merkostnader och sjuklöneersättning-

ar. Mest påtagligt inom räddningstjänsten där utbild-

ningar och övningar ej kunnat genomföras som vanligt, 

vilket medfört betydligt lägre kostnader än budgeterat.  

 

Utvecklingsavdelningen gör totalt ett överskott på 1,7 

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

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

Överskottet utgörs främst av lägre kostnader för övriga 

främmande tjänster och administrativa tjänster. Övrig 

fritidsverksamhet gör ett överskott på 0,3 mnkr. Det 

beror bland annat på att man haft mindre antal aktivite-

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

antal ungdomar i feriearbete under året än budgeterat. 

De flesta övriga verksamheterna håller budget med 

mindre avvikelser. 

Förväntad utveckling 

 

Förvaltningen kommer att arbeta vidare med effektivi-

sering och framförallt hållbara verksamheter. Ett led i 

det är att fortsätta arbetet med att digitalisera våra verk-

samhetsprocesser. Under 2021 lades grunden för att ta 

fram en ny översiktsplan, ett arbete som kommer att 

fortsätta och inkludera viktig medborgardialog. Även 

kommunens nya vision ska implementeras och bli ett 

övergripande verktyg för samtliga styrdokument. Fokus 

på Agenda 2030 är fortsatt viktig liksom utvecklingen 

och implementeringen av kommunens gemensamma 

kontaktcenter. 

 

Det säkerhetspolitiska läget påverkar oss och i takt 

med mer digitalt arbete krävs mer kunskap och fokus 

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

drivmedelspriser samt ökade indexeringstal som kom-

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

samheter inom förvaltningen är resurskänsliga och 

kompetensförsörjningen är fortsatt en stor utmaning. 

 

Fortsatt prioritering är att öka dialogen med medbor-

gare, föreningar och företag för att tillsammans lyfta 

frågan om hur vi tillsammans utvecklar Vimmerby kom-

mun. Där är Vimmerby Tillsammans en viktig del och 

arbetet för att det ska bli en etablerad samverkansplatt-

form fortgår. Näringslivsenheten kommer att genomföra 

en upphandling av Turistbyråtjänster för kommunen, då 

pågående upphandling är på sitt sista år. Under året 

kommer den nya och gemensamma budgetsatsningen 

för Vimmerby mötesplatser, Lärcenter och AMI att 

starta i syfte att öka samverkan och språkstöd.  

 

 

Målen 2021 

 

Se redovisning av varje mål på sidan 64. 

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

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

 

 Situationen kring Covid-19 har starkt präglat hela 

året. Mycket utvecklingsarbete har lagts på is 

under perioden, då allt fokus har behövt läggas 

på att förebygga smittspridning, få verksamheten 

att fungera dagligen och ta fram planer och ruti-

ner kopplat till den pågående pandemin. 

 Campus Vimmerby fortsätter att växa, och har 

skrivit avtal med Linköpings Universitet om att 

starta program för grundlärare med inriktning 

fritidshem. Startade aug 2021. Campus har 

också under året fått tillträde till utökade lokaler 

för att möjliggöra en fortsatt utveckling. 

 Inom grundskolan har vi rekryterat en specialist-

utbildad skolsköterska för att förstärka den medi-

cinska delen av elevhälsan. 

 Den centrala elevhälsan har stärkts via rekryte-

ring av två skolpsykologer, varav den ena tjäns-

ten även utgörs av den nya funktionen elevhäl-

sochef. Detta kommer att stärka det förebyg-

gande och hälsofrämjande arbetet. 

 

 

 Samtliga enheter från förskola upp till vuxenut-

bildningen deltar i ett samverkansprojekt med 

skolverket, där skolverket finansierar insatser för 

4,6 mnkr inom våra verksamheter. Samverkans-

projektet rör flerspråkiga och nyanlända barn och 

elevers lärande. 

 Digitaliseringsprojektet tillsammans med skolver-

ket och försöksverksamhet med digitala nation-

ella prov pågår på vuxenutbildningen. Nya äm-

nesplaner för Vård- och omsorgsprogrammet 

påverkar även vuxenutbildningen och VO-

college. 

 Arbetet med förstudien kring eventuell nybygg-

nation av skola är slutfört, och resulterade i ett 

inriktningsbeslut i KS där programhandlingar 

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

Dock inget beslut fattat att bygga. 

 Planerna för byggnation av den nya förskolan i 

Nybble har tagit mer konkreta former. Byggstart 

under 2022. 

Barn– och utbildningsnämnden 

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

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

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

got måste göras åt grundskolans och grundsärskolans 

lokaler i Vimmerby tätort. Rekryteringsläget inom 

grundskolan bedöms vara fortsatt svårt under både 

2022 och framöver. 

 

 

Ekonomiskt utfall, jämförelse med budget 

 

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter överskri-

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

nettobudgeten som är 379,2 mnkr 2021. Både intäkter 

och kostnader är högre än budgeterat. På intäktssidan 

avser de största avvikelserna statsbidrag som inte bud-

geteras, högre föräldraavgifter än beräknade och er-

sättning från försäkringskassan för sjuklöner på grund 

av pandemin. Ersättning från försäkringskassan har 

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

största avvikelserna personalkostnader, interkommu-

nala ersättningarna och kostnader för särskilt stöd till 

barn och elever. 

 

Nämnd och förvaltning redovisar ett överskott på 0,5 

mnkr. Del av tjänst som har sålts till ekonomiavdelning 

och personal som har varit delvis föräldralediga bidrar 

till överskottet. 

 

Förskola och pedagogisk omsorg har en nettobudget 

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

intäkter för föräldraavgifter är högre än beräknats. Anta-

let förskolebarn har minskat något i förhållande till 2020 

vilket har resulterat i mindre personalkostnader. Per-

sonliga assistenter kostar mer än budget då många 

barn är i behov av stöd. Ersättning från försäkringskas-

san var 1,0 mnkr. 

 

Grundskolan tillsammans med förskoleklassverksam-

heten redovisar ett sammanlagt överskott på 1,4 mnkr. 

Det är oförändrat elevtal i verksamheten. Antalet elever 

med behov av extra stöd är fortfarande hög men olika 

lösningar har minskat kostnaderna jämfört med tidigare 

år. Interkommunal ersättning för elever i andra kommu-

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

ver än budgeterat som läser i andra kommuner och 

många av dem är i behov av särskilt stöd. Ersättning 

från försäkringskassan var 0,9 mnkr. 

 

Grundsärskolans nettobudget på 7,3 mnkr överskrids 

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

vad som budgeterats.  

 

Fritidshemsverksamheten redovisar ett överskott på 0,1 

mnkr. Personalkostnaderna är högre än budgeterat 

men underskottet täcks upp av högre intäkter för föräld-

raavgifter än beräknats. Särskolans fritidshem redovi-

sar ett underskott på 0,5 mnkr.  

 

Gymnasieskolan redovisar ett sammanlagt underskott 

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

andra kommuner samt färre i Vimmerby gymnasium 

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

förstärkning på 2,6 mnkr gjordes inför budgetåret 2021. 

Underskottet på gymnasiets verksamhet förklaras av 

högre personalkostnader än budgeterat samt kostnader 

för IT system som är ej budgeterat.  

 

Gymnasiesärskolan redovisar ett underskott på 2,2 

mnkr då fler elever finns i verksamheten samtidigt som 

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

stenter. 

 

Vuxenutbildningen redovisar ett underskott på 0,5 

mnkr. De riktade statsbidrag som tidigare finansierade 

den verksamheten har nu omvandlats till ett generellt 

statsbidrag till kommunen. Statsbidraget ’Skolmiljarden’ 

på 1,4 miljoner hjälper till att minska underskottet.  

 

Campus Vimmerby redovisar ett överskott på 1,4 mnkr. 

Högre intäkter än budgeterat samt ej förbrukad budget 

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

 

Våren 2022 startade ganska ostadigt, vad gäller pande-

min och dess utveckling. Den förväntade utvecklingen 

gällande pandemin är dock att restriktioner och rekom-

mendationer gradvis kommer att avta under våren.  

 

Förvaltningens, och kommunens, ekonomiska utma-

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

gnoser för Vimmerby kommun ur ett ekonomiskt per-

spektiv, och det ser utmanande ut under de kommande 

5 åren. Den stora demografiska utmaningen, dvs att 

antalet invånare som bidrar till skatteintäkterna minskar 

kraftigt och den andel av invånarna som innebär kost-

nader för kommunen (barn och äldre) ökar, påverkar 

kommunen starkt. Barn- och utbildningsnämnden har 

utifrån detta en stor utmaning framåt. De kostnader 

som resulterat i nämnden underskott under 2021, kom-

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

kommunala ersättningar, både för gymnasiet och 

grundskolan. Antalet elever på grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan är ovanligt högt, och detta kommer  

inte att förändras under 2022. Det i kombination med 

att nya verksamheter skall införas (barnomsorg på obe-

kväm arbetstid samt familjecentralen) gör att behovet 

av förstärkt budgetram för 2023 är stort. 

 

 

Målen 2021 

 

Andelen elever behöriga till yrkesprogram var den 

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

högre resultat än vad som kan förväntas utifrån elever-

nas grundförutsättningar. Det finns en tydlig koppling 

mellan elevernas resultat och andelen ogiltig frånvaro. 

Inför vårens enkätutskick har påståendena till medarbe-

tare, vårdnadshavare och elever omarbetats. Det gör 

att jämförelser med tidigare år inte blir helt rättvisande. 

Precis som tidigare år blir resultatet högt när eleverna 

svarar på frågan om trygghet. Skolorna har ett välfun-

gerande likabehandlingsarbete. 

 

Se redovisning av målen på sidan 65. 
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Socialnämnden 

Viktiga händelser 2021 

 

Den enskilt största händelsen även under 2021 är den 

pågående pandemin. Socialförvaltningen har legat i 

krisledning större delen av året, undantaget är en del 

av hösten. Pandemin har inneburit en stor påverkan på 

bemanningssituationen i alla verksamheter med högre 

frånvaro vilket leder till större behov av ersättare samt 

även inbeordringar och övertid. Det påverkar också 

brukare och patienter i och med att verksamheter har 

behövt förändras och anpassas. Socialförvaltningen 

samverkar med regionen och följer riktlinjer ex för 

skyddsutrustning. 

 

Förberedelser för byggande av nytt vård- och omsorgs-

boende på Nybble har påbörjats under hösten. Det nya 

boendet beräknas vara klart i början av 2024. 

 

Under året har den statliga satsningen med Äldre-

omsorgslyftet genomförts genom en utbildning med ett 

års heltidsstudier. Det har också under året startat upp 

ytterligare en utbildning i vård och omsorg där också 

språkstöd ingår samt att studier och arbete sker paral-

lellt. 

Individ- och familjeomsorgen har genomgått en organi-

sationsförändring med syfte att ha en mer ändamålsen-

lig organisation. Processorientering är ett värdeskap-

ande arbete som kommit igång och där individ- och 

familjeomsorgen är först ut. 

 

Byte av verksamhetssystem påbörjades 2020 och har 

fortsatt under 2021 för verksamhetsområdena Stöd och 

omsorg LSS samt Vård- och omsorgsboende. 

 

 

Ekonomiskt utfall, jämförelse med budget 

 

Bokslutet visar ett underskott på 7 817 tkr jämfört med 

budget. Inom alla verksamhetsområden finns det olika 

statsbidrag som har förbättrat utfallet. Generellt för 

verksamheter inom vård och omsorg är det fortsatt 

höga kostnader på grund av pandemin för korttidsfrån-

varo, övertid samt förbrukningsmaterial exempelvis 

skyddsutrustning. Förvaltningsövergripande redovisas 

ett överskott på 3 452 tkr och det beror på statsbidrag 

varav den största delen är ersättning för covid-19 för 

december 2020. 

 

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

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

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

10 736 tkr och är den stora orsaken till underskottet. 

Kostnaderna för beroendevård samt ekonomiskt bi-

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

tive 1 379 tkr. 

 

Äldreomsorgen redovisar ett underskott på 6 343 tkr 

vilket är ungefär samma nivå som året innan. Hem-

tjänsten står för den större delen av underskottet med 

4 144 tkr. Orsaken är ökade hemtjänsttimmar under 

året men också att det redan vid ingången av 2021 inte 

fanns balans i budgeten jämfört med antalet hemtjänst-

timmar i verksamheten. Under 2021 har hemtjänsttim-

marna ökat från 145 073 timmar till 147 621 timmar. 

Vård- och omsorgsboende har ett underskott på 2 199 

tkr och den största delen är en extern placering som 

inte finns i budget.  

 

Inom verksamhetsområde Stöd och omsorg LSS finns 

ett underskott på 442 tkr vilket är en klar förbättring 

jämfört med året innan. Här finns också en externplace-

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

gare extern placering i slutet av året. 

 

Hälso- och sjukvården har ett underskott på 650 tkr. 

Största orsakerna här är kostnader för tekniska hjälp-

medel med underskott på 1 261 tkr samt inkontinens-

hjälpmedel och sjukvårdsmaterial med ett underskott 

på 962 tkr. Kostnader för bemanning är däremot lägre 

än budget. 

 

 

Förväntad utveckling 

 

De största utmaningarna kan sammanfattas i två punk-

ter: 

 Möta ökande behov med begränsade resurser 

 Kompetensförsörjningen 

 

Äldreomsorgen och den kommunala hälso- och sjuk-

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

mografiska ökningen med fler äldre och fler multisjuka 

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

innebär att fler kommer att vårdas i hemmet istället för 

på sjukhus gör att ökningen är större än enbart utifrån 

demografi. 

 

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

utse vad det innebär framåt. Men det finns en påtaglig 

risk att det kommer att fortsatt innebära en högre kort-

tidsfrånvaro samt högre kostnader för förbruknings-

material än före pandemin. Det är också troligt att det 

blir en påverkan på människors psykiska hälsa samt 

kanske också möjligheter att försörja sig. 

 

 

Ett viktigt område att uppmärksamma är barn och 

ungas hälsa. Vimmerby har en hög inströmning av oro-

sanmälningar och förhållandevis många barn place-

rade. Det behöver göras insatser på olika sätt för att 

förhindra att barn far illa och hamnar i det yttersta 

skyddsnätet som socialtjänsten är. Familjecentral är 

under uppbyggnad och planeras starta i början av 

2023. 

 

Utbyte av verksamhetssystemet fortsätter 2022 och 

utgör en viktig grund för att gå vidare med olika former 

av välfärdsteknik samt medborgartjänster. Infrastruk-

turen måste också förbättras för att det ska vara möjligt 

att utveckla digitala arbetssätt och införa ny digital tek-

nik.  

 

Kompetensförsörjningen behöver en tydlig strategi och 

plan då det är ett område som är avgörande för att 

verksamheten kan bedrivas samt att det också påver-

kar kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi. 

 

 

Målen 2021 

 

Underskottet mot budget är något större än tidigare 

prognoser under året. Bemanningsläget har på grund 

av pandemin förvärrats under slutet av året vilket på-

verkar. Det har också tillkommit ytterligare ärenden 

med personlig assistans och placeringar som inte var 

kända tidigare. Den största enskilda posten är place-

ringar av barn där det i första hand behöver ske en 

budgettäckning för de långvariga uppväxtplaceringar 

som finns men även för jourhem samt ett visst mått av 

mer tillfälliga placeringar. Budgetavvikelsen motsvarar 

totalt 1,9%. 

 

På grund av pandemin har de nationella brukarunder-

sökningarna inte genomförts som tidigare så där finns 

inget samlat resultat. Det är enbart förvissa delar inom 

individ- och familjeomsorgen som det har genomförts.  

Kompetensnivån för medarbetare har sjunkit och det är 

nu 74 % av tillsvidareanställd personal som har adekvat 

kompetens (utbildning).  Det är inom äldreomsorg som 

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

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

och det samtidigt finns färre med utbildning som kan 

arbeta. Även inom stöd och omsorg LSS har kompe-

tensnivån sjunkit och är nu 77 %. 

 

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

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

pandemin är orsaken till att det inte kunnat verkställas 

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

lägenhet inom vård- och omsorgsboende som inte kun-

nat verkställas inom tre månader. 

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

Viktiga händelser 2021 

 

 Ny förvaltningschef tillträdde 1 oktober. 

 Implementering av digital ärendehantering från 

och med 1 maj. 

 Företag, organisationer och privatpersoner är 

nöjda med servicen och ger förvaltningen fortsatt 

höga betyg i Insiktsmätningen för information, 

tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssä-

kerhet och effektivitet. 

 Agenda 2030, implementerad i verksamhetspla-

nen 2021. 

 Arbete med ny översiktsplan i Vimmerby kom-

mun.  
 
 

Ekonomiskt utfall, jämförelse med budget 

 

Nettokostnaden för verksamheten i kommunerna 2021 

(inklusive nämnd): 

Vimmerby 8 874 tkr 

Hultsfred 8 344 tkr 

 

Förklaringen till skillnaden i nettokostnaden är att Vim-

merby har fler invånare (15 566 respektive 14 042 vid 

beräkningstillfället) vilket också medför ett något större 

resursbehov. 

 

Resultat mot budget Vimmerby: +322 tkr inklusive 

nämnd -7 tkr 

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

 

Verksamheten har haft lägre kostnader 2021 för lön, 

personalomkostnader och övriga personalkostnader. 

Vakanser inom bygglov har under senare delen av året 

kompenserats genom förstärkning av konsult. Även 

2021 har inneburit fortsatt stark begränsning av konfe-

renser och utbildningar med anledning av pandemiläget 

i samhället.  

Intäkterna för verksamheten ligger nära budget. De har 

stärkts med bidrag från staten på drygt 200 tkr för 

trängseltillsyn under 2021.  

 

 

 

 

 

Förväntad utveckling 

 

 Fortsatt arbete med digitalisering; 

-   Utveckling av nya e-tjänster och byte av  

    e-tjänsteplattform. 

-   Digital arkivering 

-   Digitalisering av fysiska arkiv.  

 Arbeta mer proaktivt mot företag och invånare 

för att underlätta att göra rätt. 

 Förändrade debiteringssätt av taxor för att för-

enkla och öka förståelsen samt att efterleva 

kommande lagstiftning. 

 
 

Målen 2021 

 

Verksamheten bedrivs inom budget och det ekono-

miska målet uppnås. Förvaltningen jobbar aktivt för att 

ge en god service vilket syns i resultaten i servicemät-

ningen Insikt. Till 2021 infördes två nya folkhälsomål. 

Samtliga planerade livsmedelskontroller har genomförts 

under året för att säkerställa att våra invånare konsu-

merar säkra livsmedel. Det var tre av tio verksamheter 

som vid provköp av tobak inte begärde legitimation på 

ungdom som fyllt 18 år. Kontroller inom området ska 

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

tobak.  

 

Årets medarbetarenkät visar överlag goda resultat. Be-

tygen för ledarskap minskar något och har säkert präg-

lats dels av Coronasituationen med mycket hemarbete 

och ledarskap på distans, dels den osäkerhet och de 

frågetecken som funnits i samband med byte av förvalt-

ningschef. Personalhälsan är god och sjukfrånvaron på 

förvaltningen har legat under 2% de senaste tre åren.  

 

Detaljplaner testas numera med hjälp av ESTER 

(EkoSystemTjänstEffektRäkning) som är ett verktyg 

framtaget av Boverket. Målet som helhet nås inte men 

variationen är stor mellan planerna beroende på vilken 

typ av mark som detaljplanerats. Resultatkraven för att 

klättra i Aktuell Hållbarhets ranking av Sveriges miljö-

bästa kommuner har blivit tuffare och målet nås inte. 

Det krävs att kommunerna jobbar systematiskt och do-

kumenterat med hållbarhetsfrågorna som spänner över 

hela kommunernas verksamheter. 

 

Se redovisning av varje mål på sidan 66. 

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

30 000 invånare i två kommuner. 

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

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

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

också uppdraget att samordna kommunernas hållbarhetsarbete. 
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Viktiga händelser 2021 

 

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

börjat användas. Det ger bättre överblick och struktur i 

handläggningen av ärenden. 

Under året har också avtalen mellan de fyra samver-

kande kommunerna förnyats. 

 

 

Ekonomiskt utfall, jämförelse med budget 

 

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

Orsaken är att verksamheten begränsats med digitala 

möten mm, samt att kostnaden för granskning av års-

räkningar inte behövt använda den budgetmarginal 

som avsatts. 

 

Förväntad utveckling 

 

Ny lagstiftning med högre krav på kontroll och gransk-

ning ökar behov av personella resurser. Det är också i 

ökande grad svårt att hitta ställföreträdare/godemän. 

En utredning om att etablera en förvaltarenhet kommer 

att genomföras.  

Att ytterligare utveckla ärendehanteringssystemet för 

att årsredovisningar, mm, ska kunna registreras direkt 

in i systemet kommer att ske 

 

 

Målen 2021 

 

Se redovisning av varje mål på sidan 65. 

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

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

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

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

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

Valnämnden 

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

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

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

För att kunna genomföra sitt uppdrag behöver val-

nämnden en valadministration bestående av ett val-

kansli med valsamordnare och administratörer samt 

knappt 100 röstmottagare fördelade på de tretton val-

distrikten. 

 

 

Viktiga händelser 2021 

 

Under hösten har arbetet påbörjats inför det allmänna 

valet 2022. Resterande del av året har det inte varit 

någon särskild verksamhet. 

 

 

Ekonomiskt utfall, jämförelse med budget 

 

Då det inte har varit någon större verksamhet under 

året har det heller inte varit några särskilda kostnader. 

Det är ett överskott  på 55 tkr mot budgeten. 

 

 

Förväntad utveckling 

 

Valnämndens och valkansliet kommer att ha fullt upp 

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

Dotterbolag ingående i koncernen: 

 Vimmerby Energi & Miljö AB, 556189-4352 

med dotterbolagen: 

 Vimmerby  Energiförsäljning AB,  

556527-8404 

 Vimmerby Energi Nät AB, 559011-4988 

 Vimarhem AB, 556478-5987 

 Vimmerby Fibernät AB, 556203-5088 

 

Samtliga belopp i tkr om inget annat anges 

 

 

Moderbolaget 
Vimmerby kommun Förvaltnings AB (VkF) 
 

VkF svarar för koncernens övergripande utveckling och 

strategiska planering samt styrning av de ekonomiska 

och finansiella resurserna på ett för koncernen optimalt 

sätt. 

 

 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolaget 

 

I bolagsordning och särskilt ägardirektiv finns beskrivet 

vilket uppdrag som Vimmerby kommun tilldelat VkF. Av 

bolagsordningen framgår att ”Syftet med bolagets verk-

samhet är att inom ramen för av kommunen givna di-

rektiv tillhandahålla mark och lokaler för näringslivet 

samt samordna de kommunala bolagens verksamhet i 

syfte att främja utvecklingen av den kommunala verk-

samheten i Vimmerby.” 

 

VkF ska utifrån det särskilda ägardirektivet: 

 svara för rapportering för koncernen 

 följa upp och kontrollera koncernens finansie-

rings- likviditets- och ekonomiska förhållanden 

 genomföra skattemässiga dispositioner mellan 

koncernens bolag för att möjliggöra resultatut-

jämning 

 säkerställa att bolagen verkar för koncernnytta 

och helhetssyn 

 utöva ägarstyrning av bolagen. 

 

Sammantaget görs bedömningen att VKFs verksamhet 

är förenlig med ovan fastställda ändamål och direktiv. 

 

 

 

VkF har 2021 erhållit/lämnat koncernbidrag/

aktieägartillskott enligt följande: 

 

Koncernbidrag till moderbolaget 

 

 

 

 

 

Koncernbidrag från moderbolaget 

 

 

 

 

Aktieägartillskott från moderbolaget 

 

 

 

Koncernbidrag från Vimarhem följer reglerna för utdel-

ning ur allmännyttiga bostadsföretag. 

 

 

Bolagets fastigheter 

 

I bolaget finns en obebyggd tomt. 

 

 

Viktiga händelser 

 

Under sommaren 2018 genomfördes en utredning kring 

bostadsbolagets styrning och ledning. Utredningen re-

sulterade i att såväl VkF och samtliga dotterbolag behö-

ver göra en åtgärdsplan utifrån de synpunkter som 

framkom. Dialogen och utvecklingsarbetet kring styr-

ning och ledning av och inom Vimmerby kommuns bo-

lagskoncern har fortsatt under åren därefter. Dialogen 

har fördjupats under 2021. Vi har haft gemensamma 

utmaningar att hantera framför allt frågor kopplade till 

den pågående pandemin. En viktig fråga där samver-

kan och dialog varit nödvändig har handlat om aktuell 

VD-rekrytering där en vakans uppstått under året för ett 

av bolagen.  

 

Särskilda ägardirektiv har uppdaterats under 2021 för 

Vimmerby Energi & Miljö med dotterbolag samt Vim-

merby Fibernät. 

Riktlinjer och generella ägardirektiv har uppdaterats 

under 2021 för Vimmerby kommuns bolag. 

 

 

 

 

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

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

Vimmerby Fibernät AB 1 700 

Vimmerby Energi & Miljö AB 5 000 

Vimarhem AB 31 

Vimmerby Fibernät AB 975 
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Risker 

 

Koncernens risker är främst räntenivån på upptagna 

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

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

värmeverksamheten riskfaktorer. För Vimarhem AB är 

riskerna främst hyresnivån, uthyrningsgraden, finansi-

ella kostnader och förvaltningskostnader. 

 

 

Dotterbolagen 
Vimmerby Energi & Miljö AB 

 
Vimmerby Energi & Miljö AB levererar förnybar el- och 

värmeenergi till lokala kunder. Bolaget tar hand om 

avlopp och avfall och levererar vårt viktigaste livsmedel 

– rent vatten. 

 

Dotterbolaget Vimmerby Energiförsäljning AB har sin 

verksamhet i framför allt Vimmerby kommun och bedri-

ver handel med förnybar energi.  

 

Dotterbolaget Vimmerby Energi Nät AB äger sedan 1 

januari 2016 elnätet och bedriver elnätsverksamheten 

som tidigare låg i moderbolaget. 

 

 

Viktiga händelser 

 

Under året har bolaget haft en tillgänglighet på totalt 

99,71% på Kraftvärmeverket Tallholmen. Produktionen 

av både värme och el har ökat betydligt jämfört med 

2020 och resulterat i en högre förbrukning av 

biobränsle från närområdet. Kunderna har återgått till 

mer normal verksamhet med en förbrukning likvärdig 

den före pandemin.  

 

Nya fria utsläppsrätter har tilldelats värmeproduktionen. 

Dessa kommer att kunna säljas eftersom bolaget end-

ast använder extremt små mängder fossil olja vid start 

av kraftvärmeverket.  

 

En ny prismodell för värme togs fram under året och 

gäller 2022. Det innebär att bolaget har samma pris-

modell för kunder anslutna till det centrala fjärrvärme-

nätet som för dem som är anslutna till närvärmeanlägg-

ningarna. Modellen är tänkt att utjämna bolagets in-

täktskänslighet mellan varma och kalla säsonger.  

 

Första etappen på sluttäckningen av den gamla depo-

nin blev färdig 2020. Nu måste befintlig återvinnings-

central flyttas innan återstående etapper kan slut-

täckas. Etablering om ny återvinningscentral kommer 

att bli strax söder om befintlig placering. Samrådspro-

cessen inför miljöprövningen påbörjades under 2021 

 

 

 

Under året har utbytet av mätare för värme- och vatten 

fortsatt. Det blir ett teknikskifte på framför allt vatten-

mätarprocessen då de nya vattenmätarna fjärravläses 

och kan detektera vattenläckor. 

 

Samverkansprojektet BRIS (Bästa Reningsverket i Sve-

rige) tillsammans med Arla och Åbro för att hantera 

ombyggnaden av förbehandlingsanläggningen vid re-

ningsverket i Vimmerby har fortsatt under året. Provdrif-

ten startades 2022-01-03. 

 

Dotterbolaget Vimmerby Energiförsäljning AB bedriver 

handel med förnybar energi. Levererad volym har un-

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

der årets sita månader har spotpriset på el legat på 

extremt höga nivåer. Ett ökat intresse från mikroprodu-

center av vår inköpslösning för solenergi har resulterat i 

att vi har fått sänka vår ersättning till dessa. 

 

Dotterbolaget Vimmerby Energi Nät AB har under året 

fortsatt arbetet med att byta ut elmätarna. Orsaken är 

ändrade lagkrav fr o m 2025. Under året har bolaget 

inverterat och grävt ner högspänningskabel vilket gjort 

att det inte längre finns någon högspänningsöverföring 

över mark. 

 

 

Framtiden 

 

Bolaget kommer att jobba vidare med sin optimering av 

driften på kraftvärmeverket Tallholmen för att nå bästa 

effektivitet och tillgänglighet samt fortsätta övervakning-

en av ångpannans status för att säkerställa en lång 

livslängd för denna. 

 

Bolaget jobbar aktivt vidare med att långsiktigt stärka 

dricksvattentillgången. 

 

Verksamheten kan komma att påverkas av energibe-

sparande åtgärder hos industrier och övriga kunder. 

 

Ökad påverkan från klimatförändringar blir en allt vikti-

gare del i bolagets långsiktiga planering. 

 

På grund av de extremt höga och fluktuerande spotpri-

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

också att de vill minska sin elförbrukning. 

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

 

 

Ägarkrav 

 

Kommunfullmäktige har i särskilda ägardirektiv fastställt 

ekonomiska mål:  

 soliditet skall överstiga 20 procent  

 avkastning 2 procent  

 utdelning/koncernbidrag skall göras genom av-

stämning i samband med bokslut  

 

Bolaget har inte klarat avkastningsmålet  och inte heller 

målet för soliditet.  

 

 

Vimarhem AB 
 

Bostadsbolaget Vimarhem AB förvaltade vid årets slut 

1 332 bostadslägenheter, 85 lokaler, 445 garage och 

carports samt 149 avgiftsbe-lagda bilplatser. Bostäder-

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

Sammanlagda ytan, förutom garage, var vid samma 

tillfälle 95 245 kvm. Verkligt värde på bolagets fastig-

heter uppgår till 830 410 tkr. Värdet har fastställts med 

en kombinerad tillämpning av ortsprismetod och av-

kastningsmetod. 

 

Vimarhem utför även drift- och fastighetsskötsel åt Vim-

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

 

  

Investeringar 

 

Under året har följande större investeringar utförts inom 

fastighetsbeståndet: 

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

samt fönsterbyten 

 Bullerbygatan, Vimmerby, fönsterbyte/

plåtinklädnad 

 Norra Storgatan, Södra Vi, fönsterbyte 

 Norra Storgatan, Södra Vi, takbyte 

 Kvillgränd, Storebro, takbyte 

 Torgrundan, Storebro, fönsterbyte 

 

 

 

 

 

 

Framtiden 

 

Under 2022 kommer sannolikt antalet outhyrda lägen-

heter att öka, främst i ytterområdena. Dessutom läm-

nade Migrationsverket 23 lägenheter i Storebro under 

2021.  

 

Vimarhem kommer under 2022 att fortsätta arbeta med 

prioriterade handlingsplaner och åtgärder för att uppnå 

målsättningar i verksamhetens styrdokument. Fortsatt 

digital utveckling med utvecklat systemstöd för olika 

delar i vår process är fokusområden. 

 

Bolaget planerar under året produktionsstart av drygt 

30 lägenheter på kvarter Uven. Under 2022 kommer 

Vimarhem fortsätta att inventera status och skick av 

befintliga byggnader, som ska ligga till grund för en 

fastighetsutvecklingsplan och för framtida större reno-

veringar och nyproduktioner.   

 

Under 2022 kommer arbetet med att underhålla och 

standardförbättra de äldre fastigheterna att fortsätta. 

Många av åtgärderna har en energibesparande effekt. 

Majoriteten av de äldre fastigheterna har en bra direkt-

avkastning och attraktiva lägen, dessa fastigheter är 

viktiga för Vimarhems framtida ekonomi. 

 

Vimarhem ser en utmaning framåt i att inventera under-

hållsbehov och att med hjälp av resultatet av den-

samma planera underhållet både på kort och lång sikt. 

Denna inventering är även för att bibehålla attraktivite-

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

graden.  

 

Under 2022 beräknar Vimarhem att investera drygt 50 

miljoner i nyproduktion, standardförbättringar samt öv-

riga aktiverbara kostnader.  

 

Vimarhem har tecknat avtal med Vimmerby Fiber angå-

ende fibrering av ytterområdena och nu ser vi över möj-

ligheterna till en utvecklad och modernare fibrering 

även till våra bostäder i tätorten. 

 

Regeringen tog 2018 ett beslut om en ny källsortering, 

vilket medför att Vimarhem kommer att bygga om och 

bygga till nya soprum under 2022. 

 

Multiarenan i Storebro centrum stod klar under 2020. 

Detta är ett utemiljöprojekt som kan skapa en bra integ-

rationsfrämjande faktor för de boende i området. Vi 

hoppas kunna genomföra en försenad invigning av an-

läggningen under sommarhalvåret.  

 

Inom ramen för boinflytandeverksamheten arbetar Vi-

marhem AB tillsammans med Hyresgästföreningen för 

att utveckla hyresgästernas inflytande över sitt boende. 

Delårsrapporterna redovisas kontinuerligt liksom vä-

sentliga händelser som påverkar de boendes och bola-

gets ekonomi.  

Nyckeltal 2021 2020 

Nettoomsättning 280 307 225 315 

Resultat efter finansiella poster 11 569 -4 307 

Balansomslutning 1 022 195 968 070 

Soliditet % 15 16 
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Ägarkrav 

 

Kommunfullmäktige har i särskilda ägardirektiv fastställt 

ekonomiska mål:  

 soliditet skall förbättras  

 avkastning 3 procent  

 utdelning/koncernbidrag skall göras genom av-

stämning i samband med bokslut  

 

Bolaget har klarat avkastningsmålet (3%).  

 

 

Vimmerby Fibernät AB 
 

2019 överlät kommunen fibernätet till Vimmerby Fiber-

nät AB. 

 

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

allt kommunens IT-nätverk samt levererar bredbands-

anslutningar till privathushåll. 

 

Under året har nätet ytterligare förtätats då bolaget har 

byggt och levererat fiberanslutningar till privatkunder i 

Tuna och i de nya villaområdena i Nosshult och Tobo. 

Vidare har vi nyetablerat kunder i de områden på lands-

bygden där ”kopparnätet” kopplats ned. Det så kallade 

Sevedeprojektet startade i augusti och ca 200 fast bo-

ende kunder och flertalet fritidshus får nu chansen att 

ansluta sig i nordvästra kommundelen.  

 

 

Framtiden 

 

Fortsatt fokus på förvaltning av nätet samt förtätning 

och nyanslutning. Bolaget bevakar teknikutveckling 

inom området. Aktivt bidragssökande för att ytterligare 

möjliggöra fiberanslutning på landsbygden ska ske. 

 

 

 

Ägarkrav 

 

Kommunfullmäktige har i särskilda ägardirektiv fastställt 

ekonomiska mål:  

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

stämning i samband med bokslut  

 

Bolaget har en negativ avkastning, och har inte klarat 

målet för soliditet.  

Nyckeltal 2021 2020 

Nettoomsättning 106 397 106 479 

Resultat efter finansiella poster 8 088 8 564 

Balansomslutning 379 479 366 042 

Soliditet % 14 13 

Nyckeltal 2021 2020 

Nettoomsättning 3 492 2 981 

Resultat efter finansiella poster -2 672 -5 227 

Balansomslutning 63 099 50 339 

Soliditet % 2 2 

 

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

de senaste fem åren. 

Vimmerby kommunkoncern 2021 2020 2019 2018 2017 

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

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

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

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

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

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

      

Vimmerby kommun 2021 2020 2019 2018 2017 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

på många år.  

Kommunen har ett betydligt högre överskott än tidigare 

år (+63,8 mnkr). 

Fiberverksamheten lades 2018 över från kommunen till 

Vimmerby Fibernät AB. I och med bolagiseringen värd-

eras fr o m 2019 anläggningstillgången årligen vilket 

innebär nedskrivningar.  

År 2021 gör både Vimmerby Energi & Miljö-koncernen 

och Vimarhem ett bra överskott vilket resulterar i VkF-

koncernens resultat på +11,7 mnkr. 

När det gäller antal elever inom förskoleklass till grund-

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

bli färre 2019-2021 De senaste fem åren har antalet 

elever ökat med 8 st.  

 

Antal hemtjänsttimmar stiger för varje år då våra äldre 

medborgare blir fler. De senaste året har antal hem-

tjänsttimmar ökat med 2.548 timmar och de senaste 

fem åren har det ökat med 32.526 timmar. 

112



VIMMERBY KOMMUN, ÅRSREDOVISNING 211231 

  24 

Vimmerby kommun är en av Sveriges 290 kommuner 

och är en politisk styrd organisation. De förtroende-

valda har huvudansvaret för den kommunala verksam-

heten. 

 

Under mandatperioden 2019-2022 styrs kommunen 

av en politisk koalition bestående av Centerpartiet (C),  

Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD). Största 

oppositionsparti är Socialdemokraterna (S) som inne-

har oppositionsrådsrollen.  

 

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet 

i kommunen och det är kommunens invånare som 

utser vilka förtroendevalda som ska sitta i kommunfull-

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

Kommunfullmäktige utser sedan styrelser och nämn-

der. De ska sedan leda och samordna kommunens 

verksamheter och bereder även ärenden till kommun-

fullmäktige. 

I förvaltningarna utförs det arbete som den politiska 

organisationen beslutat om. Förvaltningarna består av 

tjänstemän. En förvaltning lyder oftast under en 

nämnd men kan också lyda under kommunstyrelsen.  

 

Inom kommunens organisation hittar du också ett an-

tal kommunala bolag som ansvarar för sina specifika 

områden. Moderbolaget är Vimmerby kommun För-

valtnings AB som i sin tur har tre dotterbolag och två 

dotterdotterbolag. Vimmerby kommun Förvaltnings AB 

ägs till 100% av Vimmerby kommun. 

 

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

nat sätt arbetar inom den kommunala organisation-

en eller inom kommunens bolag. 

 

 

Den kommunala koncernen 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 

ställning 

Samhällsekonomins utveckling 

Den samhällsekonomiska tillväxten har stor inverkan 

på skatteunderlagets utveckling. För kommunernas 

del är det i huvudsak ökad sysselsättning och ökade 

löner som tillsammans med en ökad befolknings-

mängd ger ett positivt nettotillskott i ekonomin. 

 

Inför 2021 trodde de flesta marknadsbedömare att för 

2021 i spåren av det turbulenta pandemiåret 2020 

skulle konjunkturen vända långsamt uppåt i takt med 

att corona-pandemin förhoppningsvis ebbade ut. Till 

skillnad mot vad de flesta trodde så gick istället den 

svenska ekonomin på högvarv och inte minst med 

hjälp av statliga stödåtgärder och OMX Stockholm 

slutade med en uppgång på nästan 40 %. 

 

Tillväxten i Sverige ökade kraftigt under 2021 och 

även för 2022 prognosticeras tillväxten bli fortsatt stark 

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

många kommuner ser ut att visa ett riktigt starka eko-

nomiska resultat för 2021. Till stor del beror det på 

extra statliga pandemistöd men även med hjälp av ett 

urstarkt börsår vilket har en stor positiv påverkan på 

kommunernas avsättningar och placeringar för att 

täcka framtida pensionsåtaganden. 

 

 

Statens transfereringar 

 

En viktig faktor för kommunerna är att staten har god 

ordning på sina finanser. Då minskar risken för plöts-

liga statliga indragningar. Under 2021 har staten ge-

nom ett gott statsfinansiellt läge med en relativt sett 

låg statsskuld fortsatt kunnat ge stora extra statsbi-

drag till kommunsektorn för att lindra effekterna av 

Corona-pandemin.  

 

 

Skattesats 

 

Den genomsnittliga skattesatsen i riket var 21,68 kro-

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

Kommuns skattesats 22,36 kronor var därmed 68 öre 

högre än riksgenomsnittet och 39 öre högre än läns-

genomsnittet. 

 

 

 

Befolknings- och sysselsättningsutveckling 

 

Förutom att befolkningsutvecklingen påverkar behov 

och efterfrågan på kommunens tjänster, har den bety-

delse för kommunens intäkter genom skatter och bi-

drag från systemet för kommunal-ekonomisk utjäm-

ning. I Vimmerby har befolkningen minskat med 94 

personer från föregående år och uppgick vid utgången 

av 2021 till 15 578 invånare.  

 

Sysselsättningsutvecklingen har varit starkare under 

året och årsmedelvärdet för arbetslösa i åldern 18-64 

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

procentenheter lägre än 2020. Även i länet och i riket 

har årsmedelvärdet för arbetslösheten 18-64 år mins-

kat under året. Årsmedelvärdet för arbetslösheten i 

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

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

ingen förväntas bli svag något år framåt. 

 

 

Vimmerby kommuns ekonomi 

 

Vimmerbys kommun ekonomi har i grunden hyggliga 

ekonomiska förutsättningar med en god soliditet, me-

del avsatta till pensioner och ett positivt finansnetto. 

Verksamhetens nettokostnader synes dock ligga på 

en hög nivå. De ökade investeringsbehoven innebär 

också en kraftigt höjd investeringsvolym under de 

kommande åren. Denna investeringsvolym kan endast 

delvis finansieras med egna medel vilket innebär ökad 

nyupplåning, ökade räntekostnader och ökade av-

skrivningar. Kommunkoncernen har dessutom sam-

mantaget en hög låneskuld per invånare.  

 

Kommunens ekonomiska utveckling är för närvarande 

balanserad. År 2020 redovisade kommunen ett positivt 

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

överskott med 63,8 mnkr. I höstas prognostiserades 

resultatet till 38,9 mnkr då börsutvecklingen såg ut att 

bli sämre än tidigare under året men den svenska bör-

sen fortsatte i positiv riktning även under återstående 

delen av 2021. Det genomsnittliga resultatet under de 

senaste fem åren var drygt 30 mnkr vilket får anses 

som tillfredsställande. Budgeten för 2021 var satt till 

10 mnkr vilket innebar ett överskottsmål på 1 % och 

årets resultat är därför väldigt positivt då utfallet övers-

tiger budgeten rejält. För 2022 är budgeten satt till 20 

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

budget för planåren 2023-2024 ökar med 1 mnkr för 

respektive år. 

 

För att uppnå en god ekonomisk hushållning och en 

långsiktigt hållbar finansiering av välfärden krävs en 

fortsatt stark resultatutveckling de kommande åren. 

Kommunen har därför en ambition att gradvis höja 

resultatnivån och samtidigt i möjligaste mån banta ned 

investeringsvolymer och minska  upptagande av nya 

lån. Verksamhetens nettokostnadsutveckling bör 

också ses över. 

 

 

Verksamhetsrisker 

 

I kommunens reglemente för intern kontroll regleras 

hur nämnder och förvaltningar arbetar med risker i 

verksamheten. Förvaltningarna tar fram en bruttolista 

med förslag på risker som kan finnas i organisationen. 

Riskerna bedöms ur ett sannolikhets- och konse-

kvensperspektiv. De risker som har hög sannolikhet 

och allvarliga konsekvenser prioriteras till nämndens 

punkter på den årliga interna kontrollplanen. Vid årets 

slut rapporteras hur arbetet fortlöpt och utfallit. Avvi-

kelser bedöms och vid behov föreslås förändrade ruti-

ner. Sammanfattningsvis har kommunen ett funge-

rande kontinuerligt arbete med att kartlägga, identifi-

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

samheten. 

 

På längre sikt är det överskuggande problemet den 

förskjutning som sker i befolkningsstrukturen mot en 

ökad andel äldre. Den demografiska utmaningen be-

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

välfärdstjänster ökar snabbare än antalet invånare i 

yrkesför ålder. Samtidigt är det den arbetsföra befolk-

ningen som ska svara för såväl finansiering som be-

manning av välfärden. 

 

Riskerna med ovanstående demografiska utmaning är 

dels att kostnaderna för äldreomsorg ökar snabbare 

än skatteintäkterna och dels att delar av den arbets-

kraft kommunen behöver i framtiden inte finns att 

tillgå. 

 

 

Finansiella risker 

 

I kommunens finanspolicy regleras hur finansiella ris-

ker som finansieringsrisk, ränterisk, likviditetsrisk och 

motpartsrisk ska hanteras. Målsättningar är satta om 

god spridning av kapitalbindning och räntebindning, 

god likviditetsreserv samt god spridning av motparter. 

Detta återrapporteras i samband med årsredovisning-

en i en separat finansrapport. Sammanfattningsvis har 

målsättningarna om hantering av dessa risker upp-

fyllts. 

 

 

Framtidsutsikter 

 

Kommunsektorn har nu, efter ett par år med extra 

stora statsbidrag på grund av corona-pandemin, bra 

ekonomiska förutsättningar för de närmast kommande 

åren då skatteunderlaget förväntas växa i mer normal 

takt än tidigare. Det finns dock stora utmaningar med 

en just nu skenande inflation och stora investeringsbe-

hov inom kommunsektorn samtidigt som befolknings-

mängden minskar i många kommuner. 

 

Samtidigt ställer Vimmerby kommuns ambition om en 

bättre resultatutveckling, högre självfinansiering av 

investeringar och lägre nyupplåning samt höga verk-

samhetskostnader ökade krav på att få ut mer och 

bättre verksamhet av befintliga resurser. Detta innebär 

att kommunen måste arbeta med effektiviseringsåtgär-

der, tuffa prioriteringar, verksamhetsanpassningar och 

produktivitetsförbättringar (högsta möjliga kvalitet till 

lägsta möjliga kostnad). Vi måste således framöver 

hushålla med våra resurser och samtidigt sträva efter 

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

 

Känslighetsanalys 
 

Vimmerby kommuns ekonomi påverkas av ett flertal 

omvärldsfaktorer som kommunen måste ha reserver 

och marginaler att hantera såväl externa oförutsedda 

händelser och förändringar inom kommunen. En käns-

lighetsanalys visar hur olika händelser påverkar kom-

munens ekonomi. I tabellen till höger visas den käns-

lighet i mnkr som finns vid förändringar i några av 

dessa faktorer. 

 Mnkr 

Ränteförändring 1 % 3,2 

Förändring skattesats 10 öre 3,3 

Prisökning på varor och tjänster 1 % 3,2 

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

Förändrat invånarantal med 100 st 5,9 

Löneförändring 1 % 7,2 
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Pensioner 
 

Vimmerby kommun har ett pensionsåtagande där den 

största delen utgörs av en ansvarsförbindelse för 

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

likvidmässigt tryggad.  

 

Årets pensionskostnad redovisas som årlig utbetalning 

av pensioner ur ansvarsförbindelsen och avsättningen 

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

giftsbestämda pension och löneskatt på dessa delar. 

Årets intjänade pensioner avseende den avgiftsbe-

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

helhet för individuell placering.  

 

Åtaganden för pensioner redovisas i balansräkningen 

dels som avsättning och dels som kortfristig skuld. 

Ansvarsförbindelsen ligger utanför balansräkningen. 

För att utjämna kostnaderna för de ökande pensions-

utbetalningarna ur ansvarsförbindelsen bildade Vim-

merby kommun tillsammans med de flesta av länets  

 

 

kommuner 1996 ett aktiebolag, Kalmar läns Pensions-

kapitalförvaltning AB, KLP. Vimmerby kommun har 

under åren 1996 - 2000 avsatt 51 mnkr som förvaltas 

av bolaget. Det marknadsmässiga värdet på kommu-

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

Värdeökning under perioden är 43,4 mnkr Ansvarsför-

bindelse inklusive löneskatt som ligger utanför balans-

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

merby kommun via insatt kapital i KLP 94% av sin 

ansvarsförbindelse. 

 

KLP gör placeringar i aktier, fonder och obligationer. 

Placeringspolicyn anger att andelen aktier ska vara 

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

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

uppgick till 5 290 mnkr. Vimmerbys ägarandel av KLP 

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

har Region Kalmar Län. 

Pensionsförpliktelser Kommunkoncern  Vimmerby kommun 

Mnkr 2021 2020 2021 2020 

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

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

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring - - - - 

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse - - - - 

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

     

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

Totalt pensionsförsäkringskapital - - - - 

varav överskottsmedel - - - - 

Totalt kapital pensionsstiftelse - - - - 

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel - - - - 

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

 
    

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

     

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

under året   

Vimmerby kommun  

2021 2020 

Avsättningen, mnkr   

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

Nyintjänad pension, varav   

- förmånsbestämd avtalspension 3,0 2,9 

- särskild avtalspension - 0,3 

Årets utbetalningar -2,9 -2,7 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 1,0 1,6 

Ändring av försäkringstekniska grunder 3,4 -0,2 

Övrig post -1,2 -0,5 

Byte av tryggande - -0,4 

Förändring av löneskatt 0,8 0,3 

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

   

Ansvarsförbindelsen, mnkr   

Ingående ansvarsförbindelse inkl löneskatt 321,0 326,8 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 4,4 7,6 

Ändring av försäkringstekniska grunder 6,1 -1,3 

Nyintjänad pension 0,1 - 

Årets utbetalningar -16,3 -15,7 

Övrig post 0,1 4,7 

Förändring av löneskatt -1,4 -1,1 

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

verksamheten 
Med styrning avses samtliga åtgärder som vidtas för 

att påverka agerandet i en önskvärd riktning. Styrning-

en utgår från Vimmerby kommuns vision samt vid 

varje tidpunkt gällande lagstiftning, föreskrifter och 

nationella mål för den kommunala verksamheten.  

 

Syftet med kommunens styrning, ledning och uppfölj-

ning är att uppnå en god ekonomisk hushållning enligt 

kommunallagens krav. Med stöd av de kommunöver-

gripande målen och de ekonomiska ramarna som fast-

ställs i budgeten styrs Vimmerby kommun.  

 

 

Värdegrund  

 

Värdegrunden beskriver vilket förhållningssätt som 

alla medarbetare ska bära med sig och efterleva när vi 

företräder Vimmerby kommun och våra verksamheter. 

Syftet med värdegrunden är att arbeta för engagerade 

medarbetare som trivs och känner stolthet över ett väl 

utfört arbete samt förtroendevalda med engagemang 

som känner stark delaktighet och stolthet över sitt ar-

bete i den demokratiska  processen. 

 

Målet med värdegrunden är att:  

 

 alla medarbetare och förtroendevalda gör ett 

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

samhetens och kommunens utveckling, 

 

 att medarbetarskapet och politikerrollen präglas 

av lyhördhet, öppenhet, självinsikt och självtillit, 

en positiv människosyn och tilltro till männi-

skors vilja att delta och ta ansvar.  

 

De grundvärderingar som Vimmerby kommun står för 

har sin grund i det demokratiska systemet och formul-

eras i sitt genomförande i orden ansvar, mod och 

fantasi.  

Ansvar  

 

Vi har hög delaktighet, tolerans och 

hänsynstagande.  

Vi har respekt för uppställda mål, 

givna ramar och fattade beslut utifrån 

ett helhetsperspektiv.  

Vi tar ansvar för den gemensamma 

arbetsmiljön.  

Mod  

 

Vi är öppna inför nya tankar och 

har en vidsynthet inför det obe-

kanta.  

Vi vågar ta ställning/komma till 

beslut och att handla efter läge. 

Vi kommunicerar rakt och ärligt 

med respekt för varandras upp-

gifter.  

Vi bidrar till öppet klimat och mot-

arbetar alla former av trakasse-

rier.  

Fantasi  

 

Vi har kreativitet, hopp och fram-

tidstro.  

Vi har förmåga att se möjligheter. 

Vi har förmåga till anpassning 

och förändring efter rådande om-

ständigheter.  
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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över  

bolagen 
 

Kommunstyrelsen har utvärderat bolagens verksam-

het och bedömer att den är förenlig med fastställda 

ändamål och direktiv. 

 

 

Intern kontroll 
 

Kommunstyrelsen har ett övergripande och samord-

nande ansvar för intern kontroll inom hela kommunen. 

Som utgångspunkt finns ett reglemente som syftar till 

att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller 

en tillfredsställande kontroll så att lagar efterlevs och 

för att minimera risker som finns i verksamheten. 

 

Internkontrollen i Vimmerby kommun indelas i två 

granskningsområden: 

 Basgranskning som ska bestå av ett antal utvalda 

viktiga punkter som granskas varje år 

 Särskild granskning där särskilda områden väljs ut 

för speciell granskning nästkommande år. 

 

Uppföljning av 2021 års internkontrollplan har ännu 

inte varit uppe på kommunfullmäktige för behandling.  

Sammanställningen visar att det inte finns något sär-

skilt som sticker ut men att format, tillgänglighet och 

antal kontrollmål kan behöva ses över. 

 

 

Hållbarhetsredovisning 
 

Kommunens hållbarhetsfrågor diskuteras mer fre-

kvent. En styrgrupp har tillskapats med personer som 

finns i koncernledningen samt ett antal nyckelperso-

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

därefter bättre kunna prioritera och systematisera vårt 

fortsatta utvecklingsarbete. 

 

 

Utvecklingsplan 
 

I kommunkoncernens handlingsplan har digitali-

seringsarbetet legat med som ett prioriterat område.  

I och med pandemin växlades det interna arbetet med 

digitalisering upp rejält och digitala möten är numera 

vardag. Under året har styrgruppen för digitaliserings-

frågor tagit fram ett förslag på digitaliseringsstrategi 

med tillhörande handlingsplan. Strategin kommer upp 

på kommunfullmäktige för eventuellt beslut i början av 

2022. Under året har alla kommuner som tillhör kom-

munalförbundet Itsam bytt samverkansplattform till 

Google Workspace, ett arbete som kommer att fort-

sätta under 2022. 

Pandemin har påverkat en stor del av det utvecklings-

arbete som pågår inom förvaltningen. Bland annat har 

kommunens kontaktcenter fått senareläggas på grund 

av flera orsaker. Ombyggnationen förväntas vara klar 

under våren 2022. 

 

 

Utvecklingsråd 
 

Under första halvåret har utvecklingsråd genomförts 

där kommunens högsta politiska ledning och tjänste-

mannaledning ingår. Utvecklingsråden under året har 

handlat om Agenda 2030 “Barn som far illa” och 

HBTQI. 

 

Händelser av väsentlig betydelse 

Den politiska ledningen är i slutskedet med att ta fram 

en långsiktig vision. Samtidigt har kommunen startat 

upp arbetet med att ta fram en ny översiktsplan och på 

samma gång uppdateras också SLUS:en (social lokal 

utvecklingsstrategi). En turné med medborgardialoger 

till olika tätorter i kommunen har planerats in och 

några har genomförts under 2021. På Landsbygdsrå-

det har frågor som “Att bygga på landsbygden” funnits 

på agendan. Kommunledningens dialog med ungdo-

mar har fortsatt under året med bland annat en 

“globträdslunch”. 

 

Kommunens företag, främst inom besöksnäringen, har 

fortsatt befunnit sig i en extremt ansträngd situation. 

Under sommaren 2021 öppnade åter Astrid Lindgrens 

Värld och när Folkhälsomyndigheten även lättade på 

de tidigare restriktionerna började turisterna åter hitta 

tillbaka till kommunen.  

 

Det trettonde ledarskapsprogrammet är igång och 

program elva har avslutats. Ledarskapsprogram 2.0 

finns med som en vidareutveckling och där har det 

första programmet startats upp. 

 

Kommunens nämnder har en betydligt bättre efterlev-

nad att bedriva verksamheten inom budgetram än 

tidigare. På investeringssidan har diskussioner fortsatt 

och prioriteringar kvarstår om var satsningar ska ske 

utifrån vårt behov och vår ekonomiska betalningsför-

måga inom kommunkoncernen. Det låga ränteläget 

kvarstår samt att vi påverkas av statens styrning ge-

nom generella och riktade statsbidrag. Medvetenheten 

119



VIMMERBY KOMMUN, ÅRSREDOVISNING 211231 

31 

behöver öka om att det kommer att krävas ett långsik-

tigt och transparent anpassningsarbete på såväl drift- 

som investeringssidan om verksamheten ska kunna 

inrymmas inom ram 2023 och framåt. 

 

Vimmerby kommun finns med i kommunalförbundet 

Itsam som levererar support och drift av IT till sex 

kommuner. En ny förbundsdirektör finns på plats se-

dan augusti 2021. En aktuell fråga att hantera handlar 

om Kinda kommuns avsiktsförklaring av att lämna för-

bundet. 

 

Kommunen är på gång med att bygga upp en organi-

sation för det som tidigare kallades POSOM (psykiskt 

och socialt och omhändertagande vid olyckor och ka-

tastrofer) numera “Kommunalt krisstöd”. 

 

Det länsgemensamma kommunförbundet och Region 

Kalmar har under året fortsatt att samordna frågor 

utifrån regionalt perspektiv, bland annat kring den reg-

ionala transportplanen och upprustning av Stångå-

dalsbanan som kräver samfinansiering. Under året har 

dock det den mesta samordningen handlat om sam-

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

nation. 

 

Kommunfullmäktige har ställt sig positiv till en satsning 

på fiber för ”Sevedeprojektet” som ligger i kommunens 

nordvästra del. Projektet är i full gång och förväntas 

vara klart 2022. 

 

VD:n på kommunens energibolag har avslutat sin an-

ställning och rekrytering pågår. 

 

Vimmerby kommun samverkar med Hultsfreds kom-

mun kring området miljö- och bygg med en gemensam 

nämnd som bas med Hultsfreds kommun som värd-

kommun. Under året har förvaltningschefen avslutat 

sin anställning och ny förvaltningschef finns på plats. 

 

Under året har “Nya principer för ägarstyrning” kommit 

från nationellt håll och utifrån dem har nuvarande upp-

daterade ägardirektiv stäms av och dialoger fortsatt i 

god anda mellan ägare och bolag. 

Förväntad utveckling 
Det politiska visionsarbetet har återupptagits och be-

räknas vara klart våren 2022. Arbetet kommer att hål-

las samman med kommunens översiktsarbete och 

kommunens arbete kring att stärka den lokala attrakt-

ionskraften. Internt i organisationen kommer det fort-

satt göras satsningar på våra medarbetare och ledare. 

Parallellt kommer kommunens styrmodell att uppdate-

ras. 

 

Ekonomisk hållbarhet, kompetensförsörjning, infra-

struktur och bostäder är även fortsatt prioriterade frå-

gor inom kommunen. Vi behöver bland annat satsa på 

vuxenlärandet i allmänhet för att underlätta matchning 

mellan behov och tillgång av arbetskraft. Vimmerby 

kommun tappar något i befolkning och den siste de-

cember –21 var vi 15 578 invånare. 

 

Inom kommunkoncernen planeras det för omfattande 

investeringar under 2022 och framåt. Till exempel kan 

nämnas en ny förskola, tillskott av platser inom vård- 

och omsorgsboende och hyreslägenheter samt ny 

högstadieskola i Vimmerby stad. Utöver det finns om-

fattande underhållsbehov av stadshuset, Vimmerby 

Energi & Miljö samt Vimarhem som behöver beaktas. 

 

En av de allra viktigaste frågorna för oss att ständigt 

hålla koll på och ständigt vidareutveckla är naturligtvis 

hur medborgarna upplever och uppfattar våra tjänster. 

Likaså att vi följer resultatnivåer inom skola och om-

sorg, näringsliv, miljö och bygg med mera och utifrån 

de resultaten arbeta med ständiga förbättringar, det  

vill säga uppsikt över ekonomiska resultat och volym-

förändringar kopplat till kvalitet. 

En positiv effekt ”postcorona” är uppväxlingen av digi-

taliseringen. Våra nya erfarenheter och kunskaper 

inom området kan användas i syfte att skapa mer-

värde för våra medborgare och effektivisera våra inter-

na processer. Bra e-tjänster ska skapa en enklare 

vardag för medborgarna och frigöra tid för att kunna 

kvalitetssäkra och utveckla våra tjänster. Här kommer 

kommunens kontaktcenter att spela en viktig roll.  

 

Plats för var kommunens återvinningscentral ska fin-

nas är fastställd. 

 

Sveriges kommuner har fått utökade krav på sig kopp-

lat till totalförsvaret. Nationellt händer mycket inom 

områden som civilt försvar m m. En säkerhet- och 

trygghetsorganisation har tagits fram där räddnings-

tjänstens verksamhet utgör bas. Det handlar om nya 

civilområden, förändrade beredskapszoner - en struk-

tur för ökad motståndskraft. 

 

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

de kommande åren som berör långt mer än social-

nämndens verksamhetsområde. 

 

Parallellt fortsätter coronapandemin att påverka allas 

vardag och budskapet från nationellt håll är att vi kom-

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

ställer det krav på oss som kommun att fortsätta ha 

fokus på människors liv och hälsa samt att säkra sam-

hällsviktig verksamhet. I ett längre perspektiv behöver 

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

ställning 

Måluppfyllelse 
Totalt 

antal mål 
Uppfyllda 

mål  Nära målet 
Ej uppfyllda 

mål 
Uppgift kan 
ej bedömas 

Kommunstyrelseförvaltningen 4 2 1 - 1 

Barn– och utbildningsnämnd 4 2 1 1 - 

Socialnämnd 4 - 2 1 1 

Miljö– och byggnadsnämnd 10 6 1 3 - 

Överförmyndare i samverkan 8 5 2 1 - 

Totalt Vimmerby kommun 30 15 7 6 2 

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

Vimmerby Fibernät AB - - - - - 

Vimarhem AB 4 - 2 2 - 

Totalt VkF-koncernen 8 4 2 2 - 

Totalt kommunkoncernen 38 19 9 8 2 

Kommuner har sedan år 1992 haft krav på sig att 

verksamheten ska bedrivas enligt god ekonomisk hus-

hållning. Vidare ska god ekonomisk hushållning prägla 

hela den kommunala koncernen. Kommunfullmäktige 

beslutar om målen för god ekonomisk hushållning och 

dessa anges i kommunens budget. 

Det finansiella perspektivet av god ekonomisk hushåll-

ning innebär bland annat att varje generation själv ska 

bära kostnaderna för den service som den själv kon-

sumerar, det vill säga ingen generation ska behöva 

betala för det som en tidigare generation har förbrukat. 

Verksamhetsperspektivet tar sikte på att kommunen 

måste bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt 

och ändamålsenligt sätt för att kunna skapa förutsätt-

ningar för en god ekonomisk hushållning. För att sä-

kerställa detta måste det finnas ett klart samband mel-

lan resurser, prestationer, resultat och effekter. 

Nedan redovisas hur måluppfyllelsen har uppnåtts i 

Vimmerby kommun och kommunkoncernen.  

För redovisning av Vimmerby kommuns respektive 

mål, se sid 64-66. 

Kommunen har fyra perspektiv med 30 tillhörande 

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

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

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

dömas. Det är perspektivet Verksamhet och medarbe-

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

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

kare (25%).  

Vimmerby Energi har fyra perspektiv med ett mål i 

varje perspektiv. De fyra målen Nöjda ägare, Upp-

fyllda samhällskrav, Engagerad personal och Nöjda 

kunder är alla uppfyllda.  

Vimarhem har fyra perspektiv med ett mål i varje per-

spektiv. Målen är Ekonomi i balans, Medarbetare ska 

trivas, vara motiverade av sina arbetsuppgifter samt 

bidra till bolagets utveckling, Nöjda och delaktiga hy-

resgäster, Långsiktigt fastighetsägande i samverkan 

med koncernen. Två av målen är nära målet och två 

mål är inte uppfyllda.   

Bedömning och slutsatser av god ekonomisk hushållning 
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Koncernredovisning allmänt 

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

ende år plus 31,6 mnkr.  

 

Vimmerby kommun gör ett plusresultat med 63,8 mnkr, 

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

 

Koncernen Vimmerby Energi & Miljö AB redovisar ett 

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

föregående år.  

 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s resultat är minus 

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

år. I resultatet ingår aktieägartillskott till Vimmerby Fi-

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

år. 

 

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

en försämring med 0,5 mnkr mot föregående år. 

 

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

förbättring med 2,5 mnkr mot föregående år.   

Nedskrivning har gjorts av fibernätet med 1,0 mnkr, 

föregående år 3,3 mnkr. 

 

Respektive enhets resultat redovisas före bokslutsdis-

positioner, skatt och koncernelimineringar. Resultat-

utvecklingen framgår av bild på nästa sida. 

 

Koncernens nettoinvesteringar uppgår till 177,5 mnkr 

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

tive bolags investeringar, se not 22, sid 60. 

Samordning av likviditet sker inom koncernen. Under 

år 2021 har Vimmerby Energi & Miljö AB tagit upp lån 

på 120 mnkr och Vimmerby Fibernät har tagit upp lån 

på 10 mnkr. 

 

Kommunkoncernens egna kapital ökade med 78,9 

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

 

Tillgångarna ökade med 145,6 mnkr, skuldsättningen 

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

mnkr.  

 

Soliditeten speglar Vimmerby kommunkoncerns lång-

siktiga handlingsutrymme och är 30,4 procent exklu-

sive kommunens ansvarsförbindelse för pensionsåta-

ganden. Inkluderat åtagande för pensioner (314,0 

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

ende år har soliditeten ökat vid beräkning exklusive 

ansvarsförbindelsen för pensionsåtaganden och även 

ökat när beräkningen görs inkl pensionsåtagandet. (se 

bild nästa sida). 

 

Kommunkoncernens långfristiga skulder ökade med 

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

 

Vimmerby Energi & Miljö AB har ett lån hos kommunen 

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

ringsområdena CEOS och Krönsmon. I övrigt så place-

rar de enskilda bolagen sina lån externt med kommu-

nal borgen. 

 Försäljning  Koncernbidrag  Lån  Aktieägartillskott  

Koncernmellanhavanden, mnkr Köpare Säljare Givare Mottagare Givare Mottagare Givare Mottagare 

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

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

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

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

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

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

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

 

Resultatutveckling, mnkr Nettoinvesteringar, mnkr 

Självfinansieringsgrad,  
Investeringar % 

Eget kapital, mnkr 

Soliditet % 
Långfristiga skulder, mnkr 

123



VIMMERBY KOMMUN, ÅRSREDOVISNING 211231 

35 

Vimmerby kommun redovisar för år 2021 ett positivt 

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

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

budgeterat.  

De två stora nämnderna, Socialnämnden och Barn- 

och utbildningsnämnden står för drygt 77 procent av 

kommunens budget när det gäller verksamhetens net-

tokostnader. Socialnämnden redovisar ett underskott 

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

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

saken till socialnämndens underskott är placeringar av 

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

största underskott beror på gymnasieskolan (-5,3 

mnkr) där kommunala ersättningar ger minus då fler 

elever går i andra kommuner och färre på Vimmerby 

gymnasium mot vad som är budgeterat. 

Finansen redovisar ett överskott mot budget med 59,4 

mnkr. Finansnettot (utdelning aktier, orealiserade vins-

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

naden har gått över förväntan under år. Den allmänna 

kommunalskatten är 21,0 mnkr bättre än budget då 

prognosen för slutavräkning 2021visar betydligt positi-

vare än tidigare. 

 

VkF-koncernen gör ett överskott efter finansiella pos-

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

heten gått bra med hög värmeförsäljning och höga 

elpriser. VA har gått sämre. Nätbolaget sämre, främst 

beroende på utrangering av gamla elmätare.   

Vimarhem AB gått betydligt bättre än budgeterat men 

beror främst på fastighetsunderhåll som inte kunnat 

utföras under året. 

Budgetavvikelse, mnkr 
Avvikelse, 

mnkr  
Avvikelse, 

% 

Kommunstyrelseförvaltningen 4,3 2% 

Barn– och utbildningsnämnden -3,5 -1% 

Socialnämnden -7,8 -2% 

Miljö– och byggnadsnämnden 0,3 3% 

Revisorerna 0,1 11% 

Valnämnden 0,1 - 

Överförmyndare i samverkan 0,2 9% 

Finansen 59,4 6% 

Totalt Vimmerby kommun 53,1 496% 

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

Vimmerby Fibernät AB -0,1 -3% 

Vimarhem AB 7,7 1 953% 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB 0,1 9% 

Budgetföljsamhet och prognos-
säkerhet kommunen, mnkr 

Årsutfall 
2021 

Budget 2021 
efter tilläggs-

anslag 
Budget-

avvikelse 

Årsprognos 
efter utfall 

202108 

Prognos/
budget-

avvikelse 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Årets resultat kommunen, mnkr 

Årets resultat 
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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 

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

digt som verksamheternas nettokostnader ökade med 

52,2 mnkr, eller 5,3 procent. 

 

Nettokostnadernas andel, exklusive finansiella intäkter 

och kostnader, av skatteintäkter och generella statsbi-

drag uppgick till 98,3 procent under 2021 att jämföras 

med 2020 där andelen var 98,2 procent. 

Nettoinvesteringar och självfinansierings-

grad 
 

Investeringsutgifterna uppgick 2021 till 54,3 mnkr.  

Vimmerby kommuns största investering under 2021 

var exploatering Nybble samt asfalteringsprogram som 

uppgick till 4,8 mnkr vardera. Investeringsbudgeten 

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

25,7 mnkr.  

 

Självfinansieringsgraden av nettoinvesteringar beräk-

nad som årets resultat och årets avskrivningar samt 

förändring av avsättningar i relation till nettoinveste-

ringar uppfylls. (200,0 procent). 

 

 

 

Lån 
 

Kommunens totala låneskuld utgör 508,7 mnkr vid års-

bokslutet. Inga nya lån har tillkommit upp under året. 

Värt att notera är att av Vimmerby kommuns totala 

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

leasinglösning som Vimmerby Energi och Miljö valt att 

teckna med SEB. 

 

Den genomsnittliga upplåningsräntesatsen uppgick vid 

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

genomsnittliga återstående kapitalbindningen på lå-

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

nanspolicy, som är beslutad av kommunfullmäktige, 

fastställer ramar och riktlinjer för kommunens finansi-

ella verksamhet. De risker som regleras är bland annat 

refinansieringsrisk och ränterisk. Enligt policyn ska 

maximalt halva lånestocken förfalla inom de närmaste 

12 månaderna, övriga kapitalförfall ska spridas jämt 

över tid. Skuldportföljens genomsnittliga räntebind-

ningstid ska vara ca 2 år.  

Vimmerby kommun 

Skatteintäkter och statsbidrag samt  

verksamhetens nettokostnad, mnkr 

Nettoinvesteringar, mnkr 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter 

och statsbidrag, % 
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Soliditet 
 

Soliditeten visar kommunens långsiktiga finansiella 

styrka och anges här som eget kapital i relation till 

totala tillgångar. Balansräkningens omslutning har 

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

mnkr. 

 

År 2013 uppgick Vimmerby kommuns balansomslut-

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

åtta åren har balansräkningen vuxit med 458 mnkr 

eller 37 procent. Den relativt stora ökningen förklaras 

till största del av det stora investeringsprogram som 

kommunen har genomfört. Både tillgångssidan och 

skuldsidan ökar under denna period då kommunen 

har investerat med hjälp av lånade medel.  

 

Då Vimmerby kommun redovisar 63,8 mnkr som årets 

resultat ökar det egna kapitalet med samma belopp. 

Pensionsförpliktelser som enligt lag redovisas som 

ansvarsförbindelse inklusive löneskatt uppgick till 

314,0 mnkr. Med hänsyn tagen till ansvarsförbindel-

sens pensionsförpliktelse inklusive löneskatt uppgår 

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

procentenheter i jämförelse med föregående år. 

 

Borgensåtagande 

 

Vid årets utgång uppgår Vimmerby kommuns bor-

gensåtagande till Vimmerby Energi och Miljö AB med 

443 mnkr, Vimarhem AB med 299 mnkr och Vim-

merby Fibernät AB 50 mnkr.  

 

Vimmerby kommun har även borgensåtaganden till 

kommunalförbundet ITSAM med 11 mnkr. Utöver de 

kommunala bolagen finns även borgen till föreningar. 

Risken för att behöva infria ett borgensåtagande be-

döms som låg. 

 

 

Avstämning finansiellt mål 
 

Enligt kommunallagen ska budgeten upprättas så att 

skatteintäkter och bidrag överstiger verksamhetens 

kostnader, vilket för budget 2021 gjordes med ett bud-

geterat resultat på 10,7 mnkr.  

 

För år 2021 har Vimmerby kommun haft tre finansiella 

mål: 

Två av de tre finansiella målen har uppnåtts. 

Finansiella mål Måluppfyllelse  

Resultatet ska uppgå 

till minst 1% av skatter 

och generella statsbi-

drag. 

Resultatet för 2021 upp-

går till 63,8 mnkr. (1% av 

skatter och generella 

statsbidrag motsvarar 

10,6 mnkr). 

 

Låneskulden ska lång-

siktigt minska. 

Under året har ingen 

amortering skett. 

 

Investeringarna ska 

självfinansieras till 

100%. 

Självfinansieringsgraden 

av investeringar uppgick 

till 200%. 

 

Soliditet % 
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Den finansiella analysen som beskrivits i tidigare 

stycken görs utan jämförelse med vår omvärld. För att 

kunna bilda sig en uppfattning om hur Vimmerby kom-

muns ekonomiska ställning står sig i förhållande till 

omvärlden behöver jämförelser göras med andra kom-

muner. 2020 års statistik är den senaste publicerade, 

se bilderna på sid 39. Jämförelsen görs med Kalmar 

läns kommuner och samtliga kommuner i Sverige.  

 

 

Årets resultat, kronor per invånare 
 

Årets resultat för Vimmerby kommun har genom åren 

varierat kraftigt. 2014 redovisade kommunen ett nega-

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

utvecklingen har varit en av Vimmerby kommuns 

största utmaningar. 2021 uppgick årets resultat till 

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

Det positiva resultatet består till stor del av ett finans-

nettot på 46,1 mnkr. Marknadsvärdet på aktier och 

värdepapper i KLP har stigit kraftigt under år 2021. 

 

 

Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen, 

procent 
 

I jämförelse med de två andra kommungrupperna har 

Vimmerby en högre soliditet. Vimmerby kommun har 

de senaste året haft en positiv utveckling av solidite-

ten, vilket till största delen beror på positiva resultat 

och relativt låga investeringsutgifter.   

 

 

Investeringar kommunen, kronor per invå-

nare 
 

Tidigare år har Vimmerby kommun investerat kraftigt 

och därmed skilt sig ifrån de två andra kommungrup-

perna, se bild sid 39. 2014 investerade Vimmerby 

kommun, i kronor per invånare räknat, tre gånger så 

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

koncernen och Vimmerby Energi & Miljös investering i 

nytt kraftvärmeverk medräknat). De senaste åren har 

nivån sjunkit och ligger nu istället under de andra 

kommungrupperna.  

 

 

Långfristiga skulder för kommunkoncer-

nen, kronor per invånare 
 

Tidigare års låga resultat i kombination med en expan-

siv investeringsbudget har medfört att Vimmerby kom-

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

steringsutgifterna. I jämförelse med andra kommuner 

innebär detta att Vimmerby kommun blir mer känslig 

för framtida ränteförändringar. Från 2016 - 2018 min-

kade dock Vimmerby kommunkoncerns långfristiga 

skuld för att sedan från år 2019 återigen öka. Även 

övriga kommungrupper ökar sina långfristiga skulder.  

 

 

Skattesats kommun, procent 
 

Vimmerby kommun har en relativt hög skattesats. 

2015 var Vimmerby kommuns skattesats 21,86 %. 

Från och med år 2016 höjdes skattesatsen i Vim-

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

kommun 2021 hade den högsta skattesatsen av kom-

munerna i Kalmar län. 

Vimmerby kommuns ekonomiska ställning 
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 Diagrammen på denna sida är jämförelser 

med Kalmar läns kommuner och samtliga 

kommuner i Sverige.  

Förutom skatten är föreg. års statistik den 

senaste publicerade. Se text om Vimmerby 

kommuns ekonomiska ställning på sidan 38. 

 

Färgerna i diagrammen 

 

 

 

  Alla kommuner 
  

 

  Kommuner i Kalmar län 

  
 

  Vimmerby kommun 

  
 

 

 Vimmerby kommunkoncern 

Jämförelse, skatt % 

Jämförelse, soliditet % Jämförelse, årets resultat kr/invånare 

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

eras och styras mot ett resultat i balans, vilket innebär 

att intäkterna minst ska överstiga kostnaderna såväl i 

budget som i bokslutet. Eventuella underskott i bokslu-

tet ska inarbetas inom tre år enligt en åtgärdsplan som 

kommunfullmäktige beslutar om. Detta innebär att det 

egna kapitalet säkras över tiden genom planering och 

styrning för att nå balans. 

Vid avstämning mot lagens krav är huvudprincipen att 

realisationsvinster samt orealiserade vinster/förluster 

inte ska inräknas i intäkterna. Årets resultat efter hän-

syn tagen till realisationsvinster och orealiserade 

vinster/förluster i värdepapper uppgår resultatet till plus 

33,7 mnkr.  

 

Kommuner ges möjlighet att reservera delar av ett po-

sitivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). 

Denna reserv kan sedan användas i balanskravsutred-

ningen för att jämna ut intäkter över en konjunkturcy-

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

mnkr till RUR och balanskravsresultatet uppgår efter 

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

RUR som kan användas i balanskravsutredning vid 

behov kommande år. 

Mnkr 2021 2020 2019 

Årets resultat 63,8 29,0 22,3 

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

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

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

Förändring RUR -23,0 -18,5 3,2 

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

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

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

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

bildningsmöjligheter. 

Inriktningsmål 
 

 Ledarskapets betydelse för kommunens verksam-

het. 

 Ett aktivt medarbetarinflytande. 

 Jämställdhet– och mångfald. 

 En hållbar arbetsmiljö. 

Verksamhetsmål 
 

 Nöjda och friska medarbetare samt chefer med ett 

utvecklande ledarskap. 

Antal medarbetare och anställningsformer i 

kommunkoncernen 

Antal årsarbetare i den kommunala koncernen upp-

gick år 2021 till 1 417 (1 393) 

 

Antalet medarbetare som hade en tillsvidareanställ-

ning ökade med 26 och uppgick till 1 477.  

 

Anställningsform  
Kommun-

koncernen  

Vimmerby  

kommun 

(antal pers) 2021 2020 2021 2020 

Tillsvidareanställda 1 477 1 451 1 383 1 364 

Tillsvidareanställda, heltid 1 414 1 381 1 322 1 298 

Vikarier 87 79 80 73  

AVA 110 93 110 93  

Obehöriga lärare 67 60 67 60 

Timanställda 105 113 103 111 

Antal årsarbetare 2021 2020 2019 2018 2017 

Kommunstyrelseförvaltningen 203 206 199 198 198 

Barn– och Utbildningsförvaltningen  505 494 483 468 456 

Socialförvaltningen 614 598 591 586 579 

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

Vimmerby Energi & Miljö AB 53 51  50 49 46 

Vimmerby Fibernät AB 2 2 1 - - 

Vimarhem AB 40 42 42 39 38 

Totalt VkF-koncernen 95 95 93 88 84 

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

Kommunkoncernen  Vimmerby kommun Övertid/Mertid  
2021 2020 2021 2020 

Övertid timmar 17 096 15 628 13 716 12 852 

Övertid % 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

Mertid timmar 9 231 10 908 9 128 10 840 

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

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

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

sorg och skola finns en kraftig överrepresentation av 

kvinnor medan det motsatta gäller inom områdena 

räddningstjänst, teknik, energi och fastighet. 

Tre av fyra förvaltningschefer och en av sex verkstäl-

lande direktörer i de kommunala bolagen var kvinnor 

vid årsskiftet. 

 

Åldersfördelningen är 9 procent 29 år och yngre, 45 

procent mellan 30 och 49 år samt 46 procent över 50 

år. 

 

Stora pensionsavgångar kommer att äga rum den 

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

dande rekryteringsbehov i vissa personalgrupper. 

Klart flest pensionsavgångar finns bland omsorgs-

personalen.  

Könsfördelning Pensionsavgångar 
2022-
2026 

2027-
2031 Totalt 

Handläggare/administratörer 14 15 29 

Sjuksköterskor/Psykologer 5 2 7 

Barnskötare/Fritidsled/Elevass 7 8 15 

Chefer 6 17 23 

Förskollärare 13 13 26 

Lokalvårdare 9 11 20 

Ekonomibiträde/Kock 9 15 24 

Lärare 35 26 61 

Omsorgspersonal 71 80 151 

Div övriga befattningar 41 47 88 

Totalt kommunkoncernen 210 234 444 

Åldersfördelning kvinnor Åldersfördelning män Åldersfördelning totalt 

Könsfördelning, åldersfördelning och personalomsättning i kommunkoncernen 
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Medarbetarundersökning 

Medarbetarundersökningar kan genomföras på flera 

olika sätt och är en del av det systematiska arbetsmil-

jöarbetet. Medarbetarundersökningen ger oss en indi-

kation på hur våra medarbetare mår utifrån organisa-

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

ledarskapet fungerar och hur vi står oss i den nation-

ella jämförelsen HME (hållbart medarbetarengage-

mang). Historiskt har vi genomfört en gemensam med-

arbetarundersökning i Vimmerby kommun vartannat 

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

stöd av forskning inom området beslutat att inte ge-

nomföra medarbetarundersökningar på detta sätt igen, 

utan kommer från 2022 genomföra pulsmätningar med 

stöd av ett pulsmätningssystem för att undersöka hur 

våra medarbetares hälsa och trivsel är, samt hur den 

organisatoriska och social arbetsmiljön ser ut på varje 

arbetsställe. 

 

Coronapandemin har fortsatt att påverka vår organi-

sation även 2021 vilket gjort att vi har fått fortsätta 

ställa om vårt arbete inom alla verksamheter och hjäl-

pas åt. Smittspridningen har varit hög i omgångar un-

der året som påverkat sjukfrånvaron och gett ett ökat 

tryck på verksamheternas arbetsbelastning. Vi har följt 

Folkhälsomyndighetens restriktioner och SKR:s tolk-

ningar under hela pandemin och i samband med för-

ändrade restriktioner har vi genomfört förändringar 

med riskbedömningar i verksamheten mer frekvent än 

tidigare. 

 

Av forskning vet vi att ledarskapet är den enskilt viktig-

aste faktorn för medarbetarnas hälsa och motivation. 

Vi genomförde därför en medarbetarenkät riktat till 

organisationens ledare/chefer utifrån psykisk hälsa för 

att kartlägga var och vilka åtgärder som behövde ge-

nomföras på kort och lång sikt. 

 

 

Rekryteringsbehov och kompetensförsörj-

ning 
 

Vimmerby kommunkoncern är största arbetsgivaren i 

kommunen med 1477 tillsvidareanställda medarbe-

tare. Kompetensförsörjningen och tillitsbyggande står i 

fokus. Vimmerby kommunkoncern har haft ett ökat 

antal tillsvidareanställda under de senaste fem åren, 

även andelen heltidsanställda har ökat. En av orsaker-

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

randet av heltid som norm, en annan är de ändrade 

förutsättningarna för konvertering enligt avtal som 

ändrades under 2021. Under 2021 har andelen vika-

riat och allmän visstidsanställningar ökat för att möta 

upp behovet av personalbrist under pandemin. 

 

Vi fortsätter med omställningsarbetet heltid som norm i 

hela organisationen, med fokus på kost och lokalvård 

under 2021-2022. Den rekryteringsutmaning som varit 

känd sedan ett antal år inom den offentliga sektorn 

kvarstår och så även inom Vimmerby kommun. Vi be-

höver bland annat fler behöriga lärare, förskollärare, 

deltidsbrandmän, sjuksköterskor och omsorgsassi-

stenter. Vi ser också svårighet att rekrytera chefer och 

andra tjänster som kräver viss expertkompetens, ex-

empelvis inom det tekniska området. 

 

För att vi ska lyckas försörja organisationen med kom-

petens framöver behöver vi fortsätta arbetet med att ta 

fram en kompetensförsörjningsstrategi utifrån ”ARUBA 

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

terar, Utvecklar, Behåller och Avvecklar medarbetare. 

Vi måste kunna attrahera medarbetare med rätt kom-

petens. Då kan vi rekrytera medarbetare som matchar 

nuvarande och framtida kompetenskrav. Dessutom 

måste vi utveckla befintliga medarbetare och ledare så 

att de klarar dagens arbetsuppgifter och morgonda-

gens utmaningar. Vi måste satsa på att behålla alla 

våra medarbetare. I de fall som medarbetare inte 

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

ställning och få ett värdigt slut. I kompetensförsörj-

ningsstrategin måste vi också ta med nya delar som 

breddad rekrytering, låt fler jobba mer, förläng arbetsli-

vet, karriärmöjligheter, hur vi skapar engagemang 

samt hur och var vi marknadsför oss och våra arbeten. 

Vår egen modell ligger väl i linje med de nio strategier 

som SKR lyfter fram för att klara kompetensförsörj-

ningen fram till 2020); stöd medarbetarnas utveckling, 

stärk ledarskapet, rekrytera bredare, utnyttja tekniken 

smart, använd kompetensen rätt, sök nya samarbeten, 

prioritera arbetsmiljöarbetet, öka heltidsarbetet och 

förläng arbetslivet. 

 

Vi behöver kartlägga kompetens och titta på kompe-

tensbehovet framåt för att se var och vilka åtgärder vi 

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

kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess och införandet 

av metoden kompetensbaserad rekrytering pågår men 

flera utvecklingsarbeten inom strategisk kompetens-

försörjning har blivit fördröjda med anledning av pan-

demin som tagit mycket resurser i anspråk. 

 

Vi har fortsatt att utveckla kommunens lönebildnings-

process och genomför nu en lönekartläggning varje år 

som en aktiv åtgärd i jämställdhetsarbetet, samt som 

en del av analysarbetet inför kommande års lönerevis-

ion. 
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Sjukfrånvaro 
 

Den rådande pandemin har fortsatt satt negativa spår i 

både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att vi 

ska hålla oss hemma vid minsta symptom har påver-

kat.  Den totala sjukfrånvaron har minskat samtidigt 

som sjuktalen ökar främst inom omsorgens alla områ-

den. Detta skapar oro och ger en högre arbetsbelast-

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

 

Under pandemin har vi fortsatt utökat stödet till våra 

ledare och medarbetare genom ökad handledning/

coaching, ökad internkommunikation på intranätet, HR-

direkt, HR-nytt och ökat stöd från Företagshälsovår-

den. Vi har också ökat bemanningen på många av 

våra enheter. 

 

 

Kommunen har som ambition att arbeta proaktivt för 

att stärka medarbetarnas hälsa. Friskvårdsbidraget är 

en del i det arbetet och alla tillsvidareanställda och 

månadsanställda har möjlighet till ett friskvårdsbidrag 

på 1000 kronor. Samverkan mellan Vimmerby kom-

mun, Försäkringskassan och Vimmerby hälsocentral 

kring rehabilitering och förebyggande hälsoarbete fort-

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

en ny upphandling av företagshälsovård gjorts, där ett 

av kraven är att leverantören tillsammans med arbets-

givaren ska arbeta fram en plan med aktiva åtgärder 

för att sänka sjuktalen. Under våren 2021 genomförde 

vi med stöd av Företagshälsovården vaccination av 

våra medarbetare inom vård och omsorg, för att 

minska smittspridningen av Covid-19 

Antal sjukdagar/årsanställd 2021 2020 2019 2018 2017 

Kommunstyrelseförvaltningen 23 24 27 20 21 

Barn– och Utbildningsförvaltningen  19 20 17 15 15 

Socialförvaltningen 29 27 19 21 19 

Vimmerby kommun 24 24 19 19 18 

Vimmerby Energi & Miljö AB 6 10 7 5 11 

Vimmerby Fibernät AB - 3 4 - - 

Vimarhem AB 7 6 4 8 8 

VkF-koncernen 7 8 6 6 9 

Kommunkoncernen 22 23 19 18 18 

 Kommunkoncernen   Vimmerby kommun  

Sjukfrånvaro i % 2021 2020 2021 2020 

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

Sjukfrånvaro män 1,1% 1,2% 1,1% 1,1% 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vårt mål är att vara en attraktiv arbetsgivare där våra 

medarbetare är vår viktigaste resurs och ambassa-

dörer för Vimmerby kommun. 

 

Kompetensförsörjningen är avgörande för Vimmerby 

kommuns framtid. Den avgör vilken service och kvalité 

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

 

Kommunens medarbetare är vår största och viktigaste 

resurs. Medarbetarnas engagemang, kunskap, förhåll-

ningssätt och attityd en avgörande betydelse för det 

resultat och den kvalitet och medborgarnytta som or-

ganisationen lyckas leverera. Vi behöver därför fort-

sätta att skapa bra arbetsförhållanden och en god ar-

betsmiljö i organisationen så medarbetarna känner tillit 

och trygghet i sitt arbete, med varandra och med sina 

ledare. 

 

Det är allas ansvar att tillsammans skapa en kultur i 

hela vår organisation där vår värdegrund MOD, AN-

SVAR och FANTASI råder, så medarbetare ges möj-

lighet att göra ett bra arbete och aktivt bidrar till sin 

egen, verksamhetens och kommunens utveckling.  

 

Förväntad utveckling 

Arbetsmiljö 

Att vara en attraktiv arbetsgivare med nöjda och stolta 

medarbetare har stor betydelse för att säkra en fortsatt 

positiv utveckling av kommunens verksamheter. Ge-

nerellt behöver vi arbeta mer proaktivt för att nå en bra 

arbetsmiljö på alla våra arbetsplatser. Tillsammans 

behöver vi arbeta fram riktningen för personalfrågorna 

i Vimmerby kommun, exempelvis ett personalpolitiskt 

program utifrån vår Vision med resultat-, process- och 

prestationsmål samt läromål. I det arbetet behöver vi 

se över policys och riktlinjer, analysera statistik, följa 

upp och utvärdera våra processer och aktiviteter. 

 

Vi ser allvarligt på kommunens höga sjuktal och HR-

avdelningen behöver kunna ge ett stort och kvalificerat 

stöd inom arbetsmiljö och hälsa. Planen 2022 är att vi 

ska implementera pulsmätningar för att tätare kunna 

stämma av hälsoläget hos våra medarbetare. Vi tittar 

även på möjligheterna att skapa sambandsanalyser 

mellan medarbetarnas självskattning och vår perso-

nalstatistik för att kunna hitta bakomliggande orsaker 

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

bättra kommunens arbetsmiljö. 

 

Vi har förstärkt det operativa stödet till våra ledare och  

kommer förstärka mer under 2022 som ett led i om-

ställningen till tillitsbaserad styrning. Vi måste kvali-

tetssäkra vårt systematiska arbetsmiljöarbete och re-

habiliteringsarbete. Påbörjade arbetsmiljöprocesser 

som digitalisering av tillbud och arbetsskador, pulssy-

stem, rehabiliteringsprocess, SAM hjul, arbetsmiljöut-

bildningar och nytt samverkansavtal måste falla på 

plats under 2022. 

 

Vi fortsätter arbetet med att vända kommunens ar-

betssätt från patogent till salutogent utifrån evidensba-

serad forskning kring hälsofrämjande/friska arbetsplat-

ser. Forskningen visar att ledarskapet är den enskilt 

viktigaste faktorn för att skapa fungerande team och 

att kollegiala möten är en framgångsrik metod i arbetet 

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

darutvecklingsprogram där vi tränar alla våra chefer i 

Utvecklande ledarskap (UL) och vårt sätt att arbeta 

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

darutvecklingsprogram 2.0. 

 

Under pandemiåren har vi fått ställa in eller i vissa fall 

ställa om Ledarutvecklingsprogram för våra ledargrup-

per, den politiska ledningen och våra fackliga förtroen-

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

ning vi normalt har. 

 

 

Sjukfrånvaro och behovet av arbetslivsinriktad 

rehabilitering 

 

Vimmerby kommun har under ett antal år haft stigande 

sjuktal, denna trend har nu vänt. 2021 rapporterades 

färre rehabiliteringsärenden in och vi ser en minskning 

av samtliga rehabiliteringsorsaker. Vi behöver fortsatt 

arbeta aktivt med olika åtgärder i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet för att förebygga ohälsa och se de 

tidiga signaler, samt kvalitetssäkra rehabiliteringspro-

cessen för fortsätta denna trend. 

 

HR-avdelningen 

 

HR-avdelningens förändringsresa fortskrider med att 

förflytta arbetet från personaladministration till ett mer 

värdeskapande arbetssätt som är tydligt kopplat till 

kommunens vision, policys, mål och strategier. Målet 

är att arbeta mer proaktivt med våra mänskliga resur-

ser – medarbetarna. 

 

Takten på HR-transformationen och utvecklingen av 

HR-processer som lönebildning, rekrytering och reha-

bilitering har påverkats av den politiska turbulensen 

hösten 2019 och den pågående pandemin, vilket gör 

att vi ännu inte uppnått hög frekvens av proaktivt ar-

bete som skapar värde för medarbetarna och organi-

sationen. 

 

Även under 2021 har HR-avdelningens fokus varit att 

skapa trygghet i organisationen genom att öka stödet 

till organisationen. Detta har skett genom utökad 

handledning till ledare och personalgrupper, ökad 

samverkan, ökat krisstöd och ökat stöd från företags-

hälsovården. Samtidigt har HR-avdelningen fortsatt 

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

skickat ut återkommande information till chefer via 

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

nätet. Chefshandboken är bortplockad och ersatt med 

information under fliken HR på intranätet. 

 

Under året har ledarutvecklingsprogram 13 startat och 

första gruppen inom Ledarutvecklingsprogram 2.0. 

Ledarutveckling över gränserna fortsätter under året 

där Vimmerby kommun har tre platser. 

 

HR-avdelningen har under första halvåret haft en va-

kans på konsultsidan som tillsattes under sommaren. 

 

Övrig analys  

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

rådande pandemi och efterarbetet av den politiska 

turbulensen 2019 där vi nu fokuserar på att bygga tillit 

och trygga organisationen. 

 

Alla framgångar handlar om chefers och medarbeta-

res beteenden därför måste vi i Vimmerby kommun få 

till en gemensam personalpolitik i hela organisationen 

och aktivt arbeta mer med våra värderingar, vår 

värdegrund, delaktighet, lärande och kultur. Vi måste 

förbättra uppföljningsarbetet, utöka analysarbetet för 

att veta vilka behov och resurser vi har för att fortsätta 

arbetet med kompetensförsörjningen och ta fram en 

kompetensförsörjningsstrategi. Tillsammans måste vi 

bygga ett starkt och långsiktigt hållbart arbetsgivarva-

rumärke. 
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Resultaträkning, mnkr 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Extraordinära poster  - - - - 

Årets resultat  78,9 31,6 63,8 29,0 

Vimmerby kommun Kommunkoncern 

Ulriksdalsvägen 
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Balansräkning, mnkr 

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

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar  1,0 0,2 - - 

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

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

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

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

Omsättningstillgångar      

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

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

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

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

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

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

Eget kapital och avsättningar      

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

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

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

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

Därav övriga avsättningar  61,3 58,8 - - 

Skulder      

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

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

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

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

      

Ställda panter  211,6 219,5 - - 

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

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

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

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

Vimmerby kommun Kommunkoncern 
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Kassaflödesanalys, mnkr 

 Not 2021 2020 2021 2020 

Den löpande verksamheten      

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

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

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 

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

      

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      

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

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

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

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

      

Investeringsverksamheten      

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -0,8 - - - 

Avyttring av immateriella anläggningstillgångar  - 1,9 - - 

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

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

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

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

      

Finansieringsverksamheten      

Nyupplåning  130,0 140,0 - 50,0 

Erh anslutningsavgifter fiber  2,0 1,4 - - 

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

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

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

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

      

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

      

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

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

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

      

Tilläggsupplysningar, Poster som inte ingår i kassaflödet      

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

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

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

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

Övriga avsättningar  2,5 1,1 - - 

Justeringspost avrundning  0,1 - - - 

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

Vimmerby kommun Kommunkoncern 
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Noter 

Not 1  Redovisningsprinciper 

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

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

 RKR R2 – 12, RKR R14 och RKR R16  

 

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

kommunal redovisnings rekommendationer.  

 

Kommunkoncern och sammanställda räkenskaper  

Kommunkoncernen består av Vimmerby kommun och följande kommunala koncernföretag:  

 

 

 

 

 
Inga förändringar i sammansättningen av kommunkoncernen har skett under räkenskapsåret.   

 

Värderings- och omräkningsprinciper  

Anläggningstillgångar  

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

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

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

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

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

Komponentavskrivning på byggnader, gator och vägar tillämpas. 

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

kostnadsförs direkt.  

 

Bolag Ägarandel 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB, 556082-1976 100% 

Vimmerby Energi & Miljö AB, 556189-4352 100% 

Vimmerby Energiförsäljning AB, 556527-8404 100% 

Vimmerby Energi Nät AB, 559011-4988 100% 

Vimarhem AB, 556478-5987 100% 

Vimmerby Fibernät AB, 556203-5088 100% 

Struktur och navigering bland noterna 

Not 1 Redovisningsprinciper 

Not 2 Uppskattningar och bedömningar 

Not 3-9 Noter till resultaträkningen 

Not 10-20 Noter till balansräkningen 

Not 21 Not till ställda panter och ansvarsförbindelser 

Not 22 Not till kassaflödesanalysen 
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Noter  

Omsättningstillgångar  

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

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

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

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

 

Leasing  

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

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

skrivningsbar operationell leasing.  

 

Skulder och avsättningar  

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

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

För de förtroendevalda politikerna gäller OPF-KL.  

 

Redovisningsprinciper i driftredovisningen  

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

pensionskostnader.  

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

för årets genomsnittliga kapitalbindning.  

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

nader inkluderas. Internhyrorna uppdateras årligen. 

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

Kostnader för telefonsamtal interndebiteras utifrån självkostnad och verkligt nyttjande.  

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

 

Not 2  Uppskattningar och bedömningar  

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

 RKR R2 och RKR R9 

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

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

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

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

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

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

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

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

Bidrag, övriga 7,4 11,8 7,4 7,7 

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

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

Övriga verksamhetsintäkter 1,9 0,6 - - 

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

     

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bolagsskatt -2,5 2,3 - - 

Övriga kostnader -2,8 -0,4 - - 

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

     

Revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport och årsre-

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

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

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

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

sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas:   

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

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

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

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

Nedskrivning fibernät -1,0 -3,3 - - 

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

     

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

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

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

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

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

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

     

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

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

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

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

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

Kostnadsutjämning 7,9 5,8 7,9 5,8 

LSS-utjämning 21,6 19,2 21,6 19,2 

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

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

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

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

Borgensavgift - - 4,7 4,3 

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

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

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

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

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

 
    

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
    

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

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

Utrangering -13,1 - -13,1 - 

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

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

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

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

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bokfört värde 635,5 615,7 33,4 30,6 

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

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

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

skuldförda finansiella leasingförpliktelser.  

 
    

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

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

Långfristig utlåning     

Lån SEB 212,0 212,1 212,0 212,1 

Långfristig fordran koncernföretag - - 7,4 7,4 

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

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

Aktier     

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

Varav:  

- nominellt värde aktier 6,1 mnkr 

- överkursfond 20 mnkr 

- övrigt aktieägartillskott 122,6 mnkr     

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

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

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

Övriga andelar 1,0 1,0 0,8 0,8 

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

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

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

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

Förråd 9,0 10,4 - - 

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

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

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

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

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

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

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

Fordringar koncernbolag - - 33,8 26,4 

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

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

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

Placering av pensionsmedel via KLP:     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

marknadsvärde är +35,8 mnkr för år 2021.  

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

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

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

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

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

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

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

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

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

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

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

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

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

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

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

Bokfört värde 79,8 75,7 79,4 75,3 

Aktualiseringsgrad 90%     

Uppskjuten skatteskuld 31,4 34,6 - - 

Övrigt 29,9 24,2 - - 

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

Specifikation -  Avsatt till pensioner:     

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

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

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

Löneskatt 15,5 14,7 15,5 14,7 

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

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

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

Nyupplåning 130,0 140,0 - 50,0 

Amortering lån -75,6 -17,4 - - 

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

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

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

Nya fiberanslutningsavgifter  2,0 1,4 - - 

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

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

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

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

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

År Kapitalbindning Räntebindning 

2022 167,7  566,1  

2023 297,7  435,9  

2024 351,4  107,8  

2025 189,7  184,8  

2026 209,7  164,8  

2027 49,6  44,8  

2028 13,6  8,8  

2029 4,8  -  

2030 4,8  -  

2031 4,8  -  

2032 7,3  -  

2033   211,9  -  

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

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

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

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

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

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

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

Skulder koncernbolag - - 48,5 14,0 

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

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

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

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

Borgensåtagande, kommunalägda bolag:     

Bostadsföretag - - 299,0 299,0 

Övriga företag - - 504,2 431,4 

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

Borgensåtagande, externa:     

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

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

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

 

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

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

mar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 

 

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

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

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

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

nomisk förening. 

 

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

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

tillgångar till 518 679,7 mnkr.  

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

uppgick till 1 358,5 mnkr.  

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Kommunkoncern  

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

Vimmerby kommun 54,3 78,9 

Vimmerby Energi & Miljö AB 90,5 134,7 

Vimarhem AB 21,9 19,2 

Vimmerby Fibernät AB 10,8 7,0 

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

 Kommunkoncern Vimmerby kommun 

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

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

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

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

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

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

avtalen räknats som operationell leasing.  

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

Invigning av Kulturskolans nyrenoverade lokaler 

149



VIMMERBY KOMMUN, ÅRSREDOVISNING 211231 

61 

Driftsredovisning, mnkr 

Nämnd  Årsutfall 2021 

Budget 2021 
efter tilläggs-

anslag 
Avvikelse mot 
budget, mnkr 

Avvikelse mot 
budget, % 

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

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

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

      

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

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

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

      

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

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

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

      

Miljö– och  Intäkter - - - - 

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

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

      

Revisorerna Intäkter  - - - - 

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

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

      

Valnämnden Intäkter  - - - - 

 Kostnader - -0,1 0,1 - 

 Netto - -0,1 0,1 - 

      

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

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

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

      

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

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

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

      

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

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

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

      

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

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

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

      

    Kommunstyrelseförvaltningen består av:  

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

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

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

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

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

 

Nämnd 
Utfall  
2021 

KF-beslut 
210125 
Budget 

2021  
Avvikelse 

mnkr 
Avvikelse  

% 
Utfall  
2020 

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

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

Socialnämnden 0,6 1,2 -0,6 -50% 1,7 

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

Bolag 
Utfall  
2021 

Styrelse-
beslut  
Budget 

2021  
Avvikelse 

mnkr 
Avvikelse  

% 
Utfall  
2020 

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

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

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

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

      

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

Årets större investeringar       

Kommunstyrelseförvaltningen: 
Utfall  
2021 

KF-beslut 
210125 
Budget 

2021  

Avvikelse 

mnkr 
Avvikelse 

% 
Pågående 

211231 

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

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

Frödinge kök 2,9 10,0 -7,1 -71% X 

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

Vimmerby Energi & Miljö AB-koncernen: 
Utfall  
2021 

Styrelse-
beslut  
Budget 

2021  
Avvikelse 

mnkr 
Avvikelse 

% 
Pågående 

211231 

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

Ledningsnät 4,5 7,5 -3,0 -40%  

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

      

Vimmerby Fibernät AB:      

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

      

Vimarhem AB:      

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

Investeringar i Vimmerby kommun 

 

Vimmerby fortsätter att satsa och intresset från externa 

aktörer är fortsatt högt. Under 2021 avsattes en ram-

budget på 80 mnkr för investeringar i kommunen. 

Tyngdpunkten volymmässigt planerades vara på ny-

byggnationer för kommunal verksamhet, ny förskola 

och vård- och omsorgsboendet men även exploatering-

ar för att möta nuvarande och kommande behov.  

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

både på pandemiläget samt förskjutningar i de stora 

projekten. 

 

 

Exploateringar 

 

Vimmerby satsar på ännu ett centralt bostadsområde 

kallat Nybble som kommer tillföra över 20 villatomter 

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

boende med 86 lägenheter. Projektet med markförbere-

dande arbete blev klart under 2021. Avsatta medel för 

2021 var från början 4,5 mnkr men efter omdisponering 

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

planeras på Nybbleområdet samprojekterades under 

2021 med det planerade vård- och omsorgsboendet, 

lågt utfall beror på försening av beställning enligt ram-

avtalet. Det planeras börja ske under 2022 för förskolan 

och 2023 för vård- och omsorgsboendet. 

 

 

Reinvesteringar 

 

Stor del av kommunens investeringar består till stor del 

av reinvesteringar för att upprätthålla dagens standar-

der och ökade krav i många av kommunens fastigheter. 

Ett större projekt är i Frödinge skola där köket planeras 

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

på grund av att underlaget till upphandlingsprocessen 

blev försenad och kommer istället genomföras 2022. 

Asfalteringsprogrammet som Gatukontoret ansvarar 

för, fick under året omdisponering och ökade sin budget 

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

mnkr. 

 

 

Investeringar i Vimmerby Energi & Miljö AB 

 

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

skilt största projektet under 2021 och är fortfarande 

pågående. Industrierna står för viss del av investerings-

kostnaderna men dessa belopp reflekteras inte i an-

givna belopp utan ligger än så länge som skuld anlägg-

ningsavgifter, därav den stora budgetavvikelsen. 

 

 

Investeringar i Vimmerby Fibernät AB 

 

Kommunfullmäktige har ställt sig positiv till en satsning 

på fiber för ”Sevedeprojektet” som ligger i kommunens 

nordvästra del. Projektet sattes igång under 2021 men 

när investeringsbudgeten beslutades för Vimmerby 

Fibernät AB hade beslutet om Sevedeprojektet ännu 

inte tagits. Projektet beräknas vara klart 2022. 

 

 

Investeringar i Vimarhem AB 

 

Avvikelse mot projektbudgeten beror till stor del av pro-

jektet nybyggnation av bostäder på Uven. Det projektet 

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

ännu inte igång på grund av att ärendet hamnade i 

domstol i Växjö. Byggnationen beräknas starta år 2022 

istället. 

Årets investeringar år 2021 är taget som styrelsebeslut 

och för projektbudget. Budgetavvikelse för värmesyste-

met beror på att den uppskattade kostnaden vid lagd 

budget år 2020 sedan blev större när anbudet kom vå-

ren 2021. 
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Mål tagna i budget 2021 

Kommunstyrelseförvaltningen (exkl samhällsbyggnadsavd) 

Perspektiv Mål Måluppfyllelse  

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

Invånare 

och brukare 

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

Verksamhet 

och  

medarbetare  

Nöjda och friska medarbetare samt chefer 

med ett utvecklande ledarskap.  

Andelen chefer som genomgått/genomgår ledar-

skapsprogrammet: 170 

Program 11 avslutades. Program 12 pågick 2021 

och program 13 startade. Program 14 startade feb-

ruari 2022. Målet är uppfyllt. 

 

Andelen som i medarbetarenkäten anger att de är 

nöjda med ledarskapet. Vi ser att HME gällande 

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

 

Andelen som i medarbetarenkät känner att de kan 

påverka. Vi ser att det är ökning i medarbetarenkä-

ten 2019. Nära målet. 

 

Andelen som i medarbetarenkät känner diskrimine-

rade eller kränkta. Vi ser i resultatet av medarbeta-

enkäten att siffrorna är oförändrade sedan förra 

mätningen 2017 vilket gör att vi måste arbeta mer 

aktivt med den psykosociala arbetsmiljön.  

Målet är inte uppfyllt. 

  
Då alla ovanstående indikatorer ingår i totala målet 

gör att vi snittar måluppfyllelsen till Nära målet. 

 

Utveckling  
Kommunstyrelsen ska arbeta för ökad tillit 

och socialt kapital. 

Förbättrad placering i Svenskt Näringslivs företags-

ranking.  

 

Socialnämnden 

Perspektiv Mål Måluppfyllelse  

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

Invånare 

och brukare 

Brukare och patienter ska vara nöjda med 

de insatser som ges.  

Har inte genomförts på alla områden under 2021. 

(Målnivå: minst genomsnittsnivå)  
 

Verksamhet 

och  

medarbetare  

Verksamheten ska ha medarbetare med 

god kompetens att utföra sitt uppdrag. 

74 % av tillsvidareanställda medarbetare har ade-

kvat kompetens för sitt uppdrag (Målnivå: 80 %)  
 

Utveckling  

Invånare och brukare ska ges möjlighet till 

trygghet, säkerhet och självständighet 

genom att det finns verksamhet som mots-

varar behov.  

61 beslut har inte kunnat verkställas (helt eller del-

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

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

Barn– och Utbildningsnämnden 

Perspektiv Mål Måluppfyllelse  

Ekonomi 
En ekonomi i balans där resurserna förde-

las behovsstyrt. 

Målet är inte uppfyllt. Förvaltningen redovisar ett 

underskott på 3,5 mnkr.  

 

Invånare 

och brukare  

Vårdnadshavare i förskola/skola och ele-

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

föregående år. Målet nås i förskola, medan gymna-

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

att nås, både i grundskolan och i gymnasiet.  

 

Verksamhet 

och  

medarbetare  

Alla på förvaltningens arbetsplatser 

präglas av en god psykisk och fysisk ar-

betsmiljö. 

I vårens medarbetarenkät nås målet i samtliga 

verksamheter, förutom gymnasiet, som är på väg 

mot målet. I den psykosociala undersökningen nås 

målet i samtliga verksamheter, men frågor om ar-

betsbelastning ligger lägre, framförallt i grundsko-

lan.  

 

Utveckling  

Alla förskolor och skolor har en miljö fri 

från kränkande behandling, diskriminering 

eller trakasserier. 

Genomsnittet för påståendet ”Jag känner mig trygg 

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

skala. Båda värdena har ökat jämför med föregå-

ende år. Vimmerby kommun har ej fått någon kritik 

på anmälningar till Skolinspektionen gällande krän-

kande behandling.  

 

Överförmyndare i samverkan 

Perspektiv Mål Måluppfyllelse  

Ekonomi 

En ekonomi i balans. Överskott främst beroende av effektiv granskning 

av årsrapporter utan stort behov av externa 

resurser. 

 

Årlig utbildning av ställföreträdare.  Pandemiåret har begränsat möjligheterna men alla 

nya ställföreträdare får en god introduktion/

utbildning. 

 

Invånare 

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

företrädare. 

 

Verksamhet 

och  

medarbetare  

Överförmyndaren ska arbeta för att ha en 

god tillgänglighet, gott bemötande och 

snabb handläggning med hög kvalité.  

Hög effektivitet och bra bemötande. Även ställföre-

trädare som brister får en positiv hjälp att hantera 

sina uppdrag.  

 

Effektiv handläggning av anmälningar om 

behov av ställföreträdare.  

Bra rutiner i kommunerna och i kontakt med andra 

myndigheter.  

 

Medarbetare och överförmyndare ska ha 

kompetens för att utföra sitt uppdrag.  

Erfaren och hög kompetens som får utbildning och 

samverkar i nätverk.  

 

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

Utveckling  

Införande av e-tjänst för att effektivera 

redovisning för ställföreträdare och hand-

läggare.  

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

Miljö- och Byggnadsnämnden 

Perspektiv Mål Måluppfyllelse  

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

nämnd -7 tkr.  
 

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

med servicen och ger förvaltningen fortsatt höga 

betyg i Insiktsmätningen för information, tillgänglig-

het, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och 

effektivitet.  

 

Invånare 

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

tillsyn som är planerad och målet är uppnått.  

 

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

timation vid provköp av tobak vid samtliga tillfällen. 

Målnivån uppnåddes till 70%.  

 

Verksamhet 

och  

medarbetare  

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

gott.  
 

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

na tycker att ledarskapet är gott.  

 

Stolthet. Betygen för stolthet har ökat och samtliga medar-

betare känner stolthet över sitt arbete.  
 

God personalhälsa. Förvaltningen har en god personalhälsa med fort-

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

Utveckling  

Hållbara planer. Resultatet av ESTER visar en total påverkan med 

värdet -1 för de detaljplaner som antagits under 

året, vilket innebär att målet inte uppnås.  

 

Ständigt förbättrat hållbarhetsarbete. I Aktuell Hållbarhets ranking tappar Vimmerby 5 

placeringar till plats 141 och Hultsfred klättrar 21 

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

inte.  

 

Symbolfärgernas betydelse 

  
Målet är  

uppfyllt 
  

Nära  

målet 
  

Målet är inte  

uppfyllt 
  

Uppgift saknas eller 

kan inte bedömas 
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Ord– och begreppsförklaringar 
Anläggningstillgångar 

Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande bruk 

så som byggnader, mark, inventarier, maskiner och 

aktier. 

 

Ansvarsförbindelser 

Förpliktelse i form av borgensåtagande, ställda panter 

och dylikt. Om förpliktelsen måste infrias belastar den 

resultatet. 

 

Avskrivning 

Årlig värdeminskning av anläggningstillgångar där av-

skrivningen sker utifrån förväntad livslängd. 

 

Avsättning 

Förpliktelser som är säkra eller högst sannolika till sin 

förekomst men ovissa till belopp och infriandetidpunkt. 

När förpliktelsen uppstår belastas resultatet. 

 

Balanskrav 

Lagstadgat krav om att kommunens intäkter ska över-

stiga kostnaderna. 

 

Balansräkning 

Visar den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfället 

samt hur kapitalet har använts (tillgångar) och hur det 

har anskaffats (skulder och eget kapital). 

 

Blandmodellen 

Redovisningen av kommunens pensionsskuld görs dels 

som skuld i balansräkningen för intjänad pensionsrätt 

efter 1998 men även som en ansvarsförbindelse utan-

för resultat- och balansräkningen för pensionsrätt intjä-

nad före 1998. 

 

Derivat 

Ett värdepapper vars värde beror på värdet av den un-

derliggande tillgången. Olika former av derivat är op-

tioner, terminer och swappar. De vanligaste formerna 

av underliggande tillgångar är valutor, aktier, obligation-

er, räntor, råvaror och index. 

 

Eget kapital 

Skillnaden mellan tillgångar samt skulder och avsätt-

ningar. Visar kommunens förmögenhet, dvs alla tidi-

gare års sammanräknade resultat.  

Det egna kapitalet består av:  

 Anläggningskapital, bundet kapital i anläggning-

ar. 

 Rörelsekapital, fritt kapital för framtida drift– och 

investeringsändamål. 

 

Exploateringsverksamhet 

Åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningsställa 

råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor 

eller industrier. 

Finansiell leasing 

Avtal där äganderätten kan övergå till leasetagaren 

(kommunen) vilket innebär att de ekonomiska risker 

och fördelar som är förknippat med ägandet också 

övergår. 

 

Kapitalkostnader 

Samlingsbegrepp för planmässig avskrivning och intern 

ränta. En investeringskostnad fördelat över tid. 

 

Kassaflödesanalys 

Beskriver hur kommunen fått in pengar under året och 

hur de använts. 

 

Kommunkoncern 

I kommunkoncernen ingår Vimmerby kommun och Vim-

merby kommun Förvaltnings AB-koncernen (VkF). Se 

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

koncernen. 

För att få fram kommunkoncernens resultat– och  

balansräkning tas alla mellanhavanden bort mellan bo-

lagen och kommunen såsom fordringar, skulder, försälj-

ning, inköp och andra resultatpåverkande poster. 

Vimmerby kommun äger Vimmerby kommun Förvalt-

nings AB till 100%. 

 

Kortfristig fordran/skuld 

Lån, fordran, skuld som förfaller till betalning inom ett 

år. 

 

Likvida medel 

Kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt, 

till exempel kassa– och banktillgångar.  

 

Likviditet 

Betalningsberedskap på kort sikt. Består av kassa– och 

bankmedel. 

 

Långfristig fordran/skuld 

Lån, fordran, skuld som förfaller till betalning senare än 

ett år efter balansdagen. 

 

Nettoinvesteringar 

Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag. 

 

Nettokostnader 

Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och 

ersättningar. Finansieras med skattemedel. 

 

Nyckeltal 

Mäter förhållandet mellan två enheter. 

 

Omsättningstillgångar 

Tillgångar som på kort tid kan omsättas till likvida  

medel och inte är avsedda för stadigvarande bruk, till 

exempel förråd, exploateringsfastigheter, fordringar, 

kassa och bank. 
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Periodisering 

Fördelning av intäkter och kostnader till rätt redovis-

ningsperiod. 

 

Resultaträkning 

Sammanfattar intäkter och kostnader och nettot av 

detta är årets resultat, vilket då blir årets förändring av 

det egna kapitalet. 

 

Resultatutjämningsreserv 

Kommunen kan bygga upp en reserv via det egna kapi-

talet för att kompensera perioder med sämre skattein-

täktsutveckling och utjämna över konjunkturcykler. 

 

Ränteswap 

Avtal mellan två parter om en utväxling eller ett byte av 

räntebetalningar under en given löptid, till exempel byte 

av fast ränta mot rörlig. 

 

Rörelsekapital 

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga 

skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finan-

siella styrka. 

 

Självfinansieringsgrad 

Beskriver hur stor del av kommunens intäkter som  

finansierar årets investeringar och som man alltså inte 

behövt låna till. 

 

Soliditet 

Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, d v s 

graden av egenfinansierade tillgångar. Beskriver den 

långsiktiga betalningsförmågan. Uttrycks i procent. 

 

Stibor 

STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) är en dag-

lig referensränta beräknad som ett medelvärde av rän-

torna SEB, Nordea, Svenska Handelsbanken, Swed-

bank och Danske Bank ställer till varandra för utlåning i 

svenska kronor. STIBOR används som referens för 

räntesättning eller prissättning av derivatinstrument.  

 

Årsarbetare 

Antal anställda omräknade till heltidsanställningar. 

 

Ord– och begreppsförklaringar 
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Anteckningar
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Anteckningar
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-04-19 

 
 

 
 
 
 
 
§ 145  2022/120 2022.1534  
 

Årsredovisning och ansvarsfrihet 2021 för Vimmerby kommuns bolagskoncern 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 
 

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

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

3. uppdra till kommunens stämmoombud att vid årsstämman för Vimmerby kommun Förvaltnings 
AB 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 för samtliga i koncernen ingående bolag och deras styrelseledamöter  
och verkställande direktörer, samt att 
 

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

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-04-19 

 

 
 

Anmälan om jäv 
Jäv noteras enligt följande: 
 
Vimmerby kommun förvaltnings AB Marie Nicholson (M), Jacob Käll (C), Helen Nilsson (S) 
Vimarhem AB  Ingen jävig 
Vimmerby Energi och miljö AB Ola Gustafsson (KD) 
Vimmerby Energiförsäljning AB Ola Gustafsson (KD) 
Vimmerby Energi Nät AB  Ola Gustafsson (KD) 
Vimmerby fibernät AB  Ola Gustafsson (KD) 
 

 
Sammanfattning 
Vimmerby kommun Förvaltnings AB (VkF) ägs till 100 % av Vimmerby kommun. Bolaget är 
moderbolag i en koncern där alla kommunens helägda aktiebolag är samlade. Bolaget har till föremål för 
sin verksamhet att äga och förvalta helägda aktiebolag (kommunens tidigare helägda bolag), 
övergripande samordna ägaransvaret för de kommunala företagen inom Vimmerby kommun i syfte att 
uppnå ett optimalt resursutnyttjande. Vidare har bolaget till uppgift att, svara för ekonomisk uppföljning 
av dotterbolagen samt förmedla information om dotterbolagens verksamhet till kommunstyrelsen. 
Vimmerby kommun Förvaltnings AB är moderbolag för de helägda bolagen Vimmerby Energi & Miljö 
AB (med dotterbolagen Vimmerby Energiförsäljning AB och Vimmerby Energi Nät AB), Vimarhem 
AB och Vimmerby Fibernät AB. Dessa aktier har ett bokfört värde på totalt 163,6 mnkr i moderbolagets 
bokslut för 2021. 
 
Revisionsberättelse är upprättad. Underlag för revision har varit årsredovisningen, av styrelsen fattade  
väsentliga beslut samt åtgärder och förhållanden i bolaget. Utifrån denna granskning har revisorerna 
tillstyrkt 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 upprättat. Där konstateras att bolaget skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt  
tillfredställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att verksamheten 2021 i Vimmerby kommun Förvaltnings AB 
och de dotterbolag som ingår i VkF-koncernen varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Stämmodirektiv överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande. 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-04-19 

 

 
 

Beslutsunderlag 
KS 2022.778 Ansvarsfrihet 2021 VKF-koncernen AB 
KS 2022.1039 Årsredovisning Vimmerby Energiförsäljning AB 2021 med underskrifter 
KS 2022.1406 Granskningsrapporter och revisionsberättelser för Vimmerby kommuns bolag 
KS 2022.1040 Årsredovisning Vimmerby Fibernät AB 2021 med underskrifter 
KS 2022.1038 Årsredovisning Vimmerby Energi Nät AB 2021 med underskrifter 
KS 2022.1037 Årsredovisning Vimmerby Energi & Miljö AB 2021 med underskrifter 
KS 2022.1036 Årsredovisning Vimarhem AB 2021 med underskrifter 
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige 

Datum  
2022-04-04 

 
 

 
 
 
 
 
§ 25  2022/120 2022.1283  
 

Årsredovisning 2021 för Vimmerby kommuns bolag 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningarna 2021 för Vimmerby kommun Förvaltnings 
AB (VkF AB) och de dotterbolag som ingår i VkF-koncernen. 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till årsredovisning 2021 för sin 
bolagskoncern vars moderbolag heter Vimmerby kommun Förvaltnings AB. Av det framgår att 
resultatet uppgår till +11,7 mnkr för VkF-koncernen och till +1,8 mnkr för Vimmerby kommun 
Förvaltnings AB. Av ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse framgår närmare information om 
bolagens ekonomiska förutsättningar efter det gångna året. 
 
Revisionsberättelsen följer med som underlag till denna mötespunkt endast för kännedom i det här 
skedet. Frågan om ansvarsfrihet kommer upp på kommunfullmäktiges sammanträde 2022-05-09. 
 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-03-15 § 73 Årsredovisning 2021 - Vimmerby kommun Förvaltnings AB och dess 
dotterbolag 
Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2021 VKF-koncernen, KS 2022.778 
Årsredovisning Vimmerby kommun Förvaltnings AB och VkF-koncernen 211231, KS 2022.783 
Årsredovisning Vimarhem AB 2021, KS 2022.1036 
Årsredovisning Vimmerby Energi & Miljö AB 2021, KS 2022.1037 
Årsredovisning Vimmerby Energi Nät AB 2021, KS 2022.1038 
Årsredovisning Vimmerby Energiförsäljning AB 2021, KS 2022.1039 
Årsredovisning Vimmerby Fibernät AB 2021, KS 2022.1040 
Granskningsrapporter och revisionsberättelser om årsredovisningen för Vimmerby kommuns 
bolag, did 244540 
 

Beslutet skickas till 
Vimmerby kommuns bolag 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige 

Datum  
2022-04-04 

 

 
 

Ekonomiavdelningen 

183



Skrivelse Sida
1 (1)

2022-04-08 Ärendenr 
2022/168

Kommunfullmäktiges presidium

Id 
2022.1551

Årsredovisning för Kommunalförbundet Itsam 2021

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger årsredovisningen för Kommunalförbundet ITSAM till handlingarna.

Kommunfullmäktige beviljar Kommunalförbundet Itsam ansvarsfrihet för år 2021.

Ärendet 
Kommunalförbundet ITSAM har tagit fram en årsredovisning för år 2021. Reglerna om kommunal-
förbund finns i kommunallagen. Kommunalförbundet Itsam leds av en direktion. Det är Itsam:s 
direktion som beslutar i frågan om att godkänna årsredovisningen. Den tas upp i medlemskommunernas 
kommunfullmäktige endast för kännedom. 

Revisorerna har lämnat en revisionsberättelse där de rekommenderar att ansvarsfrihet beviljas. 
Fullmäktige får behandla revisionsberättelsen utan föregående beredning. 

Beslutsunderlag
Årsredovisning Itsam 2021, KS 2022.1235

Kommunfullmäktiges presidium
Leif Larsson (C)
Ordförande

Gudrun Brunegård (KD)
1 vice ordförande

Lennart Nygren (S)
2 vice ordförande
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.	

Ordförande: Leif Larsson
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Revisionsrapport 

 

 
Granskning av god 
ekonomisk hushållning 
2021 
 
 

 

Kommunalförbundet Itsam 

Mars 2022 

 

 

 

Projektledare: Susanne Lindberg 

Projektmedarbetare: Linda Roth 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat om resultaten för 
god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål förbundsdirektionen beslutat. Upp-
draget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga bedöm-
ning om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.  

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning: 

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål förbundsdirektionen beslutat 
avseende god ekonomisk hushållning?  

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit 
några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara inte 
förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit 
några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara delvis 
förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 2021.  

Direktionen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade målupp-
fyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige och 
revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen 
avser. 

Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredo-
visning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap 2 § bedöma om resultaten i årsredovis-
ningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning 
ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.  

Förbundsdirektionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 
resultatet är förenligt med de mål förbundsdirektionen beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål förbundsdirektionen beslutat 
avseende god ekonomisk hushållning? 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning 

Avgränsning och metod 

Granskning av förbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs 
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom 
genomgång av förbundets årsredovisning.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2022-03-31. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av controller. 
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Granskningsresultat 
God ekonomisk hushållning 

Förbundsdirektionen har fastställt ett måldokument för perioden 2021 - 2023 innehållande 
ett antal finansiella mål och verksamhetsmål. 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning som fastställts i budget för 2021. Av den framgår att det finansiella målet inte 
är uppfyllt. Förbundsdirektionen anser dock att målet är delvis uppfyllt. 

Finansiella mål Utfall 2021 Måluppfyllelse 

En budget i balans där 
redovisat resultat 
uppgår till 0 Tkr. 

+ 2 729 tkr Noll kronor 

 

Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets verksamhetsmål för god ekonom-
isk hushållning som fastställts i budget 2021. Målen återrapporteras enligt en skala 1 – 5, 
där ett innebär ej uppfylld eller ej påbörjad, två bristfälligt uppfylld, tre delvis uppfylld, fyra 
fortgår enligt plan och fem genomfört. Av den framgår att ett (5,6 %) är ej påbörjad alt ej 
uppfylld, tre (16,7 %) är bristfälligt uppfyllda, fem (27,8 %) är delvis uppfyllda, fyra (22,2 
%) fortgår enligt plan och fem (27,8 %) är genomförda. 

Bedömning 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit 
några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara inte 
förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit 
några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara delvis 
förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 2021.  

Direktionen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade målupp-
fyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. 
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Bedömning utifrån 
revisionsfrågan 
 

Revisionsfråga Bedömning  

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med de 
mål förbundsdirektionen 
beslutat avseende god 
ekonomisk hushållning? 
 

 
 
 
 

 

Finansiella mål 
 

Nej 
Har ett mål om att redovisa 
nollresultat vilket inte är 
uppfyllt. 
 

 

Verksamhetsmål Delvis  
Av 18 mål är 5 genomförda. 
 

 

 

 
2022-03-31  
 
 

 

Susanne Lindberg     
___________________________   

Uppdragsledare      

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av 
kommunalförbundet Itsam enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 15 
december 2021. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela 
eller delar av denna rapport.  
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat kommunens års-
redovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk 
del av revisionsplanen för år 2021. 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en rätt-
visande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om årsredovisning 
är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal verksamhet. 

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:  

Område Uppfyller kraven  

Förvaltningsberättelse 
 
 

Ja 
 
 
 

 

Resultaträkning Ja 

 

Balansräkning Ja 

 

Kassaflödesanalys Ja 

 

Noter Ja 

 

Investeringsredovisning Ja 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige och 
revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen 
avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets ekonomiska 
ställning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen 
av årsredovisningen. Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en rätt-
visande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om årsredovisning 
är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal verksamhet. 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 
● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 
● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 
kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera 
såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner i Sverige. Det innebär att 
den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av förbundsdirektionen 2022-03-31. 
Rapportens innehåll har sakgranskats av controller.  
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Granskningsresultat 
Räkenskaper 

Resultaträkning 

Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga1 avvikelser noterats. 

Balansräkning 

Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser noterats. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Noter 

Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Bedömning 

Vi bedömer att förbundets räkenskaper3 i allt väsentligt är rättvisande.  

  

 
1 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av 
kommunalförbundet. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommunalförbund och 
verksamheter. 
2 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av 
kommunalförbundet. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommunalförbund och 
verksamheter. 
3 Med räkenskaper menar kommunalförbundets resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och 
noter. 
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Förvaltningsberättelse och investeringsredovisning 
Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.  

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14. 

Bedömning 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att förvaltningsberättelsen och investeringsredovisningen inte är upp-
rättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed. 

 

 

 

2022-03-31 
 

Susanne Lindberg      
___________________________   

Auktoriserad revisor    

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av 
kommunalförbundet Itsam enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 15 
december 2021. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela 
eller delar av denna rapport.  

199



 Sid  1  (  31  ) 

 Kommunalförbundet 
 Itsam 

 Årsredovisning 2021 

 Kommunalförbundet Itsam, Teknikringen 9, 583 30 Linköping 

 Tel: 0494 – 197 00, Fax: 0494 – 197 99, Org nr: 222000 – 2584 

200



 Sid  2  (  31  ) 

 Innehåll 
 Förvaltningsberättelse  3 

 Översikt över verksamhetens utveckling  3 
 Den kommunala koncernen  4 
 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning  4 
 Händelser av väsentlig betydelse  4 
 Händelser av väsentlig betydelse efter årets slut  5 
 Styrning och uppföljning av verksamheten  6 

 Ekonomifunktionen  6 
 Strategi och Projekt  7 
 SITHS/HSA  8 
 Teknik  8 
 Telefoni  8 
 Säkerhet  9 
 Användaravdelningen  9 
 Dataskyddsombud/informationssäkerhetssamordnare  11 

 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning  13 
 Måluppfyllelse  13 
 Ekonomiuppföljning  15 

 Balanskravsresultat  15 
 Väsentliga personalförhållanden  16 
 Förväntad utveckling  17 

 Finansiella rapporter och noter  18 
 Resultaträkning  18 
 Balansräkning  22 
 Kassa�ödesanalys  24 
 Investeringsredovisning  25 
 Upplysningar och noter  26 

 Kommunalförbundet Itsam, Teknikringen 9, 583 30 Linköping 

 Tel: 0494 – 197 00, Fax: 0494 – 197 99, Org nr: 222000 – 2584 

201
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 Förvaltningsberättelse 
 Kommunalförbundet  Itsam  avlämnar  här  årsredovisning  för  verksamhetsåret  2021. 
 Årsredovisningen  syftar  till  att  ge  läsaren  en  översiktlig  redogörelse  för  utvecklingen  av  Itsams 
 verksamhet. 

 Itsams syfte 
 Itsams  uppdrag  är  att  svara  för  it-verksamheten  i  medlemskommunerna  och  samtliga  därmed 
 förbundna frågor liksom investeringar. Detta förverkligas genom följande punkter: 
 1.  Itsam ger medlemskommunerna en gemensam it-organisation med bred och djup 

 kompetens. 
 2.  Itsam ska leverera funktion och vara en betjänande och informerande stödverksamhet. 
 3.  Itsam ska på uppdrag bygga ut �bernätet till medlemskommunernas invånare. 
 4.  Itsam ska vara medlemskommunernas beställarkompetens när det gäller it-relaterade frågor. 
 5.  Itsam ska vara en katalysator för medlemskommunernas digitaliseringsarbete. 

 Översikt över verksamhetens utveckling 

 Huvudverksamhet  2021  2020  2019*  2018*  2017* 
 Antal medlemskommuner  6  6  6  6  6 
               
 Verksamhetens intäkter  111 086  102 826  98 343  90 943  88 096 
 Verksamhetens kostnader  -108 168  -101 381  -97 812  -88 967  -84 702 
 Finansiella poster  -189  -243  -121  -247  -147 
 Årets resultat  2 729  1 202  -933  1 729  3 246 
 Resultat som del av omsättningen  2,5%  1,2%  -0,95%  1,9%  3,7% 
               
 Soliditet (eget kapital/totalt kapital)  16%   15%  20%  25%  29% 
 Långfristig låneskuld  16 140  28 441  14 306  0  7 066 
 Investeringar, ink �nansiell leasing (netto)  28 818  28 533  14 663  2 696  10 219 
               
 Antal anställda per 31/12  46  49  52  54   49 
               
 Sidoverksamhet  2021  2020  2019  2018  2017 
 Verksamhetens intäkter  4 049  2 584  1 578  15 362  28 572 
 Verksamhetens kostnader  -4 049  -2 584  -1 578  -15 362  -28 572 
 Årets resultat  0  0  0  0  0 
 *Jämförelsesiffror ej justerade avseende redovisning av finansiell leasing. 

 Med kommunalförbundets huvudverksamhet avses tillhandahållandet av system och tjänster till 
 kommunernas verksamhet. Med kommunalförbundets sidoverksamhet avses de �berutbyggnadsprojekt som 
 Itsam genomför å kommunernas räkning. 
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 Kommunalförbundets intäkter och kostnader för huvudverksamhet ökar successivt mellan åren. 
 Denna ökning förklaras i huvudsak av ökad efterfrågan från kommunerna som blir mer och mer 
 digitaliserade i sina arbetssätt. Efterfrågan på teknisk utrustning såsom datorer och accesspunkter 
 ökar likväl som efterfrågan på olika verksamhetssystem. 

 Sidoverksamheten har alltid ett nollresultat då samtliga kostnader för bredbandsutbyggnad 
 vidarefaktureras kommunerna. Sidoverksamhetens storlek beror på hur många �berprojekt som är 
 igång. Sedan 2019 har målsättningen varit att underentreprenörerna ska fakturera kommunerna 
 direkt istället för att fakturorna ska passera Itsam. Detta förklarar den stora minskningen över tid. 

 Den kommunala koncernen 
 Kommunalförbundet Itsam består av medlemskommunerna Boxholm, Kinda, Vimmerby, Ydre, 
 Åtvidaberg och Ödeshög. Alla kommuner har lika stort in�ytande i kommunalförbundet, det vill 
 säga 16,7%. Ingen av kommunerna innehar därmed minst 20% av rösterna i direktionen som är 
 Itsams beslutande organ. Itsam har inte själv något intresse i något annat bolag. Itsam ingår därmed 
 inte i någon koncern. 

 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
 Coronapandemin har fortsatt påverkat såväl verksamhet som ekonomi under året. 
 Efter en vår med distansarbete kunde vi påbörja återgång till arbetet för att i början av december 
 återigen drabbas av nya restriktioner. Detta har medfört, och medför fortsatt, en annorlunda 
 situation för våra medarbetare i form av karantänsregler och större krav att sitta och arbeta 
 hemifrån. 

 Kommunalförbundet har under året erhållit kompensation för höga sjuklönekostnader om 130 
 Tkr. 

 För att minimera ränterisken löper upplåningen inom kommunalförbundet till 91,5  % av 
 lånestockens storlek med fast ränta. För att minimera valuta- och ränterisker vid inköp samt leasing 
 av hårdvara som Itsam i sin tur hyr ut till medlemskommunerna uppdateras priserna ut mot 
 kommunerna på samma sätt som leverantörernas prissättning gentemot Itsam ändras. 

 Händelser av väsentlig betydelse 
 ●  Fortsatt coronapandemi. 
 ●  Kinda kommuns inriktningsbeslut att lämna kommunalförbundet. 
 ●  Ny digital plattform. 
 ●  Ny förbundsdirektör tillsatt från och med den 12 augusti. 

 Coronapandemin har fortsatt de�nierat en stor del av 2021. Distansarbete till följd av restriktioner 
 har fortsatt satt stort fokus på den digitala mognaden och drivit på digitaliseringsarbetet. Av Itsams 
 medarbetare har de allra �esta haft möjlighet att arbeta på distans och mötesstrukturen har 
 utvecklats till att vara mer hybrid, vilket innebär att både deltagare på plats såväl som deltagare på 
 distans upplever samma delaktighet i mötet. 
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 Utifrån Kinda kommuns inriktningsbeslut om utträde har två rapporter tagits fram under året av 
 PwC. Dessa rapporter belyser komplexiteten och ger ett antal olika rekommendationer utifrån 
 tidsplan, aktiviteter etcetera. Kinda kommun har inte kunnat fatta ett formellt beslut kring utträde 
 baserat på dessa rapporter, inte heller de rapporter de själva tagit fram. Utifrån detta har Itsam fått i 
 uppdrag att tillsammans med företrädare för Kinda kommun att ta fram ett förslag till utträdesavtal 
 som kan vara tillräckligt för att erhålla beslut. Detta avtal kommer att presenteras under våren 2022. 

 Den upphandling av digital plattform som gjordes under hösten 2020 resulterade i inköp av Google 
 Workspace. Projektets plan var att alla medlemskommuner samt Itsam under våren skulle gå över till 
 Google Workspace. Då vissa kommuner ansåg att säkerhetsfrågor inte var utredda migrerades endast 
 Itsam och Åtvidabergs kommun över till Google Workspace den 26 april och övriga 
 medlemskommuner migrerades den 15 november. Projektet har förlängts och förändrats under året 
 och har tagit mycket resurser i anspråk. Internt på Itsam har resurserna främst varit i form av 
 arbetstimmar hos medarbetarna i projektorganisationen. 

 Itsam har tillsammans medlemskommunerna skapat en styrgrupp för att bättre kunna hantera 
 risker och utmaningar vilket fallit mycket väl ut. Projektet väntas fortlöpa till första kvartalet 2022 
 för att därefter avslutas. 

 I mars 2021 slutade tidigare förbundsdirektören och ersattes av en tillförordna förbundsdirektör 
 under rekryteringstiden. Den nya förbundsdirektören började sin tjänst den 12 augusti 2021. 
 Under hösten har arbetet präglats av fokus på kommunikation såväl internt inom Itsam, såväl som 
 hos våra medlemskommuner. Arbete genomförs för att kartlägga processer och hitta mer enhetliga, 
 tydliga och transparenta förhållningssätt inom alla delar av Itsam. 

 Händelser av väsentlig betydelse efter årets slut 
 2021 har generellt präglats av högt tempo, snabba beslut och olika möjligheter att arbeta på 
 kontoret alternativt hemifrån. Under året har många olika projekt och initiativ dragits igång vilka 
 fortsätter in i 2022. Nedan beskrivs de mest väsentliga händelser efter årets slut som vi bedömer 
 kommer ha inverkan på kommande år. 

 1.  Avslutande av Google Workspace projektet. 
 2.  Framtagande av utträdesavtal Kinda. 
 3.  Fortsatt klarläggande och förtydligande av olika processer. 
 4.  Överprövning av HR-upphandling. 
 5.  Invasionen i Ukraina 

 1. Google Workspace projektet kommer att avslutas under första halvan av 2022 och kommer att ge 
 stora e�ekter på vår egen organisation såväl som på våra medlemmars möjligheter till att arbeta mer 
 distribuerat i vår hybrida värld. Speci�kt kommer projektet innebära en förändring i hur vi kommer 
 att arbeta med våra beslut mer transparent och mer tillsammans med våra medlemskommuner i och 
 med att vi har en ambition att införa en ny typ av styrgrupp, “Styrgrupp digitalisering”, vilket 
 förutom att vara stöd för de lokala digitaliseringsstryrgrupperna ute hos våra medlemskommuner 
 också kommer att vara ett naturligt forum att diskutera kommande utveckling. 

 Kommunalförbundet Itsam, Teknikringen 9, 583 30 Linköping 

 Tel: 0494 – 197 00, Fax: 0494 – 197 99, Org nr: 222000 – 2584 

204



 Sid  6  (  31  ) 

 2. Avseende Kindas eventuella utträde ur kommunalförbundet Itsam pågår en framtagning av ett 
 förslag till utträdesavtal. Detta avtal kommer att reglera utträdesprocessen i stora drag. Kostnader 
 kring detta är ännu inte de�nierade. 

 3. Inom Itsam pågår sedan hösten 2021 identi�kation och genomlysning av olika processer för att 
 öka transparensen och enkelheten för våra medlemskommuner. Som ett led i detta kommer Itsam ta 
 fram ett ledningssystem under året för att kunna upprätthålla kontroll och löpande e�ektivisering 
 avseende processer och rutiner. 

 4. I slutet av 2021 pågick den andra omgången av upphandling av ett nytt HR system inom Itsam 
 och medlemskommunerna. I början av 2022 avbröts även denna upphandling till följd av att ingen 
 leverantör uppfyllde de krav som fanns speci�cerade i upphandlingsunderlaget. En leverantör 
 begärde då överprövning av beslutet att avbryta upphandlingen. Vi be�nner oss nu i denna 
 överprövningsprocess. 

 5. I slutet av februari 2022 invaderade Ryssland Ukraina. Som en följd av invasionen förväntas priset 
 på energi och livsmedel stiga liksom räntorna. Kommunalförbundet påverkas inte direkt av stigande 
 energi och livsmedelspriser. Energipriset kan eventuellt få viss påverkan på förbundets 
 drivmedelskostnader samt transportkostnader fakturerade från leverantörer, men de bedöms i 
 sammanhanget som små sett till Itsams totala kostnadsmassa.  De stigande räntorna påverkar 
 kommunalförbundets kostnader i viss utsträckning och då framför allt nyupplåningen eftersom 
 91,5% av redan upptagna lån löper med fast ränta. Kriget i Ukraina kommer sannolikt driva på 
 in�ationen vilket kan resultera i höjda personalkostnader under kommande år. 

 Styrning och uppföljning av verksamheten 

 Ekonomifunktionen 
 Under året har arbetet fortsatt med att öka transparensen, få en tydligare styrning av ekonomin samt 
 öka den ekonomiska medvetenheten i organisationen. Produktansvariga �nns och har under året 
 arbetat vidare med vad ansvaret innebär. Grundläggande ekonomiska termer har gåtts igenom och 
 uppföljningsmöten har hållits med produktansvariga. Den ekonomiska medvetenheten har ökat där 
 övrig personal har blivit mer insatt i de ekonomiska frågeställningarna. Arbetet kommer fortgå 
 under 2022 för att kunna uppnå de internt ställda förväntningarna inom ekonomistyrning.. Det 
 fortsatta arbetet kommer 2022 fokusera på: 

 ●  Fortsatt genomlysning av kommunalförbundets kostnadsmassa för att få en ökad 
 transparens i debitering till medlemskommunerna. Innehåll i grundanslag kommer att ses 
 över på detaljnivå. 

 ●  Produktansvariga för de olika system och tjänster som kommunalförbundet levererar till 
 medlemskommunerna kommer fortsätta att kallas till uppföljningsmöten. 
 Produktansvariga förväntas ha både god teknisk samt ekonomisk insikt i det system eller 
 tjänst som den ansvarar för. 

 ●  Repetition samt fördjupad ekonomiutbildning kommer hållas för dem i personalen som är 
 produktansvariga. 

 ●  Ekonomichefsmöten har återupptagits för att i dessa forum på ett transparent och tydligt 
 vis diskutera hur Itsam bör utveckla sin ekonomistyrning. 

 Kommunalförbundet Itsam, Teknikringen 9, 583 30 Linköping 

 Tel: 0494 – 197 00, Fax: 0494 – 197 99, Org nr: 222000 – 2584 

205



 Sid  7  (  31  ) 

 Strategi och Projekt 
 Strategi och Projekt består av verksamhetsutvecklare, koordinatorer samt projektledare. 
 Verksamhetsutvecklarna arbetar dels med att sammanhålla arbetet med Itsams arbetsgrupper samt 
 de styrgrupper som anordnas två gånger per år och förvaltning med stöd av koordinatorer. Utöver 
 detta arbetar verksamhetsutvecklare också i en del projekt. 

 Arbetet under året har till vissa delar inte kunnat genomföras såsom önskats på grund av 
 personalomsättning av nyckelpersoner inom Itsam.  Arbetet har dock återupptagits under hösten 
 med fokus på att tillsammans med våra arbetsgrupper, strukturera och förbättra �ödet och 
 kommunikationen mellan Itsam och verksamheterna. Gruppen arbetar kontinuerligt med att 
 förbättra och förtydliga arbetet samt se över de processer som vi arbetar utifrån. Ett arbete som 
 kommer att fortsätta under 2022 under ledning av vår nya strategi-, och projektchef. 

 Fiberprojekt Boxholms kommun, EU-projekt 
 Boxholms kommun har tidigare ansökt om och blivit beviljade EU-projektstöd om 16 000 Tkr 
 från Landsbygdsprogrammet 2014-2020 för anläggande av �bernät i ett projektområde som 
 omfattar delar av landsbygden i Boxholms kommun samt en liten del av Mjölby kommun. 

 Projektet, med en budget på cirka 35 000 Tkr, omfattar �beranslutning av cirka 200 stycken 
 fastigheter med folkbokförda personer inom ett angivet projektområde på landsbygden. I samband 
 med att vi genomför EU-projektet kommer vi, utanför projektet, även att erbjuda ägare av 
 fritidsfastigheter att ansluta sig till �bernätet. 

 Projektet genomförs enligt Itsams projektmodell och med projektledarresurs på 80 % från Itsam. 
 Övriga resurser i projektet kommer från Itsam, Boxholms kommun och upphandlade 
 entreprenörer. All upparbetad tid och övriga kostnader i projektet faktureras direkt till Boxholms 
 kommun. 

 Projektet be�nner sig nu i slutfasen och 90% av de fastighetsägare som beställt �ber har idag en 
 fungerande �beruppkoppling. Projektet planeras att vara avslutat och avrapporterat till 
 Länsstyrelsen och EU innan 2022-07-01. 

 Projekt Opphem Etapp 2 
 Ett byalag som visat stort intresse med cirka 100 anslutningsmöjligheter, kommunen har beslutat 
 att Opphem ska byggas i �era etapper, där vi under våren och sommaren projekterat första etappen 
 vilket inkluderar ca 60 anslutningsmöjligheter, byggstart skedde under semestrarna och stammen är 
 klar, byggnationsstart för kunder under 2020. Detaljprojektering och kostnadskalkyl för etapp två 
 är beställd av Kinda kommun, och färdigställs under mars 2022. 

 Projekt Åtvidabergs Landsbygd 
 Projektets syfte är att bygga ut kommunens be�ntliga �bernätverk så att alla invånare och 
 verksamheter i Åtvidabergs landsbygd har möjlighet att ansluta till ett framtidssäkert, öppet och 
 leverantörsoberoende bredband, och i och med det även möta det av regeringen uppställda målet 
 om att minst 90 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till ett snabbt bredband om minst 100 
 Mbps (megabits per sekund) år 2020. Syftet är också att projektet ska bygga vidare på det 
 �beroptiska nät som kommunen redan tidigare byggt och utnyttja redan gjorda investeringar på ett 
 för kommunen och invånarna ekonomiskt sätt. 
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 Arbetet fortlöper i Broddebo Åtvidaberg NO och Värna, parallellt med detta sker projektering i 
 övriga områden. 

 Ny digital plattform 
 Utrullning har genomförts under året där Itsam och Åtvidaberg var först ut med att migreras till 
 Google-plattformen. Efter den framgångsrika övergången har framförallt Åtvidabergs kommun 
 varit katalysator för övriga kommuner att våga ta steget, vilket gjordes den 15 november. Arbetet 
 har präglats av gott samarbete mellan alla inblandade och betraktas så här långt som en framgång. 
 Med Googles verktyg har våra medlemskommuner tagit ett stort steg på digitaliseringsresan. 
 Projektet kommer under början av 2022 att avslutas för att övergå i drift. Restpunkter kommer 
 dock att �nnas vilket hanteras vidare av driftorganisationen med förstärkning från relevant övrig 
 personal inom Itsam. Utvärdering av migrering och förväntade kostnadsbesparingar kommer att 
 genomföras under 2022. 

 SITHS/HSA 
 Under hösten 2021 har  beslut tagits att outsourca Itsams SITHS/HSA- verksamhet till Svensk 
 E-identitet. Argumentet för detta är att få en mer rörlig kostnad för kommunerna istället för en fast 
 kostnad som en egen organisation innebär. Initialt är den nya rörliga kostnader något lägre än den 
 gamla fasta kostnaden. Den e�ekt som förväntas är att kommunerna anpassar sitt användande av 
 SITHS-kort till de tjänster som kräver SITHS-kort och därmed minskar sina kostnader. Arbetet 
 förväntas vara avslutat under kvartal 1 2022. 

 Teknik 
 Under 2021 har fortsatt fokus lagts på åtgärder för ökad tillgänglighet och ökad e�ektivitet i den 
 gemensamma it-infrastrukturen för att möta medlemskommunernas förväntningar inom området. 
 Det har fortsatt resulterat i en positiv utvecklingstrend som ska fortsätta under kommande år 
 genom aktiv förvaltning och utveckling av it-infrastrukturen samt genom utveckling av 
 organisationen med arbetssätt. Organisationen har under 2021 haft en personalomsättning som 
 resulterat i ett behov av personalrekryteringar. Marknaden för rekryteringar har under senare av 
 delen av 2021 varit mer överhettad än tidigare vilket medfört något svårare rekryteringsläge jämfört 
 med tidigare under pandemiperioden. 

 Den gemensamma it-infrastrukturen fortsätter att bli mer �nmaskig genom fortsatt utbyggnad av 
 det gemensamma kommunala nätet, vilket främst syns genom ökningar av antalet trådlösa 
 accesspunkter och därmed samma relativa ökning i antalet aktiva switchportar i accessnät. Antalet 
 accesspunkter har stadigt ökats genom åren från drygt 400 stycken 2012 till drygt 1400 stycken 
 2021. En generell komponentbrist under året har gjort att nyinvesteringar har prioriterats och inga 
 reinvesteringar har genomförts. Det betyder att gammal utrustning används under längre tid än 
 ursprungligt planerat. 

 Telefoni 
 Itsam levererar en gemensam telefoniplattform till alla medlemskommuner förutom Vimmerby. 
 Vimmerby kommun använder en tjänstebaserad lösning från en regionalt upphandlad leverantör 
 för Kalmars region. From juni 2021 har Vadstena kommun valt att inte längre vara en del av Itsam 
 telefoniplattform. 
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 Precis som tidigare år ökar antalet mobila enheter såväl som antalet abonnemang. Mobila 
 smartphones blir mer och mer ett arbetsredskap för kommunanställda utöver att vara en telefon 
 som påskyndar övergången från fasta telefoner till mobila. 

 Under 2021 har vi gjort ett arbete för att säkerställa att anknytningar i Trio uppdateras automatiskt 
 med korrekta användaruppgifter. 

 Alla kommuner har nu även kalenderkoppling vilket innebär att man kan hänvisa sin telefon genom 
 att lägga in en händelse i sin Google kalender. 

 Service och supportavtalet med be�ntlig leverantör har förlängts till 2023. Avtalet kommer inte att 
 kunnas förlängas efter 2023 utan måste ersättas med ett nytt avtal som innehåller en ny 
 telefoniplattform som innebär förändringar i vilken typ av telefoner som kan användas i framtiden. 
 Exempelvis kommer fasta telefoner behöva ersättas med softphones eller mobila enheter. 

 Säkerhet 
 Under 2021 har två händelser särskilt satt fokus på IT-säkerhetsarbetet, nämligen Kalix kommuns 
 IT-problem utifrån en ransomwareattack samt en allvarlig säkerhetslucka i en mycket spridd 
 inbyggd programvara som kallas Log4j. Det har gett anledning till genomförda förstärkningar av 
 både säkerhetsverktyg och organisationens förmåga att tidigt upptäcka och minska negativa 
 konsekvenser. Informationssäkerhetsarbetet har också förbättrats under året genom införande av en 
 ny samverkansgrupp mellan medlemskommunerna och Itsam under Itsams ledning. Även under 
 2021 har förvaltningen och utvecklingen av säkerhetsverktyg och organisation fortsatt för att 
 säkerställa säkerhetsarbetet inom områdena sekretess, tillgänglighet, riktighet och spårbarhet för att 
 möta den ständigt ökande hotbilden. 

 Användaravdelningen 
 Serviceteknikerna  hanterar  felavhjälpning  eller  förfrågningar  ute  i  verksamheternas  arbetsplatser 
 och  lokaler.  Serviceteknikerna  hjälper  även  till  med  hela  klientarbetsplatsens  livscykel,  från 
 planering,  inköp,  leverans,  drift  och  förvaltning  till  slutlig  avveckling.  Detta  bildar  sammantaget 
 en  e�ektiv  och  �exibel  hantering  av  it-utrustning  vilket  förutom  sänkta  livscykelkostnader  även 
 ger  ökad  e�ektivitet  och  produktivitet  för  verksamheterna.  Mobiltelefoner  har  under  2021  även 
 de  samma  funktionstänk  med  livscykelhantering  precis  som  med  ex  datorer.  Under  2020 
 infördes  att  A/V  produkter  till  verksamheterna  även  de  skulle  gå  genom  Itsam  och  dessa  inköp 
 sker  även  de  av  serviceteknikerna.  Under  året  har  det  varit  mycket  hjälp  kring  distansarbete  för 
 både  politiker  och  lärare/elever.  Det  har  varit  och  fortfarande  är,  en  utmanande  leveranssituation 
 på  grund  av  global  komponentbrist  till  följd  av  corona-pandemin.  Detta  har  lett  till  att  de 
 löpande  utbytena  har  kommit  efter  lite  då  vi  fått  prioritera  nyleveranser  och  byta  enheter  med 
 fel, i första hand. 

 Den  31:a  december  2021  fanns  det  totalt  9 785  enheter  i  medlemskommunerna.  Datorerna 
 följer  en  livscykel  som  innebär  att  de  byts  ut  vart  tredje  till  fjärde  år  och  har  garantier  kopplade 
 till sig under hela denna tid. 
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 Datorarbetsplatser per 2021‐12‐31 

 Kommun  Bärbara  Stationära  Summa  1-1 datorer  Totalt  Läsplattor 

 Boxholm  205  91  296  370  666  261 

 Kinda  476  150  626  541  1167  348 

 Vimmerby  902  310  1212  1790  3002  391 

 Ydre  200  54  254  245  499  98 

 Åtvidaberg  609  137  746  1371  2117  330 

 Ödeshög  238  55  293  397  690  216 

 Totalt  2630  797  3427  4714  8141  1644 

 Fg. År  2567  834  3401  4537  7938  1562 

 Trenden fortsätter att bärbara enheter och läsplattor ökar mot stationära enheter. 

 Servicedesk  svarar  för  support  till  medlemskommunerna  och  är  användarnas  primära  kontaktyta 
 för  IT-relaterade  frågor.  Ärenden  som  kommer  in  från  användarna  via  telefon,  e-post  eller 
 webbportalen  registreras  i  ett  ärendehanteringssystem  och  de  ärenden  som  servicedesk  inte  löser 
 koordinerar de vidare till övriga grupper inom Itsam. 

 Användarna  kan  med  hjälp  av  e‐post  och  webbportal  anmäla  sitt  ärende  dygnet  runt  och  kan 
 kan  själv  följa  sitt  ärende  via  servicedesksidan.  Växelfunktionen  för  Itsam  bemannas  även  den  av 
 handläggare  inom  servicdesk,  vi  har  även  möjlighet  att  stötta  våra  medlemskommuners 
 telefonväxlar. 

 Vi  har  en  linje  två  support  som  bland  annat  ska  ta  hand  om  ärenden  som  tar  längre  tid, 
 installationer  och  svårare  felsökningar.  Funktionen  är  även  ett  stöd  både  för  första-  som  tredje- 
 linjen.  Denna  funktion  har  varit  framgångsrik  då  ärenden  blir  färre  till  linje  tre.  En  konsekvens 
 av  mindre  antal  ärenden  till  linje  tre  är  att  det  skapar  mer  resurser  för  kvalitetshöjning  av  den 
 tekniska  miljön.  Som  i  sin  tur  ger  mindre  antal  ärenden  till  linje  tre,  en  positiv  spiral  för  kvalité 
 och  tillgänglighet.  Vi  ser  att  under  2022  skulle  behöva  utöka  linje  två  samt  att  det  i  denna 
 funktion  ska  �nnas  möjlighet  med  Nära  IT  uppdrag,  dvs  att  kunna  ge  support  ute  på  plats  hos 
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 användarna.  Vara  proaktiva  och  få  en  större  förståelse  för  verksamheternas  behov  ser  vi  som  två 
 viktiga delar i detta. 

 För  perioden  konstateras  att  Servicedesken  nått  70  procents  lösningsgrad  inom  en  timme  från  det 
 att  ärendet  registrerats.  Med  detta  uppfylls  målet  från  budget  2021  om  en  70  procentig 
 lösningsgrad. 

 Antalet  ärenden  har  under  de  senaste  3  åren  legat  på  ungefär  samma  nivå.  Dock  har  servicenivån 
 minskat  något  från  föregående  år,  detta  kan  förklaras  med  att  vi  har  tjänster  i  vår  driftorganisation 
 som  inte  tillsatts  och  även  att  vi  arbetar  med  att  få  ner  antalet  enklare  ärenden  och  att  mer 
 komplexa ärenden hanteras  av både linje 1 och linje 2. 

 Avslutade ärenden till Itsam under 2021 jämfört med föregående år. 
       Lösta ärenden i % (ITSAM) 

 Per år 
 jan-dec 

 Antal ärenden  Inom 1 
 timme 

 Inom 2 
 timmar 

 Inom 
 1 dag 

 Inom 3 
 dagar 

 Inom 1 
 vecka 

 2017  29 407  52  58  72  84  87 
 2018  29 912  49  55  75  85  89 

 2019  29 609  50  57  71  81  85 

 2020  30 444  53  60  75  86  89 

 2021  30 261  47  54  71  82  87 

 Mål  -  50 %  -  60 %  70 %  80 % 

 Dataskyddsombud/informationssäkerhetssamordnare 
 Dataskyddsombudets uppgift är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen, 
 samt att informera och ge råd till personuppgiftsansvariga kring vilka skyldigheter som gäller enligt 
 dataskyddsförordningen. Itsam är dataskyddsombud för: 

 -  Boxholms kommuns nämnder 
 -  Kinda kommuns nämnder 
 -  Vimmerby kommuns nämnder 
 -  Ydre kommuns nämnder 
 -  Åtvidabergs kommuns nämnder 
 -  Ödeshögs kommuns nämnder 
 -  Kommunalförbundet Itsam 
 -  Ödeshögsbostäder 
 -  Boxholmshus 
 -  Boxholmsteknik 
 -  Åtvidabergs Vatten AB 
 -  Åtvidabergs Renhållning AB 
 -  Vimarhem 
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 Dataskyddsombudets verksamhet utgår från ett årshjul med olika aktiviteter som ska utföras under 
 året. GDPR-rapport skrevs inte 2021 på grund av tidsbrist. De åtgärdsplaner som presenterades i 
 2020 års rapport är dock alltjämt tillämpliga. I det löpande arbetet med att stötta verksamheterna 
 har några återkommande ämnen varit granskning av appar och pub-avtal, tredjelandsöverföringar 
 till USA, och användningen av Google Workspace. 

 Dataskyddsombudet har tillsammans med GDPR-nätverket tagit fram dokumenten “  Policy för 
 hantering av personuppgifter  ” och "  Handbok för hantering  av personuppgifter  ”, två dokument som 
 krävs för att kunna visa upp att dataskyddsförordningen följs. Dokumenten ska fastställas i 
 respektive organisation. Dataskyddsombudet har även deltagit i arbetet med “  Riktlinjer för 
 informationshantering i Google Workspace  ” tillsammans  med projektets styrgrupp. 

 Vad gäller samordning av informationssäkerhet togs skrivelsen “  Plan för informationssäkerhet i 
 Itsam-samarbetet  ” fram för att reda ut ansvaret mellan  organisationerna gällande 
 informationssäkerhet. Varje medlemskommun är ansvarig för sin information och säkerhet. I 
 styrgruppen Informationssäkerhetsrådet ska kommunerna samverka kring de gemensamma 
 informationssäkerhetsfrågorna. Att reda ut ansvarsfrågan bedömdes vara en förutsättning för att 
 kunna skriva nya styrdokument för informationssäkerhet. Nya styrdokument står högst upp på 
 agendan för Informationssäkerhetsrådet under 2022. 

 Ett centralt och viktigt framsteg 2021 är att vi tillsammans inom Itsam och medlemskommuner 
 kommit längre med att de�niera ansvar - både vad gäller dataskyddsförordningen och 
 informationssäkerhet överlag. Med detta som grund kommer det stärka samarbetet kring dessa 
 frågor. 
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 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
 Kommunalförbundets måluppfyllelse avseende ekonomi och verksamhet är i grunden god. Itsams 
 resultat är 2 729 Tkr bättre än det budgeterade nollresultatet. 

 Måluppfyllelse 
 Måluppfyllelsen är i grunden god och redovisas nedan. 

 Måluppfyllelse per 2021-12-31 
 1=ej påbörjad alt ej uppfylld, 2=bristfälligt uppfylld, 3=delvis uppfylld, 4= fortgår enligt plan, 5=genomfört 

 Mål  Upp- 

 fyllelse 

 Kommentar 

 En  budget  i  balans  där  redovisat  resultat 
 uppgår till 0 Tkr. 

 3  Itsam  redovisar  per  31/12  ett  positivt  resultat  om  2  729Tkr 
 vilket  avviker  mot  en  nollbudget.  Målet  är  därför  delvis 
 uppfyllt. 

 Fortsatt utveckling av övergripande 
 processer utifrån ITIL:s ramverk 

 2  Arbetet har utförts med lägre intensitet än planerat utifrån 
 den rådande personella resurssituationen samt andra 
 prioriteringsförutsättningar, t.ex. pandemin. 

 Styrgrupperna för förvaltningschefer 
 inom utbildning, socialtjänst, 
 administration samt samhällsbyggnad 
 och bolag ska trä�as minst två tillfällen 
 för att besluta om kommande, 
 gemensamma, utvecklingsarbeten. 

 4  Ett  styrgruppsmöte  inom  respektive  område  har 
 genomförts  under  våren  och  fortsatta  möten  har  skett 
 under  hösten.  Dock  har  inte  alla  styrgrupper  trä�ats  vid  två 
 tillfällen under året. 

 50 % av serviceärenden ska lösas inom 1 
 timme. 

 4  Under  året  har  47  %  av  serviceärendena  lösts  inom  en 
 timme. 

 80 % av serviceärenden ska lösas inom 
 5 arbetsdagar. 

 5  Under  året  har  87  %  av  serviceärendena  lösts  inom  fem 
 arbetsdagar. 

 70 % av Itsams personal ska uppfatta att 
 de får en relevant kompetensutveckling. 

 4  I  medarbetarenkäten  som  genomfördes  16  nov-  6  december 
 anger  64  %  av  Itsams  medarbetare  att  påstående  ”Jag 
 utvecklas  i  mitt  arbete”  stämmer  bra  eller  mycket  bra. 
 Under  året  har  många  kurser  och  utbildningar  fått  skjutas 
 fram pga av coronarestriktioner. 

 70 % av alla ärenden till Itsam ska lösas 
 av serviceenheten. 

 5  Under året har 84 % av ärendena lösts av serviceenheten 
 (Servicedesk, Linje 2, Servicetekniker, logistik). 
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 90 % av användarna ska vara nöjda 
 gällande kompetens, bemötande och 
 återkoppling. 

 3  Enligt senaste enkätundersökningen som  genomfördes 
 22/2-15/3 var 90 % nöjda med bemötandet, 84,4 % med 
 kompetensen och  77 % nöjda med återkopplingen. 

 Felavhjälpningstiden i servicedesk ska 
 vara 70% inom 1 tim, 80% inom 1 dag, 
 90% inom 3 dagar, 95% inom 1 vecka 

 5  Mätning på perioden 1/1 - 31/12 visar följande åtgärdstid: 
 70 % inom 1 tim, 90 % inom 1 dag, 96 % inom 3 dagar, 98 
 % inom 1 vecka. 

 Felavhjälpningstiden hos servicetekniker 
 ska vara 10% inom 1 tim, 35% inom 1 
 dag, 60% inom 3 dagar, 75% inom 1 
 vecka 

 3  Utfallet är 4 % inom 1 timme, 30 % inom 1 dag, 61 % inom 
 3 dagar och 75 % inom 1 vecka för helår 2021. 

 Genomföra �ytt och uppgradering av 
 ny servermiljö 

 3  Arbetet fortgår, dock med försenat projektavslut p.g.a. 
 komponentbrist men också svårighet att genomföra 
 �beruppkoppling. 

 Genomföra 250 reinvesteringsutbyten 
 av accesspunkter 

 2  Arbetets framdrift är betydligt lägre framskridet än plan, 
 utifrån framför allt komponentbrist. Men också 
 personalbrist och  förändrade prioriteringar från 
 fastighetsansvariga. Av planerade reinvesteringsutbyten är 
 inga genomförda, endast nyinstallationer har genomförts. 
 Reinvesteringarna har medvetet prioriterats ner för att 
 använda de komponenter som levererats till nyinstallation. 
 Därmed får gamla komponenter en påtvingad längre 
 drifttid. 

 Driftsätta ny digital plattform  5  Ny  digital  plattform  är  driftsatt  i  alla  medlemskommuner 
 under året. 

 Ta fram en ny hemsida för Itsam  4  Nya hemsidan driftsattes i början av januari 2022. 

 Implementera nytt 
 ärendehanteringssystem som ersätter 
 Nilex Enterprise som även erbjuds till 
 kommunerna att använda 

 2  Underlag  för  upphandling  togs  fram  under  2021. 
 Upphandling sker i början på 2022. 

 Införa Kontohanteraren för Vimmerby 
 Kommun och de kommunala bolagen 

 5  Införd  hos  Vimmerby  kommun  och  kommunala  bolagen 
 enligt plan. 

 Presentera en gemensam GIS-strategi 
 för Itsams medlemskommuner 

 1  Ej påbörjat under året. 

 I projektet nytt HR-system ska en 
 upphandling vara klar i slutet av året för 
 att kunna implementera ett nytt system 
 under 2022. 

 3  Upphandlingen  avbröts  vid  årsskiftet  då  ingen  leverantör 
 uppfyllt  de  i  upphandlingen  speci�cerade  kraven.  Projektet 
 fortsätter in i 2022. 
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 Ekonomiuppföljning 
 Årets resultat uppgår till 2 729 Tkr vilket är, 2 729 Tkr över budgeterat resultat och 1 527 Tkr 
 högre än 2020-års resultat. 

 Di�erensen om 2 729 Tkr mot budgeterat resultat förklaras i huvudsak av: 
 ●  Personalkostnaderna är drygt 2 036 Tkr lägre än budgeterat vilket förklaras av vakanser, 

 sjukskrivningar och föräldraledigheter under året. 
 ●  Verksamhetskostnaden för Accesspunkter, Accesswitchar och VPN-tjänst blev 

 sammanslaget 1 964 Tkr lägre än budgeterat då inte alla budgeterade leasingavtal  föll ut. 
 Avskrivningskostnaderna blev samtidigt  355 Tkr lägre på grund lägre investeringstakt 
 orsakad av komponentbrist. 

 ●  Leasing- samt avskrivningskostnader för hyrdatorer blev totalt sett 921 Tkr lägre än 
 budgeterat då investeringar ej kunnat genomföras i den omfattning som budgeterats på 
 grund av komponentbrist. 

 ●  Kostnaden för den centrala driftmiljön blev 1 020 Tkr lägre än budget. 
 ●  Utbildningskostnaderna är 832 Tkr lägre än budgeterat. 
 ●  Intäkter för försäljning av uttjänta hyrdatorer var ej budgeterade (1 479 Tkr) 
 ●  Vinst om 201 Tkr vid försäljning av utrustning till Vökby var ej budgeterat. 
 ●  Kostnaden för införandet av Google Workspace avviker från budget med 5 189 Tkr då 

 införandet ej var budgeterat. 
 ●  Att en kostnadsreservering om 498 Tkr avseende en osäker kundfordran har gjorts. 

 Avvikelsen om 1 527  Tkr mot föregående år förklaras framför allt av: 
 ●  Kommunalförbundet krediterade 2020 faktureringen för användarkonton till ett värde av 

 1 682 Tkr. 

 Balanskravsresultat 
 Om kostnaderna överstiger intäkterna ett visst år, är kommunalförbund skyldiga att återställa det 
 negativa resultatet under de närmast följande tre åren. Det innebär att summan av resultaten de tre 
 efterföljande åren måste överstiga det negativa resultatet. 

 I tabellen visas balanskravsresultatet, ackumulerad återställningsplikt samt om återställningsplikten 
 uppfyllts eller inte. 

 Balanskravsresultatet för året uppgår till 2 729 Tkr, det �nns inget återställningspliktigt resultat 
 sedan tidigare att återställa. 

 Belopp i Tkr             
 Redovisat 

 resultat 
 Årets resultat enligt resultaträkningen        2 729 
 Balanskravsresultat              2 729 
                     
                     
 Belopp i Tkr        2021  2020  2019 
 Återställningspliktigt från tidigare år  0  -933  0 
 Uppfyllt återställningsplikt     0  933  0 
 Total återställningsplikt     0  0  -933 
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 Väsentliga personalförhållanden 
 2021 uppgick medelantalet anställda till 47,5 personer varav 23,7% var kvinnor och 76,3% män. 

 Medelantal anställda  2021  2020  2021  2020 
 Kvinnor  11,25  14,8  23,7%  30,3% 
 Män  36,25  34,0  76,3%  69,7% 

 Totalt  47,5  48,8  100%  100% 

 Sjuktalen i förbundet ligger på låga nivåer i de �esta grupper. Tyvärr har långstidssjukskrivningarna 
 stigit kraftigt under året vilket till stor del beror att nyckelpersoner slutat. Detta har medfört 
 turbulens inom organisationen beroende på otydlighet och osäkerhet. Under senare delen av året 
 �nns inga långstidssjukskrivningar. 

 Den totala sjukfrånvaron under 2021 landar på 5,9 procent vilket får anses vara i paritet med övriga 
 delar av Sverige i kommunsektorn (se statistik avseende kvartal 4 år 2021 nedan). 

 Statistik från försäkringskassan: 
 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/kortperiodisk-sy 
 sselsattningsstatistik-ks/pong/tabell-och-diagram/sjukfranvaro-efter-sektor-och-kon-fjarde-kvartalet-2021/ 

 Efter att restriktionerna lättats efter sommaren har Itsam inför en arbetsmodell vi kallar “Det 
 hybrida kontoret”. Denna modell utgår ifrån att varje medarbetare, i samråd med närmaste ledare, 
 kan planera mindre än 50% av sin arbetstid att arbeta hemifrån. Denna modell har mottagits mycket 
 bra och vi arbetade efter den till i slutet av året då nya restriktioner infördes vilket innebar 
 hemarbete i första hand. 

 Löpande personalvårdande aktiviteter genomförs i samverkan med personalklubben ”Trivsam”. 
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 Efter att restriktioner lättades under hösten genomfördes en personalaktivitet medan planerad 
 personalaktivitet inför julen �ck ställas in då nya restriktioner infördes. 

 Sjukfrånvaro  Uttryckt i procent 
 av 

 2021  2020  2019  2018  2017 

 Total sjukfrånvaro  Sammanlagd ordinarie 
 arbetstid 

 5,9%  2,6%  3,0%  6,3%  5,1% 

 Långtidssjukfrånvaro 
 (60 dgr eller mer) 

 Total sjukfrånvaro  36,9%  0%  21,0%  43,4%  24,5% 

 Sjukfrånvaro för 
 kvinnor 

 Sammanlagd ordinarie 
 arbetstid för kvinnor 

 6,1%  2,5%  3,8%  6,9%  5,2% 

 Sjukfrånvaro för män  Sammanlagd ordinarie 
 arbetstid för män 

 5,8%  2,6%  2,6%  6,0%  5,0% 

 Sjukfrånvaro för 
 anställda, 29 år eller 
 yngre 

 Sammanlagd ordinarie 
 arbetstid för anställda, 
 29 å eller yngre 

 3,2%  1,4%  2,1%  4,1%  5,6% 

 Sjukfrånvaro för 
 anställda, 30-49 år 

 Sammanlagd ordinarie 
 arbetstid för anställda, 
 30-49 år 

 9,7%  3,5%  3,8%  8,9%  6,7% 

 Sjukfrånvaro för 
 anställda, 50 år eller 
 äldre 

 Sammanlagd ordinarie 
 arbetstid för anställda, 
 50 år eller äldre 

 1,3%  2,6%  2,4%  1,6%  2,0% 

 Personalomsättning 

 2021  2020  2019 

 15%  29%  20% 

 Personalomsättningen är fortsatt hög inom Itsam. Vi upplever att vi verkar inom en 
 konkurrensutsatt bransch avseende lönenivåer och att vissa anställda lämnar oss för att kunna 
 arbeta närmare hemorten. 

 Förväntad utveckling 

 Under nästkommande räkenskapsår förväntas arbetet med Kinda kommuns utträde ur 
 kommunalförbundet accentueras. Utträdesavtalet kommer under våren 2022 att beslutas med 
 målsättning att kunna påbörja arbetet under hösten. Tillhandahållandet av varor och tjänster till 
 Kinda kommun utgör cirka 20% av kommunalförbundets omsättning, vid deras utträde kan det 
 därför förväntas att Itsams omsättning och kostnader på sikt kommer att minska i samma 
 omfattning om inte förbundet kan kompensera den förlorade omsättningsvolymen med andra 
 intäkter. 
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 Finansiella rapporter och noter 

 Resultaträkning 

 Resultaträkning             
 Belopp i Tkr  Not  2021-12-31  2020-12-31  Budget 2021* 
 Verksamhetens huvudintäkter  2  111 086  102 826  102 564 
 Verksamhetens sidointäkter  2  4 049  2 854  0 
 Verksamhetens huvudkostnader  3  -84 521  -82 430  -84 429 
 Verksamhetens sidokostnader  3  -4 049  -2 854  0 
 Av- och nedskrivningar     -23 647  -18 951  -17 935 
 Verksamhetens resultat     2 918  1 445  200 
               
 Finansiella intäkter  4  19  41  0 
 Finansiella kostnader  5  -208  -284  -200 
 Resultat efter �nansiella poster     2 729  1 202  0 

 Årets resultat     2 729  1 202  0 
               
 *Exklusive intäkter och kostnader för �berutbyggnad       

 Resultaträkningen är ett sammandrag av kommunalförbundets samtliga intäkter och kostnader 
 under räkenskapsperioden. Kommunalförbundet visar ett positivt resultat om 2 729 Tkr. 
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 Huvudintäkter 
 Kommunalförbundets största inkomstkälla är förlusttäckningsbidrag från och försäljning av 
 it-tjänster till medlemskommunerna Kinda, Ydre, Boxholm, Åtvidaberg, Ödeshög och Vimmerby. 
 Förutom åtaganden gentemot medlemskommunerna förekommer viss försäljning till Vadstena 
 kommun, Linköpings kommun och det kommunägda bolaget Vökby Bredband AB samt till 
 företag som köper uttjänta datorer. Itsam verkar bara på den kommunala marknaden och har 
 således ingen försäljning till privata aktörer eller privatpersoner med undantag för försäljningen av 
 uttjänta datorer. 

 Jämfört mot budget har intäkterna (exklusive bredbandsutbyggnad) ökat med 8 522 Tkr, vilket 
 motsvarar en ökning med 8,3 procent. Avvikelsen mot budget förklaras framför allt av: 

 ●  Att prissättning på användarkonton har justerats för att parera kostnader för införandet av 
 Google Workspace som inte var budgeterat. Intäkten avviker med  3 394 Tkr jämfört mot 
 budget. 

 ●  Försäljning av uttjänta datorer, 1 479 Tkr. Denna intäkt var ej budgeterad. 
 ●  En högre leverans av: 

 ○  Underhåll och tillsyn av �bernät, 3 972 Tkr. 
 ○  Hyrdatorer med tillhörande support, 1 310 Tkr 
 ○  Mobiltelefoner med tillhörande support, 526 Tkr 
 ○  Accesspunkter och acceswitchar, 434 Tkr 
 ○  Installationer i fastighetsnät, 312 Tkr. 

 ●  En lägre leverans av: 
 ○  återetableringar, -1 862. 
 ○  projekledartjänster, -1 562 Tkr. 

 Jämfört med föregående år har intäkterna (exklusive bredbandsutbyggnad) ökat med 8 260 Tkr, 
 vilket motsvarar en ökning med 8,0 procent.  Intäktsökningen förklaras framför allt av: 

 ●  Att intäkten för användarkonton har ökat med 5 581 Tkr mellan åren. Införandet av 
 Google Workspace samt fördyringar av Microsoftlicenser har föranlett en justering av 
 prissättningen samtidigt som användarkonton avseende funktionsbrevlådor krediterades 
 2020. 

 ●  Försäljning av uttjänta datorer, 1 479 Tkr. 
 ●  Att fordon och annan utrustning har sålts till Vökby, 416 Tkr. 
 ●  En högre leverans av: 

 ○  Kommunernas leasing och support avseende mobiltelefoner, 1 498 Tkr. 
 ○  Implementationen av vård- och omsorgsförvaltningarnas verksamhetssystem och 

 installationen av digitala lås,  1 067 Tkr. 
 ○  Återetableringar, 747 Tkr. 

 ●  En lägre leverans av: 
 ○  Projektledning, -1 007 Tkr. 
 ○  Underhåll av kommunernas �bernät, -1 055 Tkr. 
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 Verksamhetens huvudkostnader 

 Jämfört mot budget så har verksamhetens huvudkostnader ökat med  92 Tkr. Huvudsakliga 
 förklaringar är: 

 ●  Att det i  utfallet har gjorts en omföring av �nansiella leasingavtal från 
 verksamhetskostnader till avskrivningskostnader. Justeringen uppgår till -8 765 Tkr. 

 ●  Att personalkostnaderna på grund av sjukskrivningar, vakanser och föräldraledigheter 
 avviker med -2 036 Tkr. 

 ●  Utbildningskostnader avviker med -832 Tkr då de ej kunnat genomföras på grund av 
 coronapandemin. 

 ●  Att införandet av Google Workspace har inneburit en budgetavvikelse om 4 982 Tkr 
 bestående av implementationskostnader samt licenser. 

 ●  En högre efterfrågan på underhåll och tillsyn av �bernät, utgör en kostnadsavvikelse om 
 4 092 Tkr. 

 ●  Leasingkostnaden för hyrdatorer är högre än budgeterat och avviker mot budget med 1 935 
 Tkr. 

 ●  Att en kostnad om 498 Tkr har reserverats för en osäker kundfordran. 

 Jämfört mot föregående år har verksamhetens huvudkostnader ökat med  2 091 Tkr. Ökningen 
 mellan åren förklaras huvudsakligen av: 

 ●  Att implementationen av Google Workspace har inneburit ökade verksamhetskostnader om 
 4 982 Tkr. 

 ●  Att Microsoftlicenser avseende användarkonton mellan åren fördyrats med 2 556 Tkr. 
 ●  Kostnaden för Vård- och omsorgsförvaltningarnas verksamhetssystem har i och med fortsatt 

 implementation av nya moduler och digitala lås ökat med 1 509 Tkr mellan åren. 
 ●  En ökad efterfrågan på  återetableringar har ökat kostnaden med 693 Tkr mellan åren. 
 ●  Att operationella leasingkostnader för hyrdatorer har sjunkit med 4 865 Tkr i och med att 

 leasingavtal som upphört till största del ersätts med egen investering i datorer. 
 ●  Att kostnaden för den centrala IT-miljön sjunkit med 1 262 Tkr mellan åren. 
 ●  Kostnaden för inhyrda konsulter minskat med 795 Tkr. 
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 Av- och nedskrivningar 

 Kostnaderna för av- och nedskrivningar uppgår till 23 647 Tkr och är således 5 712 Tkr högre än 
 budget. Avvikelsen förklaras i huvudsak av: 

 ●  Att det i utfallet har gjorts en omföring avseende  �nansiella leasingavtal från 
 verksamhetskostnader till avskrivningskostnader. Justeringen uppgår till  8 765 Tkr. 

 ●  Att avskrivnignskostnader för Google Workspace har tillkommit med 207 Tkr. 
 ●  Att avskrivningskostnader för datorer är 3 174 Tkr lägre och för  accesspunkter- och 

 switchar är 355 Tkr lägre  än budget då investeringar inte kunnat genomföras i önskad 
 omfattning på grund av komponentbrist. 

 Kostnader för avskrivningar  är 4 696 Tkr högre än föregående år. De högre 
 avskrivningskostnaderna förklaras framför allt av: 

 ●  Övergång från leasing till investering avseende datorer där avskrivningskostnaden ökat med 
 3 912 Tkr mellan åren. 

 ●  Tillkommande avskivningskostnader för vård- och omsorgsförvaltningarnas 
 verksamhetssystem i och med fortsatt implementation av nya moduler, 322 Tkr. 

 ●  Tillkommande avskrivningskostnader för det kommungemensamma 
 ärendehanteringssystemet, 219 Tkr. 

 Finansnetto 
 Finansiella intäkter uppgår för perioden  till 19 Tkr medan �nansiella kostnader uppgår till 208 
 Tkr. Finansnettot är således  -189 Tkr. 

 Jämfört mot budget försämras �nansnettot med  11 Tkr vilket förklaras av: 
 ●  Tillkommande räntekostnad om 61 Tkr i och med omklassi�cering av �nansiell leasing. 
 ●  Lägre räntekostnader för lån och dröjsmål om totalt 53 Tkr. 
 ●  Bankkostnader ökat med 3 Tkr. 

 Jämfört mot föregående år har �nansnettot förbättrats med 54 Tkr vilket förklaras av: 
 ●  Ränteintäkterna har mellan åren minskat med 22 Tkr. 
 ●  Räntekostnader för banklån och dröjsmål har minskat med  70 Tkr. 
 ●  Räntekostnader för �nansiella leasingavtal har sjunkit med 9 Tkr 
 ●  Bankkostnader ökat med 3 Tkr. 
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 Balansräkning 
 Balansräkning          
 Belopp i Tkr  Not  2021-12-31  2020-12-31 
            
 Tillgångar          
 Anläggningstillgångar  6       
 Tekniska tillgångar  7  100  383 
 Maskiner, inventarier och fordon  8  47 003  46 836 
 Förbättringsutgifter annans fastighet  9  170  192 
 Pågående investeringar  10  0  2 786 
 Immateriella anläggningstillgångar  11  9 425  1 646 
 Summa anläggningstillgångar     56 699  51 843 
            
 Omsättningstillgångar          
 Lager     445  0 
 Kortfristiga fordringar  12  41 075  39 702 
 Kassa och bank     1 656  0 
 Summa omsättningstillgångar     43 176  39 702 
            
 Summa tillgångar     99 875  91 545 
            
 Eget kapital, avsättningar och skulder          
 Eget kapital          
 Övrigt eget kapital   13  13 641  12 439 
 Årets resultat     2 729  1 201 
 Summa eget kapital     16 369  13 641 
            
 Skulder          
 Långfristiga skulder  14  25 231  29 814 
 Kortfristiga skulder  15  58 275  48 090 
 Summa skulder     83 506  77 904 
            
 Summa eget kapital, avsättningar och skulder     99 875  91 545 

 Balansräkningen är en sammanställning av kommunalförbundets tillgångar, skulder och eget 
 kapital vid bokslutet. Tillgångarna visar hur kommunalförbundet har använt sitt kapital fördelat på 
 anläggnings- och omsättningstillgångar. Skulder och eget kapital visar hur kapitalet har anska�ats 
 fördelat på långfristiga och kortfristiga skulder samt eget kapital. 
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 Anläggningstillgångar 
 Tekniska anläggningar är i kommunalförbundet upptagna till ett värde om 
 100 Tkr och har sedan bokslutet 2020 minskat med  283 Tkr vilket motsvarar årets av- och 
 nedskrivningar. 

 Maskiner, inventarier och fordon inklusive �nansiella leasingavtal är i kommunalförbundet 
 upptagna till ett värde om 47 003 Tkr och har sedan bokslutet 2020 ökat med 167 Tkr. Periodens 
 nyanska�ningar, 21 260 Tkr, har ökat tillgångarnas värde medan årets av- och nedskrivningar har 
 minskat värdet med 20 677 Tkr. 

 Förbättringsutgifter på annans fastighet är upptagna till ett värde av 170 Tkr, jämfört med 
 föregående år har värdet minskat med 22 Tkr vilket motsvarar årets avskrivningar. 

 Pågående investeringar från 2020 har under året aktiverats som immateriella anläggningstillgångar. 

 Immateriella anläggningar är i kommunalförbundet upptagna till ett värde av 9 425 Tkr vilket är en 
 ökning med 7 779 Tkr jämfört med föregående år. Årets utrangeringar/omklassi�ceringar uppgår 
 till 2 426 Tkr, vilket är nettot av omföring från pågående arbete ( 2 786 Tkr) och årets utrangering 
 (-360 Tkr) vilket har ökat anläggningarnas värde, liksom årets  investeringar som uppgår till 7 557 
 Tkr, medan nettot av årets avskrivningar och utrangeringar minskat värdet med 2 204 Tkr. 

 Omsättningstillgångar 
 Itsams redovisar vi årets utgång ett lagervärde om 445 Tkr och avser datorer som i slutet av året 
 köpts ut från utgånget leasingavtal. 

 De kortfristiga fordringarna har under perioden ökat med 1 374 Tkr jämfört mot föregående år och 
 uppgår nu till 41 076 Tkr. Den största posten bland de kortfristiga fordringarna är kundfordringar 
 om 23 678 Tkr. 

 Eget kapital och soliditet 
 Det egna kapitalet är skillnaden mellan tillgångar och skulder. Det utgörs av periodens resultat 
 sammanslaget med tidigare års ackumulerade resultat. Soliditeten anger hur stor andel av 
 tillgångarna som inte är låne�nansierade. 

 Kommunalförbundets eget kapital har ökat med 2 728 Tkr jämfört mot bokslut 2020 och uppgår 
 nu till 16 369 Tkr. Kommunalförbundets soliditet har  förbättrats  med 1 procentenheter från 15 
 procent vid årsbokslutet 2020 till 16 procent vid utgången av 2021. Soliditeten visar 
 kommunalförbundets ekonomiska styrka på lång sikt och visar hur mycket av tillgångarna som är 
 själv�nansierade. En hög soliditet innebär att en större andel av tillgångarna �nansierats med eget 
 kapital. 

 Skulder 
 De långfristiga skulderna uppgår till 25 231 Tkr och har under perioden minskat med 4 583 Tkr. 
 Total banklåneskuld uppgår vid årsskiftet till 31 845 Tkr varav 15 705 Tkr har förts om till 
 kortfristig skuld då de förfaller inom ett år. Total leasingskuld uppgår till 15 198 Tkr varav 6 106 
 Tkr har har förts om till kortfristig skuld. 
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 Kommunalförbundet har vid årsbokslutet kortfristiga skulder om 58 275 Tkr. De kortfristiga 
 skulderna har under perioden  ökat med 10 185 Tkr. De enskilt största posterna är förutbetalda 
 intäkter (20 523 Tkr), kortfristiga banklån (15 705 Tkr) samt leverantörsskulder (8 285 Tkr). 

 Kassa�ödesanalys 

 Finansieringsanalys          
 Belopp i Tkr  Not  2021-12-31  2020-12-31 
            
 Löpande verksamhet          
 Årets resultat     2 729  1 201 
 Justering för av- och nedskrivningar     23 647  18 951 
 Reavinst     140  -25 
 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital     26 516  20 127 
            
 Ökning(-)/minskning (+) kortfristiga fordringar     -1 373  180 
 Ökning(-)/minskning (+) lager     -445  1 009 
 Ökning(+)/minskning (-) kortfristiga skulder     10 185  6 412 
 Kassa�öde från löpande verksamheten     34 883  27 728 
            
 Investeringsverksamhet          
 Investering i materiella anläggningstillgångar     -21 260  -27 745 
 Försäljning av materiella anläggningstillgångar     176  1 533 
 Investering i immateriella anläggningstillgångar     -7 557  0 
 Pågående investeringar     0  -787 
 Kassa�öde från investeringsverksamheten     -28 641  -26 999 
            
 Finansieringsverksamhet          
 Nyupptagna lån     16 620  17 300 
 Nyupptagna lån �nansiell leasing  3 081  2 797 
 Amortering av lån     -14 182  -7 094 
 Amortering �nansiell leasing  -8 703  -  8026 
 Omklassi�cering långfristig skuld  -1 399  -8 765 
 Kassa�öde från �nansieringsverksamheten     -4 583  -3 788 
            
 Årets kassa�öde     1 656  -3 056 
 Likvida medel årets början     0  3 056 
 Likvida medel årets slut     1 656  0 
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 Investeringsredovisning 
 Nedan redovisas kommunalförbundets investeringar. 

 Belopp i Tkr 
 Budget 

 2021 

 Tidigare 
 budget/ 

 beslut 

 Total 
 budget/ 

 beslut 
 Tidigare 

 investering 
 Årets 

 investering 
 Total 

 investering 
 Avvikelse 

 budget/beslut 
 Ärendehanteringssystem  0  2 120  2 120  2 304  120  2 424  −304 
 Socialtjänstsystem  4 800  1 675  6 475  482  4 155  4 637  1 838 
 Datorer, surfplattor, 
 kringutrustning  18 000  18 000  13 170  13 170  4 830 
 Accesswitchar och 
 accesspunkter  3 100  3 100  1 665  1 665  1 435 
 Nätutrustning  1 000  1 000  144  144  856 
 Serverutrustning  1 500  1 500  1 658  1 658  −158 
 Uppgradering telefoni  500  500  0  0  500 
 Google Workspace  0  0  1 854  1 854  −1 854 
 Mobiltelefoner  3 000  3 000  2 971  2 971  29 
 Övrigt  500  500  0  0  500 
 Totalt  32 400  3 795  36 195  2 786  25 737  28 523  7 652 

 Finansiell leasing 

 Belopp i Tkr  Budget 2021  Årets investering 
 Mobiltelefoner  -  344 
 Digitala lås  -  1 435 
 Datorer  -  1 193 
 AV-produkter  -  109 
 Totalt  -  3 081 

 Årets investeringsutgift för �nansiella leasingkontrakt utgörs av nuvärdesberäknade framtida leasingavgifter. 

 Årets investeringar uppgår till 25 737 Tkr vilket underskrider årets budget med 6 663 Tkr. Störst 
 avvikelse utgörs av Datorer, surfplattor och kringutrustning där endast 13 170 Tkr av budgeterade 
 18 000 har nyttjats, en avvikelse med -4 830. Även investeringar i accesspunkter och switchar avviker 
 mot budget (-1 435 Tkr). Båda dessa avvikelser förklaras av komponentbrist varför det inte gått att 
 investera i önskad volym. Socialtjänstsystem står för en avvikelse om -1 838 Tkr jämfört mot beslut 
 men det projektet fortlöper även under kommande år. Investering i Google Workspace var ej 
 budgeterad och avviker mot budget med 1 854 Tkr. 
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 Upplysningar och noter 

 Not 1. Redovisningsprinciper och övriga upplysningar 
 Kommunalförbundet Itsams redovisning har fullgjorts enligt god redovisningssed. Årsredovisningen är upprättad enligt LKBR samt 
 rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Kostnader och intäkter har periodiserats. 

 Avskrivningar görs planenligt, linjär metod baserad på den ekonomiska livslängden för tillgångarna. För tekniska anläggningar 
 bedöms denna som grundregel till tre år medan för kommungemensamma system är avskrivningstiden satt efter avtalstiden. 

 Avskrivningarna görs på anska�ningsvärdet. 

 Finansiell leasing 
 Avgörande för om ett leasingavtal är ett �nansiellt eller ett operationellt avtal är i vilken omfattning de ekonomiska riskerna och 
 fördelarna med ägandet av det aktuella leasingobjektet �nns hos leasegivaren eller leasetagaren. 

 Ett leasingavtal klassi�ceras som ett �nansiellt leasingavtal, om det innebär att de ekonomiska fördelar och risker som förknippas med 
 ägandet av objektet i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Huruvida ett leasingavtal ska betraktas som �nansiellt 
 eller operationellt beror på avtalets ekonomiska innebörd och inte på avtalets civilrättsliga form. 

 I kommunalförbundet Itsam har de �esta leasingavtal för datorer, mobiltelefoner, digitala lås, fordon, AV-utrustning med mera 
 klassats som �nansiell leasing i årsbokslut 2021. Undantaget för omklassi�cering har varit avtal som löpt under 2020 och 2021, dessa 
 har fortsatt behandlats som operationella leasingavtal i såväl jämförelsesi�ror för 2020 samt för utfall 2021. På grund av pågående 
 översyn har inte tillräckliga upplysningar lämnats avseende �nansiell och operationell leasing. 

 Itsam som leasegivare 

 Itsam är leasegivare i och med att kommunalförbundet hyr ut datorer, mobiltelefoner, digitala lås, AV-utrustning med mera till 
 medlemskommunerna. Framtida intäkter för dessa avtal redovisas nedan. 

 Framtida leasingintäkter  2021-12 

 Inom 1 år  17 369 

 2-5 år  16 139 

 Efter 5 år  0 

 Rättelse av fel 
 Under året har anpassning till rekommendation R5 Leasing skett. Detta bedöms som rättelse av fel då rekommendationen inte i sak 
 är förändrad utan har tydliggjorts. Utifrån information från Rådet för kommunalredovisning görs beräkningar från och med 1 
 januari 2020. 

 Balansposter  2020 

 Maskiner, inventarier, fordon  20 762 

 Summa tillgångar  20 762 

 Eget kapital  -58 

 Långfristiga skulder  12 116 

 Kortfristiga skulder  8 704 

 Summa eget kapital, avsättningar och skulder  20 762 

 Resultatposter 2020  2020 

 Verksamhetens kostnader  8 096 

 Av- och nedskrivningar  -8 049 

 Finansiella kostnader  -70 

 Årets resultat  -23 
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 Investeringsbudgetens uppbyggnad och väsentliga principer för ekonomistyrning och internredovisning 
 Den ekonomiska styrningen sker bland annat genom att direktionen i budget anvisar resurser till kommunalförbundet för 
 investeringar. Direktionens budget utgör därmed en gräns för omfattningen av investeringarna. Budget beslutas inför varje 
 verksamehtsår i november. Ett ramanslag �nns för mindre investeringar, för övriga investeringsprojekt tilldelar direktionen ett anlag 
 oavsett investeringens storlek. Investeringsredovisningens utgifter består av kommunexterna utgifter. 

 Not 2       

 Verksamhetens intäkter  2021-12  2020-12 

 Försäljningsintäkter  111 086  102 826 

 Bredband in/ut  4 049  2 854 

 Summa  115 135  105 680 

         

 Not 3       

 Verksamhetens kostnader  2021-12  2020-12 

 Löner, arvoden och ersättningar  19 859  19 700 

 Bredband in/ut  4 049  2 854 

 Pensionskostnader  1 612  1 821 

 Sociala avgifter  5 966  5 566 

 Köp av huvudverksamhet  49 033  46 095 

 Lokaler  2 612  2 744 

 Kostnad för räkenskapsrevision  141  162 

 Kostnad för befarad kundförlust  498  0 

 Övriga kostnader  4 799  6 342 

 Summa  88 570  85 284 

         

 Not 4       

 Finansiella intäkter  2021-12  2020-12 

 Ränta på lån  19  41 

 Summa  19  41 

         

 Not 5       

 Finansiella kostnader  2021-12  2020-12 

 Ränta på lån  91  123 

 Ränta �nansiell leasing  61  70 

 Övriga räntekostnader  53  91 

 Bankkostnader  3  0 

 Summa  208  284 
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 Not 6 
 Beloppsgränser för investeringar 
 Vid aktivering av anläggningstillgångar görs bedömning utifrån anska�ningsvärde samt förväntad livslängd. För 
 att betraktas som en anläggningstillgång ska det sammanlagda anska�ningsvärdet för en anläggning uppgå till 
 minst ett halvt prisbasbelopp och den förväntade livslängden vara minst två år. Vid bedömning av 
 anska�ningsvärde godtas lägre anska�ningsvärde än ett halvt prisbasbelopp i de fall investeringen är en 
 komplettering till be�ntlig anläggning eller om kompletteringar till en nyinvestering som understiger ett halvt 
 prisbasbelopp förväntas göras och det sammanslagna anska�ningsvärdet då överstiger ett halvt prisbasbelopp. 

 Löner för personal som har arbetat med att utveckla eller iordningställa anläggningstillgångarna har tagits med i 
 anska�ningsvärdet i de fall investeringsprojektet har tidredovisats. Lånekostnader redovisas enligt huvudmetoden. 
 Inga lånekostnader ingår i anska�ningsvärdet utan lånekostnaden belastar resultatet den period då de 
 uppkommer. 

 Not 7       

 Tekniska anläggningar  2021-12  2020-12 

 Ackumulerade anskaffningsvärden       

 Ingående bokfört värde  5 718  5 718 

 Årets investeringar  0  0 

 Årets försäljningar  0  0 

 Kostnadsfört  0  0 

 Utrangeringar/Omklassi�ceringar  -650  0 

 Summa  5 068  5 718 

         

 Ackumulerade avskrivningar       

 Ingående bokfört värde  -5 335  -5 135 

 Årets avskrivningar  –118  -200 

 Årets försäljningar  0  0 

 Utrangeringar/Omklassi�ceringar  650  0 

 Årets nedskrivning  -165 

 Summa  -4 968  -5 335 

 Summa  100  383 

         

 Avskrivningstider  3-15 år  3-15 år 
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 Not 8       

 Maskiner, inventarier och fordon  2021-12  2020-12 

 Ackumulerade anskaffningsvärden       

 Ingående bokfört värde  92 546  66 329 

 Årets investeringar  21 260  27 725 

 Årets försäljningar  -564  -1 508 

 Kostnadsfört  0  0 

 Utrangeringar/Omklassi�ceringar  -1 043  0 

 Summa  112 199  92 546 

         

 Ackumulerade avskrivningar       

 Ingående bokfört värde  -45 713  -28 774 

 Årets avskrivningar  –20 677  -18 447 

 Årets försäljningar  314  1 508 

 Utrangeringar/Omklassi�ceringar  880  0 

 Summa  -65 196  -45 713 

 Summa  47 003  46 836 

   

 Varav �nansiell leasing  15 121  20 762 

 Avskrivningstider  2-10 år  2-10 år 

         

 Not 9       

 Förbättringsutgifter annans fastighet  2021-12  2020-12 

 Ackumulerade anskaffningsvärden       

 Ingående bokfört värde  219  219 

 Årets investeringar  0  0 

 Årets försäljningar  0  0 

 Kostnadsfört  0  0 

 Utrangeringar/Omklassi�ceringar  0  0 

 Summa  219  219 

         

 Ackumulerade avskrivningar       

 Ingånde bokfört värde  -28  -6 

 Årets avskrivningar  -22  -22 

 Årets försäljningar  0  0 

 Utrangeringar/Omklassi�ceringar  0  0 

 Summa  -49  -28 

 Summa  170  192 

         

 Avskrivningstider  10 år  10 år 
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 Not 10       

 Pågående investeringar  2021-12  2020-12 

 Ingående bokfört värde  2 786  1 999 

 Årets investeringar  0  1 301 

 Årets omklassi�cering  - 2 786 

 Årets kostnadsföring  0  -514 

 Summa  0  2 786 

         

 Not 11       

 Immateriella anläggningar  2021-12  2020-12 

 Ackumulerade anskaffningsvärden       

 Ingående bokfört värde  5 137  5 137 

 Årets investeringar  7 557  0 

 Årets försäljningar  0  0 

 Kostnadsfört  0  0 

 Utrangeringar/Omklassi�ceringar  2 426  0 

 Summa  15 120  5 137 

         

 Ackumulerade avskrivningar       

 Ingånde bokfört värde  -3 491  -1718 

 Årets avskrivningar  -2 564  -1773 

 Årets försäljningar  0  0 

 Utrangeringar/Omklassi�ceringar  360  0 

 Summa  –5 695  -3 491 

 Summa  9 425  1 646 

         

 Avskrivningstider  2-8 år   2-8 år 

         

 Not 12       

 Kortfristiga fordringar  2021-12  2020-12 

 Kundfordringar  23 678  23 307 

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  17 358  12 406 

 Fordringar hos staten  40  3 989 

 Summa  41 075  39 702 
   

 Not 13 
 E�ekt på eget kapital vid byte av redovisningsprincip 

 Rättning av redovisningsprincip för redovisning av 
 �nansiella leasingavtal har inneburit att det egna 
 kapitalet minskat med 58 Tkr 

      

 Kommunalförbundet Itsam, Teknikringen 9, 583 30 Linköping 

 Tel: 0494 – 197 00, Fax: 0494 – 197 99, Org nr: 222000 – 2584 
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 Sid  31  (  31  ) 

 Not 14       

 Långfristiga skulder  2021-12  2020-12 

 Ingående bokfört värde, banklån  17 698  14 306 

 Ingående bokfört värde, leasing  12 116  17 369 

 Nyupptagna lån, bank  16 620  17 300 

 Nyupptagna lån, leasing  3 081  2 797 

 Amortering lån, bank  -14 182  -7 094 

 Amortering lån, leasing  -8 703  -8 050 

 Lösen av lån  0  0 

 Förändring kortfristig del, banklån  - 3 997  -6 814 

 Förändring kortfristig del, leasing  2 598  0 

 Utgående bokfört värde  25 231  29 814 

   

 Banklåneskuldens förfallodatum  2021-12  2020-12 

 Inom 1 år  15 705  11 708 

 2-5 år  16 140  17 698 

 Efter 5 år  0  0 

 Genomsnittsränta  0,25%  0,25% 

 Genomsnittlig räntebindningstid  1,14 år  1,19 år 

      

 Not 15       

 Kortfristiga skulder  2021-12  2020-12 

 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  22 914  14 913 

 Leverantörsskulder  8 285  6 066 
 Kortfristig del av långfristig upplåning  15 705  11 708 

 Kortfristig del av långfristig upplåning, �nansiell leasing  6 106  8 704 

 Skuld mot skatteverket  511  512 

 Mervärdesskatt  1 559  0 

 Personalens skatter och avgifter  446  427 

 Semesterlöneskuld, upplupna löner  1 483  1 201 

 Avgiftsbestämd ålderspension  751  851 

 Löneskatt, avgiftsbestämd ålderspension  516  563 

 Övrigt  0  3 145 

 Summa  58 275  48 090 

 Kommunalförbundet Itsam, Teknikringen 9, 583 30 Linköping 

 Tel: 0494 – 197 00, Fax: 0494 – 197 99, Org nr: 222000 – 2584 
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Nominering av förtroendevald 
 

Partigruppen gör följande nominering. 
 
Namn Roger Sunesson 
Parti Sverigedemokraterna 
Personnummer  

 
Gatuadress  
Postnummer, ort  
Telefonnummer  

 
Antal km från hemmet till 
sammanträdeslokalen 

 

 
 
Nomineringen gäller följande uppdrag: 
 

Uppdrag Instans Fr o m datum 
Ersättare Kommunstyrelsen 2022-04-30 
   
   
   
   

 
 
 
 
Skicka blanketten till: kommun@vimmerby.se.
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-04-19 

 
 

 
 
 
 
 
§ 138  2019/277 2022.1490  
 

Lek och badplatsstrategi och handlingsplan för Vimmerby kommun 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar framtagen lek- och badplatsstrategi för Vimmerby kommun.  
 

Sammanfattning 
Inom Vimmerby kommun finns idag 30 lekplatser och nio badplatser som förvaltas av kommunens 
samhällsbyggnadsavdelning. Standarden på dessa varierar både vad gäller utbud och underhåll. 
Vimmerby kommuns ambition är att göra lek- och badplatserna tillgängliga och trygga för alla 
kommunens invånare. För att uppnå detta har kommunen tagit fram denna strategi som kan fungera som 
en handledning för skötsel, nyanläggning samt avveckling av lek- och badplatser inom kommunen. 
Underlaget till strategin består bland annat av information från inventeringar och årliga 
säkerhetsbesiktningar samt från resultatet av det arbete som unga kommunutvecklare genomförde 
sommaren 2020 och 2021. Med hjälp av denna information har Vimmerby kommun exempelvis fått god 
insikt i barn och ungas syn på tillgängligheten vid kommunens badplatser. I strategin föreslås ett antal 
riktlinjer som ska vara vägledande vid utformningen av kommunens lek- och badplatser. Som 
kommuninvånare eller besökare ska man till exempel kunna förvänta sig att de allmänna lek- och 
badplatserna är säkra och trygga samt att de erbjuder vissa typer av redskap och lekutrustning. 
Vimmerby kommuns ambition är även att tillhandahålla lek- och badplatser som 
är tillgänglighetsanpassade. Strategin innehåller också sex övergripande mål för Vimmerby kommuns 
långsiktiga arbete med lek- och badplatser inom kommunen. 
 
Strategin utmynnar i en handlingsplan för lekplatser respektive badplatser. Strategin har tagits fram i 
öppenhet och dialog med många olika aktörer och intressegrupper. Arbetsgruppen från kommunen har 
tagit emot och analyserat samt implementerat detta i strategin. Tjänstepersoner från  
samhällsbyggnadsavdelningen och utvecklingsavdelningen har varit delaktiga i arbetet. 
 
Strategin i sig kräver ingen finansiering utan kostnaderna aktualiseras när handlingsplanen  
ska fastställas och genomföras. 
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Lek- och badplastsstrategi  
Kommunstyrelseförvaltningen

 

Sammanfattning 
Inom Vimmerby kommun finns idag 30 lekplatser och nio badplatser som förvaltas av 
kommunens Samhällsbyggnadsavdelning. Standarden på dessa varierar både vad gäller utbud och 
underhåll. Vimmerby kommuns ambition är att göra lek- och badplatserna tillgängliga och trygga 
för alla kommunens invånare. För att uppnå detta har kommunen tagit fram denna strategi som 
kan fungera som en handledning för skötsel, nyanläggning samt avveckling av lek- och badplatser 
inom kommunen. 

Underlaget till strategin består bland annat av information från inventeringar och årliga 
säkerhetsbesiktningar samt från resultatet av det arbete som unga kommunutvecklare genomförde 
sommaren 2020 och 2021. Med hjälp av denna information har Vimmerby kommun exempelvis 
fått god insikt i barn och ungas syn på tillgängligheten vid kommunens badplatser.  

I strategin föreslås ett antal riktlinjer som ska vara vägledande vid utformningen av kommunens 
lek- och badplatser. Som kommuninvånare eller besökare ska man till exempel kunna förvänta sig 
att de allmänna lek- och badplatserna är säkra och trygga samt att de erbjuder vissa typer av 
redskap och lekutrustning. Vimmerby kommuns ambition är även att tillhandahålla lek- och 
badplatser som är tillgänglighetsanpassade. Strategin innehåller också sex övergripande mål för 
Vimmerby kommuns långsiktiga arbete med lek- och badplatser inom kommunen. 

Strategin utmynnar i en handlingsplan för lekplatser respektive badplatser. Där anges förslag om 
lek- och badplatserna bör vara oförändrade, utvecklas eller avvecklas. Vid denna bedömning har 
hänsyn tagits till bland annat nuvarande skick och nyttjandegrad samt till antal hushåll med barn i 
aktuellt område för varje lekplats.  
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1 

Inledning 
Barns rätt till lek anges i barnkonventionens1 artikel 31: 

Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till 
barnets ålder och rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. 

Denna artikel utgör grunden i Vimmerby kommuns lek- och badplatsstrategi. Genom leken 
utvecklas barn; att hoppa, springa och klättra utvecklar barnet motoriskt och stärker kroppen. Det 
är när man är barn och ungdom som det går att påverka skelettets benmängd och bentäthet som 
mest. Det bästa sättet att göra det på är att belasta det, till exempel genom lek (Centrum för 
idrottsforskning, 2009). 

Barn lär sig även andra saker genom att leka:  

● Barnet får veta mer om sig själv, sin kropp och sin omgivning. 
● Barnet lär sig om andra genom att leka låtsaslekar. 
● Barnet får lära sig att kompromissa och dela med sig. 
● Barnet bearbetar upplevelser, händelser och intryck. 
● Barnet tränar empati, språket, utvecklar sin fantasi och kreativitet. 
● Barnet tränar på sin koncentrationsförmåga.  

(1177 Vårdguiden, 2018) 

Forskning visar även att människor som rör på sig blir mer motståndskraftiga mot psykisk ohälsa 
(Hansen, 2016). Den psykiska ohälsan ökar och en del av den ökningen beror med stor sannolikhet 
på att befolkningen rör på sig i allt mindre grad i vårt moderna samhälle. Enligt den senaste Pep-
rapporten2 är det bara 2 av 10 barn som når rekommendationen om 60 minuters fysisk aktivitet per 
dag (Generation Pep, 2021). Därför vill Vimmerby kommun uppmuntra barn och unga till ökad 
fysisk aktivitet genom att skapa attraktiva och inbjudande lek- och badplatser runt om i 
kommunen. 

  

 
1 FN:s konvention om barnets rättigheter. 
2 Pep-rapporten ges årligen ut av Generation Pep och är en årlig temperaturmätare på barn och ungas fysiska hälsa. 
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Bakgrund 
Vimmerby kommun ansvarar för att anlägga och förvalta lekplatser på allmän platsmark som ägs 
av kommunen samt för de lekplatser som ligger inom område för skola. Strategin för lek- och 
badplatser är tänkt att fungera som en handledning som styr skötsel, nyanläggning samt 
avveckling av lek- och badplatser inom kommunen.  

Under vintern 2020 genomfördes en inventering av de allmänna badplatserna i kommunen. 
Inventeringen visade att kommunens badplatser håller standard av blandad kvalitet. Av de nio 
badplatser som inventerades har flera platser bland annat brygga, grillplats, lekutrustning samt 
sopkärl. Utrustningen varierar dock på de olika badplatserna runt om i kommunen.  

Den årliga säkerhetsbesiktningen av lekplatser i Vimmerby kommun visar att underhållet av 
flertalet lekplatser är eftersatt. Många av de lekplatser som ligger inom 
Samhällsbyggnadsavdelningens ansvarsområde fick anmärkningar vid den senaste besiktningen i 
maj 2021. Anmärkningarna avsåg säkerhetsrisker som behöver åtgärdas omgående samt 
säkerhetsrisker som bör hållas under uppsikt och åtgärdas vid löpande underhållsarbete. 
Besiktningen visade också att Vimmerby kommun har relativt många lekplatser med ett snitt på en 
lekplats per 500 invånare. 

Lekplatserna i Vimmerby kommun riktar sig idag primärt till yngre barn. För att möta efterfrågan 
på en plats som är anpassad för en bredare målgrupp är Vimmerby kommuns ambition att skapa 
en generationspark. Syftet är att erbjuda en mötesplats där det finns något för alla oavsett ålder. 

Vimmerby kommun vill arbeta för att lekplatserna i kommunen i så stor utsträckning som möjligt 
är genomtänkta vad gäller trygghet och tillgänglighet för kommunens medborgare. Definitionen 
av trygghet och tillgänglighet innebär bland annat att genomtänkta materialval ska göras, underlag 
kan fungera olika för exempelvis rullstolar och barnvagnar. Även val av lekutrustning, dess 
utformning samt hur variationerna av hur de kan användas är viktig. Till definitionen av trygghet 
och tillgänglighet hör också geografisk belägenhet, hur medborgarna tar sig till och från 
lekplatsen, om det finns cykelbanor och övergångsställen samt hur trafiksituationen ser ut i 
området. En annan viktig aspekt i detta är belysning, för att öka tillgängligheten, nyttjandegraden 
samt förhindra skadegörelse. För att säkerställa tillgänglighet krävs även information och 
skyltning om lekplatsen. 

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska allmänna platser utformas så att de är tillgängliga för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga om så är möjligt med hänsyn till 
terrängen. Vimmerby kommun vill sträva mot att det ska finns en centralt belägen lekplats med 
redskap som ger möjligheter för barn med funktionsvariation att aktivera sig. Målet är att 
tillgänglighetsanpassning av lekplatser ska ske på samtliga orter i kommunen och att detta 
genomförs när förutsättningar för det finns. 
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Syfte 
I Vimmerby kommun vill vi ge barn och unga goda möjligheter att röra på sig. En satsning som 
syftar till att erbjuda varierande utomhusaktiviteter i form av attraktiva lek- och badplatser är 
därför en viktig investering och en förutsättning för att nå det målet. 

Arbetet med denna strategi ska syfta till att stärka den lokala attraktionskraften i Vimmerby 
kommun. Genom denna strategi vill vi skapa en långsiktig plan för drift, utveckling och 
avveckling av kommunens lek- och badplatser. 

Övergripande mål 
Som beskrivits inledningsvis är barn och ungas möjlighet till fysisk aktivitet och platser för detta 
värdefullt och viktigt. Vimmerby kommun vill vara en attraktiv och lekfull plats för våra 
medborgare och besökare.  

Vimmerby kommun arbetar strategiskt och metodiskt för att stärka den lokala attraktionskraften 
via en social lokal utvecklingsstrategi (SLUS), vars främsta syfte är att ange färdriktningen för vår 
kommuns utveckling. Det övergripande målet i SLUS är att:  

● skapa goda förutsättningar för att ständigt stärka Vimmerby kommuns attraktionskraft och 
tillväxt via ökad samverkan och långsiktigt planering. 
 

I SLUS finns sex olika utvecklingsområden. Lek- och badplatsstrategin kan knytas till två av dem: 

● Attraktiva och hållbara livsmiljöer. 
● Aktiv och meningsfull fritid i ett samhällsbyggande och inkluderande perspektiv. 

 
Det operativa arbetet sker via Allas Vimmerby som är ett nätverk av lokala utvecklingsgrupper i 
Vimmerby kommuns tätorter. Allas Vimmerby utgår från socialt kapital som exempelvis skapas 
via tillit och samarbete mellan kommun, näringsliv, föreningsliv och medborgare. 

Metod 
För att skapa en lek- och badplatsstrategi för Vimmerby kommun har en arbetsgrupp tagits fram 
där mark- och exploateringsingenjör, folkhälsosamordnare, fritidssamordnare, driftchef, 
fastighetschef och gatuchef arbetar tillsammans. Arbetsgruppen utgör ett bra forum med blandade 
kompetenser som tillsammans har som mål att ta fram en tydlig och långsiktig strategi för 
kommunen. 

Under hösten 2019 träffade ansvariga tjänstepersoner på Vimmerby kommun Åsa Ekman för att 
skapa en god grund i arbetet genom barnkonventionen och ett barnrättsperspektiv. Åsa har i över 
15 år arbetet med att implementera, genomföra och sprida kunskap om barnkonventionen i olika 
former. Under mötet med Åsa fångades många kloka aspekter in. Hon påpekade bland annat att 
eftersom lekplatserna är till för barn och unga bör deras åsikter och synpunkter vara av stor vikt 
vid framtagandet av handlingsplanerna för denna strategi. 
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För att skapa en hållbar strategi med attraktiva lek- och badplatser måste således barnen som ska 
nyttja dessa ges möjlighet att vara delaktiga, dialog med barn och unga har gjorts i flera steg.  
Sommaren 2020 fick kommunutvecklare (feriepraktik för unga) i uppdrag att fråga barn om deras 
lek. Denna kunskap utgör en viktig del i grunden till denna strategi. Sommaren 2021 genomförde 
en annan grupp kommunutvecklare ett liknande arbete, där de bland annat bedömde kommunens 
badplatser ur ett jämlikhets- och tillgänglighetsperspektiv. 
Hösten 2021 genomfördes även ett arbete tillsammans med kommunens förskolor. Samtliga av 
kommunens förskolor (ålder 5-6 år) fick förfrågan att inkomma med förslag och synpunkter kring 
vad de uppskattar att göra när de leker utomhus, vad för utrustning och hur de önskar att 
omgivningen utomhus ska se ut. Barnen fick fria tyglar att diskutera och skriva ihop, måla, klippa 
och klistra. Tillsammans skapade barnen en bruttolista på lekutrustning med över 80 stycken 
förslag. Utöver detta inkom även förslag om teman för lekparker samt flertalet punkter hur de 
önskade omgivningen kring sin lekmiljö utomhus. Detta sammanfattas i Bilaga 6.  

Kommuninvånarnas åsikter är en viktig del i arbetet med strategin och utformningen av mål och 
riktlinjer. Därför genomfördes en medborgardialog under hösten 2021 där medborgarna via 
kommunens lokala utvecklingsgrupper gavs möjlighet att inkomma med synpunkter gällande lek- 
och badplatserna på de olika orterna runt om i kommunen. Samtliga 10 utvecklingsgrupper fick 
riktade frågor till lekplatser och badplatser närmast kopplat den ort där de verkar. Utöver detta fick 
alla grupper även frågor kring hur de ställer sig till att upprätta en eventuellt större 
lekplats/generationspark centralt i Vimmerby tätort. Totalt inkom 7 utvecklingsgrupper med svar.  
Inkomna synpunkter har arbetats in i strategin och har utgjort ett viktigt underlag i framtagandet 
av handlingsplanen för kommunens lek- och badplatser. En sammanfattning av inkomna 
synpunkter finns i Bilaga 7.  

En annan viktig del i arbetet med strategin har varit att kartlägga befintliga lek- och badplatser 
runt om i kommunen. Denna kartläggning har utgjort grunden i bedömningen om vilka lek- och 
badplatser som idag håller en god standard, vilka som behöver utvecklas samt vilka lek- och 
badplatser som eventuellt bör avvecklas. De befintliga lek- och badplatserna har sammanställts i 
kartor, se nedan under avsnitt Inventering lekplatser samt Inventering badplatser. 

Arbetet med strategin har utmynnat i en handlingsplan för lekplatser respektive badplatser, se 
Bilaga 1 och Bilaga 2. I handlingsplanerna ges förslag på vilka lek- och badplatser som bör vara 
oförändrade, utvecklas eller avvecklas. 
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Utredningar och analyser 
I strategin har allmänna lekplatser inkluderats samt de badplatser som sköts av kommunen. 
Lekplatser inom områden för skolor har dock inte inkluderats i inventeringen. De lekplatser som 
finns vid skolor runtom i kommunen är öppna för allmänheten när skolan inte bedriver sin 
verksamhet där. Totalt finns det åtta stycken sådana lekplatser inom Vimmerby kommun. 

Inventering lekplatser 
Till allmänna lekplatser räknas de platser som är lokaliserade på allmän platsmark som ägs av 
kommunen. Undantaget lekplatsen i Tuna där kommunen arrenderar marken av en privatperson. 
Inom Vimmerby kommun finns totalt 30 stycken lekplatser på allmän plats. Lekplatserna finns i 
Frödinge, Gullringen, Storebro, Södra Vi, Tuna samt i Vimmerby tätort. Pelarne, Locknevi och 
Djursdala saknar idag allmänna lekplatser. Ingen allmän lekplats planeras i dagsläget att uppföras 
på dessa orter med anledning av den geografiska spridningen av invånarna. Även Rumskulla 
saknar lekplats. Ambitionen är dock att uppföra en allmän lekplats belägen centralt i Rumskulla 
där det finns kommunal mark att tillgå.  

Under 2020 genomfördes en inventering av lekplatserna i Vimmerby kommun. Resultatet från 
inventeringen finns redovisat i Bilaga 3 och visar vilken lekutrustning som idag finns på 
respektive lekplats. 

Nedan finns en kort redogörelse av den säkerhetsbesiktning som genomfördes i maj 2021 för 
lekplatserna på samtliga orter i kommunen. Här redovisas även förslag på om lekplatserna bör 
utvecklas eller avvecklas. För Vimmerby tätort redovisas lekplatserna på en karta under avsnittet 
Vimmerby. Kartor för samtliga orter finns i Bilaga 5. 

Frödinge 
I Frödinge tätort finns en lekplats som vid besiktigningen ansågs vara i dåligt skick och i 
behov av upprustning. 

Gullringen 
De tre lekplatser som finns i Gullringen är av varierande standard. Två av lekplatserna 
behöver rustas upp och säkerhetsrisker åtgärdas. Lekplatsen vid Dalgatan föreslås avvecklas.  

Storebro 
Det finns idag tre lekplatser i Storebro. Lekplatserna vid Klintgatan och Sevedegatan 
föreslås avvecklas. Ambitionen är att lekutrustningen från dessa platser istället flyttas till en 
ny plats i Storebro. 
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Södra Vi 
De fyra lekplatser som finns i Södra Vi är av varierande standard och skick. Lekplatserna 
vid Ringvägen och Hagagatan behöver rustas upp vid löpande underhållsarbete. Lekplatsen 
vid Industrigatan föreslås avvecklas.  

Tuna 
I Tuna finns en lekplats som är i stort behov av upprustning. Underhållsarbete för att 
utveckla lekplatsen genomfördes i början av sommaren 2021.  

Vimmerby 
Det finns idag 18 stycken lekplatser i Vimmerby. Majoriteten av lekplatserna är i behov av 
upprustning och åtgärdsarbete. Lekplatsen vid Sparvgatan föreslås omlokaliseras närmare 
Örngatan för att ge lekplatsen ett mer tillgängligt och attraktivt läge. Lekplatserna vid 
Sandstensgatan, Höganäsgatan samt Sibeliusgatan föreslås avvecklas. 

På kartan nedan framgår kommunens befintliga lekplatser i Vimmerby tätort samt markeringar för 
var det idag (2021) finns hushåll med barn i åldern 0 – 10 år. De gulmarkerade lekplatserna är 
allmänna lekplatser och de rödmarkerade är lekplatser på grundskolor. Kartan visar även ett 
upptagningsområde med 400 meters radie till varje lekplats. För att lekplatserna ska vara 
lättillgängliga är det viktigt att de är lokaliserade inom ett rimligt gångavstånd i förhållande till 
hushåll med barn. Gångavståndet kan dock variera, exempelvis på den mindre orterna där 
hushållen tenderar att vara mer utspridda jämfört med de i Vimmerby tätort.  
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Befintliga lekplatser i Vimmerby tätort. 
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Riktlinjer lekplatser 
För lekplatserna i Vimmerby kommun ska det finnas ett antal långsiktiga riktlinjer. 

Målsättningen för lekplatserna i Vimmerby kommun är att: 

● de är roliga och stimulerande, men lika viktigt är det att de är säkra och trygga.  
● de är tillgängliga, vilket innebär att de ska vara belägna i närheten av där barn bor. 
● nyetablerade lekplatser görs tillgängliga för alla. 
● det ska finnas informationsskyltar vid varje lekplats med exempelvis fakta om lekplatsen 

och kontaktuppgifter till underhållsansvarig på Vimmerby kommun. 
● de ska innehålla en bas med liknande grund och redskap, men ambitionen är även att skapa 

en viss variation på lekplatserna och främja lekfullheten. 
● vid planering av lekplatserna lägga in teman på utvalda platser för att öka attraktiviteten.  
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Inventering badplatser 
Inom Vimmerby kommun finns totalt nio stycken allmänna badplatser som kommunen driftar och 
underhåller. Badplatserna i kommunen finns i Djursdala, Gullringen, Locknevi, Rumskulla, 
Storebro, Tuna och Vimmerby. I december 2020 genomfördes en inventering av dessa badplatser. 
Vid inventeringen noterades bland annat vilket utbud respektive badplats har i form av till 
exempel tillgång till brygga, båt och grillplats. Nedan beskrivs varje badplats kortfattat, resultatet 
från inventeringen finns även redovisat i Bilaga 4. 

 

 

Allmänna badplatser i Vimmerby kommun. 
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Djursdala 

I Djursdala finns Stjärneviksbadet vid sjön Juttern. Badplatsen är lokaliserad på privatägd mark 
som kommunen arrenderar. Vid badplatsen finns tillgång till beachvolleyboll, lekutrustning, 
toalett, omklädningsmöjligheter, brygga, båt och livboj. Badplatsen är även utrustad med möbler 
och grillplats. Vimmerby kommun ombesörjer skötsel av gräs samt tömning av sopkärl. 

Gullringen 

Badplatsen i Gullringen finns vid Dammen inom kommunalägd mark. Badplatsen är utrustad med 
tillgänglighetsanpassade omklädningsmöjligheter. Vid badplatsen finns också brygga, grillplats, 
toalett, möbler och livboj. Vimmerby kommun ombesörjer skötsel av badplatsen.   

Locknevi 

Vid sjön Anen i Locknevi finns en allmän badplats inom kommunalägd mark. Badplatsen är 
utrustad med brygga, båt, livboj och möbler. I anslutning till badplatsen finns Locknevi Camping. 
Vid campingen finns tillgång till toalett och grillplats. Campingen ombesörjer skötsel av området 
kring badplatsen.  

Rumskulla 

I Rumskulla finns en badplats vid Holmsjön. Badplatsen finns inom privatägd mark som 
kommunen arrenderar. Badplatsen är utrustad med brygga, livboj, toalett, 
omklädningsmöjligheter, möbler och grillplats. Vid badplatsen ansvarar idrottsföreningen 
Rumskulla GoIF för viss skötsel av området. 

Storebro 

Badplatsen i Storebro finns vid Dammen inom kommunalägd mark. Vid badplatsen finns båt, 
livboj, brygga, flytbrygga för hopp och lek, toalett, omklädningsmöjligheter samt grillplats. 
Idrottsföreningen Storebro IF ansvarar för viss skötsel av området vid badplatsen. 

Tuna 

I Tuna finns en allmän badplats vid Gränsjön. Badplatsen finns inom privatägd mark som 
kommunen arrenderar. Badplatsen är utrustad med brygga, livboj, toalett, 
omklädningsmöjligheter, lekutrustning, grillplats samt möbler. Spångenäs fritidsförening ansvarar 
för skötsel av badplatsen. 

Vimmerby 

Borstingen 
I utkanten av Vimmerby finns badplatsen Borstingen. Badplatsen ligger inom kommunalägd mark 
där Vimmerby kommun även äger en bastu som hyrs ut till Wimmerby bastusällskap samt 
”Apollostugan” som ligger i anslutning till badplatsen. Vid badplatsen finns brygga, livboj och 
grillplats. Badplatsen är även utrustad med en mindre handikappramp. Vimmerby kommun 
ansvarar för skötsel av badplatsen. 
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Nossenbadet  
Nossenbadet i Vimmerby är lokaliserat inom kommunalägd mark vid sjön Nossen. Vid badplatsen 
finns brygga, livboj, båt, omklädningsmöjligheter och lekutrustning. Badplatsen är även 
tillgänglighetsanpassad. Vid Nossenbadet finns Vimmerby Camping. De ombesörjer toalett samt 
grillplats. Vimmerby kommun ansvarar för skötsel av gräs vid badplatsen. 

Solnebobadet 
Strax utanför Vimmerby finns Solnebobadet vid sjön Solnen. Badplatsen ligger inom privatägd 
mark som kommunen arrenderar. Badplatsen är utrustad med brygga, livboj, toalett, 
omklädningsmöjligheter samt möbler. Vimmerby kommun ansvarar för skötsel av gräs samt 
tömning av sopkärl vid badplatsen. 

Riktlinjer badplatser 
För badplatserna i Vimmerby kommun ska det finnas ett antal riktlinjer. 

Målsättningen för badplatserna i Vimmerby kommun är att: 

 de är säkra och trygga för besökare i alla åldrar. 
 de är utrustade med ett visst standardutbud såsom brygga, grillplats, livboj, sopkärl, 

omklädningsmöjligheter samt toalett. 
 se över utbudet och utvecklingspotentialen avseende lekutrustning på badplatserna. 
 minst en badplats i kommunen ska vara tillgänglighetsanpassad. 
 det ska finnas informationsskyltar vid varje badplats med exempelvis fakta om badplatsen 

och kontaktuppgifter till underhållsansvarig på Vimmerby kommun. 

Drift och underhåll av kommunens lek- och badplatser  
Gatukontoret är en del av Samhällsbyggnadsförvaltningen på Vimmerby kommun. 
Driftavdelningen är den avdelning inom Gatukontoret som ansvarar för kontinuerligt underhåll 
och tillsyn av kommunens lek- och badplatser. De genomför även större renoveringar och 
installationer av befintlig och ny utrustning. Driftavdelningen har således en viktig funktion när 
det kommer till att säkerställa att Vimmerby kommuns lek- och badplatser är attraktiva och 
tilltalande för våra kommuninvånare och besökare. Det är därför av stor vikt att resurssättningen 
inom Driftavdelningen anpassas för att upprätthålla och även förbättra underhållet av kommunens 
lek- och badplatser.  
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Lek- och badplatsstrategi 2022-2032 
Kommunens lek- och badplatser ska anpassas och utvecklas för våra medborgare, där kvalitet ska 
gå före kvantitet. Det innebär att kommunen har som ambition att avveckla vissa lekplatser för att 
istället prioritera resurser vad gäller drift och utveckling av de lek- och badplatser som ska finnas 
kvar. Vimmerby kommun har tagit fram ett förslag på vilka lek- och badplatser som bör vara 
oförändrade, utvecklas eller avvecklas3, se Bilaga 1 samt Bilaga 2. Vid eventuell utveckling eller 
avveckling av lek- eller badplatser är Vimmerby kommuns intention att göra det tillsammans med 
medborgarna via SLUS och andra nätverk. På så sätt blir medborgarnas åsikter, önskemål och 
inspel en del i besluten.  

I bedömningen om vilka lek- och badplatser som bör vara oförändrade, utvecklas eller avvecklas 
har hänsyn tagits till antal hushåll med barn i området, kommande tillväxtutveckling i området, 
spridning och placering av lekplatser samt nuvarande skick och nyttjandegrad. Socioekonomiskt 
svaga områden har i regel ett större behov av lekplatser i sin närmiljö och detta är något som tagits 
i beaktande vid bedömningen. 

Ett långsiktigt mål är att komplettera Vimmerbys lekplatser med en generationspark för att främja 
kommunens attraktionskraft. En generationspark kan innehålla ett brett utbud av lekutrustning och 
på så sätt erbjuda en variation för medborgare och besökare. Syftet med en generationspark är att 
möjliggöra och stimulera flera åldersgrupper och hela familjer.4 

Målen för Vimmerby kommuns lek- och badplatsstrategi definieras nedan. 

Mål 
 Att skapa en generationspark som erbjuder något för alla oavsett ålder.  
 Att samverka med föreningslivet gällande lokal skötsel av lek- och badplatser där 

förutsättningar finns.  
 Att det ges möjligheter, ekonomiskt och tidsmässigt, för underhåll och skötsel av lek- och 

badplatserna för att de ska vara attraktiva för kommuninvånare och besökare. 
 Att det ska finnas tillgång till lekplatser i hela kommunen. 
 Att de lek- och badplatser som finns i kommunen ska vara attraktiva och motivera till 

rörelse. 
 Att i planeringen av lek- och badplatser föra en dialog med barn och unga utifrån 

barnkonventionens artikel 12.5 

 
3 Oförändrade betyder att kommunen inte kommer att tillföra någon ytterligare utrustning, för dessa lekplatser kommer endast 
löpande underhåll och investeringar göras. Lekplatser som föreslås utvecklas kommer att utrustas med mer lekutrustning och de 
som föreslås avvecklas kommer att plockas bort efterhand. 
4 Synpunkter från medborgardialogen, se Bilaga 6, föreslår Källängsparken som önskvärd placering för en generationspark. 
Kommunen har dock begränsade möjligheter att utveckla lekplatsen vid Källängsparken eftersom parken är kulturminnesmärkt. 
5 Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån 
barnets ålder och mognad. 
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Bilaga 1. 
Handlingsplan lekplatser 

Nr Ort Adress Avveckling/ Utveckling 

1 Frödinge Radhusgatan Utveckling 

1 Gullringen Dalgatan Avveckling 

2 Gullringen 1:a-2:de Tvärgränd Oförändrad 

3 Gullringen Källebergsvägen Utveckling 

1 Rumskulla Per Erlands väg Utveckling 

1 Storebro Centrum, Klintgatan Avveckling/Omlokalisering 

2 Storebro Stranden, Lönnvägen Utveckling 

3 Storebro Sevedegatan, Storebro Avveckling/Omlokalisering 

1 Södra Vi Ringvägen Utveckling 

2 Södra Vi Hagagatan Utveckling 

3 Södra Vi Industrigatan Avveckling 

4 Södra Vi Björka, Björkavägen Oförändrad 

1 Tuna Skogsvägen Utveckling 

1 Vimmerby Källängen Utveckling 

2 Vimmerby Kungsparken Utveckling 

3 Vimmerby Lejonhjärtasgata Oförändrad 

4 Vimmerby Bråkmakaregatan Utveckling 

5 Vimmerby Lindgränd, Norra Näs Oförändrad 

6 Vimmerby Sandstensgatan Avveckling 

7 Vimmerby Rådjurstigen Oförändrad 

8 Vimmerby Skiffergatan Oförändrad 

9 Vimmerby Dynamitgatan Oförändrad 

10 Vimmerby Höganäsgatan Avveckling 

11 Vimmerby Hagagatan Utveckling 

12 Vimmerby Sparvgatan Utveckling/Omlokalisering 
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13 Vimmerby Lidhemsgatan Oförändrad 

14 Vimmerby Odengatan Oförändrad 

15 Vimmerby Sibeliusgatan Avveckling 

16 Vimmerby Borgaregatan, Senioren 
(Vimarparken) Utveckling 

17 Vimmerby Vendledalsgatan, Snövit Utveckling 

18 Vimmerby Sjöhagavägen, Nossenbaden Oförändrad 
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Bilaga 2. 
Handlingsplan badplatser 

Nr Ort Adress Avveckling/Utveckling 

1 Vimmerby Nossenbadet Utveckling 

2 Vimmerby Solnebobadet Utveckling 

3 Gullringen Dammen Utveckling 

4 Djursdala Stjärnevikbadet Utveckling 

5 Locknevi Anen Utveckling 

6 Tuna Gränsjön Utveckling 

7 Storebro Dammen Utveckling 

8 Rumskulla Holmsjön Utveckling 

9 Vimmerby Borstingen Utveckling 
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Bilaga 3. 
Inventering lekplatser 

 

Ort Adress Gunga Klätterhus Rutchbana Sandlåda Fjäderlek Övrigt Bänkar 
Frödinge Radhusgatan x       

Gullringen Dalgatan x   x x   

Gullringen 1:a-2:de Tvärgränd x x x x   x 

Gullringen Källebergsvägen x x x x   x 

Storebro Centrum, Klintgatan x x x x x   

Storebro Stranden,Lönnvägen x x x x  Pulkabacke x 

Storebro Sevedegatan x x x x   x 

Södra Vi Ringvägen x x x x   x 

Södra Vi Hagagatan x x x x x  x 

Södra Vi Industrigatan x x x    x 

Södra Vi Björkavägen x x x x  Pulkabacke x 

Tuna Skogsvägen x x x x  Pulkabacke  

Vimmerby Källängen x x x x x Lekbil x 

Vimmerby Kungsparken x x x x    

Vimmerby Lejonhjärtasgata x x x x x 

Basketkorg, 
isbana, 

pulkabacke, 
fotbollsmål 

x 

Vimmerby Bråkmakaregatan x x x x x (Isbana) x 

Vimmerby Lindgränd x x  x  Vippgunga, 
fotbollsmål x 

Vimmerby Sandstensgatan                                                  Avvecklad 

Vimmerby Rådjurstigen x x  x x  x 

Vimmerby Skiffergatan x x x x x (fotbollsmål, 
pulkabacke)  

Vimmerby Dynamitgatan x x  x x  x 

Vimmerby Höganäsgatan x   x   x 

Vimmerby Hagagatan x x x x x Fotbollsmål x 

Vimmerby Sparvgatan x x     x 

Vimmerby Lidhemsgatan x x x x x  x 

Vimmerby Odengatan x x x x x  x 

Vimmerby Sibeliusgatan x   x x  x 

Vimmerby Borgaregatan/ 
(Vimarparken) x   x x 

Basket, 
pulkabacke, 
skate, sarg 

x 

Vimmerby Vendledalsgatan      Pulkabacke, 
fotbollsplan  

Vimmerby Sjöhagavägen x x   x  x 
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Bilaga 4. 
Inventering badplatser 

Ort Adress Brygga Boj Båt Möbler Grillplats Lekutrustning Övrigt Toalett 

Vimmerby Nossenbadet x x x  x x 
Handikappramp, 

omklädning, 
hundbad 

x 

Vimmerby Solnebobadet x x  x   Omklädning x 

Gullringen Kvarndammen x x  x x  Omklädning x 

Djursdala Stjärnevikbadet x x x x x x 
Beachvolleyboll, 

hundbad, 
omklädning 

x 

Locknevi Anen x x x x x   x 

Tuna Gränsjön x x  x x x Omklädning x 

Storebro Dammen x x x  x  Omklädning x 

Rumskulla Holmsjön x x  x x  Omklädning x 

Vimmerby Borstingen x x   x  Handikappramp  
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Bilaga 5. 
Kartor över placering av lekplatser på kommunens tätorter.  

Nedan återfinns kartor över lekplatserna på tätorterna, utom Vimmerby tätort. De gulmarkerade är 
allmänna lekplatser och det rödmarkerade är lekplats belägna på kommunens grundskolor.  

  

Frödinge 
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Gullringen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rumskulla  
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Storebro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Södra Vi 
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Tuna 
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Bilaga 6. 
Sammanfattning dialog kommunens förskolor hösten 2021  

Rutschkana Klättra Gunga Fordon Hus/byggnader 
Som en regnbåge För högre än en 5-åring Som en regnbåge Ett flygplan som är guldigt Koja 
Som ett rör Stege Guldig Ett slutet flygplan att sitta i Högt hus 

Som går fort "Monkeybars" Gungbräda Bilar Lekhus 

En större Klättervägg Tre snabba gungor Raket Trädkoja 

En lång Bollar att klättra på Stora gungor som många kan 
sitta i 

Tågbana (stora tåg som man 
kan åka på) Ett polishus 

Mjuk matta efter så man 
landar mjukt Klätterställning med ett torn Blåa Buss som man kan åka i Ett hus med hiss och 

en flygande båt 

Bassäng att landa i Klätternät Gungor som gungar själv Cyklar Piratskepp 

Blank   Kompisgunga Sparkcykel    

Jättestor där man åker ner 
från två håll   Bilar med fjädrar som gungar     

Insekter som kan åka i   Ett gung hus     
Bollrutschkana   En häst man kan gunga på     

Som på Kalles lek och lattjo          

Röd         

 

 

 

 

  

Hoppa Balans/bana Snurra Vatten Övrigt 
Hopptorn (badplats) Bana för sparkcykel/cykel Snurr karusell  Vägg med vattenlek Gymnastik  
Röd studsmatta Klätterbana  En platta som snurrar Vattenrutschkana Gym för vuxna 
Studsmatta med tak Hinderbana  En karusell som åker runt   Spelmaskin 
Hoppstylta Inte stöta marken bana Pariserhjul   Sandlåda 
  Linbana      "Sinnespark"/Blomsterpark 

  20 m lång linbana      Tak för det regnar 

  Cykelbana     Bollar 

  
En stor tågbana (järnväg) där 
barnen kan åka med. Det finns 
körpanel, rattar och spakar  

    Bikupa som en dinosaurie  

  Anka att åka på     En fåtölj med tak som man kan 
sitta i när det regnar med dörr 

  Bro att gå balansgång på (ev. 
med vatten under)     Leksaker 

  Träbro som hänger i kedjor     Plusplus 

        Plattor till gungorna 
        Byggklossar 
        Utekök med bord 
        Regnbågsbänk 
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Inslag i omgivningen Koncept  Återkommande inslag från flera 
förskolor/barn 

Vackra färger "Sinnespark" eller blomsterpark Kompisgungor 

Musik och instrument   Biologisk mångfald Rutschkana av olika slag 

Regnbågefärger  Bikupa  Hinderbana  

Speglar   Insektshotell  Inte stöta marken bana  

Lekplatsen ska vara fin  Park med bara blommor, bin och 
fjärilar  

Klättring av olika slag  

Bänkar   Färginslag på utrustning och i 
omgivningen 

Framkomlig för alla  En park med fler små lekhus Naturliga inslag, stenar, träd och 
gräs 

Träd    Studsmatta 

Gräs Dinosauriepark Hus eller kojor av olika slag 
Blommor  Dinosaurier att klättra på Vattenlek  
Skogsmiljö      

Lila stenar      

Sol     

Vattenhål      

Regnbågsblomma     

Klätterträd     

Ett gupp     

Gräs istället för sand (får sand i skorna)     

Lampor     

Träd och stenar att klättra på     

Odling med jordgubbar, tomater och körsbär      

Berg med stegar att klättra på     

Cykelbana till lekplatsen så att man kan cykla eller köra 
dit     

Pool med fiskar i     

Grill     

Picknickbord     

Utedass/toalett      
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Ett axplock av alla fina alster som samlats in från förskolorna höst/vinter 2021 
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Bilaga 7. 
Sammanfattning av inkomna synpunkter och idéer från Vimmerby 
kommuns lokala utvecklingsgrupper.  

Frågeställningar har gått ut till kommunens samtliga utvecklingsgrupper (10 stycken) med frågor 
riktade till lekplatser och badplatser närmast kopplat den ort där de verkar. Utöver detta fick alla 
grupper även frågor kring hur de ställer sig till att upprätta en eventuellt större 
lekplats/generationspark centralt i Vimmerby tätort. Totalt har 7 utvecklingsgrupper inkommit 
med svar.   

Synpunkter som inkom från flera utav grupperna: 

 Förbättrad skyltning till badplatserna. 
 Bättre underhåll och skötsel av lekplatserna och dess utrustning. 
 Bättre underhåll och skötsel av badplatser framförallt omklädningsrummen.   
 Röja vass på badplatser. 
 Mer utrustning på lekplatser men även vid några utav sjöarna.  

Utöver detta inkom konkreta förslag på utrustningar på lekplatser såväl på de mindre som en 
potentiellt större lekplats. Någon grupp föreslog att det möjligtvis kunde plockas bort fler 
lekplatser till förmån för en större.  

Lekplatserna Badplatserna Generationspark 
Babygungor Bättre skyltning Naturlek  
Gungor av olika slag Hopptorn Inte nudda marken bana 
Lek-/klätterställning Fler lekredskap Kurra gömma, olika rum  
Sandlåda Gungställning Scen 

Fotbollsmål Klätterställningar för olika 
åldersgrupper Organiserad parklek 

Karusell  Fräschar omklädningsrum Faciliteter (värma mat, toalett m.m.) 
Nedgrävd studsmatta Förbättra underhåll och skötsel    
Klättervägg Vassröjning   
Rutschkana Förbättra grillplats   

Gungbräda Nedtagning av träd för fler 
soltimmar   

Bänkar och bord  Flotte   
Grillplats Bord och bänkar   
Träd och blommor för 
skugga och trivsel     

Boulebana      
Hinder/balansbana      
Ett lok med tågvagn i trä     
Förbättrat underhåll och 
skötsel     
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§ 137  2019/532 2022.1489  
 

Styrdokument: Riktlinjer och information för upplåtelse av offentlig plats: Skyltning och 
affischering, uteservering, Sommartorget, marknad, torghandel och försäljning, 
evenemang och andra markupplåtelser. Antaget i KF (ersätter dnr 2018/000150/003) 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner tillägg i styrdokumentet "Riktlinjer och information för upplåtelse av 
offentlig plats", avsnittet "Torghandel och försäljning", angående att handelsplatsen vid Stora torget 
tillfälligt utgår under Sommartorgets säsong. 
 

Sammanfattning 
2021-12-20 antog kommunfullmäktige styrdokumentet ”Riktlinjer och information för upplåtelse av 
offentlig plats”, id 2021.4816. Syftet är att riktlinjerna och informationen ska fungera som ett 
komplement till kommunens lokala ordningsföreskrifter samt lokala ordningsföreskrifter för torghandel. 
Målsättningen är att den offentliga miljön i Vimmerby kommun ska präglas av kvalitet och trivsel, 
samtidigt som de ska ge alla aktörer samma förutsättningar att delta i en sund konkurrens. 
 
Det har uppmärksammats att det för tillfället uppstår en intressekonflikt mellan handelsplatsen vid Stora 
torget och säsongen för Sommartorget (d.v.s. det sommarinslag som kommunen bedriver i egen regi). 
Konkret innebär intressekonflikten att handelsplatsen vid Stora torget krockar med Sommartorget.  
 
Ett tillägg med förtydligande behöver därför göras under avsnittet ”Torghandel och försäljning” i 
tidigare nämnda styrdokument. Tillägget kommer att fetmarkeras och formuleras enligt följande: 
 
”Under säsongen för Sommartorget, se avsnitt ”Sommartorget”, utgår handelsplatsen vid Stora torget 
tillfälligt, men den på Kyrkogårdsgatan kommer fortfarande finnas att tillgå.” 
 
Sommartorgets säsong är, enligt politiskt beslut, i dagsläget sista helgen i maj – 31 augusti. 
 

Beslutsunderlag 
KS 2022-1189 Beslut 13 2022-03-29 Styrdokument: Riktlinjer och information för upplåtelse av 
offentlig plats: Skyltning och affischering, uteservering, Sommartorget, marknad, torghandel och 
försäljning, evenemang och andra markupplåtelser. Antaget i KF (ersätter dnr 2018/000150/003) 
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KS 2022.1133 Tjänsteskrivelse: Tillägg i styrdokumentet "Riktlinjer och information för upplåtelse av 
offentlig plats", avsnittet "Torghandel och försäljning" - Handelsplatsen vid Stora Torget utgår tillfälligt 
under Sommartorgets säsong 
 
KS 2022.1078 Översiktskarta: Torghandel under säsongen för Sommartorget 
Översiktskarta, id 2022.1079 
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Utvecklingsavdelningen 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Vimmerby Energi & Miljö AB 
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§ 135  2022/124 2022.1487  
 

Typografen 1, Vimmerby 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige säger omgående upp hyresavtalet mellan Vimmerby kommun och  Vimmerby 
Tidning och Tryckeri Ekonomisk förening avseende fastigheterna Typografen 1 och 2 till upphörande 
vid avtalstidens utgång. 
 

Sammanfattning 
Vimmerby kommun tecknade ett avtal med Vimmerby Tidning och Tryckeri ekonomisk förening, 
kallad VTT, 2007-03-01 med en hyrestid på 20 år. Det avser industrilokaler på en yta om cirka 8 500 
kvm. För kommunen är det inte ändamålsenliga lokaler för kommunal verksamhet och kommunens 
huvudsyssla är inte att hyra ut industrilokaler i andrahand till företag. Fram till 2027-03-01 
avser kommunen hyra ut lokalerna i befintligt skick för kortvariga verksamheter likt lagerhantering. 
Avtalet bör sägas upp omgående då kommunen inte avser förlänga kontraktet utan lämna fastigheterna. 
 

Beslutsunderlag 
KS 2022.1164 Beslut 8 2022-03-29 Typografen 1, Vimmerby  
KS 2022.1165 Tjänsteskrivelse Uppsägning av avtal 
KS 2021 3888 VTT Avtal 2007-03-01--2027-02-28.pdf 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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§ 136  2022/139 2022.1488  
 

Halverad timtaxa konstgräset Arena Ceos 
 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige halverar tillfälligt timtaxan på Arena Ceos konstgräs med anledning av att 

upphandling om nytt konstgräs tagit längre tid är beräknad. 
    

2. Halverad timtaxa skall gälla för tränings- och matchtaxa på konstgräsplanen för såväl 
kommunala som utomkommunala fotbollslag.  
 

3. Den tillfälliga taxan gäller retroaktivt från 1 januari 2022 och fram till dess att nytt konstgräs har 
installerats på arenan. 

 

Sammanfattning 
Under 2020 gjordes en besiktning på befintlig konstgräsmatta på Arena Ceos där mattan p.g.a. ålder och 
slitage rekommenderades bytas ut. Detta främst då gräsets strålängd är nerslitet vilket medför att rätt 
mängd granulat inte kan läggas i. Detta i sin tur påverkar exempelvis stötupptagningen på mattan. Under 
våren 2021 påbörjades en upphandling av nytt konstgräs till Arena Ceos. Tidsplan var att avtal kunde 
tecknas och nytt gräs skulle kunna läggas under sommaren/tidig höst 2021. Upphandlingen har därefter 
överklagats vid flertalet omgångar varpå Vimmerby kommun vid dagens datum fortfarande inväntar 
besked från kammarrätten för att veta hur processen fortskrider.  
 
Befintlig konstgräsmatta uppfyller idag inte önskvärda spelegenskaper för att kommunen som uthyrare 
ska känna sig helt till freds med att ta ut full timtaxa vid nyttjande av anläggningen.  
 
Utvecklingsavdelningen har tillsammans med ordförande i kultur- och fritidsutskottet bjudit in till ett 
dialogmöte med de kommunala fotbollsföreningarna som nyttjar gräset för att diskutera statusen och  
 
 
läget vi befinner oss i. I dessa dialoger har det framkommit att mattan inte är optimal men att 
föreningarna är medvetna om dess skick och nyttjar den utefter sina egna bedömningar.  
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Med tanke på rådande situation och skick på mattan föreslås tillfälligt justera timtaxan på planen. 
Förslaget är att halvera timtaxan för tränings- och matchtaxa på planen för såväl kommunala som 
utomkommunala fotbollslag. Förslaget är att den justerade taxan ska gälla retroaktivt från 1 januari 2022 
och fram tills det att en ny konstgräsmatta har installerats på arenan.  
 
Reducerad taxa kommer att påverka utvecklingsavdelningens intäkter. En prognos för detta landar på 
mellan 75-100 tkr mindre i intäkter för första halvåret 2022 vilket belastar utvecklingsavdelningens 
budget.  
 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen  
Ekonomiavdelningen 
Aktuella föreningar  
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§ 141  2021/534 2022.1493  
 

Motion om arbetsskor till personalen inom vård och omsorg 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen om arbetsskor till personalen inom vård och omsorg.  
 

Sammanfattning 
Helen Nilsson (S) och Eva Berglund (S) föreslår i motion att vård- och omsorgspersonalens fria 
arbetskläder ska utökas till att även avse fria arbetsskor. De anser att personalen inom vård och omsorg 
förtjänar bättre förutsättningar att utföra sitt arbete. Personalen har idag fria arbetskläder, men de 
framför att personalen även behöver bra skor. De menar att det behövs för att förebygga olyckor och 
,skador i arbetet, som många gånger är fysiskt tungt. Ett annat argument som framförs är att goda 
arbetsförhållanden kan bidra till att kommunen får behålla personalen längre tid.  
 
Arbetsgivaren tillhandahåller inte arbetsskor idag. Skatteverket ser lite olika på arbetskläder och 
arbetsskor. Om arbetsgivaren tillhandahåller skor till personal inom vård och omsorg förmånsbeskattas 
medarbetaren med cirka 30%. Denna förmånsbeskattning gäller oavsett om arbetsgivaren tillhandahåller 
skorna genom inköp eller ett skobidrag. Flera närliggande kommuner såsom Västervik, Oskarshamn, 
Hultsfred och Kinda har inte har fria arbetsskor till personalen inom vård och omsorg. Hultsfred har en 
motion under hantering på samma sätt som i Vimmerby.  
 
Det är i dagsläget cirka 525 tillsvidareanställda medarbetare inom vård och omsorg och cirka 200 
visstidsanställda medarbetare. Arbetsskor till dessa medarbetare innebär höjda årliga driftskostnader för 
socialförvaltningen. Det finns ingen budget eller planerad finansiering för detta. Inom socialnämndens 
ansvarsområde finns även andra ofinansierade kostnader som nya utgifter behöver vägas mot. 
Socialchefen i den tjänsteskrivelse som beretts på tjänstepersonssida att det är en politisk bedömning om 
det ska införas fria arbetsskor till personal inom vård- och omsorg. Om fria arbetsskor ska införas 
behöver det ske en avgränsning för vilka som omfattas samt hur det ska finansieras. Om det införs så 
innebär ett skobidrag fördelar när det gäller utbud och hantering.  
 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet yrkar bifall till motionen.  
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Reservationer 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att två förslag föreligger, arbetsutskottets förslag och Helen Nilssons (S) förslag. 
Han ställer dem mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med utskottets förslag. 
Omröstning begärs och kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Den som bifaller utskottets förslag röstar Ja 
Den som bifaller Helen Nilsson (S) förslag röstar Nej. 
 

Omröstningsresultat 
Omröstningen får resultatet 6 Ja-röster, 5 Nej-röster. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag. 
 

Beslutsunderlag 
KS 2022-1177 Beslut 8 2022-03-29 Motion om arbetsskor till personalen inom vård och omsorg 
KS 2021.1179 Beslut 1 2022-02-10Remiss av motion om arbetsskor till personalen inom vård och 
omsorg 
KS 2022.1178 Motion om arbetsskor till personalen inom vård och omsorg - underlag för svar 
KS 2021.5239 Remittering av motion om arbetsskor till personalen inom vård och omsorg 
KS 2021.5156 Motion om arbetsskor till personalen inom vård och omsorg 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 10  2021/309 2022.135  
 

Remiss av motion om arbetsskor till personalen inom vård och omsorg 
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen om arbetsskor till personalen inom vård och omsorg med anledning av att 
finansiering saknas.  
 

Reservationer 
Eva Berglund (S), Pernilla Eriksson (S) samt Kjell Jonasson(V) reserverar sig mot 
beslutet.  
 

Sammanfattning 
Helen Nilsson (S) och Eva Berglund (S) föreslår i motion att vård- och omsorgspersonalens 
fria arbetskläder ska utökas till att även avse fria arbetsskor. De anser att personalen inom 
vård och omsorg förtjänar bättre förutsättningar att utföra sitt arbete. Personalen har idag  
fria arbetskläder, men de framför att personalen även behöver bra skor. De menar att det 
behövs för att förebygga olyckor och skador i arbetet, som många gånger är fysiskt tungt.  
Ett annat argument som framförs är att goda arbetsförhållanden kan bidra till att kommunen 
får behålla personalen längre tid.  
 
Motionen har remitterats till socialnämnden för beredning.  
 
I tjänsteskrivelse beskriver socialchef Anette Nilsson att personal inom vård och omsorg 
har fria arbetskläder genom att arbetsgivaren köper in kläder och har upphandlat tvätten 
av dessa kläder så att den sker genom ett externt företag. Arbetsgivaren tillhandahåller 
inte arbetsskor idag. Skatteverket ser lite olika på arbetskläder och arbetsskor. Om 
arbetsgivaren tillhandahåller skor till personal inom vård och omsorg förmånsbeskattas 
medarbetaren med cirka 30%. Denna förmånsbeskattning gäller oavsett om arbets-
givaren tillhandahåller skorna genom inköp eller ett skobidrag. 
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Efter en mindre omvärldsbevakning konstaterar socialchefen att Västervik, Oskarshamn, 
Hultsfred och Kinda inte har fria arbetsskor till personalen inom vård och omsorg. 
Hultsfred har en motion under hantering på samma sätt som i Vimmerby. 
 
Det är i dagsläget cirka 525 tillsvidareanställda medarbetare inom vård och omsorg  
och cirka 200 visstidsanställda medarbetare. Arbetsskor till dessa medarbetare innebär 
höjda årliga driftskostnader för socialförvaltningen. Det finns ingen budget eller 
planerad finansiering för detta. Inom socialnämndens ansvarsområde finns även andra 
ofinansierade kostnader som nya utgifter behöver vägas mot.  
 
Socialchefen framför att det är en politisk bedömning om det ska införas fria arbetsskor 
till personal inom vård- och omsorg. Om fria arbetsskor ska införas behöver det ske en 
avgränsning för vilka som omfattas samt hur det ska finansieras. Om det införs så 
innebär ett skobidrag fördelar när det gäller utbud och hantering.  
 
Vid FÖSAM 2022-01-31 framför Kommunal Sydost sektion Vimmerby bland annat: 
”att kommunen borde tillhandahålla arbetsskor till omsorgspersonalen är en viktig fråga 
för Kommunal. Kommunal ser inga fördelar med ett skobidrag som sedan skulle 
förmånsbeskattas utan Kommunal anser att arbetsgivaren borde göra inköp av skor.” 
Samt: ”Därmed är Kommunal positiva till motionen och hoppas att socialnämnden  
kan få extra medel till en bättre arbetsmiljö som omsorgspersonalen både vill ha och 
behöver.” 
 
Ärendet diskuteras och flera ledamöter deltar i denna debatt.  

Förslag till beslut 
Eva Berglund (S) och Kjell Jonasson (V) yrkar att socialnämnden ska föreslå bifall till 
motionen.  
Vice ordförande Tomas Peterson (M) yrkar att socialnämnden ska föreslå avslag på 
motionen eftersom finansiering saknas. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att två förslag föreligger; Eva Berglunds och Kjell Jonassons förslag 
samt Tomas Petersons förslag. Han ställer dem mot varandra och finner att socialnämnden 
beslutar i enlighet med Tomas Petersons förslag.  
 
Omröstning begärs och socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Den som bifaller Tomas Petersons förslag röstar Ja 
Den som bifaller Eva Berglunds (S) och Kjell Jonassons (V) förslag röstar Nej. 
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Omröstningsresultat 
Omröstning ger resultatet 6 Ja-röster och 3 Nej-röster. Inga beslutande ledamöter avstår 
från att rösta. Ordföranden finner att socialnämnden bifaller Tomas Petersons förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Motion. SN id 2021.1286. 
Remiss. SN id 2021.1210. 
Tjänsteskrivelsen SN id 2022.106. 
Protokoll från facklig samverkan genom FÖSAM 2022-01-31. SN id 2022.81.  
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen tillsammans med tjänsteskrivelse
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§ 140  2021/454 2022.1492  
 

Medborgarförslag - om byggnation på Karlbergstomten 
 

Kommunstyrelsen beslut 
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.  
 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit som avser fastigheten Storken 18, här kallad Karlbergstomten. I 
medborgarförslaget framförs att det bör byggas bostäder där. 
 
Fastigheten Storken 18 köptes av kommunen 2012 och har under många år varit föremål vidare 
exploatering för bostäder. Det som har tagit tid är utredning avseende saneringsbehov och vem som bär 
ansvaret för detta. Det är nu fastställt och det är tidigare fastighetsägare, Skobes Bil Öst AB som är 
ansvarig för saneringen av fastigheten till nivån mindre känslig markanvändning (MKM). Kommunen 
vill bygga bostäder på platsen och då krävs en högre saneringsnivå, känslig markanvändning (KM). 
Planen är att tillsammans med Skobes Bil Öst AB sanera området så att det i framtiden kan bli attraktiva 
bostäder på fastigheten. I nuläget har kommunen beställt en ny detaljplan för området och när den är 
antagen och klar, kan saneringen av fastigheten börja. Då vet man också vilka områden som behöver 
saneras till KM respektive MKM. Först därefter kan Vimmerby kommun erbjuda externa exploatörer att 
köpa och exploatera fastigheten enligt den nya detaljplanen. 
 

Beslutsunderlag 
KS 2021.1197 Beslut 13 2022-03-29 Medborgarförslag - om byggnation på Karlbergstomten 
KS 2022.1140 Tjänsteskrivelse Medborgarförslag om fastigheten Storken 18 (Karlbergstomten) 
KS 2021.4544 Remittering av medborgarförslag om byggnation på Karlbergstomten 
KS 2021.4529 Medborgarförslag - om byggnation på Karlbergstomten 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-04-19 

 

 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
 
------  
 
Björn Svensson 
Samhällsbyggnadsavdelningen  
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-04-19 

 
 

 
 
 
 
 
§ 139  2022/70 2022.1491  
 

Medborgarförslag om placering av nya högstadiet 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.  
 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit som rör placering av den nya högstadieskolan som ska byggas i 
Vimmerby kommun. Medborgarförslaget går ut på att placera den nya högstadieskolan mellan 
Vimarskolan och ishallen.  
 
Det har tidigare skett en grundlig utredning för att ta fram olika förslag till placering av en ny 
högstadieskola. Utredningen landade i tre olika förslag till placering utifrån många olika parametrar. Nu 
är det beslutat att peka ut del av Vimmerby 3:3 som ligger mittemot Vimarskolan som det bästa förslag 
man avser att arbeta vidare med. Medborgarförslaget som nu är inskickat skulle innebära ökade 
belastningar i olika former och styrgruppen ser inte att det är genomförbart. Köket som är befintligt kan 
inte hantera mer belastning och den stora parkeringen behövs för befintliga verksamheter. Paviljongerna 
vid Lundens förskola kommer inte frisläppa några parkeringar när de avyttras då parkeringen är 
temporärt flyttad till annan plats på grund av dessa och måste sedan tillbaka.  
 

 

Beslutsunderlag 
KS 2022.1196 Beslut 13 2022-03-29 Medborgarförslag om placering av nya högstadiet 
KS 2022.1139 Tjänsteskrivelse Medborgarförslag om förslag till placering av nya högstadiet 
KS 2022.429 Remittering av medborgarförslag om placering av nya högstadieskolan 
KS 2022.238 Medborgarförslag om förslag till placering av nya högstadiet. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-04-19 

 

 
 

--------- 
 
Anders F Rosén 
Samhällsbyggnadsavdelningen
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