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Jenny Andersson 
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Vid frågor kontakta: Administratör Liselott Frejd: 0492/ 76 90 18 

Kommunsekreterare Jenny Andersson: 0492/ 76 90 06 
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Upphandlingspolicy för Hultsfred, Högsby, Mönsterås, 
Oskarshamn, Vimmerby och Västerviks kommuner 
Policyn antagen av Västerviks kommunfullmäktige 2018-02-26, § 25 
 
De samverkande kommunerna, kommunalförbund och helägda bolag, i fortsättningen benämnda 
upphandlande myndigheter, har som mål att upphandla varor, tjänster och byggentreprenader på 
ett sådant sätt att kommuninvånarna, medarbetarna och övriga intressenters krav på offentlig 
service uppfylls till lägsta möjliga total kostnad, vilket innebär rätt funktion och rätt kvalitet i rätt 
tid till rätt pris. 
 
All upphandling ska ske enligt gällande bestämmelser, däribland lagen om offentlig upphandling 
samt upphandlande myndigheters policy och riktlinjer för inköp och upphandling. Detta innebär 
att grundläggande principerna om likabehandling, proportionalitet, transparens, icke-
diskriminering och ömsesidigt erkännande ska tillämpas. 
 
All upphandling och inköp hos de upphandlade myndigheterna ska präglas av: 
Affärsmässighet 
Upphandlingar och inköp ska präglas av god ekonomisk hushållning. Hänsyn ska tas till kvalitet, 
miljökrav och sociala krav, långsiktiga kostnader och andra aspekter. Kontakter med näringslivet 
ska kännetecknas av god affärsetik, öppenhet, objektivitet och likabehandling. 
 
Helhetssyn 
Upphandlingar och inköp ska präglas av en helhetssyn. Upphandlingar och inköp ska genomföras 
med användning av de konkurrensmöjligheter som finns och på ett sådant sätt att långsiktig 
konkurrens stimuleras. Upphandlingar ska utformas så att det är möjligt för mindre och 
medelstora företag att lämna anbud och det lokala näringslivet ska informeras om pågående 
upphandlingar.  
 
Effektivitet 
All upphandling och alla inköp ska präglas av effektivitet, kompetens och samverkan. De vinster 
som följer av en samordning av de upphandlande myndigheternas behov ska tas tillvara. 
Upphandlingar och inköp ska samordnas med länets övriga kommuner, med landstinget samt 
andra upphandlande myndigheter när detta är ändamålsenligt.  
 
Miljö- och sociala hänsyn 
De upphandlande myndigheterna ska verka för en god livsmiljö och en långsiktig hållbar 
utveckling genom att välja varor, tjänster och byggentreprenader som är miljöanpassade både 
med avseende på den yttre miljön och på arbetsmiljön samt tar hänsyn till sociala och etiska krav.  
 
Krav ska, med hänsyn till föremålet för upphandling, ställas på de leverantörer som de 
upphandlande myndigheterna tecknar avtal med, att de; främjar goda arbetsvillkor och 
jämställdhet i arbetslivet, följer villkor på arbetsmarknadens och i kollektivavtal, motarbetar 
diskriminering och korruption,  medger insyn i sin verksamhet och meddelarfrihet för anställda. 
Dessa krav ska även gälla för underentreprenörer som leverantören anlitar.  
 
Ansvar och uppföljning 
Respektive kommuns, kommunalförbunds och bolags anvariga chefer ansvarar för att denna 
upphandlingspolicy följs. 
Inköpscentralen ansvarar i förekommande fall för att; i nära samråd med samverkande 
upphandlande myndigheter genomföra upphandlingar enligt ingånget avtal eller efter beställning 
enligt antagna riktlinjer samt ge råd, utbilda och informera i frågor som rör upphandling och 
konkurrens.  
De upphandlande myndigheternas upphandlingar ska följas upp årsvis.  
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1 Inledning 

Dessa riktlinjer innehåller information och anvisningar för hur upphandling ska genomföras i 
Västerviks kommun.  
 
Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby och Västerviks kommuner samverkar i 
upphandlingsfrågor. Kommunernas gemensamma organ för upphandling benämns Inköps-
centralen. Västerviks kommun är värdkommun för Inköpscentralen. 
 
I Västerviks kommun och dess förvaltningar (och bolag) ska all upphandling och alla inköp 
genomföras affärsmässigt, effektivt samt med användande av de konkurrensmöjligheter som 
finns.  

 
All upphandling ska ske enligt EU:s grundläggande gemenskapsrättsliga principer, enligt gällande 
bestämmelser, däribland lagen om offentlig upphandling samt enligt kommunens 
upphandlingspolicy, särskilda riktlinjer och beslut. 
 
2 Upphandlande myndighet/enhet 

Västerviks kommun och dess förvaltningar är en upphandlande myndighet. De kommunala 
bolagen är egna upphandlande myndigheter.  
 
I fortsättningen används benämningen upphandlande myndighet för samtliga upphandlande 
myndigheter. 
 
3 Ansvar 

Respektive förvaltningschef och förvaltningens medarbetare som i enlighet med 
delegationsordningen har rätt att genomföra upphandling respektive inköp ansvarar för att den 
gemensamma upphandlingspolicyn, riktlinjer och checklistor följs. 

 
För anskaffning av varor, tjänster eller byggentreprenader till ett värde som överstiger gränsen för 
direktupphandling ska utsedd handläggare från respektive upphandlande myndighet överlägga 
med Inköpscentralen om hur upphandlingen ska genomföras. 

 
Anskaffning av varor, tjänster eller byggentreprenader till ett värde som understiger gränsen för 
direktupphandling ska ske enligt anvisningarna i ”Riktlinjerna för direktupphandling” och i 
”Checklistan för kommunala inköp”. 
 
4 Samordning 

Västerviks kommun ska ha en helhetssyn på upphandlingar och ta tillvara de vinster som följer av 
en samordning av hela kommunens (och dess bolags behov). En gemensam hållning utåt när det 
gäller upphandlingsfrågor med hänsyn till gällande lagstiftning, miljöhänsyn, konkurrensfrågor 
ska finnas. 
 
Upphandlingar och inköp ska samordnas med de kommuner som ingår i upphandlings-
samverkan, länets övriga kommuner, med landstinget samt andra upphandlande myndigheter där 
detta är ändamålsenligt och lönsamt. De upphandlande myndigheterna ska när det bedöms som 
fördelaktigt vara med på de upphandlingar som genomförs nationellt. 
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5 Affärsmässig relation till leverantörer 

De upphandlande myndigheternas kontakter med leverantörer ska kännetecknas av god 
affärsetik, öppenhet, objektivitet och likabehandling så att de uppfattas som kompetenta och 
opartiska köpare. 
 
De upphandlande myndigheterna ska möjliggöra för mindre och medelstora företag att lämna 
anbud, vårda konkurrenssituationen samt informera det lokala näringslivet om pågående 
upphandlingar. 
 
De leverantörer som tilldelas kontrakt ska vara kompetenta, ha fullgjort sina skatte- och 
registreringsskyldigheter samt vara ekonomiskt stabila.  
 
5.1 Allmänhetens insyn i leverantörs verksamhet 

Leverantören är skyldig utan oskäligt dröjsmål lämna sådan information som avses i 10 kap. 9 § 
Kommunallag (2017:725) till de upphandlande myndigheterna efter att de begärt information. 
Sådan information ska normalt vara skriftlig. Informationen ska göra det möjligt för allmänheten 
att få insyn i hur till exempel entreprenaden utförs.  
 
De upphandlande myndigheterna är skyldiga att precisera vilken information som begärs. 
Leverantören är inte skyldig att lämna information om detta strider mot lag eller annan 
författning eller om uppgifterna kommer att omfattas av sekretess hos de upphandlande 
myndigheterna.  
 
Informationen som lämnas till de upphandlande myndigheterna enligt ovan ska heller inte kunna 
anses vara företagshemligheter enligt Lag (1990:409) om skydd av företagshemligheter. Denna 
bestämmelse ska inte påverka innehållet i övrigt i förfrågningsunderlaget eller avtalet.  
 
5.2 Krav på villkor i kollektivavtal  

Krav ska, med hänsyn till föremålet för upphandling, ställas på de leverantörer som de 
upphandlande myndigheterna tecknar avtal med, att de;  

 främjar goda arbetsvillkor och jämställdhet i arbetslivet,  
 följer arbetsmarknadens villkor och/eller kollektivavtal,  
 motarbetar diskriminering och korruption och  
 medger insyn i sin verksamhet och meddelarfrihet för anställda.  

 
Detsamma ska gälla för eventuella underentreprenörer som entreprenören anlitat för att fullfölja 
avtalet.  
 
På begäran från de upphandlande myndigheterna ska entreprenören lämna de uppgifter och 
handlingar som krävs för att skyldigheterna enligt ovan ska kunna kontrolleras.  
 
Skulle entreprenören brista i att fullgöra detta åtagande har kommunerna rätt att häva avtalet om 
bristen är väsentlig.  
 
5.3 Checklista för direktupphandling samt inköpsrutiner 

Av de upphandlande myndigheternas checklistor för inköp framgår vilka inköpsrutiner som 
gäller.   
 
Respektive chef ansvarar för att dessa regler är kända och följs. 
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6 Avtalstrohet och ramavtal 

Många av de upphandlingar som genomförs resulterar i att ett ramavtal tecknas. Samtliga 
medarbetare hos de upphandlande myndigheterna ska använda ingångna ramavtal. De 
medarbetare som i enlighet med delegationsordningen har rätt att göra inköp är skyldiga att 
informera sig om vilka ramavtal som finns och att beställa från dessa. 
 
Avsteg från att använda ramavtal får endast göras i undantagsfall, avsteg med skälen till avsteg ska 
dokumenteras. 
 
De upphandlande myndigheterna ska uppmärksamma områden där ramavtal kan medföra 
ekonomiska eller administrativa effektiviseringar och ta initiativ till att upphandling genomförs. 
 
Inför varje ramavtalsupphandling är det Inköpscentralen som ansvarar för att de upphandlande 
myndigheternas behov samordnas och tillgodoses på bästa sätt. De upphandlande myndigheterna 
bidrar med sakkunnig personal till de olika referensgrupper som deltar i arbetet med ramavtals-
upphandlingen.  
 
7 Upphandling 

De upphandlande myndigheternas upphandlingsprocesser ska genomföras enligt gällande lagar 
och bestämmelser samt enligt Västerviks kommuns särskilda riktlinjer och beslut. 
 
7.1 Kompetens 

Upphandlingar över direktupphandlingsgränsen ska genomföras av personalen på 
Inköpscentralen som är särskilt anställd för detta och har kompetens och erfarenhet.  
Västerviks kommun ska använda den samlade kommersiella och juridiska kompetensen och 
erfarenheten som finns tillgänglig på Inköpscentralen.  
 
Inköpscentralen kan anlita extern konsult till vissa kompetens- eller resurskrävande 
upphandlingar. 
 
7.2 Tröskelvärden 

LOU skiljer på upphandlingar över respektive under de så kallade tröskelvärdena (beräknat värde 
av varje upphandling). Se lag (2016:1145) om offentlig upphandling, 5 kap. Tröskelvärden. 
 
7.3 Upphandlingsförfaranden 

För upphandlingar under tröskelvärdet finns följande upphandlingsförfaranden: förenklat förfarande, 
urvalsförfarande, konkurrenspräglad dialog, direktupphandling och selektivt förfarande om 
upphandlande myndighet vill inrätta ett dynamiskt inköpssystem.  

 
För upphandlingar över tröskelvärdet finns följande upphandlingsförfaranden: öppet förfarande, selektivt 
förfarande, förhandlat förfarande med föregående annonsering, förhandlat förfarande utan 
föregående annonsering, konkurrenspräglad dialog och förfarande för inrättande av 
innovationspartnerskap. 
 
Projekttävlingar: En projekttävling innebär att den upphandlande myndigheten bjuder in till en 
tävling som är öppen för alla. Syftet är att få en ritning, projektbeskrivning eller liknande som en 
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jury har utsett till vinnande bidrag. En projekttävling påminner om ett upphandlingsförfarande 
men reglerna är betydligt mindre detaljerade. 
 
Elektroniska auktioner: En upphandlande myndighet kan välja att tillämpa elektronisk auktion som 
en avslutande del av en upphandling. En elektronisk auktion är i sig inte ett förfarande utan ingår 
i andra förfaranden. 
 
7.4 Skyldighet att överlägga 

Före anskaffning av varor, tjänster eller byggentreprenader till ett värde som överstiger gränsen 
för direktupphandling ska utsedd handläggare från Västerviks kommun överlägga med 
Inköpscentralen om hur upphandlingen ska genomföras. Om samordning kan ske med flera 
kommuner ska Inköpscentralen alltid utreda om detta är fördelaktigt för alla parter.  
 
7.5 Upphandlingsbeslut 

Innan ett beslut tas om att starta en upphandling ska utsedd handläggare kontrollera att det finns 
medel budgeterade för anskaffningen, om speciella krav ska ställas, etc. Beslut om att inleda en 
upphandling ska dokumenteras. 
 
7.6 Planering av upphandling 

När Västerviks kommun planerar en upphandling ska följande diskuteras tillsammans med 
Inköpscentralen och beslutas om: 

 vilka krav som ska ställas i upphandlingen 
 hur utvärderingen ska genomföras 
 hur Västerviks kommun efter genomförd upphandling ska få sina behov tillgodosedda till  

rätt kvalitet och till rätt pris 
 hur varan ska betalas; köp, leasing, hyra eller hyrköp av lös egendom. 

 
Roller vid upphandling: 
Beställaren är den som beslutar om upphandling och nyttjar avtalen. I beställarens uppgift ingår 
bland annat att beskriva verksamhets-, kvalitets-, funktions- och miljökrav. Beställaren beskriver 
således varan eller tjänstens beskaffenhet. 
 
Upphandlaren är den som ansvarar för de affärsmässiga, kommersiella och juridiska kraven samt 
utfärdar det färdiga förfrågningsunderlaget och handlägger upphandlingen. 
 
7.7 Miljökrav samt sociala- och etiska krav 

De upphandlande myndigheterna ska verka för att påverka hälsa och miljö på ett positivt sätt 
genom att ställa miljökrav i sina upphandlingar där det är relevant. Miljökriterierna ska ställas i 
relation till övriga kvalitetskrav i upphandlingen. De upphandlande myndigheterna ska använda 
sig av Upphandlingsmyndighetens Kriterie-wizard som stöd i sina upphandlingar. 
 
För uppföljning av de sociala- och etiska kraven kan de upphandlande myndigheterna ansluta sig 
till det kontrollsystem som SKL Kommentus Inköpscentral arbetat fram.  
 
I samband med upphandling ska de upphandlande myndigheterna även ta hänsyn till: 

 Västerviks kommuns särskilda riktlinjer och beslut 
 Västerviks kommuns andra policys 
 Västerviks kommuns ev. andra krav 
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7.8 Kalmar läns strategi för klimatsamverkan 

Under namnet ”No oil” samlas mål, strategier och projekt för utveckling mot en fossilbränslefri 
region år 2030. Dessa är utarbetade av Klimatkommissionen, regionförbundet och kommunerna i 
Kalmar län. Målen gäller ett växande näringsliv för hållbar utveckling, inga nettoutsläpp av 
koldioxid från länet, och energieffektivisering i bostäder och lokaler, resor och transporter.  
 
Vid upphandling av varor och tjänster som kan påverka energianvändningen i lokaler och 
bostäder, och miljöpåverkande utsläpp från denna, ska hänsyn tas till hur detta påverkar 
uppfyllelsen av regionala och lokala mål för energieffektivisering, användning av förnybar energi, 
och minskade utsläpp av klimatpåverkande gaser.  
 
Vid upphandling av bilar ska krav ställas på att bilarna ska vara miljöbilar (enligt de regler som 
gäller för statlig upphandling, se förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för 
myndigheters bilar och bilresor.) 1 
 
Vid upphandling av personresor och godstransporter ska hänsyn tas till uppfyllandet av det 
regionala målet om att dessa ska vara klimatneutrala år 2020. 
 
7.9 Elektroniskt upphandlingsstöd 

De samverkande kommunerna använder digital anbudsgivning via ett digitalt 
upphandlingsverktyg. Anbudsgivare som vill delta i upphandlingar ska lämna in elektroniskt 
anbud.  
 
Inköpscentralen är systemförvaltare av det digitala upphandlingsstödet och ansvarar för 
information, utbildning samt utlämnande av inloggningsuppgifter. 
 
7.10 Annonsering 

Annonsering sker via den allmänt och gratis tillgängliga annonsdatabasen i det digitala 
upphandlingsverktyget med spegling av samtliga upphandlingar på alla de samverkande 
kommunernas hemsidor. 
 
7.11 Förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlag ska distribueras via det digitala upphandlingsverktyget.  
 
7.12 Anbudstiden 

Från det att annonsering sker till dess att anbuden ska vara inne ska det på Inköpscentralen finnas 
en tillgänglig handläggare som via det digitala upphandlingsverktyget kan registrera svar på 
inkomna frågor och distribuera eventuella kompletteringar.  
 
7.13 Anbud 

7.13.1 Lämna anbud 

Alla anbud till Västerviks kommun ska lämnas digitalt via det digitala upphandlingsverktyget. 
Anbud som inkommer efter sista dag för lämnande av anbud ska inte tas upp för prövning. 

                                                           
1 Detta är i enlighet med det regionala målet om att alla bilar som köps eller leasas av offentlig sektor ska vara 

miljöbilar år 2010. 
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7.13.2 Anbudsöppning 

Anbudsöppning ska genomföras en dag efter sista dag för lämnande av anbud. Vid 
anbudsöppningen ska minst två personer närvara och ett öppningsprotokoll ska upprättas och 
undertecknas av de närvarande personerna 
 
7.13.3 Prövning och utvärdering 

Prövning och utvärdering av anbuden ska genomföras enligt de förutsättningar som gavs i 
förfrågningsunderlaget. 
 
7.13.4 Tilldelningsbeslut och skäl 

Tilldelningsbeslutet ska undertecknas av ansvarig person på Västerviks kommun som i enlighet 
med delegationsordningen har rätt att göra detta. När det gäller de ramavtal som är tecknade för 
en eller flera av de samverkande kommunerna ska tilldelningsbeslutet undertecknas av 
Inköpscentralens chef.  

 
Tilldelningsbeslutet måste tydligt informera om skälen till varför kommunerna har valt en viss 
anbudsgivare till leverantör.  

 
Tilldelningsbeslutet ska skickas till alla anbudsgivare och det är Inköpscentralen som har 
bevisbördan för att de föreskrivna upplysningarna (enligt LOU) är lämnade. 
 
7.13.5 Tiodagars frist 

När tilldelningsbeslut har skickats ut börjar en tiodagars frist för överprövning att löpa. Den 
första dagen av fristen är dagen efter att tilldelningsbeslutet skickas ut. 

 
Under dessa tio dagar kan inte avtal tecknas eller göra en beställning. 
 
7.13.6 Offentlighet och sekretess 

Under pågående upphandling gäller absolut sekretess. När tilldelningsbeslut fattats upphör den 
absoluta sekretessen. Det innebär att samtliga handlingar som rör upphandlingen som huvudregel 
blir offentliga. 

 
Om en leverantör eller någon annan begär att få ta del av anbud, utvärderingsprotokoll eller 
andra handlingar är Västerviks kommun skyldig att skyndsamt ta ställning till begäran och göra en 
sekretessprövning av uppgifterna i handlingarna. 
 
8 Avtal 

8.1 Avtalstecknande 

Kommunerna ska avvakta i minst tio dagar (10-dagarsfristen) med att teckna avtal för att 
leverantörer ska kunna ansöka om överprövning i förvaltningsrätten. 
 
Avtal ska undertecknas av ansvarig person på respektive förvaltning som i enlighet med 
delegationsordningen har rätt att göra detta. När det gäller de ramavtal som är tecknade för en 
eller flera av de samverkande kommunerna ska de undertecknas av Inköpscentralens chef.  
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8.2 Registrering av avtal 

Upphandlingsenheten ansvarar för att de ramavtal som är tecknade för Västerviks kommun 
registreras i kommunernas avtalsdatabas via det digitala upphandlingsverktyget. 
 
8.3 Avtalsförvaltning 

Respektive beställare i de samverkande kommunerna ansvarar tillsammans med Inköpscentralen 
för att deras avtal förvaltas aktivt och bevakar avtalstiden. 
 
Inköpscentralen ansvarar för de ramavtal som är tecknade för en eller flera kommuner förvaltas 
aktivt och bevakar avtalstiden. 
 
8.4     Jäv 
Både tjänstemän och förtroendevalda kan vara jäviga. Den som anser sig jävig ska själv anmäla 
detta och får inte delta i handläggningen av ärendet och inte i förberedelserna för beslut.  Om 
någon som är jävig deltar i handläggningen kan beslutet upphävas om någon överklagar.  
 
8.5     Givande av muta och tagande av muta 
Det är brottsligt att ta emot mutor eller begära en belöning. Detta kan ge böter eller fängelse i 
högst 2 år samt eventuellt avsked från sin tjänst.   
 
Tänk på att: 
Det som uppfattas som gästfrihet - kan vara givande av muta 
Det som uppfattas som generositet – kan vara givande av muta 
Det som uppfattas som hygglighet – kan vara givande av muta 
Det som uppfattas som studie- besök/resa – kan vara givande av muta 
 
När du låter dig bjudas – kan det vara tagande av muta 
När du tar emot en present – kan det vara tagande av muta 
När du tar emot en fördelaktig rabatt - kan det vara tagande av muta 
När du tackar ja till en resa – kan det vara tagande av muta 
 
9 Inköpscentralen 

Inköpscentralens uppgift är: 
 
att i nära samråd och med underlag från de samverkande kommunerna svara för 
upphandlingar av gemensamma avtal för varor och tjänster som köps frekvent i stora 
kvantiteter och som efterfrågas av samverkande kommunerna och deras bolag,  
 
att svara för specifika upphandlingar hos respektive kommun,  
 
att handlägga upphandlingar enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) 
kap 6 och kap 19.  
 
att ansvara för utbildning och information kring offentlig upphandling i samtliga 
kommuner, 
 
att inventera behovet av nya upphandlingar i samtliga kommuner, 
 
att samordna om möjligt alla upphandlingar och avtalstider för samtliga kommuner, 
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att ansvara för att en avtalsdatabas utvecklas för samtliga kommuners räkning, 
 
att ansvara för arkivering av originalhandlingar i genomförda upphandlingar, 
 
att medverka när en andra konkurrensutsättning ska genomföras, 
 
att vid behov medverka vid offertförfrågningar och andra former av 
direktupphandlingar och 
 
att ta fram mallar och andra dokument som stöd för inköp och avrop. 
 
Därutöver ska Inköpscentralen: 
 
ge råd, stöd och juridisk kompetens i upphandlings- och konkurrensfrågor till 
kommunerna,  
 
årligen informera kommunstyrelsen i respektive kommun om sin verksamhet,  
 
årligen anordna informations– och utbildningsdagar för företagen i varje kommun,  
 
årligen upprätta en gemensam plan över avtal som ska upphandlas och  

 
ansvara för uppföljning av regler för offentlig upphandling och förändringar i lagstiftning. 
 
9.1 Uppföljning 

Kommunernas upphandlingar ska följas upp årsvis, detta ska ske genom en skriftlig rapport från 
Inköpscentralen till respektive kommunstyrelse. I rapporten ska det bland annat framgå vad som 
upphandlats, volym och värde. Rapporten ska lämnas senast i februari efterföljande år. 
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Sammanfattning  
Syftet med utvärderingen har varit att bistå Vimmerby kommuns Förvaltnings AB med 
att, utifrån inhämtade underlag, ge vår syn på huruvida Vimarhem ABs styrning, ledning 
och uppföljning under år 2017 varit tillräcklig. 
 
Efter genomförd utvärdering och baserat på våra iakttagelser samt analyser bedömer vi 
att styrelsens och verkställande direktörens styrning, ledning och uppföljning av 
Vimarhem AB under 2017 endast i begränsad utsträckning varit tillräcklig. 
   
Vi grundar vår bedömning på att det i Vimarhem AB, enligt vår uppfattning, saknas ett 
antal väsentliga styrande dokument och att det saknas en strukturerad uppföljning av att 
de som finns efterlevs. Vi har vidare inte funnit att styrelsen utvärderar vare sig sitt eget 
arbete eller verkställande direktörens arbete. Vi anser även att styrelsen också saknar ett 
strukturerat arbetssätt för att följa upp att beslut tagna av styrelsen blir genomförda. 
Styrelsen och verkställande direktören har inte heller visat att de utfört några riskanalyser 
och antagit internkontrollplaner för att hantera de identifierade riskerna. Vi bedömer 
även att bolaget i några fall inte analyserat om de avviker mot gällande lagstiftning, till 
exempel mervärdesskattelagstiftningen och inkomstskattelagstiftningen. Vi bedömer 
bolagets attest- och utanordningsinstruktion som bristfällig och otydlig och har 
exempelvis noterat i utvärderingen att underordnad attesterar överordnads kostnader 
samt att attest görs av egna kostnader. Vi har noterat att Vimmerby kommuns 
Förvaltnings AB och Vimmerby kommun har beslutat om ett antal styrande dokument 
som gäller för Vimarhem AB, men vi gör samtidigt bedömningen att ett flertal av de övriga 
som finns är otydliga och därmed svåra att bedöma om intentionen är att de även skall 
avse Vimarhem AB. Utöver detta bedömer vi att det saknas väsentliga styrdokument samt 
en strukturerad uppföljning av att de som finns efterlevs.  
 
Våra slutsatser i rapporten baseras enbart på våra iakttagelser, det vill säga erhållet 
material, utförda stickprov och genomförda intervjuer. Vilket material vi erhållit och vilka 
vi intervjuat framgår av rapporten med dess bilagor.  
 
Slutsatserna bygger vidare på de analyser vi gjort där vi bedömt om våra iakttagelser är i 
enlighet med gällande lagstiftning som exempelvis kommunallagen, aktiebolagslagen, 
lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag, bokföringslagen, mervärdesskatte- 
lagen samt inkomstskattelagstiftningen. Slutsatserna bygger även på våra bedömningar 
om våra iakttagelser är i enlighet med de styrande dokument, som gäller för bolaget, som 
är antagna i exempelvis kommunfullmäktige i Vimmerby kommun, Vimmerby kommun 
Förvaltning ABs styrelse, bolagsstämman i Vimarhem AB, styrelsen i Vimarhem AB samt 
av verkställande direktören i Vimarhem AB. Slutsatserna baseras också på vår bedömning 
om våra iakttagelser är förenliga med de olika ramverk som finns för styrning, ledning och 
uppföljning av svenska aktiebolag som exempelvis svensk kod för bolagsstyrning, SKLs 
principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag, uttalande från olika 
branschorganisationer och COSO-ramverket för intern kontroll. 
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1. Inledning  
1.1 Bakgrund 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”, “vi”) har fått uppdraget av Vimmerby 
kommun Förvaltnings AB (“VKF”) att utföra utvärdering av bolagets dotterbolag 
Vimarhem AB (“Vimarhem”, “bolaget”) avseende styrning, ledning och uppföljning. 
Uppdraget avser utvärdering av styrelsen och verkställande direktören i Vimarhem 
avseende styrning och ledning under år 2017. Nedan redogörs för syftet med uppdraget, 
den metod som använts, de iakttagelser som gjorts i samband med uppdraget, analys av 
gjorda iakttagelser samt de slutsatser som dragits. 

1.2 Syfte 
Syftet med utvärdering är att bistå VKF med att, utifrån inhämtade underlag, ge vår syn 
på huruvida Vimarhems styrning, ledning och uppföljning under år 2017 varit tillräcklig. 

1.3 Metod 
Utvärderingen har genomförts i tre delar. Först delen genom att inventera och utvärdera 
den formella styrningen och ledningen i bolaget. Detta har gjorts genom att inhämta 
styrande dokument som beslutats av Vimmerby kommun (“kommunen”) och VKF som 
berör Vimarhem samt genom inhämtande av styrande dokument beslutade av Vimarhems 
styrelse och verkställande direktör. Inhämtning har även skett av styrelseprotokoll samt 
annan dokumentation som berör styrning och ledning exempelvis protokoll från 
ägardialoger mellan Vimarhem och dess ägare och protokoll från möten i Vimarhems 
ledningsgrupp.   

I den andra delen har interjuver genomförts, se avsnitt 1.3.2 nedan.  

I den tredje delen har sedan utvärderingen kompletteras med analyser av bolagets ekono-
miska information i syfte att genomföra stickprovskontroll av exempelvis verifikationer 
eller för att verifiera att den formella styrningen och ledningen tillämpats i bolaget.  
Stickprov har valts ut dels baserat på de ekonomiska analyser som gjorts av bolagets 
ekonomiska information och dels baserat på den information vi erhållit i del ett och två, 
samt baserat på vår erfarenhet av liknande uppdrag. 

Den ekonomiska analysen och stickprovsurvalet bygger på information hämtad från 
exempelvis bolagets ekonomisystem. Vi har därmed arbetat med utgångspunkten att 
systemet genererat fullständig och komplett information som är korrekt klassificerad. 
Nedan under avsnitt 1.3.3 beskrivs hur erhållen data har validerats. 

Utifrån erhållit material, intervjuer och stickprovsanalys har vissa iakttagelser gjorts med 
avseende på styrning, ledning och uppföljning. Iakttagelserna har gjorts mot gällande 
lagstiftning, exempelvis kommunallagen, aktiebolagslagen, lagen om allmännyttiga 
kommunala bostadsbolag, bokföringslagen, mervärdesskattelagen samt inkomst-
skattelagstiftningen. Iakttagelser utvärderas även utifrån om de är i enlighet med de 
styrande dokument som gäller för bolaget eller som upprättats för att gälla bolaget, det vill 
säga de som är antagna av exempelvis kommunfullmäktige, VKFs styrelse, 
bolagsstämman i Vimarhem, styrelsen i Vimarhem och av verkställande direktör i 
Vimarhem. Bedömning av våra iakttagelser görs även mot de olika ramverk som finns för 
styrning och ledning av svenska aktiebolag som exempelvis svensk kod för 
bolagsstyrning, SKLs Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag, 
uttalande från olika branschorganisationer och COSO-ramverket för intern kontroll. 
Utifrån gjorda iakttagelser har analys gjorts av vad vi bedömer att det innebär för 
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Vimarhem med avseende på styrning, ledning och uppföljning. Våra slutsatser i rapporten 
baseras enbart på erhållet material, utförda stickprov och genomförda intervjuer. Vilket 
material vi erhållit och vilka vi intervjuat framgår av rapporten med dess bilagor.  

1.3.1 Formell ledning och styrning 
I syfte att utvärdera Vimarhems styrning och ledning har en rad dokument och 
information samlats in enligt nedan: 

● Allmän information om bolaget har inhämtats genom att ta del av bolagets 
hemsida (www.vimarhem.se, per 2018-06-05) samt årsredovisning avseende 
verksamhetsår 2016 och 2017. Detta avser bland annat beskrivning av 
verksamheten och dess organisation. 
 

● Styrdokument har inhämtats och bedömts utifrån tillämplighet för Vimarhem.  
○  Kommunens styrdokument har inhämtats från kommunens hemsida 

(www.vimmerby.se, per 2018-06-05). För fullständig förteckning över 
erhållna styrdokument från kommunen, se bilaga 1. 

○  Styrdokument avseende VKF har erhållits i samband med genomgång av 
styrelse- och årsstämmoprotokoll för VKF. För fullständig förteckning över 
erhållna styrdokument, se bilaga 2. 

○  Styrdokument gällande Vimarhem har inhämtats från bolagets intranät per 
2018-06-06.  För fullständig förteckning över erhållna styrdokument, se 
bilaga 3. 

Styrdokumenten har beaktats utifrån styrning och ledning för bolaget, det vill säga 
hur väl det definierar exempelvis roller, ansvar och rapporteringsvägar. Vidare har 
beaktats hur väl styrdokumenten hänger ihop mellan kommunen, VKF och 
Vimarhem, det vill säga att det interna regelverket harmoniserar inom kommunen 
och bolagen. 

● Styrelseprotokoll och protokoll från bolagsstämma har inhämtats från VKF och 
Vimarhem. Utifrån styrelseprotokollen har bedömning gjorts av vilka 
styrdokument som antagits av styrelsen i respektive bolag samt dess tillämplighet 
på Vimarhem. Avseende år 2017 har de beslut som tagits i styrelsen bedömts 
utifrån ett styrnings- lednings- och uppföljningsperspektiv , det vill säga om 
besluten fattats korrekt enligt bolagens styrmodell. Ingen utvärdering har gjorts av 
specifika beslut till exempel genom att utvärdera korrekthet i underlag. För åren 
före 2017 har styrelseprotokollen endast bedömts avseende beslutade 
styrdokument, ingen bedömning har gjorts avseende styrelsens fattade beslut i 
övriga ärenden. 

○  Styrelseprotokoll och protokoll från bolagsstämma avseende Vimarhem 
har erhållits för år 2008 fram till maj 2018. För fullständig förteckning 
över erhållna protokoll, se bilaga 4. 

○  Styrelseprotokoll och protokoll från bolagsstämma avseende VKF har 
erhållits för år 2008 fram till maj 2018. För fullständig förteckning över 
erhållna protokoll, se bilaga 5. 

1.3.2 Informell ledning och styrning 
I syfte att kunna bedöma hur styrning och ledning inom Vimarhem, VKF samt kommunen 
tillämpas i praktiken samt hur förankrade de styrande dokumenten är har intervjuer med 
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berörd personal genomförts. Intervjufrågorna har huvudsakligen handlat om styrning, 
ledning och uppföljning, såväl inom bolagen som hur det samverkar med kommunen. 
Intervjuer har genomförts på plats i Vimmerby den 4-5 juni samt 19 juni. Följande roller 
har intervjuats:  

○  Verkställande direktör Vimarhem 
○  Ledningsgrupp Vimarhem (ekonomichef, förvaltningschef, bygg- och 

målerichef samt driftchef) 
○  Styrelseordförande samt vice styrelseordförande Vimarhem 
○  Verkställande direktör VKF tillika kommunchef 
○  Styrelseordförande, vice styrelseordförande i VKF, tillika 

kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, samt styrelseledamot, 
tillika oppositionsråd som ingår i kommunstyrelsens, 

○  Ekonomichef samt redovisningsansvarig kommunen 
○  Jurist kommunen 

1.3.3 Analys av bolagets ekonomiska information samt 
stickprovsvalidering 

Som ett led i vår utvärdering har vi även genomfört stickprov av bland annat 
bokföringsunderlag. En stickprovsuppföljning har gjorts genom att följa specifika typer av 
händelser som till exempel hantering av bolagets pensioner och förmåner. Vi har även 
med hjälp av datoriserade analysverktyg gjort ett urval av underlag. Nedan beskrivs dessa 
områden utförligare. Syftet har varit att skapa oss en insikt om utvalda affärshändelser i 
Vimarhems dagliga hantering och redovisning och huruvida dessa hanteras i enlighet med 
gällande lagstiftning och de styrande dokument som gäller för bolaget. 

Vid nyttjande av datoriserade analysverktyg har vi inledningsvis, med stöd från 
Vimarhems personal, på fil erhållit transaktioner från Vimarhems system. Transaktioner 
som på detta sätt erhållits är exempelvis huvudbokstransaktioner och 
leverantörsreskontrauppgifter för år 2017, detaljerade underlag för årlig fakturering till 
kommunen avseende exempelvis fastighetsskötsel, uppgifter om ingångna avtal med 
leverantörer, anställningsavtal samt information kring pensioner och förmåner. 

Det första steget i de analyserna är att validera att erhållen data är korrekt och går att 
nyttja för tänkt ändamål. I vårt arbete har validering av att huvudbokstransaktioner är 
fullständiga och kompletta gjorts genom att analysera att alla verifikationer balanserar 
(summa debet = summa kredit) samt en avstämning mot resultat- och balansräkning på 
kontonivå. Erhållna filer har testats så att de inte är skadade eller på något sätt är 
manipulerade eller att de tappat sin datastruktur. Vi anser oss ha genomfört tillräcklig 
validering för att genomföra nedan beskrivna analyser och utifrån dessa dra slutsatser. 

Nedan beskrivs av oss utfört arbete för utvalda stickprovsområden.  

1.3.3.1 Pensioner  
Vi har tagit del av anställningsavtal för verkställande direktör och ledningsgrupp. Då 
Vimarhem omfattas av kollektivavtal har vi konstaterat att ledningsgruppen, förutom 
verkställande direktör, har och får inbetalda pensionspremier i enlighet med gällande 
kollektivavtal. Verkställande direktör omfattas inte av kollektivavtal eller lagen om 
anställningsskydd, men kan omfattas av den kollektivavtalade tjänstepensionen, vilket är 
fallet i bolaget. Då verkställande direktör omfattas av en alternativ tjänstepension inom 
kollektivavtalet, har vi analyserat om pensionspremier inbetalda för verkställande 
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direktör är i enlighet med gällande anställningsavtal med bilagor samt beslut i bolagets 
styrelse. 

Vi har analyserat anmälda löner till Collectum under år 2017 för att se om Vimarhem 
hanterat tjänstepensioner för ledningsgruppen, exkluderat verkställande direktör, enligt 
kollektivavtalet. 

Vi har för verkställande direktör analyserat anmälda löner till tjänstepension från år 2001 
och framåt, då korrekt pensionsmedförande lön är en förutsättning för korrekt 
tjänstepension. Detta då verkställande direktör omfattas av en alternativ tjänstepension, 
där fel lön kan få stora konsekvenser.  

Informationen om rapporterad pensionsmedförande lön till Collectum har hämtats direkt 
från Collectums internetkontor. Vi har även tagit del av bokförda premier och fakturor 
från bolaget från bland annat SPP. 

1.3.3.2 Attest av fakturaunderlag 
Med hjälp av erhållen extraherad data har vi valt ut ett antal verifikationsnummer. Med 
hjälp av dessa möjliggörs en utvärdering av hur Vimarhems attesthantering utförs. Dessa 
verifikationsnummer har sedan kommunicerats till Vimarhem, vi har även då efterfrågat 
och erhållit underliggande bokföringsmaterial för dessa. Därefter har vi följt upp utvalt 
material för att utvärdera om så kallad självattest (attestering av egna kostnader) 
förekommit eller att medarbetare attesterat kostnad när verkställande direktör och/eller 
styrelsens ordförande medverkat. Vi har också utvärderat om kompletta deltagarlistor och 
beskrivning av syfte förekommit på bolagets aktiviteter. 

1.3.3.3 Avtal mellan Vimarhem och Vimmerby kommun för exempelvis 
fastighetsskötsel 

I våra analyser av huvudboken har vi noterat att det sker transaktioner mellan Vimarhem 
och kommunen. Då transaktioner mellan en kommun och ett allmännyttigt kommunalt 
bostadsbolag direkt eller indirekt är reglerat av flertalet lagar har vi valt att följa upp dessa 
transaktioner. Huvuddelen av transaktionerna är hänförliga till ett avtal mellan bolaget 
och kommunen där bolaget åtar sig årligen att utföra viss fastighetsskötsel på av 
kommunen ägda fastigheter. Vi har i vår utvärdering analyserat avtalet och dess utfall. 

1.3.3.4 Underlag för val av leverantörer 

I vårt arbete har vi följt upp att Vimarhem inte har gjort inköp utan att exempelvis beakta 
LOU (Lagen om Offentlig Upphandling). I vårt urval har vi valt ut de största 
leverantörerna som Vimarhem haft under året samt leverantörer som nyttjats vid enstaka 
tillfällen men där varje tillfälle inneburit en utbetalning på över 100 tkr. 

1.3.3.5 Kontanthantering 
Med hjälp av uppgifter i bolagets huvudbok har vi utvärderat hur Vimarhem hanterar 
kontanthantering. Med kontanthantering menar vi likvidtillgångar som ej hanteras via 
bank eller postgiro. Områden som beaktats är att det alltid skall finnas ett godkänt 
bokföringsunderlag till dessa händelser och att man ej har ett för verksamheten orimligt 
kontantsaldo.  

1.3.3.6 Utbetalning av ”onormal/anomalistisk” karaktär 
Med hjälp av datoriserad analys har vi följt upp Vimarhems utbetalningar av ”onormal/ 
anomalistisk” karaktär. I detta arbete spårar vi gjorda utbetalningar under året, vilket 
innebär att vi exempelvis följer utbetalningar som gjorts mot leverantörsreskontrakonton, 
löne- eller andra kostnadskonton till anställda, mervärdesskatt och källskatt. Detta är 
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exempel på utbetalningar som vi har betraktat som normala utbetalningar. Ett urval av 
övriga utbetalningar har därefter på stickprovsbasis följts upp så att det ej skett utbetal-
ningar som ej gagnat Vimarhem. 

1.3.3.7 Förmånsbil verkställande direktör 
I vår utvärdering har vi konstaterat att verkställande direktör enligt styrelsebeslut har rätt 
till bilförmån. I styrelsebeslutet nämns också att beräknat bilförmånsvärde varje månad 
skall reducera månadslönen som verkställande direktör har. Med hjälp av erhållen data 
har vi slumpmässigt valt ut löneutbetalningar för stickprovsuppföljning av att reducering 
av månadslönen gjorts enligt styrelsebeslutet. 

1.4 Avgränsning 
För att kunna utvärdera styrelsens och verkställande direktörens styrning, ledning och 
uppföljning har vi behövt inhämta material såväl innan som efter år 2017. Detta har 
enbart använts för att kunna utvärdera 2017 års styrning och ledning. Resultatet av 
utvärderingen har enbart fokuserat på styrelsens och verkställande direktörens styrning 
och ledning under år 2017.  
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2. Iakttagelser och analys 
2.1 Formell och informell ledning och styrning 
 

2.1.1 Styrdokument kommunen 
Iakttagelser 
Utifrån kommunens hemsida har vi erhållit 74 stycken styrdokument, se bilaga 1. Styr-
dokumenten är av olika karaktär och benämns på olika sätt, exempelvis arbetsmiljö- 
policy, arkivreglemente eller riktlinjer för bostadsförsörjning. Innehåll och uppbyggnad 
av styrdokumenten ser också olika ut och innehållet varierar. Överlag saknas det enhetlig 
och tydlig angivelse i styrdokumentet för vem eller vilka styrdokumentet är tillämpligt.  
I sju av kommunens styrdokument framgår det att dessa uttryckligen är tillämpliga för 
kommunens bolag. 

Ett av dessa styrdokument, där det framgår att det är tillämpligt för bolagen inom 
kommunen, är det gemensamma ägardirektivet, antaget av kommunfullmäktige 2017-
05-29. I ägardirektivet framgår att “Dokumentet ska också fastställas på samtliga 
bolagsstämmor för att äga giltighet”.  Vi noterar att Vimarhem inte har hållit bolags- 
stämma efter att det senaste ägardirektivet fastställdes i kommunfullmäktige vilket gör att 
den tidigare versionen av ägardirektiv fortfarande gäller för Vimarhem, den fastställdes på 
bolagsstämman i bolaget år 2013.  

I det gemensamma ägardirektiv från kommunen som gäller för Vimarhem, fastställt av 
kommunfullmäktige 2012-04-23 och antaget av Vimarhems bolagsstämma 2013, framgår 
under punkt 12 att “Kommunen har antagit ett flertal policy och styrdokument att gälla 
för dess nämnder och bolag. Bolag inom koncernen Vimmerby kommun Förvaltnings 
AB skall se till att dessa i tillämpliga delar antas att gälla för bolagets verksamhet 
genom beslut på bolagsstämma”. Utifrån denna skrivelse framgår att kommunens styr- 
dokument inte kan antas gälla rakt av för samtliga kommunala bolag utan att 
styrdokumenten ska antas av bolagsstämman för att vara tillämpliga på respektive bolag, 
vilket överensstämmer med intentionen i aktiebolagslagen. 

I kommunfullmäktige har även särskilt ägardirektiv fastställts år 2012. Ägardirektivet är 
uttryckligen tillämpligt för bolaget. Vimarhem har antagit dessa på bolagsstämman 2012. 
Vi noterar att det i särskilt ägardirektiv framgår att bolaget ska “möjliggöra en utdelning 
till ägarna som motsvarar den av staten rekommenderade avkastningsnivån för 
allmännyttiga bostadsföretag.” 

I lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag framgår bland annat i 3 § att:  

“Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolags värdeöverföringar får under ett 
räkenskapsår inte överstiga ett belopp som motsvarar räntan på det kapital som 
kommunen eller kommunerna vid föregående räkenskapsårs utgång har skjutit till i 
bolaget som betalning för aktier. Räntesatsen ska därvid utgöras av den genomsnittliga 
statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet. 

Värdeöverföringar under ett räkenskapsår får dock inte överstiga ett belopp som mot-
svarar hälften av bolagets resultat för föregående räkenskapsår” 

I Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag framgår bland annat: 
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“Kommun- eller landstingsfullmäktige skall fastställa principer för ersättning till verk- 
ställande direktören i de kommun- och landstingsägda bolagen. Principerna skall fast-
ställas genom ägardirektiv och kan omfatta: 

● fast respektive rörlig ersättning 
● pension 
● uppsägningstid 
● avgångsvederlag 
● övriga förmåner 
● verkställande direktörens rätt att ha bisysslor “ 

Analys 
De styrdokument som är antagna av kommunfullmäktige där det uttryckligen anges att de 
är tillämpliga för bolaget skall även fastställas av bolagsstämman. Enligt skrivelse i 
gemensamt ägardirektiv ska styrdokumenten fastställas på bolagsstämman för att anses 
vara bindande för bolaget, vilket också är intentionen i aktiebolagslagen. Utav de sju 
styrdokument som uttrycks vara tillämpliga för bolaget har Vimarhems bolagstämma 
endast fastställt gemensammaägardirektivet. Därutöver har även det för Vimarhem 
specifika ägardirektivet antagits av bolagsstämman.  
 
Vi bedömer att det finns brister med detta upplägg. Kommunen har en intention att styra 
bolaget med de styrdokument som sägs vara tillämpliga för bolaget. När dessa 
styrdokument inte antas är de inte, enligt ägardirektivet, bindande för bolaget och risk 
finns att de inte tillämpas i tänkt omfattning, det blir således en form av 
“styrningsvakuum” mellan bolaget och dess ägare. Ett tydligt exempel på detta är det 
gemensamma ägardirektivet som fastställdes av kommunfullmäktige i maj 2017. Detta är 
fortfarande, per 2018-06-26, inte antaget av bolagsstämman i Vimarhem. Vi ser att detta 
kan leda till oklarheter och möjliga “gråzoner” då ägaren anger direktiv som de förväntar 
sig att bolagen ska verka efter, medan bolagstämman inte antagit dessa. 
 
Vi bedömer även att styrningen från ägaren kan ha brustit i avseende att följa upp hur 
bolaget har implementerat styrdokument i sin verksamhet. Det finns ingen indikation på 
att kommunen eller VKF agerat för att följa upp hur bolaget fastställt och implementerat 
kommunens styrdokument eller ägardirektiv. 
 
Vi bedömer att skrivelsen i det specifika ägardirektivet gällande utdelningsnivå kan vara 
felaktig, denna är inte statligt rekommenderad utan är reglerad i lagen om allmännyttiga 
bostadsbolag. Vi bedömer även att det bör bli en tydligare definition i ägardirektivet och i 
de olika protokoll vi tagit del av mellan bolagets utdelningskrav och avkastningskrav, se 
mer kring avkastningskrav nedan under avsnitt 2.1.2 styrdokument VKF. 
 
Vi noterar även att fullmäktige i kommunen inte fastställt detaljerade principer för 
ersättningen till de verkställande direktörerna i de av kommunen ägda bolagen. 
 

2.1.2 Styrdokument VKF 
Iakttagelser 
 I VKFs bolagsordning framgår bland annat följande verksamhetsbeskrivning “Bolaget 
har till föremål för sin verksamhet förvalta aktierna i Vimmerby kommuns bolag och 
svara för gemensam organisation av bolagen”.   
 
Bolagsstämman i VKF har antagit bolagsordning, riktlinjer och gemensamt ägardirektiv 
samt särskilt ägardirektiv. Styrelsen i VKF har även antagit arbetsordning för styrelse 
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och verkställande direktör för VKF. Några andra övriga styr- eller ledningsdokument som 
ska beröra bolagets dotterbolag Vimarhem har vi inte noterat antagits.  
 
I Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag utgivna av SKL står 
bland annat följande: 
   
“När kommun eller landsting väljer att ha verksamhet i aktiebolag är det viktigt att 
kommunen eller landstinget är en aktiv ägare. Att vara en aktiv ägare innebär bland 
annat att löpande utvärdera verksamheten och verksamhetsformen, bolagets strategier 
och mål, hur dessa passar i kommunens eller landstingets övriga verksamhet samt hur 
bolagsverksamheterna sköts av bolagsstyrelser och företagsledningar.”  
 
2.1.2.1 Fastställande av styrdokument 
Vi har noterat att arbetsordning för styrelse och verkställande direktör inte verkar ha 
antagits årligen, såsom det föreskriver i arbetsordningen att det ska göras, detta gäller för 
räkenskapsår 2012, 2016 och 2017. 
 
Kommunfullmäktige har per 2017-05-29 antagit och verkställt det gällande 
styrdokumentet “Riktlinjer och generellt ägardirektiv”. Vi noterar att detta styrdokument 
har fastställs först på årsstämman 2018-05-21 i VKF. 
 

2.1.2.2 Fullföljande av styrdokumenten 
I både VKFs och i Vimarhems särskilda ägardirektiv framgår det att VKF ska fastställa 
det avkastningskrav som ställs på Vimarhem i dialog med bolaget. Vid genomgång av 
protokoll för både Vimarhem och VKF kan vi inte notera att detta fastställts.  
 

2.1.2.3 Ägardialog 
Kommunikationen mellan kommunen, VKF och Vimarhem diskuteras på årliga, så 
kallade dialogmöten. Vi har tagit del av anteckningar från dessa för åren 2015, 2016 och 
2017 där diskussioner om bland annat delårsrapport, invånare/brukare/bostad, 
investeringar/utveckling, utdelning, ägardirektiv och låneram förts. I dialog-
anteckningarna från 2015 kan följande anteckning noteras: “Vi ska samverka för 
gemensamma policys. Finns det policys vi kan jobba ihop med? Ska vi ha gemensam 
policy så bör den komma från politiken”. Utöver detta, kan vi inte se att det nämns något 
kring avkastningskrav eller andra lönsamhetsmått i anteckningar från dialogmöten eller 
från andra protokollförda möten.  
 

Enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag 2 § framgår att:  

“Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva verksamheten enligt 
affärsmässiga principer trots 2 kap. 6 och 7 §§ kommunallagen (2017:725)” 

SABO skriver (vilket är hämtat från deras hemsida 2018-06-25) bland annat följande om 
hur paragrafen kring affärsmässiga principer och avkastningskrav bör tolkas; 

 
“Allmännyttiga bostadsbolag ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga 
principer. Det är ett undantag från kommunallagens självkostnadsprincip och 
från förbudet mot att driva företag i vinstsyfte. Syftet med kravet är att undvika 
risk för snedvridning av konkurrensen med privata hyresvärdar. 
Affärsmässiga principer innebär att bostadsbolagen alltid ska utgå från vad som 
är långsiktigt bäst för företaget som sådant, utifrån de begränsningar och 
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förutsättningar som ligger i att de ska vara långsiktiga, seriösa fastighetsägare 
på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller. 
Affärsmässiga principer innebär även att bolagen av sina ägare inte ska ges 
några särskilda fördelar som gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata 
konkurrenter. Relationen mellan kommunen och bolaget ska vara affärsmässig 
och ekonomierna åtskilda. 
 
Kommunens roll och avkastningskrav 
Kommunerna ska därför ställa motsvarande marknadsmässiga 
avkastningskrav på sina bostadsbolag som andra likartade aktörer, det vill säga 
som har ett långsiktigt perspektiv på sitt ägande. Ett marknadsmässigt 
avkastningskrav utgår alltid från den lokala marknadssituationen och varje 
bolags egna förutsättningar. För aktörer med ett långsiktigt perspektiv är det 
också just det långsiktiga resultatet och inte den kortsiktiga lönsamheten som 
står i fokus.” 

 

Analys 
Enligt vår bedömning följer inte kommunen eller VKF den tolkning av lagen om allmän-
nyttiga kommunala bostadsbolag som bland annat SABO gör.  Vimarhem och VKF 
verkar inte heller följa de särskilda ägardirektiven som finns, där det framgår att 
avkastningskravet för Vimarhem ska sättas i dialog med VKF. Vi bedömer även att det bör 
bli en tydligare definition i ägardirektivet och i de olika protokoll vi tagit del av mellan 
bolagets utdelningskrav och avkastningskrav. 
 
Vi har också noterat att det verkar finns ett visst “vakuum” mellan antagna policyer i 
kommunfullmäktige och när de sedan görs gällande i VKF och i deras dotterbolag. Vi har 
noterat nästan ett år mellan när beslut togs i kommunfullmäktige och när den först 
beslutas i VKF.  
 
En arbetsordning för styrelse utgör ett komplement till reglerna i aktiebolagslagen, det är 
endast ett krav för noterade bolag, för icke noterade är en arbetsordning för styrelse och 
verkställande direktören frivillig att upprätta. VKF har frivilligt upprättat en 
arbetsordning för styrelsen och verkställande direktören. Vi har noterat att VKF inte 
antagit arbetsordningen årligen (detta har gjorts 2012, 2016, 2017) vilket framgår i 
arbetsordningen att den ska göras.  
 
Vi bedömer vidare att det finns utvecklingsmöjligheter i VKFs styrning och ledning då vi 
inte kan se att VKF har en övergripande uppföljning av att bolagens strategier, 
affärsplaner, policyer med flera efterlevs och finns upprättade. Vi kan inte heller se att 
VKF samordnar koncernbolagens olika strategier, affärsplaner och policyer på 
koncernnivå.  
 
2.1.3 Styrdokument Vimarhem 
Iakttagelser 
Som nämns ovan är det sju av kommunens styrdokument som anges som tillämpliga på 
Vimarhem. Utav dessa sju verkar dock bolagsstämman endast antagit två, det är det 
gemensamma ägardirektivet och särskilt ägardirektiv.  Utöver detta har även 
bolagstämman antagit bolagsordningen. 
 
I det gemensamma ägardirektivet refereras till principerna för styrning och ledning 
enligt “Företagspolicy för Vimmerby kommun och dess bolag”. Denna policy är således 
också gällande för Vimarhem då det framgår i det gemensamma ägardirektivet som är 
antagen av bolagsstämman.  
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2.1.3.1 Styrdokument fastställda av Vimarhems styrelse 
Vimarhem har även antagit egna styrdokument genom att fastställa dessa i styrelsen. Det 
handlar om tolv styrdokument. Under tidsperioden 2008-2017 är det endast finanspolicy 
som enligt styrelsebesluten har fastställs årligen. Vi har funnit följande styrdokument 
fastställda av Vimarhems styrelse: 

● Arbetsordning styrelse och verkställande direktör 
● Affärsplan 
● Finanspolicy 
● Attest- och utanordningsinstruktion 
● Lönepolicy 
● Trafiksäkerhetspolicy 
● Alkohol- och drogpolicy 
● Arbetsmiljöpolicy 
● Beslutsattestanter 
● Jämställdhetsplan 
● Säkerhetspolicy 
● Pandemiplan 

 

2.1.3.2 Process för fastställande av styrdokument 
Vimarhem har inte kunnat presentera någon process för hur styrdokument inom bolaget 
fastställs eller ses över. Vi har inte tagit del av någon samlad förteckning över bolagets 
styrdokument eller när de senast reviderades eller fastställdes. Det är inte helt tydligt vid 
vilka tillfällen respektive styrdokument ses över eller vad som föranleder vissa ändringar, 
det finns ingen sammanfattande logg för detta. 
 
I vissa fall framgår det ur styrelseprotokollet för beslutet vad som är bakgrund till revi-
dering, exempelvis 2016-03-17 framgår att ny attest- och utanordningsinstruktion tagits 
fram till följd av personalbyte. Vid något fall framkommer bakgrund till förändring, inte 
vad ändringen innebär, exempelvis 2014-02-25 då en reviderad finanspolicy antogs. I det 
styrelseprotokollet framgår att det gällde två ändringar som var överensstämda i 
kommunens finansgrupp, det framgår inte vad dessa förändringar innebär för bolaget. På 
liknande sätt antar styrelsen 2014-05-13 en reviderad affärsplan där det ur 
styrelseprotokollet inte framgår vilka ändringar som gjorts. På styrelsemötet 2017-02-22 
antogs en pandemiplan, det som framgår ur detta styrelseprotokoll är “Styrelsen beslutar 
att uppdraga åt verkställande direktören att vidtaga rättelser där så behövs samt i 
övrigt godkänna pandemiplanen.” Vad dessa rättelser innebär och hur det påverkar den 
policy som styrelsen antar framgår inte. Vi har inte noterat att det gjorts någon 
uppföljning av att rättelserna gjorts i enlighet med styrelsens beslut. 
 
2.1.3.3 Struktur för styrdokument 
Det verkar saknas en tydlig struktur för bolagets styrdokument avseende formalia. Vi har 
inte kunnat se att det finns en enhetlig struktur där det tydligt framgår vem som fastställt 
styrdokumentet, när det senast fastställdes respektive reviderades samt vem som ansvarar 
för att uppdatera styrdokumentet. Det finns även variation i hur styrdokumenten 
förklarar tillämplighet och syfte. I finanspolicy framgår tydligt vad syftet med policyn är 
medan det i exempelvis arbetsmiljöpolicy inte framgår syfte med policyn utan istället 
vilka mål Vimarhem har med sitt generella arbetsmiljöarbete. 
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2.1.3.4 Genomgång av Vimarhems befintliga styrdokument 
Vi bedömer att Vimarhem har antagit tolv styrdokument i bolagsstyrelsen som är 
framtagna av bolaget själv. Några av dessa styrdokument rör områden som finns av 
motsvarande karaktär antagna av kommunen. Exempelvis har såväl kommunen som 
bolaget en arbetsmiljöpolicy. Överlag är de styrdokument som är fastställda i bolaget 
förenliga med de som är fastställda i kommunen, oftast är bolagets styrdokument mer 
tillämpliga på bolaget medan kommunens styrdokument är av mer generell karaktär. Vi 
noterar ett område där styrdokumenten inte är helt förenliga. Kommunen har ett 
attestreglemente antaget av kommunfullmäktige år 2011. I detta attestreglemente 
framgår exempelvis att attest inte får utföras för egna utgifter i tjänsten. Denna typ av 
skrivning saknas i Vimarhems attest- och utanordningsinstruktion. 
 
2.1.3.5 Riskanalys 
Vi noterar att Vimarhem inte kunnat presentera något underlag eller metod för att bolaget 
har kartlagt verksamhetens risker eller vilka eventuella kontroller som finns för att 
hantera dessa risker. I bolagets finanspolicy framgår en övergripande definition av risker. 
I det gemensamma ägardirektivet framgår att bolaget ska bereda kommunfullmäktige 
möjlighet att ta ställning kring olika typer av ärenden. Ett exempel på ett sådant ärende 
som anges är en större investering som medför risk för ägaren. Det framgår inte från 
ägaren vad som avses med risk för ägaren. Vi ser att det i finanspolicy finns kortfattad 
beskrivning för hantering av den finansiella risken. För den operativa risken som finns i 
verksamheten omnämns att den ska hanteras med god intern kontroll. Någon 
sammanfattning av internkontrollplaner har inte kunnat påvisas. 
 
I Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag framgår bland annat att 
bolagets styrelse skall tillse att bolagets riskexponering är väl avvägd. Där framgår även 
att styrelsen skall se till att bolaget har god intern kontroll och fortlöpande hålla sig 
informerad och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar samt att 
styrelsen varje år ska upprätta en plan för den interna kontrollen i bolaget. 
 
2.1.3.6 Bolagsstyrningsrapport 
Vi har noterat att Vimarhem inte kunnat presentera någon samlad bild av hur utfallet av 
bolagets styrning och ledning varit under år 2017 genom en bolagsstyrningsrapport. Vi 
har inte heller kunnat notera att VKF eller kommunen ställt några krav på en sådan 
rapportering. I principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag framgår 
bland annat följande: 

“De kommun- och landstingsägda bolagen skall i särskild bolagsstyrningsrapport eller i 
årsredovisningen lämna följande information: 

1. Om utvärdering av styrelse och verkställande direktören genomförts. 
2. Om styrelseledamöterna eller verkställande direktören har uppdrag, aktier, 

andelar eller andra intressen i företag som bolaget har affärsförbindelser med 
eller som är verksamt i samma bransch som bolaget. 

3. Hur styrelsearbetet bedrivits, inkluderat eventuell arbetsfördelning, antal 
sammanträden, genomsnittlig närvaro samt vem som varit sekreterare vid 
styrelsens sammanträden. 

4. Hur den interna kontrollen, både vad gäller uppfyllande av bolagets syfte, av 
ägaren beslutade verksamhetsmål och finansiell rapportering, är organiserad 
och hur väl den fungerat under senaste räkenskapsåret. 

5. Hur bolagets risker bedömts och följts upp. 
6. Hur bolaget kommunicerar med revisorerna och lekmannarevisorerna 
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7. Vilka ärenden som bolaget överlämnat till kommunen eller landstinget för att 
bereda kommun- eller landstingsfullmäktige tillfälle att ta ställning. 

Kommun- eller landstingsfullmäktige skall avgöra om rapportering och information 
skall ske i årsredovisningen eller i särskild bolagsstyrningsrapport. Kommun- eller 
landstingsfullmäktiges beslut skall utformas som ett ägardirektiv.” 

Analys 
Vi bedömer att det saknas en tydlig struktur för hur Vimarhem ska arbeta med 
styrdokument. Detta avser såväl bolagets egna interna styrdokument som antas av 
styrelsen, som de styrdokument som kommer från VKF och kommunen. Det bör finnas en 
tydlig struktur som möjliggör en effektiv hantering från beslutade styrdokument i 
kommunfullmäktige till fastställande av bolagets styrelse eller bolagsstämma. Ett tydligt 
exempel på att detta inte fungerat är det av kommunfullmäktige antagna gemensamma 
ägardirektivet. Detta antogs av kommunfullmäktige 5 maj 2017 och det har ännu inte 
antagits av bolaget genom fastställande på bolagsstämma. Vimarhem har inte, per 2018-
06-29 haft någon bolagsstämma efter att nytt ägardirektiv fastställdes, vi bedömer att det 
hade kunnat vara möjligt att hålla en extra bolagsstämma för att fastställa det nya 
ägardirektivet. Vi bedömer även att ägaren har brustit i sin styrning och ledning med 
avseende på uppföljning av hur Vimarhem implementerar fastställda styrdokument. Det 
bör ske någon form av uppföljning för att säkerställa att bolagen antar de dokument som 
kommunen och VKF anger ska gälla. 
 
Utöver process för fastställande av styrdokument bör även strukturen i styrdokument vara 
tydlig. Vi ser att det finns en otydlighet i styrdokuments benämning, struktur och 
utformning. 
 
Ett annat exempel gäller de fall där kommunen antagit ett styrdokument som inte 
specifikt anges vara tillämpligt för bolaget, men där bolaget i sin tur tagit fram ett eget 
styrdokument för bolaget. Ett sådant exempel är kommunens attestreglemente respektive 
Vimarhems attest- och utanordningsinstruktion. Vi bedömer att bolaget kan ange 
styrdokument som är “mer begränsande” än vad kommunen anger. Kommunen anger i 
attestreglemente att attest exempelvis inte får göras av egna utlägg, någon sådan skrivelse 
framgår inte i bolagets instruktion. Vi bedömer således att bolagets styrdokument är 
mindre strikt än kommunens, vilket således är en motstridighet och innebär att bolaget 
agerar i motsats till ägarens intentioner. Vi kan inte se att kommunen eller VKF agerat för 
att följa upp hur Vimarhems interna styrdokument harmoniserar med kommunens, eller 
bolagets efterlevnad av dessa.  
 
Vimarhem har inte kunnat påvisa att bolaget har definierat vad risk innebär i den faktiska 
verksamheten. Utifrån detta bedömer vi bland annat att det inte finns något strukturerat 
arbete för intern kontroll. Vidare bedömer vi att detta kan innebära att bolaget är 
exponerat för risker utan att vara medvetet om det och inte kan vidta lämpliga åtgärder 
för att hantera dessa risker. Vi bedömer även att ägaren brister i styrning med avseende 
på uppföljning av företagets riskexponering men också i hur bolaget arbetar med risk och 
vilka kontroller som implementeras för att hantera dessa risker. Ur ett ägarperspektiv ser 
vi det som väsentligt att vara väl införstådd i vilka risker verksamheten är exponerad för i 
syfte att i så god utsträckning som möjligt vara förberedd för att inte bli utsatt för förluster 
eller oförutsedda kostnader. 
 
Vi har noterat att Vimarhem inte kunnat presentera någon samlad bild av hur utfallet av 
bolagets styrning och ledning varit under år 2017 genom till exempel en bolagsstyrnings- 
rapport, något som både svensk kod för bolagsstyrning och SKL i sina principer för 
styrning av kommun- och landstingsägda bolag föreskriver.  Vi har inte heller kunnat 
notera att VKF eller kommunen ställt några krav på en sådan rapportering. 
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2.1.4 Styrelseprotokoll Vimarhem 
Iakttagelser 
Vi noterar att verkställande direktören är sekreterare vid styrelsens sammanträden. I de 
fall där exempelvis verkställande direktörens ersättning eller andra områden som berör 
verkställande direktören är en punkt på agendan framgår det inte om verkställande 
direktören har lämnat rummet eller om verkställande direktören är deltagande i 
diskussion och beslut. 
 
Utifrån styrelsens arbetsordning framkommer att styrelsen ska ha minst åtta samman- 
träden per år. Styrelseprotokollen från år 2008 till och med 2016 har endast gåtts igenom 
med avseende att finna en historik i bolagets styrdokument och fastställande av dessa. 
Avseende år 2017 samt fram till och med maj 2018 har vi på övergripande nivå beaktat 
styrelsens beslut med avseende på styrning, ledning och uppföljning. Utifrån detta har 
följande iakttagelser gjorts: 
 

● Fiber 
Vimarhem har under 2017 initierat upphandling avseende fiber i ytterområden i 
kommunen. På styrelsemötet 2017-10-03 togs beslut om att avbryta upphand- 
lingen. Vid detta beslut reserverade sig två styrelseledamöter mot beslutet med 
hänvisning till juridisk oklarhet. Av information från intervjuer, är vår uppfattning 
att denna oklarhet avsåg huruvida Vimarhem skulle genomföra upphandling eller 
om det skulle uppdras åt ett av kommunen helägt dotterbolag att genomföra 
utbyggnaden av fiber.  

 
● Pistolsmeden  

I samband med styrelsemötet 2017-02-22 tar styrelsen beslut om att undersöka 
möjligheter att agera enligt Centerpartiets förslag gällande utveckling av tomten 
Pistolsmeden. Det framgår tydligt att förslaget är från Centerpartiet och förslaget 
är undertecknat av styrelseledamot VKF tillika ledamot i kommunstyrelsen 
(benämnd oppositionsråd) samt två av Vimarhems styrelseledamöter. Båda 
styrelseledamöterna är deltagande i beslutet. I protokollet framgår inte hur de 
hanterar sin roll som styrelseledamot respektive företrädare för ett politiskt parti 
som lämnat ett förslag till bolaget.   
 

● Uven 7 
Vid styrelsemöte i Vimarhem 2018-03-27 diskuterades en eventuell försäljning av 
tomten Uven 7 från bolaget till kommunen. Styrelseordförande i VKF tillika 
kommunstyrelsens ordförande presenterade kommunens vilja att förvärva tomten.  

Utöver ägardirektivet ska även Vimarhem följa lagen om allmännyttiga kommunala 
bostadsbolag där det bland annat framgår att ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktie- 
bolag ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer. Det allmännyttiga 
bostadsbolagens branschorganisation SABO har uttryckt följande gällande denna 
ordalydelse (hämtat från SABOs hemsida 2018-06-25): Se ovan stycke 2.1.2.3.  

Enligt förarbeten samt lagtext gällande aktiebolagslagen så har en styrelse och 
verkställande direktören med flera en lojalitetsplikt gentemot bolaget. Detta innebär 
bland annat att styrelseledamot representerar ej den som utsett eller nominerat 
ledamoten. Ledamoten har att tillvarata bolagets intressen. 
 
I aktiebolagslagen regleras frågan kring jäv för en styrelseledamot och verkställande 
direktören i 8 kap. 23 § avseende styrelseledamot och 34 § för verkställande direktören. 
Dessa två paragrafer har samma lydelse enligt nedan: 
”En styrelseledamot eller verkställande direktören får inte handlägga en fråga om: 

1. avtal mellan styrelseledamot/verkställande direktören och bolaget, 
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2. avtal mellan bolaget och en tredje man, om styrelseledamoten/verkställande 
direktören i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot bolagets, eller 

3. avtal mellan bolaget och en juridisk person som styrelseledamoten/verkställande 
direktören ensam eller tillsammans med någon annan får företräda.” 

 
Analys 
Vi bedömer att verkställande direktören ska lämna styrelsemötet i samband med 
diskussioner och styrelsebeslut som exempelvis avhandlar verkställande direktörens 
ersättning och arbete, vilket även bör antecknas i styrelsemötesanteckningarna. Det finns 
annars en risk att verkställande direktören kan vara påverkande i beslutet och betraktas 
som jävig.  
 
En annan situation vi bedömer att det finns risk för att det kan betraktas som jäv är den 
där Vimarhems styrelse röstat om Pistolsmeden. De som deltagit i beslutet har själva stått 
bakom förslaget utifrån politisk tillhörighet. Vi bedömer det som ej osannolikt att en 
utomstående kan se en risk i att styrelseledamöterna i beslutet röstar utifrån politisk 
tillhörighet snarare än utifrån sina roller som styrelseledamöter. Då Vimarhem inte har 
något styrdokument som reglerar hur bolaget ska agera i liknande situationer är det oklart 
hur jäv hanteras. 

Vi bedömer att skälet till att avbryta fiberupphandlingen inte tydligt framgår av 
styrelsebeslutet. Vi har ej erhållit underlag för hur styrelsen bedömde att detta var det 
långsiktigt bästa för bolaget samt analys hur beslutet förhåller sig till gällande lagstiftning.  

I diskussionen som förs gällande försäljning av Uven 7 bör affärsmässigheten och 
lojalitetsplikten i aktiebolagslagen beaktas.  

Utifrån ovanstående genomgång av Vimarhems styrelseprotokoll har vi noterat att 
styrelsen vare sig gör en årlig utvärdering av styrelsens arbete eller en årlig utvärdering av 
verkställande direktörens arbete, vilket exempelvis svensk kod för bolagsstyrning 
förordnar och SKL genom sina principer för styrning av kommun- och landstingsägda 
bolag. Vi har inte heller funnit att styrelsen etablerat ett strukturerat arbetssätt för att 
tillse att beslut blir genomförda eller att fattade beslut är i enlighet med gällande 
lagstiftning eller antagna styrdokument. 

2.1.5 Ledning Vimarhem 
Iakttagelser 
Vi har noterar att Vimarhem inte genomför någon strukturerad medarbetarundersökning. 
Vid intervjuer framkommer att kommunen erbjudit bolaget att genomföra 
medarbetarundersökning enligt kommunens process för detta, bolaget har avböjt detta 
erbjudande. 
 
Vi noterar att det saknas strukturerade kundundersökningar. Vid intervjuer fram- 
kommer att bolagets hyresgäster generellt upplevs som nöjda. 
 
Vi noterar att bygg- och målerichef, som tillhör Vimarhems ledningsgrupp, även har en 
plats i kommunens socialnämnd.  

Vi noterar att medarbetare per 2018-06-25 inom Vimarhem inte erhållit lönerevision 
avseende år 2018. Vi har inte kunnat erhålla något styrdokument som anger hur bolaget 
ska hantera lönerevision. Den lönepolicy som finns i bolaget anger grunderna för indivi-
duell lönesättning snarare än processen kring ersättningar och hur de eventuella risker 
som kan uppstå inom denna ska hanteras. 
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Analys 
Vi bedömer att styrelsen och verkställande direktören kan utveckla sin uppföljning genom 
att exempelvis låta genomföra medarbetarundersökningar och kundundersökningar.  

Vi bedömer att bolaget saknar en policy för hur potentiella jävsituationer kan definieras 
och hanteras. Exempel på situationer är när verkställande direktör, enligt 
styrelseprotokollen, deltar på styrelsemöten där dennes ersättning och arbete diskuteras 
och beslutas eller om företrädare för bolaget har andra förtroendeuppdrag i till exempel 
Vimmerby kommun. 

Vi bedömer även att det finns fler områden inom styrning och ledning av bolaget där det 
finns utrymme för att utveckla styrdokument.  

2.2  Analys av bolagets ekonomiska information 
samt stickprovsvalidering 

2.2.1 Pension 
Iakttagelser 
Vimarhem omfattas av kollektivavtal mellan Fastigo och Vision, Ledarna och AiF. 
Kollektivavtalet reglerar bland annat tjänstepension för Vimarhems anställda. Idag ska 
Fastigos medlemsorganisationer normalt tillämpa pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-
KL. De centrala parterna kan dock överenskomma om att istället låta en arbetsgivare 
tillämpa ITP-planen, som är den vanligaste kollektivavtalade pensionsplanen för 
privatanställda tjänstemän. För arbetsgivare som tillämpade ITP-planen före 2007-04-01 
krävs endast överenskommelse mellan de lokala parterna. Vimarhem har sedan tid före 
denna tidpunkt tillämpat ITP-planen, vilket är mycket vanligt bland kommunägda 
bostads- och fastighetsbolag. Vi noterar att Vimarhem har hanterat tjänstepensionen 
enligt gällande kollektivavtal. 
 
Vi noterar att verkställande direktören ej omfattas av kollektivavtal eller lagen om 
Anställningsskydd, (LAS), men kan ändå tillhöra arbetsgivarens kollektivavtalade 
tjänstepensionsplan. Viktigt är då att pensionsplanens regelverk tillämpas fullt ut. 
 
2.2.1.1 Om ITP-planen 
ITP-planen finns i två huvudsakliga varianter, ITP1 och ITP2. ITP1 tillkom 2006 och är 
avgiftsbestämd. Planen avser normalt anställda födda 1979 eller senare. Då ingen i 
Vimarhems ledningsgrupp berörs av ITP1, diskuteras planen inte vidare i denna rapport. 
ITP2 tillkom 1960 och är till största delen förmånsbestämd. Det innebär att 
pensionsutfallet är förutbestämt i förhållande till slutlön och inkomstbasbeloppet. 
Däremot är kostnaden för arbetsgivaren okänd och helt individuell. För att erhålla full 
pension enligt ITP2 krävs att den anställde omfattas av planen i minst 360 månader. 
Fram till och med 2008 tillgodoräknades tid med all tidigare intjänad tjänstepension, 
medan tidigare intjänade pensionsbelopp räknades av från ITP. I Vimarhems 
ledningsgrupp ingår fyra som anställdes före 2009, varav verkställande direktören är en, 
och därför bör ha samordnats. Om samordning utförts har inte undersökts i denna 
utredning. 
 
För person som anställts efter 2008 samordnas endast kollektivavtalad ITP2 och 
godkända utlandspensionsplaner. I Vimarhems ledningsgrupp ingår en person som 
anställdes 2009 eller senare. Då Collectum, som administrerar ITP-avtalet, sköter all 
samordning, behöver ingen utredning av detta göras för denna person. Kostnaden för den 
förmånsbestämda pensionen i ITP2 är mycket svår att förutbestämma, men normalt ökar 
premien relativt mycket närmare pensionsåldern. De fem sista åren före pensionsåldern 
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begränsas den pensionsmedförande lönen så att pensionskostnaden ska hållas på rimlig 
nivå. Dessutom finns ett tak för kostnaden för ITP2 ålderspension. För 2018 får ålders-
pensionen inte kosta mer än 6,6 % av lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp, och 52,3 % av lön 
mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp. 
  
2.2.1.2 Alternativ ITP 
År 1990 infördes en möjlighet för en anställd med ITP2 att avstå vissa delar av pensions-
planen för att istället teckna en individuell tjänstepension. Anställd med en pensionsmed-
förande lön som överstiger 10 inkomstbasbelopp kan, i samråd med arbetsgivaren, välja 
detta som ibland kallas 10-taggarförsäkring eller alternativ ITP. De delar som kan avstås 
är ålders- och familjepension på lönedelar överstigande 7,5 inkomstbasbelopp, samt 
ibland också det som kallas ITPK. En del arbetsgivare specificerar en företagsunik premie-
trappa för alternativ ITP, men numera är det allra vanligaste att arbetsgivarna följer vad 
som kallas för direktavstämd premie. Det innebär att det valda försäkringsbolaget varje 
månad köper uppgifter från Alecta (som försäkrar ITP2) om hur mycket ITP2 skulle ha 
kostat för de delar som avståtts. Detta innebär att arbetsgivaren kan vara säker på att 
betala samma premie som om den anställde hade varit kvar i ITP2 fullt ut, under förut-
sättning att arbetsgivaren rapporterar rätt lön. 
 
Under vissa perioder har Alecta rabatterat olika delar av ITP-premien på grund av hög 
konsolidering. Den direktavstämda premien har då sänkts med motsvarande rabatt. De 
allra flesta arbetsgivare har valt att på olika sätt kompensera berörda anställda för 
rabatten. Under 2008 rabatterades ITP-premien (och därmed den direktavstämda 
premien) med 40%. SPP Liv valde då att meddela arbetsgivarna om konsekvenser av 
rabatten och kräver en aktiv handling från arbetsgivarna för att rabatten skulle få effekt på 
den alternativa ITPn. 
 
2.2.1.3 Ledningsgrupp förutom verkställande direktören 
Samtliga (förutom verkställande direktör) i Vimarhems ledningsgrupp omfattas av ITP2. 
För tre anställda ska samordning ha gjorts, medan det för den fjärde, som anställdes 2012, 
har samordning ej genomförts. Kontroll av samordning ingår ej i denna utvärdering. 
 
Tjänstepensionerna för ledningsgruppen i Vimarhem har till övervägande del hanterats 
korrekt enligt gällande kollektivavtal och/eller anställningsavtal. Mycket tyder dock på 
brister i administration av tjänstepensionen, främst avseende anmälan av ny lön fram till 
och med år 2014, se nedan under analys av verkställande direktörs pension. Dessa 
avvikelser kan också beröra övriga anställda men har inte analyserats vidare.  
 
2.2.1.4 Pension för verkställande direktören 
Verkställande direktör omfattas av ITP2. Då han anställdes före 2009 ska samordning ha 
gjorts med tidigare intjänad pension. Kontroll av samordning ingår ej i denna 
utvärdering. 
 
2.2.1.5 Pensionsmedförande lön 
Vi har iakttagit några brister i anmälan av verkställande direktörs lön under åren. Dessa 
är: 

● Ny lön har ej anmälts. 
● Ny lön har anmälts med felaktig lönerevisionstidpunkt. 
● Felaktigt lönebegrepp har använts (schablon för semestertillägg har saknats). 
● Sänkning av anmäld pensionsmedförande lön för verkställande direktören under 

perioden 2014-01-01 till 2014-03-31 där vi ej hittat underlag i det material vi 
erhållit. 
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Dessa avvikelser har samtliga varit till verkställande direktörs nackdel. Vissa avvikelser 
har varit återkommande, medan andra är av engångskaraktär. Verkställande direktörs 
förlust av avsättning till Alternativ ITP på grund av felaktiga lönerapporteringar går inte 
att beräkna på ett helt tillförlitligt sätt. För att få veta vad den exakta förlusten är behöver 
retroaktiva löner rapporteras till Collectum, som i sin tur aviserar de premier som skulle 
avsatts under perioderna. Vi har gjort en uppskattning av förlusten genom att ställa 
storleken på bokförda premier från SPP i procent av relevant löneintervall, och utifrån 
den procentsatsen räkna ut premien med korrekt pensionsmedförande lön. Vi har då fått 
en indikation på hur mycket en högre lön skulle ha inneburit i premieavsättning. 
Verkställande direktör har enligt våra uppskattade beräkningar på grund av detta förlorat 
pensionspremier på cirka 50 000 kr. 
 
Vi har inte iakttagit några avvikelser avseende verkställande direktörs 
pensionsmedförande lön efter 2015-01-01. 
 
2.2.1.6 Alternativ ITP 
Enligt protokoll från Vimarhems styrelsemöte 2004-06-09 godkände styrelsen då att 
verkställande direktör får teckna en så kallad alternativ pensionslösning under 
förutsättning att den ej kostar mer än nuvarande tjänstepension (ITP2). 
 
Från september 2004 tecknades alternativ ITP i SPP. Enligt ansökningshandlingen 
tecknades försäkringen med direktavstämd premie vilket innebär att kostnaden följer vad 
styrelsen beslutat. En iakttagelse är att verkställande direktör skrivit under, både som 
arbetsgivarrepresentant (försäkringstagare) och som anställd (försäkrad). Vanligtvis ska 
behörig firmatecknare underteckna pensionsansökan, ej den som berörs då den personen 
kan anses jävig. I detta fall har försäkring tecknats helt i enlighet med styrelsens beslut.  
 
2.2.1.7 Premierabatt 2008 – alternativ ITP 
Då Alecta införde premierabatt 2008 med 40% ska den direktavstämda premien till 
alternativ ITP sänkas med motsvarande. SPP begärde att Vimarhem skulle meddela dem 
för det fall bolaget ville att rabatten skulle påverka premien, samt upplyste att det är upp 
till varje enskilt kundföretag att besluta om reducerad premie ska gälla. I det fall Vimar-
hem ej meddelade SPP skulle premien behållas orabatterad. Vi har noterat att skrivningen 
från SPP ankommit till bolaget men vi har inte kunnat finna några dokumenterade beslut. 
Baserat på vilka premier som faktureras från SPP under åren 2007-2009, kan vi konsta-
tera att premien till alternativ ITP inte rabatteras. Rabatten skulle under 2008 ha uppgått 
till ca 52 000 kr. Det innebär att premien till verkställande direktörs tjänstepension under 
2008 var ca 52 000 kr för hög (under förutsättning att detta ej godkänts av styrelsen). 
 
Analys 
Vi har analyserat anmälda löner till tjänstepension för verkställande direktören från år 
2001-2017. Vi har hittat vissa avvikelser avseende anmälan av pensionsmedförande lön 
för verkställande direktör och bedömer att dessa avvikelser även kan beröra övriga 
anställda. Vi har inte funnit något beslut kring att styrelsen godkänt att verkställande 
direktörens premie inte rabatterades 2008. 
 
2.2.2 Attest av fakturaunderlag 
Iakttagelser 
Vid vår utvärdering av attest av fakturaunderlag har vi vid skilda tillfällen exempelvis 
iakttagit att: 
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● Styrelseordförande attesterat kostnader där man själv medverkat och därmed är 
en del av. 

● Verkställande direktören attesterat kostnader där styrelseordföranden medverkat 
och därmed varit en del av kostnaden. 

● Verkställande direktören attesterat egna kostnader. 
● Medarbetare i bolaget attesterar kostnader där verkställande direktören och/eller 

styrelseordföranden varit en del av kostnaden. 
● Medarbetare attesterar egna kostnader. 

 
Utöver detta har vi iakttagit att deltagarförteckning och eller syfte vid skilda tillfällen 
saknas på event anordnat av bolaget. 

Bolaget har som rutin att styrelseordförande ska attestera verkställande direktörs 
samtliga kostnader. Detta görs i efterhand och utanför bolagets ordinarie attestsystem, 
vilket gör att en leverantörsfaktura som avser verkställande direktörs kostnader 
exempelvis kan bli betald innan ordförande attesterar den. Vidare är det en manuell 
hantering som inte har systemstöd. Vi har utfört stickprovsuppföljning av verkställande 
direktörs kostnader och noterat fall där ordförande inte attesterat leverantörsfaktura som 
rör verkställande direktörs kostnader.      

Analys 
Som beskrivits i vår utvärdering har vi vid skilda tillfällen iakttagit att attestering som 
sedermera lett till utbetalning, ej skett efter vad vi anser som normal praxis. Vår samlade 
bedömning är att Vimarhem brustit i sina rutiner genom att attestering har skett av egna 
eller överordnades kostnader. 
 
Vidare är vår bedömning att deltagarförteckning och syfte vid event anordnat av 
Vimarhem ska finnas. 
 
Bolagets intention att styrelseordföranden ska attestera verkställande direktörens 
samtliga kostnader är enligt vår bedömning tillfredställande. Däremot är rutinen 
bristfällig då attesten inte sker i bolagets leverantörsfakturasystem, vilket gör att 
kontrollen lätt kan “kringgås” samt att det vid en manuell hantering är lätt att underlag 
missas. Det går inte heller att se när i tiden attesten gjorts, till exempel om det gjorts efter 
att leverantörsfakturan betalats. Vi har också i vår stickprovsuppföljning noterat att 
leverantörsfakturor hänförbart till verkställande direktören har missats att attesteras av 
styrelseordförande. 
2.2.3 Kontanthantering 
Iakttagelser 
I vår utvärdering har vi iakttagit att uttag av likvida medel om ca 1 000 kr normalt på 
månadsbasis överförs till så kallad “kaffekassa”. Överföringen kostnadsförs vid uttaget 
utan underliggande bokföringsmaterial som stödjer kostnaden. Vidare redovisning av 
dessa likvida medel saknas. 

Av bokföringslagen 5 kap. 7 § framgår bland annat följande:  
 
“Verifikationen skall innefatta uppgift om när den har sammanställts, när affärs-
händelsen har inträffat, vad denna avser, vilket belopp den gäller och vilken motpart 
den berör. I förekommande fall skall verifikationen även innefatta upplysning om 
handlingar eller andra uppgifter som har legat till grund för affärshändelsen samt var 
dessa finns tillgängliga.” 
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Vi har också iakttagit att man under perioden 9 januari till 19 mars under 2017 vid ett 
flertal tillfällen tagit emot hyresinbetalningar i form av kontanter. Under denna period 
fördes inte dessa tillgångar regelbundet över till bolagets plusgirokonto. Effekten av detta 
blev att man den 20 mars förde över 37 000 kr till plusgirokonto. 

Analys 
Vår bedömning är att risk finns att Vimarhems redovisning av ovan nämnda transaktioner 
inte är förenliga med bokföringslagen.  
 
Av ovan framgår att en större kontantinsättning gjorts den 20 mars om 37 000 kr.  
Vår bedömning är att detta kan betraktas som “onödig” risk för exempelvis stölder, eller 
att medarbetare kan känna ett obehag av att de förvaras kontanter i denna omfattning. Vi 
anser vidare att Vimarhem bör se över rutinen om man fortsättningsvis skall ta emot 
kontanter avseende hyresinbetalningar. 
 
2.2.4 Avtal mellan Vimarhem och kommunen för fastighetsskötsel 
Iakttagelser 
Vimarhem åtar sig årligen att utföra viss fastighetsskötsel på av kommunen ägda fastig-
heter. Som grund för avtalet dem emellan beräknas en i förväg uppskattad kostnad för 
Vimarhem hänförbart till avtalet. Efter årets utgång gör Vimarhem sedan en kostnads-
uppföljning i syfte att beräkna verklig kostnad i förhållande till i förväg uppskattad 
kostnad. Slutligen görs en avräkning mellan Vimarhem och kommunen, vilket innebär att 
kommunen betalar de verkliga kostnaderna som bolaget påverkats av hänförbart till 
avtalet. Kostnadsuppskattningen innehåller följande komponenter: 

● Fastighetsskötsel (exempelvis lönekostnader inklusive sociala avgifter för personer 
som arbetar med skötseln). 

● Områdeskontor (exempelvis kostnader för lokaler, maskiner, handredskap, 
drivmedel och arbetskläder, vad vi förstår nyttjas genomsnittet av föregående två 
års verkliga kostnader i beräkningen). 

● Avskrivningar maskiner och inventarier (vad vi förstår nyttjas genomsnittet av 
föregående två års verkliga kostnader i beräkningen). 

● Administration (exempelvis lönekostnader inklusive sociala avgifter för 
administrativ personal). 
 

Ovanstående innebär en årlig fakturering om ca 4 mnkr. Utöver detta finns även avtal 
mellan Vimarhem och kommunen för exempelvis jourtjänster. 

Vid kostnadsuppskattningen görs exempelvis en uppskattning av hur mycket tid som en 
medarbetare i Vimarhem i förväg beräknas lägga ned av sin totaltid på kommunens 
byggnader (det som avtalet omfattar). Denna andel multipliceras sedan med kostnaden. 
Kostnaden som nyttjas vid kostnadsuppskattningen är bolagets verkliga kostnader. 

I vår utvärdering har vi iakttagit att kostnaden som kommunen har för de tjänster man 
köper in från Vimarhem baserar sig på de verkliga kostnaderna som bolaget har utan 
något vinstpåslag. Vi har vidare ej kunnat se att man på något sätt utvärderat vad denna 
kostnad skulle blivit om man valt att köpa in den från en extern leverantör. 

Av bolagets särskilda ägardirektiv, faställt på bolagsstämman 2012-04-23, framgår bland 
annat att bolaget skall bedrivas enligt affärsmässiga principer. Vidare framgår det att 
affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid skall utgå från vad som är långsiktigt 
bäst för Vimarhem, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en 
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långsiktig, seriös fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och 
normer som gäller för denna sektor. 

Av lagen för allmännyttiga kommunala bostadsbolag framgår bland annat att ett 
allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva verksamheten enligt 
affärsmässiga principer. De allmännyttiga bostadsbolagens branschorganisation, SABO, 
har bland annat skrivit följande (hämtat från SABO:s hemsida 2018-06-25) om vad det 
innebär att bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer (vilket redogörs ovan i 
avsnitt 2.1.2.3):  

Av mervärdesskattelagstiftningen 7 kap. 3a§ framgår följande gällande omvärdering av 
beskattningsunderlag för moms till marknadsvärde: 

“Omvärdering kan bl.a. bli tillämpligt vid försäljning till underpris till närstående bolag 
som har begränsad momsavdragsrätt.  

3 a § I sådana fall som avses i 3 § 1 och 3 utgörs det i 2 § första stycket första meningen 
avsedda värdet av marknadsvärdet respektive marknadsvärdet och punktskatt som 
köparen påförts i ett annat EU-land, om 

1. ersättningen är lägre än marknadsvärdet, 

2. köparen inte har full avdragsrätt eller återbetalningsrätt enligt 10 kap. 9 eller 11-13 
§§, 

3. säljaren och köparen är förbundna med varandra, och 

4. den skattskyldige inte kan göra sannolikt att ersättningen är marknadsmässigt 
betingad. “ 

Av inkomstskattelagstiftingen 22 kap. 2-4 §§ inkomstskattelagen framgår följande: 

“2 § Med uttag avses att den skattskyldige tillgodogör sig en tillgång från 
näringsverksamheten för privat bruk eller att han för över den till en annan 
näringsverksamhet. 

3 § Med uttag avses också att den skattskyldige överlåter en tillgång utan ersättning 
eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt 
motiverat. Motsvarande gäller om ett svenskt handelsbolag som den skattskyldige är 
delägare i överlåter en tillgång till den skattskyldige eller någon annan. 

4 § Bestämmelserna om uttag av en tillgång i 2 och 3 §§ tillämpas också på uttag av en 
tjänst om värdet av tjänsten är mer än ringa.” 

Analys 
I vår utvärdering har vi iakttagit att kostnaden som kommunen har för de tjänster man 
köper in från Vimarhem baserar sig på de verkliga kostnaderna som Vimarhem har utan 
något vinstpåslag. Vi har vidare ej kunnat se att man på något sätt utvärderat vad denna 
kostnad skulle blivit om man valt att köpa in den från en extern leverantör. 

Baserat på de iakttagelser vi gjort samt gällande lagstiftning och ägardirektiv bedömer vi 
att det finns en risk för att bolaget inte agerat i enlighet med gällande lagstiftning och 
ägardirektiv. 
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Vi har ej erhållit underlag för hur styrelsen bedömer att avtalet mellan Vimarhem och 
kommunen avseende fastighetsskötseln är, i det specifika fallet, marknadsmässigt och 
bygger på affärsmässiga principer. Vi har inte heller erhållit analys av hur avtalet förhåller 
sig till gällande lagstiftning. 

2.2.5 Underlag för val av leverantörer 

Iakttagelser 
Vimarhem nyttjar olika tillvägagångssätt vid val av leverantörer. Exempelvis kan nämnas: 

● HBV- avtal 
● Upphandling tillsammans med kommunen och övriga bolag i kommunkoncernen 
● Upphandlingar som görs enbart av bolaget 

 
I vår utvärdering har vi följt upp att Vimarhem ej gjort inköp utan att exempelvis beakta 
LOU. I vårt urval har vi valt ut de största leverantörerna som Vimarhem haft under året 
samt leverantörer som nyttjats vid enstaka tillfällen men där varje tillfälle inneburit en 
utbetalning på över 100 tkr. 

Analys  
I vår stickprovsvalidering har vi inte noterat några avvikelser till exempel att Vimarhem 
gjort något inköp där det finns risk att det strider mot LOU. 

2.2.6 Utbetalning av ”onormal/anomalistisk” karaktär 

Iakttagelser 
Med hjälp av datoriserad analys har vi följt upp Vimarhems utbetalningar av ”onormal/ 
anomalistisk” karaktär. Se tillvägagångssätt under avsnitt 1.3.3.6. 

Analys 
I vår stickprovsvalidering har vi inte noterat några avvikelser genom att till exempel iaktta 
att Vimarhem gjort någon utbetalning som ej varit till gagn för Vimarhems verksamhet. 

2.2.7 Förmånsbil verkställande direktör 

Iakttagelser 
I vår utvärdering har vi konstaterat att verkställande direktör enligt styrelsebeslut har rätt 
till bilförmån. I styrelsebeslutet nämns också att beräknat bilförmånsvärde varje månad 
skall reducera månadslönen som verkställande direktör har. Med hjälp av erhållen data 
har vi slumpmässigt valt ut löneutbetalningar för stickprovsuppföljning att reducering av 
månadslönen gjorts enligt styrelsebeslutet. 

Analys 
I vår stickprovsanalys har vi inte noterat några avvikelser genom att bolaget exempelvis ej 
reducerat löneutbetalningen till verkställande direktör avseende beräknad bilförmån. 
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3. Slutsats 
Syftet med utvärderingen har varit att bistå Vimmerby kommuns Förvaltnings AB med 
att, utifrån inhämtade underlag, ge vår syn på huruvida Vimarhem ABs styrning, ledning 
och uppföljning under år 2017 varit tillräcklig. 
 
Efter genomförd utvärdering och baserat på våra iakttagelser samt analyser bedömer vi 
att styrelsens och verkställande direktörens styrning, ledning och uppföljning av 
Vimarhem AB under 2017 endast i begränsad utsträckning varit tillräcklig. 
   
Vi grundar vår bedömning på att det i Vimarhem AB, enligt vår uppfattning, saknas ett 
antal väsentliga styrande dokument och att det saknas en strukturerad uppföljning av att 
de som finns efterlevs. Vi har vidare inte funnit att styrelsen utvärderar vare sig sitt eget 
arbete eller verkställande direktörens arbete. Vi anser även att styrelsen också saknar ett 
strukturerat arbetssätt för att följa upp att beslut tagna av styrelsen blir genomförda. 
Styrelsen och verkställande direktören har inte heller visat att de utfört några riskanalyser 
och antagit internkontrollplaner för att hantera de identifierade riskerna. Vi bedömer 
även att bolaget i några fall inte analyserat om de avviker mot gällande lagstiftning, till 
exempel mervärdesskattelagstiftningen och inkomstskattelagstiftningen. Vi bedömer 
bolagets attest- och utanordningsinstruktion som bristfällig och otydlig och har 
exempelvis noterat i utvärderingen att underordnad attesterar överordnads kostnader 
samt att attest görs av egna kostnader. Vi har noterat att Vimmerby kommuns 
Förvaltnings AB och Vimmerby kommun har beslutat om ett antal styrande dokument 
som gäller för Vimarhem AB, men vi gör samtidigt bedömningen att ett flertal av de övriga 
som finns är otydliga och därmed svåra att bedöma om intentionen är att de även skall 
avse Vimarhem AB. Utöver detta bedömer vi att det saknas väsentliga styrdokument samt 
en strukturerad uppföljning av att de som finns efterlevs.  
 
Våra slutsatser i rapporten baseras enbart på våra iakttagelser, det vill säga erhållet 
material, utförda stickprov och genomförda intervjuer. Vilket material vi erhållit och vilka 
vi intervjuat framgår av rapporten med dess bilagor.  
 
Slutsatserna bygger vidare på de analyser vi gjort där vi bedömt om våra iakttagelser är i 
enlighet med gällande lagstiftning som exempelvis kommunallagen, aktiebolagslagen, 
lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag, bokföringslagen, mervärdesskatte- 
lagen samt inkomstskattelagstiftningen. Slutsatserna bygger även på våra bedömningar 
om våra iakttagelser är i enlighet med de styrande dokument, som gäller för bolaget, som 
är antagna i exempelvis kommunfullmäktige i Vimmerby kommun, Vimmerby kommun 
Förvaltning ABs styrelse, bolagsstämman i Vimarhem AB, styrelsen i Vimarhem AB samt 
av verkställande direktören i Vimarhem AB. Slutsatserna baseras också på vår bedömning 
om våra iakttagelser är förenliga med de olika ramverk som finns för styrning, ledning och 
uppföljning av svenska aktiebolag som exempelvis svensk kod för bolagsstyrning, SKLs 
principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag, uttalande från olika 
branschorganisationer och COSO-ramverket för intern kontroll. 
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Bilaga 1 - Vimmerby kommuns styrdokument  
(hämtad från vimmerby.se 2018-06-05) 

 

Alkohol- och drogpolicy 
Policy för avknoppning, privatisering 
och/eller entrepenadisering 

Styrdokument för Vimmerby kommuns 
krisberedskapsarbete 

Arbetsmiljöpolicy 
Policy för hantering av synpunkter och 
klagomål Styrmodell för Vimmerby kommun 

Arbetsordning för kommunfullmäktige Policy för kompetensutveckling 
Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 

Arbetsordning för folkhälsoarbetet 
Policy för Vimmerby kommuns 
anställdas bisysslor 

Taxa för utlämnande av allmänna 
handlingar 

Arkivreglemente 
Policy mot kränkande särbehandling, 
trakasserier, sexuella trakasserier Trafiksäkerhetspolicy 

Arvoden till styrelseledamöter i 
Vimmerby kommun ägda bolag Policy upphandling Vimmerby kommun VA-plan, del 1 VA-översikt 

Attestreglemente Policy vid hot mot förtroendevalda 
VA-plan, del 3 planering för vatten och 
avlopp dagvatten 

Bestämmelser om ersättning till 
Vimmerby kommuns förtroendevalda 

Policy för kommersiell sponsring och 
reklam VA-plan, del 2 VA-policy 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 
Policy mot tobaksrök och onödiga 
allergener Varuförsörjningsplan 

Delegationsordning 
Reglemente för barn- och 
utbildningsnämnd VA-taxa för Vimmerby kommun 

Elsäkerhetspolicy  
Reglemente för intern kontroll med 
tillämpningsanvisningar 

Näringslivsstrategi för Vimmerby 
kommun 

Folkhälsoplan  Reglemente för kommunstyrelsen Vindkraftsplan för Vimmerby kommun 

Funktionshinderpolitiskt program 
Reglemente för miljö- och 
byggnadsnämnd 

Visioner och övergripande mål för 
Vimmerby kommun 

Företagspolicy för Vimmerby kommun 
och dess bolag Reglemente för socialnämnd 

Överenskommelse samverkan Polisen 
och Vimmerby kommun 

Finanspolicy Reglemente för valnämnden 
 Informationssäkerhetspolicy samt 

Organisation för samordning Reglemente för överförmyndare  
 

Investeringspolicy Reglemente för kommunens revisorer 

Kommunalt IT-infrastrukturprogram 
Reglemente för uppvaktning m.m av 
anställda och förtroendevalda 

 
Kommunikationspolicy Regler för kontanthantering 

 

Ledarskapspolicy 
Regler för publicering på 
www.vimmerby.se 

 Ledningsplan extraordinära händelser 
i fredstid 

Regler om mottagande av gåvor etc 
anställda 

 
Livsmedelstaxa Renhållningstaxa Vimmerby kommun 

 Lokala föreskrifter Vimmerby 
kommun Riktlinjer för kravverksamheten 

 Lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel 

Riktlinjer för närvaro i sociala medier 
Vimmerby kommun 

 Lokala ordningsföreskrifter för 
Vimmerby kommun Riktlinjer för styrdokument 

 
Mobiltelefonpolicy Riktlinjer för generella ägardirektiv 

 

Mätningstaxa 

Riktlinjer och taxor för skyltning, 
uteservering, marknad och evenemang 
m.m. 

 

Partistödsregler antaget 
Riktlinjer för samverkansråd i 
Vimmerby kommun 

Pensionspolicy Samverkansavtal 
 Policy för att främja lika rättigheter 

och möjligheter hos Vimmerby 
kommun 

Strategi för Vimmerby kommuns 
internationella kontakter 
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Bilaga 2 - Vimmerby Kommuns Förvaltnings ABs 
styrdokument 
 
Riktlinjer och generella ägardirektiv 

Särskilt ägardirektiv 

Företagspolicy för Vimmerbys kommun och dess bolag   

Arbetsordning för styrelse och verkställande direktör 
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Bilaga 3 - Vimarhem ABs styrdokument 
 
Bolagsordning 

Gemensamt ägardirektiv 

Särskilt ägardirektiv 

Företagspolicy för Vimmerby kommun och dess bolag 

Arbetsordning styrelse och verkställande direktör 

Attest- och utanordningsinstruktion 

Alkohol- och drogpolicy för Vimarhem 

Arbetsmiljöpolicy för Vimarhem 

Beredskapsplaner (extraordinära händelser, brand, pandemi) 

Säkerhetspolicy för Vimarhem 

Trafiksäkerhetspolicy för Vimarhem 

Beslutsattestanter 

Lönepolicy 

Finanspolicy 

Affärsplan 

Jämställdhetsplan 
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Bilaga 4 - Vimarhem ABs styrelse- & årsstämmo-
protokoll 
 
År: Datum: År: Datum: År: Datum: 

2008: 2008-02-20 2012: 2012-02-28 2016: 2016-02-18 

  2008-03-19   2012-03-27   2016-03-17 

  2008-04-23   2012-04-24   2016-04-14 

  2008-05-20   2012-05-15   2016-05-18 

  2008-06-25   2012-05-30   2016-06-15 

  2008-09-10   2012-06-28   2016-09-14 

  2008-10-15   2012-09-12   2016-10-11 

  2008-11-12   2012-10-11   2016-11-15 

  2008-12-10   2012-11-14   2016-12-13 

  2008-12-15   2012-12-14 2017: 2017-02-22 

2009: 2009-01-28 2013: 2013-02-06   2017-03-16 

  2009-02-25   2013-02-26   2017-04-11 

  2009-03-18   2013-03-26   2017-05-11 

  2009-04-15   2013-04-23   2017-06-13 

  2009-05-19   2013-05-06   2017-09-07 

  2009-06-03   2013-06-11   2017-09-26 

  2009-09-09   2013-09-03   2017-10-03 

  2009-10-21   2013-10-01   2017-10-10 

  2009-12-14   2013-10-03   2017-11-14 

  2009-12-16   2013-11-05   2017-12-12 

2010: 2010-02-24   2013-12-10 2018: 2018-02-22 

  2010-03-17 2014: 2014-02-25   2018-03-27 

  2010-04-21   2014-03-18   2018-04-24 

  2010-05-19   2014-04-15   2018-05-16 

  2010-06-02   2014-05-13 
   2010-09-08   2014-06-10 
   2010-10-29   2014-09-09 
   2010-11-17   2014-10-14 
   2010-12-15   2014-11-10 
 2011: 2011-02-07   2014-12-09 
   2011-02-23   2014-12-22 
   2011-03-16 2015: 2015-02-17 
   2011-04-13   2015-03-24 
   2011-05-05   2015-04-21 
   2011-05-18   2015-05-27 
    2011-06-01   2015-06-09 
   2011-09-07   2015-09-01 
   2011-10-19   2015-10-06 
   2011-11-16   2015-11-10 
   2011-12-14   2015-12-15 
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Bilaga 5 - Vimmerby Kommuns Förvaltnings ABs 
styrelse- & årsstämmoprotokoll 
 
År: Datum: År: Datum: År: Datum: 

2008: 2008-02-06     2015: 2015-01-14 

  2008-03-05   2010-10-27   2015-04-09 

  2008-05-08   2010-11-01   2015-05-11 

  2008-05-13 2011: 2010-12-20   2015-05-12 

  2008-06-03   2011-01-18   2015-06-29 

  2008-10-22   2011-01-21   2015-09-22 

  2008-10-31   2011-02-07 2016: 2016-02-05 

  2008-11-05   2011-02-21   2016-02-24 

  2008-11-11   2011-03-14   2016-04-18 

  2008-12-02   2011-04-04   2016-05-11 

  2008-12-10   2011-05-02   2016-05-27 

  2008-12-22   2011-09-05   2016-06-10 

2009: 2009-02-11   2011-10-24   2016-06-27 

  2009-03-11 2012: 2011-12-02   2016-07-05 

  2009-05-11   2012-02-06   2016-07-04 

  2009-05-13   2012-02-27   2016-09-07 

  2009-09-17   2012-03-12   2016-12-01 

  2009-10-20   2012-04-10 2017: 2017-02-05 

  2009-10-28   2012-05-07   2017-02-13 

  2009-12-07   2012-05-14   2017-04-13 

  2009-12-09   2012-06-04   2017-05-10 

  2009-12-14   2012-10-29   2017-05-11 

  2009-12-18 2013: 2012-11-19   2017-09-19 

2010: 2010-01-07   2013-02-04   2017-12-19 

  2010-01-25   2013-03-18 2018: 2018-01-23 

  2010-02-10   2013-04-22   2018-02-19 

  2010-03-11   2013-05-13   2018-02-19 

  2010-05-03   2013-09-09   2018-04-17 

  2010-05-10   2013-10-21   2018-05-21 

  2010-05-19 2014: 2013-12-10   2018-05-21 

  2010-06-21   2014-02-18   2017-09-19 

  2010-08-11   2014-03-24   2017-12-19 

  2010-09-22   2014-05-12 

  2010-10-27   2014-09-08 
   2010-11-01   2014-10-20 
   2010-12-20 

 
2014-12-08   

 

 
 
 















Från: Ingunn Nilsen Andersson 
Skickat: den 28 juni 2018 08:32 
Till: Therese Jigsved 
Ämne: Total redovisning av partistöd 2017.xls 
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Hej! 

 

Här är sammanställningen på de inkomna partistödsredovisningarna för år 2017. 

 

Med vänlig hälsning 

Ingunn 



Det bör vara partiets kassör som gör redovisningen samt partiets revisor som gör granskningen. 

Till redovisningen skall verifikat för varje kostnadsslag medfölja.

PARTIER V KD SD MP M S C L

År 2017

Mottagit partistöd, kr 439 040,00 21 615,75 21 615,75 37 743,75 13 551,75 86 127,75 158 705,75 86 127,75 13 551,75

ANTAL MANDAT 49 2 2 4 1 10 19 10 1
% av

Kostnadsslag Summa summa totalt Redovisat-17 Redovisat-17 Redovisat-17 Redovisat-17 Redovisat-17 Redovisat-17 Redovisat-17 Redovisat-17

Ungdomsverksamhet 1 787,9 0,4% 1 787,90

Utbildning och konferenser 41 054,00 9,0% 2 850,00 3 620,00 2 900,00 5 215,00 7 160,00 4 482,00 14 066,00 761,00

Lokala medlemsaktiviter 87 029,10 19,2% 12 679,00 2 327,00 8 275,60 3 375,00 3 309,00 44 124,30 12 939,20

Ersättningar / lönekostnader 19 484,20 4,3% 2 888,20 2 369,00 3 227,00 11 000,00

Val/kampanjkostnader/material 45 379,90 10,0% 5 107,00 4 972,00 3 487,00 2 550,00 18 036,10 11 227,80

Lokalhyra 35 456,00 7,8% 2 000,00 2 000,00 27 600,00 3 856,00

Överföring till regional 

eller nationell partiorganisation 63 967,00 14,1% 10 740,00 673,00 26 438,00 23 406,00 2 710,00

Valfond 137 038,90 30,2% -2 504,25 10 697,00 50 000,00 53 765,40 15 000,00 10 080,75

Övriga kostnader 22 667,95 5,0% 1 484,00 3 147,00 10 187,00 1 500,00 4 682,95 1 667,00

Redovisat partistöd

Summa totalt, kr 453 864,95 100,0% 21 615,75 21 616,00 33 437,80 21 819,00 90 957,00 157 705,65 93 162,00 13 551,75

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partstödet har används för det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket kommunallagen, nämligen att stärka sin 

ställning i den kommunala demokratin. Se regler för partistöd i Vimmerby kommun KF 2015-03-30, § 68.

Redovisningen ska lämnas till ekonomiavdelningen senast 30 juni avseende utbetalat partistöd för föregående år. Partiet ska utse en granskare som ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild 

av hur mottagaren använt partistödet. Granskarens rapport ska också lämnas in. 



Partistöd 2015 Enligt beslut KF $ 68 Dnr 2015/99

Rambelopp 2015 436100

Grundstöd 2015 10% av rambelopp/8 partier 5451 kr/parti

Mantatstöd 2015 90% av rambelopp/49 mantat 8010 kr/mantat

Antal 

mantat Grund-stöd Mandat-stöd

Totalt 

belopp

Socialdemokraterna 19 5 451,0 152 190,0 157 641,0

Moderaterna 10 5 451,0 80 100,0 85 551,0

Centerparitiet 10 5 451,0 80 100,0 85 551,0

Kristdemokraterna 2 5 451,0 16 020,0 21 471,0

Vänsterpartiet 2 5 451,0 16 020,0 21 471,0

Miljöpartiet 1 5 451,0 8 010,0 13 461,0

Sverigedemokraterna 4 5 451,0 32 040,0 37 491,0

Folkpartiet 1 5 451,0 8 010,0 13 461,0

49 43 608,0 392 490,0 436 098,0



Från: E-RB-Ratts <ratts.ostergotland@lansstyrelsen.se> 
Skickat: den 17 september 2018 11:02 
Till: Vimmerby kommun; 'JOkansli1@jo.se' 
Ämne: Länsstyrelsens protokoll i ärende 203-7104-18, angående inspektion 

enligt förmynderskapsförordningen, bifogas 
Bifogade filer: Inspektionsprotokoll(9093553).pdf 
 
Länsstyrelsens protokoll i ärende 203-7104-18, angående inspektion enligt 
förmynderskapsförordningen, bifogas 
 
 
För vidarebefordran till:  
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Kommunens revisorer 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Åsa Forseby Antonson 
Administratör 
Länsstyrelsen Östergötland 
Östgötagatan 3, 581 86 Linköping 
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Rättsenheten

Överförmyndaren i Vimmerby kommun
Överförmyndare i samverkan
Vimmerby kommun
598 81 Vimmerby

POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: TELEFAX:
581 86 LINKÖPING Östgötagatan 3 010-223 50 00 013-10 13 81
E-post: WWW: Organisationsnummer:
ostergotland@lansstyrelsen.se lansstyrelsen.se/ostergotland 202100-2270

Inspektion enligt 20 § förmynderskapsförordningen (1995:379) av 
överförmyndaren i Vimmerby kommun
Länsstyrelsen företog den 30 augusti 2018 inspektion hos överförmyndaren i Vimmerby 
kommun. Med anledning av det gemensamma överförmyndarkansliet i Vimmerby företogs 
den inledande delen av inspektionen med genomgång av den årliga redogörelsen för 
verksamheten gemensamt med överförmyndarna i Kinda, Ydre och Åtvidabergs kommuner. 
Närvarande vid inspektionen var administrativa chefen Anna Erlandsson Karlsson, 
handläggare/samordnare Gerd Jörbo, Vimmerbys överförmyndare Peter Högberg, Kindas 
överförmyndare Sigvard Olsson, Ydres överförmyndare Åke Svahn och Åtvidabergs 
överförmyndare Peder Griph. Peter Högberg avvek efter genomgången av redogörelsen för 
verksamheten. Från Länsstyrelsen deltog länsjuristerna Susanne Hjelm, Anna Isaksson och 
Malin Reinhold.

Underlag för inspektionen var den årliga redogörelsen för verksamheten som sänts in till 
Länsstyrelsen, protokoll från föregående inspektion samt den stickprovsgranskning som 
genomförts i anslutning till inspektionsbesöket. 

Redogörelse för verksamheten
Organisation m.m.
Överförmyndarna för Vimmerby, Kinda, Ydre och Åtvidabergs kommuner samverkar inom 
Överförmyndare i samverkan (ÖVIS) och har ett gemensamt kansli i Vimmerby. Det totala 
antalet årsarbetskrafter är 3,6. På kansliet arbetar tre heltidsanställda handläggare, varav en 
även är samordnare, en administratör på 50 procent samt en verksamhetschef på 10 procent. 
En intern jurist finns numera tillgänglig och anlitas vid behov. I samband med årets 
granskning av årsräkningar har personalstyrkan förstärkts med en ekonom. Det finns ett behov 
av att utöka administratörstjänstens omfattning något för att kunna hantera tillfälliga ökningar 
av arbetsbelastningen. 

Kansliet har telefontid måndag till fredag kl. 10-12. De flesta besöken bokas i förväg. 
Spontanbesök tas emot om någon av handläggarna är tillgänglig. Det finns även möjlighet att 
besöka överförmyndarverksamheten i de övriga samverkanskommunerna med jämna 
mellanrum. 

Handläggarna har under året deltagit vid länsträffar samt vid Föreningen Sveriges 
Överförmyndares årsdagar. De har även deltagit vid Jan Wallgrens utbildning gällande nya 
förvaltningslagen. Överförmyndarna i samverkanskommunerna har s.k. överförmyndarråd 
fyra gånger per år där även verksamhetschefen samt en eller flera handläggare deltar. Vid 
överförmyndarrådet diskuteras bl.a. för verksamheten principiella frågor.
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Diarieföring och dokumenthantering m.m.
Inkommande post öppnas och diarieförs dagligen av administratören. Handlingar, inklusive e-
postmeddelanden, som är ärendespecifika diarieförs i Wärna. Övriga handlingar diarieförs i 
Ciceron. Telefonsamtal eller besök som tillför ärendet något dokumenteras i form av en 
tjänsteanteckning i Wärna. Bevakning av att handlingar inkommer i tid sker genom 
påminnelsefunktionen i Wärna. Uppföljning av detta sker varje månad. Akterna förvaras i 
låsbara och brandsäkra skåp.

Rutiner vid ansökan respektive anmälan om anordnande av ställföreträdarskap
Ansökningar i ärenden som ska beslutas av tingsrätten skickas omgående dit. Vid anmälan om 
behov av ställföreträdarskap företas en utredning för att säkerställa huruvida ett sådant behov 
föreligger. Underlag från socialtjänsten, läkarintyg samt yttrande från anhöriga begärs in. 
Handläggningstiden för en anmälan uppgår normalt sett till ca 5-6 veckor. I vissa fall tar det 
lång tid att få in läkarintyg, vilket kan medföra att handläggningstiden förlängs något. 

Rutiner vid omprövning av förvaltarskap
Omprövning av förvaltarskap sker en gång per år.

Ställföreträdare
Det är normalt sett relativt lätt att hitta ställföreträdare till enklare uppdrag. Till mer 
komplicerade uppdrag, som dessutom tenderar att öka till antalet, är det däremot svårare. 
Rekrytering sker bl.a. genom annonser på kommunernas hemsidor och i sociala medier. Ett 
personligt möte hålls med tilltänkta ställföreträdare där dessa intervjuas och informeras om 
uppdraget. Vid prövning av ställföreträdares lämplighet görs kontroll mot belastningsregistret 
samt Kronofogdens och socialtjänstens register. 

Från och med i år ordnar kansliet utbildningar för ställföreträdare gemensamt med 
kommunerna i Kalmar län. Två gånger per år ordnas utbildningstillfällen med Jan Wallgren. 
Kansliet har planer på att även införa ett utbildningstillfälle om årsräkningar i anslutning till 
att dessa ska lämnas in. Det finns en godmansförening. 

Den ställföreträdare som har flest uppdrag har i dagsläget åtta uppdrag. Det finns ingen 
fastslagen gräns för hur många uppdrag en ställföreträdare får ha, utan en bedömning görs i 
det enskilda fallet. De flesta ställföreträdarna har enbart ett eller ett fåtal uppdrag. 

Klagomål mot en ställföreträdare som inkommer diarieförs i Wärna. Ställföreträdaren bereds 
därefter möjlighet att yttra sig över klagomålet. Eventuellt beredes även huvudmannen, 
anhöriga eller boendepersonal möjlighet att yttra sig. Överförmyndaren tar därefter ställning 
till vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas. Berörda parter informeras om beslutet. 

Granskning av årsräkningar för år 2017
80 procent av årsräkningarna kom in till den 1 mars 2018. Ställföreträdarna begärde och 
beviljades anstånd i 30 procent av fallen där årsräkningarna inte inkom i tid. Enligt rutin 
skickas alltid två påminnelser. Den första påminnelsen skickas ut två till tre veckor efter 
1 mars. Efter påminnelserna skickas vitesföreläggande. Cirka 25 påminnelser skickades ut 
under 2018 för hela kansliet. Antalet påminnelser var relativt jämnt fördelat mellan 
kommunerna. Inga vitesförelägganden utfärdades under året. Målet är att granskningen 
årligen ska vara slutförd efter sex månader. I augusti 2018 var samtliga årsräkningar för år 
2017 färdiggranskade. Totalt granskades fyra årsräkningar, som inkommit till kansliet, med 
anmärkning. 
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Arvodesbeslut
Arvodesbeslut expedieras som huvudregel till huvudmannen. Ett meddelande skickas med 
arvodesbeslutet till huvudmannen med en förklaring om att huvudmannen ska betala arvode 
till ställföreträdaren. Beroende på huvudmannens tillstånd skickas en del arvodesbeslut istället 
till ställföreträdaren som delger huvudmannen beslutet. Överklagningshänvisningar finns med 
i beslutet. 

Rutiner vid ansökan om samtycke till försäljning av fastigheter/bostadsrätter
Ställföreträdaren ansöker skriftligen om överförmyndarens samtycke till försäljning. I ansökan 
ska skälet till försäljningen framgå. Huvudmannens samtycke, alternativt läkarintyg, ska 
bifogas, samt eventuella yttranden från anhöriga, köpekontrakt och budgivningslista. Sker 
försäljningen på öppna marknaden krävs inget värderingsintyg. Överförmyndaren tar därefter 
ställning till om samtycke till försäljningen kan ges. När fastigheten har sålts ska 
ställföreträdaren redovisa till överförmyndaren att försäljningslikviden är insatt på ett 
överförmyndarspärrat konto.

Rutiner vid ansökan om samtycke till medelsplacering
Efter att ansökan om samtycke till medelsplacering inkommit tar överförmyndaren ställning 
till om samtycke kan lämnas. Bedömningen grundas bl.a. på hur säker placeringen framstår. 
Samtycke lämnas inte för placeringar med hög risk.  

Rutiner för huvudmannens konton m.m.
Kontroll av att konton har överförmyndarspärr görs vid granskningen av tillgångsförteckningar 
och årsräkningar. Maxbeloppet på transaktionskonto är ett halvt prisbasbelopp. 

Vid ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto krävs kvitton alltid in om uttaget avser 
inköp, exempelvis möbler eller resor. Vid uttag för löpande kostnader sker redovisning i 
samband med årsräkningen. Bevakning av att kvitton inkommer sker genom 
påminnelsefunktionen i Wärna. 

När utbetalning av försäkringsersättning till omyndiga görs till överförmyndarspärrat konto 
får överförmyndaren meddelande om detta. Överförmyndaren öppnar en akt och skickar ett 
informationsbrev till förmyndarna. Informationsbrevet innehåller bl.a. information om att 
kontot dit utbetalning skett är överförmyndarspärrat och att det därmed krävs 
överförmyndarens samtycke för uttag. Överförmyndaren efterfrågar även om den omyndige, i 
och med försäkringsutbetalningen, har tillgångar överstigande åtta prisbasbelopp. Om 
tillgångarna överstiger åtta prisbasbelopp krävs en tillgångsförteckning in och beslut fattas 
eventuellt om förenklad redovisning. Ansöker förmyndarna om att tillgångarna ska placeras i 
någon form gör överförmyndaren en kontroll av förmyndarna. Medför kontrollen inga 
anmärkningar ges samtycke till placeringen som inte behöver vara överförmyndarspärrad. 
Placeringen ska redovisas till överförmyndaren. Medför kontrollen anmärkningar ges 
samtycke till placeringen och beslut fattas om att placeringen ska vara överförmyndarspärrad.  

Ensamkommande barn 
Barnet ges möjlighet att yttra sig i ärende om förordnande av god man. Det sker skriftligt i 
samband med att barnet träffar den gode mannen. 

Överförmyndaren informerar barnet omedelbart efter förordnandet om vem som har 
förordnats som god man. Informationen lämnas även till barnets boende och till det offentliga 
biträdet, om ett sådant har förordnats för barnet. Om Migrationsverket meddelar barnet 
permanent uppehållstillstånd underrättar överförmyndaren socialnämnden, vilket 
dokumenteras i Wärna.
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Övrigt
Kansliet kommer att införa e-Wärna, en e-tjänst där ställföreträdarna kan lämna in 
årsräkningarna elektroniskt. Införandet beräknas ske vid årsskiftet 2018/2019. I anslutning till 
införandet planeras även utbildningstillfällen, dels för personalen och dels för 
ställföreträdarna. 

Stickprovsgranskning
Länsstyrelsen har genomfört en mer djupgående granskning av sex akter (101, 214, 458, 637, 
1048 och 1122). Granskningen har i huvudsak avsett de två senaste åren. Därutöver har 
Länsstyrelsen i tre akter (1, 1059 och 1083) särskilt granskat förordnandets omfattning, det vill 
säga att uppdraget registrerats i enlighet med förordnandet samt att de beslut som 
överförmyndaren fattat överensstämmer med detta.

Granskningen ger Länsstyrelsen anledning till följande generell synpunkt samt ytterligare 
påpekanden avseende nedan angivna akter. 

Länsstyrelsen har uppmärksammat att det i akterna finns årsräkningar som har granskats utan 
anmärkning och korrigering trots att korrigeringar har gjorts av överförmyndaren. När det 
gäller granskning av årsräkningar har JO uttalat att det ska framgå om en årsräkning är 
granskad med korrigering och vad som korrigerats (se JO:s protokoll den 24 april 2008, dnr 
1202-2008).

Akt 214 – godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB
I årsräkningen för 2016, diarienummer 124, samt sluträkningen för perioden januari-augusti 
2017, diarienummer 136, finns en differens om ca 800 kronor mellan summa 
tillgångar/inkomster och summa utgifter/tillgångar. Både årsräkningen och sluträkningen är 
granskade utan anmärkning och korrigering. Vid inspektionsbesöket diskuterades 
överförmyndarens rutiner för det fall differenser uppstår i årsräkningar/sluträkningar. 
Överförmyndaren uppgav att eventuella differenser utreds utifrån verifikationer/underlag från 
ställföreträdaren, men att det i vissa fall inte är möjligt att härleda vad de beror på. Om 
differensen understiger ca 500 kronor görs därefter inget ytterligare utredningsarbete från 
överförmyndarens sida. Differenser som överstiger ca 500 kronor föranleder generellt sett 
anmärkning vid granskningen. Återkommande differenser i årsräkningarna kan föranleda att 
ställföreträdaren entledigas. Överförmyndaren uppgav vidare vid inspektionsbesöket att både 
årsräkningen och sluträkningen i den ifrågavarande akten borde varit granskade med 
anmärkning. 

I ovan nämnda sluträkning uppgår den utgående balansen för bankkonton, kontanter och 
dylikt till ca 527 000 kronor. I årsräkningen för resterande del av 2017 uppgår den ingående 
balansen för dessa poster enbart till ca 71 000 kronor. Av handlingarna i akten framgår inte att 
överförmyndaren noterat eller utrett differensen. Vid inspektionsbesöket kunde 
överförmyndaren inte heller redogöra för skälet till differensen eller till varför differensen inte 
utretts.  

Länsstyrelsen erinrar om att det är av stor vikt att överförmyndaren tillser att tillgångar och 
skulder är upptagna i årsräkningar/sluträkningar på ett sådant sätt att de går att följa från år 
till år eller period till period. Vidare framhåller Länsstyrelsen att överförmyndaren bör 
säkerställa att uppkomna differenser i redovisningen dokumenteras och utreds i 
tillfredsställande utsträckning samt att granskningen resulterar i anmärkning i de fall det kan 
anses befogat. 

Länsstyrelsen ser allvarligt på att överförmyndaren inte förefaller ha noterat den stora 
differensen mellan utgående och ingående balans gällande bankkonto, kontanter och dylikt. 
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Överförmyndaren kan inte undgå kritik för den bristande granskningen av årsräkningen i detta 
avseende.

Akt 458 – förvaltarskap enligt 11 kap. 7 § FB
I årsräkningen för år 2015 uppgår huvudmannens utgående skuld till ca 28 000 kronor. 
Motsvarande belopp återfinns inte som ingående skuld i årsräkningen för år 2016. Någon 
utgående skuld finns heller inte angiven för år 2016. Dessa båda årsräkningar är granskade 
utan anmärkning och korrigering. I årsräkningen för år 2017 finns däremot en ingående skuld 
angiven, ca 12 000 kronor. Denna har sedermera betalats av under 2017 och den utgående 
skulden vid 2017 års slut uppgår till noll kronor. 

Länsstyrelsen erinrar om att det är av stor vikt att överförmyndaren tillser att tillgångar och 
skulder är upptagna i årsräkningar/sluträkningar på ett sådant sätt att de går att följa från år 
till år eller period till period. 

Akt 1048 – godmanskap för ensamkommande barn
Överförmyndaren fick den 3 november 2016 meddelade från Migrationsverket att barnet fått 
uppehållstillstånd. Enligt 10 § lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn ska 
överförmyndaren underrätta socialnämnden när barnet beviljats uppehållstillstånd. Det 
framgår inte av handlingarna i akten att så har skett. Vid inspektionsbesöket uppgav 
överförmyndaren att rutinen är att socialnämnden meddelas när barnet fått uppehållstillstånd, 
men att det missats i detta fall.  

På arvodesräkningen som inkom den 14 december 2017 saknas överförmyndarens anteckning 
om att räkningen granskats samt datum för granskningen. Det framgår däremot av 
dagboksbladet att arvodesräkningen granskats dagen efter. Vid inspektionen uppgavs att 
rutinen är att anteckning om att räkningen granskats ska göras på handlingen, men att det 
missats i detta fallet. 

På dagboksbladet finns posten ”redogörelse granskad” upptagen med ett eget diarienummer i 
anslutning till att arvodesräkningarna granskats. I akten finns dock ingen handling som 
motsvarar denna händelse. Vid inspektionen uppgavs att det inte saknas någon handling i 
akterna, utan att posten ”redogörelse granskad” sannolikt följer av Wärna per automatik. 
Vidare uppgav överförmyndaren att detta kommer att följas upp. Länsstyrelsen upplyser om 
att JO har uttalat bl.a. följande avseende diarieföring och dokumentation i 
överförmyndarverksamhet. Ett dagboksblad ska vara utformat på sådant sätt att det är möjligt 
att med tillgång till endast dagboksbladet fastställa vilka handlingar som kommit in och 
upprättats (se bl.a. JO:s beslut den 5 maj 2009, dnr 1744-2007).

Akt 1122 – godmanskap enligt 11 kap. 2 § FB
I akten förekommer personuppgifter som avser annan huvudman än den som akten rör. 
Överförmyndaren bör tillse att en fullständig maskering av andra huvudmäns personuppgifter 
sker.  

Akten avser godmanskap för att bevaka rätt i dödsbo för ett av flera syskon. I akten finns 
handlingar, aktbilaga 12 och 13, gällande samtycke till försäljning av fast egendom som avser 
huvudmannens syster. Handlingarna är såldes diarieförda i fel akt. Överförmyndaren bör tillse 
att handlingarna diarieförs i rätt akt samt att aktbilaga 12 och 13 i akt 1122 makuleras.

Sammanfattande synpunkter
De fel eller brister som uppmärksammats i överförmyndarens handläggning bör i 
förekommande fall korrigeras. 
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Överförmyndaren bör tillse att maskering av andra huvudmäns personuppgifter sker i akterna. 
Ett dagboksblad ska vara utformat på sådant sätt att det är möjligt att med tillgång till endast 
dagboksbladet fastställa vilka handlingar som kommit in och upprättats. När överförmyndaren 
gör korrigeringar i en årsräkning ska det framgå att den är granskad med korrigering samt vad 
som korrigerats. Det är av stor vikt att överförmyndaren tillser att tillgångar och skulder är 
upptagna i årsräkningar/sluträkningar på ett sådant sätt att de går att följa från år till år eller 
period till period. Överförmyndaren bör säkerställa att uppkomna differenser i redovisningen 
dokumenteras och utreds i tillfredsställande utsträckning samt att granskningen resulterar i 
anmärkning i de fall det kan anses befogat. 

Överförmyndaren kan inte undgå kritik för den bristande granskningen av årsräkningen för år 
2017 i akt 214.

Länsstyrelsen påtalade i protokollet upprättat i samband med det föregående 
inspektionsbesöket att överförmyndaren är ytterst ansvarig för verksamheten och att det 
därför är önskvärt att denne närvarar vid besöket. Trots denna uppmaning avvek 
överförmyndaren återigen innan besöket avslutats. Länsstyrelsen erinrar därför 
överförmyndaren om att denne ska delta vid Länsstyrelsens inspektionsbesök i dess helhet. 

Återrapportering
Överförmyndaren ska senast den 12 oktober 2018 redovisa till Länsstyrelsen: 

- vilka åtgärder som vidtagits gällande akt 214 med anledning av att utgående och 
ingående balans för posterna bankkonto, kontanter och dylikt inte stämmer överens i 
sluträkningen och årsräkningen för 2017. 

I den slutliga handläggningen av detta ärende har, förutom undertecknade, länsjurist Anna 
Isaksson deltagit.

Susanne Hjelm
Länsjurist

Malin Reinhold
Länsjurist

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Expedieras till:
Vimmerby kommuns kommunfullmäktige, kommunstyrelse och revisorer, 
kommun@vimmerby.se

Kopia till:
Öfm-pärmen
Riksdagens ombudsmän, JO, JOkansli1@jo.se 

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

mailto:kommun@vimmerby.se
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Enkel fråga till Lis-Astrid Andersson 

Hur många högstadieelever går det på Vimarskolan respektive Astrid Lindgrens skola? 

Finns det mobilförbud på Vimmerby kommuns skolor? 

 

Sverigedemokraterna  

Anneli Jakobsson 

 

. 
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§ 117 Dnr 2018/000277  kod 043 

Årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet för ITSAM 
för 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

godkänna årsredovisningen för kommunalförbundet ITSAM för 

verksamhetsåret 2017.  

 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunfullmäktiges 

presidiums förslag att bevilja ansvarsfrihet för kommunalförbundet ITSAM:s 

direktion för verksamhetsåret 2017. 

 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med tilläggsyrkande att kommunal-

förbundet ITSAM ska göra en återkoppling till kommunfullmäktige av hur 

bristerna som framkommit i revisionsrapporten åtgärdats och hur den interna 

kontrollen har förstärkts.  

 

Anmälan om jäv 

Tomas Peterson (M) och Helen Nilsson (S) anmäler jäv och deltar inte i 

beslutet vad gäller fråga om ansvarsfrihet.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger årsredovisning från kommunalförbundet 

ITSAM som upprättar en egen årsredovisning för sin verksamhet. Årsredo-

visningen ska sedan behandlas i varje medlemskommun som ett beslutsärende.  

 

Av revisionsberättelsen framgår bland annat att revisorerna bedömer att 

årsredovisningen inte till fullo är upprättad i enlighet med lagens krav och 

god redovisningssed i övrigt. Årets årsredovisning är svår att bedöma till 

följd av ett stort antal omföringar. Revisorerna bedömer att direktionens 

interna arbete inte är tillräcklig. Det systematiska arbetet med intern kontroll 

måste stärkas.  
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Sammanfattningsvis bedömer revisorerna att bristerna inte är så allvarliga att 

nekad ansvarsfrihet eller anmärkning ska riktas mot direktionen. 

Anledningen är att ITSAM genomfört en organisatorisk förändring som 

påverkar redovisningen i kommunalförbundet. Utifrån en samlad bedömning 

tillstyrker revisorerna att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 

för verksamhetsåret 2017 och även att ansvarsfrihet beviljas.  

 

Fråga om ansvarsfrihet bereds av kommunfullmäktiges presidium. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag och förslag 

från fullmäktiges presidium. Revisor Ulf Svensson deltar och redogör för 

ärendet. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna 

årsredovisningen för kommunalförbundet ITSAM för verksamhetsåret 2017.  

 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att 

bevilja ansvarsfrihet för kommunalförbundet ITSAM:s direktion för 

verksamhetsåret 2017. 

 

Yrkanden 
Anna Svensson (C) yrkar med instämmande av Tomas Peterson (M) att 

kommunalförbundet ITSAM ska göra en återkoppling till kommun-

fullmäktige av hur bristerna som framkommit i revisionsrapporten åtgärdats 

och hur den interna kontrollen har förstärkts.  

 

Beslutsunderlag 

Avstämning mellan kommunen och ITSAM, Id 61204 och Id 61260 

Direktionens protokoll angående årsredovisning 

Revisionsberättelse avseende ITSAM för 2017 

Årsredovisning för kommunalförbundet ITSAM för 2017 

Revisionsrapport från PWC avseende ITSAM 

Arbetsutskottets beslut 2018-06-12, KSAU § 163 

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-13, KS § 171 

 

Beslutet skickas till 
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Sammanträdesdatum 

2018-06-18 
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Kommunalförbundet ITSAM 

Förbundschef Mattias Bly 

Revisorerna 

 

___________________ 

 





























 

Kommunalförbundet  
Itsam 

 
Årsredovisning 2017 
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Förvaltningsberättelse 

Kommunalförbundet ITSAM avlämnar här årsredovisning för verksamhetsåret 2017. Årsredovisningen 
syftar till att ge läsaren en översiktlig redogörelse för utvecklingen av Itsams verksamhet.  
 

ITSAM:s syfte 

ITSAM ska leverera största möjliga verksamhetsnytta inom IT-området till sina medlemskommuner. 
Detta syfte konkretiseras i 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 fibernätet till medlemskommunernas invånare. 
4. ITSAM ska vara medlemskommunernas beställarkompetens när det gäller IT-relaterade frågor. 
5. ITSAM ska vara medlemskommunernas spjutspets vad det gäller IT-strategiska frågor. 
 

Sammanfattande kommentarer och måluppfyllelse 

Under början av 2017 slutade Itsams förbundsdirektör. Som en övergångslösning tog kommunchefen i 
Åtvidaberg över som ansvarig för verksamheten tills ny förbundsdirektör tillträdde tjänsten den första 
augusti. Direkt under våren inleddes arbetet med en omstrukturering av ekonomisystemet, vilket var 
svåröverskådligt och det fanns ingen möjlighet att få en korrekt bild över Itsams ekonomiska situation. I 
samband med förändringen i ledningen genomfördes även en organisationsförändring för att skapa en 
tydligare ledningsorganisation.  
 
Med anledningen av det oklara ekonomiska läget beslutade den nya förbundsdirektören att avvakta 
med rekryteringar för att dels säkerställa förbundets ekonomi och dels genomföra nödvändiga 
genomlysningar av verksamheten. Detta tillsammans med ett par långa sjukskrivningar har under 2017 
sista hälft medfört ett markant förbättrat resultat i förhållande till hur tidigare prognoser sett ut. Den 
negativa konsekvensen har dock varit att arbetsbelastningen har ökat till en nivå som inte är hållbart 
över tid. Så snart det var tydligt att Itsams ekonomi var stark påbörjades rekryteringsarbete som 
kommer fortsätta under 2018. I den ekonomiska genomlysningen framkom att det inte är lämpligt att 
fullt ut lämna anslagsfinansiering, vilket varit ett mål tidigare. Det har istället utarbetats en modell som 
är totalt transparent vilket medfört att kommunerna tydligt ser vad som betalas av anslag och vad som 
är avgiftsfinansierat.  
 
Under 2017 har arbetet med att utveckla Itsams styrning och ledning påbörjats utefter de synpunkter 
och uppslag som framkom av den externa granskning som genomfördes 2016. Fokus har varit att 
förtydliga beslutsstrukturen från direktionen och till verksamheten. Vidare har det utarbetats en 
struktur för hur kommunchefer och förvaltningschefer ska vara mer delaktiga i Itsams arbete för att på 
så sätt kunna uppnå målet om en mer effektiv, välfungerande och stödjande it verksamhet. Ett viktigt 
fokus det interna arbetet har varit att vara tydlig med att Itsam är en del av medlemskommunerna och 
som deras it-avdelning ska alla användare betraktas som kollegor snarare än kunder som det ska säljas 
till. Som medarbetare på Itsam är det utvecklingen av den kommunala verksamheten som ska vara 
målet och att leverera ett välfungerande it stöd är det som ska driva samtliga anställda.  
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Måluppfyllelsen bedöms vara god och har uppnåtts med mindre personal än tidigare vilket belastar 
verksamheten på ett icke hållbart sätt. De problem som varit betydande under året har handlat om 
problem med implementering av skolsystem vilket påverkat verksamheterna på ett negativt sätt. Vidare 
har problem med upphandling av klienter medfört förlängd leveranstid vilket skapat onödig irritation i 
medlemskommunerna.  
 

Viktiga händelser under året 

 Omstrukturering av ekonomisystemet för ökad transparens och tydlighet.  

 Användarplattformen i Vimmerby kommun har synkroniserats med övriga kommuner 
och för första gången är det nu samma miljö i samtliga Itsam kommuner.  

 Redundans för kritiska kommunala system såsom kommunikation har säkerställts för 
samtliga kommuner.  

 Fiberutbyggnad är fortfarande omfattande och inte minst intresset för enskilda 
fastigheter, så kallade återetableringar är fortsatt hög.  

 Implementering av system för hantering av mobila enehter, mobile device management 
(MDM) har implementerats vilket medför säkrare mobilhantering och effektivare 
logistik.  

 Inventering av system ur säkerhetssynpunkt utifrån kommande lagändring har 
genomförts.  

 

Viktiga händelser efter periodens slut 

 Stora insatser för att rekrytera personal har genomförts under första månaderna 2018. 
Då det visat sig att det är mycket svårt att få sökande till utannonserade tjänster 
används rekryteringsföretag för majoriteten av tjänsterna.  

 Driftchefen och projektchefen har båda fått andra jobb. Med anledning av detta har en 
omorganisation påbörjats där dessa tjänster slås ihop till en teknisk chef. Målet med 
omorganisationen är att ytterligare effektivisera styrningen samt att fokusera på Itsams 
två kärnområden som bedöms vara tekniska frågor respektive användarstöd. Tjänsten 
som servicechef har därför omvandlats till användarchef med ett ökat ansvar för 
samtliga användarkontakter.  

 

Kommunalförbundets ekonomi 

Under 2017 gjordes en genomlysning av Itsams ekonomi och även en omstrukturering av 
ekonomisystemet. Syftet var att öka transparensen och skapa förutsättningar för en tydlig ekonomisk 
styrning av verksamheterna. Avdelningscheferna fick utökat budgetansvar för att på så sätt skapa en 
ökad ekonomis medvetenhet i organisationen. Omstrukturering försvårar dock jämförelser med tidigare 
år och påverkar jämförelsetalen. Åren 2017 och framför allt 2018 ska därför ses som basår för att 
granska och följa utvecklingen framöver. Med den nya strukturen finns mycket goda förutsättningar att 
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löpande följa den ekonomiska utvecklingen och på ett tidigt stadie se om det finns brister eller fel i 
någon verksamhet 
Efter att genomlysningen färdigställdes har det konstaterats att den finansieringsmodell med en viss del 
i anslag och resten avgiftsfinansierad är lämplig för en organisation som Itsam. Tidigare ambitioner att 
helt övergå till avgiftsfinansiering är inte rimlig då det finns många övergripande kostnader som måste 
finnas, exempelvis kostnader för serverhall, och som är svår att lägga på någon avgift. Om alla sådana 
kostnader skulle avgiftsfinansieras krävs en relativt stor ökning av kostnader för allt ifrån konton till 
datorer och mobiler vilket det inte finns acceptans för på den enskilda skolan, avdelningen eller andra 
delar av medlemskommunerna. Dock är det bra med den blandade finansieringsform som finns idag då 
avgifter på tjänster skapar ett incitament för effektiv it användning i de kommunala verksamheterna.  

 

Periodens resultat och jämförelse med budget för helåret 2016 

Periodens resultat uppgår till 3 278 tkr vilket är 1 578 tkr bättre än prognosen från tertial två och 763 tkr 
över budgeterat överskott på tre procent av omsättningen. Den stora differensen från tertial två beror 
till allra största delen på uteblivna rekryteringar, vilket beslutades av förbundsdirektör med anledning av 
det då osäkra ekonomiska läget, samt sjukskrivningar. Då det efter årets första åtta månader var mycket 
svårt att få en korrekt bild av Itsams ekonomi var prognosen även medvetet försiktig. Resultatet visar på 
att Itsams ekonomi är stabil och att det finns utrymme att rekrytera de nödvändiga tjänsterna utan att 
det krävs ytterligare resurser. Rekryteringsarbete påbörjades i slutet av året och fortsätter under våren 
2018.  
 

Itsams resultat har varierat över de senaste fem åren vilket tyder på viss otydlighet i den ekonomiska 
styrningen. Genom förbättrad internkontroll, tydligare struktur och detaljerad budget finns 
förutsättningar för en stabilare ekonomi framöver.  

 
Vid granskning av Itsams olika verksamheter framkommer att det även för 2017 är fiberutbyggnadsdelen 
som går med underskott. Verksamheten är svårplanerad då den påverkas av många yttre faktorer. 
Problemen uppmärksammades under hösten och åtgärder i form av organisatorisk förändring samt ökat 
fokus på underleverantörer minskar riskerna och osäkerheten. Tillsammans med den utöka 
internkontrollen finns förutsättningarna för att även denna del av Itsams verksamhet kommer vara i 
balans 2018.  
 
Itsam har haft stora investeringar i annans fastighet vilket försvårar förhandlingsutrymmet gentemot 
hyresvärden. Då lokalerna inom kort kommer vara för små och med tanke på att det finns behov av 
ytterligare renoveringar i fastigheten har dessa investeringar skrivits av i sin helhet under 2017. Genom 
detta skapas ett utrymme för att se över lokalerna och arbeta för en långsiktig lösning redan under 
2018. 
 
 

Ekonomiska mål 2013 2014 2015 

 

2016 2017 

Resultat som del av omsättning exkl. kostnader 

för fiberutbyggnad (mål 3 %) 

0 % 4,4 % 4,8 % 1,0% 3,9 % 
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Personal 

Kommunalförbundet sjukskrivningstal har under året ökat och ligger nu på medelnivån för kommun och 
landstingsanställda. Ökningen beror till största delen på ett par långtidssjukskrivningar men även för 
övriga grupper finns en viss ökning. Generellt har kommunalförbundet haft en sjukfrånvaro på 5,1 % för 
helåret 2017 vilket är 2,4 % högre än föregående år. Arbetsbelastningen har varit hög under året och 
detta i kombination med förändringar i ledningen kan vara en av orsakerna till ökningen. Då en 
genomlysning av verksamheten och de ekonomiska förutsättningarna genomförts har det varit en paus 
på flera rekryteringar. Arbetet med att förstärka personalstyrkan påbörjades i slutet av året och 
fortsätter under 2018 för att på så sätt skapa bättre förutsättningar för en hälsosam arbetsplats.   
 
Som ett led i att förbättra arbetsmiljön och personalens delaktighet samt inflytande i verksamheten har 
ett fackligt samverkansavtal tagits fram och skyddsronder genomförts i samtliga delar av verksamheten. 
Ett tydligt problem gällande arbetsmiljön är att Itsams lokaler är för små vilket dels medför att det är 
trångt för medarbetarna men dessutom är kapaciteten i ventilationssystemet inte tillräcklig vilket 
påverkar arbetsmiljön negativt. Under året fattades, i samverkan med skyddsombuden, beslut om att 
införa rökfri arbetstid för att ytterligare stärka det hälsofrämjande arbetet.  
 
Löpande personalvårdande aktiviteter genomförs i samverkan med personalklubben ”Trivsam”. 
Aktiviteterna består i allt ifrån stegtävlingar till uppmärksammande av bröstcancer och olika 
trivselsammankomster.   
 
Indikator /  

nyckeltal (I förhållande till) 

 

2016 

 

2017 

Total 

sjukfrånvarot

id: 576 dagar 

Sammanlagd 

ordinarie 

arbetstid: 

11 315 dagar 

2,7 % 5,1 % 

Summa tid 

med 

långtids-

sjukfrånvaro:   

141 dagar 

Total 

sjukfrånvarotid:  

576 dagar 0 % 24,5 % 

Summa 

sjukfrånvarot

id för 

kvinnor: 175 

dagar 

Sammanlagd 

ordinarie 

arbetstid för 

kvinnor:  

3379 dagar 

3,6 % 5,2 % 

Summa 

sjukfrånvarot

id för män:     

400 dagar 

Sammanlagd 

ordinarie 

arbetstid för 

män:  

7937 dagar 

2,2 % 5,0 % 

Indikator /  

nyckeltal (I förhållande till) 

 

2016 

 

2017 

Summa 

sjukfrånvarot

id i 

Sammanlagd 

ordinarie 

arbetstid i 

4,2 % 5,6 % 

åldersgruppe

n 29 år eller 

yngre:  

118 dagar 

åldersgruppen 29 

år eller yngre:   

2114 dagar 

Summa 

sjukfrånvarot

id i 

åldersgruppe

n 30 – 49 år: 

391 dagar 

Sammanlagd 

ordinarie 

arbetstid i 

åldersgruppen 30 

– 49 år: 

5 812 dagar 

3,1 % 6,7 % 

Summa 

sjukfrånvarot

id i 

åldersgruppe

n 50 år eller 

äldre:  

67 dagar 

Sammanlagd 

ordinarie 

arbetstid i 

åldersgruppen 50 

år eller äldre: 

3390 dagar 

1,4 % 2,0 % 
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Verksamheterna 

PROJEKT 

Under året genomfördes en omorganisation i syfte att effektivisera arbetet med fiberutbyggnad på 
ITSAM. Avdelningen Drift och Förvaltning flyttades från Nät till Projekt. Därmed hamnar all utbyggnad av 
passivt fibernät under Projekt, medan driften av aktivt nät för kommunala verksamheter ligger kvar på 
Nät. 
 
Stamnätsutbyggnad och kundanslutningar pågår i alla medlemskommuner. Riksmålet gör att kraven 
ökar både intresse och medvetande hos allmänheten. Detta medför även att det också finns många 
eldsjälar i kommunerna. 
 

Boxholm kommun 
På uppdrag av Boxholms kommun har arbetet med ansökan om bidrag från Jordbruksverket påbörjats. 
De områden som omfattas av ansökan är Malexander, Åsby-Hultkil och Blåvik. 
 
Under året har 71 stycken återetableringar genomförts i Boxholm. 
 

Kinda kommun 
Projekt Kisa tätort. Kommunfullmäktige i Kinda tog 2016 beslut om att tillföra 20,6 MKr för 
fiberutbyggnad i Kisa tätort. Projektet startades upp omedelbart med marknadsföring i form av utskick 
och informationsmöten. Projektet omfattar alla villahushåll, hyresfastigheter (förutom KindaHus) och 
företag inom Kisa tätort. Sammantaget handlar det om i storleksordningen 900 – 1000 anslutningar. 
Under 2017 har ytterligare 43 villahushåll anmält sig för anslutning, vilket utgör 81% av villahushållen. 
Projektet har skickat ut 24 stycken offerter under året till företag och bostadsrättsföreningar. 
Fiberutbyggnaden pågår i tätorten, och alla som beställer fiberanslutning inom anmälningstiden 
kommer få fiber ansluten under 2018.  
 
Migreringsprojekt. Parallellt med tätortsprojektet har omläggning av drift i övergång till 
kommunikationsoperatör iTUX slutförts. Denna migrering har slutförts under året för samtliga aktiva 
kunder. 
 
Projekt Krågedahl i Kinda kommun har slutförts och aktivering av tjänst är nu möjlig för 46 stycken 
fastigheter.  
 
Ytterligare 23 anslutningar i form av återetableringar har slutförts. Under året har även fyra avtal för 
uthyrning av svartfiber tecknats, och flertalet förfrågningar om ytterligare svartfiberhyrning har 
inkommit. 
 
På uppdrag av Kinda kommun har en framtidsorienterad nulägesanalys påbörjats där kartläggning av 
infrastrukturen är i fokus. Dessutom har kriterier för prioritering av utbyggnad på landsbygden 
framtagits. Dessa kriterier har använts som underlag för beslut av kommande års utbyggnad. 
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Vimmerby kommun 
Projekt Vimmerby Fiber har under perioden slutfört utbyggnad i Södra Vi, Storebro och Rumskulla. Detta 
har resulterat i 180 stycken anslutningar. 
 
På Örngatan har tre fastigheter anslutits medan ytterligare fyra stycken är pågående. I Örsåsa finns åtta 
beställningar där arbetet är påbörjat.  
 

Ydre kommun 
Projekt Österbymo tätort har slutförts. 44 stycken anslutningar har bidragit till fiberutbyggnaden i 
tätorten.  
 
Projekt Dalbylandet har slutförts och fem nybyggda fastigheter har anslutits. Ytterligare beställningar till 
ännu ej bebyggda tomter har inkommit. Andra mindre projekt som slutförts är Kroksmåla (3 
anslutningar) och Njärvehult (2 anslutningar).  
 
Utöver dessa projekt har 24 stycken återetableringar genomförts i kommunen.  
 

Åtvidabergs kommun 
Projekt Åtvidaberg tätort är i full byggnation och har fått fantastiskt gensvar från fastighetsägarna. 
ITSAM projektleder kommunens satsning och projektet förbereder för 100% anslutning i tätorten. Inom 
projektet har 781 stycken anslutningar hittills genomförts 2017. Flerfamiljshus och 
bostadsrättsföreningar erbjuds anslutning i offert. 15 företag har offererats under perioden 2017. 
Företagsanslutning genomförs löpande och parallellt i förstärkt marknadsföring.  
I gott samarbete med upphandlade entreprenörer tar projektet sig an tätortens alla villafastigheter, 
flerfamiljshus och företag. Inom projektet ryms förutom nybyggnation av nät, även omläggning av drift i 
övergång till kommunikationsoperatör iTUX. Denna migrering har slutförts under året för samtliga aktiva 
kunder. 
 
Projekt Grebo har i och med att ytterligare 125 fastigheter anslutits till fibernätet nu avslutats. 
Projekt Redundans har slutförts och med detta åstadkommit redundans för sträckan Åtvidaberg – Gistad 
– Linköping – Rimforsa – Kisa vilket motsvarar ca 200 km.  
 
Tre mindre projekt har genomförts under året och resulterat i 33 stycken anslutningar. Dessa är 
Germundebo/Båtvik, Hemmingstorp samt Sjövik Hannäs. 
 
43 stycken anslutningar som ej ingår i projekten, dvs enstaka beställningar (så kallade återetableringar) 
har även anslutits till fibernätet. 
 

Ödeshögs kommun 
I Ödeshög har 40 anslutningar slutförts under året. De fastigheterna har nu stabil och framtidssäkrad 
uppkoppling tack vare fiberanslutning. Mindre projekt som slutförts är Hästholmen, Öninge och Tjugby. 
Ytterligare mindre projekt som påbörjats 2017 är Ingvaldstorp, Omberg, Stockseryd, Rusthållaren, Västra 
pilgården, Storgatan, Åby Norrgård samt Montören. I dessa områden har ca 30 stycken beställningar 
inkommit. 
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Övrigt 
I alla sex kommuner finns fortsatt stort intresse samt uppdämt behov av att vilja anlägga områdesnät av 
fiber för vidare anslutning till det kommunala stamnätet. Länsstyrelser, nätägare, utförare, kommersiella 
aktörer och ideella krafter har fortsatt möjlighet att kunna hantera, samordna och söka medel från EU:s 
stödprogram. Det finns ett stort tryck på samtliga aktörer i genomförandet. ITSAM följer utvecklingen 
och kommer att stötta nätägare och byalag i att hitta en modell för anslutning med och/eller utan 
stödmedel. 
 

SITHS/HSA  

Under 2017 fortsatte arbetet med avveckling av s.k. SIS-märkta SITHS-kort i våra medlemskommuner. 
Avvecklingsarbetet är ett steg i att effektivisera och hålla nere kostnader kopplade till korthanteringen. 
I tabellen anges antalet kort per kommun, antal kort 2016 inom parentes.   
Kommun SIS-kort Företagskort Totalt 

Kinda 31 (45) 99 (62) 130 (107) 

Åtvidaberg 118 (148) 162 (113) 280 (261) 

Boxholm 2 (16) 37 (14) 39 (30) 

Ödeshög 11 (23) 30 (18) 41 (41) 

Ydre 0 (0) 42 (39) 42 (39) 

Vimmerby 88 (110) 164 (119) 252 (229) 

Totalt 250 534 784 

 
 

Drift 

Nätgruppen 
Gruppen för aktiva nät, telefoni och säkerhet har under 2017 genomfört ett antal uppdrag inom 
områdena trådlös och trådbunden infrastruktur. Behovet av tillgängliga och stabila nät ökar när antalet 
mobila enheter ökar inom alla verksamhetsområden.  
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Systemgruppen 
Inom systemgruppen har det pågått projekt för sammanslagning av kontokataloger för Vimmerby och 
övriga ITSAM. Projektet kommer att avslutas helt under första delen av 2018. 
 
Förbättringar och uppgradering avseende identitetshantering påbörjades 2017 som ett steg i 
kvalitetssäkring och integritetsskydd gällande användarkonton. Införandet av nya tjänster såsom DaaS 
(Digitalt Skrivbord som tjänst), utskriftshantering för obemannade bibliotek mm är påbörjade och på väg 
att bli driftsatta fullt ut. 
 
Antal registrerade operativsystem som hanteras i centrala system för installation av operativsystem och 
applikationer: 

PC Antal 

Windows XP 12 

Windowx 7 3843 

Windows 8 108 

Windows 10 82 

Mac OS 16 

ChromeOS 708 

Totalt 4269 

 
Antal servrar i våra centrala datahallar 
Server Antal 

GNU Linux 18 

Windows 2003 28 

Windows 2008 77 

Windows 2012 149 

Windows 2016 17 

Totalt 289 

 
Telefoni 
Vimmerby kommun har genomfört en omläggning av sin telefoniplattform som är gemensam för 
kommuner inom Kalmar län. Omläggningen innebär att Vimmerby byter från en helt analog miljö till en 
IP-baserad likt den som för övriga ITSAM. 
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Precis som tidigare år ökar antalet mobila enheter såväl som antalet abonnemang. Eftersom fler och fler 
beställningar görs av surfmobiler, ”smartphones” ökar även antalet ärenden där användaren önskar sin 
telefon synkroniserad med e-post och kalender.  
 
Implementering av system för hantering och konfigurering av mobila enheter, MDM driftsattes under 
2017. 
 
Trenden med minskat antal fasta anknytningar fortsätter. Samtidigt ökar inte antalmobilabonnemang i 
samma omfattning utan det som sker är att personer som tidigare haft både fast anknytning och mobil 
minskar.  
 
Tabell: Antal mobilabonnemang i medlemskommunerna inklusive ITSAM t o m 2017: 

  Antal fasta anknytningar  Antal mobilabonnemang 

Kommun 

20
17

-1
2-

31
 

20
16

-1
2-

31
 

20
17

-1
2-

31
 

20
16

-1
2-

31
 

Kinda 500 466 681 658 

Boxholm 195 194 234 230 

Vimmerby 687 774 641 727 

Ydre  149 162 179 177 

Åtvidaberg 365 356 500 539 

Ödeshög 187 208 310 285 

Totalt 2 083 2 160 2 545 2 616 

 

Vadstena 
492    

Itsam 94  72  

  

Säkerhet 
Under 2017 implementerades ny säkerhetsplattform som ett steg i att kvalitetssäkra nivåerna för 
sekretess, tillgänglighet, riktighet och spårbarhet gällande in- och utgående datatrafik. Plattformen 
ersatte en tidigare klassisk brandväggsmiljö. 
 
Tekniska lösningar för att höja säkerheten er en del i det pågående projekt för att möta nya direktiv och 
dataskyddsförordningen i maj 2018. Projektet startade våren 2017 och kommer fortgå hela 2018. Under 
2017 har också riktlinjerna och andra styrdokument tagets fram gällande Kris och beredskap. Till detta 
kommer införandet av RAKEL för att säkerställa kommunikationen mellan ITSAM och dess 
medlemskommuner.  
 

Service  

Servicetekniker 
Serviceteknikerna är våra ”på-platsen-tekniker”, de hanterar felavhjälpning eller förfrågningar som 
kräver fysisk tillgång till arbetsplatsen och de lokaler som utrustningen är placerad i. Hur verksamheten 
uppfattats från den enskilde användaren är, precis som för Servicedeskfunktionen, en nyckelfaktor för 
kvalitén. Serviceteknikerna hjälper även till med hela klientarbetsplatsens livscykel, från planering, 
inköp, leverans, drift och förvaltning till slutlig avveckling. Detta bildar sammantaget en effektiv och 
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flexibel hantering av IT-utrustning vilket förutom sänkta livscykelkostnader (TCO) även ger ökad 
effektivitet och produktivitet för verksamheterna. Info om klientarbetsplatsens livscykel: 
 

 Planering: Strategi, Standardisera hårdvara, Upphandla, Tjänstekatalog  

 Beställning: Inköpsfunktion, Kundstöd 

 Logistik/Leverans: Lagerhållning, Konfigurering, registrering i inventariesystem, avemballering, transport, 

på platsen installation 

 Förvaltning/support: Servicedesk, hårdvaruservice, drift, på platsen support 

 Förvaltning/Plattform: Imagehantering, Applikationsdistribution/SCCM 

 Förvaltning/ekonomi: Inventariehantering, licenshantering, finansiering, kostnadsfördelning 

 Recycling: Informationssäkerhet, certifierad radering, återanvändning internt, miljövänlig återvinning, 

rapportering 

Den 31 dec 2017 fanns det totalt 7502 datorer 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. 
Detta för att maskinparken ska vara uppdaterad och fungera så bra som möjligt med få avbrott. Genom 
att kommunerna nyttjar datorerna som en funktion blir detta ett sätt att renodla och förenkla IT-driften 
för verksamheterna. Under året har service tagit över ansvaret kring mobiltelefonenheterna och dess 
beställningar från telefonisammordnaren. Trenden att bärbara enheter och läsplattor fortsätter att öka 
håller i sig.  
 
Under hösten 2017 blev en nya klientupphandling klar. Då det av olika anledningar blev ett glapp mellan 
den nya och gamla leverantören av klienter ökade väntetiderna för både beställning och utbyte av 
datorer under hösten. Ett problem som nu är åtgärdat.  
 
Datorarbetsplatser per den 2017-12-31 

 

Kommun Bärbara Stationära Politikerdator Summa 
1-1 

datorer 
Totalt Läsplattor 

Boxholm 241 106 26 373 178 551 146 

Kinda 481 223 86 790 655 1445 226 

Vimmerby 896 531 0 1427 932 2359 366 

Ydre 162 79 0 241 104 345 92 

Åtvidaberg 501 199 42 742 1197 1939 209 

Ödeshög 269 73 0 342 521 863 286 

Totalt  2550 1211 154 3915 3587 7502 1325 

Fg. År aug 2538 1300 154 3992 3255 7247 1246 
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Servicedesk 
Servicedesk svarar för support till medlemskommunerna och är användarnas primära kontaktyta för IT-
relaterade frågor. Ärenden dokumenteras i ärendehanteringssystemet där Servicedesk äger ärendet 
från start till verifierat avslut med återkoppling till användaren. Servicedesk har erfarenheten och 
bemanningen för att ta emot samtliga ärenden från användare via telefon, e-post eller webbportal, 
registrera dessa i ärendehanteringssystemet och koordinera dem till övriga grupper inom ITSAM. Vissa 
ärenden tas vidare i så kallade lösningsgrupper inom verksamheternas organisation och även externa 
aktörer levererat både tjänster och produkter till verksamheterna.  
 
Med hjälp av e-post och webbportalen kan verksamheten felanmälan dygnet runt (anmälningarna efter 
klockan 17 hanteras nästa arbetsdag), detta medför att det är enkelt att anmäla och inga öppettider att 
passa. Ärendet kan även följas via servicedesksidan. Servicedesk ansvarar även för växelfunktionen för 
Itsam. 

 
En förändring är att Servicedesk börjat arbeta mer proaktivt i de projekt och förändringar som 
genomförs. Bland annat har ett arbete med att utveckla Servicedesksidan ytterligare skett så att den än 
mer fungerar som en självserviceportal. Här ska det bland annat vara enkelt att hitta guider som kan 
hjälpa användarna direkt. För 2+17 konstateras att Servicedesken nått 78 procents lösningsgrad inom en 
timme från det att ärendet registrerats. Med detta uppfylls målet från budget 2017 om en 70 procentig 
lösningsgrad. 

 
Servicedesk strävar alltid efter att arbeta med utbildning och kunskapsspridning för att på så sätt kunna 
filtrera gentemot övriga grupper i organisationen och lösa fler ärenden snabbare direkt i Servicedesk.    
 
Nedan lämnas statistik på alla avslutade ärenden för våra medlemskommuner till ITSAM under 2017 
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 

2013 22 265 43 50  66 78 83 

2014 26 327 50 55 69 79 84 

2015 25 862 49 54 60 79 84 

2016 28 015 47 53 68 80 
84 

2017 29 407 52 58 72 84 87 

Mål - 50 % - 60 % 70 %  80 % 

86% 

14% 

Fördelningen mellan olika 
typer av enheter: 

Bärbara Stationära
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Totalt fick servicedesk in 30 229 ärenden under året från våra medlemskommuner. Utöver detta har 1 
682 Växeltelefoniärenden registrerats.  
 
En kundnöjdhetsenkät har genomförts i början av perioden och även 2017 framkommer att Servicedesk 
är uppskattad hos våra användare. I och med att Itsam 2016 vann ”Årets servicedesk” var Itsams 
servicechef en av talarna på årets Servicedesk Forum 2017. Under forumet utsågs ITSAM:s servicechef 
till ”Årets Servicedesk Manager”. 
 

BRM - Användargrupper 
Målet med välfungerande användargrupper är att skapa god samverkan inom it- områden mellan 

medlemskommunerna och Itsam. Vidare ska strukturen bidra till en effektiv styrning av kommunalförbundet och 

därigenom skapa en it-verksamhet som underlättar arbetet inom kommunernas kärnverksamheter. Därför har vi 

tillsatt en tjänst som BRM. Denna tjänst trädde i kraft fullt ut från 1 september och är under uppbyggnad. 

 

För att vara organisationsneutralt kommer användargrupperna organiseras efter de olika funktioner 
som kommunerna svarar för. Dessa kan sammanfalla med förvaltningar men då organisationen i de sex 
kommunerna skiljer sig åt är det fokus på uppgiften snarare än förvaltning. De grupper som kommer 
finnas är: 

 Administration 

 Samhällsbyggnad 

 Utbildning 

 Vård, omsorg och socialtjänst 
 
Figur ett nedan visar hur de olika grupperna hänger samman och hur ett ärende är tänkt att hanteras. 
Flödet fungerar både uppför och nedför trappan beroende på vart frågan har väckts och ärendets art. 
Generellt gäller dock att en fråga ska lösas så lång ned i trappan som möjligt. Kan frågan lösas direkt i 
verksamheterna eller via samverkan med andra kommuner i arbetsgrupper ska frågan lösas där. Krävs 
det beslut inom verksamhetsområdet och/eller i Itsams ledningsgrupp så fattas besluten där. Frågor 
som lyfts till kommunchefsgruppen är av mer övergripande art och som berör flera 
verksamhetsområden medan direktionen fattar beslut i policyfrågor, budget med mera. Inga frågor kan 
dock lyftas i direktionen om de inte tidigare behandlats i kommunchefsgruppen.  

Figur 1: Ärendeflöde 
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Arkiv 

Fokus har under 2017 legat på råd och stöd till de kommunala verksamheterna i deras arbete med 
uppordnande av sina pappersarkiv samt arbetet med gemensam dokumenthanteringsplan. Råd och stöd 
ges även till de arkivassistenter som finns i de olika kommunerna som nu arbetar mer och mer 
självständigt. Samverkan på det nationella planet har skett bland annat via webb-nätverket ”Yammer” 
där man kan dela frågor och erfarenheter i arbetet kring informationshantering samt en rad utbildnignar 
och konferenser.  
 
Arbetet med att utarbeta en mall/ förslag till dokumenthanteringsplan/informationsplan, kopplad till 
VerkSAM, har pågått under hela året. Ett förslag till grundmall till informationsplan för den 
gemensamma informationen (central förvaltning) blev under försommaren klar och skickades ut till 
kommunerna. Det är nu varje kommuns ansvar att fortsätta arbetet med att färdigställa planen och ta 
beslut om den. Arbetet med denna grundmall har skett i nära samarbete med kommunalförbundet 
Sydarkivera. Arbetsnamnet för denna informationsplan är VerkSAM Plan. Fortsatt arbete med 
dokumenthanteringsplan/informationsplan för kärnverksamheterna fortsätter under år 2018. 
 
Itsam har under våren anordnat utbildningar i Arkiv- och informationshantering och om vad som styr 
ärendehanteringen i en kommun. Utbildningen har hållits vid 3 tillfällen i Kinda kommun och vid 4 
tillfällen i Ödeshögs kommun. Träffar med arkivassistenterna hålls 2 gånger per år. Samtliga 
arkivassistenter har bjudits in till dessa träff, även om kommunen inte längre är med i ITSAM Arkiv.  
 
Ordnande och förtecknande av arkivhandlingar har fortsatt kontinuerligt ute i kommunerna i samverkan 
med arkivassistenterna i respektive kommun. Arkivarierna upplever att arkivassistenterna och 
verksamheterna känner sig mer trygga, att sökbarheten förbättrats och att förståelsen för arkivet och 
goda arkiveringsrutiner ökat. 
 
Arkivarien har tillsammans med Itsams avdelningschefer påbörjat arbetet med att utarbeta en 
dokumenthanteringsplan/informationsplan. Eftersom Itsam saknat detta dokument tidigare innebär det 
en stor utmaning att förankra detta hos medarbetarna. Översyn av Itsams interna rutiner och 
ärendehantering pågår.  
 

E-tjänster 

Itsam har under 2017 intensifierat utvecklingsarbetet gällande olika former av e-tjänster. De olika 
tjänster som utvecklats är följande: 
 

Extern mot medborgare/företag/organisationer 

 Beställning Nybyggnadskarta 

 Anmälan om serveringsansvarig personal 

 Autogiroanmälan medgivande 

 Registreringsanmälan till kommunens tomt- och småhuskö 

 Medborgarförslag 

 Strandskydd, dispensansökan 

 Ansökan om parkeringstillstånd för funktionshindrad 

 Ansökan grävningstillstånd 

 Synpunkter 

 Fiberanslutningar; nyanslutning, återetablering, intresseanmälan 

 Registrering av mobilnummer för SMS-kod för personal och elever 

 Ansökan bygg-, mark- och rivningslov samt förhandsbesked 

 

Extern mot medborgare 

 Ansökan om färdtjänst 
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 Riksfärdtjänst 

 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

 Ansökan om skolskjuts grundskola 

 Ansökan om kontantersättning dagliga resor gymnasiet 

 

Extern mot företag/organisationer (vissa fall även medborgare) 

 Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering 

 Anmälan om ändrade ägarförhållanden alkoholhandläggning 

 Ansökan enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten enligt 8:2 alkohollagen 

 Ansökan om tillfällig trafikanordningsplan 

 

Interna processer kommunal verksamhet 

 Flyttanmälan/Nyanmälan verksamhet 

 Anmälan om adressändring 

 
Automatiserade interna processer för kommunal verksamhet 

 Registrering av mobilnummer för SMS-kod (personal och elever) 

 Byte av lösenord på AD-konto med SMS-kod (personal och elever) 

 Byte av lösenord på AD-konto med E-id (personal och elever) 

 
En utmaning har varit att få tjänsterna implementerade i verksamheterna. Här krävs ett utökat arbete 
där Itsam kan agera som projektledare för att på ett mer effektivt sätt driva utvecklingen framåt. 
Arbetet med prioritering av vilka tjänster som ska utvecklas har gjorts i en styrgrupp där samtliga 
kommuner är representerade. I detta arbete är det framöver av stor betydelse att det sker en 
inventering i respektive kommun för att fånga upp behov och lämpliga processer som skulle kunna 
digitaliseras.  
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Finansiella rapporter och noter   

Redovisningsprinciper 

Kommunalförbundet ITSAM:s redovisning har fullgjorts enligt god redovisningssed. Årsredovisningen är 
upprättad enligt Kommunal redovisningslag (SFS1997:614) samt rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning (RKR). Kostnader och intäkter har periodiserats. 
In och utgående moms har ej förts om före bokslut jämfört med tidigare år.  
 
Avskrivningar görs planenligt, linjär metod baserat 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, inklusive ev. optionsår.  
Anläggningar som tidigare lagts manuellt på slag 13101 och 13103 finns nu upptagna i 
anläggningsregistret. 
 
Förbättringsåtgärder i annans fastighet har skrivits av i sin helhet under 2017.  
Avskrivningarna görs på anskaffningsvärdet 
 

Resultaträkning  
 

Belopp i Tkr  
2017 2016 

 
2017  

BUDGET* 

Verksamhetens intäkter Not 1 116 668 109 378 83 843 

Verksamhetens kostnader Not 2, 3 -105 036 -103 797 -75 309 

Av- och nedskrivningar Not 4 -8 350 -4 562 -5 831 

Verksamhetens nettokostnader  3 282 1 019 2 704 
     

Gen statsbidrag o utjämning  
Finansiella intäkter 

 
Not 5 

144 
0 

0 
60 

0 
0 

Finansiella kostnader Not 6 -180 -240 0 

Resultat före extraordinära poster  3 246 839 2 515 
     

     

Extraordinära intäkter   - - 

Extraordinära kostnader   - - 

Årets resultat  3 246 839 2 515 

*Exkl kostnader/intäkter för fiberutbyggnad 
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Noter och tilläggsupplysningar till resultaträkningen 

 
Not 1 
Verksamhetens intäkter 2017 2016 

Verksamhetens intäkter 116 668 109 378 

Varav Bredbandsprojekt (”in-ut”) 28 281 27 223 

Summa  116 668 109 378 

 
Not 2 
Verksamhetens kostnader 2017 2016 

Verksamhetens kostnader -105 036 -103 797 

Varav kostnader för  
huvudverksamhet 

-69 860 -67 371 

Varav kostnader för personal -24 801 -27 059 

Varav övriga verksamhetskostnader -10 375 -9 367 

I verksamhetens kostnader ovan 
ingår Bredbandsprojekt (”in-ut”) med 

-28 281  -27 223 

Summa -105 036 -103 797 

 
Not 3 
Leasing 2017 2016 

Datorer -14 379 -13 795 

Fordon -439 -263 

Övrigt 0 -467 

Summa -14 818 -14 619 

 
Not 4 
Av- och nedskrivningar 2017 2016 

Tekniska anläggningar -1 662 -1 619 

Maskiner & inventarier -6 197 -2 452 

Fordon -134 -134 

Förbättringsåtgärder i annans  
fastighet 

-357 -357 

Summa -8 350 -4 562 

 
Not 5 
Finansiella intäkter 2017 2016 

Ränta på likvida medel 0 7 

Realisationsvinst, förs fordon 0 53 

Summa 0 60 

 
Not 6 
Finansiella kostnader 2017 2016 

Räntor, banklån 143 232 

Övriga finansiella kostnader 37 6 

Summa 180 240 

*Samtliga lån är bundna med en oviktad genomsnittlig räntebindningstid på 
5,7 år. Genomsnittlig viktad upplåningsränta uppgår till 1,23 %.  
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Balansräkning  

Per den 2017-12-31 
 
Belopp i Tkr  2017 2016 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

Mark, byggnader och tekniska anläggningar  2 496 3 998 

Maskiner och inventarier (inkl fordon)  13 622 10 092 

  
Förbättringsåtgärder i andras fastighet 

  
Not 8 

0 
0 

0 
1 302 

Summa anläggningstillgångar  16 118 15 392 

  

  

Omsättningstillgångar    

Kundfordringar Not 9 10 442 21 430 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 10 9 332 8 805 

Övriga kortfristiga fordringar Not 11 1 661 28 

Förråd  186 284 

Kassa och bank Not 12 2 787 3 710 

Summa omsättningstillgångar  24 408 34 257 

    

Summa tillgångar  40 526 49 649 

    
Eget kapital, avsättningar och skulder    

Eget kapital    

Ingående balans  8 431 7 592 

Årets resultat  3 246 839 

Summa eget kapital  11 677 8 431 
    

Avsättningar    

Pensioner och liknande förpliktelser Not 13 1 113 1 758 

Summa avsättningar  1 113 1 758 

    

Skulder    

Långfristiga skulder Not 14 7 066 11 061 

Checkräkningskredit Not 7 0 0 

Kortfristiga skulder Not 15 20 670  28 399 

Summa skulder  27 736 39 460 

Summa Eget kapital, avsättningar och skulder  40 526 49 649 
    

    

Kassaflödesanalys 

 
Belopp i Tkr  2017 2016 

    

Löpande verksamhet    

Periodens resultat  3 246 839 

Avsättning pensioner o löneskatt  1 113 1 185 

Justering för av- och nedskrivningar  8 350 4 562 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  12 709 6 586 

Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar  -1 633 -408 

Ökning (-) / minskning (+) förråd, varulager och exploatering  99 -12 

Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder   -8 678 - 82 

Kassaflöde från löpande verksamheten  2 497 6 084 
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Investeringsverksamhet    

Investering i materiella anläggningstillgångar   -6 463 

Försäljning /utrangering av materiella anläggningstillgångar  1 058 0 

Investering pågående projekt   0 

Ianspråktagande pågående projekt   86 

Investering i finansiella anläggningstillgångar    

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar    

Kassaflöde från investeringsverksamheten  1 058 -6 377 

    

Finansieringsverksamhet    

Långfristig upplåning, förändring   1 868 

Kortfristig skuld av långfristig upplåning, förändring  -1 359 1 607 

Ökning (-) / minskning (+) av långfristiga fordringar  3 998  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  2 639 3 475 

    

Årets kassaflöde  6 226 3 182 

Likvida medel vid årets början  3 710 528 

Likvida medel vid periodens slut Not 7 
 

2 787 
 

3 710 

 

Noter och tilläggsupplysningar till Kassaflödesrapporten och balansräkningen 

 
Not 7 
Checkräkningskredit 2017 2016 

Checkräkningskredit 5 000 5 000 

Varav utnyttjad 0 0 

 

Not 8 

Förbättringsåtgärder i andras 
fastighet 

 
2017 

 

 
2016 

 

Ingående redovisat anskaffningsvärde 2 919 2 919 

Periodens investeringar 0 0 

Utgående redovisat anskaffningsvärde 0 2 919 

Ingående avskrivningar -1 617 -1 260 

Periodens avskrivningar -1 302 -357 

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 -1 617 

   

Utgående redovisat värde 0 1 302 

 
Not 9 
Kundfordringar 2017 2016 

Enligt reskontra 10 441 21 430 

Nedskrivningar kundfordringar 0 0 

Summa 10 441   21 430 

 
Not 10 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

2017 2016 

Förutbetalda kostnader 1 884 7 104 

Upplupna intäkter 7 448 1 701 

Summa 9 332 10 184 

 

Not 11 
Kortfristiga fordringar 2017 2016 

Fordringar hos staten 21 28 

Moms 1 640 0 

Utgående redovisat värde 1 661  28 

 
Not 12 
Likvida medel 2017 2016 

Checkkonto 2 787 3 710 

Övriga bankkonton  0 

Summa 2 787 3 710 

 
Not 13 

Pensioner och liknande 
förpliktelser* 

 
2017 

 

 
2016 

 

Kompletterande ålderspension 896 1 415 

Årets löneskatt 217 343 

Summa 1 113 1 758 

*periodens 

Not 14 
Lån i bank- och kreditinstitut 2017 2016 

*Banklån, löptid 7 år 
 

4 050 6 061 

*Banklån, löptid 3 år 3 016 5 000 

Summa  7 066 11 061 

 

Not 15 

Kortfristiga skulder 2017 2016 

Leverantörsskulder 5 693 7 856 

Kortfristig del av lån i bank 2 151 3 510 

Semesterlöneskuld, upplupna löner 1 224 1 501 

Förutbetalda intäkter 5 297 11 048 

Övrigt 6 305 4 484 

Summa 20 669 28 399 



 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen är god inom de flesta områden. Målen har dock ofta formen av aktiviteter och en 
omstrukturering av målen skedde under 2017 vilket kommer återspeglas i kommande delårsbokslut. De 
nya målen är mer övergripande och en anpassning till dessa inriktningsmål har skett redan 2017 varför 
det i ett antal fall inte varit relevant att arbeta efter den gamla strukturen.  
 
HUVUDMÅL DELMÅL AKTIVITET  MÅLUPPFYLLELSE* KOMMENTAR 

Stödja de 
kommunala 
verksamheterna i 
den digitala 
utvecklingen 

Strukturera 
leveransåtagandet för 
IT-tjänster samt skapa 
förutsättningar för 
avvecklande av anslag 

Avveckla anslag 
gällande 
kontohantering till 
förmån för fakturering 
per konto och kommun 
 
 
 
Upphandla och 
driftsätta MDM- 
verktyg 

5 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 

Kontohantering 
faktureras idag 
utifrån antal 
konton per 
kommun. 
 
 
 
MDM verktyg är 
driftsatt 

 Driftsäkra den 
kommunala It-
leveransen 

Uppgradering av PKI 
certifikathantering 
 
Upphandla och 
driftsätta 
autentiseringsplattform 
 
Utreda framtida 
metakataloglösningar 

5 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 

Genomfört 
 
 
 
Upphandling klar, 
driftsättning pågår 
hösten 
 
Utredning genomförd 
 

 Säkerställa följsamhet 
mot 
dataskyddsförordning 

Utreda och förbereda 
anpassning till nya 
lagkrav 

4 
 
 
 

Arbetet pågår, 
styrgrupp finns och 
inventering är 
genomförd.  

 Förbättra 
kommunikation externt 
och internt 

Bygga Itsam portal 
 
 
 

1 
 

Utgår /ej relevant  

 Skapa en 
kostnadseffektiv och 
rationell hantering av 
befintliga IT-tjänster 

Upphandling klienter 
etc 
 
Utbyte av samtliga 
tjänste- ID kort (SIS) 
mot företagskort. 

5 
 
 
4 
 
 

Genomfört.  
 
 
Pågår, alla nya kort blir 
företagskort 
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 Förbättra och 
tydliggöra interna 
rutiner och arbetssätt 

Införa e-fakturering 
gällande kundfakturor 

4 Avtal tecknat. 
Uppsättande av system 
pågår 

 Bygga ut fiber för 
medlemskommunernas 
räkning 

Fiberutbyggnad i 
Åtvidabergs tätort 
 
Fiberutbyggnad i Kisa 
tätort 
 
Fiberutbyggnad i 
Österbymo tätort 
 
Fiberutbyggnad i Grebo 
 
Fiberutbyggnad 
Siggeryd 
 
Fiberutbyggnad 
Krågedal 
 
Utreda/förbereda 
fiberutbyggnad i 
Åtvidabergs landsbygd   
 
Utreda/förbereda 
fiberutbyggnad i Kinda 
landsbygd  
 
Utreda/förbereda 
fiberutbyggnad inom 
Ödeshög och Boxholms 
kommuner 

4 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
5 
 
5 
 
5 
 
5 
 
 
 
2 
 
2 
 
 
 
3 

Fortgår enligt plan 
 
 
Fortgår enligt plan 
 
 
Genomfört 
 
 
Genomfört 
 
Genomfört 
 
Genomfört 
 
Genomfört 
 
Tre mindre projekt 
genomförda 
 
 
Underlag för beslut i 
Kinda kommun arbetas 
fram 
 
Ansökningar till 
jordbruksverket 
Boxholm genomförs 

 Skapa förutsättningar 
för samverkan genom 
gemensamma tekniska 
lösningar 

Ta fram TaaS (Telefoni 
as a service) vad gäller 
hantering av 
mobiltelefoner  

1 Inte relevant 

 Nöjda användare i 
kommunerna 

Bibehålla nivå på 
användarupplevelse i 
samband med 
enkäterna 
 
Lösa 50 procent av It- 
supportärenden inom 
en timme 
 
Lösa 80 procent av It- 
supportärenden inom 
fem arbetsdagar 

5 
 
 
 
5 
 
 
 
5 
 

Fortsatt hög 
kundnöjdhet 
 
 
52 procent löst inom en 
timme 
 
 
83 procent löst inom 
fem arbetsdagar 

 En god personalpolitik Bibehållen låg 3 Sjukfrånvaron har ökat 
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sjukfrånvaro 
 
 
 
 
Genomföra årlig 
medarbetarenkät  

 
 
 
 
 
1 

något men är på 
medelnivå för 
kommuner och 
landsting.  
 
Uppskjuten på grund av 
flera förändringar i 
ledningen 

 En stabil ekonomi Uppnå budgetmål 5 Tydliggjort ekonomin 
och resultat uppnås 

     

 
*uttalande gällande måluppfyllelse anges som ett betyg 1-5 där följande menas:  
1. Dålig - Ej påbörjat  
2. Otillfredsställande – påbörjad ej avslutad eller delrapporterad  
3. Måttlig – delrapporterad  
4. God – arbete fortgår enl. plan  
5. Hög – genomfört/rapporterat 
 



 
 

KOMMUNSTYRELSEN ÅTERREDOVISNING 2018 
 



Uppdrag om  

KF § 111, 2018-06-18  Dnr 2017/000160 Kod 024 

▪ Ärendemening 

Bestämmelser om arvoden till förtroendevalda till mandatperioden 
2019-2022 

▪ Kommunfullmäktiges beslut 

att bifalla tillägget att det tas fram en arbetsbeskrivning av samtliga 
ordförandeposter i presidierna, 

▪ Genomförande – vad har hänt? 

Bilagan till arvodesbestämmelserna är reviderad enligt fullmäktiges 
beslut. Återstår att ta fram arbetsbeskrivning för samtliga 
ordförandeposter i presidierna, samt se över bestämmelserna i sin 
helhet. 

 

 

 



 
Viktiga frågor  

Perspektiv – Ekonomi  

▪ Koncernstruktur och samverkan 

▪ Överskott mot budget på ekonomiavdelningen pga. av 
föräldraledighet och rekrytering 

▪ Resursbehov kommunikatör 

▪ Hög sjukfrånvaro – 7,3% (juni2018) 

▪ Resursbehov på HR för att stödja mer operativt med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i organisationen.  

▪ Externköp av utredningar vid anmälan om kränkande särbehandling, 
trakasserier och sexuella trakasserier 

 

 

 

 

 



 
Viktiga frågor   

Perspektiv – Medarbetare 

▪ Vimmerby kommun som attraktiv medarbetare 

▪ Förbättra arbetsmiljön 

▪ Kompetensförsörjningen 

▪ Rekrytering – införa kompetensbaserad rekrytering 

▪ Heltid som norm 

 

 

 



 
Viktiga frågor   

Perspektiv - Kvalitet  

▪ Dataskyddsförordningen från 25 maj, ersätter tidigare 
personuppgiftslagen. Intern organisation skapad. Samtliga nämnder 
har utsett ITSAMs dataskydssombud som sin egen.  

▪ Digitalisering och automatisering. En digitaliseringsgrupp bildad 
bestående av representanter från förvaltningarna och bolagen samt 
ITSAM. 

▪ Ny hemsida fr o m juni. 

▪ Kommunalförbundet Sydarkivera utsedd till arkivmyndighet för både 
analogt arkiv så väl som e-arkiv. 

▪ Arbeta fram en kompetensförsörjningsstrategi 

▪ Kvalitetssäkring 

 

 

 

 



 
Viktiga frågor   

Perspektiv – Utveckling  

▪ Se över vision och styrmodell 

▪ Ärendeprocess och ny politisk organisation 

▪ Införande av kontaktcenter. Projektet försenat pga. etablering av 
Servicecenter 

▪ Skapa en gemensam personalpolitik 

▪ Deltar i ett ESF projekt ”4ESS” tillsammans med Torsås kommun, 
Ljungby kommun, Försäkringskassan, arbetsmiljöverket och 
Hälsocentralen i Vimmerby. Syftet med projektet är att hitta 
samarbetsformer och strukturer för att arbeta tillsammans med tidig 
rehabilitering. Projektet pågår fram till 31 januari 2020. 

 

 



Socialnämnden 

Rapporteringen för år 2018 
kvartal: 

Kön 

K 
M 
M 

l 
2 
3 
4 

Tidpunkt 
för 
beslut/ 
avbrott 
170908 
180124 
180328 

Tid för 
utebliven 
verkställighet 

171209 
180425 
180629 

VIMMERBY KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Administrativa avVelningen 

2018 . -08- o 3 

Rapportering om förekoull>H'-'11 ay "J H,l D.3UIIIII'fl 

gynnande beslut och domar enligt SoL och LSS 

Ansvarig nämnd 

socialnämnden 
äldre och funktionshindrade 
samt individ- och familjeomsorg 

Lagrum Typ av bistånd 

Underskrift av ansvarig 

Skäl till dröjsmål 

Till 
kommunfullmäktige 
kommunens revisorer 

Verkställighets-
(Anges inte till kommunfullmäktige) datum 

LSS 9:10 Daglig verksamhet 180504 
SoL 4:1 Kontaktperson 
SoL 4:1 Öppenvård i 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 201 Dnr 2018/000436 00 

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 Rönnbärsgatan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna detaljplan för del 

av Vimmerby 3:3 Rönnbärsgatan MBN 2017-1203 

 

Sammanfattning 

Kommunen har tagit fram ett planförslag för del av Vimmerby 3:3 

”Rönnbärsgatan”. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av flerbostadshus i 

Vimmerby centrum i ett område där den stadsmässiga gestaltningen och 

fastighetsstrukturen har stor betydelse.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna detaljplan för del 

av Vimmerby 3:3 Rönnbärsgatan MBN 2017-1203 

Beslutsunderlag 

Id 61573 Granskning- Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 "Rönnbärsgatan" 

Id 61932 Yttrande Granskning- Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 

"Rönnbärsgatan" 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 ”Rönnbärsgatan”,  

Vimmerby kommun 
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Granskningsutlåtande 
Förfarande  Planen hanteras med ett standardförfarande, då syftet inte är i strid 

mot översiktsplanen och inte anses vara av betydande allmänt 

intresse eller i övrigt av stor betydelse eller kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan. 

 Detaljplaneförslaget har samråtts och varit föremål för granskning 

enligt plan- och bygglagen 9 kap 8-37 §§. 

 Handlingar har skickats till sakägare enligt fastighetsförteckning, 

Länsstyrelsen, Lantmäteriet, kommunala organ och berörda  

organisationer. 

Planhandlingarna har även varit utställda i receptionen på     

Vimmerby stadshus samt funnits tillgängliga på Vimmerby 

kommuns hemsida under hela granskningstiden. 

I enlighet med inkomna samråds- och granskningsyttranden har 

planförslaget ändrats och justerats enligt granskningsutlåtandet. 

Samråd  Samråd har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 kap 11-17 §§. 

Samrådstid 7 -28 mars 2018 (tre veckor). 

  Samrådshandlingar: 

• Plankarta med bestämmelser, 2018-03-07  

• Plan- och genomförandebeskrivning, 2018-03-07  

• Behovsbedömning, 2018-03-07  

• Fastighetsförteckning, 2018-02-09 

Fyra samrådsyttranden inkom: 

Myndigheter 

Länsstyrelsen   2018-04-24 

Lantmäteriet    2018-03-28 

Kommunala organ 

Gatukontoret    2018-03-23 

Vimmerby Energi & miljö AB (VEMAB) 2018-03-26 

 

Inkomna samrådsyttranden föranledde vissa ändringar av 

planhandlingarna. 

Plankarta 

Gång- och cykelvägen genom planområdet har ändrats till allmän 

platsmark. Korsprickad mark har tagits bort och utgör nu endast 

som ett u-område.  
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Planbeskrivning 

Under rubriken Ekonomiska frågor har texten korrigerats till att 

det är exploatören som ska stå för eventuella kostnader för att 

flytta befintliga va-ledningar. 

Följande mening har lagts till under rubriken Avtal Vimmerby 

kommun har tecknat ett markanvisningsavtal med FB bostad AB. 

Följande mening har lagts till under rubriken Fastighetsfrågor 

Exploatör initierar nödvändiga fastighetsbildningar inom 

planområdet och svarar för samtliga fastighetsbildningskostnader. 

Granskning Granskning har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 kap 18-

22 §§. 

Granskningstid 8- 29 juni 2018 (3 veckor). 

Granskningshandlingar: 

Plankarta med bestämmelser, 2018-06-04 

Plan- och genomförandebeskrivning, 2018-06-04 

Behovsbedömning, 2018-06-04 

Fastighetsförteckning, 2018-04-30  

Fem granskningsyttranden inkom under granskningstiden:  

Myndigheter 

Länsstyrelsen   2018-06-20 

Lantmäteriet    2018-06-13 

Kommunala organ 

Gatukontoret    2018-06-29 

Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) 2018-06-26 

Sakägare 

Privat fastighetsägare   2018-07-13 

Inkomna granskningsyttranden föranledde vissa justeringar i form 

av förtydliganden i planbeskrivningen.  

  

Sammanställning av yttranden 
Sammanställning  Nedan redovisas sammanfattningar av inkomna yttranden. Endast 

samrådsyttranden med kvarstående synpunkter som inte har 

beaktats i planarbetet har redovisats tillsammans med 

granskningsyttrandena. Yttrandena följs av miljö- och 

byggnadsförvaltningens kommentarer. 

Samtliga yttranden finns i sin helhet tillgängliga på miljö- och 

byggnadsförvaltningen, Hultsfreds och Vimmerby kommun. 
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MYNDIGHETER 

Länsstyrelsen Bebyggelsens höjd regleras med både våningsantal och nockhöjd. 

Våningsantal är inte lämpligt att reglera i detaljplan eftersom det 

anses godtyckligt vad som kan anses vara en våning. 

Länsstyrelsen har inga synpunkter som aktualisera en prövning 

enligt 11 kap. 10 §PBL.  

Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar 

Anledningen till att det i plankartan är reglerat med 2 våningar är 

för att högsta nockhöjd är satt till 10 meter. Teoretiskt går det att 

bygga en byggnad med 3 våningar och platt tak. Detta vill 

kommunen förhindra. De angränsande tomterna (Stören 2 och 3) 

har bebyggts med 2 våningar och tanken är att byggnaderna ska 

integrera med varandra.    

Lantmäteriet Plankartan 

Enligt Boverket rekommendationer ska inte ett antal våningar 

användas som planbestämmelse. 

Inom område f2 kan man förtydliga hur långt ut balkonger får 

sticka ut. 

För att säkerställa att ledningarna får vara kvar behöver normalt sett 

ledningsrätt eller servitut upplåtas.  

Plan- och genomförandebeskrivningen 

Under Fastighetskonsekvenser på s. 18 anges att gatumark ska 

regleras till Stören 3. Det är inte möjligt att överföra allmän 

platsmark till kvartersmark enligt reglerna i 3 kap 2§ FBL. 

Förtydliga även vilket område som ska avstyckas från Vimmerby 

3:3.  

Det bör framgå att ledningsrätt kan bildas för ledningar inom u-

område samt klargöra vem som ska vara ledningsrättshavare.  

Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentarer 

Kommunen har gjort bedömningen att de inte anser det som 

nödvändigt att precisera i plankartan hur långt ut balkongerna får 

sträcka sig, plan och genomförandebeskrivningen har förtydligats 

med balkong på andra tvången får lov att skjuta ut mot gatan inom 

f2- område.   

Plan- och genomförandebeskrivningen har kompletterats gällande 

innebörden av ledningsrätt och ledningsrättshavare.     
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KOMMUNALA ORGAN 

Gatukontoret Gatukontoret vid Samhällsbyggnadsavdelningen har inget att erinra 

mot planförslaget. 

VEMAB  VEMAB noterar att bolagets lämnade synpunkter från tidigare 

samråd gällande kostnader för flyttning av befintligt va-ledningar 

har beaktats av planförfattaren. 

 

SAKÄGARE Vi upplever att det står många felparkerade bilar utanför vår 

fastighet på Sveagatan. Detta gör det svårt för oss att ta oss in- och 

ut från garaget. Med fler bostäder kan vi konstatera att problemen 

sannolikt kommer att öka ännu mer, då fler bilar och människor 

kommer att besöka området, samtidigt som det försvinner många 

fler parkeringsplatser än vad det kommer till vid bostäderna.  

Ett alternativ som på längre sikt skulle kunna underlätta för oss 

vore en utökning av byggytan på vår tomt för att bredda garaget 

mot rönnbärsgatan till ett större dubbelgarage.  

Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentarer  

Det är idag parkeringsförbud utanför fastighetens garage. 

Gatukontoret har underrättats om problemet.  

Sammanfattning 
Sammanfattning  Samråd och granskning har genomförts enligt plan- och bygglagen 

5 kap 11, 12 respektive 18 §§.  

 Yttranden från fem olika instanser/sakägare inkom under samråds- 

och granskningstiden. 

 Efter granskningen har plankartan och plan- och 

genomförandebeskrivningen uppdaterats.  

 Föreslagna ändringar bedöms inte negativt påverka miljön, 

sakägare, eller vara av betydande intresse för allmänheten. 

Ställningstagande Med dessa ändringar bedöms detaljplanen vara klar för att antas 

enligt PBL 5 kap 27 §. 

  

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

  

 Gabriel Helgesson 

 Planarkitekt 



 

 Sammanträdesprotokoll  1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-19 
Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 

  

 

 

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 Rönnbärs-
gatan, Vimmerby kommun. Antagande 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna detaljplan för del av 

Vimmerby 3:3 Rönnbärsgatan, Vimmerby kommun till kommun-

fullmäktige för antagande. 

 

Lagstöd 
PBL 5 kap 27-32 §§ Antagandet av en detaljplan. 

 

Motivering till beslut 
I kommunens fördjupade översiktsplan för Vimmerby ska ny bebyggelse 

möjliggöras genom förtätning av staden inom gång- och cykelavstånd från 

stadskärnan, med närhet till rekreationsområden, skola och idrotts-

anläggningar. Detaljplanen skapar byggrätt för flerbostadshus på en central 

plats där trycket och behovet av bostäder är stort. Målet med detaljplanen 

är att ge utrymme för den stadsmässiga gestaltningen i enlighet med 

gestaltningsprogrammet Vackra Vimmerby. 

 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att förtäta området och möjliggöra för ett nytt 

flerbostadshus. 

 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanen har varit på samråds- och granskningsremiss under våren och 

sommaren. Fem yttranden har kommit in och de föranledde vissa 

förtydliganden i planhandlingarna i enlighet med granskningsutlåtandet. 

 

Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt PBL 5 kap 27-32 §§. 

 

Beslutsunderlag 
Plankarta 

Planbeskrivning 

Granskningsutlåtande 

 

Skickas till 
Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 

MBN § 134/2018 Dnr MBN 2017-1203  
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Inledning 

En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Plankartan är den 

handling som är juridiskt bindande och anger till exempel vad som ska vara 

allmän plats, kvartersmark (privat mark), hur bebyggelsen ska regleras. 

Plankartan ligger till grund för kommande bygglovsprövning. 

Till varje detaljplan hör också en plan- och genomförandebeskrivning som 

förklarar syftet med planen och på vilket sätt den ska genomföras. Avsikten 

är att alla som berörs av detaljplanen ska förstå vilka konsekvenserna blir när 

planen genomförs. 

Plan- och genomförandebeskrivningen har ingen egen rättsverkan.  

Kommunen upprättar även en behovsbedömning för att avgöra om 

detaljplaneförslaget kan antas påverka miljön så pass mycket att en 

miljökonsekvensbeskrivning behövs. 

Detaljplanen är framtagen med stöd av plan- och bygglagen (2010:900). 

Planhandlingar 

Detaljplanehandlingarna består av: 

• Plankarta med bestämmelser 

• Plan- och genomförandebeskrivning  

• Fastighetsförteckning (finns hos miljö- och byggnadsförvaltningen)  

• Behovsbedömning 

Planens syfte och huvuddrag 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av flerbostadshus i 

Vimmerby centrum i ett område där den stadsmässiga gestaltningen och 

fastighetsstrukturen har stor betydelse.  

Detaljplanens syfte är även att reglera gaturummen i enlighet med gällande 

gestaltningsprogram Vackra Vimmerby. 

Planprocessen 

Planen hanteras med ett standardförfarande eftersom syftet inte är i strid mot 

översiktsplanen, inte anses vara av betydande allmänt intresse eller kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan.  
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Processen vid standardförfarande. 

Orienteringskarta. Planområdet är rödmarkerat.  

Kommunen ska samråda detaljplaneförslaget med bland andra länsstyrelsen, 

lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs. Samrådets 

syfte är att samla in information, önskemål och synpunkter som berör 

planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. När samrådet genomförts 

kan planförslaget justeras utifrån de synpunkter som kommit in för att bättre 

anpassa förslaget till förutsättningarna på platsen. När ett förslag till 

detaljplan har varit på samråd och redigerats efter inkomna synpunkter ska 

det färdiga förslaget vara tillgängligt för granskning under två veckor. Inför 

granskningen ska kommunen underrätta dem som berörs av förslaget, 

tillexempel sakägare, boende och övriga som har yttrat sig under samrådet 

om förslaget till detaljplan. 

Synpunkter från samrådet och granskningen redovisas i ett gransknings-

utlåtande. 

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Efter antagandet har ej tillgodo-

sedda sakägare under tre veckors tid möjlighet att överklaga detaljplanen. 

Därefter vinner planen laga kraft om den inte överklagas. 

 

 

Plandata 

Läge 

Planområdet ligger i 

Vimmerbys centrala delar, 

i utkanten av den gamla 

stadskärnan. 

Areal 

Ca 1200 kvm. 
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Ägoförhållanden. 

Ägoförhållanden 

Vimmerby kommun 

äger marken inom 

planområdet. FB 

Bostad AB äger 

fastigheterna Stören 2 

och 3. Vimmerby 3:260 

är privatägd.  

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

Gällande översiktsplan (ÖP 2007) anger planlagd bostadsmark, 

flerbostadshus 25-40 lägenheter för området kv. Stören 2 och 3 samt 

Vimmerby 3:3  

I den fördjupade översiktsplanen för Vimmerby stad (FÖP 2016) pekas delar 

av området ut som bostadsändamål.  

Detaljplan 

Vimmerby 3:3 tillhör detaljplan (2005) för Kv Stören, Vimmerby 3:260 mfl 

i Vimmerby stad. Genomförandetiden gick ut 2015. För Vimmerby 3:3 anger 

detaljplanen följande: Lokalgata. 

 

Gällande detaljplan för Kv Stören, Vimmerby 3:260 mfl i Vimmerby stad 
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Vackra Vimmerby - gestaltningsprogram 

2015 antog kommunfullmäktige gestaltningsprogrammet Vackra Vimmerby 

där fokus läggs på att stärka stråk och platser. Rönnbärsgatan är ett stråk som 

är av stor betydelse för upplevelsen och länkar samman stadens viktiga 

funktioner och besöksmål. 

Övriga kommunala beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden uppdrog 2017-09-13 till miljö- och 

byggnadsförvaltningen att upprätta en detaljplan för området. 

Planens förutsättningar 

Pågående markanvändning 

Rönnbärsgatan är en 100 meter lång återvändsgata med få angöringspunkter. 

Gatans största mål är Systembolagets parkeringsplats och lastningsbrygga. På 

gatan har tidigare tillåtits parkering, därav det breda gaturummet (12,5-14 

meter). Gatan är idag belagd med parkeringsförbud. 

Bebyggelse på Stören 2 och 3 har rivits och kommer ersättas med 

flerbostadshus i två våningar. Byggnationen har börjat och kommer stå färdigt 

2019. Stören 2 och 3 har fastighetregleras till Stören 3.   

Äldre bebyggelse på Grönsiskan 1 och 9 skapar ett slutet kvarter mot Rönn-

bärsgatan, men är öppet för genomgående allmän gång- och cykeltrafik 

mellan Rönnbärsgatan och Sevedegatan. 
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Rönnbärsgatan. 

 

Passagen längs Kv Stören används för gång- och cykeltrafik. Den knyter ihop 

stråket från besöksnäringen Astrid Lindgrens Värld med centrum och har en 

viktig funktion i stadens infrastruktur. 

 
Grönyta med gång- och cykelpassage. 
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Natur, vegetation 

Detaljplanen omfattar en grönyta som är bevuxen med björkar. 

Riksintressen 

Stadskärnan ingår i riksintresset för kulturmiljövården som värnar om små-

stadsmiljön präglad av stadsplan och tomtstruktur från 1600-talet och den 

småskaliga trähusbebyggelsen i grusåsens längdriktning (Sevedegatan, Stor-

gatan) där kyrkan dominerar stadsbilden. 

Fornlämningar 

Planområdet ligger strax utanför fornlämningen Vimmerby 313:1 

(stadslager), varmed det kan finnas fornlämningar inom området. Det finns 

inga kända fornlämningar inom planområdet. Påträffas fornlämningar i 

samband med markarbetena ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 § 

kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 

Stads- och landskapsbild 

Vid korsningen Sveagatan-Rönnbärsgatan upphör karaktären från 

Vimmerbys stadskärna abrupt, och man befinner sig plötsligt i ett öppet 

parkerings- och väglandskap. Detta skapar en känsla att man befinner sig 

längre ifrån stadskärnan än vad man egentligen är.  

Platsen domineras av asfalt och själva vägkorsningen upplevs som trång och 

rörig.  

Området omringas av flervåningshusen på kvarteret Grönsiskan på den lite 

högre södra sidan, och begravningsplatsen på den höga kullen på norra sidan.  

Hydrologiska förhållanden 

Enligt Sveriges Geologiska Undersöknings jordartskarta består marken av 

morän med ett uppskattat jorddjup på 10-20 meter. Det går att förutsätta att 

marken är tillräckligt genomsläpplig för att ingen direktavrinning på mark-

ytan ska kunna ske annat än lokalt. Området bedöms inte bli 

översvämningsdrabbat vid beräknade framtida 100-års flöden. 
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Markföroreningar 

Det finns inga kända markföroreningar inom planområdet. Om det skulle 

förekomma någon form av förorenad mark gäller följande. Den som äger eller 

brukar en fastighet ska oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast 

underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten 

och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa 

eller miljön (MB kap 10 §11). 

Radon 

Vimmerby kommun klassificeras som normalriskområde. Marken utgörs i 

huvudsak av normalradonmark. Lokala variationer kan förekomma.  

Buller 

Riksdagen har i förordningen (2015:216) om trafikbuller vid 

bostadsbyggande antagit riktvärden utomhus vid nybyggnad av bostäder. 

Förordningen grundas i Plan- och bygglagens 2 kap 6a § om hur bostäder ska 

lokaliseras och anpassas till mark som är lämpad för ändamålet, med hänsyn 

till möjligheterna att förebygga bullerstörningar. Bostäder bör därför 

lokaliseras så att följande nivåer ej överskrids: 

• Utomhus vid fasad- 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå. * 

• Utomhus vid uteplats- 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå 

• Utomhus vid uteplats i anslutning till bostad- 70 dB(A) maximal 

ljudnivå** 

*Om 60 dB(A) ändå överskrids bör minst hälften av alla bostadsrum i en 

bostad vara vända mot en sida där 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå inte 

överskrids vid fasad och där 70 dB(A) maximal ljudnivå inte överskrids 

under nattid 22.00-06.00. 

**Om 70 dB(A) ändå överskrids bör nivån inte överskridas med mer än 10 

dB och max 5 ggr/ timme under dagtid 06.00-22.00.  

I de fall utomhusriktvärden inte kan uppnås med tekniskt möjliga och 

ekonomiskt rimliga åtgärder ska inriktning vara att inomhusnivåerna inte 

överskrids. 
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Planförslaget 

Övergripande mål 

Detaljplanen skapar byggrätt för flerbostadshus på en central plats där trycket 

och behovet av bostäder är stort. Målet med detaljplanen är att ge utrymme 

för den stadsmässiga gestaltningen i enlighet med gestaltningsprogrammet 

Vackra Vimmerby. 

Bebyggelse 

Den nya bebyggelsen som föreslås i planförslaget kommer att uppföras med 

samma hustyper som intilliggande fastigheter som på så vis skapar ett 

sammanhållet, slutet kvarter som passar in i stadsbilden. Bestämmelser på 

plankartan reglerar våningsantal, hushöjd och exploateringsgrad. För att bli 

en mer stadsmässig miljö är det bestämt i plankartan att byggnaden får 

placeras 1 meter från tomtgräns, balkong på andra tvången får lov att skjuta 

ut mot gatan inom f2- område. För att klara den ekvivalenta ljudnivån från 

buller är det fastställt i plankartan att minst hälften av bostadsrummen i varje 

lägenhet ska orienteras mot en ljuddämpad sida.  

 
Fasader på beviljat bygglov på kvarteret Stören, illustration av Larsson Arkitekter. 

Stadsrum 

Gatustrukturen är en viktig del i gestaltningsprogrammet Vackra Vimmerby. 

Detaljplanens gränsdragningar är noga avvägda för att den allmänna plats-

marken ska kunna inrymma grönska i staden samt möjligheter att utveckla 

viktiga stråk. 
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Rönnbärsgatans plats och funktion i stadsrummet, Vackra Vimmerby. 

För att Rönnbärsgatan ska utvecklas till en del av stadskärnan, och frångå sin 

karaktär av baksida, är det viktigt att tvärkopplingarna mellan Rönnbärgatan 

och Sevedegatan respektive Västra Tullportsgatan är tydliga och inbjudande. 

Dessa gränder är idag ganska anonyma och behöver ges identitet och göras 

inbjudande.  

 

 
Gatusektion Rönnbärsgatan i enlighet med detaljplaneförslaget, visionsbild. 

 

Rönnbärgatans utveckling till en grönare gata med tydligare definierat 

gaturum påverkar korsningen positivt. Längs med Lundgatan är avsikten att 

utveckla ett parkstråk som kopplar samman centrum och Astrid Lindgrens 

värld. Utvecklingen av parkstråket längs Lundgatan minskar gaturummets 

skala, vilket därmed också reducerar upplevelsen av väglandskap som finns 

på platsen Sveagatan/Rönnbärsgatan och Västra Tullportsgatan idag.  
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Grönstruktur 

I enlighet med Vackra Vimmerby kommer Rönnbärsgatan att förses med en 

trädallé. Förslagsvis planteras pelarrönn (Sorbus aucuparia ’Fastigiata’). 

Pelarrönnen blir cirka 6 meter hög och har en smal krona som gör det lämpligt 

till gatuträd. Rönnbärsträdet har blomning på sommaren och får röda bär på 

hösten. Ytan under träden ska vara genomsläpplig, förslagsvis genom en 

växtbädd eller hålsten. 

I gatukorsningen Sveagatan/Västra Tullportsgatan avses en ”pocket park” (en 

så kallad fickpark) anläggas som bildar en liten entré till stadskärnan. Den 

kommer att fungera som en mötesplats och ett vilplan då den ligger i ett nav 

av gång- och cykelvägar som möts. 

Både trädallén och pocketparken är placerade utanför planområdet. 

Gator och trafik 

Rönnbärsgatans gatubredd kommer att minskas till 7 meter och klassas 

därmed som en ”smal gata” i lokalnätet. Plankartans vägområde inrymmer 

även en 2 meter bred remsa för trädplantering. Gatubredden är avvägd enligt 

VGU:s (Vägars och gators utformning, Vägverket) dimensionerings-

principer med följande ställningstaganden: 

pocket park 

Illustration av gatu- och grönstrukturen i enlighet med detaljplaneförslaget. 
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Dimensionerande trafiksituation: 

Körbana: personbil möter lastbil. 

Trottoar: gående möter gående. 

Utrymmesklass C: 

Bilar inkräktar på sträcka i motriktade körfält vid omkörning av cyklister. Vid 

möte mellan dimensionerande bilar krävs mycket låg hastighet. 

Referenshastighet: 

Högst 30 km/h (VR30). Gående och cyklister ska kunna korsa körbanan var 

som helst. Referenshastigheten avser högsta önskade hastighet för personbil, 

det innebär att större bilar normalt framförs med lägre hastighet. 

 
Rönnbärsgatans gatusektion med mått enligt VGU. 

Längst ner på Rönnbärsgatan anordnas en vändplan för att inte större fordon 

ska behöva backa ut från gatan.  

Det befintliga stråket som går genom planområdet och länkar samman stadens 

viktiga funktioner och besöksmål kommer fortsättningsvis vara tillgänglig för 

allmänheten. Gång- och cykelvägen förblir allmän platsmark. En ramp med 

lutningen 1:20 ska anläggas från pocketparken vid Västra Tullportsgatan och 

gå upp mot Rönnbärsgatan. En ny trottoar anläggas längs Sveagatan som även 

den ska ha en lutning på 1:20. Trottoaren ska anslutas med Rönnbärsgatan. 

Teknisk försörjning 

El 

El kommer att anslutas till planområdet när det exploateras. 
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Värme 

Kommunen ser gärna att uppvärmning sker via anslutning till gemensamt 

fjärrvärmenät. Ambitionen för bostäderna är att de uppförs med god isolering 

samt att de förses med uppvärmningssystem som har hög verkningsgrad. Den 

energi som behöver tillföras bör baseras på förnyelsebara energikällor såsom 

sol, vind, vatten och biobränslen.  

Vatten och avlopp 

VA-ledning ligger i dagsläget under Rönnbärsgatans norra del och kommer 

efter planens genomförande ingå i kvartersmark för bostäder. Området kring 

ledningarna kommer att säkerställas på plankartan med ett u-område vilket 

innebär att marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska 

ledningar.  

Dagvatten 

Dagvattenledningen i Sveagatan korsar planområdet. För dagvattenledningar 

är det 5 meters skyddsavstånd till, därför behöver ledningen tas bort för att 

inte begränsa exploateringen. 4 meter av Rönnbärsgatan kommer att 

omvandlas till kvartersmark, inom detta område ligger idag en 

spillvattenledning som ska pluggas.  

Dagvattenhantering 

Dagvatten från området avleds till VEMAB:s dagvattenledningar. VEMAB 

har anslutningspunkter för dag- och spillvatten i Rönnbärsgatan. Det kan bli 

aktuellt att byta anslutningspunkt till Västra Tullportsgatan om VEMAB 

bedömer att de ledningarna har bättre kapacitet. Från planområdet leds 

dagvattnet i ledningar till ett öppet dike som är anslutet till dagvattendammar. 

Vattnet renas, fördröjs samt infiltreras i dagvattendammar på fastigheterna 

VIMMERBY 3:5, 3:7(yta 1 hektar  vattenspegel). Efter dagvattendammarna 

leds dagvattnet till en stenkista för ytterligare infiltration och fördröjning. 

Vatten som ej infiltrerats leds i ett 200 meter långt öppet dike. Slutligen 

mynnar dagvattnet ut i Stångån strax norr om bron vid Åbro. 
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Avfallshantering 

Vimmerby kommuns föreskrifter om avfallshantering ska följas inom 

detaljplaneområdet. 

Geotekniska frågor 

En geoteknisk undersökning saknas för området och ska göras före 

byggnation. Med erfarenhet från tidigare genomförd byggnation angränsande 

till planområdet bedöms markförhållanden som goda för en normal 

grundläggning.  

Radon 

Ny bostadsbebyggelse ska alltid uppföras radonsäkert. 

Buller 

Planförslagets användningssätt med möjlighet till fler bostäder bedöms inte 

vara störande för omgivningen enligt de riktvärden som anges i förordning 

(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. 

Enligt Boverket bör nya bostäder kunna medges där den dygnsekvivalenta 

ljudnivån vid fasad uppgår till 60 dBA och i vissa fall där ljudnivån överstiger 

60 dBA, under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst 45 

dBA vid fasad) eller i varje fall en ljuddämpad sida (45–50 dBA vid fasad). 

Illustration som visar hur dagvattnet leds. 
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Planbestämmelsen f1 finns med i plankartan och anger att ”Minst hälften av 

bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en ljuddämpad sida”. 

 

Planens konsekvenser 

Behovsbedömning 

En behovsbedömning har upprättats och ingår i planhandlingarna. Där fram-

går att genomförandet av detaljplanen inte antas medföra någon betydande 

miljöpåverkan (EU-direktiv 2001/42 EG), 6 kap miljöbalken. 

Miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte 

upprättas.  

Planens genomförande strider inte mot mark- och vattenanvändningen i 

översiktsplanen. Detaljplanens genomförande strider inte heller mot de 

föreslagna lokala miljömålen och inte heller mot de långsiktiga miljömål som 

beslutats nationellt och regionalt. 

 

 

 

 

Bullerutredningar för Vimmerby tätort har genomförts av Ramböll (daterad 2013-08-22) 

för både sommartrafik och vintertrafik.  
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Miljökonsekvenser 

Natur- och vattenområden 

De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte: 

• Stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning 

med mark- och vattenområden, 3 kap miljöbalken. 

• Stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med 

mark och vatten för vissa områden i landet, 4 kap miljöbalken. 

Riksintressen och skyddade områden 

De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte beröra skyddade 

områden, 7 kap miljöbalken. 

Landskapsbild 

För att kunna bygga ett, i huvudsak, slutet kvarter på Stören krävs 

planläggning av omkringliggande mark för bostadsändamål. Detta för att 

möjliggöra ett stadsmässigt sammanhållet bostadskvarter med en kringbyggd 

innergård. Därmed kan även parkeringsbehovet för fastigheten lösas på ett 

bra sätt. 

Konsekvenser för miljökvalitetsnormer 

De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte medverka till att 

miljökvalitetsnormerna överskrids, 5 kap miljöbalken. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster (ytvatten, grundvatten och 

skyddade områden) syftar till att tillståndet i våra vatten inte ska försämras 

och att alla vatten ska uppnå en bestämd miljökvalitet. Kvaliteten på grund-

vattenförekomster bedöms inte försämras. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för samtliga yt- och grundvattenförekomster 

inom Sverige infördes i december 2009 och Vimmerby kommun omfattas av 

föreskrifterna i Södra Östersjöns vattendistrikt. Den ytvattenförekomst som 

ligger närmast planområdet är Stångån: Högerumsån–Älsterebäcken–

SE638915–150304.  
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För området gäller att följande kvalitetskrav ska uppnås:  

Ekologisk status: god status 2021. Idag bedöms den måttlig. Åtgärder krävs 

för att god ekologisk status ska kunna uppnås till år 2021.  

Kemisk status: god status 2015. Idag bedöms den som god (exklusive 

kvicksilver). 

 

Stångån är negativt påverkad, främst av övergödning, vilket är tydligast i sjön 

Krön. Även jordbrukspåverkan märks då det längs långa sträckor odlas 

alldeles intill ån och det är brist på skuggande vegetation i åkanten. Efter 

årsrensningen 2015-16 är detta särskilt tydligt. Detta medför att fisk och andra 

djur missgynnas.  

 

Detaljplanen i sig bedöms inte påverka MKN för vatten negativt. Kommunen 

bedömer att det inte blir någon ökning av dagvattenpåverkan på 

ytvattenförekomsten Stångån. 

Miljökvalitetsnormer för luft 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa 

och miljön. Gällande miljökvalitetsnormer (MKN) enligt svensk för-

fattningssamling (SFS 2001:527) för luft, med gränsvärden för kväveoxid, 

kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, partiklar (PM10) i utomhusluft, 

bensen och ozon, bedöms inte överskridas på grund av planförslaget.  

Inga mätningar har genomförts i kommunen men luftkvalitén bedöms som 

god och gynnas av att naturområdena i kommunen är omfattande och att orten 

är förhållandevis liten. Detaljplanen bedöms inte innebära någon försämring 

av luftkvaliteten. 

Miljökvalitetsnormer för buller 

Enligt exponeringsberäkningar kommer bullersituationen i Vimmerby tätort 

förbättras i framtiden, trots förväntade trafikökningar och befolkningstillväxt. 

Den främsta anledningen till att det trots trafikökningen blir en förbättrad 

bullermiljö i tätorten, är att det har beslutats om att sänka hastigheten på flera 

håll inom tätorten. Om de framtida hastighetsgränserna hade applicerats på 

dagens trafikflöden, skulle bullermiljön förbättras i ännu högre grad.  
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Ekonomiska konsekvenser 

Förtätning är ett sätt att skapa en mer hållbar stadsutveckling. En tätare stad 

anses av flera vara mer energieffektivare och leder till färre utsläpp eftersom 

invånarna bor närmare arbeten och lokal service, därmed är behovet av bil 

mindre. Istället främjas andra färdsätt såsom att gå, cykla eller färdas med 

kollektivtrafik. Genom att bygga i redan exploaterade områden kan den 

befintliga infrastrukturen och servicen nyttjas bättre. 

Sociala konsekvenser 

Det råder bostadsbrist i Vimmerby tätort. Genom förtätning av samhället kan 

fler bostäder skapas i anslutning till befintlig infrastruktur. Fler tätortsnära 

boenden möjliggör befolkningstillväxt och skapar sociala fördelar med 

gemensamma ytor och miljöer för möten med hållbara bostadsmiljöer. 

Barnkonsekvenser 

Planförslaget medverkar inte till några negativa konsekvenser ur ett barn-

perspektiv. 

Jämställdhet 

De tjänstepersoner som har medverkat i arbetet med att ta fram 

detaljplanen har varit av både varierande ålder och kön. 

Tillgänglighet 

Bostadsexploateringen har goda förutsättningar att anpassas ur tillgänglig-

hetsperspektiv. God tillgänglighet till husens entréer säkerställs vid 

bygglovgivningen utifrån befintliga gatuhöjder på Rönnbärsgatan.  

Utformningen av stråket genom planområdet och den nya trottoaren längs 

Sveagatan ska ha en lutning på 1:20 vilket gör passagen mer tillgänglig.  

Fastighetskonsekvenser 

Större delen inom planområdet ägs idag av kommunen. Efter att planen har 

vunnit laga kraft ska all kvartersmark säljas till privat exploatör. Gatumark 

och GC-väg inom planområdet kommer fortsättningsvis vara allmän 

platsmark. Planförslaget medger samma utformning som på den intilliggande 

fastigheten Stören 3.  
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Allmän platsmark i form av gatumark från Vimmerby 3:3 kommer att övergå 

till kvartersmark för bostäder (privatägd mark). 

Det är möjligt att bilda ledningsrätt inom u-område. Det är VEMAB som är 

huvudman för ledningar.  

VIMMERBY 3:3 

Från Vimmerby 3:3 regleras den gatumark som berör detaljplan för del av 

Vimmerby 3:3 ”Rönnbärsgatan” till Stören 3. 

Det är möjligt att fastighetsreglera med Stören 3 när planen vunnit laga kraft. 

Det går även att avstycka till egen fastighet. 

Stören 3 

Kvartersmark för bostäder mot Rönnbärsgatan kv2 …. Fastighetsregleras till 

Stören 3. Ledningsrätt kan bildas. 

Från Stören 3 regleras ett gatuområde på … kv2 till Vimmerby 3:3 

Planens genomförande 

Organisatoriska frågor 

Allmänt 

En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, tekniska, 

ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 

ska kunna genomföras. Beskrivningen ska även redovisa vem som vidtar 

åtgärderna och när de ska vidtas. Genomförandebeskrivningen har ingen egen 

rättsverkan. 

Tidplan för genomförande 

Antagande av detaljplanen beräknas ske av kommunfullmäktige under hösten 

2018. Därefter är detaljplanens genomförandetid 5 år. 

Ansvarsfördelning 

Exploatören ska stå för eventuella förrättningskostnader hos lantmäteriet. 

VEMAB upprättar anslutningspunkter för vatten, avlopp och dagvatten. 
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Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark, det vill säga för lokalgata 

samt gång- och cykelväg. 

Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) ansvarar för VA- och elledningar. 

Avtal 

Vimmerby kommun har tecknat ett markanvisningsavtal med FB bostad AB.  

Fastighetsfrågor 

Exploatör initierar nödvändiga fastighetsbildningar inom planområdet och 

svarar för samtliga fastighetsbildningskostnader. 

Ledningsrätt kan bildas för vatten- och avloppsledningar samt elledningar 

över kvartersmark. 

Ekonomiska frågor 

Plankostnaderna regleras i ett plankostnadsavtal som upprättats innan 

detaljplanearbetet påbörjats. Inga planavgifter tas därmed ut i samband med 

bygglovet. 

Exploatören ansöker om och står för samtliga förrättningskostnader till 

Lantmäteriet. 

Bygglovsavgift tas ut av exploatör i samband med bygglovgivning. VA-

avgifter tas ut enligt gällande taxa. 

Rönnbärsgatan bredd kommer att begränsas, detta kan medföra extra kostnad 

vid snöröjning då det inte finns plats att skyffla det åt sidan utan snön måste 

fraktas bort.  

När det gäller kostnader för flyttning av befintliga va-ledningar som beror på 

den fysiska utformningen av detaljplaneområdet ska dessa bekostas av 

exploatören. 

Tekniska utredningar 

Utredningar som ligger till grund för utformning och ställningstaganden: 

• Trafikanalys Vimmerby, Ramboll 2013-08-20 

• Bullerkartläggning Vimmerby tätort, Ramboll 2013-08-22 
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• Hastighetsplan - Rätt fart i staden, Ramboll 2014-12-08 

• Gestaltningsprogram Vackra Vimmerby, Tengbom 2016-06-22 

 

Medverkande tjänstepersoner 

Detaljplanen har handlagts av Miljö- och byggnadsförvaltningen. Under 

arbetet har dessutom tjänstepersoner från Gatukontoret och Vemab deltagit. 

Sara Dolk, stadsarkitekt 

Gabriel Helgesson, planarkitekt 

Sten Ellingsworth, mätningsingenjör 
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§ 179 Dnr 2017/000305 214 

Kv. Stören: Köpeavtal mellan Vimmerby kommun och 
RO Förvaltning fastighets AB  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna köpeavtal 

för Kv. Stören Etapp 2 (del av Vimmerby 3:3) mellan Vimmerby kommun 

och FB projekt Stören AB, köpeskilling enligt överenskommelse 190 000 

kronor respektive värderingspris 640 900 kronor.  

Sammanfattning 

Tillträde sker 2018-09-25. En direkt protokolljustering krävs för att detta ska 

vara möjligt. 

 

Bakgrund 

Säljaren är ägare till fastigheten Vimmerby 3:3 i Vimmerby kommun.  

 

Säljarens avsikt är att, när det är lämpligt, erbjuda tomtmark för bebyggelse 

av flerbostadshus genom att överlåta områden av Vimmerby 3:3 som 

exploateringsfastighet. 

 

Ett markanvisningsavtal för ovan nämnda exploateringsfastigheter har 

tidigare upprättats mellan Säljaren och Köparen. Detta köpeavtal är kopplat 

till det markanvisningsavtalet och innefattar ett markområde av fastigheten 

Vimmerby 3:3. 

 

Markområdet är i sin tur uppdelat i två delar (Del 1 och Del 2), vilket 

framgår av köpeavtalets kartbilaga (Bilaga 1).  

Aktuell situation 

Säljaren överlåter Markområdet (Del 1 och Del 2) till Köparen. 

 

Köpeskillingen är ETTHUNDRANITTIOTUSEN/190 000:-/ kronor för Del 

1 av Markområdet och SEXHUNDRAFYRTIOTUSENNIOHUNDRA/640 

900:-/ kronor för Del 2 av Markområdet. 

 

Ett värderingsunderlag ligger till grund för köpeskillingen 

(SEXHUNDRAFEMTIO/650:-/ kronor per kvadratmeter BTA), vilket 
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regleras i tidigare upprättat markanvisningsavtal mellan Säljaren och 

Köparen, se Bilaga 4 i köpeavtalet. 

Del 1 av Markområdet behöver saneras för att det ska kunna bebyggas. 

Köparen genomför och har kostnadsansvaret för saneringen. Säljaren och 

Köparen har därför överenskommit att avdrag ska göras med  

TVÅHUNDRATUSEN/200 000:-/ kronor på köpeskillingen. Köpeskillingen 

för Del 1 som anges i 3 § är justerad med avdraget för saneringen. 

 

Med anledning av köpeskillingens justering enligt ovan och med hänvisning 

till 14 § samt tidigare upprättat markanvisningsavtal, se Bilaga 4, åtar sig 

Köparen allt miljöansvar kopplat till Markområdet. 

 

Bedömning 

Vimmerby kommuns mark- och exploateringsenhet bedömer försäljningen 

både gynnsam och säker att genomföra. Överenskommelser, villkor och krav 

framgår tydligt i både markanvisningsavtalet samt köpeavtalet. 

 

Finansiering 

Finansiering sker via mark- och exploateringsenhetens budget. 

 

Andreas Horste redogör för den övergripande ekonomiska kalkylen gällande 

Stören och hela projektet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna köpeavtal 

för Kv. Stören Etapp 2 (del av Vimmerby 3:3) mellan Vimmerby kommun 

och FB projekt Stören AB, köpeskilling enligt överenskommelse 190 000 

kronor respektive värderingspris 640 900 kronor.  

Beslutsunderlag 

Köpeavtal med tillhörande bilagor, id 62274 

Markanvisningsavtal med tillhörande bilagor, id 59325 

Tidigare upprättade köpeavtal. 

Planuppdrag, plankostnadsavtal och beslut avseende planändring. 

Samrådshandlingar: Plankarta samt plan- och genomförandebeskrivning 

enligt ovanstående.  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 3(3) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 



 

 
Post: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81  Vimmerby Besök: Stångågatan 28 

Telefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun@vimmerby.se Webbplats: www.vimmerby.se 

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

 
 
Samhällsbyggnadsavdelningen 

Sandra Torvaldsson 

 

Tjänsteskrivelse 
 

Sida 

1(2) 

Datum 

2018-07-18  
Referens 

VIMKS 2017/000305/214  

 
Id 

61811  

 

 

 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  
 
Kommunfullmäktige 

 

Köpeavtal, FB Projekt Stören AB, del av Vimmerby 3:3,  
Kv. Stören etapp 2, 2018  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna köpeavtal för Kv. Stören Etapp 2 (del av Vimmerby 3:3) 

mellan Vimmerby kommun och FB projekt Stören AB, köpeskilling 

enligt överenskommelse 190 000 kronor respektive värderingspris 

640 900 kronor 

Ärendet 

Bakgrund 

Säljaren är ägare till fastigheten Vimmerby 3:3 i Vimmerby kommun.  

 

Säljarens avsikt är att, när det är lämpligt, erbjuda tomtmark för bebyggelse av 

flerbostadshus genom att överlåta områden av Vimmerby 3:3 som 

exploateringsfastighet. 

 

Ett markanvisningsavtal för ovan nämnda exploateringsfastigheter har tidigare 

upprättats mellan Säljaren och Köparen. Detta köpeavtal är kopplat till det 

markanvisningsavtalet och innefattar ett markområde av fastigheten Vimmerby 

3:3. 

 

Markområdet är i sin tur uppdelat i två delar (Del 1 och Del 2), vilket framgår av 

köpeavtalets kartbilaga (Bilaga 1).  

Aktuell situation 

Säljaren överlåter Markområdet (Del 1 och Del 2) till Köparen. 

 

Köpeskillingen är ETTHUNDRANITTIOTUSEN/190 000:-/ kronor för Del 1 av 

Markområdet och SEXHUNDRAFYRTIOTUSENNIOHUNDRA/640 900:-/ 

kronor för Del 2 av Markområdet. 

 

Ett värderingsunderlag ligger till grund för köpeskillingen 

(SEXHUNDRAFEMTIO/650:-/ kronor per kvadratmeter BTA), vilket regleras i 

tidigare upprättat markanvisningsavtal mellan Säljaren och Köparen, se Bilaga 4 i 

köpeavtalet. 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/


 
 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Sandra Torvaldsson 
 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

2(2) 

Datum 

2018-06-24  
Referens 

VIMKS 2017/000305214  

  

 

 
Post: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81  Vimmerby Besök: Stångågatan 28 

Telefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun@vimmerby.se Webbplats: www.vimmerby.se 

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

Del 1 av Markområdet behöver saneras för att det ska kunna bebyggas. Köparen 

genomför och har kostnadsansvaret för saneringen. Säljaren och Köparen har 

därför överenskommit att avdrag ska göras med  

TVÅHUNDRATUSEN/200 000:-/ kronor på köpeskillingen. Köpeskillingen för 

Del 1 som anges i 3 § är justerad med avdraget för saneringen. 

 

Med anledning av köpeskillingens justering enligt ovan och med hänvisning till 

14 § samt tidigare upprättat markanvisningsavtal, se Bilaga 4, åtar sig Köparen 

allt miljöansvar kopplat till Markområdet. 

 

Tillträde sker 2018-09-25. En direkt protokolljustering krävs för att detta 

ska vara möjligt. 

Bedömning 

Vimmerby kommuns mark- och exploateringsenhet bedömer försäljningen både 

gynnsam och säker att genomföra. Överenskommelser, villkor och krav framgår 

tydligt i både markanvisningsavtalet samt köpeavtalet. 

Finansiering 

Finansiering sker via mark- och exploateringsenhetens budget. 

Beslutsunderlag 

Mappen 2017/000305 i Ciceron, innehållandes bland annat: 

- Köpeavtal med tillhörande bilagor, id 62274 

- Markanvisningsavtal med tillhörande bilagor, id 59325 

- Tidigare upprättade köpeavtal. 

- Planuppdrag, plankostnadsavtal och beslut avseende planändring. 

- Samrådshandlingar: Plankarta samt plan- och genomförandebeskrivning 

enligt ovanstående.  

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

Sandra Torvaldsson 

Mark- och exploateringsingenjör  

 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/
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Signatur Säljaren och Köparen……………. 

 

KÖPEAVTAL 
 

 

Säljare: 212000-0787 Vimmerby kommun, Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby, 

telefonnummer 0492-76 90 00, nedan kallad Säljaren. 

 

Köpare: 559018-6556 FB Bostad AB, Engelbrektsgatan 26, 411 37 Göteborg,  

telefonnummer 072-71 77 120, nedan kallad Köparen. 

 

 

1 § BAKGRUND 

Säljaren är ägare till fastigheten Vimmerby 3:3 i Vimmerby kommun.  

 

Säljarens avsikt är att erbjuda tomtmark för bebyggelse av flerbostadshus genom 

att överlåta områden av Vimmerby 3:3 som exploateringsfastighet. 

 

Ett markanvisningsavtal för ovan nämnda exploateringsfastigheter har tidigare 

upprättats mellan Säljaren och Köparen. Detta köpeavtal är kopplat till 

markanvisningsavtalet och innefattar ett markområde av fastigheten Vimmerby 

3:3, nedan kallat Markområdet. 

 

Markområdet är uppdelat i två delar och omfattar en areal på cirka 600 

kvadratmeter respektive 1250 kvadratmeter. Delarna har markerats i bifogad 

kartbilaga som Del 1 samt Del 2, se Bilaga 1. 

 

Parterna har nu överenskommit att Säljaren ska överlåta Markområdet till 

Köparen på nedan angivna villkor. 

 

2 § ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING 

 Säljaren överlåter Markområdet till Köparen. 

 

3 § KÖPESKILLING 

Köpeskillingen är ETTHUNDRANITTIOTUSEN/190 000:-/ kronor för Del 1 

av Markområdet och SEXHUNDRAFYRTIOTUSENNIOHUNDRA/640 900:-/ 

kronor för Del 2 av Markområdet. 

 

Ett värderingsunderlag ligger till grund för köpeskillingen 

(SEXHUNDRAFEMTIO/650:-/ kronor per kvadratmeter BTA), vilket regleras i 

tidigare upprättat markanvisningsavtal mellan Säljaren och Köparen,  

se Bilaga 4.  
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Signatur Säljaren och Köparen……………. 

 

4 § TILLTRÄDE 

 Tillträde till Markområdet sker 2018-09-25. 

 

5 § BETALNINGSVILLKOR 

Köpeskillingen ska betalas av Köparen senast på tillträdesdagen genom 

insättning på Säljarens bankgironummer 577-2777. 

 

Om köpeskillingen inte betalas i tid har Säljaren rätt att häva köpet. 

 

6 § KÖPEBREV 

När köpeskillingen är betald ska Säljaren kvittera och överlämna köpebrev till 

Köparen. 

 

7 § ÖVERLÄMNANDE AV HANDLINGAR 

I samband med att köpebrevet överlämnas ska Säljaren överlämna eventuella 

handlingar som Säljaren innehar rörande Markområdet. 

 

8 § FÖRSÄKRING 

 Säljaren ansvarar för att Markområdet är försäkrat fram till tillträdesdagen. 

 

9 § AVKASTNING OCH SKATT 

Skatt och andra utgifter för Markområdet som belöper på tiden före 

tillträdesdagen ska betalas av Säljaren och för tiden därefter av Köparen. 

Motsvarande fördelning gäller för inkomster av Markområdet. 

 

10 § MILJÖANSVAR 

Del 1 av Markområdet behöver saneras för att det ska kunna bebyggas. Köparen 

genomför och har kostnadsansvaret för saneringen. Säljaren och Köparen har 

därför överenskommit att avdrag ska göras med  

TVÅHUNDRATUSEN/200 000:-/ kronor på köpeskillingen. Köpeskillingen för 

Del 1 som anges i 3 § är justerad med avdraget för saneringen. 

 

Med anledning av köpeskillingens justering enligt ovan och med hänvisning till 

14 § samt tidigare upprättat markanvisningsavtal, se Bilaga 4, åtar sig Köparen 

allt miljöansvar kopplat till Markområdet. 

 

11 § LANTMÄTERIFÖRRÄTTNING, LAGFART OCH INTECKNING 

Avsikten är att Del 1 och Del 2 av Markområdet ska bilda två nya separata 

fastigheter genom avstyckning från Vimmerby 3:3. Säljaren ansvarar för att 

ansökan om lantmäteriförrättning inlämnas till Lantmäteriet. Köpet får då ligga 

till grund som överenskommelse enligt fastighetsbildningslagen. Köparen 

biträder härmed Säljarens ansökan om lantmäteriförrättning. Köparen ansöker 

om lagfart för de nybildade fastigheterna, betalar kostnader för lagfart och 

inteckning samt övriga lantmäterikostnader.  
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Signatur Säljaren och Köparen……………. 

 

 

12 § ÖVRIGA KOSTNADER 

Köparen står för övriga kostnader förenade med detta köp. 

 

13 § INTECKNINGAR OCH BELASTANDE RÄTTIGHETER 

Såvitt Säljaren känner till så belastas inte Markområdet av några rättigheter. 

Eventuella rättigheter som framkommer går inte automatiskt över på Köparen. 

 

Det finns ledningar i Markområdet enligt ledningskoll utfärdad 2018-06-28, se 

Bilaga 2 och Bilaga 3. Det är inte utrett om det finns några rättigheter kopplade 

till ledningarna. Ledningarna har stor betydelse för infrastrukturen i Vimmerby 

stad och att dessa får ligga kvar. Köparen medger härmed att respektive 

ledningshavare får servitut eller ledningsrätt utan ersättning för upplåtelse av 

ledningsutrymme för framtida drift, underhåll och förnyelse av ledningarna. 

 

14 § ÅTGÄRD OCH FLYTT AV LEDNINGAR 

Köparen bekostar åtgärd av den VA-ledning som korsar Del 2 av Markområdet, 

se Bilaga 2. Säljaren står för övriga kostnader kopplade till flytt av ledningar 

utanför Del 1 och Del 2 av Markområdet. 

 

15 § GARANTIER OCH FRISKRIVNING 

Markområdet överlåts i befintligt och av Köparen besiktat skick. Köparen har 

beretts tillfälle att fullgöra sin undersökningsplikt enligt 4 kap jordabalken och 

10 kap miljöbalken. Köparen är medveten om att Markområdet kan vara 

förorenat och att detta kan komma att medföra kostnader för Köparen i samband 

med en eventuell efterbehandling av Markområdet. Köparen godtar 

Markområdets skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk på grund 

av markföroreningar eller andra fel i Markområdet. 

 

Säljaren har inte lämnat garanti, utfästelse eller annan uppgift beträffande 

Markområdets skick än vad som uttryckligen framgår skriftligen av detta 

köpeavtal. 

 

Köparen förbinder sig att svara för samt bekosta åtgärder för utredning, men 

även efterbehandling av sådana föroreningar som uppkommit av den verksamhet 

som har bedrivits på Markområdet och som finns i Markområdet på 

tillträdesdagen. Parterna är överens om att Köparen ska hålla Säljaren skadeslös 

med anledning av krav på efterbehandling från myndighet eller tredje man. 

 

Köparen avstår härmed från att ställa några anspråk mot Säljaren vad gäller 

Markområdets mark- och grundläggningsförhållanden. 

 

16 § BYGGNADSSKYLDIGHET 

Köparens byggnadsskyldighet regleras i tidigare upprättat markanvisningsavtal 

mellan Säljaren och Köparen, se Bilaga 4. 
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Signatur Säljaren och Köparen……………. 

 

17 § ÖVRIGA AVGIFTER 

 Köparen erinras om skyldigheten att betala anläggningsavgift för el, vatten och 

avlopp enligt gällande taxa. Köparen erinras vidare att erlägga avgift för 

bygglov, nybyggnadskarta, utsättning och andra tillkommande avgifter som av 

kommunfullmäktige är fastställda enligt taxa. 

 

18 § BILAGOR 

Följande handlingar utgör bilagor till detta köpeavtal: 

1. Kartbilaga utvisande Markområdet, Bilaga 1. 

2. Kartbilaga utvisande ledningar från Vimmerby Energi & Miljö AB, Bilaga 2. 

3. Kartbilaga utvisande ledningar från Skanova, Bilaga 3. 

4. Tidigare upprättat markanvisningsavtal, se Bilaga 4. 

 

19 § TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR 

 Ändring av eller tillägg till detta köpeavtal ska göras skriftligen och vara 

godkända av båda parter för sin giltighet. 

 

20 § GILTIGHETSFÖRUTSÄTTNING 

Detta köpeavtal är giltigt endast under förutsättning av  

 Kommunfullmäktiges godkännande av detta köp. 

 

Om inte ovan nämnda förutsättning uppfylls är detta köpeavtal till alla delar 

förfallet. 

 

21 § GODKÄNNANDE 

Detta köpeavtal har upprättats i TRE/3/ likalydande exemplar, ett till vardera 

parten och ett till Lantmäteriet. 
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Signatur Säljaren och Köparen……………. 

 

 

 

 

____________________________  _____________________________ 

Ort och datum      Ort och datum  

 

 

VIMMERBY KOMMUN   FB BOSTAD AB 

 

 

 

_____________________________     _____________________________ 

Tomas Peterson   Henrik Lindblad  

Kommunalråd   FB Bostad AB 

Vimmerby kommun 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Carolina Leijonram   Andréas Ask 

Kommundirektör   FB Bostad AB 

 

 

Vimmerby kommuns företrädares namnteckningar bevittnas: 

 

 

 

_____________________________  _____________________________ 



 

 

 

BILAGA 1 



 

 

 

BILAGA 2 



 

 

 

BILAGA 3 



 

 

 

BILAGA 4 
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Karta till köpeavtal mellan Vimmerby kommun 
och FB Projekt Stören AB.
Skala 1:1000
Augusti 2018
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Telefon: 026-123500

Svar Direkt

Ordernummer: 1131558 
Ledningskollen ref: 20180627-0353

Anmälen mottagen datum 2018-06-27 Handläggare: Anna E
Frågeställare: Vimmerby Energi & Miljö AB

(frågare)
Kontaktperson: Kim Petersson
Epost: kim.petersson@vimmerby.se

Telefon: Jobb: 0492769052 Privat:
0492769052

Gatuadress: Rönnbärsgatan 13
Fastighetsbet:
Postnummer/Postort: 59837 VIMMERBY

Kommentar:

Aktivitet Infrastrukturägare Villkor/Riktlinjer
Gräv enligt karta Skanova https://geokollen.se/riktlinjer/2

Du som beställt denna ledningsanvisning (eller din representant) - Observera att:
Samtliga villkor och riktlinjer för ledningsanvisningen finns publicerad på https://geokollen.se/riktlinjer. Det är din skyldighet att ta del av
dessa före markarbete påbörjas.

Om skada sker på anläggning skall du omedelbart göra följande:

1. Ta reda på referensnumret från Ledningskollen för denna ledningsanvisning, t ex 20140101-0001
2. Kontakta Nätägaren.Uppge referensnummer.

Säkerhetsavståndet vid markarbeten är minst 1 meter på vardera sidan om anläggningen, eller av fälttekniker här angivet större värde [....].
Säkerhetsavståndet kan skilja mellan nätägare vid vissa arbetsmetoder, se riktlinjer/villkor innan markarbete påbörjas. Markarbeten
närmare anläggningen får endast ske med handverktyg.

Utsättningen gäller i 1 månad från datum för utförandet. Det är ditt ansvar att säkra och bevara markeringar till dess markarbeten avslutats.

Gällande tillstånd och föreskrifter för grävning, se respektive kommuns anvisningar innan markarbete påbörjas.

Har du några frågor kring denna ledningsanvisning – kontakta Geomatikks kundmottagning på 026 123500.

1131558

https://geokollen.se/riktlinjer/2
https://geokollen.se/riktlinjer
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 181 Dnr 2018/000068 253 

Försäljning av Snickaren 16, Gjuteribolaget 
Bearbetning i Vimmerby AB 2018: Köpeavtal, 
kreditupplysning, värdering, tjänsteskrivelse m.m 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna 

köpeavtal med tillhörande bilagor mellan Vimmerby kommun och 

Gjuteribolaget Bearbetning i Vimmerby AB rörande försäljning av 

fastigheten Snickaren 16, enligt värderat pris 4 900 000 kronor 

Sammanfattning 

Andreas Horste, gatuchef, redogör för historiken kring fastigheten. 

Kommunen överlåter fastigheten Snickaren 16 till Gjuteribolaget 

Bearbetning i Vimmerby AB 

Köpeskillingen är FYRAMILJONERNIOHUNDRATUSEN/4 900 000:-/ 

kronor, enligt värdering. 

Tillträde sker 1 november 2018. 

Vimmerby kommuns mark- och exploateringsenhet bedömer försäljningen 

säker och lämplig att genomföra.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna 

köpeavtal med tillhörande bilagor mellan Vimmerby kommun och 

Gjuteribolaget Bearbetning i Vimmerby AB rörande försäljning av 

fastigheten Snickaren 16, enligt värderat pris 4 900 000 kronor 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut 2018-08-21 § 189 

Id 61886 Köpeavtal 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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Samhällsbyggnadsavdelningen 

Sandra Torvaldsson 

 

Tjänsteskrivelse 
 

Sida 

1(2) 

Datum 

2018-06-28  
Referens 

VIMKS 2018/000068/253  

 
Id 

60224  

 

 

 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  
 
Kommunfullmäktige 

 

Försäljning av Snickaren 16, Gjuteribolaget Bearbetning i 
Vimmerby AB 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att godkänna köpeavtal med tillhörande bilagor mellan Vimmerby 

kommun och Gjuteribolaget Bearbetning i Vimmerby AB rörande 

försäljning av fastigheten Snickaren 16, enligt värderat pris 

4 900 000 kronor 

Ärendet 

Bakgrund 

Kommunen är ägare till fastigheten Snickaren 16 i Vimmerby kommun, se  

Bilaga 1 i köpeavtalet. Gjuteribolaget hyr samtliga lokaler på fastigheten genom 

ett hyresavtal som är daterat den 28 december 2011, se Bilaga 2 i köpeavtalet. 

 

Kommunens har vid tidigare tillfälle initierat försäljning av fastigheten och 

Gjuteribolaget har visat intresse i att få köpa den. 

 

Parterna har nu överenskommit att Kommunen ska överlåta fastigheten till 

Gjuteribolaget. 
 

Under januari 2018 fick Samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att påbörja 

försäljningen av Snickaren 16. 

Aktuell situation 

Kommunen överlåter fastigheten Snickaren 16 till Gjuteribolaget Bearbetning i 

Vimmerby AB. 

 

Köpeskillingen är FYRAMILJONERNIOHUNDRATUSEN/4 900 000:-/ kronor, 

enligt värdering. 

 

Tillträde sker 1 november 2018. 

Bedömning 

Vimmerby kommuns mark- och exploateringsenhet bedömer försäljningen säker 

och lämplig att genomföra. 

 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/


 
 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Sandra Torvaldsson 
 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

2(2) 

Datum 

2018-06-28  
Referens 

VIMKS 2018/000068/253  
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Finansiering 

Finansiering sker via Mark- och exploateringsenhetens budget. 

 

Det bokförda värdet för fastigheten Snickaren 16 är 6 927 401 kronor, daterat 

2018-06-30. Försäljningen är därmed förenad med reaförlust. Situationen är 

införstådd med anledning av den historiska bakgrund som ligger till grund för 

detta utfall.  

Beslutsunderlag 

Köpeavtal med tillhörande bilagor.  

Id: 61886 

Dnr mapp: 2018/000068  

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Fastighetskontoret 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Vimmerby Energi och Miljö AB 

Sandra Torvaldsson 

Mark- och exploateringsingenjör  

 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/


 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 189 Dnr 2018/000068 253 

Försäljning av Snickaren 16, Gjuteribolaget 
Bearbetning i Vimmerby AB 2018: Köpeavtal, 
kreditupplysning, värdering, tjänsteskrivelse m.m 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 

besluta att godkänna köpeavtal med tillhörande bilagor mellan Vimmerby 

kommun och Gjuteribolaget Bearbetning i Vimmerby AB rörande 

försäljning av fastigheten Snickaren 16, enligt värderat pris 4 900 000 kronor 

Sammanfattning 

Kommunen överlåter fastigheten Snickaren 16 till Gjuteribolaget 

Bearbetning i Vimmerby AB 

Köpeskillingen är FYRAMILJONERNIOHUNDRATUSEN/4 900 000:-/ 

kronor, enligt värdering. 

Tillträde sker 1 november 2018. 

Vimmerby kommuns mark- och exploateringsenhet bedömer försäljningen 

säker och lämplig att genomföra.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att godkänna köpeavtal med tillhörande bilagor mellan Vimmerby kommun 

och Gjuteribolaget Bearbetning i Vimmerby AB rörande försäljning av 

fastigheten Snickaren 16, enligt värderat pris 4 900 000 kronor 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

___________________ 

 











































 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(3) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 189 Dnr 2018/000256 31 

GC-väg Gullringen investeringslista framskrivning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att bygga GC-väg i Gullringen längs med Storgatan till en kostnad för  

700 000 kr 

 

att finansiering sker med likvida medel 

Sammanfattning 

Ola Gustafsson (KD) har genom motion väckt frågan om behovet av en 

förlängning av den befintliga gång- och cykelvägen längs med Storgatan i 

Gullringen. Storgatan trafikeras av tung trafik och behovet av en utbyggnad 

av befintlig gång- och cykelväg har lyfts fram vid arbetet med den lokala 

utvecklings- och översiktsplanen 2007 och vid politikercaféet i Gullringen i 

september 2009. Den aktuella gång- och cykelvägen upphör idag i höjd med 

Idrottsgatan. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det viktigt att en utbyggnad som 

medför en sammanhållen gång- och cykelväg från Kvarngatan till Sjöstigen 

verkligen blir utförd. En förlängning skulle innebära en säkrare skolväg för 

skolbarn och andra oskyddade trafikanter.  

 

Ärendet 

Samhällsbyggnadsavdelningen har vid samtal med trafikverkets 

representanter diskuterat frågan. Trafikverket ställer sig i princip positivt till 

att bygga GC-väg längs den ca 400 m långa sträcka där det i dag saknas, men 

sagt att det tar tid om Trafikverket ska bygga den. En utbyggnad av GC-

vägen sker lämpligast parallellt och i anslutning till länsväg 822. Själva GC-

vägen planeras att byggas under hösten 2018 i kommunens regi. Det bör 

dock avvaktas med att asfaltera tills våren 2019 så att eventuella sättningar 

kan justeras före.  

 

 

 

 

 

Finansiering 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(3) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-11-23 KF § 260 får inga 

investeringar påbörjas utan särskilda beslut i fullmäktige, som ska åtföljas av 

en lista på redan fattade beslut samt finansiering och totalt låneskuld.  

Finansiering föreslås ske genom likvida medel. Ett nytt projekt som innebär 

en utökning av befintlig investeringsram. 

Vimmerby kommun skuld per 2018-06-19 är ca 479 miljoner 

 

Då är ej bolagen inräknade. 

189 miljoner är ett leasinglån till VEMAB. 

 

Tidigare fattade beslut om investeringar är: 

 

KF § 15, 260 tkr, Campus 

KF § 241, 1 592 tkr, Folkets park 

KF § 268, 200 tkr, Lillån 

KF § 37, 1 410 tkr, Fiberinvestering  

KF § 122, 1 600 tkr, Tillbyggnad av personalutrymmen på Villekulla

  

KF § 87, 782 tkr, Renovering av Boken 2, Prästgården vid Näs 

KF § 90, 3 000 tkr, Installation av ventilation i Södra Vi skola 

KF § 91, 1 000 tkr, Energieffektiviseringar 

KF § 92, 1 000 tkr, Verksamhetsanpassningar 

KF § 93, 2 000 tkr, Omläggning av del av tak – stadshuset 

KF § 94, 1 600 tkr, Projektering av A-L skolan 

KF § 95, 1 300 tkr, Nytt passersystem och skalskydd –stadshuset 

KF § 96, 100 tkr, Vackra Vimmerby 

KF § 198, 932 tkr, Ceosvallen, iordningställande 

 

Summa KF beviljade investeringsprojekt till sista maj, 48 250 tkr. 

 

 

Ola Gustafsson (KD) och Peter Högberg (S) yrkar bifall.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att bygga GC-väg i Gullringen längs med Storgatan till en kostnad för  

700 000 kr 

att finansiering sker med likvida medel 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av Maria Åkerö, GC-väg Gullringen, ID 60934 

Motion väckt av Ola Gustafsson (KD) (ID 2010.1967). 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 3(3) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 149, 2010-08-30. 

Kommunstyrelsens beslut KS § 198, 2010-09-07. 

Kommunstyrelsens beslut 2014-05-13 § 187, ”Utredning av 

investeringskostnad för komplettering av GC-väg i Gullringen – Uppdrag” 

Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande daterad 2014-05-04 utred 

investeringskostnad för komplettering av GC-väg i Gullringen, ID 45275 

Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande daterad 2014-08-11 Förslag att 

komplettera GC-vägen i Gullringen, ID 45669 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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Samhällsbyggnadsavdelningen 

Maria Åkerö 

 

Tjänsteskrivelse 
 

Sida 

1(3) 

Datum 

2018-06-19  
Referens 

VIMKS 2018/000256/31  

 
Id 

60934  

 

 

 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  
 
Kommunstyrelsen 

 

GC-väg Gullringen investeringslista framskrivning 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

att  bygga GC-väg i Gullringen längs med Storgatan till en kostnad för 

700 000 kr 

att finansiering sker med likvida medel 

 

Sammanfattning 

Ola Gustafsson (kd) har genom motion väckt frågan om behovet av en förlängning 

av den befintliga gång- och cykelvägen längs med Storgatan i Gullringen. 

Storgatan trafikeras av tung trafik och behovet av en utbyggnad av befintlig gång- 

och cykelväg har lyfts fram vid arbetet med den lokala utvecklings- och 

översiktsplanen 2007 och vid politikercaféet i Gullringen i september 2009. Den 

aktuella gång- och cykelvägen upphör idag i höjd med Idrottsgatan. Ur 

trafiksäkerhetssynpunkt är det viktigt att en utbyggnad som medför en 

sammanhållen gång- och cykelväg från Kvarngatan till Sjöstigen verkligen blir 

utförd. En förlängning skulle innebära en säkrare skolväg för skolbarn och andra 

oskyddade trafikanter.  

Ärendet 

Samhällsbyggnadsavdelningen har vid samtal med trafikverkets representanter 

diskuterat frågan. Trafikverket ställer sig i princip positivt till att bygga GC-väg 

längs den ca 400 m långa sträcka där det i dag saknas, men sagt att det tar tid om 

Trafikverket ska bygga den. En utbyggnad av GC-vägen sker lämpligast parallellt 

och i anslutning till länsväg 822. Själva GC-vägen planeras att byggas under 

hösten 2018 i kommunens regi. Det bör dock avvaktas med att asfaltera tills våren 

2019 så att eventuella sättningar kan justeras före. Idag ligger projektet planerat 

till 2020 men tidigareläggs i samband med detta förslag till 2018. 

 

Finansiering 

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-11-23 KF § 260 får inga investeringar 

påbörjas utan särskilda beslut i fullmäktige, som ska åtföljas av en lista på redan 

fattade beslut samt finansiering och totalt låneskuld.  

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/


 
 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Maria Åkerö 
 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

2(3) 

Datum 

2018-06-19  
Referens 

VIMKS 2018/00025631  
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Finansiering föreslås ske genom likvida medel. Ett nytt projekt som innebär en 

utökning av befintlig investeringsram. 

Vimmerby kommun skuld per 2018-06-19 är ca 479 miljoner 

 

 

 

Då är ej bolagen inräknade. 

189 miljoner är ett leasinglån till VEMAB. 

Tidigare fattade beslut om investeringar är: 

 

 KF § 15, 260 tkr, Campus 

 KF § 241, 1 592 tkr, Folkets park 

 KF § 268, 200 tkr, Lillån 

 KF § 37, 1 410 tkr, Fiberinvestering  

 KF § 122, 1 600 tkr, Tillbyggnad av personalutrymmen på Villekulla  

 KF § 87, 782 tkr, Renovering av Boken 2, Prästgården vid Näs  

 KF § 90, 3 000 tkr, Installation av ventilation i Södra Vi skola  

 KF § 91, 1 000 tkr, Energieffektiviseringar    

 KF § 92, 1 000 tkr, Verksamhetsanpassningar    

 KF § 93, 2 000 tkr, Omläggning av del av tak – stadshuset   

 KF § 94, 1 600 tkr, Projektering av A-L skolan   

 KF § 95, 1 300 tkr, Nytt passersystem och skalskydd – stadshuset  

 KF § 96, 100 tkr, Vackra Vimmerby 

 KF § 198, 932 tkr, Ceosvallen, iordningställande 

 

Summa KF beviljade investeringsprojekt till sista maj, 48 250 tkr.  

Beslutsunderlag 

Motion väckt av Ola Gustafsson (kd) (ID 2010.1967). 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 149, 2010-08-30. 

Kommunstyrelsens beslut KS § 198, 2010-09-07. 

Kommunstyrelsens beslut 2014-05-13 § 187, ”Utredning av 

investeringskostnad för komplettering av GC-väg i Gullringen – 

Uppdrag” 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/


 
 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Maria Åkerö 
 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

3(3) 

Datum 

2018-06-19  
Referens 

VIMKS 2018/00025631  
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Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande daterad 2014-05-04 utred 

investeringskostnad för komplettering av GC-väg i Gullringen, ID 

45275 

Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande daterad 2014-08-11 

Förslag att komplettera GC-vägen i Gullringen, ID 45669 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 

 Samhällsbyggnadsavdelningen  

 Ekonomikontoret  

 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/


 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(3) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-19 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 178 Dnr 2018/000256 31 

GC-väg Gullringen investeringslista framskrivning 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 

 

att bygga GC-väg i Gullringen längs med Storgatan till en kostnad för  

700 000 kr 

 

att finansiering sker med likvida medel. 

 

Sammanfattning 

Ola Gustafsson (kd) har genom motion väckt frågan om behovet av en 

förlängning av den befintliga gång- och cykelvägen längs med Storgatan i 

Gullringen. Storgatan trafikeras av tung trafik och behovet av en utbyggnad 

av befintlig gång- och cykelväg har lyfts fram vid arbetet med den lokala 

utvecklings- och översiktsplanen 2007 och vid politikercaféet i Gullringen i 

september 2009. Den aktuella gång- och cykelvägen upphör idag i höjd med 

Idrottsgatan. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det viktigt att en utbyggnad som 

medför en sammanhållen gång- och cykelväg från Kvarngatan till Sjöstigen 

verkligen blir utförd. En förlängning skulle innebära en säkrare skolväg för 

skolbarn och andra oskyddade trafikanter.  

 

Ärendet 

Samhällsbyggnadsavdelningen har vid samtal med trafikverkets 

representanter diskuterat frågan. Trafikverket ställer sig i princip positivt till 

att bygga GC-väg längs den ca 400 m långa sträcka där det i dag saknas, men 

sagt att det tar tid om Trafikverket ska bygga den. En utbyggnad av GC-

vägen sker lämpligast parallellt och i anslutning till länsväg 822. Själva GC-

vägen planeras att byggas under hösten 2018 i kommunens regi. Det bör 

dock avvaktas med att asfaltera tills våren 2019 så att eventuella sättningar 

kan justeras före.  

 

 

 

Finansiering 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(3) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-19 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-11-23 KF § 260 får inga 

investeringar påbörjas utan särskilda beslut i fullmäktige, som ska åtföljas av 

en lista på redan fattade beslut samt finansiering och totalt låneskuld.  

Finansiering föreslås ske genom likvida medel. Ett nytt projekt som innebär 

en utökning av befintlig investeringsram. 

Vimmerby kommun skuld per 2018-06-19 är ca 479 miljoner 

 

Då är ej bolagen inräknade. 

189 miljoner är ett leasinglån till VEMAB. 

 

Tidigare fattade beslut om investeringar är: 

 

• KF § 15, 260 tkr, Campus 

• KF § 241, 1 592 tkr, Folkets park 

• KF § 268, 200 tkr, Lillån 

• KF § 37, 1 410 tkr, Fiberinvestering  

• KF § 122, 1 600 tkr, Tillbyggnad av personalutrymmen på 

Villekulla  

• KF § 87, 782 tkr, Renovering av Boken 2, Prästgården vid Näs 

• KF § 90, 3 000 tkr, Installation av ventilation i Södra Vi skola 

• KF § 91, 1 000 tkr, Energieffektiviseringar 

• KF § 92, 1 000 tkr, Verksamhetsanpassningar 

• KF § 93, 2 000 tkr, Omläggning av del av tak – stadshuset 

• KF § 94, 1 600 tkr, Projektering av A-L skolan 

• KF § 95, 1 300 tkr, Nytt passersystem och skalskydd –

stadshuset 

• KF § 96, 100 tkr, Vackra Vimmerby 

• KF § 198, 932 tkr, Ceosvallen, iordningställande 

 

Summa KF beviljade investeringsprojekt till sista maj, 48 250 tkr.  

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

att bygga GC-väg i Gullringen längs med Storgatan till en kostnad för  

700 000 kr, 

 

Att finansiering sker med likvida medel. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av Maria Åkerö, GC-väg Gullringen, ID 60934 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 3(3) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-19 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Motion väckt av Ola Gustafsson (kd) (ID 2010.1967). 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 149, 2010-08-30. 

Kommunstyrelsens beslut KS § 198, 2010-09-07. 

Kommunstyrelsens beslut 2014-05-13 § 187, ”Utredning av 

investeringskostnad för komplettering av GC-väg i Gullringen – Uppdrag” 

Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande daterad 2014-05-04 utred 

investeringskostnad för komplettering av GC-väg i Gullringen, ID 45275 

Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande daterad 2014-08-11 Förslag att 

komplettera GC-vägen i Gullringen, ID 45669 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen  

Ekonomiavdelningen  

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 199 Dnr 2016/000265 109 

Medborgarförslag om planteringar runt damm och 
utmed gångbana vid Vimarhaga 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med motiveringen att 

ekonomiska förutsättningar för plantering och skötsel av träd och buskar vid 

Vimarhaga saknas inom samhällsbyggnadsavdelningen.  

Sammanfattning 

Ärendet 

Medborgarförslag har lämnats in av boende på Borgaregatan i Vimmerby. 

Vi som bor vid området kring dammen vid Vimarhaga/Borghaga tycket att 

det är för mycket öppen yta mellan dammen och parkeringen. Vi vill därför 

se plantering av träd på nämnda yta och även växter och blommor runt 

dammen så att området ser trevligare ut. Vi blev lovade en allé utmed den 

nylagda gångbanan som går längs med baksidan på våra hus. Den vill vi att 

ni planterar nu för att området skulle se mycket trevligare ut då. 

 

Bedömning 

Ett förslag till plantering har tagits fram, dels runt dammen men även vid 

gångbanan. Planteringsförslaget innebär att området runt dammen planteras 

med grupper av blommande buskar/vildrosor. Uppe vid den nyanlagda gång 

och cykelvägen planteras träd i grupper som delar av ytan. Dessa båda 

åtgärder gör att ytan skärmas av mot parkering/väg samt att de ger ett fint 

blickfång när man passerar på ringleden. 

Samhällsbyggnadsavdelningen ställer sig positiva till plantering av buskar 

och träd vid Vimarhaga för att ge området en trevligare karaktär. Dock ger 

dagens ekonomiska situation, samt de sparbeting som åligger avdelningen, 

inget utrymme att plantera och sköta detta.  

 

Finansiering 

Träd 25 st.   62.500 kr 

Buskar   15.000 kr 

Urgrävning, matjord, plantering mm 25.000 kr 

Summa   102.500 kr   



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Därutöver tillkommer årlig kostnad och personal för skötsel.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med motiveringen 

att ekonomiska förutsättningar för plantering och skötsel av träd och buskar 

vid Vimarhaga saknas inom samhällsbyggnadsavdelningen.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av boende på Borgargatan 9. 2016-04-21 Id 

51268 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 106, 2016-04-25 

Arbetsutskottets beslut 2016-06-30 § 134  

Planteringsförslag 

Beslutet skickas till 

Boende på Borgaregatan 9, Vimmerby Kommun 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 

 



 
 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miklos Hathazi 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2017-08-28  
Referens 

2016/265/109 

 
Id 

55876 

 

 
 Kommunstyrelsen 

 

 

 
 

Medborgarförslag om planteringar runt damm och 
utmed gångbana vid Vimarhaga 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med 

motiveringen att ekonomiska förutsättningar för plantering och skötsel 

av träd och buskar vid Vimarhaga saknas inom 

samhällsbyggnadsavdelningen.    

Ärendet 

Medborgarförslag har lämnats in av boende på Borgaregatan i 

Vimmerby. 

Vi som bor vid området kring dammen vid Vimarhaga/Borghaga 

tycket att det är för mycket öppen yta mellan dammen och 

parkeringen. Vi vill därför se plantering av träd på nämnda yta och 

även växter och blommor runt dammen så att området ser trevligare 

ut. Vi blev lovade en alle utmed den nylagda gångbanan som går längs 

med baksidan på våra hus. Den vill vi att ni planterar nu för att 

området skulle se mycket trevligare ut då. 

Bedömning 

Ett förslag till plantering har tagits fram, dels runt dammen men även 

vid gångbanan. Planteringsförslaget innebär att området runt dammen 

planteras med grupper av blommande buskar/vildrosor. Uppe vid den 

nyanlagda gång och cykelvägen planteras träd i grupper som delar av 

ytan. Dessa båda åtgärder gör att ytan skärmas av mot parkering/väg 

samt att de ger ett fint blickfång när man passerar på ringleden. 

Samhällsbyggnadsavdelningen ställer sig positiva till plantering av 

buskar och träd vid Vimarhaga för att ge området en trevligare 

karaktär. Dock ger dagens ekonomiska situation, samt de sparbeting 

som åligger avdelningen, inget utrymme att plantera och sköta detta.  

 

Finansiering 

Träd 25 st.                                                 62.500 kr 

Buskar                      15.000 kr 

Urgrävning, matjord, plantering mm        25.000 kr 



Summa                                                     102.500 kr   

Därutöver tillkommer årlig kostnad och personal för skötsel. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av boende på Borgargatan 9. 2016-04-21 

Id 51268 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 106, 2016-04-25 

Arbetsutskottets beslut 2016-06-30 § 134  

Planteringsförslag 

Beslutet ska skickas till 

Boende på Borgaregatan 9, Vimmerby Kommun 

 

 

 

Miklos Hathazi 

Samhällsbyggnadschef  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Utmed dammen på båda sidor av staketet 

planteras grupper med buskar och rosor. 

Insådd med blomfröblandning för att 

skapa en vackrare anslutning mot vattnet. 

Mellan parkering och dammen planteras 

träd för att ta bort sikten ut mot 

parkeringen 

 

Träd placeras i grupper  utmed 

gångvägen. Träden blir en 

blandning av 

hybridoxel/fågelbär/bergkörsbär 

Förslag plantering utmed gc väg/damm  Vimarhaga 

Äppelros 

Rönnbärsapel häggmispel 
Daggros 

Fågelbär Bergkörsbär Fläder 

Hybridoxel 

Blomsteräng 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-19 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 175 Dnr 2016/000265 109 

Medborgarförslag om planteringar runt damm och 
utmed gångbana vid Vimarhaga 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ärendet flyttas till arbetsutskottets sammanträde 

den 21 augusti.  

Sammanfattning 

Ärendet 

Medborgarförslag har lämnats in av boende på Borgaregatan i Vimmerby. 

Vi som bor vid området kring dammen vid Vimarhaga/Borghaga tycket att 

det är för mycket öppen yta mellan dammen och parkeringen. Vi vill därför 

se plantering av träd på nämnda yta och även växter och blommor runt 

dammen så att området ser trevligare ut. Vi blev lovade en allé utmed den 

nylagda gångbanan som går längs med baksidan på våra hus. Den vill vi att 

ni planterar nu för att området skulle se mycket trevligare ut då. 

Bedömning 

Ett förslag till plantering har tagits fram, dels runt dammen men även vid 

gångbanan. Planteringsförslaget innebär att området runt dammen planteras 

med grupper av blommande buskar/vildrosor. Uppe vid den nyanlagda gång 

och cykelvägen planteras träd i grupper som delar av ytan. Dessa båda 

åtgärder gör att ytan skärmas av mot parkering/väg samt att de ger ett fint 

blickfång när man passerar på ringleden. 

Samhällsbyggnadsavdelningen ställer sig positiva till plantering av buskar 

och träd vid Vimarhaga för att ge området en trevligare karaktär. Dock ger 

dagens ekonomiska situation, samt de sparbeting som åligger avdelningen, 

inget utrymme att plantera och sköta detta.  

 

Finansiering 

Träd 25 st.                                                 62.500 kr 

Buskar                      15.000 kr 

Urgrävning, matjord, plantering mm        25.000 kr 

Summa                                                     102.500 kr   

Därutöver tillkommer årlig kostnad och personal för skötsel. 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-19 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med motiveringen 

att ekonomiska förutsättningar för plantering och skötsel av träd och buskar 

vid Vimarhaga saknas inom samhällsbyggnadsavdelningen.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av boende på Borgargatan 9. 2016-04-21 Id 

51268 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 106, 2016-04-25 

Arbetsutskottets beslut 2016-06-30 § 134  

Planteringsförslag 

 

___________________ 
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2018-08-29 

VIMMERBY }<()MMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Adm1n1strat1va aVdelningen 

2018 . -08- 3 1 
omz0 . 
Id nr 

Upprustning/utformning av Kungsparken -Vimmerby till en park med tydligt syfte för 

återhämtning, andrum och inspiration. 

En plats där verktyg finns som kan motverkar psykiska ohälsa och stress- hälsa för själen! 

Jag önskar förvandla de olika delarna i parken till tydliga rum med ett genuint syfte. 

Tanken är att Arbetsförmedling och andra instanser ska kunna nyttja parken för arbetsträning 

och rehab, samt att alla stadens medborgare ska känna att det är en park där man bara kan 

vara och fylla på med energi. 

Genom utökad belysning och vinter plogning skapas framkomlighet och en inbjudande 

känsla. Aktiviteterna i parken ska följa årstiderna och växter planteras som blommar större 

delen av året och gör parken vacker, inbjudande och bli ett härligt hem för våra bin. 

En välkomsttavla ska förklara syfte med parken och betydelsen bakom, den bör även 

innehålla kontaktuppgifter till en ansvarig som man kan kontakt om man vill anordna kurser 

eller event i parken såsom konstnärs kurser, biologi kurser och yogakurser. Viktigt är även att 

skapa platser där människor kan mötas och umgås som saknas i dag, därför vill jag se två nya 

picnic platser växa fram. 

Tillsammans med bifogade bilder ska jag nu försöka beskriva mitt förslag på hur jag önskar 

att Kungsparken ser ut om några år, jag hoppas att det väcker intresse. 

l . Ingång Östra skolgatan - lekparken. 

Här vill jag skapa ett mer pedagogiskt utrymme 

utformat för lek och lärande, en plats där barn i alla 

åldrar kan lära sig mer om den biologiska mångfalden 

i ett utrymme skapat med dem i fokus. Här har jag 

hämtat inspiration från olika temaparker i Malmö och 

skissat lite förslag på kartan, men att utforma detta 

utrymme tillsammans med kunniga pedagoger och 

biologer skulle ju vara det bästa. 

Picnic utrymmen skapas som bjuder in till att umgås, 

även tillhörande grillplats. 

(devote. se, 20 16) 

2. Vi fortsätter på vänster gångbana in i parken, i dungen på vår vänstersida breder sig 
ett klassrum ut. Här kan stadens skolor hålla lektioner under bar himmel och 



högstadie ungdomarna hitta studiero eller bara ett andrum mellan lektionerna. 

Här skapar vi en sittplatser som vetter mot parkens mitt där många får plats att sitta. 

3. En plats for meditation och avslappning, här ramar spaljeer med klängväxter in 

platsen och skapar en lugn oas. 

4. Här planteras Rhododendron längs angränsande tomter som skapar en vacker 

inramning av parken. Trädgårdsazalea planteras i sluttningen ned mot gångvägen och 

ramar in konstnärs hörnet som vetter mot parken. Här kan allt från barn till 

folkhögskolans elever hitta inspiration att skapa. 

5. Ingång Bomhagsgatan-Båda ingångarna till parken från denna gata ramas in av 

blommor som blommar vid olika tider under säsongen for att skapa en inbjudande 

entre till parken vår till höst. Här sätts stämningsfull belysning upp och de stora träden 

man ser härifrån blir även de belysta. 

Detta får att få bort mörka partier i parken och skapa ett vackert ljusspel i parken. 

6. Skapa en rundgång av vatten så att man kan njuta av en porlande bäck större del av 

året. Kolla över alla broar så att de är säkra, skapa ett vackert solmönster som även 

agerar som säkerhet på de befintliga broarnas sidor så att ingen trillar ner for dem. 

I mitten av parken bredvid bäcken skapas en picnic plats till med bord och blommor i 

krukor, en plats som bjuder in till att umgås. 

7. Rådmansgatan - Här ramas stigen in av växter och mer belysning bjuder in till att 

nyttja parken även efter skymning. 

8. Enkel karta for att få en översikt på hur parken kan se ut. 

Initiativtagare: Elisabeth Thoren 

Kontakt: 0492/12940 el 0705555860 

elisabeth. thoren@gmail.com 

Källor 

Bild l. Devote.se, 2016. http: //www.devote.se/Hotmama/giftiga-ormar-overload-30502425. 

[hämtad 2018-08-27] 
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l. Ingång Östra skolgatan - lekparken. 

Här vill jag skapa ett mer pedagogiskt utrymme utformat för lek och lärande, en plats 
där barn i alla åldrar kan lära sig mer om den biologiska mångfalden i ett utrymme 

skapat med dem i fokus. Här har jag hämtat inspiration från olika temaparker i Malmö 

och skissat lite förslag på kartan, men att utforma detta utrymme tillsammans med 
kunniga pedagoger och biologer skulle ju vara idealt. 

Picnic utrymmen skapas som bjuder in till att umgås, även tillhörande grillplats. 



_ :::> 

j_ 

2. Vi fortsätter på vänster gångbana in i parken, i dungen på vår vänstersida breder sig 

ett klassrum ut. Här kan stadens skolor hålla lektioner under bar himmel och 
högstadie ungdomarna hitta studiero eller bara ett andrum mellan lektionerna. 
Här skapar vi en sittplatser som vetter mot parkens mitt där många får plats att sitta. 



3 

3. En plats for meditation och avslappning, här ramar spaljeer med klängväxter in 
platsen och skapar en lugn oas. 

~~~r 
'f" 





4. Här planteras Rhododendron längs angränsande tomter som skapar en vacker 
imarnning av parken. Trädgårdsazalea planteras i sluttningen ned mot gångvägen och 

rarnar in konstnärs hörnet som vetter mot parken. Här kan allt från barn till 

folkhögskolans elever hitta inspiration att skapa. 



5. Ingång Bomhagsgatan - Båda ingångarna till parken från denna gata ramas in av 
blommor som blommar vid olika tider under säsongen för att skapa en inbjudande 
entre till parken vår till höst. Här sätts stämningsfull belysning upp och de stora träden 

man ser härifrån blir även de belysta. 
Detta får att få b01i mörka partier i parken och skapa ett vackert ljusspel i parken. 



5 





8. 

6. Skapa en rundgång av vatten så att man kan njuta av en porlande bäck större del av 
året. Kolla över alla broar så att de är säkra, skapa ett vackert solmönster som även 
agerar som säkerhet på de befintliga broarnas sidor så att ingen trillar ner för dem. 
l mitten av parken bredvid bäcken skapas en picnic plats till med bord och blommor i 

krukor, en plats som bjuder in till att umgås. 



Rådmansgatan-Här ramas stigen in av växter och mer belysning bjuder in till att 
nyttja parken även efter skymnin_g. 
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