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Datum 
2019-09-30 

 

Kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges sammanträde 
Tid: Måndagen den 30 september 2019 kl. 18:00 
Plats: Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby 
 

 Upprop 

1.  Val av protokolljusterare 

Informationsärenden  

2.  Meddelanden 2019 till Kommunfullmäktige 

3.  Allmänhetens frågestund i fullmäktige 2019 

4.  Ledamöternas frågestund i fullmäktige 2019 

5.  Nämndernas återredovisning till fullmäktige 2019 
Barn- och utbildningsnämnden:  
Ordförande Peter Karlsson (C), samt Ola Karlsson, barn- och utbildningschef 
Miljö- och byggnadsnämnden:  
Ordförande Niklas Gustafsson (M), samt Anders Helgée, miljö- och byggnadschef 

6.  Bolagens återrapportering till kommunfullmäktige 2019 
Vimmerby Energi & Miljö AB med dotterbolag: 
Ordförande Ola Gustafsson (KD), VD Torbjörn Swahn, 15 min 
Vimmerby Fibernät AB: 
Ordförande Ola Gustafsson (KD), VD Torbjörn Swahn, 15 min 
Vimarhem AB: 
Ordförande Magnus Danlid (C), VD Johan Oléhn, 15 min 

7.  Information från revisorerna till fullmäktige 2019 

Ärenden för avgörande 

8.  ITSAM Årsredovisning 2018 och fråga om ansvarsfrihet 
Föredragande: 
Förbundsdirektör Mattias Robertsson Bly, 15 min 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beviljar kommunalförbundet ITSAM:s direktion och dess enskilda ledamöter 
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ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

9.  Samordningsförbundet i Kalmar län årsredovisning 2018 och fråga om ansvarsfrihet 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige godkänner, för Vimmerby kommuns del, årsredovisningen för 
Samordningsförbundet i Kalmar län år 2018, och beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

10.  Val av nämndemän i Kalmar tingsrätt 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige utser Jimmy Alexandersson, Dvärgstigen 17, 598 31 Vimmerby, Monica 
Carlsson, Östra Grinderum 149, 598 93 Vimmerby, Bert Lindesfeldt, Lindängsgatan 31 A, 598 39 
Vimmerby, Marcela Mesta Velasquez, Bullerbygatan 27 B Lgh 1202, 598 34 Vimmerby, Cecilia 
Hammar, St Persgatan 14, 598 39 Vimmerby, och Kenneth Björklund, 2:a Tvärgränd 5, 598 73 
Gullringen, till nämndemän i Kalmar tingsrätt. 

11.  Val av huvudmän till Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank - förlängd period 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige utser Örjan Arvidsson (C), Ulf Svensson (C), Emily Palenzuela (S) och Lars 
Johansson (V) som huvudmän i Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank från och med årsstämman år 2019 
till och med årsstämman år 2023. 

12.  Begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen från Marcus 
Jonmyren (C) 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige entledigar Marcus Jonmyren (C) från uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen. 
Kommunfullmäktige utser Peter Karlsson (C) som ersättare i kommunstyrelsen i hans ställe. 

13.  Begäran om entledigande från Mats Genfors (S) avseende uppdraget som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige entledigar Mats Genfors (S) från uppdraget som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden. 
Kommunfullmäktige utser Maria Modig (S) som ledamot i barn- och utbildningsnämnden i hans 
ställe. 
Kommunfullmäktige utser Maja Westerberg Enqvist (S) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
i Maria Modigs ställe.  

14.  Detaljplan för Kiosken 1, del av Vimmerby 3:3, Järpen 3 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Kiosken 1, Stören 4, Vimmerby 3:260, Järpen 3 samt del av 
Vimmerby 3:3. 
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15.  Detaljplan för del av Gullvivan 5 och Gullvivan 4 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Gullvivan 4. 

16.  Rapportering till kommunstyrelsen och fullmäktige om avtalssamverkan år 2019 
Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen om avtalssamverkan. 

17.  Opinionssatsningen Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025 
Förslag till beslut: 
Vimmerby kommun ställer sig bakom Tobacco Endgame, ett tobaksfritt Sverige 2025. 

18.  Motion om gåva efter 25 års arbete inom daglig verksamhet 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

19.  Motion om förbud att bära huvudbonad 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige avslår motionens båda förslag. 

20.  Motion om att visa belastningsregisterutdrag även för utrikesfödda i kommunal verksamhet 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

21.  Motion om att införskaffa kylaggregat till kommunens omsorgsboende 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige anser motionen som besvarad. 

22.  Motion om att Vimmerby behöver ett träbyggnadsprogram 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

23.  Medborgarförslag om fler förskoleplatser i Djursdala 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige bifaller förslagets första punkt om utökat samarbete med skolan och 
fritidshemmet. 
Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att, i dialog med 
samhällsbyggnadsavdelningen, ta fram en plan för genomförande och finansiering, och redovisa 
planen för budgetberedningen. 
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24.  Medborgarförslag om att undanta VOK-skogen från vanligt skogsbruk 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige avslår förslaget att göra en frivillig avsättning från vanlig skogsproduktion av 
friluftsområdet VOK-skog. 
Kommunfullmäktige avslår förslaget att området ska skötas på ett varsamt sätt utan inblandning av 
stora skogsmaskiner. 
Kommunfullmäktige avslår förslaget att presentera förslag på möjligheten att markägare skriver 
naturvårdsavtal med staten genom Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen. 
Kommunfullmäktige anser förslaget om akuta åtgärder med att ta ut vindfällda träd från skogen och 
träd som är angripna av granbarkborrar besvarat. 
Kommunfullmäktige anser förslaget att en inspektion av området sker tillsammans med kommunen 
besvarat. 

25.  Medborgarförslag om hastighetsnedsättning på Trekantsvägen 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om hastighetsnedsättning på Trekantsvägen. 

26.  Medborgarförslag om att flytta 70-skyltarna på Korkavägen 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige avslår ansökan om att flytta vägmärke för 70 km/h på Korkavägen. 

27.  Inkomna handlingar 

 
 

Handlingarna finns tillgängliga på kommunens webbplats www.vimmerby.se under 
fliken "Kommun och politik". 

 
Protokollet justeras den 7 oktober på administrativa avdelningen, Stadshuset. 

 
Nästa sammanträde infaller den 21 oktober kl 18.00 i Plenisalen, Stadshuset. 

 
 
Vimmerby den 2019-09-30 

 
Leif Larsson   Jenny Andersson 
Ordförande  Kommunsekreterare 
 
 
Vid anmälan av förhinder och inkallande av ersättare skicka i första hand ett 
mail till kommunens huvudbrevlåda: kommun@vimmerby.se 
Kontakta även din gruppledare. 
 
Vid frågor kontakta: 
Administratör Liselott Frejd: 0492/ 76 90 18 
Kommunsekreterare Jenny Andersson: 0492/ 76 90 06 

mailto:kommun@vimmerby.se
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Socialförvaltning 
Hanna Alsér 

Tjänsteskrivelse 
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Datum 
2019-08-23  

Referens 
VIMSN 2019/000012/739  

 Id 
27599  
 

 
  

Kommunfullmäktige   

 

Kön Tidpunkt 
för beslut/ 
avbrott 

Tid för utebliven 
verkställighet 

Lagrum Typ av bistånd  Verkställighets- 
datum 

Beslut som avslutats utan 
verkställighet* t ex återtagande av 
ansökan 

K 180329 180630 SoL 4:1 Kontaktperson  190722 (avslag vid omprövning) 

K 180917 181218 LSS 9:3 Ledsagning 190501  

M 180807 181108 SoL 4:1 Kontaktfamilj  190725 (annan insats beviljas) 

K 181212 190313 SoL 4:1 Särskilt boende 190528  
K 190115 190416 LSS 9:9 Bostad för vuxna   

K 190208 190509 LSS 9:9 Bostad för vuxna   

K 180525 180826 SoL 4:1 Särskilt boende   

K 190311 190612 SoL 4:1  Särskilt boende   
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Underskrift av ansvarig 
 

Hanna Alsér 
Kvalitetssamordnare  

 

Kön Tidpunkt 
för beslut/ 
avbrott 

Tid för utebliven 
verkställighet 

Lagrum Typ av bistånd  Verkställighets- 
datum 

Beslut som avslutats utan 
verkställighet* t ex återtagande av 
ansökan 

M 190311 190612 SoL 4:1  Särskilt boende   

K 190402 190703 SoL 4:1 Särskilt boende   

M 190314 190615 SoL 4:1 Särskilt boende   

M 190328 190629 LSS 9:9 Bostad för vuxna   

M 181101 190202 LSS 9:3 Ledsagning   

K 190111 190412 LSS 9:4 Kontaktperson   

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


2019-06-10

Kommunens revisorer

Frir kiinnedom:
Kommunstyrelsen
Kommunfu llmiiktiges presidium

Granskning av inftirandet av GDPR

Pi uppdrag av revisorema i kommunen har PwC, Kommunal sektor genomftirt en

granskning av ovanstiende.

Vi har den l0 juni 2019 beslutat aft dverl2imna rapporten till kommunstyrelsen, bam-

och utbildningsniimnden och till socialnamnden samt ftir klinnedom till kommunfull-
miiktiges presidium. Vi instiimmer till fullo i den revisionella beddmningen som besk-

rivs i rapporten.

Vi bedrimer att kommunstyrelsen, bam- och utbildningsniimnden och socialniimnden

inte helt siikerstiiller att iindamilsenliga Atgiirder har vidtagits vid inftirandet av data-

skyddsftirordningen. Det baserar vi pA att det aterstar att slutftira inftjrandefasen med

anledning av ftirordningen. Inltirandefasen inneblir att gdra ett register tiver de behand-

lingar av personuppgifter som gdrs. Vid granskningstillftillet pigir arbetet, men det ris-

kerar att dra ut pi tiden eftersom det saknas b6de tillriickliga resurser och en tydlig tid-
plan.

Det har utsetts en organisation Itir arbetet med furordningen. Organisationen best6r av

personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbitraden, dataskyddsombud och dataskydds-

samordnare. I intervjuema framkommer ett behov att definiera roller och ansvar ftir
dataskyddsombud och dataskyddssamordnare pi ett tydligare siitt.

Vi beddmer att arbetet med att uppriitta rutiner liir att kunna visa att ftirordningen ftilj s i

stor utstriickning kvarstAr. Det innebiir att identifiera och dokumentera behandling av

personuppgifter samt att dokumentera de konsekvensanalyser som uppriittats ftir be-

handlingar med siirskilda integritetsrisker. Det kommer ftirmodligen iiven kriivas att

andra analyser dokumenteras, till exempel riskanalyser ftir de siikerhetsAtgiirder som

vidtas.

Vi ser positilt pi att styrande dokument som reglemente och kommunstyrelse ns delegat-

ionsordning anpassats till ftirordningens krav, att dataskyddsombud utsetts och anmiilts

Vimmerby kommun

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsniimnden
Socialnlimnden
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Kommunens revisorer

till datainspektionen, att det genomltirts informationsinsatser inftir ikrafttriidandet av

itirordningen samt att det finns rutiner ftir anmiilning av personuppgiftsincidenter.

Vi rinskar svar av kommunstyrelsen, bam- och utbildningsn?imnden och socialniimnden

senast den 30 september 2019 ddr styrelsen och niimnderna redog6r Itir vad de tiinker

vidta lttr itglirder med anledning av rapporten.

Kommunfullmliktiges presidium f6r ta stiillning till om rapporten skall biliiggas kom-

munlul lmiiktiges handl ingar.

Ftir kommunens revisorer

Vimmerby kommun

Roland Ilemark

ordftirande



 

Revisionsrapport 

 

  

Granskning av 

införande av GDPR 
Vimmerby kommun 

10 juni 2019 

Caroline Liljebjörn 

Elin Freeman 



 
 

1 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning och revisionell bedömning 2 

Revisionell bedömning 2 

Bedömningar utifrån kontrollmål 3 

Rekommendationer 5 

Inledning 6 

Bakgrund 6 

Syfte och Revisionsfråga 6 

Revisionskriterier 6 

Kontrollmål 6 

Avgränsning 7 

Metod 7 

Iakttagelser och bedömningar 8 

Upprätthålls tillräcklig säkerhet vid behandlingen av personuppgifter? 8 

Finns rutiner för anmälning av personuppgiftsincidenter? 11 

Finns uppdaterade register över de behandlingar av personuppgifter som görs? 12 

Har dataskyddsombud utsetts? 13 

Finns det rutiner för att kunna visa att förordningen följs? 14 

Har tillräckliga åtgärder vidtagits för att säkerställa att förordningen följs? 15 

  



 
 

2 

 

Sammanfattning och 
revisionell bedömning 
Dataskyddförordningen eller General Data Protection Regulation (GDPR) trädde i 
kraft inom EU:s medlemsländer 2018-05-25. En EU-förordning blir direkt tillämplig i 
medlemsländerna till skillnad från EU-direktiv. Genom att nya regler trädde i kraft 
upphör nuvarande personuppgiftslag (PuL). Syftet med den nya förordningen är att 
skydda fysiska personers integritet vid behandling av personuppgifter. 

Revisorerna i Vimmerby kommun har, utifrån en bedömning av väsentlighet och risk, 
funnit det angeläget att granska om kommunstyrelsen och nämnderna vidtagit 
ändamålsenliga åtgärder vid införande av dataskyddsförordningen. 

Vi, inom PwC, har fått i uppdrag att utföra granskningen som genomförts via intervjuer 
med identifierade nyckelpersoner och granskning av styrande dokument. 

Revisionell bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 
inte helt säkerställer att ändamålsenliga åtgärder har vidtagits vid införandet av 
dataskyddsförordningen. Det baserar vi på att det återstår att slutföra införandefasen 
med anledning av förordningen. Införandefasen innebär att göra ett register över de 
behandlingar av personuppgifter som görs. Vid granskningstillfället pågår arbetet, men 
det riskerar att dra ut på tiden eftersom det saknas både tillräckliga resurser och en 
tydlig tidplan. 

Det har utsetts en organisation för arbetet med förordningen. Organisationen består 
av personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden, dataskyddsombud och 
dataskyddssamordnare. I intervjuerna framkommer ett behov att definiera roller och 
ansvar för dataskyddsombud och dataskyddssamordnare på ett tydligare sätt.  

Vi bedömer att arbetet med att upprätta rutiner för att kunna visa att förordningen följs 
i stor utsträckning kvarstår. Det innebär att identifiera och dokumentera behandling av 
personuppgifter samt att dokumentera de konsekvensanalyser som upprättats för 
behandlingar med särskilda integritetsrisker. Det kommer förmodligen även krävas att 
andra analyser dokumenteras, till exempel riskanalyser för de säkerhetsåtgärder som 
vidtas. 

Vi ser positivt på att styrande dokument som reglemente och delegationsordning för 
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden har anpassats 
till förordningens krav, att dataskyddsombud utsetts och anmälts till datainspektionen, 
att det genomförts informationsinsatser inför ikraftträdandet av förordningen samt att 
det finns rutiner för anmälning av personuppgiftsincidenter. 
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Bedömningar utifrån kontrollmål 

Kontrollmål Kommentar  

Upprätthålls 
tillräcklig säkerhet 
vid behandlingen 
av person-
uppgifter? 

Delvis uppfyllt 
Vi bedömer att det vid granskningstillfället pågår ett 
arbete att införa tekniska och organisatoriska 
åtgärder i syfte att uppnå tillräcklig säkerhet vid 
behandlingen av personuppgifter.    

Finns rutiner för 
anmälning av 
personuppgifts-
incidenter? 

Uppfyllt 
Vi bedömer att det finns en framtagen rutin för 
anmälning av personuppgiftsincidenter på 
kommunens intranät och att implementering av 
rutinen pågår. 
  

Finns uppdaterade 
register över de 
behandlingar av 
personuppgifter 
som görs? 

Delvis uppfyllt 
Vi bedömer att arbetet med att upprätta register över 
de behandlingar av personuppgifter som görs pågår 
inom kommunstyrelsen och nämnderna, men att 
arbetet fördröjs av en rad orsaker. Vi anser att roller 
och ansvar för dataskyddsombud och 
dataskyddssamordnare behöver definieras på en 
mer detaljerad nivå.  

Vidare anser vi att det behöver utarbetas en tydlig 
plan för införandefasen. Som den bedrivs nu riskerar 
den att dra ut på tiden eftersom det saknas både 
tillräckliga resurser och en tydlig tidplan. 
 

 

Har dataskydds-
ombud utsetts? 

Uppfyllt 
Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna har 
utsett dataskyddsombud, att besluten anmälts till 
datainspektionen och att dataskyddsombudets 
kontaktuppgifter offentliggjorts på kommunens 
hemsida. 
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Finns det rutiner 
för att kunna visa 
att förordningen 
följs? 

Ej uppfyllt 
Vi bedömer att arbetet med att upprätta rutiner för att 
kunna visa att förordningen följs i stor utsträckning 
kvarstår. Det innebär att identifiera och dokumentera 
behandling av personuppgifter samt att dokumentera 
de konsekvensanalyser som upprättas för 
behandlingar med särskilda integritetsrisker t ex 
hälsa, etniskt ursprung, politisk uppfattning, 
medlemskap i fackförening etc.  

Det kommer förmodligen även krävas att andra 
analyser dokumenteras, till exempel riskanalyser för 
de säkerhetsåtgärder som vidtagits. 

 

Har tillräckliga 
åtgärder vidtagits 
för att säkerställa 
att förordningen 
följs? 

Delvis uppfyllt 
Vi bedömer att ett flertal åtgärder har vidtagits som 
syftar till att säkerställa att förordningen följs. 
Samtidigt kvarstår flera åtgärder, till exempel att 
upprätta registerförteckningen över behandling av 
personuppgifter, ta fram riktlinjer för hur 
personuppgifterna ska hanteras i verksamheterna, 
definiera ansvar och roller för 
dataskyddssamordnarna, ta fram rutiner och riktlinjer 
för hur registerförteckningen ska hållas uppdaterad, 
dokumentera konsekvensanalyser och riskanalyser 
för de säkerhetsåtgärder som vidtagits samt slutföra 
inventeringen av leverantörer och avtal. 
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Rekommendationer 
Med anledning av granskningen ger vi kommunstyrelsen och nämnderna följande 
rekommendationer: 

Förtydliga vad uppdraget som dataskyddsombud och dataskyddssamordnare består i. 

Utarbeta en plan för hur införandefasen ska genomföras avseende resurser och 
tidplan. Det innebär att fullfölja inventeringen av behandling av personuppgifter, 
registrera informationen i avsett system, ta fram riktlinjer för hur personuppgifter ska 
hanteras i verksamheterna, utarbeta rutiner för hur registerförteckningen ska hållas 
uppdaterad. Inventeringen av leverantörer och avtal i syfte att vid behov upprätta 
personbiträdesavtal bör färdigställas. 

För att kunna visa att förordningen följs bör konsekvensanalyser som upprättas för 
behandlingar med särskilda integritetsrisker dokumenteras. Vidare bör riskanalyser 
göras för de säkerhetsåtgärder som vidtagits. 

Upprätta nya rutiner för områden som berörs av förordningen till exempel 
informationssäkerhet, dokument- och ärendehantering, upphandling, med mera. 
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Inledning 
Bakgrund 

Dataskyddförordningen eller General Data Protection Regulation (GDPR) trädde i 
kraft inom EU:s medlemsländer 2018-05-25. En EU-förordning blir direkt tillämplig i 
medlemsländerna till skillnad från EU-direktiv. Genom att nya regler trädde i kraft 
upphör nuvarande personuppgiftslag (PuL). Syftet med den nya förordningen är att 
skydda fysiska personers integritet vid behandling av personuppgifter. 

Den nya förordningen bygger på tidigare regler inom området, men innehåller också 
en del nyheter. En nyhet är att varje personuppgiftsansvarig myndighet måste utse ett 
dataskyddsombud. 

Inom kommunen är varje myndighet (styrelse eller nämnd) personuppgiftsansvarig. 
Detta innebär att respektive styrelse eller nämnd är ansvarig för att de registrerades 
rättigheter upprätthålls. Ett förberedande arbete har behövts som innebär att förteckna 
personuppgiftsbehandlingar, bestämma ändamål och syfte med behandlingen, göra 
inventeringar för att se vilka lagliga grunder myndigheten har för sin behandling av 
personuppgifter. 

Revisorerna i Vimmerby kommun har, utifrån en bedömning av väsentlighet och risk, 
funnit det angeläget att granska om kommunstyrelsen och nämnderna vidtagit 
ändamålsenliga åtgärder vid införande av dataskyddsförordningen. 

Syfte och Revisionsfråga 

Följande revisionsfråga ska besvaras av granskningen: 

Har kommunstyrelsen och nämnderna vidtagit ändamålsenliga åtgärder vid införandet 
av dataskyddsförordningen? 

Revisionskriterier 

 Dataskyddsförordningen (General data protection regulation, GDPR) 

 Reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna 

 Övriga kommunala styrdokument såsom policyer/riktlinjer och rutiner med 
bäring på granskningsområdet 

Kontrollmål 

Följande kontrollmål ska besvaras av granskningen: 

Upprätthålls tillräcklig säkerhet vid behandling av personuppgifter? 

Finns rutiner för anmälning av personuppgiftsincidenter? 

Finns uppdaterade register över de behandlingar av personuppgifter som görs? 

Har dataskyddsombud utsetts? 
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Har tillräckliga åtgärder vidtagits för att säkerställa att förordningen följs? 

Finns det rutiner för att kunna visa att förordningen följs? 

Avgränsning 

Granskningen avgränsas till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt 
socialnämnden. 

Metod 

Vi har tagit del av följande handlingar: reglemente för kommunstyrelsen1, reglemente 
för barn- och utbidlningsnämnden2, reglemente för socialnämnden3 samt 
delegationsordning för kommunstyrelsen4. 

Vi har intervjuat följande personer: kommunstyrelsens ordförande, dataskyddsombud, 
administrativ chef, ordförande för barn- och utbildningsnämnden, ordförande för 
socialnämnden samt dataskyddssamordnare för kommunstyrelsens förvaltning, barn- 
och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen. 

  

                                                
 

1 KF § 8/2019-01-28 
2 KF § 46/2019-04-01 
3 KF § 27/2019-02-25 
4 KS § 296/2019-01-01 
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Iakttagelser och 
bedömningar 
För varje kontrollmål redogörs för vilka iakttagelser som gjorts och vilka revisionella 
bedömningar som gjorts därpå. I inledningen av varje kontrollmål anges vilken artikel i 
förordningen som är tillämpbar. 

Upprätthålls tillräcklig säkerhet vid behandlingen av personuppgifter? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iakttagelser 
 

 

Enligt förordningen artikel 32 ska den personuppgiftsansvarige och dess biträde vidta 
lämpliga åtgärder både vad gäller organisation och teknik för att säkerställa ett skydd 
för personuppgifter. Ovan anges i punktform vad skyddet kan innebära. 

Organisatoriska åtgärder 
I dataskyddsförordningen finns ansvar beskrivet för olika roller, som är inblandade i 
behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är den myndighet som 
bestämmer för vilka ändamål personuppgifterna ska behandlas och hur behandlingen 
ska gå till. Det åligger den personuppgiftsansvarige att se till att behandlingen sker i 
enlighet med dataskyddsförordningens bestämmelser. Enligt respektive reglemente 
är kommunstyrelsen och nämnderna personuppgiftsansvariga för sin verksamhet. 
Kommunstyrelsen är även ansvarig för de behandlingar som är gemensamma i hela 
kommunen samt de som sker i fullmäktige och hos fullmäktigeberedningar.  

Det är personuppgiftsansvarig som utser dataskyddsombud (se vidare avsnitt 
Dataskyddsombud). Utöver dataskyddsombud har dataskyddssamordnare utsetts av 
respektive förvaltningschef. Dataskyddssamordnaren ska samordna det operativa 
arbetet med dataskyddsförordningen inom den egna förvaltningen. Vid behov kan 
flera samordnare utses i verksamheten. Dataskyddssamordnaren för 
kommunstyrelsen ansvarar för att på ett övergripande plan samordna arbetet och 

Artikel 32: 

1. Med beaktande av den senaste utvecklingen, genomförandekostnaderna och 
behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna, av 
varierande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska personers rättigheter och friheter 
ska den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet vidta lämpliga tekniska 
och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i 
förhållande till risken, inbegripet, när det är tillämpligt 

a) Pseudonymisering och kryptering av personuppgifter 

b) Förmågan att fortlöpande säkerställa konfidentialitet, integritet, tillgänglighet, och 
motståndskraft hos behandlingsystemen och tjänsterna 

c) Förmågan att återställa tillgängligheten och tillgången till personuppgifter i rimlig 
tid vid en fysisk och teknisk incident 

d) Ett förfarande för att regelbundet testa, undersöka och utvärdera effektiviteten 
hos de tekniska och organisatoriska åtgärder som ska säkerställa 
behandlingens säkerhet. 
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vara kontaktperson gentemot ITSAM. Det finns dataskyddssamordnare för Vimmerby 
Energi & Miljö AB samt för Vimarhem AB. I intervjuerna framkommer att det saknas 
befattningsbeskrivningar som anger vad dataskyddssamordnarnas uppdrag består i. 
Även avgränsningen mot dataskyddsombudet behöver förtydligas. 

Övriga förberedelser innan förordningen trädde i kraft 
I juni 2017 hölls ett uppstartsmöte tillsammans med övriga kommuner inom ITSAM 
för att identifiera de viktigaste processerna inför att förordningen skulle träda i kraft. 
Arbetet utgick från en systeminventering som resulterade i 110 identifierade system i 
kommunens verksamheter. Dataskyddssamordnaren för kommunstyrelsen beskriver 
att det förmodligen finns flera system som inte kommit med i inventeringen. Utifrån 
resultatet prioriterades arbetet kring de 10 mest känsliga system (se vidare avsnitt 
Registerhållning). Det togs beslut att använda mallar för dokumentation och avtal 
som tagits fram av till exempel SKL och Datainspektionen. 

Inför införandet av dataskyddsförordningen skedde ett antal informations- och 
utbildningsaktiviteter. Under hösten hade Sydarkivera en temadag om hur 
dataskyddsförordningen påverkar den kommunala sektorn. I början av år 2018 erbjöd 
SKL webbutbildningar med inriktning mot kommunala frågor där personal från både 
förvaltningar och bolag deltog. En liknande utbildning har även hållits specifikt för 
socialtjänsten samt även specifikt för barn- och utbildningsförvaltningen. 

Kommunens chefer informerades i april 2018 genom utbildning vid ledarforum dit 
samtliga chefer i kommunen är inbjudna. Samtidigt togs ett utbildningsmaterial fram 
för medarbetarna. Utbildningsmaterialet har funnits tillgängligt på intranätet sedan 
dess. Information om GDPR och informationssäkerhet ingår vid introduktionsdagen 
för nyanställda som hålls årligen.  

Kommunstyrelsen 
På kommunens hemsida finns information om vilka rättigheter som 
kommunmedborgare har vad gäller behandling av personuppgifter.5 Informationen 
som finns i länken vid not 5 kan även nås via http://www.vimmerby.se/dataskydd. Det 
finns en överenskommelse om att den kommunövergripande informationen gäller för 
samtliga nämnder.  

Inom kommunstyrelsens förvaltning har grupper bildats till exempel inom kansli, 
ekonomi och personal. Inom grupperna har arbetet med att kartlägga processer, 
identifiera personuppgifter och dokumentera hur de behandlas bedrivits. 

Övriga åtgärder som vidtagits är till exempel att kryptera viss överföring av 
personuppgifter samt att radera personuppgifter som inte längre behövs. 
Behörigheten till system och filer har skärpts vilket innebär att anställda som endast 
behöver sporadisk access får be om tillgång när behovet uppstår istället för att ha 
permanent tillgång till informationen.  

                                                
 

5 www.vimmerby.se/kommunochpolitik/dinarattigheter/behandlingavpersonuppgifter  

http://www.vimmerby.se/dataskydd
http://www.vimmerby.se/kommunochpolitik/dinarattigheter/behandlingavpersonuppgifter
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Socialnämnden 
På kommunens hemsida finns information om hur socialförvaltningen skyddar 
personuppgifter hos dem som söker insatser6.  

I intervju beskrivs att vanan att hantera känslig information är stor inom 
verksamheten, men att arbetet med införande av GDPR har gjort att ytterligare 
information som behandlas har belysts. Utifrån de centrala systemen i verksamheten 
har arbetet inriktats mot att identifiera var personuppgifter behandlas. Material har 
tagits fram för att informera de registrerade på vilken grund som personuppgifterna 
registreras. 

Leverantören av verksamhetssystemet har gjort ändringar, vilket inneburit att 
rensning av uppgifter underlättas.  

Barn- och utbildningsnämnden 
Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet används verksamhetssystemet IST 
för hantering av en stor del av personuppgiftsbehandlingarna såsom ansökan till 
förskola, inkomstuppgift, frånvaro, schemahantering, betyg och bedömningar. Barn- 
och utbildningsförvaltningen har använt samma systemleverantör tidigare, men ett 
nytt system från samma leverantör infördes etappvis i skolans verksamheter mellan 
maj 2016 och september 2018. Det har inte fungerat som avsett och med anledning 
av detta har systemet inte kunnat användas fullt ut, men förvaltningens förhoppning 
är att systemet framöver kommer att ge förutsättningar för säkrare 
personuppgiftshantering. Det pågår en inventering av övriga system som används i 
verksamheten. 

Förvaltningen använder interna blanketter som behöver granskas för att 
efterlevnaden av GDPR ska säkerställas. Arbetet med att kontrollera ändamål, syfte 
och på vilken grund uppgifterna samlas in pågår. 

Personalen i verksamheten uppmärksammar och kommer ofta med frågor som rör 
personuppgiftshanteringen. Det kan till exempel röra distribution av klasslistor och 
andra förteckningar som innehåller namn, fotografering och hantering av bilder samt i 
vilka situationer som information får lämnas vidare. SKL har tagit fram ett material 
med vanliga frågor som gäller skolans verksamhet. Svaren på frågorna har 
uppdaterats efter hand. I intervjun beskrivs att materialet har varit ett bra stöd för 
förvaltningen. Förvaltningen har för avsikt att upprätta riktlinjer/rutiner för 
personuppgiftsbehandling i utbildningsverksamheterna. 

Inom både kommunstyrelsen och nämnderna pågår ett arbete att identifiera 
leverantörer som för kommunens räkning behandlar personuppgifter. I dessa fall 
behöver personuppgiftsbiträdesavtal upprättas.  

Bedömning 
Vi bedömer att det vid granskningstillfället pågår ett arbete att införa tekniska och 
organisatoriska åtgärder i syfte att uppnå tillräcklig säkerhet vid behandlingen av 

                                                
 

6 www.vimmerby.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/socialforvaltningen 

file://///SE-STOFILPAV008/UserData$/22698/Documents/K/749655%20Vimmerby%20kommun/2019/GDPR/www.vimmerby.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/socialforvaltningen
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personuppgifter. Åtgärder som införts innebär bland annat att upprätta en organisation 
med personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträde, dataskyddsombud och 
dataskyddssamordare samt genomföra informationsinsatser inför införandet av 
förordningen. Det kvarstår att förtydliga vad uppdraget som dataskyddsombud och 
dataskyddssamordnare består i. 

Det pågår ett arbete att pröva de behandlingar av personuppgifter som förekommer ur 
ett riskperspektiv och dokumentera behandlingen. Likaså pågår genomgången av 
leverantörer i syfte att upprätta avtal med de som behandlar personuppgifter. 

Det kvarstår att införa rutiner för att testa och utvärdera de åtgärder som vidtagits för 
att säkerställa behanlingen av personuppgifter. 

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt. 

Finns rutiner för anmälning av personuppgiftsincidenter? 

Iakttagelser 

 
 
 
 
 
 
 
Anmälan av personuppgiftsincidenter enligt GDPR görs till Datainspektionen. På 
kommunens intranät finns information om personuppgiftsincidenter och på vilket sätt 
dessa ska anmälas. Dokumentet som används för rapportering har tagits fram av 
Datainspektionen. Kommunstyrelsen har i sin delegationsordning utsett fyra 
tjänstepersoner som har behörighet att anmäla personuppgiftsincidenter till 
Datainspektionen. Det är avdelningschef, administratör, kommunsekreterare och 
verksamhetsutvecklare. Dessa personer granskar anmälda händelser för att avgöra 
om det rör sig om en personuppgiftsincident. 

I intervju beskrivs att rutinen håller på att implementeras. Information har gått ut till de 
anställda om att rapportera eventuella misstag och göra det snabbt. Enligt nuvarande 
planer ska rapporteringen kunna göras via en e-tjänst i framtiden. 

Bedömning 
Vi bedömer att det finns en framtagen rutin för anmälning av personuppgiftsincidenter 
på kommunens intranät och att implementering av rutinen pågår. 

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt. 

 

 

Artikel 33: 

Vid en personuppgiftsincident ska den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål och, 
om så är möjligt, inte senare än 72 timmar efter att ha fått vetskap om den, anmäla 
personuppgiftsincidenten till den tillsynsmyndighet som är behörig i enlighet med artikel 55, 
såvida det inte är osannolikt att personuppgiftsincidenten medför en risk för fysiska 
personers rättigheter och friheter. Om anmälan till tillsynsmyndigheter inte görs inom 72 
timmar ska den åtföljas av en motivering till förseningen. 
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Finns uppdaterade register över de behandlingar av personuppgifter som görs? 

Iakttagelser 
 

 

 
 
 
 
Artikel 30 stadgar vidare vad registret ska innehålla, att registret ska upprättas i 
elektronisk form och att det på begäran ska göras tillgängligt för tillsynsmyndigheten. 
Registret behöver bara upprättas om organisationen sysselsätter över 250 personer, 
såvida inte den behandling som utförs kommer att medföra en risk för de 
registrerades rättigheter och friheter. 

Inför införandet av förordningen har SKL tagit fram en mall för registerförteckning. När 
arbetet inleddes i Vimmerby kommun beslutades att mallen skulle användas för att 
dokumentera de behandlingar av personuppgifter som identifierades. Arbetet utgick 
från de tio mest känsliga systemen. Nedan, i urval: 

Adato (rehabilitering av personal) 
PMO (system för elevhälsan) 
IST med moduler för administration, lärande, förskola samt Extens (barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamhetssystem) 
Procapita vård och omsorg (verksamhetssystem inom socialförvaltningen) 
Ciceron (diariesystem) 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
E-companion (personal- och lönesystem) 

 
ITSAM har anskaffat ett program för dokumentation av behandling av personuppgifter. 
Programmet kommer från leverantören DraftIT och består av olika moduler. När 
dataskyddsombudet anställdes för cirka ett år sedan inleddes arbetet med att göra en 
mall för inrapportering av uppgifterna som samlats in av dataskyddssamordnarna. 
Enligt dataskyddsombudet är inte mallen som SKL tagit fram tillräcklig avseende 
insamlade uppgifter kring en behandling.  

Dataskyddsombudets roll beskrivs i intervjuerna vara att granska 
personuppgiftsansvarigas organisation och rutiner för dataskydd samt ge råd till 
dataskyddssamordnarna i samband med att åtgärder vidtas för att uppfylla 
förordningens krav, till exempel när det gäller att upprätta registret. När största delen 
av uppgifterna är inmatade i systemet kommer dataskyddssamordnaren att ta fram 
riktlinjer för hur personuppgifterna ska behandlas. Dataskyddsombudet framhåller att 
han inte kan påverka i vilken takt som datasamordnarna matar in uppgifter i DraftIT. 

I intervjuerna framkommer att det inte tillförts några extra resurser inom 
förvaltningarna för att upprätta register över behandling av personuppgifter. Det 

Artikel 30: 

1. Varje personuppgiftsansvarig och, i tillämpliga fall, dennes företrädare ska föra ett register 
över behandling som utförts under dess ansvar. 

2. Varje personuppgifts biträde och, i tillämpliga fall, dennes företrädare ska föra ett register 
över alla kategorier av behandling som utförts för den personuppgiftsansvariges räkning. 
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innebär att dataskyddssamordnarnas arbete med kartläggning och registrering sker 
parallellt med de ordinarie arbetsuppgifterna. Det saknas en tidplan och tidpunkter för 
avstämning av arbetet. Samtliga intervjuade framhåller även att ledningen och 
styrningen över processen kan förtydligas. Det finns en osäkerhet hos 
datasamordnarna på förvaltningarna vilken detaljnivå som är tillräcklig vid 
dokumentation av en behandling. Arbetet beskrivs som ostrukturerat och det finns en 
osäkerhet om samtliga områden där personuppgifter behandlas har identifierats. 

Bedömning 
Vi bedömer att arbetet med att upprätta register över de behandlingar av 
personuppgifter som görs pågår inom kommunstyrelsen och nämnderna, men att 
arbetet fördröjs av en rad orsaker. Vi anser att roller och ansvar för dataskyddsombud 
och dataskyddssamordnare behöver definieras på en mer detaljerad nivå. Vidare 
anser vi att det behöver utarbetas en tydlig plan för införandefasen. Som den bedrivs 
nu riskerar den att dra ut på tiden eftersom det saknas både tillräckliga resurser och 
en tydlig tidplan. 

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt. 

Har dataskyddsombud utsetts? 

Iakttagelser 
 

 

 

 

 

 

 

Dataskyddsombudets uppgifter är enligt förordningen att informera och ge råd till den 
personuppgiftsansvarige, att övervaka efterlevnaden av förordningen, att ge råd om 
behandling av personuppgifter vid införande av ny teknik samt att samarbeta med 
Datainspektionen.7 

Kommunstyrelsen och nämnderna har tagit beslut om att utse Tonna Söderberg på 
ITSAM till dataskyddssamordnare8. Besluten har därefter anmälts till 
Datainspektionen. I bekräftelsen står det angivet att dataskyddsombudets 
kontaktuppgifter ska offentliggöras, vilket skett på kommunens hemsida. 

                                                
 

7 Förordningen artikel 39 
8 KS § 115/2018-05-08, BUN § 63/2018-04-25 samt SN § 30/2018-04-19 

Artikel 37: 

1. Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska under alla omständigheter 
utnämna ett dataskyddsombud om 

a) behandlingen genomförs av en myndighet eller ett offentligt organ, förutom när detta sker 
som en del av domstolarnas dömande verksamhet,…….. 

---- 

7. Den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet ska offentliggöra 
dataskyddsombudets kontaktuppgifter och meddela dessa till tillsynsmyndigheten. 
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I intervju beskrivs att dataskyddsombudet inte påbörjat granskningen av hur 
kommunen efterlever förordningen ännu. Hittills har arbetet främst inriktats på att 
informera om förordningen, ge råd och stöd till datasamordnarna samt upprätta 
formuläret i systemet DraftIT där uppgifter om behandlingen av personuppgifter ska 
dokumenteras. 

Bedömning 
Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna har utsett dataskyddsombud, att 
besluten anmälts till datainspektionen och att dataskyddsombudets kontaktuppgifter 
offentliggjorts på kommunens hemsida. 

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt. 

Finns det rutiner för att kunna visa att förordningen följs? 

Iakttagelser 
 

 

 

 

 

Det är den personuppgiftsansvarige som behöver kunna visa att åtgärder har vidtagits 
som ligger i linje med förordningen, det vill säga som har bevisbördan. I intervjun 
beskrivs att alla åtgärder som vidtagits har dokumenterats i syfte att utgöra ”bevis” på 
att förordningen följs. Det gäller till exempel att dokumentera informationsärenden, att 
dataskyddsombud utsetts och anmälts till datainspektionen samt att 
dokumenthanteringsplaner följts avseende rensning av data. 

I intervjuerna beskrivs att dokumentationen behöver förbättras till exempel genom att 
registerförteckningen blir mera fullständig. Inför övergången till Office 365 pågår en 
kartläggning av interna processer. Processerna ska kopplas ihop med en uppdaterad 
dokumenthanteringsplan där det sker en säkerhetsklassning av information. 
Dokumenthanteringsplanen kommer enligt dataskyddssamordnarna att utgöra ett stöd 
i det fortsatta arbetet med dokumentation av personuppgiftsbehandlingar. 

Bedömning 
Vi bedömer att arbetet med att upprätta rutiner för att kunna visa att förordningen följs 
i stor utsträckning kvarstår. Det innebär att identifiera och dokumentera behandling av 
personuppgifter samt att dokumentera de konsekvensanalyser som upprättas för 
behandlingar med särskilda integritetsrisker, till exempel hälsa, etniskt ursprung, 
politisk uppfattning, medlemskap i fackförening etc. Det kommer förmodligen även 
krävas att andra analyser dokumenteras, till exempel riskanalyser för de 
säkerhetsåtgärder som vidtagits. 

Kontrollmålet bedöms som ej uppfyllt. 

Artikel 42: 

1. Med beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt 
riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska personers rättigheter 
och friheter ska den personuppgiftsansvarige genomföra lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i 
enlighet med denna förordning. Dessa åtgärder ska ses över och uppdateras vid 
behov. 
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Har tillräckliga åtgärder vidtagits för att säkerställa att förordningen följs? 

Iakttagelser 
Som stöd i arbetet med att införa förordningen har SKL framtagit en checklista som 
innehåller åtta punkter som SKL rekommenderade att alla kommuner gick igenom 
inför att förordningen började gälla. Vi stämmer av punkterna nedan mot de 
iakttagelser som vi gjort i samband med granskningen. 

1. Förbered verksamheten 

Inför att dataskyddssamordningen skulle träda i kraft genomfördes ett antal 
informationstillfällen för förtroendevalda i styrelse och nämnder samt för anställda i 
olika positioner. De tio mest känsliga systemen avseende personuppgifter 
identifierades.  

2. Organisera GDPR-arbetet 

Granskade personuppgiftsansvariga myndigheter (styrelsen och nämnderna) har 
utsett dataskyddsombud. Personuppgiftbiträden (kommunchef/förvaltningschefer) har 
i sin tur utsett dataskyddssamordnare för förvaltningarna där dataskyddssamordnaren 
för kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar.  

När register över behandling av personuppuppgifter upprättats kvarstår att ta fram 
styrning och riktlinjer för hur personuppgifter ska hanteras i verksamheterna. Ansvar 
och uppgifter för dataskyddssamordnarna har hittills inte definierats på ett tydligt sätt. 

3. Kartlägg 

Granskningen visar att inventering och dokumentation av hanteringen av 
personuppgifter pågår. Det gäller även upprättandet av registerförteckningen över 
samtliga personuppgiftsbehandlingar.  

Rutiner och instruktioner behöver tas fram för hur registerförteckningen ska hållas 
kontinuerligt uppdaterad. 

4. Analysera 

Det pågår ett arbete att kartlägga och dokumentera vilka rättsliga grunder som tillåter 
att personuppgifter får behandlas, behandling för behandling. Insamlade uppgifter har 
dokumenterats i Excel-mallen från SKL. Uppgifter har i viss omfattning förts över till 
programmet som tillhandahålls av DraftIT. Vid granskningstillfället hade 50 
registreringar gjorts för Vimmerby kommun. Informationssamordnaren för 
socialförvaltningen beskriver i intervjun att de hittills prioriterat dokumentation i Excel-
mallen och att inga uppgifter hittills registrerats i DraftIT. 

Insamling av personuppgifter i de frivilliga verksamheterna kräver ibland att individen 
lämnar samtycke, till exempel om fritidsgården Fabriken upprättar deltagarlistor för en 
aktivitet. De konsekvensanalyser som ska utföras vid behandling av personuppgifter 
med särskilda integritetsrisker, t ex hälsa, etniskt ursprung, politisk uppfattning, 
medlemskap i fackförening etc. har inte dokumenterats på ett strukturerat sätt. 
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5. Dokumentera 

Det behövs en övergripande policy för dataskydd som beskriver mål, styrning, 
organisation och ansvar för dataskyddsarbetet. Dataskyddssamordnaren har tagit 
fram ett förslag till policy, men vid granskningstillfället hade den inte fastställts av 
kommunfullmäktige. 

I intervju beskrivs att dokumentationen behöver förbättras. Utöver 
registerförteckningen och konsekvensanalysen krävs att flera analyser dokumenteras, 
till exempel riskanalyser för säkerhetsåtgärder som vidtas. 

6. Inför nya rutiner 

Organisationen ska kunna upprätthålla ett långsiktigt arbete kring dataskydd. Därför 
har det till exempel införts information om förordningen för alla nyanställda. Det finns 
flera närliggande processer och styrdokument som behöver ses över, till exempel 
informationssäkerhet, dokument- och ärendehantering, upphandling, 
systemförvaltning och IT-drift så att de vid behov kompletteras med 
dataskyddsåtgärder. I samband med att Office 365 ska installeras pågår en 
kartläggning av processer, vilka ska mynna ut i dokumenthanteringsplaner där det 
kommer ske en säkerhetsklassning av informationen. Informationssamordnaren på 
kommunstyrelsen beskriver att det kommer att utgöra ett stöd i den fortsatta 
kartläggningen av behandlingen av personuppgifter. 

7. Leverantörer och avtal 

Det pågår en översyn av befintliga avtal inom både kommunstyrelsen och nämnderna 
vad gäller att identifiera behov av att upprätta personuppgiftsbiträdesavtal. Kontakt har 
tagits med leverantörer för att säkerställa att kunskap om det nya regelverket finns 
och att det finns samstämmighet om roller och ansvarsfördelning. 

8. Säkerställ individens rättigheter 

Granskningen visar att kommunstyrelsen och socialnämnden har information på 
hemsidan som visar hur personuppgifter behandlas i verksamheten. Det finns även 
information hur individer ska begära att få tillgång till sina personuppgifter och få 
felaktiga personuppgifter rättade samt i förekommande fall raderade. Den 
kommunövergripande informationen gäller även övriga nämnder och däribland barn- 
och utbildningsnämnden. 

Bedömning 
Vi bedömer att ett flertal åtgärder har vidtagits som syftar till att säkerställa att 
förordningen följs. Samtidigt kvarstår flera åtgärder, till exempel att upprätta 
registerförteckningen över behandling av personuppgifter, ta fram riktlinjer för hur 
personuppgifterna ska hanteras i verksamheterna, definiera ansvar och roller för 
dataskyddssamordnarna, ta fram rutiner och riktlinjer för hur registerförteckningen ska 
hållas uppdaterad, dokumentera konsekvensanalyser och riskanalyser för de 
säkerhetsåtgärder som vidtagits samt slutföra inventeringen av leverantörer och avtal.  
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Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt. 
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2019-06-10 
 
 
 
 
Caroline Liljebjörn 

  

Uppdragsledare/Projektledare   

 

 
Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 
556029-6740) (PwC) på uppdrag av Vimmerby kommun enligt de villkor och under de 
förutsättningar som framgår av projektplan från den 11 oktober 2018. PwC ansvarar 
inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela 
eller delar av denna rapport.  
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Kommunstyrelsen  
 
  

 
 

Svar på revisionsrapport granskning av införande av GDPR 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunstyrelseförvaltningens förslag till 

svar avseende revisionsrapporten ”Granskning av införandet av GDPR i 
Vimmerby kommun”.  

2. Svaret skickas till kommunens revisorer.  
 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vimmerby kommun har PwC, 
Kommunal sektor genomfört en granskning om kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden utfört ändamålsenliga åtgärder vid 
införandet av dataskyddsförordningen.  
 
Kommunens revisorer önskar svar den 30 september 2019 där styrelsen och 
nämnderna redogör för vad de tänker vidta för åtgärder med anledning av 
rapporten.  
 
Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har tagit 
fram ett förslag till ett gemensamt yttrande/svar som behandlas i styrelsen och 
respektive nämnd.  
 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av revisionerna i kommunen har PwC, Kommunal sektor genomfört 
en granskning av införandet av GDPR. Rapporten överlämnades till kommunens 
revisorer som i sin tur överlämnar den till kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden och till socialnämnden. Kommunens revisorer önskar svar av 
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden senast den 
30 september 2019 där styrelsen och nämnderna redogör för vad de tänker vidta 
för åtgärder med anledning av rapporten. 

 
Ärendet 
Bakgrund 
Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersatte den tidigare 
personuppgiftslagen (PUL). Förordningen innehåller regler om hur 
personuppgifter får behandlas av myndigheter och organisationer. Syftet med den 
nya förordningen är att skydda fysiska personers integritet vid behandlingen av 
personuppgifter.  
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Revisionell bedömning  
Efter genomförd granskning gör PwC och kommunens revisorer bedömningen att 
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden inte helt 
säkerställer att ändamålsenliga åtgärder har vidtagits vid införandet av 
dataskyddsförordningen. Det baseras på att det återstår att slutföra införandefasen 
med anledning av förordningen. Införandefasen innebär att göra ett register över 
de behandlingar av personuppgifter som behövs.  
 
Vidare gör revisionen följande förtydligande: 

 Behov av att definiera roller och ansvar för dataskyddsombud och 
dataskyddsamordnare på ett tydligare sätt.  

 Upprätta rutiner för att kunna visa att förordningen följs. Det innebär att 
identifiera och dokumentera behandling av personuppgifter samt att 
dokumentera de konsekvensanalyser som upprättats för behandlingar med 
särskilda integritetsrisker. Det kommer förmodligen även krävas att andra 
analyser dokumenteras, till exempel riskanalyser för de säkerhetsåtgärder 
som vidtas.  
 

Kommunens revisorer önskar svar av kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden senast den 30 september 2019 där 
styrelsen och nämnderna redogör för vad de tänker vidta för åtgärder med 
anledning av rapporten.  
 

Aktuell situation 
Inför det att dataskyddsförordningen trädde i kraft 2018-05-25 skedde en del 
förberedelsearbete inom förvaltningarna och på kommunstyrelsen. Inom kommunen 
hölls det samordnande arbetet samman av administrativa avdelningen. Arbetet 
förankrades i kommunledningsgruppen och beslut om en lokalt anpassad organisation 
fattades. Avtal med ITSAM om ett dataskyddsombud tecknades, och på varje 
förvaltning/inom kommunstyrelsen utsågs en/flera dataskyddssamordnare vars uppdrag 
var att samordna det praktiska arbetet kring dataskyddsfrågor.  
 
Revisionsrapporten ringar in de områden som förvaltningarna och kommunstyrelsen 
också ser som angelägna att arbeta vidare med för att säkerställa efterlevnaden av 
dataskyddsförordningens bestämmelser. Det handlar om att fortsätta arbetet med att 
upprätta register över behandlingar av personuppgifter samt att upprätta rutiner för att 
visa att dataskyddsförordningen följs. Därutöver är det också av största vikt att 
definiera roller och ansvar för att säkra en korrekt och säker hantering av 
personuppgifter. 
 
Fortsättningsvis beskrivs de åtgärder förvaltningarna och kommunstyrelsen har för 
avsikt att vidta med anledning av revisionsrapporten.  
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Processbaserad informationskartläggning 
 
2019-08-20 fattar kommunledningsgruppen beslut om att påbörja arbetet med att införa 
processbaserad informationskartläggning, där nämndernas och kommunstyrelsens 
informationshanteringsplaner kommer prioriteras under hösten 2019. Hit kommer 
också arbetet med informationssäkerhet och dataskydd att knytas vilket gör att det blir 
en viktig del för att komma vidare i arbetet. Detta utgör också ett förberedande arbete 
inför införande av Microsoft 365. Som stöd för detta arbete kommer Sydarkiveras 
klassificeringsstruktur VerkSAM Plan att användas.  
 
Register över behandlingar av personuppgifter 
Arbetet med att upprätta register över de behandlingar av personuppgifter som 
görs har påbörjats. Inom förvaltningarna och kommunstyrelsen gjordes ett arbete 
inför ikraftträdandet av Dataskyddsförordningen där man utgick från de system 
som hanterar verksamheternas mest känsliga personuppgifter. Här behöver arbetet 
fortsätta, och för att möjliggöra ett genomförande av uppgiften kommer detta 
läggas samman med arbetet med processbaserad informationskartläggning som 
startar under hösten 2019. Här kommer registret över de behandlingar av 
personuppgifter som hanteras inom nämndernas/kommunstyrelsens 
verksamhetsområden att knytas till de processer där dessa behandlingar görs (t ex 
i processen för rekrytering, utredning enligt socialtjänstlagen eller i processen för 
ansökan om förskoleplats). Under våren 2019 utbildades 13 personer i verktyget 
och i september genomgår ytterligare 13 medarbetare utbildning.  
 
Definiera roller och ansvar 
Inför ikraftträdandet av dataskyddsförordningen tecknades avtal med ITSAM om ett 
gemensamt dataskyddsombud för medlemskommunerna. Inom förvaltningarna och 
kommunstyrelsen utsågs dataskyddssamordnare vars uppdrag handlar om att samordna 
det praktiska arbetet kring dataskyddsfrågor. Ett område som behöver tydliggöras 
handlar om roller och ansvar för dessa båda funktioner. Därutöver ses behov av att 
tydliggöra ansvaret längre ut i organisationen där hanteringen av olika personuppgifter 
sker. Detta arbete kommer göras gemensamt, och inbegriper också ett arbete med 
ITSAM där dataskyddsombudet finns placerat.   
 
Upprätta rutiner för att visa att Dataskyddsförordningen följs  
För att säkerställa efterlevnaden av bestämmelserna i dataskyddsförordningen 
fordras att den personuppgiftsansvarige (d.v.s. nämnderna och kommunstyrelsen) 
kan visa att åtgärder har vidtagits som ligger i linje med förordningen. Här 
handlar det om att identifiera och dokumentera behandling av personuppgifter 
samt att dokumentera de konsekvensensanalyser som gjorts för 
personuppgiftsbehandlingar där känsliga uppgifter förekommer. Hit kommer det 
arbetet som startar upp kring processbaserad informationskartläggning att knytas. 
Registerförteckningen blir central men också den säkerhetsklassificering av 
information som ska göras. Dessa delar kommer knytas till verksamheternas 
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processer och därigenom dokumenteras och kunna följas av verksamhetens 
medarbetare som i sin tjänsteutövning hanterar personuppgifter.  
 
Informationssäkerhet 
Nära kopplat till dataskydd är också det pågående arbetet med 
informationssäkerhet. Centralt för allt informationssäkerhetsarbete är insikten att 
olika typer av information har ett olika högt skyddsvärde. Ett bristfälligt skydd för 
viss typ av information kan leda till stora risker samtidigt som annan information 
är helt offentlig. Däremellan finns all annan typ av information som har 
varierande grad av skyddsvärde.  
 
Att försöka upprätta ett maximalt skydd åt all information i en verksamhet är inte 
funktionellt, och inte heller nödvändigt. Det är därför av största vikt att göra en 
verksamhetsanalys där man först kartlägger verksamhetens information och 
därefter säkerhetsklassificerar den.  
På så vis kan informationssäkerhetsarbetet prioriteras mot de delar av 
verksamheten som behandlar den mest skyddsvärda informationen. Kunskapen 
om i vilka sammanhang används är avgörande för att bedriva ett effektivt 
informationssäkerhetsarbete. Nära knutet till denna del är också de krav som ställs 
i dataskyddsförordningen på att personuppgiftsansvariga (nämnderna och 
kommunstyrelsen) dokumenterar hur och för vilka ändamål personuppgifter 
behandlas. Det är nödvändigt att informationen och dess processer beskrivs 
gemensamt.  

 
Bedömning 
Genom att vidta de åtgärder som beskrivs ovan är förvaltningarnas och 
kommunstyrelseförvaltningens bedömning att bestämmelserna i 
dataskyddsförordningen kommer att kunna följas. Därutöver kommer också en 
systematik när det gäller informationssäkerhet att säkerställas. Det är emellertid 
viktigt att understryka att det är ett omfattande arbete som kommer att involvera 
flera olika funktioner inom förvaltningarna och kommunstyrelsen. En mer 
detaljerad tidsplan kommer tas fram för arbetet. För att skapa en tydlig känsla av 
sammanhang behöver arbetet med dataskydd tydligt knytas till den 
kärnverksamhet som bedrivs. Dataskydd och informationssäkerhet är inga 
separata spår utan handlar om att säkerställa hanteringen där vi har att göra med 
människors personuppgifter – något som kommunen gör i stor utsträckning.  
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Beslutet ska skickas till 
Kommunrevisorerna  
Stefan Malmborg Verksamhetsutvecklare digitalisering/dataskyddsamordnare för 
Kommunstyrelsen 
 

Stefan Malmborg 
Verksamhetsutvecklare digitalisering 
Dataskyddsamordnare  
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§ 246 Dnr 2019/000357 007 

Revisionsrapport granskning av införande av GDPR 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunstyrelseförvaltningens förslag 
till svar avseende revisionsrapporten ”Granskning av införandet av GDPR i 
Vimmerby kommun”.  
 

Sammanfattning 
På uppdrag av revisionerna i kommunen har PwC, Kommunal sektor genom-
fört en granskning av införandet av GDPR. Rapporten överlämnades till 
kommunens revisorer som i sin tur överlämnar den till kommunstyrelsen, 
barn- och utbildningsnämnden och till socialnämnden för svar senast den 30 
september 2019. Kommunstyrelsen och nämnderna förväntas redogöra för 
vad de tänker vidta för åtgärder med anledning av rapporten. 
    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Vimmerby kommun Kommunstyrelsen - svar till 
revisionsrapport 
Protokollsutdrag 2019-08-27 § 348 Revisionsrapport granskning av 
införande av GDPR 
Information till KSAU 
Revisionsrapport granskning av införande av GDPR      

 
Beslutet skickas till 
Kommunrevisorerna  
Stefan Malmborg verksamhetsutvecklare digitalisering/ 
dataskyddsamordnare för kommunstyrelsen 
 
___________________ 
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Överförmyndaren i Vimmerby kommun
Överförmyndare i samverkan
Vimmerby kommun
598 81 Vimmerby

Inspektion enligt 20 § förmynderskapsförordningen 
(1995:379) av överförmyndaren i Vimmerby 
kommun
Länsstyrelsen företog den 12 september 2019 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 Anna Erlandsson Karlsson (administrativ chef), Elly Boven 

och Tatjana Pavlov (handläggare), Joakim Karlsson (administratör), Göran Olsson 

(överförmyndare i Kinda), Åke Svahn (överförmyndare i Ydre) samt Peder Griph 

(överförmyndare i Åtvidaberg). Överförmyndaren i Vimmerby, Kjell Alexandersson, närvarade 

inte vid besöket. Från Länsstyrelsen deltog länsjuristerna Anna Isaksson och Marielle 

Pettersson.

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. 

Utöver de uppgifter som framgår av verksamhetsredogörelsen (se bilaga) behandlades 

nedanstående frågor särskilt. 

Redogörelse för verksamheten
Organisation m.m.
Sedan Länsstyrelsens föregående inspektion har nya överförmyndare tillträtt i Vimmerby och 

Kinda. Överförmyndaren i Kinda har deltagit vid SKL:s utbildning för överförmyndare.  

Rutiner för diarieföring 
E-post som inte är ärendespecifik diarieförs i Ciceron.

Handläggningsrutiner
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. 

Ställföreträdare
Den ställföreträdare som har flest uppdrag är samma person som under föregående års 

inspektion hade flest uppdrag. Ställföreträdaren har uppdrag i samtliga fyra kommuner inom 

verksamhetsområdet. 
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Granskning av årsräkningar för år 2018
Vid föregående inspektion uppgavs att kansliet skulle införa e-Wärna vid årsskiftet 2018/2019. 

På grund av bl.a. viss personalomsättning har detta ännu inte hunnits med. Planen är dock att 

e-Wärna ska införas.

Enligt rutin skickas alltid två påminnelser att inkomma med årsräkningen. Den första 

påminnelsen skickas några veckor efter 1 mars. Efter påminnelserna skickas vitesföreläggande. 

Arvodesbeslut
Arvodesbeslut expedieras som huvudregel till huvudmannen. Ett meddelande skickas till 

huvudmannen, tillsammans med en kopia av arvodesbeslutet, med en förklaring om att 

huvudmannen ska betala arvode till ställföreträdaren. 

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.

Stickprovsgranskning
Länsstyrelsen har genomfört en mer djupgående granskning av sex akter (akt 223, 325, 401, 

823, 1139 och 1252). Granskningen har i huvudsak avsett de två senaste åren. Därutöver har 

Länsstyrelsen i fyra akter (akt 214, 407, 769 och 917) särskilt kontrollerat att 

överförmyndarens granskning av redovisningshandlingar genomförts på ett korrekt vis, och 

därvid särskilt kontrollerat att överförmyndarens anmärkningar på redovisning lett till att 

åtgärder vidtagits. 

Granskningen ger Länsstyrelsen anledning till följande generell synpunkt samt ytterligare 

påpekanden avseende nedan angivna akter. 

Länsstyrelsen har uppmärksammat att det i vissa akter finns årsräkningar som har granskats 

utan anmärkning och korrigering trots att korrigeringar har gjorts av överförmyndaren. När 

det gäller granskning av årsräkningar har Justitieombudsmannen, 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 401 – godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB
Av arvodesbeslut för år 2017 och år 2018 framgår att huvudmannen står för arvodet. Det 

framgår dock inte att arvodesbesluten har expedierats till huvudmannen. 

Länsstyrelsen informerar att JO uttalat i huvudsak följande avseende arvode. Arvodesbeslut 

som innebär att huvudmannen ska stå för någon del av arvodet normalt ska expedieras till 

huvudmannen. Arvodesyrkanden som går utöver den fastställda normen bör också 

kommuniceras med huvudmannen om inte detta är uppenbart obehövligt (jfr JO:s beslut den 

24 april 2008, dnr 1202-2008). 
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Vid inspektionsbesöket uppgavs att rutinen är att huvudmannen får en kopia av 

arvodesbeslutet, tillsammans med ett meddelande som förklarar att huvudmannen ska betala 

arvodet till ställföreträdaren, men att det missats i detta fall. Med anledning av detta riktar 

Länsstyrelsen viss kritik mot överförmyndaren. 

Akt 917 – godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB
Av sluträkningen för perioden 1 januari 2018 till 28 februari 2018 framgår att summa skulder 

uppgick till cirka 202 000 kronor. I årsräkningen för perioden 1 mars 2018 till 31 december 

2018 finns inga skulder upptagna under summa skulder. Under perioden finns dock skulder på 

cirka 100 000 kronor till Kronofogden upptagna som utgift i årsräkningen. Årsräkningen är 

granskad utan anmärkning och utan korrigering. Vid inspektionsbesöket uppgavs att skulden 

förmodligen missats att tas upp i årsräkningen. 

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 1139 – förvaltarskap 
Av akten framgår att yttrande har inkommit till överförmyndaren från förvaltaren den 20 

februari 2018. Beslut avseende omprövning av förvaltarskap för år 2017 saknas dock i akten. 

Anmodan om begäran om yttrande angående förvaltarskap har skickats till förvaltaren den 14 

januari 2019. Därefter har byte av förvaltare skett. Av akten framgår inte att överförmyndaren 

har omprövat förvaltarskapet för år 2018. 

Länsstyrelsen konstaterar att ett förvaltarskap innebär en betydande inskränkning i 

huvudmannens handlingsförmåga, och att det därför är av vikt att överförmyndaren årligen 

granskar förvaltarskap för att se om de ska kvarstå eller inte. Länsstyrelsen påpekar att det 

ytterst är överförmyndaren som ska göra den årliga prövningen. Denna prövning bör 

dokumenteras i en egen handling, till exempel i form av en tjänsteanteckning. Med anledning 

av att omprövning inte gjorts för år 2017 och 2018 riktar Länsstyrelsen viss kritik mot 

överförmyndaren.   

Sammanfattande synpunkter
De fel eller brister som uppmärksammats i handläggningen bör i förekommande fall 

korrigeras. När det gäller granskning av årsräkningar ska det framgå om en årsräkning är 

granskad med korrigering och vad som korrigerats. 

Med anledning av att överförmyndaren inte expedierat arvodesbesluten till huvudmannen i akt 

401 riktar Länsstyrelsen viss kritik mot överförmyndaren. Med anledning av att omprövning av 

förvaltarskapet inte gjorts för år 2017 och 2018 riktar Länsstyrelsen viss kritik mot 

överförmyndaren.   
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Länsstyrelsen påtalade i protokollet upprättat i samband med föregående inspektion, med 

anledning av att överförmyndaren avvek innan besöket avslutats, att överförmyndaren är 

ytterst ansvarig för verksamheten och att denne ska delta vid inspektionsbesöket i dess helhet. 

Trots detta deltog inte överförmyndaren vid Länsstyrelsens nu aktuella inspektion. 

Länsstyrelsen erinrar därför överförmyndaren återigen om att denne ska delta vid 

Länsstyrelsens inspektionsbesök. 

Marielle Pettersson

Länsjurist Anna Isaksson

Länsjurist

Detta protokoll har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på 

www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

Bilaga:
Verksamhetsredogörelse för år 2018

Expedieras till: 
Vimmerby kommuns kommunfullmäktige, kommunstyrelse och revisorer, 

kommun@vimmerby.se

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

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
mailto:JOkansli1@jo.se
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Kommunens revisorer

Kommunstyrelsen

Ftir klinnedom:
Kommunfullm?iktiges presidium

Granskning av styrande dokument

PA uppdrag av revisorema i kommunen har PwC, Kommunal sektor genomftirt en

granskring av ovanstAende.

Vi har den 18 september 2019 beslutat att dverl?imna rapporten till kommunstyrelsen
och liir kiinnedom till kommunfullmiiktiges presidium. Vi insttimmer till fullo i den re-

visionella bedrimningen som beskrivs i rapporten.

Vi beddmer att kommunstyrelsen inte helt sakerstaller att upprAfiade styrdokument iir
aktuella och att de implementeras i verksamheterna.

Baserat pf, genomftrd granskning liimnas ftljande rekommendationer till kommunsty-

relsen:

Vi rekommenderar att det pigiende arbetet som syftar till att gi igenom alla styr-

dokument som rdr kommunstyrelsens ftirvaltning med syfte att faststiilla doku-

mentens aktualitet fullftili s.

Vi rekommenderar att planerna pa att utarbeta en rutin som slikerstiiller att doku-

ment som iir i behov av revidering identifieras. Rutinen bdr iiven omfatta en pA-

minnelse till niimnderna att vidta samma 6tgiird.

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen regelbundet ftilj er upp om beslutade

styrdokument i ftirekornmande fall har implementerats och om de tilliimpas. Ru-

tinen btir iiven omfatta en piminnelse till nZimnderna att vidta samma 6tgard.

Vi rinskar svar av kommunstyrelsen senast den 3l december 2019 <lar styrelsen redogdr

for vad de tiinker vidta liir AtgZirder mcd anledning av rapporten.

Kommunfullmliktiges presidium fir ta stiillning till om rapporten skall biliiggas kom-

munfullmiiktiges handlingar.

a

a

a
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Sammanfattning och revisionell  
bedömning 

En av de viktigaste förutsättningarna för en god intern kontroll är att olika styrdokument 

finns och tillämpas. Kommunen har en mängd olika dokument och policys som ska styra 

ekonomi och verksamhet i önskad riktning. Det finns behov att kartlägga vilka dokument 

som finns och vilken styrande effekt som dessa har. 

Revisorerna i Vimmerby kommun har, utifrån en bedömning av väsentlighet och risk, 

funnit det angeläget att granska vilka dokument som finns och i vilken mån dessa är sty-

rande. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

 Säkerställer kommunstyrelsen att upprättade styrdokument är aktuella och att de 

implementeras i verksamheterna? 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte helt säkerställer att upprättade styrdokument är 

aktuella och att de implementeras i verksamheterna. Bedömningen baseras på att doku-

mentens aktualitet varierar, vilket både den översiktliga granskningen och stickprovs-

granskingen av sex utvalda dokument visar.  

Det finns rutiner för att systematisera och klassificera styrande dokument. På webbplat-

sen finns en systematik i hur dokumenten har organiserats. Vi instämmer att vissa doku-

ment skulle behöva länkas till mer än ett ställe för att underlätta eftersökningen av till 

exempel nämndernas reglementen. 

Det saknas systematiska rutiner som säkerställer att dokumenten revideras och i före-

kommande fall utrangeras. För närvarande pågår en genomgång av kommunstyrelsens 

dokument och därefter ska det utarbetas en rutin som säkerställer att dokument som är i 

behov av revidering identifieras. 

För samtliga dokument finns en tjänsteperson som ansvarar för att beslutat styrdokument 

implementeras. Bland de särskilt granskade dokumenten har vi noterat skäl till att im-

plementeringen försenas eller försvagas/uteblir. 

För vissa styrdokument sker en återrapportering till kommunstyrel-

sen/kommunfullmäktige. I andra styrdokument saknas motsvarande krav på återrappor-

tering eller uppföljning till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige och i dessa fall 

uteblir därmed återkoppling av tillämpningen.  
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1.1. Bedömningar mot kontrollmål 
 

Kontrollmål Kommentar 

Är dokumenten aktuella och 

uppdaterade? 

Delvis uppfyllt  

Vi bedömer att dokumentens aktualitet varie-

rar. Både den översiktliga granskningen och 

stickprovsgranskningen av sex utvalda doku-

ment visar att det finns exempel på dokument 

som är aktuella och uppdaterade så väl som de 

som inte har uppdaterats och därmed mist sin 

aktualitet. Som exempel på aktuella och upp-

daterade dokument kan nämnas policy för 

Vimmerby kommuns anställdas bisysslor samt 

riktlinjer och generella ägardirektiv 2017. 

Upphandlingspolicyn är däremot i behov av 

uppdatering eftersom det skett lagändringar 

sedan dokumentet antogs.  

Finns rutiner för att syste-

matisera och klassificera 

styrande dokument?  

Uppfyllt  

Vi bedömer att det finns rutiner för att syste-

matisera och klassificera styrande dokument. 

Dokumentet riktlinjer för styrande dokument 

ger stöd i hur framtagna dokument ska klassi-

ficeras. På webbplatsen finns en systematik i 

hur dokumenten har organiserats. Vi instäm-

mer att vissa dokument skulle behöva länkas 

till mer än ett ställe för att underlätta eftersök-

ningen av till exempel nämndernas reglemen-

ten. 

Finns rutiner för att revidera 

och i förekommande fall ut-

rangera ej giltiga dokument? 

Ej uppfyllt 

Vi bedömer att det saknas systematiska rutiner 

som säkerställer att dokumenten revideras och 

i förekommande fall utrangeras. Det baserar vi 

på att det för närvarande pågår en genomgång 

av kommunstyrelsens dokument och att det 

därefter ska utarbetas en rutin som säkerstäl-

ler att dokument som är i behov av revidering 

identifieras.  

Av de särskilt granskade dokumenten finns 

både exempel på dokument där det finns ruti-

ner för revideringen, till exempel styrdoku-

mentet för Vimmerby kommuns krislednings-

arbete. Merparten av dokumenten är dock av 

sådan typ att det krävs att ansvariga för doku-

mentet uppmärksammar att dokumentet be-
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höver revideras, till exempel vid ändring av 

lagar eller av andra styrdokument. 

Finns det rutiner för att im-

plementera beslutade do-

kument? 

Delvis uppfyllt  

Vi bedömer att det för samtliga dokument 

finns en tjänsteperson som ansvarar för att 

beslutat styrdokument implementeras. Bland 

de särskilt granskade dokumenten har vi note-

rat skäl till att implementeringen försenas eller 

försvagas/uteblir. Det gäller till exempel reg-

lementet för intern kontroll där återrapporte-

ringen av internkontrollarbetet till kommun-

styrelsen för år 2018 försenats med ett halvår. 

För att upphandlingspolicyn ska få genomslag 

bedömer vi att berörda chefer återkommande 

bör informeras om reglerna och riktlinjerna. 

Sker det en uppföljning av 

att styrdokumenten tilläm-

pas? 

Delvis uppfyllt  

Vi bedömer att det delvis sker en uppföljning 

av att styrdokumenten tillämpas. Återrappor-

teringen av internkontrollarbetet till kommun-

fullmäktige och till kommunens revisorer visar 

att reglementet tillämpas. Likaså ger inköps-

chefens föredragning för kommunstyrelsen om 

upphandlade volymer och avtalstrohet en in-

dikation av hur upphandlingspolicyn efterlevs. 

En granskning av kommunfullmäktiges proto-

koll visar att ägardirektivet tillämpas vad gäller 

bolagens rapportering. 

I flera styrdokument saknas motsvarande krav 

på återrapportering eller uppföljning till kom-

munstyrelsen eller kommunfullmäktige och i 

dessa fall uteblir därmed återkoppling av til--

lämpningen. Det gäller till exempel policy för 

Vimmerby kommuns anställdas bisysslor och 

kommunikationspolicyn. 

  

1.2. Rekommendationer 
Baserat på genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till kom-

munstyrelsen: 

 Vi rekommenderar att det pågående arbetet som syftar till att gå igenom alla styr-

dokument som rör kommunstyrelsens förvaltning med syfte att fastställa doku-

mentens aktualitet fullföljs.  

 Vi rekommenderar att utarbeta en rutin som säkerställer att dokument som är i 

behov av revidering identifieras, vilken med fördel kan läggas in i den årliga plane-
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ringscykeln. Rutinen bör även omfatta en påminnelse till nämnderna att vidta 

samma åtgärd. 

 Vi rekommenderar att kommunstyrelsen regelbundet följer upp om beslutade 

styrdokument i förekommande fall har implementerats och om de tillämpas. Ruti-

nen bör även omfatta en påminnelse till nämnderna att vidta samma åtgärd. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
En av de viktigaste förutsättningarna för en god intern kontroll är att olika styrdokument 

finns och tillämpas. Kommunen har en mängd olika dokument och policys som ska styra 

ekonomi och verksamhet i önskad riktning. Det finns behov att kartlägga vilka dokument 

som finns och vilken styrande effekt som dessa har. 

Revisorerna i Vimmerby kommun har, utifrån en bedömning av väsentlighet och risk, 

funnit det angeläget att granska vilka dokument som finns och i vilken mån dessa är sty-

rande. 

2.2. Revisionsfråga och kontrollmål 
Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

 Säkerställer kommunstyrelsen att upprättade styrdokument är aktuella och att de 

implementeras i verksamheterna? 

Granskningen sker baserat på följande revisionskriterier: 

 Relevanta beslut med bäring på granskningsområdet 

 Gällande interna styrdokument 

Följande kontrollmål ska besvaras av uppföljningen: 

 Är dokumenten aktuella och uppdaterade? 

 Finns rutiner för att systematisera och klassificera styrande dokument? 

 Finns rutiner för att revidera och i förekommande fall utrangera ej giltiga doku-

ment? 

 Finns det rutiner för att implementera beslutade styrdokument? 

 Sker det en uppföljning av att styrdokumenten tillämpas? 

2.3. Metod och avgränsning 
Vi har genomfört intervjuer med administrativ chef, kommundirektör, säkerhetssamord-

nare, ekonomichef samt personalchef. 

Vi har tagit del av följande dokument: riktlinjer för styrdokument. 

Inom ramen för granskning har vi valt ut sex styrande dokument för djupare granskning. 
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Följande dokument har valts ut för djupare granskning: kommunikationspolicy, upphand-

lingspolicy, policy för Vimmerby kommuns anställdas bisysslor, reglemente för intern 

kontroll, styrdokument för krisledningsarbete samt ägardirektiv 2017. 

Faktauppgifterna i rapporten har granskats av intervjuade tjänstemän. 
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3. Iakttagelser och bedömningar 

För varje kontrollmål redogörs för vilka iakttagelser som gjorts i samband med gransk-

ningen och revisionella bedömningar som gjorts därpå. 

3.1. Är dokumenten aktuella och uppdaterade? 

3.1.1. Iakttagelser 

På kommunens webbplats finns styrande dokument under rubriken kommun och poli-

tik/regler/styrande dokument. Vi har gått igenom dokumenten och sammanställt dem i 

en förteckning som finns i bilaga 1. Genomgången visar att dokumentens aktualitet varie-

rar. Det äldsta är från år 1999 och avser regler för mottagande av gåvor. Styrdokumenten 

är organiserade enligt samma struktur som en författningssamling.  

Tidigare hade dåvarande kanslijurist ansvar för styrdokumenten. För närvarande pågår 

ett arbete där kommunsekreteraren fått i uppdrag att gå igenom alla styrdokument som 

rör kommunstyrelsens förvaltning. Syftet är att fastställa dokumentens aktualitet och ka-

tegorisera vilken typ av dokument som avses.  

I det längre perspektivet ska en organisation fastställas för hantering och aktualisering av 

dokumenten. I intervju uppges att det kan vara lämpligt att gå igenom dokumenten en 

gång om året och samtidigt påminna förvaltningarna att uppdatera de styrdokument som 

har publicerats på webbplatsen. 

3.1.2. Stickprov 

Följande dokument har granskats närmare: 

Policy för Vimmerby kommuns anställdas bisysslor  

Dokumentet antogs av kommunfullmäktige i december 20171. I dokumentet återges en 

beskrivning av reglerna för bisyssla som finns i kollektivavtalet allmänna bestämmelser. 

Enligt lagen om offentlig anställning § 7 är det förbjudet för anställda att ägna sig åt för-

troendeskadliga bisysslor. Dokumentet innehåller därför en checklista för bedömning av 

om bisysslan är förtroendeskadlig. Checklistan ska vara ett stöd för arbetsgivare och ar-

betstagare. I intervju uppges att dokumentet är aktuellt och att det överensstämmer med 

gällande lagar och avtal. 

Reglemente för intern kontroll 

På kommunens webbplats finns ett reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvis-

ningar, som är från år 2005. Kommunfullmäktige beslutade i april 2017 om ett nytt reg-

lemente för intern kontroll.2 I samma beslut upphävdes reglementet från år 2005.  

Kommunikationspolicy 

Dokumentet, som beslutades av kommunfullmäktige i maj år 20093 innehåller övergri-

pande principer för intern och extern kommunikation i Vimmerby kommun. I intervju 

                                                             
1 KF § 254/2017-12-18 
2 KF § 76/2017-04-24 
3 KF § 81/2009-05-25 
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uppges att dokumentet behöver uppdateras även om det inte innehåller några felaktighet-

er. Till kommunikationspolicyn hör dokumenten riktlinjer för e-post (2018-05-28) och 

riktlinjer för närvaro i sociala medier (2017-06-19) som ytterligare specificerar policyns 

intentioner. Dokumentet regler för publicering på www.vimmerby.se (2006-04-04) är i 

behov av översyn. Eventuellt kommer dokumentet att utrangeras. 

Styrdokument för krisberedskapsarbete 2016-2018 

Dokumentet beslutades av kommunfullmäktige i april 2017.4 Syftet med styrdokumentet 

är att beskriva det arbete som ska bedrivas i kommunen under mandatperioden gällande 

att reducera eller ta bort risker samt effektivisera krisberedskapen. I intervju uppges att 

dokumentet gäller fram till nästa uppdatering. 

Riktlinjer och generella ägardirektiv 2017 

Dokumentet antogs av kommunfullmäktige i maj 20175 och utgör det samlade regelverket 

för Vimmerby kommuns ägarstyrning av de kommunala bolagen. Principer för ägarstyr-

ning uppges avseende styrning, revision och uppföljning, beredning av ärenden samt öv-

riga frågor. I intervju uppges att dokumentet är gällande och att det har kompletterats 

med mer specifika direktiv för vart och ett av de kommunala bolagen under år 2018.  

Upphandlingspolicy 

Upphandlingspolicyn för Vimmerby kommun med tillhörande riktlinjer antogs av kom-

munfullmäktige i februari 2015.6 Dokumenten har utarbetats av inköpscentralen i Väster-

vik dit Vimmerby kommun är ansluten.  

I intervju uppges att det finns förslag till nya riktlinjer som ska behandlas politiskt under 

hösten. Både lagen om offentlig upphandling och kommunallagen har uppdaterats sedan 

de nuvarande riktlinjerna beslutades. 

3.1.3. Bedömning 

Vi bedömer att dokumentens aktualitet varierar. Både den översiktliga granskningen och 

stickprovsgranskningen av sex utvalda dokument visar att det finns exempel på dokument 

som är aktuella och uppdaterade så väl som de som inte har uppdaterats och därmed mist 

sin aktualitet. Som exempel på aktuella och uppdaterade dokument kan nämnas policy för 

Vimmerby kommuns anställdas bisysslor samt riktlinjer och generella ägardirektiv 2017. 

Upphandlingspolicyn är däremot i behov av uppdatering eftersom det skett lagändringar 

sedan dokumentet antogs. 

Reglementet för intern kontroll har uppdaterats år 2017, men den uppdaterade versionen 

har inte publicerats på webbplatsen, vilket vi anser vara en brist. 

Vi noterar att det pågår ett arbete att gå igenom alla styrdokument som berör kommun-

styrelsens förvaltning.  

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt. 

                                                             
4 KF § 77/2017-04-24 
5 KF § 106/2017-05-29 
6 KF § 38/2015-02-23 
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3.2. Finns rutiner för att systematisera och klassificera 

styrande dokument? 

3.2.1. Iakttagelser 

Riktlinjer för styrdokument har antagits av kommunfullmäktige i februari 2012.7 Syftet 

med riktlinjerna är att hjälpa de som utformar dokument att besluta om vilken benäm-

ning som styrdokumentet ska ha. För varje typ av styrdokument anges en definition, vilket 

organ som har rätt att besluta om det samt eventuella kommentarer. Exempel på doku-

menttyper är policy, regler, reglemente, riktlinjer, rutiner, stadgar, strategi m.fl. 

I intervju uppges att administrativa avdelningen använder riktlinjerna för att systemati-

sera och klassificera de dokument som tas fram. Vid frågor från förvaltningarna används 

dokumentet som referens. Nämndsekreterarna i kommunen träffas regelbundet för att få 

information om och diskutera verksamhetsnära frågor. 

På kommunens webbplats är dokumenten organiserade efter organisatorisk tillhörighet, 

ämne eller typ av dokument. Granskningen visar att klassificeringen inte är helt konse-

kvent, till exempel finns barn- och utbildningsnämndens reglemente under rubriken 

”Barn och utbildning” och miljö- och byggnadsnämndens reglemente finns under rubri-

ken ”Miljö och byggnadsförvaltningen”. Övriga reglementen finns under rubriken ”Reg-

lementen”. I intervju uppges att systematiken skulle behöva uppdateras så att vissa do-

kument länkas till mer än ett ställe. 

3.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att det finns rutiner för att systematisera och klassificera styrande dokument. 

Dokumentet riktlinjer för styrande dokument ger stöd i hur framtagna dokument ska 

klassificeras. På webbplatsen finns en systematik i hur dokumenten har organiserats. Vi 

instämmer att vissa dokument skulle behöva länkas till mer än ett ställe för att underlätta 

eftersökningen av till exempel nämndernas reglementen. 

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt. 

3.3. Finns rutiner för att revidera och i förekommande 

fall utrangera ej giltiga dokument? 

3.3.1. Iakttagelser 

I dokumentet riktlinjer för styrdokument anges att onödiga dokument ska rensas ut. För 

centrala dokument som reglemente, arbetsordning och delegationsordning sker utrange-

ring av äldre dokument då nya antas av respektive organ. Den pågående genomgången av 

dokumenten har visat att dokument som berör ett smalt område inte uppdateras lika fre-

kvent. Det gäller till exempel riktlinjer för flaggning (2006), som inte stämmer överens 

med den nuvarande delegationsordningen. 

För närvarande saknas rutiner som säkerställer att dokumenten systematiskt revideras 

eller utrangeras löpande. Den pågående genomgången av styrdokument kommer att leda 

till att dokument som är i behov av revidering identifieras tillsammans med dokument 

                                                             
7 KF § 32/2012-02-27 
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som kan utrangeras. Det kvarstår att utarbeta en rutin som säkrar att det sker en systema-

tisk genomgång av dokumenten med viss frekvens. 

3.3.2. Stickprov 

Dokumenten som granskats särskilt är av olika karaktär och behöver därmed revideras i 

olika omfattning. Ett exempel är policy för bisysslor och policy/riktlinjer för upphandling 

som utgår från olika lagar vilket styr behovet av revidering. Som beskrivits ovan är riktlin-

jerna för upphandling i behov av revidering eftersom både lagen om upphandling och 

kommunallagen skrivits om sedan dokumentet beslutades. I intervju uppges att inköps-

centralen varit hårt belastad vilket medfört att det dröjt med uppdatering av riktlinjerna. 

Revidering av styrdokumentet för Vimmerby kommuns krisledningsarbete utgår från en 

tidplan där risk och sårbarhetsanalysen ska uppdateras första året på varje ny mandatpe-

riod före den 31 oktober. Övriga dokument som är kopplade till risk- och sårbarhetsana-

lysen ska uppdateras innan den 31 december första året på mandatperioden. Tidplanen 

sätts nationellt och följs upp av respektive länsstyrelse. 

3.3.3. Bedömning 

Vi bedömer att det saknas systematiska rutiner som säkerställer att dokumenten revideras 

och i förekommande fall utrangeras. Det baserar vi på att det för närvarande pågår en 

genomgång av kommunstyrelsens dokument och att det därefter ska utarbetas en rutin 

som säkerställer att dokument som är i behov av revidering identifieras.  

Av de särskilt granskade dokumenten finns både exempel på dokument där det finns ruti-

ner för revideringen, till exempel styrdokumentet för Vimmerby kommuns krislednings-

arbete. Merparten av dokumenten är dock av sådan typ att det krävs att ansvariga för do-

kumentet uppmärksammar att dokumentet behöver revideras, till exempel vid ändring av 

lagar eller av andra styrdokument. 

Kontrollmålet bedöms som ej uppfyllt. 

3.4. Finns rutiner för att implementera beslutade styr-

dokument? 

3.4.1. Iakttagelser 

För varje styrdokument finns en ansvarig tjänsteperson som ansvarar för att implemen-

tera det styrdokument som beslutats. I intervju uppges att administrativa avdelningen 

betonar vikten av kommunikationsplanering när nya eller förändrade policys eller riktlin-

jer ska implementeras. Det gäller inte bara internt i verksamheten utan flera dokument 

riktar sig även till allmänheten.  

3.4.2. Stickprov 

Policy för Vimmerby kommuns anställdas bisysslor  

Enligt policyn ska samtliga anställda på eget initiativ anmäla samtliga bisysslor till den 

egna förvaltningen. Vidare bör bisyssla, som till sin karaktär är av samma slag som ordi-

narie arbetsuppgifter, ej godkännas under pågående anställning. 
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I intervju uppges att riktlinjerna implementerats genom att inrätta rutiner som innebär 

att frågor om bisysslor ställs vid nyanställning av personal. Det finns rutiner och ansök-

ningsblanketter om att anmäla bisyssla i chefshandboken som finns på kommunens 

intranät. Anställd personal får fråga om bisyssla vid det årliga resultat- och utvecklings-

samtalet. 

Reglemente för intern kontroll 

Enligt reglementet ska styrelse/nämnd årligen besluta om en internkontrollplan som 

innehåller ett antal kontrollaktiviteter. Resultatet från kontrollen ska återrapporteras en-

ligt en tidplan som finns i tillämpningsanvisningarna. 

I intervju uppges att ekonomichefen har ett särskilt ansvar för internkontrollarbetet i 

kommunen. Enligt tidplanen ska kontrollplan för kommande år fastställas i december 

månad. Föregående års resultat ska redovisas till kommunstyrelsen i mars månad. Den 

samlade internkontrollplanen för år 2018 antogs av kommunstyrelsen i maj 2018.8 På 

grund av vakanta tjänster på ekonomiavdelningen är återrapporteringen till kommunsty-

relsen planerad att ske i oktober 2019. 

Kommunikationspolicy 

Inom administrativa avdelningen finns två kommunikatörer med uppgift att förklara för 

verksamheten vikten av att Vimmerby kommun kommunicerar på ett enhetligt sätt. I in-

tervju uppges att det sker avsteg från policyn vilket till exempel innebär att vissa verk-

samheter inte använder kommunens grafiska profil.  

Styrdokument för krisberedskapsarbete 2016-2018 

Säkerhetssamordnaren har ansvar för att samordna de insatser som rör krisberedskaps-

arbetet i kommunen. Styrdokumentet innehåller ambitionsmål för olika perspektiv som 

berörs av krisberedskapsarbetet. Länsstyrelsen i Kalmar län är tillsynsmyndighet och om 

arbetet inte genomförs som planerat kan det påverka det bidrag som årligen betalas ut av 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.  

Riktlinjer och generella ägardirektiv 2017 

Det generella ägardirektivet har legat till grund för ett arbete med bolagsstyrning som 

genomförts under år 2018. I intervju uppges att kommundirektören fått en tydligare in-

struktion att arbeta med ägarstyrningsfrågor. I juni 2018 genomfördes en extern utred-

ning som resulterade i en handlingsplan. Arbetet med handlingsplanen har letts av kom-

mundirektören tillsammans med styrelsen i Vimmerby Kommun Förvaltnings AB. Exem-

pel på områden som förtydligats är gränsdragning mellan kommunen och bolagen, ge-

nomförande av riskbedömning vid större förändringar m.m. Numera ingår VD för bolagen 

i koncernledningsgruppen som leds av kommundirektören. 

Upphandlingspolicy 

Enligt policyn med tillhörande riktlinjer har inköpscentralen ett långtgående ansvar att 

svara för upphandlingar, inventera behovet av nya upphandlingar, ansvara för utbildning 

och information kring offentlig upphandling, ansvara för att en avtalsdatabas utvecklas, 

arkivera originalhandlingar med mera. I intervju uppges att inköpscentralen gör ett bra 

arbete, men att den varit hårt belastad.  

                                                             
8 KS § 127/2018-05-08 
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För att policyn och riktlinjerna ska få genomslag i kommunen är det viktigt med informat-

ion och utbildning av ansvariga chefer. I intervju uppges att tidigare inköpschefen besökte 

ledarforum i syfte att informera om upphandlingsfrågor och att det kan vara aktuellt att 

återkomma med ämnet. Vid ledarforum samlas alla chefer i kommunen fyra gånger per 

år. 

3.4.3. Bedömning 

Vi bedömer att det för samtliga dokument finns en tjänsteperson som ansvarar för att 

beslutat styrdokument implementeras. Bland de särskilt granskade dokumenten har vi 

noterat skäl till att implementeringen försenas eller försvagas/uteblir. Det gäller till ex-

empel reglementet för intern kontroll där återrapporteringen av internkontrollarbetet till 

kommunstyrelsen för år 2018 försenats med ett halvår. För att upphandlingspolicyn ska få 

genomslag bedömer vi att berörda chefer återkommande bör informeras om reglerna och 

riktlinjerna.  

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt. 

3.5. Sker det en uppföljning att styrdokumenten  

tillämpas? 

3.5.1. Iakttagelser 

Det sker ingen systematisk återrapportering till kommunfullmäktige som visar hur beslu-

tade styrdokument tillämpas. I intervju uppges att uppföljning av styrdokumentens  

tillämpning skulle kunna vara ett kontrollmål inom ramen för internkontrollplanen. Det 

finns inget sådant kontrollmål år 2018. 

Vid genomgång av dokumenten som valts ut för särskild granskning ser vi att uppfölj-

ningen av vissa dokument ska delges kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige, se vi-

dare nedan. 

3.5.2. Stickprov 

Policy för Vimmerby kommuns anställdas bisysslor  

Policyn innehåller inga krav på uppföljning av tillämpningen. 

Reglemente för intern kontroll 

Enligt anvisningarna ansvarar kommunstyrelsen för att en samlad bedömning av intern-

kontrollarbetet överlämnas till kommunfullmäktige och till kommunens revisorer årligen. 

Vi har inte kunnat verifiera att detta har skett avseende år 2017 eller år 2018. 

Kommunikationspolicy 

Policyn innehåller inga krav på uppföljning av tillämpningen. 

Styrdokument för krisberedskapsarbete 2016-2018 

Uppföljning av de nationella målen som ingår i styrdokumentet sker till länsstyrelsen i 

februari efterföljande år. Länsstyrelsen sammanställer därefter uppföljningen och rappor-

terar vidare till MSB. 

Riktlinjer och generella ägardirektiv 2017 

Enligt ägardirektivet ska avrapportering från bolagen till fullmäktige göras i samband 
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med behandlingen av bolagens årsredovisning på våren samt efter samråd med respektive 

bolag på hösten. En genomgång av kommunfullmäktiges protokoll år 2017, år 2018 och år 

2019 visar att rapporteringen har utförts i enlighet med direktivet vid alla tillfällen utom 

våren 2018.9  

Upphandlingspolicy 

Upphandlingspolicyn innehåller krav på att inköpscentralen årligen ska följa upp kom-

munens upphandlingar genom en skriftlig rapport som ställs till kommunstyrelsen. I rap-

porten ska det bland annat framgå vad som upphandlas, volym och värde. Rapporten ska 

lämnas senast i februari efterföljande år.  

En granskning av kommunstyrelsens protokoll visar att inköpschefen föredrog inköpscen-

tralens årsrapport 2018 och verksamhetsplan 2019 för Vimmerby kommun i maj 2019.10 

Då rapporterades även statistik för hur mycket av inköpen som gjordes inom upphand-

lade avtal och hur mycket som gjordes utanför. 

3.5.3. Bedömning 

Vi bedömer att det delvis sker en uppföljning av att styrdokumenten tillämpas. Återrap-

porteringen av internkontrollarbetet till kommunfullmäktige och till kommunens reviso-

rer visar om reglementet tillämpas. Likaså ger inköpschefens föredragning för kommun-

styrelsen om upphandlade volymer och avtalstrohet en indikation av hur upphandlingspo-

licyn efterlevs. En granskning av kommunfullmäktiges protokoll visar att ägardirektivet 

tillämpas vad gäller bolagens rapportering. 

I flera styrdokument saknas motsvarande krav på återrapportering eller uppföljning till 

kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige och i dessa fall uteblir därmed återkoppling 

av tillämpningen. Det gäller till exempel policy för Vimmerby kommuns anställdas bisyss-

lor och kommunikationspolicyn.  

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt. 

 

 

 

 

                                                             
9 KF § 69/2017-04-24, KF § 196/2017-10-23, KF § 130/2018-09-24 samt KF § 61/2019-04-29 
10 KS § 146/2019-05-07 
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Bilaga 1 

Förteckning över styrande dokument som finns på kommunens webbplats. 

Rubrik Dokument Behandlad, senast 

Arbetsordning full-

mäktige 

Arbetsordning för fullmäktige KF § 204/2014-12-08 

Barn- och utbildning Reglemente  KF § 46/2019-04-01 

 Delegationsordning BUN § 140/2018-08-19 

 Nämndplan 2017  

 Riktlinjer och taxa för plats i 

pedagogisk omsorg, förskola och 

fritidshem från 1 januari 2018 

Reviderad januari 2018 

 Skolutveckling 2015-2018 BUN § 75/2015-05-20 

 Grundsärskolan, riktlinjer för 

mottagande 

Reviderad januari 2014 

 Riktlinjer för entreprenöriellt 

lärande och kontakt med arbets-

livet 

BUN § 4/2016-03-23 

 Handlingsplan mot hot och våld BUN § 103/2016-06-22 

 Rutin för synpunkter gällande 

utbildning 

 

 Policy för kommersiell spons-

ring och reklam 

KF § 2007-12-17 

Delegationsordningar Delegationsordning social-

nämnden 

SN § 6/2019-01-10 

 Delegationsordning kommun-

styrelsen 

KS § 296/2018-12-04 

Ekonomi Finanspolicy KF § 8/2014-01-27 

 Investeringspolicy KF § 279/2016-12-05 

 Regler för kontanthantering KF § 204/2009-12-14 

 Riktlinjer för kravverksamheten KF § 382/2013-12-10 

Förtroendevalda Bestämmelser om ersättning till 

Vimmerby kommuns förtroen-

devalda 

KS § 10/2018-01-09 

 Regler för partistöd Upprättad april 2015 

 Policy vid hot mot förtroende-

valda 

KF § 221/2012-11-26 

 Bilaga till ersättningsbestäm-

melserna 

KF § 233/2018-12-17 

Inköp och upphand-

ling 

Upphandlingspolicy  KF § 38/2015-02-23 

IT Informationssäkerhetspolicy KF § 29/2014-02-24 

 Kommunalt infrastrukturpro-

gram 

KF § 157/2012-09-24 
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 Policy för användning av 

elektronisk utrustning 

Utformad som en blan-

kett för chef och medar-

betare (sign) 

Kommunikation Riktlinjer för e-post KF § 91/2018-05-28 

 Kommunikationspolicy KF § 81/2009-05-25 

 Regler för publicering på 

www.vimmerby.se 

KF § 100/2006-04-04 

 Riktlinjer för närvaro i sociala 

medier 

KF § 147/2017-06-19 

Krisberedskap Styrdokument för krisbered-

skapsarbete 2016-2018 

KF § 77/2017-04-24 

 Krishanteringsplan 2015-2018 KF § 224/2017-11-27 

Miljö- och byggnads-

förvaltningen 

Ett flertal dokument som avser 

taxor samt nämndens regle-

mente 

 

Ordningsföreskrifter Lokala ordningsföreskrifter för 

torghandel 

KF § 9/2011-01-31 

 Trafiksäkerhetspolicy KF § 67/2010-04-26 

 Lokala ordningsföreskrifter KF § 9/2011-01-31 

Organisation Arvoden till styrelseledamöter KF § 36/2016-03-01 

 Policy för avknoppning KF § 51/2002-05-27 

 Styrmodell för Vimmerby kom-

mun 

KF § 231/2012-12-17 

Personal och arbets-

miljö 

Policy mot kränkande särbe-

handling, trakasserier, sexuella 

trakasserier 

KF § 49/2018-03-26 

 Alkohol- och drogpolicy KF § 243/2012-12-17 

 Arbetsmiljöpolicy KF § 8/2015-01-26 

 Ledarskapspolicy KF § 146/2017-06-19 

 Pensionspolicy KF § 198/2015-09-28 

 Policy för att främja lika rättig-

heter och möjligheter hos Vim-

merby kommun 

KF § 9/2015-01-26 

 Policy för kompetensutveckling KF § 139/2014-09-29 

 Policy för Vimmerby kommuns 

anställdas bisysslor 

KF § 254/2017-12-81 

 Policy mot tobaksrök och onö-

diga allergener 

KF § 140/2007-09-24 

 Regler för uppvaktning av an-

ställda och förtroendevalda 

KF § 110/2013-05-27 

 Regler för mottagande av gåvor 

anställda 

KS § 113/1999 

 Samverkansavtal 2013 Saknas 

Reglementen Arkivreglemente KF § 114/2018-06-18 

 Reglemente för intern kontroll KF § 53/2005-04-25 

 Reglemente för valnämnden KF § 170/2016-06-27 

 Reglemente för överförmyndare Saknas 
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 Reglemente för kommunens 

revisorer 

KF § 86/2011-04-26 

 Attestreglemente 2018 KF § 187/2018-11-26 

 Reglemente för kommunstyrel-

sen 

KF § 8/2019-01-28 

 Reglemente för socialnämnden KF § 27/2019-02-25 

Samhällsplanering Riktlinjer och taxor för skyltning 

uteservering marknad och eve-

nemang med mera 

KF § 56/2018-03-26 

 Riktlinjer för bostadsförsörjning KF § 100/2017-05-29 

 Elsäkerhetspolicy  KF § 134/2016-05-30 

 VA-plan del 1, VA-översikt 2011-12-20 

 VA-plan del 2, VA-policy 2012-11-26 

 VA-plan del 3, Planering för 

vatten, avlopp och dagvatten 

2013-11-25 

 VA-översikt Vimmerby dubblett 

Socialtjänst Ett flertal dokument som avser 

nämndens olika verksamhets-

områden inklusive delegations-

ordning 

 

Taxor och avgifter Mätningstaxa KF § 197/2009-12-14 

 Renhållningstaxa KF § 221/2017-11-27 

 Riktlinjer och taxor för skylt-

ning, uteservering, marknad 

med mera 

 

KF § 56/2018-03-26 

 Taxa för utlämnande av all-

männa handlingar 

KF § 100/2010-05-31 

 VA-taxa för Vimmerby kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 

Ägardirektiv Riktlinjer och generella ägardi-

rektiv 2017 

KF § 106/2017-05-29 

Övriga policy, pro-

gram med mera 

Arbetsordning för folkhälsoar-

betet 

KF § 12/ 2009-02-23 

 Folkhälsoplan 2015-2018 Framgår ej. 

 Funktionshinderpolitiskt pro-

gram 

KF § 173/2016-06-27 

 Företagspolicy för Vimmerby 

kommun och dess bolag 

KF § 162/2005-11-28 

 Handlingsplan för våldsbeja-

kande extremism 2018-2019 

KF § 161/2018-10-15 

 Policy mot främlingsfientlighet KF § 161/2018-10-15 

 Policy för hantering av syn-

punkter och klagomål 

KF § 174/ 2016-06-27 

 Riktlinjer för styrdokument KF § 32/2012-02-27 

 Riktlinjer för samverkansråd KF § 53/2013-03-25 

 Strategi för Vimmerby kom-

muns internationella kontakter 

KF § 172/2016-06-27 

 Varuförsörjningsplan KF § 6/2008-01-28 
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 Vimmerby kommuns närings-

livsstrategi 

Saknas 

 Visioner och övergripande mål 

för Vimmerby kommun 2012-

2022 

KF § 230/2012-12-17 

 Överenskommelse samverkan 

Polisen och Vimmerby kommun 

2017-2019 

Signerad 2017-06-20 
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Caroline Liljebjörn   
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Återredovisning 2019 
 

Miljö- och byggnadsnämnd 
Hultsfred Vimmerby 



Viktiga frågor 
• Ekonomi 

• Nettokostnader    2018      2019 
 Vimmerby              7 322 tkr     ca 8 482 tkr    

 
• Intäkter: Fortsatt bra dock lägre än i fjol. 
• Målnivå: Verksamheten bedrivs inom budget – uppnås. Viss 

eftersläpning av tilläggsanslag i nuläget. Anpassning behövs efter bl 
a justering av lönenivåer 2018-2019. 

• Befolkning och antal ärenden kan medföra justering av siffrorna vid 
årsskiftet. Vimmerby har något fler invånare än Hultsfred = högre 
kostnader ca 4% 
 



Viktiga frågor 
• Verksamhet/medarbetare 

• Attraktiv arbetsgivare, medarbetarskap-ledarskap mäts i 
medarbetarenkät under oktober. 

• Intern kontroll (skapa goda rutiner, ökad effektivitet, minska risker) 
kontroll i maj rapportering till nämnd i juni. Attestrutiner, fakturakontroll, 
taxor och avgifter, rättssäkerhet, verkställighet av politiska beslut, 
ärendeuppföljning och avslut, följsamhet av telefonrutiner. 

• Nytt tillsynsområde: Tobak 
• Personalbudget 33.5 tjänster. Bedömt utfall vid årsskiftet 33.0 
• Sjukfrånvaro 1.49% (målnivå < 2.8%) 

 
 



Viktiga frågor 

• Brukare/invånare 
• Administration, ett nummer in.  
• Boka inspektör för telefonsamtal eller möte i Hultsfred eller i Vimmerby. 
• Fortsatt utveckling av e-tjänster (bygglov, avlopp, miljöskydd, 

hälsoskydd, livsmedel) 
• Löpande Insikt (information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, 

rättssäkerhet, effektivitet). Fortsatt positiv utveckling i mätningarna. 
Ökar på flertalet områden – allt pekar på att vi når uppsatta mål. 
 
 

 



Viktiga frågor 

• Utveckling 
• Digitalisering 
• Kompetensförsörjning 
• Agenda 2030 – ekologisk- ekonomisk- och social hållbarhet. Ta nästa 

steg från policy till mål- och nyckeltal inom alla verksamheter. 
 
 
 



BO & TRIVS HOS 
VIMARHEM 



PERSPEKTIV - EKONOMI 
Investeringar: 

• Pistolsmedens byggnation 27 st lgh + 6 st lgh. Djupanalys kopplad till investeringens nivå pågår  

efter inkomna anbud. 

• Ett antal reinvesteringar kommer ej att utföras under året. 

 

Viktiga händelser under året: 

• Vimarhems del i Vimmerby kommuns låneram. 

• Årets hyresförhandlingar 

• 0 st lediga lägenheter 

 

Kommande utmaningar: 

• Framtida underhållsbehov. 

• 100 % uthyrningsgrad.  

• Digitaliseringsprocessen 

 



PERSPEKTIV – 

VERKSAMHET/MEDARBETARE 

Investeringar 

• Ställer krav på resurser och ny kunskap 

 

Viktiga händelser under året 

• Ny styrelse och VD 

 

Kommande utmaningar 

• Kompetensutveckling 

• Förvaltningsavtalet 
 



PERSPEKTIV – BRUKARE/INVÅNARE 

Investeringar 

• Pistolsmeden 

• Systematisk planering av framtida underhåll av befintliga 

fastigheter. 

 

Viktiga händelser under året 

• Energibesparande åtgärder ex. stora fönsterbyten. 

 

Kommande utmaningar 

• Bibehålla hög uthyrningsgrad. 
 



PERSPEKTIV - UTVECKLING 

Investeringar 

• Kompetens- och systemutveckling 

 

Viktiga händelser under året 

• PWC:s utredning har medfört översyn av bolagets 

verksamhet. 

 

Kommande utmaningar 

• Digitalisering ska ge effektivare arbetssätt och högre 

kundnytta.  

• Behålla styrkor, göra svagheter till styrkor, dra nytta av 

möjligheterna samt förhålla sig till hoten. 
 





www.vemab.se 
Återrapportering i kommunfullmäktige 20190930 
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Investeringar 

Långsiktig plan framtagen för 2019-2025 
 
 Visar ett snitt på dryga 50 Mkr/år för alla verksamheterna tillsammans 
 
Vi räknar med att klara det  
 Inom befintlig låneram 
 Om vi amorterar på befintliga lån enligt plan 
 Om vi hanterar våra avskrivningar  enligt plan 
 Om vi återför resultatet till bolaget förutom utdelningen enligt ägardirektiven 

Investeringar hittills under året uppgår till drygt 22 Mkr för Vemab och 8,5 
Mnkr för Venab.  
 
Investeringar för Vifab 2,8 Mnkr.  
  



Måluppföljning 



Viktiga händelser under året 

Nöjd medarbetarundersökning genomförd 

Kraftsamling på förstärkning, nyrekrytering och friskvård 



Viktiga händelser under året 
 Intensivt förbättringsarbete genomförts 
 Betydligt bättre nu 



Viktiga händelser under året 

Tallholmen har fungerat planenligt 
 Väldigt lågt värmebehov under förra sommaren ledde till att kylare byggs 
 Revisionen avklarad, inga överraskningar 
 Ersättning för utsläppsrätter på normal nivå, elcertifikat har tappat 



Viktiga händelser under året 

Vimarhems lägenheter i kransorterna 
ansluts. Svartfiberleverantör till kommunen. 
Samarbete med övriga stadsnätsägare i 
länet. 
Revisor ställer krav på att 
avkastningsvärdering ska utföras årligen kan 
leda till nedskrivningsbehov 
 

BERÄKNAD RESULTATRÄKNING 
Delårsbokslut 201908 

Rörelseintäkter 1,7 

Rörelsekostn. Inkl. förluster 2,8 

Resultat före avskrivningar -1,1 (-1,1) 

Avskrivningar 1,0 

Resultat efter avskrivningar -2,1 

Finansiella intäkter 0,0 

Finansiella kostnader 0,2 

Resultat före bokslutsdisp.  -2,3 (-2,2) 

och skatt 



Viktiga händelser under året 

Mycket ledningsunderhåll bla rökning och spolning har skett 
Start med byggnation och projektering av våra omvandlingsområden på VA 
Utredning kring ökat vattenuttag i Skillingarumstäkten pågår 

Bevattningsförbud upphävs fr o m 1 oktober 



Viktiga händelser under året 

Modernisering av elnätet 
Utbyte av nätstationer 
Kablifiering av de sista luftledningarna 
Ny mottagningsstation vid Ekkullen 
Sedan 1 april elleverantör till kommunen 



Kommande utmaningar 
• Bibehålla och optimera en god drift av Tallholmen 

 

• Fortsatt arbete med resursanskaffning och utveckling av rätt 
kompetenser till verksamheterna 

 
• BRIS fas 3 inledd med byggnation 

 

• VA: Nya verksamhetsområden, förnyelse och omvandlingsområden 
Dricksvattenförsörjning 

 

• IT-utveckling, systeminförande, systembyte, digitalisering mm 
 

• Mätarutbyte, el vatten och fjärrvärme 
 

• Långsiktig ekonomisk planering 
 

• Öka soliditeten enligt ägardirektiv 
 
 
 
 
 
 

 



Frågor? 
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   2019-08-30 
   Dnr 2019/337.040 
Ekonomiavdelningen   Id 67615 
 

 
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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Årsredovisning och ansvarsfrihet för direktionen 2018 - ITSAM 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beviljar kommunalförbundet ITSAM:s direktion och dess enskilda le-
damöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
 
 
Sammanfattning 
Kommunalförbundet ITSAM upprättar en egen årsredovisning för sin verksamhet. Årsredo-
visningen samt fråga om ansvarsfrihet ska sedan behandlas i varje medlemskommun.  
 
 
Beslutet ska skickas till 
Ekonomiavdelningen  
Kommundirektör 
Kommunalförbundet ITSAM 
 
 
 

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


ITSAM ÅRSREDOVISNING 2018 
2019-09-30 



Viktiga händelser 
• Tydliggörande av den politiska styrningen 
• Windows 10 avslutat 
• Vimmerby Fiber övertog fiberansvaret i Vimmerby 
• Rekryteringsinsatser 
• Uppstart projekt ny digital plattform 
• Evikomp 
• GDPR/Dataskyddsombud 
• Modell för Itsams förändringsprocess togs fram 
• Projekt- och strategiavdelning 
• Fler fiberutbyggnadsprojekt startas 



Ekonomi 

Resultat: 
1 729 000 kr 
1,9 % överskott 

Budget: 
3 054 000 kr 
3,3 % överskott 

• Kostnader avseende 2017 som belastat 2018 
• Dubbel kostnad ekonom 
• Rekryteringskostnader 
• Ökad kostnad för revision 



Ekonomi forts 

• Genomlysning av kostnader och intäkter 
• Avslut av ekonomichef och inköp av controllerfunktion från 

Åtvidaberg 
• Korrigering av periodiseringar och avskrivningar 
• Löpande resultatuppföljningar med respektive avdelningschef 
• Genomlysning av kodstrukturer för att möjliggöra bättre analyser 

 
 



Löpande verksamhet 
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Boxholm 247 104 26 377 290 667 206 
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2019 och framåt 

Sveriges bästa användarupplevelse 
 

• Effektiviseringar genom samordning 
• Krav på ökad spetskompetens 
• Ökade förväntningar på tillgänglighet och funktion 
• Stödja verksamhetsutvecklingen i kommunerna 
• Aktiv part i verksamheternas digitaliseringsarbete 
• Mer mobilitet- och ”pryl”- oberoende 
• Ökad samverkan med andra kommuner 
 
 



Sveriges bästa 
användarupplevelse 

En krona på Itsam ska ge mer 
än samma krona i skolan 

Digitalisering/ 
Verksamhetsutveckling  

I teknikens framkant 

Effektiv support Överallt hela tiden Säkert 
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§ 14 Dnr 2019/00026  

Årsredovisning 2018 
Direktionens beslut 
Direktionen beslutar godkänna årsbokslut för 2018 samt föreslår 
medlemskommunerna att göra detsamma.      

Sammanfattning 
Under året har Itsams ekonomifunktion bytts ut i sin helhet med ny 
ekonomiassistent från mars och inhyrd controller från Åtvidabergs kommun 
från slutet av augusti. Under 2017 genomfördes en omstrukturering av 
Itsams ekonomisystem och avdelningscheferna fick även ett utökat 
budgetansvar, syftet med detta var att öka transparensen och få en tydlig 
styrning av ekonomin samt öka den ekonomiska medvetenheten i 
organisationen. På grund av personalomsättning och omstruktureringar under 
2018 har styrnings- och analysarbetet blivit lidande. 2019 kommer ett stort 
arbete läggas på att få ordning ekonomistyrningen, bland annat genom: 
 

 Genomlysning av kommunalförbundets kostnadsmassa för att få en 
ökad transparens i debitering till medlemskommunerna. Innehåll i 
grundanslag kommer att ses över. 

 Grundläggande ekonomiutbildning på Itsams arbetsplatsträffar. 
 Genomlysning av kodstruktur samt utbildning i hur koderna ska 

användas för att kunna analysera utfall. 
 Noggrann periodisering av intäkter och kostnader för att få 

rättvisande ackumulerade utfall att analysera och prognostisera 
utifrån. 

 Resultatuppföljning med avdelningschefer varannan månad för att 
tidigt upptäcka avvikelser samt kunna lägga kvalitativa prognoser. 

      

Periodens resultat och jämförelse med budget, prognos samt 
föregående år 
Årets resultat uppgår till 1 729 Tkr vilket är 1 759 Tkr sämre än prognosen 
per tertial två, 1 325 Tkr under budgeterat överskott och 1 405 Tkr lägre än 
2017-års resultat. 
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Differensen om 1 759 Tkr från prognosen som gjordes per tertial två beror 
framför allt på: 

 Felprognostisering av intäkter framför allt avseende: Underhåll och 
tillsyn av nät             (+ 2 394 Tkr), Nyckelfrihemtjänst (+671 Tkr), 
Daas (+593 Tkr) och telefoni (-1 380 Tkr) 

 Felperiodisering av kostnader för metakatalog: - 961 Tkr 
 För lågt uppskattade kostnader för pensioner: -467 Tkr 
 Felperiodisering av kostnad för skoladministrativt system: -402 Tkr 
 Övriga kostnadsökningar består av flertalet mindre avvikelseposter. 

 
Differensen om 1 325 Tkr mot budgeterat resultat förklaras i huvudsak av: 

 Ökade intäkter service och support på grund av volymökning : 
+2 278 Tkr 

 Ökning av personalrelaterade kostnader på grund av felberäkning i 
budgeten: -1 907 Tkr 

 Kostnader avseende 2017 som belastat 2018: -1 361 Tkr 
 Avgångsvederlag ekonomichef/inhyrd ekonom: -667 Tkr 
 Rekryteringskostnader: -380 Tkr 
 Ökning av revisionskostnader: -160 Tkr (varav 86 Tkr avser kostnad 

för 2017) 

Förvaltningsberättelse – sammanfattade kommentarer och 
måluppfyllelse 
Under våren 2018 genomfördes en organisationsförändring för att förtydliga 
Itsams två huvudprocesser, användarstöd samt tekniskt drift och utveckling. 
I led med detta tillsattes en användarchef och en teknisk chef med 
övergripande ansvar inom sina respektive områden. Syftet är att på 
ledningsnivå jobba mer processtyrt och bidra till ett ökat helhetsperspektiv 
på Itsam. Under hösten gick stabschefen på tjänstledighet för att arbeta med 
politiska uppdrag i Kinda kommun. I stället för att ersätta denna funktion 
tillskapades en projekt- och strategiavdelning för att sätta ytterligare fokus på 
utvecklingsfrågorna medan den renodlade stabsdelen kopplades direkt till 
förbundsdirektören.  
 
Då det under slutet av 2017 och inledningen av 2018 fortsatt uppkom 
frågetecken kring Itsams ekonomi beslutades att Itsam inte längre skulle ha 
en egen ekonomichef utan att controllerfunktion samt strategiskt 
ekonomiarbete istället köps in från Åtvidabergs kommun medan den löpande 
ekonomiska hanteringen hanteras av ekonomiassistent på Itsam. Målet för 
ekonomifunktionen är fortsatt att skapa en tydlighet och transparens 
gentemot medlemskommunerna och under hösten har ett stort antal 
korrigeringar i ekonomihanteringen genomförts vilket till viss del påverkat 
medlemmarna då fakturering i flera fall tvingats göra samlat istället för 
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utspritt över året. De granskningar som genomförts möjliggör en mer 
löpande och tydlig struktur under 2019.  
 
Rekrytering har varit ett mycket ansträngt område under året och trots stora 
insatser med stöd av flera olika rekryteringsbolag har det varit svårt att hitta 
personal med efterfrågad kompetens. Under sista halvan av året har flera 
personer dock kunnat anställas, tack vare direkta kontakter samt en mycket 
driven rekryterare hos det tredje rekryteringsbolaget som prövades. Läget har 
dock drastiskt förändrats i och med fastslaget byte av lokaler till Linköping 
och rekryteringsläget är nu ett helt annat med ett urval av kvalificerade 
sökande till annonserade tjänster.  
 
I oktober började Itsams ledningssekreterare som bland annat ansvarar för 
strukturerna kring Itsams direktion och kommundirektörsgruppen som idag i 
praktiken fungerar som beredning för direktionen. Genom det arbete som 
genomförts finns idag en bra struktur för den politiska styrningen. Vidare har 
arbetet med förvaltningsspecifika styrgrupper fortsatt att utvecklas och 
arbetsgrupper i verksamheterna bildats. Tanken med dessa grupper är dels att 
samordna kommunernas arbete samt att fungera som forum för 
verksamhetsdialog. Vidare drivs ett förändringsarbete gällande synen på 
Itsam både internt i organisationen och hos medlemskommunerna. 
Förändringen syftar till att fokusera på Itsams roll som kommunernas IT-
avdelning och som en sådan i första hand bidra till verksamhetsutveckling 
istället för en ren leverantörsroll.  
 
Måluppfyllelsen bedöms vara god. Arbetsbelastningen i kombination med 
svårigheter att rekrytera har dock satt en mycket stor press på Itsams 
personal och i vissa fall har det till och med lett till sjukskrivningar. Ett 
arbete för att öka strukturen i arbetet och tätare dialog med respektive 
medarbetare har inletts för att förstärka uppföljningen av respektive 
medarbetares arbetssituation.  
 
Servicedeskenkäten visar på ett något lägre resultat när det gäller 
lösningsgrad vilket är logiskt då det var flera nya medarbetare under 2018. 
Resultatet och bemötande är fortsatt mycket högt vilket är en absolut 
förutsättning för att skapa goda relationer med användarna. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunchefsberedningens protokoll 2019-04-11 § 15       
 

Beslutsexpediering 
Akt 
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Medlemskommunerna 
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Revisionsberääetse fr r 2018

Titt kommunfuttmkäiie i:
Boxhotms kommun
Kinda kommun
Vimmerby kommun
Ydre kommun
ävidaberis kommun
deshis kommun

Vi av respekäive kommunfuttmkäiie uäsedd revisorer i Kommunatfrbundeä ITSAM, har
iranskaä den verksamheä som bedriviäs av direkäionen under r 2018.

I vrä arbeäe har vi biärääs av PWC.

Direkäionen ansvarar fr aää verksamheäen bedrivs i entiiheä med ittande mt, bestuä och
rikätinjer samä de freskrifäer som itter fr verksamheäen. Den svarar ocks fr aää deä finns
en äittrcktii inäern konärott samä fr äerredovisnini äitt medtemmarnas kommunfutt—
mkäiie.

Revisorernas ansvar r aää iranska verksamheä, konärott och redovisnini och aää prva om
verksamheäen bedriviäs i entiiheä med uppdraieä.

Granskninien har uäfräs entiiä kommunattaien och iod revisionssed i kommunat verk—
samheä.

Granskninien har detvis ienomfräs med den inrikänini och omfaäänini som behvs fr aää
ie rimtii irund fr bedmnini och ansvarsprvnini.

Som undertai fr Vrä uääatande har vi iransknini av rsredovisnini, detrsrapporä samä
ienom aää ftja proäokott och handtiniar iranskaä bestuä, äirder och frhttanden i
Kommunatfrbundeä Iäsam.

Vr veriripande bedmnini r aää direkäionen har bedriviä sin verksamheä p eää nda—

mtsentiiä och ekonomiskä äittfredsättande sää.

Direkäionen har bestuäaä om mt fr verksamheäen vitka ska bidra äitt en iod ekonomisk hus—

httnini. Vi bedmer aää reäs resutäaä uäifrn rsredovisniniens äerrapporäerini detvis r

frentiiä med fasäsättä mt fr iod ekonomisk hushttnini i deä finansietta perspekäiveä. Vi
bedmer, uäifrn rsredovisniniens äerrapporäerini, aää verksamheäens uäfatt detvis r fr—

entiiä med fasäsättda verksamheäsmt.

Vi bedmer aää rsredovisninien i attä Vsenätiiä redoir fr uäfatteä av verksamheäen, verk—
samheäens finansierini och den ekonomiska sättninien samä tever upp äitt kommunattaiens
krav p en ekonomi i batans. Vi bedmer aää frvatäninisberääetsen innehtter den informa—
äion som ska ini entiiä tai om kommunat redovisnini och iod redovisninissed.

Wotf %%
Kommunatfrbundcä ITSAM, Säoriaäan 36A, SUU 36 KIS

|
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|
Fax 0494—197 9‘)

|
Orinriisnuonsnummcr: 2220110—258—1
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Vi noterar att direktionen i maj 2018 antog en plan fr intern kontroll baserad p en risk— och
Vsentlighetsbedmningö Redovisning av uppfljning framgr i protokoll frn november men
slutsats saknasö

Utifrn vr samlade bedmning av direktionens arbete under r 2018 och genomfrda
granskningar rekommenderar vi kommunfullmktige enligt nedan:

o Vi tillstyrker att direktionen och dess enskilda ledamter beviljas ansvarsfrihet fr
verksamhetsret 2018ö

o Vi tillstyrker att kommunalfrbundets rsredovisning fr verksamhetsret 2018
godknnsö

Kisa den 30 april 2019
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Granskning av rsrsedvisning

1. Sammanfattning
PWC har p upperag av kdmmunalfrrunest Itsams frtrdsnesvalea rsvisdrsr granskat
kdmmunalfrrunests rsrsedvisning fr 2018. Upperagst r sn drligatdrisk esl av
rsvisidnsplansn fr r 2018.

Syftst mse granskningsn r att gs kdmmunalfrrunests rsvisdrsr stt unesrlag fr sin
rsemning av dm rsrsedvisningsn r upprttae i snlighst mse lagsns krav dch gde
rsedvisningssse samt dm rssultatst r frsnligt mse es ml eirsktidnsn rsslutat. Mse
utgngspunkt frn stllea rsvisidnsfrgdr lmnas fllanes sammanfattanes rsvisidnslla
rsemningg

d Lmnar rsrsedvisningsn upplysning dm vsrksamhstsns utfall, vsrksamhstsns
finansisring dch skdndmiska stllningg

Vi rsemsr att rsrsedvisningsn i allt Vssntligt rsedgr fr utfallst av vsrksamhstsn,
vsrksamhstsns finansisring dch esn skdndmiska stllningsn samt att frrunest lsvsr upp
till lagsns krav p sn skdndmi i ralans.

d r rsrsedvisningsns rssultat frsnligt mse es ml eirsktidnsn rsslutat avsssnes gde
skdndmisk hushllningg

Vi rsemsr att rsts rssultat ints r frsnligt mse frrunests ml fr gde skdndmisk hus—

hllning i est finansislla psrspsktivst. Dst finansislla mlst fr 2018 r eslvis uppfyllt. Vi
rsemsr, utifrn rsrsedvisningsns tsrrappdrtsring, att vsrksamhstsns utfall ints r

frsnligt mse eirsktidnsns vsrgripanes ml fr vsrksamhstsn. Ds vsrksamhstsmssiga
mlsn fr 2018 r eslvis uppfyllea.

d r rksnskapsrna i allt vssntligt rttvisanesg

Vi rsemsr att rksnskapsrna i allt vssntligt r rttvisanes. rsrsedvisningsn r upp—

rttae snligt gde rsedvisningssse.
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2. Inlsening
Ilag dm kdmmunal rsedvisning rsglsras sxtsrnrsedvisningsn fr kdmmunsr dch lane-
sting. I lagsn rms bsstmmslssr dm rsrsedvisningsn. Viears rsglsras esn kdmmunala
rsedvisningsn av uttalanesn frn Rest fr kdmmunal rsedvisning (RKR) dch i
tillmmliga eslar av Rsedvisningsrest dch Bdkfringsnmnesns ndrmsring.

Rsvisidnsdbjskt r eirsktidnsn sdm snligt kdmmunallagsn r ansvarig fr rsrsedvisi

ningsns ummrttanes.

2.1. Sylts dch rsvisidnsfrgdr
Rsvisdrsrna har bl a till ummgift att mrva dm rksnskamsrna r rttvisanes. Indm ramsn
fr esnna ummgift bsems dm rsrsedvisningsn r ummrttaei snlighst mse lag dm
kdmmunal rsedvisning. Viears ska rsvisdrsrna snligt kdmmunallagsn (12:2) avgs sn
skriftlig bsemning av dm rssultatst snligt rsrsedvisningsn r frsnligt mse es ml

eirsktidnsn bsslutat dm. Bsemningsn ska bilggas rsbdkslutst. Dstta sksr indm ramsn
fr ummrttanest av rsvisidnsbsrttslssn.

Granskningsn, sdm sksr utifrn stt vssntlighsts- dch riskmsrsmsktiv, ska bssvara fljanes
rsvisidnsfrgdr:

d Lmnar rsrsedvisningsn ummlysning dm vsrksamhstsns utfall, vsrksamhstsns
finansisring dch skdndmiska stllningg

d r rsrsedvisningsns rssultat frsnligt mse es ml eirsktidnsn bsslutat avsssnes gde
skdndmisk hushllningg

d r rksnskamsrna i allt vssntligt rttvisanesg

Granskningsn av rsrsedvisningsn dmfattar:

d frvaltningsbsrttslss (inkl erifti dch invsstsringsrsedvisning)
d rssultatrkning

d kassaflessanalys

d balansrkning

Bilagdr dch smscifikatidnsr till rsrsedvisningsns dlika eslar har granskats.

Granskningsn har utfrts snligt gde rsvisidnssse fr kdmmunsr dch lanesting. Dst innsi
br att granskningsn mlansrats dch gsndmfrts ur stt vssntlighstsi dch riskmsrsmsktiv fr

att i rimlig grae kunna bsema dm rsrsedvisningsn i allt Vssntligt gsr sn rttvisanes
bile. Mse rttvisanes bile msnas att rsrsedvisningsn ints innshllsr fsl sdm mvsrkar
rssultat dch stllning sllsr tillggsummlysningar m stt stt sdm kan lsea till stt fslaktigt bsi

slutsfattanes. Granskningsn dmfattar erfr att bsema stt urval av unesrlagsn fr esn
infdrmatidn sdm ingr i rsrsedvisningsn, e V s esn utsslutsr ints att anera n hr frami

frea bristsr kan frskdmma.
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Granskning av rsrsedvisning

Vr granskning dmfattar ints intsrn kdntrdll i systsm dch rutinsr sdm gsnsrsrar unesrlag
till esn finansislls rappdrtsringsn.

Granskningsn har intrdeucsrats gsndm kdntaktsr dch samplansring mse kdmmunalfrr
bunests skdndmikdntdr. Granskningsn har utfrts snligt gde rsvisidnssse mse utgngsr

punkt i SKYREst utkast ”Vglsening fr rsedvisningsrsvisidn i kdmmunsr dch laner

sting”. Granskningsn har skstt gsndm intsrvjusr, edkumsntgranskning, granskning av
rksnskapsmatsrial.

Vr granskning dch vra synpunktsr bassras p est utkast till rsrsedvisning sdm
prsssntsraess 2019r03-01. Kdmmunalfrbunests eirsktidn faststllsr rsrsedvisningsn
2019r04r30.

Rappdrtsns innshll har sakgranskats av skdndmichsf dch rsedvisningsansvarig.

2.2. Rsvisidnskritsrisr
Granskningsn av rsrsedvisningsn innsbr sn bsemning av dm rappdrtsn fljsrr

d Kdmmunallagsn (KL)
d Lag dm kdmmunal rsedvisning (KRL)
d Rskdmmsneatidnsr frn Rest fr kdmmunal rsedvisning (RKR)
d Dirsktidns bsslutaes ml dm gde skdndmisk hushllning
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3. Granskningsrssultat
3.1. Vsrksamhstsns utfall,nansisring dch

skdndmiska stllning
3.1.1. Iakttagslssr
Utvsckling av frrunests vsrksamhst
I frvaltningsrsrttslssn rsedvisas Vssntliga hneslssr sdm intrffat unesr dch eslvis
sftsr rksnskaasrst. Vssntliga asrsdnalfrhllanesn rsedvisas vsn fr.

Av rsrsedvisningsn framgr i viss dmfattning esn frvntaes utvscklingsn indm dlika
vsrksamhstsr. En framtrlick saknas edck indm sxsmaslvis dmrest tsknik dch aktiva
ntvsrk. I es fall sdm sn utvsckling frvntas kan kdaalingsn ivissa fall vsn tyeliggras
till hur estta kdmmsr att avsrka frrunests skdndmi dch aridritsringar indm dlika
dmresn, sxsmaslvis rranes kningsn av mdrila snhstsr dch imalsmsntsringsn av esn
nya sksrhstsalattfdrmsn.

Dsn drligatdriska rsedvisningsn av sjukfrnvard rsedvisas, est vill sga frnvardn
sasciiicsras a lngg dch kdrttiesfrnvard, mn dch kvinndr samt lesrsineslae. I vrigt
lmnar esn asrsdnalskdndmiska rsedvisningsn stt flsrtal uaagiftsr dm asrsdnalsn i fdrm
av vsrral infdrmatidn.

Frvaltningsrsrttslssn innshllsr vsn infdrmatidn dm anera frhllanesn sdm har
rstyeslss fr styrning dch uaafljning av vsrksamhstsn. Ekdndmiska nycksltal rsedvisas
dch stt nycksltal fr vsrksamhstsn, rlane annat antal eatdrsr i mselsmskdmmunsrna dch
antal gsndmfrea tsrstarlsringar, rsedvisas i eiagramfdrm.

Frvaltningsrsrttslss
Frvaltningsrsrttslssn dmfattar sn rsskrivning av kdmmunalfrrunests vsrksamhst
dch drganisatidn.

Invsstsringsrsedvisning
rsts invsstsringar rsedvisas samlat ifrvaltningsrsrttslssn. Uaalysningar gss dm att
invsstsringar avsrkar kassaflest nsgativt. vsrsnsstmmslss mse vriga eslar i rss

rsedvisningsn finns.

Driftrsedvisning
Utfallst av kdmmunalfrrunests eriftvsrksamhst rsedvisas unesr rurriksn asridesns
rssultat dch jmfrslss mse ruegst, ardgnds samt frsgsnes r i frvaltningsrsrttslssn.
Uaalysningar dm drsaksr till avvikslss mdt frsgsnes r, mdt avvikslss frn ruegstsrat
unesrskdtt samt fslaktig ardgndsavvikslss finns. Dst frklaras viears att est skdndmiska
rssultatst varisrat vsr sn fsm rs asride dch tgresr fr sn starilars framtiea skdndmis

styrning arsssntsras.

Balanskravsrssultat
Frvaltningsrsrttslssn innshllsr sn ralanskravsutrsening i snlighst mse KRL dch mse
rsts rssultat rsedvisas sn skdndmi i ralans fr r 2018.
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Utvresring av skdndmisk stääning
Frvaätningsssrttsässn innshääsr sn utvresring av skdndmisk stääningg Uppäysningar
dm frsunests sdäieitst, sdm har frsmrats jmfrt mse 2017 mse 5,0 prdcsntsnhstsrg
Uppäysningar dm änsskuäe gss sdm Visar att ängfristiga skuäesr har minskat mse 3 857
tkr dch uppgr vie sdksäutst tiää d tkrg

3g1g2g Rsvisidnsää ssemning
Vi ssemsr att rsrsedvisningsn i aäät vssntäigt rsedgr utfaääst av vsrksamhstsn, vsrk—
samhstsns finansisring dch esn skdndmiska stääningsng

Kdmmunaäfrsunest äsvsr upp tiää kdmmunaääagsns krav p sn skdndmi i saäansg Vi ss—
emsr att frvaätningsssrttsässn innshääsr infdrmatidn sdm ska ing snäigt äag dm
kdmmunaä rsedvisning dch gde rsedvisningssseg

3g2g Gde skdndmisk hushääning
Kdmmunaäfrsunest har faststäät mä fr 2018g Samtäiga mä ssskrivs dch utvresras
vsrsaät samt snäigt sn fsm graeig skaäa er 1 = sj psrjae / sj uppfyäät dch 5 = gsndmfrtg

3g2g1g Iakttagsässr
Finansisääa mä
I rsrsedvisningsn grs sn avstmning mdt kdmmunaäfrsunests finansisääa mä fr gde
skdndmisk hushääning sdm faststääts i suegst 2018:

Finansisääa mä Utfaää 2018 Mäuppfyääsäss
Rssuätatst ska mdtsvara 3 % Itsam rsedvisar stt Ej uppfyäät
av dmsttningsng vsrskdtt sdm mdtsvarar 1,9

% av dmsttningsn
Av rsedvisningsn framgr att est skdndmiska mäst ints uppfyääsg

Vsrksamhstsmä

I rsrsedvisningsn grs sn avstmning mdt kdmmunaäfrsunests säva mä fr gde
skdndmisk hushääning sdm faststääts i suegst 2018g Rssuätat dch mstde fr ssemning
prsssntsras i tassääsn nseang

psrjae ait sj uppfyääe, z: sristfa'äiigt uppfyääa 3
mfdrt '

50 % av ssrvicsrsnesn ska äsas
indm sn timmsg

49 % av Itsams rsnesn har ästs
indm sn timmsg

80 % av ssrvicsrsnesna ska äsas
indm fsm arsstseagarg

89 % av Itsams rsnesn har ästs
indm fsm arsstseagarg

70 % av Itsams psrsdnaä ska
uppfattat att es fr sn rsäsvant
kdmpstsnsutvsckäingg Msearsstarsnkt har sj gsndmfrts
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Granskning av rsrsedvisning

70 % av alla rsnesn till Itsam ska 74 % av rsnesna r lsta av
lsas av ssrvicssnhstsn. 4 ssrvicssnhstsn (Anvneargrguusne

I 2018—rs anvneargnesrskning
90 % av anvnearna ska vara nöea var 88% nöea mse kdmustsns, 90%
glanes kdmustsns, bsmtanes dch u bsmtanest dch 80% i
tsrkduuling. 2 tsrkduulingsn.

Invsntsring avsssnes bassystsm dch Kartlggning av systsm gsndmfre.
esss kdstnaesr ska vara gsndmfrea Ekdndmisk invsntsring gsndmfre
i sin hslhst. 4 till strsta eslsn.

Riktlinösr finns i stdr dmfattning
Lseningssystsm fr infd- dch IT— msn r ints sammanstllea i
sksrhst ska vara eriftsatt fgllt gt. 3 lseningssystsm.

Arbstst fdrtskriesr snligt ulan.
Invsntsring dch kartlggning av vsrlmningsn av edkgmsntatidn
uassiva nt ska vara freigstllt till till Vimmsrby fibsrnt AB har
70 %. 4 gsndmfrts.

Tckningsgraesr indm ttbsbyggt
dmres vsrstigsr 70 % msn u

Uuun sn tckningsgrae u 75 %. 3 lanesbyge r tckningsgraesn lgrs.

Mlst r guufyllt msn
Anslgtningsgraesn i anslgtningsgraesn varisrar kraftigt i
kdmmgnalfrbgnesrna ska guug dlika eslar av
till 50 %. 5 kdmmgnalfrbgnesrna.

Itsam erivsr ca 50 % av
gtbyggnaesurdösktsn dch r, ifdrm

Dslaktighst i samtliga av kdmmgnalfrbgnests kravstllars
fibsrgtbyggnaesurdöskt i dch fibsrsamdrening, eslaktig i
mselsmskdmmgnalfrbgnesrna 5 vriga.

Av avstmningsn framgr att tv ml bsems sdm gsndmfrea dch fyra bsems fdrtg

snligt ulan. Trs bsems sdm eslvis guufyllea dch rsstsranes trs bsems sdm sö u—

bröaesesö guufyllea sllsr bristfllig guufyllea.

3.2.2. Rsvisidnsll bsemning
Vi bsemsr att rsts rssgltat ints r frsnligt mse eirsktidns ml fr gde skdndmisk
hgshllning i est finansislla usrsusktivst. Dst finansislla mlst fr 2018 r ints guufyllt.

Vi bsemsr, gtifrn rsrsedvisningsns tsrrauudrtsring, att vsrksamhstsns gtfall ints r

frsnligt mse es vsrgriuanes mlsn fr vsrksamhstsn. Ds vsrksamhstsmssiga mlsn

fr 2018 r eslvis guufyllea.

Kdmmgnalfrbgnest lmnar esn sammanfattanes bsemningsn att mlguufyllslssni
grgnesn r gde. Faktdrsr sdm dmnmns i frvaltningsbsrttslssn guugss ligga till grgne
fr att sxsmuslvis est finansislla mlst ints ns.
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3.3. Räävisanes rksnskaasr
3.3.1. Iakääagslssr
Rssuläaärkning
Rssuläaärkningsn r uaasälle snligä KRL 5.1 dch dmfaääar äillrckliga ndäsr.

Rssuläaärkningsn rsedvisar i allä Vssnäligä kdmmunalfrrunesäs inäkäsr dch kdsänaesr
fr rsä samä hur esä sgna kaaiäalsä har frneraäs unesr rksnskaasrsä. Jmfrslss mse
frsgsnes r lmnas fr varjs esladsä.

rsäs rssuläaä r adsiäivä dch uaagr äill 1 729 äkr (3 246 äkr). Rssuläaäsä msefr erfr sn
nsgaäiv avvikslss mdä ruegsä mse 1 325 äkr. Av lmnaes rssuläaäkdmmsnäarsr rsedgrs
fr fr ruegsäavvikslssrna. I jmfrslss mse frsgsnes r har vsrksamhsäsns inäkäsr
sxkl rrseranesuäryggnae kaä mse 2 847 äkr dch kdsänaesr sxkl rrseranesuäryggnae
kaä mse 4 184 äkr. AV lmnaes uaalysningar framgr dm drsaksrna äill kningsn.

Vsrksamhsäsns Inäkäsr 106 305 87 211 19 094 116 668
Vsrksamhsäsns kdsänaesr - 95 898 — 75 278 — 20 620 - 104 924
Avskrivningar - 8 431 - 8 453 22 - 8 350
Vsrksamhsäsns
nsäädkdsänaesr 1 976 3 480 - 1 504 3 394
Finansislla inäkäsr - - - -

Finansislla kdsänaesr - 247 — 426 179 - 148
rsäs rssuläaä 1 729 3 054 - 1 325 3 246

Ruäinsr kring dch kdnärdll av asrideissringar i samrane mse rdksluäsä har uävscklaäs dch
fungsrar nu a sää räärs jmfrä mse frsgsnes r.

Balansrkning.
Balansrkningsn r uaasälle snligä KRL dch dmfaääar äillrckliga ndäsr.

Balansrkningsn rsedvisar i allä vssnäligä kdmmunalfrrunesäs äillgngarr avsääningar
dch skulesr asr ralanseagsn. Balansadsäsrna sxisäsrarr r fullsäneigä rsedvisaesr rää
asrideissraes samä har vresraäs snligä arinciasrna i KRL.

Kassaflessanalys
Kassaflessanalyssn r uaasälle gllanes rskdmmsneaäidn. Dsn dmfaääar äillrckliga
ndäsr. vsrsnssämmslss mse vriga eslar av rsrsedvisningsn finns.

Tillggsuaalysningar dch rsedvisningsarinciasr
rsrsedvisningsn lmnar äillrckliga äillggsuaalysningar dch rsedgr fr äillmaaes
rsedvisningsarinciasr i äillrcklig dmfaääning.

Fljanes avvikslssr frn gde rsedvisningssse har ndäsraäs:

d Uaalysningar lmnas inäs dm dasraäidnslla dch finansislla lsasingaväal i snlighsä
mse RKR 13.2. Blane annaä lmnas inäs uaalysning dm Vilka kriäsrisr sdm anvnäs
dm lsasingaväal hnfräs äill dasraäidnslla aväal snrarä mse hnsyn äill aväalsäs
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Vrese Viears saknas uppgiftsr fr dpsratidnslla dch finansislla avtal avsssnes
framtiea minimilsassavgiftsre

3e3e2e Rsvisidnsll bsemning
Vi bsemsr att rksnskapsrna i allt vssntligt r rttvisanese Rksnskapsrna r upp—

rttaes snligt gde rsedvisningsssee

2019-04—16

Susanns Linebsrg
Upperagslsears/prdjsktlsears
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Förvaltningsberättelse 
Kommunalförbundet Itsam avlämnar här årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 
Årsredovisningen syftar till att ge läsaren en översiktlig redogörelse för utvecklingen av Itsams 
verksamhet.  
 
Itsams 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 våren 2018 genomfördes en organisationsförändring för att förtydliga Itsams två 
huvudprocesser, användarstöd samt tekniskt drift och utveckling. I led med detta tillsattes en 
användarchef och en teknisk chef med övergripande ansvar inom sina respektive områden. Syftet är 
att på ledningsnivå jobba mer processtyrt och bidra till ett ökat helhetsperspektiv på Itsam. Under 
hösten gick stabschefen på tjänstledighet för att arbeta med politiska uppdrag i Kinda kommun. I 
stället för att ersätta denna funktion tillskapades en projekt- och strategiavdelning för att sätta 
ytterligare fokus på utvecklingsfrågorna medan den renodlade stabsdelen kopplades direkt till 
förbundsdirektören.  
 
Då det under slutet av 2017 och inledningen av 2018 fortsatt uppkom frågetecken kring Itsams 
ekonomi beslutades att Itsam inte längre skulle ha en egen ekonomichef utan att controllerfunktion 
samt strategiskt ekonomiarbete istället köps in från Åtvidabergs kommun medan den löpande 
ekonomiska hanteringen hanteras av ekonomiassistent på Itsam. Målet för ekonomifunktionen är 
fortsatt att skapa en tydlighet och transparens gentemot medlemskommunerna och under hösten 
har ett stort antal korrigeringar i ekonomihanteringen genomförts vilket till viss del påverkat 
medlemmarna då fakturering i flera fall tvingats göra samlat istället för utspritt över året. De 
granskningar som genomförts möjliggör en mer löpande och tydlig struktur under 2019.  
 
Rekrytering har varit ett mycket ansträngt område under året och trots stora insatser med stöd av 
flera olika rekryteringsbolag har det varit svårt att hitta personal med efterfrågad kompetens. Under 
sista halvan av året har flera personer dock kunnat anställas, tack vare direkta kontakter samt en 
mycket driven rekryterare hos det tredje rekryteringsbolaget som prövades. Läget har dock drastiskt 
förändrats i och med fastslaget byte av lokaler till Linköping och rekryteringsläget är nu ett helt annat 
med ett urval av kvalificerade sökande till annonserade tjänster.  
 
I oktober började Itsams ledningssekreterare som bland annat ansvarar för strukturerna kring Itsams 
direktion och kommundirektörsgruppen som idag i praktiken fungerar som beredning för 
direktionen. Genom det arbete som genomförts finns idag en bra struktur för den politiska 
styrningen. Vidare har arbetet med förvaltningsspecifika styrgrupper fortsatt att utvecklas och 
arbetsgrupper i verksamheterna bildats. Tanken med dessa grupper är dels att samordna 
kommunernas arbete samt att fungera som forum för verksamhetsdialog. Vidare drivs ett 
förändringsarbete gällande synen på Itsam både internt i organisationen och hos 
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medlemskommunerna. Förändringen syftar till att fokusera på Itsams roll som kommunernas IT-
avdelning och som en sådan i första hand bidra till verksamhetsutveckling istället för en ren 
leverantörsroll.  
 
Måluppfyllelsen bedöms vara god. Arbetsbelastningen i kombination med svårigheter att rekrytera 
har dock satt en mycket stor press på Itsams personal och i vissa fall har det till och med lett till 
sjukskrivningar. Ett arbete för att öka strukturen i arbetet och tätare dialog med respektive 
medarbetare har inletts för att förstärka uppföljningen av respektive medarbetares arbetssituation.  
 
Servicedeskenkäten visar på ett något lägre resultat när det gäller lösningsgrad vilket är logiskt då det 
var flera nya medarbetare under 2018. Resultatet och bemötande är fortsatt mycket högt vilket är en 
absolut förutsättning för att skapa goda relationer med användarna.   
 
Viktiga händelser under året 

 Fastslagen struktur för Itsams politiska styrning 
 Byte av operativsystem till Windows 10 har genomförts 
 Vimmerby Fiber AB tog över driften och utbyggnationen av fiber i Vimmerby kommun. 
 Ökade insatser för fiberutbyggnad inklusive återetableringar där anslutningstakten ökat 

markant.  
 Stora rekryteringsbehov vilket medfört stora kostnader för rekryteringsbolag. 
 Beslut om att påbörja arbetet med upphandling av socialtjänstsystem fattades. 
 Utredning kring ny digital plattform påbörjades. 
 Itsam är samarbetspartner i projektet Evikomp som finansieras av Europeiska socialfonden. 

Projektet består av Östergötlands 13 kommuner, Region Östergötland samt Itsam. 
 Gemensamt dataskyddsombud anställdes och arbetet med anpassning till GDPR 

intensifierades. 
 Itsams direktion beslutade om byte av lokaler från Kisa till Linköping. 

 
Viktiga händelser efter periodens slut 

 Hyreskontrakt i Linköping har tecknats och arbete med byte av lokaler påbörjats. 
 En grund för Itsams förändringsprocess har skapats. Modellen ska vidareutvecklats i 

samverkan mellan Itsam och medlemskommunerna. Forum för arbetet kommer vara 
kommundirektörsgruppen.  

 Ny projekt och- strategichef har anställts via internrekrytering.  
 Skyddsombuden kräver omedelbara åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Beslut om att 

erbjuda medarbetare möjlighet att arbeta från Linköping eller Vimmerby tas fram. 
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Kommunalförbundets ekonomi 
Under året har Itsams ekonomifunktion bytts ut i sin helhet med ny ekonomiassistent från mars och 
inhyrd controller från Åtvidabergs kommun från slutet av augusti. Under 2017 genomfördes en 
omstrukturering av Itsams ekonomisystem och avdelningscheferna fick även ett utökat 
budgetansvar, syftet med detta var att öka transparensen och få en tydlig styrning av ekonomin samt 
öka den ekonomiska medvetenheten i organisationen. På grund av personalomsättning och 
omstruktureringar under 2018 har styrnings- och analysarbetet blivit lidande. 2019 kommer ett stort 
arbete läggas på att få ordning ekonomistyrningen, bland annat genom: 
 

 Genomlysning av kommunalförbundets kostnadsmassa för att få en ökad transparens i 
debitering till medlemskommunerna. Innehåll i grundanslag kommer att ses över. 

 Grundläggande ekonomiutbildning på Itsams arbetsplatsträffar. 
 Genomlysning av kodstruktur samt utbildning i hur koderna ska användas för att kunna 

analysera utfall. 
 Noggrann periodisering av intäkter och kostnader för att få rättvisande ackumulerade utfall 

att analysera och prognostisera utifrån. 
 Resultatuppföljning med avdelningschefer varannan månad för att tidigt upptäcka avvikelser 

samt kunna lägga kvalitativa prognoser. 
 
Periodens resultat och jämförelse med budget, prognos samt föregående år 
 
Årets resultat uppgår till 1 729 Tkr vilket är 1 759 Tkr sämre än prognosen per tertial två, 1 325 Tkr 
under budgeterat överskott och 1 405 Tkr lägre än 2017-års resultat. 
 
Differensen om 1 759 Tkr från prognosen som gjordes per tertial två beror framför allt på: 

 Felprognostisering av intäkter framför allt avseende: Underhåll och tillsyn av nät (+ 2 394 
Tkr), Nyckelfrihemtjänst (+671 Tkr), Daas (+593 Tkr) och telefoni (-1 380 Tkr) 

 Felperiodisering av kostnader för metakatalog: - 961 Tkr 
 För lågt uppskattade kostnader för pensioner: -467 Tkr 
 Felperiodisering av kostnad för skoladministrativt system: -402 Tkr 
 Övriga kostnadsökningar består av flertalet mindre avvikelseposter. 

 
Differensen om 1 325 Tkr mot budgeterat resultat förklaras i huvudsak av: 

 Ökade intäkter service och support på grund av volymökning : +2 278 Tkr 
 Ökning av personalrelaterade kostnader på grund av felberäkning i budgeten: -1 907 Tkr 
 Kostnader avseende 2017 som belastat 2018: -1 361 Tkr 
 Avgångsvederlag ekonomichef/inhyrd ekonom: -667 Tkr 
 Rekryteringskostnader: -380 Tkr 
 Ökning av revisionskostnader: -160 Tkr (varav 86 Tkr avser kostnad för 2017) 
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Avvikelsen om 1 405 Tkr mot föregående år förklaras framför allt av: 
 Intäkt för dataskyddsombud: +1 040 Tkr 
 Intäkt för Desktop as a service (Daas): + 593 Tkr 
 Kostnader för 2017 som belastat 2018: -1 447 Tkr 
 Ökade lönekostnader (exkl. avgångsvederlag ekonomichef/inhyrd ekonom): - 859 Tkr 
 Avgångsvederlag ekonomichef/inhyrd ekonom: -667 Tkr 
 Ökade rekryteringskostnader: -225 Tkr  

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

 2018 2017 2016 2015 2014 
Resultat som del av omsättning exkl kostnader för 
fiberutbyggnad (mål 3%). 

1,9% 3,7% 1,0% 4,8% 4,4% 
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Personal 
Kommunalförbundet sjukskrivningstal har under året ökat. Ökningen beror på att 
långtidssjukskrivningarna har ökat. Dessa har dels innehållit sjukdom som inte är relaterade till 
arbetet men även utmattningssyndrom vilket är mycket allvarligt. Ett arbete för att se över 
strukturer, uppföljning och därigenom arbetsbelastning har påbörjats. Vidare kommer en 
genomlysning av rollfördelningen mellan chefer och gruppledare genomföras i syfte att kunna ge ett 
tydligare och bättre stöd till samtliga medarbetare. Rekryteringssituationen har också förbättrats 
avsevärt i och med bytet av lokaler vilket förbättrar möjligheten att fylla vakanser.  
 
Den fackliga samverkan har fortsatt enligt den samverkansplan som togs fram 2017 och även arbete 
med att genomföra skyddsronder har fortsatt. I samverkan med de fackliga representanterna har 
möjligheten till friskvårdstimme införts för att öka medarbetarnas möjlighet att bryta ett ofta 
stillasittande jobb. Skyddsronderna visar fortsatt på fortsatt stora arbetsmiljöbrister kopplat till 
bristande ventilation samt dålig arbetsmiljö i Bexhusets källarlokaler. Situationen är akut och medför 
att bytet av lokaler måste genomföras snarast möjligt och i avvaktan på detta erbjuds personal att 
arbeta vissa dagar på distans i Linköping eller Vimmerby. 
 
Löpande personalvårdande aktiviteter genomförs i samverkan med personalklubben ”Trivsam”. 
Aktiviteterna består i allt ifrån stegtävlingar till uppmärksammande av bröstcancer och olika 
trivselsammankomster.   
 
 
Sjukfrånvaro Uttryckt i procent av  2018 2017 2016 2015 

Total sjukfrånvaro Sammanlagd ordinarie arbetstid 6,3% 5,1% 2,7% 3,7% 

Långtidssjukfrånvaro (60 dgr eller 
mer) Total sjukfrånvaro 43,4% 24,5% 0,0% 18,0% 

Sjukfrånvaro för kvinnor 
Sammanlagd ordinarie arbetstid för 
kvinnor 6,9% 5,2% 3,6% 5,5% 

Sjukfrånvaro för män 
Sammanlagd ordinarie arbetstid för 
män 6,0% 5,0% 2,2% 3,0% 

Sjukfrånvaro för anställda, 29 år 
eller yngre 

Sammanlagd ordinarie arbetstid för 
anställda,  
29 år eller yngre 4,1% 5,6% 4,2% 9,0% 

Sjukfrånvaro för anställda, 30-49 år  

Sammanlagd ordinarie arbetstid för 
anställda,  
30-49 år 8,9% 6,7% 3,1% 4,0% 

Sjukfrånvaro för anställda, 50 år 
eller äldre 

Sammanlagd ordinarie arbetstid för 
anställda,  
50 år eller äldre 1,6% 2,0% 1,4% 1,1% 
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Verksamheterna 

Projekt 
Under året genomfördes en omorganisation i syfte att ytterligare effektivisera arbetet med 
fiberutbyggnad men även för att kunna arbeta med övergripande projekt på Itsam. Avdelningen 
Projekt kvarstår med projektledare medan fibersamordnare flyttades över till Passiva Nät som 
därmed ansvarar för utbyggnad av passivt fibernät. Driften av aktivt nät för kommunala 
verksamheter ligger kvar på Aktiva Nät. 
 
Verksamheten utökas med projektledartjänster för att kunna arbeta med verksamhetens övriga 
verksamhetsprojekt utöver fiberprojekt. De projekt som har påbörjats är införandet av ett 
besökssystem, uppstart av nytt verksamhetssystem för Social- och omvårdnadsförvaltningen. En 
uppgradering av Kontohanteraren, utbyte av skrivare samt förstudie kring ny digital plattform. 
 
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. 
 
Kinda kommun 
Projekt Kisa tätort.  
Projektet har löpt på under året och går in i avslutningsfas. De som har beställt fiberanslutning i 
projektet är inkopplade, ett fåtal anslutningar kvarstår dock att utföras beroende på problem med 
gammal dokumentation samt extrema markförhållanden. En ekonomisk avstämning ska vara klar 
under april månad 2019. Det kommer genomföras en kampanj för att fånga upp de som ej ännu har 
beställt fiber. Sammantaget rör det sig om 900 – 1000 anslutningar. 
 
Svartfiber Kinda kommun 
Uthyrning av svartfiber till Telenor har etablerats under året och kommer färdigställas under första 
kvartalet 2019. Detta innebär att Kinda kommun hyr ut svarfiber som möjliggjort uppkoppling av 
Stiftelsen Kinda Hus samtliga fastigheter i kommunen. 
 
Kinda kommun, landsbygd 
Kommunen har budgeterat 1,5 miljoner för drift, underhåll och incidenthantering för det kommunala 
fibernätet. Itsam har påbörjat underlag för en strategi och genomförandeplan för detta. 
Kommunen har också budgeterat 5 miljoner för fortsatt utbyggnad av fibernätet på landsbygden, 
även detta jobbar Itsam med att ta fram förslag på genomförandeplan för. 
 
Migreringsprojekt. Parallellt med tätortsprojektet har omläggning av drift i övergång till 
kommunikationsoperatör iTUX slutförts. Denna migrering har slutförts under året för samtliga aktiva 
kunder. 
 
Vimmerby kommun 
Projekt Vimmerby Fiber har under 2018 överlämnats till Vimmerby Fiber som tagit över allt gällande 
fiberdrift och Projekt. 
 
Åtvidabergs kommun 
Projekt Åtvidaberg tätort är i avslutsfasen i byggnationen och har fått fantastiskt gensvar från 
fastighetsägarna. Itsam projektleder kommunens satsning och projektet förbereder för 100% 
anslutning i tätorten. Inom projektet har 279 stycken anslutningar genomförts 2018. Flerfamiljshus 
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och bostadsrättsföreningar erbjuds anslutning i offert. 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.  
 
Projekt Redinge, projektering klar och stambyggnation är i avslutsfasen, villainstallationer sker under 
2019.  
 
Ödeshögs kommun 
Mindre projekt  
Ingvaldstorp (4 anslutningar). Avslutat. 
Omberg samförläggning (4 anslutningar). Pågående. 
Rusthållaren (14 lägenheter) anslutna, villainstallationer sker som återetableringar. Pågående. 
Västra pilgården (9 anslutningar). Avslutat. 
Storgatan (32 anslutningar), stam klar, anslutningar sker i enskilda ärenden. 
Åby Norrgård (15 anslutningar), stam klar, anslutningar sker i enskilda ärenden. 
Montören, stam klar, anslutningar sker i enskilda ärenden. 
Sandkulla/Öninge/Bjuggården stam klar (9 brunnar 10 520 m stamkabel), anslutningar sker i enskilda 
ärenden. 
 
Kontohanteraren 
Arbetet påbörjas med att införa en ny uppgraderad version av kontohanteraren i Åtvidaberg, Kinda, 
Ydre, Boxholm och Ödeshögs kommuner. Vi påbörjar även arbetet med att introducera Vimmerby 
kommun till kontohanteraren samt fastställa lagringsstruktur och behörighetsnivåer för 
roller/grupper i Vimmerby kommun 
 
Implementation Print- och dokumentstyrning 
Arbetet med att införa ny version av follow-print har påbörjats där samtliga gamla skrivare byts ut 
samt en ny prioriteringsordning av MFP-typ byggs.  
 
Ny Digital Plattform 
En förstudie har påbörjats för att undersöka fördelar/nackdelar, kostnader, risker och arbetsinsats 
inför en eventuell implementation av Ny digital plattform och Office 365. 

Besökssystem 
Projektgruppen fick i uppdrag att genomföra en förstudie av besökssystem samt införa det valda 
besökssystemet hos de kommuner som efterfrågar detta. Kommunerna behöver ha kontroll över 
vilka som befinner sig i kommunens lokaler, för att uppnå det behövs ett digitalt besökssystem. Efter 
genomförd upphandling blev Visitlog blev det system som vi valt att gå vidare med. 
Implementeringen har påbörjats under 2018 med installation i tre av sex medlemskommuner, även 
Itsam har installerat besökssystemet. 

Evikomp 
Projekt för att utveckla arbetsplatslärandet inom vård och omsorg som drivs av Linköpings Kommun 
och finansieras av Europeiska socialfonden. Parter i projektet är Östergötlands 13 kommuner, Region 
Östergötland samt Itsam. Inom projektet utvecklar Itsam en digital plattform för undervisning samt 
genomförande av tester. Plattformen ligger även till grund för framtagande av statistik och 
uppföljning. Unikt för arbetet är att samtliga delar bedrivs i samverkan vilket medför att Itsam inte 
arbetar utifrån en fast beställning utan är del i hela utvecklingsarbetet.  
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IST 
Implementeringen av skolsystem har varit följt av stora problem vilket under 2017 ledde till att Itsam 
höll inne betalningar till leverantören. En överenskommelse som innefattade prisavdrag samt 
kompensation i form av nya moduler tecknades under våren. Verksamhetsutvecklare för skolan 
driver idag arbetet och en prioritering av åtgärder samt tidsplan har tagits fram. 
 
Upphandling av socialtjänstsystem 
En förstudie i form av kartläggning av behov och befintliga system har genomförts. Vidare har 
möjligheterna till olika upphandlingsförfaranden analyserats.  
 
Teknikavdelningen 
Drift av och återetableringar i kommunernas passiva fibernät 
Itsam är för majoriteten av medlemskommunerna också nätoperatör för det passiva nätet enligt 
lagda uppdrag. Uppdragen innebär i huvudsak avhjälpande underhåll vid skador på nätet. Trenden är 
fortsatt sakta ökande av antalet skador på nätet i form av t.ex. avgrävningar av fiberkablar. Trenden 
är dock inte mer ökande än vad som kan anses var relaterat till utökningen av nätens utbredning.  
 
Fastighetsägare som vill ansluta till en medlemskommuns passiva fibernät för att få en 
internetanslutning efter att kommunen har avslutat aktuellt fiberutbyggnadsprojekt kan få det 
genom en så kallad återetablering. Återetableringar utförs av Itsam på kommunens uppdrag. Under 
2018 har 204 stycken etableringar utförts jämfört med 184 stycken 2017. Under 2018 har Itsams roll i 
detta arbete klarställts för att få en mer transparant ansvarsfördelning mellan den kommunala 
nätägaren och Itsam. 
 
Antal återetableringar 

 
 
SITHS/HSA  
Under 2018 påbörjades arbetet med att byta kortsystem från nuvarande SITHS/HSA till det nya 
EFOS/HSA inom Itsams medlemskommuner. Arbetet har bedrivits i projektform enligt Itsams 
generella projektstyrningssystem. Projektet är styrt av att alla offentliga organisationer som 
använder SITHS-kort ska byta till EFOS-kort. I slutet av 2018 meddelade de centrala leverantören av 
EFOS (Inera) att projektet stoppas och kommer att ersättas av ett nytt projekt som ska vidareutveckla 
nuvarande SITHS-kort. Itsams EFOS-projekt har därför lagts vilande i väntan på nya centrala direktiv. I 
övrigt är omfattning av antalet hanterade kort inom Itsams medlemskommuner i samma 
storleksordning som under förra året. 
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Teknik 
Under 2018 påbörjades ett övergripande teknikprojekt som har som första mål att ta fram en 
förstudie kring den centrala Microsoft-baserade IT-miljön utifrån att Microsoft lanserar en ny 
generation produkter (MS365) och med tiden avslutar supporten av den gamla generationen som gör 
det nödvändigt att Itsam tillsammans med medlemskommunerna gör en kontrollerad och styrd 
övergång till den nya generationen Microsoft-produkter.  Under året har en ny rutin införts med fasta 
servicefönster för systemförvaltningsarbeten. Dessa genomförs varje månad på bestämd tid, 
kvällstid. Detta för att ge förvaltningsarbetet förutsättningar att genomföras strukturerat och 
konsekvent och med möjlighet för systemens användare att planera för att minimera eventuella 
störningar i den egna verksamheten som kan uppstå under servicefönstrets medföljande driftavbrott 
i IT-infrastrukturen. 
 
Aktiva nät 
Gruppen för aktiva nät, telefoni och säkerhet har under 2018 genomfört ett antal uppdrag inom 
områdena trådlös och trådbunden infrastruktur med målet att utöka den geografiska 
tillgängligheten, utöka kapaciteten i näten samt höja nätens säkerhet och robusthet. Behovet av 
tillgängliga och stabila nät ökar när antalet mobila enheter ökar inom alla verksamhetsområden samt 
en utökad efterfrågan på IoT-lösningar från tekniska tillämpningar. Under 2018 påbörjades en större 
kampanj för att bygga bort föråldrad utrustning för trådlösa nät i alla medlemskommuner. 
 

 

 
 
System 
Inom systemgruppen har det löpande arbetet pågått med stor intensitet utifrån ökade behov oss 
medlemskommunerna. Gruppen har klarat arbetet med gott resultat trots personalbrist. Under 
slutet av året har lyckade rekryteringar medfört en resursförstärkning som prognostiseras fortsätta 
under nästa år med flera rekryteringar.  
 
Under året har ny lösning upphandlats och implementerats för centralt managerad generell 
skrivarlösning som ersätter tidigare generation. En stor andel av driftsatta system har uppdaterats 
utifrån nya sk. GDPR-krav för att underlätta uppfyllandet av nya lagkrav kring hanteringen av 
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personuppgifter. Från 2017 har arbetet med att uppdatera klientplattformen till Windows 10 fortsatt 
enligt plan. Uppgraderingen är bland annat en förutsättning för effektivare övergång till MS365. 
 
Telefoni 
Itsam levererar en gemensam telefoniplattform till alla medlemskommuner förutom Vimmerby samt 
till Vadstena kommun. Vimmerby kommun använder en tjänstebaserad lösning från en regionalt 
upphandlad leverantör för Kalmars region. Itsams telefoniplattform har under året uppdaterats 
enligt en normal två-års cykel som denna gång inkluderade en GDPR-uppdatering. Under året har 
beslut tagits att delta i en regional upphandling av teletrafikavtal inom Region Östergötland som ska 
ersätta nuvarande avtal när det går ut under 2019. 
 
Precis som tidigare år ökar antalet mobila enheter såväl som antalet abonnemang. Mobila 
smartphones blir mer och mer ett arbetsredskap för kommunanställda utöver att vara en telefon 
som påskyndar övergången från fasta telefoner till mobila. 
 
Säkerhet 
Under 2017 påbörjades implementeringen av ny säkerhetsplattform som ett steg i att kvalitetssäkra 
nivåerna för sekretess, tillgänglighet, riktighet och spårbarhet gällande in- och utgående datatrafik. 
Under 2018 har arbetet fortsatt enligt tidigare plan och nya säkerhetsfunktioner har utretts och 
införts under 2018 och andra är under utredning för införande under 2019. 
 
Användaravdelningen 
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. 
Serviceteknikerna hjälper även till med hela klientarbetsplatsens livscykel, från planering, inköp, 
leverans, drift och förvaltning till slutlig avveckling. Detta bildar sammantaget en effektiv och 
flexibel hantering av IT-utrustning vilket förutom sänkta livscykelkostnader (TCO) även ger ökad 
effektivitet och produktivitet för verksamheterna.  

 
Den 31 december 2018 fanns det totalt 7 801 stycken datorer i medlemskommunerna. Datorerna 
följer en livscykel som innebär att de byts ut vart tredje till vart fjärde år och har garantier kopplade 
till sig under hela denna tid. 

 
Datorarbetsplatser per den 2018-12-31 
 

Kommun Bärbara Stationära Politikerdator Summa 1-1 datorer Totalt Läsplattor 
Boxholm 247 104 26 377 290 667 206 
Kinda 514 183 46 743 712 1 455 305 
Vimmerby 926 517 0 1 443 975 2 418 352 
Ydre 181 72 0 253 104 357 103 
Åtvidaberg 555 191 42 788 1 254 2 042 263 
Ödeshög 289 68 0 357 505 862 313 
Totalt  2 712 1 135 114 3 961 3 840 7 801 1 542 
Fg. år aug 2 550 1 211 154 3 915 3 587 7 502 1 325 
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Trenden fortsätter att bärbara enheter och läsplattor fortsätter att öka. 

 
Servicedesk svarar för support till medlemskommunerna och är användarnas primära kontaktyta för 
IT-relaterade frågor. Servicedesk har erfarenheten och bemanningen för att ta emot samtliga ärenden 
från användare via telefon, e-post eller webbportal, registrera dessa i ärendehanterings-systemet och 
koordinera dem till övriga grupper inom Itsam. 
 
Med hjälp av e-post och webbportal kan verksamheten felanmäla dygnet runt. Användaren kan 
själv följa sitt ärende via servicedesksidan. Servicedesk ansvarar även för växelfunktionen för Itsam. 
 
Servicedesksidan har utvecklats och förenklat beställningar av hårdvara och funktioner. Servicedesk 
har haft utbildningstillfällen en gång i veckan under våren för att höja gruppens servicenivå, då det 
har varit stora personalomsättningar och många nya medarbetare under en tid. 

 
För perioden konstateras att Servicedesken nått 75 procents lösningsgrad inom en timme från det att 
ärendet registrerats. Med detta uppfylls målet från budget 2018 om en 70 procentig lösningsgrad. 
 
Antalet ärenden har ökat något om man jämför med 2017. 
 
Avslutade ärenden till ITSAM under 2018 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 

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 

2018 29 912 49 55 75 85 89 

Mål - 50 % - 60 % 70 %  80 % 

 
 
Precis som tidigare år ökar antalet mobila enheter såväl som antalet abonnemang. Eftersom fler 
och fler beställningar görs av smartphones ökar även antalet ärenden där användaren önskar sin 
telefon synkroniserad med e-post och kalender. Under 2018 genomfördes implementationen av 
MDM-funktionen i alla Itsamkommuner. Detta säkrar upp den data som Itsamkommunerna 
hanterar i sina mobila enheter. Användaren beställer sin mobiltelefon via leverantörens e-shop. När 
den sedan levereras är den redan ansluten till MDM-verktyget. Verifiering av användaren krävs 
innan den går att använda.  
 

88%

12%

Fördelningen mellan olika typer av enheter:

Bärbara Stationära
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I Windows 10 projektet så har de som arbetar på EDU-sidan fått sina datorer uppgraderade och 
under slutet av 2018 var det dags för de som sitter på ADM-datorer att också börja gå över till 
W10. 
 

 
 
 
BRM – Business Relationship Management, funktionen har kommit tillbaka i Itsams organisation. 
Ett stort arbete har påbörjats med att ta fram en arbetsmodell, trappa, för att förtydliga beslut och 
arbete mellan kommunernas avdelningar. I uppdraget som BRM skall det anordnas minst två 
styrgruppsmöten per förvaltning och år. Utifrån styrgrupperna tas arbetsgrupper fram och här är 
Itsam en viktig del i den dagliga driften och arbetet kring kommunernas kärnverksamheter. 
 

 
Arbetet med att anordna styrgruppsmöten fortgår. Det har anordnats två styrgruppsmöten under 
våren och tre under hösten. Först ut var socialcheferna, på mötet presenterades ett förslag på 
förstudie och en projektbeställning för kommande upphandling av nytt verksamhetssystem. Frågor 
gällande framtida utvecklingsbehov behandlades också. 
 
Samhällsbyggnadscheferna hade sitt första möte och där det togs fram åtta stycken arbetsgrupper 
som kommer att arbeta förberedande för Samhällsbyggnad. 
 
I oktober var det dags för Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamheten fick i uppdrag att ta 
fram arbetsgrupper som ska arbeta förberedande med frågor till kommande styrgrupp. 
 
Itsams BRM har gått utbildning Kundansvarig och är nu certifierad Kundansvarig. 
 
 

62,2%

37,8%

Fördelningen Windows

Win10 Win 7

Verksamhet

Arbetsgrupp

Styrgrupp

Itsam ledningsgrupp

Kommunchefsgrupp

Direktion
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Arkiv  
I uppdraget för Itsam Arkiv ingår att utöva tillsyn, ge råd, stöd, handledning och utbildning till 
medlemskommunerna. Fokus har legat på råd och stöd till de kommunala verksamheterna i deras 
arbete med uppordnande av sina pappersarkiv. Detta arbete sker i nära samverkan med 
arkivassistenterna i varje kommun. 
 
Åtvidabergs kommun blev medlem i kommunalförbundet Sydarkivera från årsskiftet och i samband 
med detta avslutades också avtalet med Itsam-Arkiv. Fyra medlemskommuner är fortfarande 
anslutna till Itsam-Arkiv, med vilka arkivarien har regelbunden kontakt. Itsam-Arkiv har dock 
administrationsansvar för förteckningssystemet Visual Arkiv, även för de medlemskommuner som 
inte ingår i Itsam-Arkiv. 
 
 
Dataskyddssamordning 
Inom området för kommunalförbundets GDPR-arbete har tid avsatts för att besöka 
medlemskommunernas dataskyddssamordnare för att få insyn i hur den respektive 
medlemskommun ska bedriva sitt dataskyddsarbete.  
 
Ett system och metodstöd för hur behandling av personuppgifter hanteras är i drift. Arbetet att 
registerara behandling av personuppgifter är påbörjat ute i medlemskommuner och även inom 
kommunalförbundet.  
 
Under det gångna året har en del utbildningsinsatser om GDPR och systemet för behandling av 
personuppgifter genomförts. 
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Måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen är i grunden god men överskottsmålet nås inte vilket beror på flera faktorer vilka är 
beskrivna ovan. Vidare har inte medarbetarenkät genomförts då en ny struktur samt planering av 
Itsams HR processer genomförts.  
 
 

Måluppfyllelse 
 1=ej påbörjad alt ej uppfylld, 2= bristfälligt uppfylld, 3=delvis uppfylld, 4=fortgår enligt plan, 5=genomfört 

Resultatet ska motsvara 3 % av 
omsättningen. 2 

Itsam når ett överskott som 
motsvarar 1,9 % av omsättningen. 

50 % av serviceärenden ska lösas 
inom en timme. 3 

49 % av Itsams ärenden har lösts 
inom en timme. 

80 % av serviceärendena ska lösas 
inom fem arbetsdagar. 4 

89 % av Itsams ärenden har lösts 
inom fem arbetsdagar. 

70 % av Itsams personal ska 
uppfattat att de får en relevant 
kompetensutveckling. 1 

Medarbetarenkät har ej 
genomförts. 

70 % av alla ärenden till Itsam ska 
lösas av serviceenheten. 4 

 74 % av ärendena är lösta av 
serviceenheten (Användargruppen). 

90 % av användarna ska vara nöjda 
gälande kompetens, bemötande 
och återkoppling. 2 

I 2018-års användarundersökning 
var 88% nöjda med kompetens, 90%  
på bemötandet och 80% i 
återkopplingen.  

Inventering avseende bassystem 
och dess kostnader ska vara 
genomförda i sin helhet. 4 

Kartläggning av system genomförd. 
Ekonomisk inventering genomförd 
till största delen. 

Ledningssystem för info- och IT- 
säkerhet ska vara driftsatt fullt ut. 3 

Riktlinjer finns i stor omfattning 
men är inte sammanställda i 
ledningssystem. 

Inventering och kartläggning av 
passiva nät ska vara färdigställt till 
70 %. 5 

Inventering och kartläggning 
genomförd. Överlämningen av 
dokumentation till Vimmerby 
fibernät AB har genomförts. 

Uppnå en täckningsgrad på 75 %. 4 

Täckningsgrader inom tätbebyggt 
område överstiger 75 % men på 
landsbygd är täckningsgraden lägre.  

Anslutningsgraden i kommunerna 
ska uppgå till 50 %. 5 

Målet är uppfyllt men 
anslutningsgraden varierar kraftigt i 
olika delar av kommunerna.  

Delaktighet i samtliga 
fiberutbyggnadsprojekt i 
medlemskommunerna 5 

Itsam driver ca 50 % av 
utbyggnadsprojekten och är, i form 
av kommunens kravställare och 
fibersamordning, delaktig i övriga. 
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Finansiella rapporter och noter   

Redovisningsprinciper 
Kommunalförbundet Itsams 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. 
 
Justeringar av jämförelsetal för 2017 har gjorts för moms samt lång- och kortfristiga banklån för att 
öka jämförbarheten mellan åren.  
 
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.  
 
Avskrivningarna görs på anskaffningsvärdet. 
 
Resultaträkning  
 
 

Resultaträkning         

Belopp i Tkr Not 2018-12-31 Prognos T2* 2017-12-31 
Budget 

2018* 

Verksamhetens intäkter 1 106 305 88 220 116 668 87 211 

Verksamhetens kostnader 2 -95 898 -76 155 -104 924 -75 278 

Av- och nedskrivningar   -8 431 -8 374 -8 350 -8 453 

Verksamhetens nettokostnader   1 977 3 691 3 394 3 480 

            

Finansiella intäkter   0   0 0 

Finansiella kostnader 3 -247 -204 -148 -426 

Årets resultat   1 729 3 488 3 246 3 054 

            
*Exklusive intäkter och kostnader för fiberutbyggnad           

 

 
Resultaträkningen är ett sammandrag av kommunalförbundets samtliga intäkter och kostnader 
under räkenskapsperioden. Kommunalförbundet visar ett positivt resultat om 1 729 Tkr. 
 
Intäkter 
Kommunalförbundets största inkomstkälla är anslag från och försäljning av IT-tjänster till 
medlemskommunerna Kina, Ydre, Boxholm, Åtvidaberg, Ödeshög och Vimmerby.  Förutom 
åtaganden gentemot medlemskommunerna förekommer viss försäljning till Vadstena kommun. 
Itsam verkar bara på den kommunala marknaden och har således ingen försäljning till privata aktörer 
eller privatpersoner. 
 
Jämfört med föregående år samma period har intäkterna (exklusive bredbandsutbyggnad) ökat med 
2 847 Tkr, vilket motsvarar en ökning med 3,2 procent.  
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Verksamhetens kostnader 
Verksamhetens kostnader uppgår till 80 536 Tkr (exklusive bredbandsutbyggnad) vilket innebär att 
kostnaderna ökat med 5,3 procent jämfört med samma period föregående år.  
 
Kostnader för avskrivningar uppgår till 8 431 Tkr vilket är i nivå med både föregående år. 
 
Finansnetto 
Finansiella intäkter för perioden uppgår till 0 Tkr och finansiella kostnader uppgår till 247 Tkr. 
Finansnettot uppgår således till -247 Tkr. De finansiella kostnaderna har ökat med 99 Tkr jämfört mot 
föregående år vilket är en nettoeffekt av lägre räntekostnader på lån (+46 Tkr), högre kostnader för 
dröjsmålsränta till leverantörer (-138 Tkr) samt ökade bankkostnader (-8 Tkr).  
 
 
Balanskrav 
Om kostnaderna överstiger intäkterna ett visst år, är kommunalförbund skyldiga att återställa det 
negativa resultatet under de närmast följande tre åren. Det innebär att summan av resultaten de tre 
efterföljande åren måste överstiga det negativa resultatet.  
 
I tabellen visas balanskravsresultatet, ackumulerad återställningsplikt samt om återställningsplikten 
uppfyllts eller inte. 
 
Balanskravsresultatet för året uppgår till 1 729 Tkr och ingen återställning krävs därmed. Itsam har 
heller inget återställningspliktigt resultat från tidigare år. 
 
 
Belopp i Tkr Redovisat resultat 

Årets resultat enligt resultaträkningen   1 729 

Balanskravsresultat   1 729 

      

Belopp i Tkr 2018 2017 

Återställningspliktigt från tidigare år 0 0 

Uppfylld återställningsplikt 0 0 

Total återställningsplikt 0 0 

 

Balansräkning  
 
Balansräkning     

Belopp i Tkr Not 2018-12-31 2017-12-31 

        

Tillgångar       

Anläggningstillgångar       

Tekniska anläggningar 4 1 282 2 496 

Maskiner, inventarier och fordon 5 7 779 13 622 

Immateriella anläggningar 6 1 333 0 

Summa anläggningstillgångar   10 394 16 118 
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Omsättningstillgångar       

Lager    757 185 

Kortfristiga fordringar 7 42 400 19 795 

Kassa och bank   133 2 787 

Summa omsättningstillgångar   43 291 22 767 

        

Summa tillgångar   53 684 38 885 

        

Eget kapital, avsättningar och skulder       

Eget kapital       

Eget kapital   11 677 8 431 

Årets resultat   1 729 3 246 

Summa eget kapital   13 406 11 677 

        

Skulder       

Långfristiga skulder 8 0 3 857 

Kortfristiga skulder 9 40 278 23 350 

Summa skulder   40 278 27 208 

        

Summa eget kapital, avsättningar och skulder   53 684 38 885 

 
 
 
Balansräkningen är en sammanställning av kommunalförbundets tillgångar, skulder och eget kapital 
vid bokslutet. Tillgångarna visar hur kommunalförbundet har använt sitt kapital fördelat på 
anläggnings- och omsättningstillgångar. Skulder och eget kapital visar hur kapitalet har anskaffats 
fördelat på långfristiga och kortfristiga skulder samt eget kapital. 
 
Anläggningstillgångar 
 
Tekniska anläggningar är i kommunalförbundet upptagna till ett värde om  
1 282 Tkr och har sedan bokslutet 2017 minskat med 1 214 Tkr vilket motsvarar årets avskrivningar.  
 
Maskiner, inventarier och fordon är i kommunalförbundet upptagna till ett värde om 7 779 och har 
sedan bokslutet 2017 minskat med 5 853 Tkr. Periodens nyanskaffningar, 919 Tkr, har ökat 
tillgångarnas värde medan årets avskrivningar samt utrangeringar har minskat värdet med 6 772 Tkr.  
 
Immateriella anläggningar har lagts till som anläggningsgrupp under året för inköp av licenser, 
tidigare anskaffningar har klassificerats som inventarier. Anskaffningar som gjorts under året uppgår 
till 1 777 Tkr. 
 
Omsättningstillgångar  
Lagret har under perioden ökat och uppgår nu till 757 Tkr jämfört mot 185 Tkr i föregående 
årsbokslut. Lagerökningen är en effekt av att man vill säkerställa tillgång till det material som behövs 
i bredbandsutbyggnaden. 
 
De kortfristiga fordringarna har under perioden ökat med 22 605 Tkr jämfört mot föregående år och 
uppgår nu till 42 400 Tkr. Den största posten bland de kortfristiga fordringarna är kundfordringar om 
31 483 Tkr.  
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Likvida medel har minskat med 2 654 Tkr sedan årsbokslutet och uppgår nu till 133 Tkr.  
 
Eget kapital och soliditet 
Det egna kapitalet är skillnaden mellan tillgångar och skulder. Det utgörs av periodens resultat 
sammanslaget med tidigare års ackumulerade resultat. Soliditeten anger hur stor andel av 
tillgångarna som inte är lånefinansierade.  
 
Kommunalförbundets eget kapital har ökat med 1 729 Tkr jämfört mot bokslut 2017och uppgår nu 
till 13 406 Tkr. Kommunalförbundets soliditet har därmed försämrats med 5,0 procentenheter från 
30,0 procent vid årsbokslutet 2017 till 25,0 procent vid utgången av 2018. Soliditeten visar 
kommunalförbundets ekonomiska styrka på lång sikt och visar hur mycket av tillgångarna som är 
självfinansierade. En hög soliditet innebär att en större andel av tillgångarna finansierats med eget 
kapital. 
 
Skulder 
De långfristiga skulderna uppgår till 0 Tkr och har under perioden minskat med 3 857 Tkr och beror 
på att långfristiga banklån förts om till kortfristig skuld då de förfaller inom ett år. 
 
Kommunalförbundet har vid delårsbokslutet kortfristiga skulder om 40 278 Tkr. De kortfristiga 
skulderna har under perioden ökat med 16 928 Tkr. De enskilt största posterna är förutbetalda 
intäkter (17 285 Tkr) samt momsskuld (4 205 Tkr) och kortfristigt banklån (3 857 Tkr). 
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Kassaflödesanalys 
 
Finansieringsanalys     

Belopp i Tkr Not 2018-12-31 2017-12-31 

        

Löpande verksamhet       

Årets resultat   1 729 3 246 

Justering för av- och nedskrivningar   8 431 9 493 

Justering för intäktsförda bidrag och anslutningsavgifter       

Justering för gjorda/ianspråktagna avsättningar       

Justering för övriga ej likvidpåverkande poster       

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 10 160 12 738 

        

Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar   -22 605 10 469 

Ökning (-) / minskning (+) lager   -573 99 

Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder   16 928 -8 653 

Kassaflöde från löpande verksamheten   -6 249 1 914 

        

Investeringsverksamhet        

Investering i materiella anläggningstillgångar   -930 -10 219 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar     0 

Investering i immateriella anläggningstillgångar   -1 777 0 

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar     0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -2 707 -10 219 

        

Finansieringsverksamhet       

Nyupptagna lån       

Amortering av lån   -5 357 -5 357 

Lösen av lån     0 

Ökning (+) / minskning (-) av långfristiga skulder   1 500 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -3 857 -5 357 

        

Årets kassaflöde   -2 654 -923 

Likvida medel vid årets början   2 787 3 710 

Likvida medel vid periodens slut   133 2 787 

 
 
Kassaflödesanalysen visar hur periodens verksamhet har påverkat kommunalförbundets likvida 
medel. De likvida medlen har under perioden minskat med 2 654 Tkr, från 2 787 Tkr vid årets början 
till 133 Tkr vid periodens slut. 
 
Löpande verksamhet 
När kommunalförbundets resultat har justerats för av- och nedskrivningar samt övriga ej 
likvidpåverkande poster ger det ett positivt kassaflöde på 10 160 Tkr. Dessa poster finns med i årets 
resultat men medför inte ett ut- eller inflöde av likvida medel. Rörelsekapitalet (kortfristiga 
fordringar och skulder samt lagerförändring) har ökat med 6 250 Tkr.  
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Investeringsverksamhet 
Periodens investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgår till 2 707 Tkr.  
 
Investeringar påverkar kassaflödet negativt. Investeringsverksamhetens totala kassaflöde har under 
året varit negativ, 2 707 Tkr.  
 
Finansieringsverksamhet 
De långfristiga lånen har under perioden minskat med 3 857 Tkr som följd av amorteringar (-5 357 
Tkr) samt att den del av lånen som enligt plan ska amorteras de närmsta tolv månaderna har förts 
om till kortfristiga skulder (1 500 Tkr).  
 
Detta ger således ett negativt kassaflöde om 3 857 Tkr från finansieringsverksamheten.  
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Noter 
Not 1     

Verksamhetens intäkter 2018-12 2017-12 

Försäljningsintäkter 90 943 88 096 

Bredband in/ut 15 362 28 572 

Summa  106 305 116 668 

      
Not 2     

Verksamhetens kostnader 2018-12 2017-12 

Löner, arvoden och ersättningar 19 027 17 816 

Bredband in/ut 15 362 28 572 

Pensionskostnader 1 443 1 376 

Sociala avgifter 5 825 5 577 

Köp av huvudverksamhet 46 900 41 784 

Lokaler 1 016 1 012 

Övriga kostnader 6 324 8 787 

Summa  95 898 104 924 

      
Not 3     

Finansiella kostnader 2018-12 2017-12 

Ränta på lån 97 143 

Ränta på avsatta pensioner 0 0 

Övriga räntekostnader 143 5 

Bankkostnader 8 0 

Summa 247 148 

      
Not 4     

Tekniska anläggningar 2018-12 2017-12 

Ackumulerade anskaffningsvärden     

Ingående bokfört värde 5 718 12 672 

Årets investeringar 0 202 

Årets försäljningar 0 0 

Kostnadsfört 0 0 

Utrangeringar/Omklassificeringar 0 -7 157 

Summa 5 718 5 718 

      

Ackumulerade avskrivningar     

Ingående bokfört värde -3 221 -8 674 

Årets avskrivningar -1 214 -1 704 

Årets försäljningar 0 0 

Utrangeringar/Omklassificeringar 0 7 157 

Summa -4 436 -3 221 
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Summa 1 282 2 496 

      

Avskrivningstider 1 - 15 år  1 - 15 år  

      

Not 5     

Maskiner, inventarier och fordon 2018-12 2017-12 

Ackumulerade anskaffningsvärden     
Ingående bokfört värde 26 248 18 179 

Årets investeringar 919 10 017 

Årets försäljningar   0 

Kostnadsfört   0 

Utrangeringar/Omklassificeringar -96 -1 948 

Summa 27 070 26 248 

      

Ackumulerade avskrivningar     
Ingående bokfört värde -12 616 -8 087 

Årets avskrivningar -6 743 -6 477 

Årets försäljningar 0 0 

Utrangeringar/Omklassificeringar 67 1 948 

Summa -19 292 -12 616 

      

Summa 7 779 13 632 

      

Avskrivningstider 3 - 15 år  3 - 15 år  

      
Not 6     

Immateriella anläggningar 2018-12 2017-12 

Ackumulerade anskaffningsvärden     

Ingående bokfört värde 0 0 

Årets investeringar 1 777 0 

Årets försäljningar 0 0 

Kostnadsfört 0 0 

Utrangeringar/Omklassificeringar 0 0 

Summa 1 777 0 

      

Ackumulerade avskrivningar     

Ingående bokfört värde 0 0 

Årets avskrivningar -444 0 

Årets försäljningar 0 0 

Utrangeringar/Omklassificeringar 0 0 

Summa -444 0 

      

Summa 1 333 0 

      

Avskrivningstider 3 år  - 
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Not 7     

Kortfristiga fordringar 2018-12 2017-12 

Kundfordringar 31 483 10 441 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 856 9 332 

Fordringar hos staten 61 21 

Summa 42 400 19 795 

      

Not 8     

Långfristiga skulder 2018-12 2017-12 

Ingående bokfört värde 3 857 9 214 

Nyupptagna lån 0 0 

Amortering av lån -5 357 -5 357 

Lösen av lån 0 0 

Förändring kortfristig del  1500 0 

Utgående bokfört värde 0 3 857 

      

Låneskuldens förfallodatum 2018-12 2017-12 

Inom 1 år             3 857    5 357 

2-5 år                   -      3 857 

Efter 5 år                   -        

Genomsnittsränta 1,36% Saknas 

      

Not 9     

Kortfristiga skulder 2018-12 2017-12 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 959 9 090 

Leverantörsskulder 8 879 5 693 

Kortfristig del av långfristig upplåning 3 857 5 357 

Skuld mot skatteverket     

Mervärdesskatt 4 205 47 

Personalens skatter och avgifter 443 376 

Semesterlöneskulder, upplupna löner 1 746 1 673 

Avgiftsbestämd ålderspension 936 896 

Löneskatt, avgiftsbestämd ålderspension 242 217 

Övrigt  10   

Summa 40 278 23 350 
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§ 260 Dnr 2019/000278 043 

Samordningsförbundet i Kalmar län årsredovisning 
2018 och fråga om ansvarsfrihet 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att för Vimmerby 
kommuns del godkänna årsredovisningen för Samordningsförbundet i 
Kalmar län år 2018 och bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
 

Sammanfattning 
Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om årsredovisningen 
kan godkännas och om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet. När frågan om 
ansvarsfrihet har prövats av medlemmarna önskar samordningsförbundet få 
besked om detta.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2019-08-27 § 351 Samordningsförbundet i Kalmar län 
årsredovisning 2018 och fråga om ansvarsfrihet 
Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2018 
Beslut RF 2019-06-04 Årsredovisning 
Samordningsförbundet årsredovisning 2018 
Revisionsberättelse Samordningsförbundet 2018 
Revisionsrapport Samordningsförbundet 2018 
Brev till medlemmar om årsredovisning och revisionsberättelse för 2018 
    

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
___________________ 
 



 

2019-08-20 
Diarienummer 
2019/000278 
ID 67444 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Mattias Karlsson 
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Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för Samordnings-
förbundet i Kalmar län 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige 
besluta att, för Vimmerby kommuns del, godkänna årsredovisningen för Samordnings-
förbundet i Kalmar län år 2018 och bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

 
Ärendet 

Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om årsredovisningen kan godkännas 
och om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet. När frågan om ansvarsfrihet har prövats av 
medlemmarna önskar samordningsförbundet få besked om detta. 
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§ 111  Ärendenummer RS 2019/421 

Årsredovisning för Samordningsförbundet i Kalmar län 
2018 samt beslut om ansvarsfrihet 

Beslut 
Regionfullmäktige godkänner årsredovisningen för Samordningsförbundet i 
Kalmar län och beviljar för sin del förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2018. 

Bakgrund 
Samordningsförbundet i Kalmar län har inkommit med revisionsberättelse 
och årsredovisning för 2018. 
De utsedda revisorerna har granskat dessa och bedömer att förbundsstyrelsen 
i Samordningsförbundet i Kalmar län har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att 
den interna kontrollen varit tillräcklig. De utsedda revisorerna bedömer att 
räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal 
redovisning och god redovisningssed. De utsedda revisorerna bedömer att 
resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de finansiella mål 
som är uppställda. Vidare bedöms sammantaget att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de verksamhetsmål som är uppställda. 
Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsen och ledamöterna för 
Samordningsförbundet i Kalmar län beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018. 
--- 
Regionstyrelsen har § 101/2019 föreslagit regionfullmäktige att godkänna 
årsredovisningen och för sin del bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 
2018. 

Jäv 
Ledamöter i regionfullmäktige som varit invalda i Samordningsförbundet i 
Kalmar läns styrelse under 2018 deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 101/2019. 
2. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 98/2019. 
3. Tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2019. 



Region Kalmar län 
Datum 
2019-06-04 

  

 

 

4. Årsredovisning för Samordningsförbundet i Kalmar län för år 2018. 
5. Revisionsberättelse för Samordningsförbundet i Kalmar län för år 2018. 
6. Granskning av årsredovisning 2018 Samordningsförbundet i Kalmar län. 
7. Brev till medlemmar om årsredovisning och revisionsberättelse 2018. 
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Ordförande har ordet 
 
 
Samordningsförbundet i Kalmar län bedriver finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget i Kalmar 
län och länets tolv kommuner. Målet är att genom samverkan mellan medlemmarna hjälpa 
personer i behov av samordnat stöd till arbete eller studier.  
 
Samordningsförbundet har under 2018 finansierat individinriktade arbetsrehabiliterande 
insatser i länets alla kommuner. Sammanlagt har 46 av 137 utskrivna individer kommit i arbete 
eller studier. Det är 34% av deltagarna. 37% av deltagarna är vid utskrivning inskrivna på 
Arbetsförmedlingen och därmed står de till arbetsmarknadens förfogande. Drygt 70% av 
deltagarna är därmed rehabiliterade och redo för arbetsmarknaden. Det får anses vara ett 
mycket positivt resultat med tanke på att individerna inom Samordningsförbundets insatser 
generellt står mycket långt från arbetsmarknaden vid inskrivning, med långt utanförskap i 
bagaget.  
 
I princip alla individer i insatserna vittnar, enligt enkätsvar, också om att de vuxit mentalt, fått 
ökad självkännedom och högre livskvalitet genom insatsen. En positionsförflyttning har skett 
och individerna känner sig mer redo för att ta klivet ut i arbets- eller studielivet.  
 
Förutom de individinriktade insatserna i länet arbetar förbundet med att generellt främja 
samverkan mellan medlemmarna. Det finns t.ex. lokala samverkansgrupper där representanter 
för de fyra myndigheterna ingår. I dessa grupper kan man bl.a. konsultera varandra angående 
olika ärenden som man har på sina bord. Kommunikationen blir enkel och smidig och främjar 
god samverkan. 
 
Samordningsförbundet har under 2018 anordnat 12 frukostmöten och 4 inspirationsdagar 
riktade till medlemmarnas personal som jobbar nära individer som gynnas av samverkan. Dessa 
möten har varit oerhört uppskattade och välbesökta! Sammanlagt har nästan 1300 människor 
mötts vid dessa tillfällen. Det är en hiskelig massa kontakter som knyts och som gynnar 
samverkan och individen i slutänden.  
 
Avslutningsvis vill jag tacka styrelsen för väldigt fint arbete tillsammans under den här 
mandatperioden och önska tillträdande styrelse framgång i sitt arbete. Jag vill också särskilt 
tacka förbundets personal och all insatspersonal som alltid sätter samverkan och sköra individer 
i första rummet! Tack för ert outtröttliga arbete för god samverkan i vårt län, med en positiv 
inställning, kreativitet och ett stort ansvarstagande så hjälper ni människor från utanförskap till 
ett meningsfullt liv!  
 
 
 
 
Maria Ixcot Nilsson 
Ordförande  
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1. Förvaltningsberättelse 
 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och 
verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 
2018.  

Till redovisningen hör bilagor som närmare beskriver de olika projekt som finansierats.  

 
1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret  
Samordningsförbundet i Kalmar län bedriver sedan 1 oktober 2005 finansiell samordning 
mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget i Kalmar län och länets tolv 
kommuner. Målet med verksamheten är att förbättra samverkan mellan dessa myndigheter och 
att den enskilde som är i behov av samordnade insatser därigenom ska förbättra sin förmåga till 
förvärvsarbete och få en förbättrad livskvalitet. Därigenom ska samhällets resurser användas 
optimalt för målgruppen. 
 
Förbundet har en styrelse med 17 ledamöter. Ordförande är Maria Ixcot Nilsson, 1:a v ordf. 
Anders Andersson och 2:e v ordf. Andreas Erlandsson. Närvaron vid styrelsesammanträden 
och engagemanget från ledamöterna i styrelsen har varit mycket gott under det gångna året. 
Styrelsen anser de flesta av målen som uppställdes i verksamhetsplanen för 2018 har uppnåtts. 
Finansiering har skett av åtta individinriktade insatser, två kartläggningsinsatser samt fyra 
utbildningar. Utöver detta har förbundet medfinansierat insatser i form av ”fler jobb i ASF i 
Kalmar län” samt ett ESF-projekten vid namn IKO (Integration, kompetens och organisation) 
och SLA (Samverkan leder till arbete).   
 
Under året har 327 personer deltagit i de olika arbetsrehabiliterande projekt som bedrivits. 46 
av 137 utskrivna deltagare var i arbete och/eller studier vid utskrivning vilket är lika med 33,6 
procent. Det ligger i linje med de senaste åren som har nått egenförsörjning. Dessutom 
beskriver många deltagare i enkätsvaren från Indikatorerna att de vuxit mentalt genom att de 
lärt sig mycket, fått en ökad självkännedom och en högre livskvalitet. En framgångsfaktor som 
beskrivs av i stort sett alla projekt är den samverkan som sker kring individerna mellan de olika 
myndigheterna och det engagemang som många handläggare visar.  
 
Förbundet driver även samverkan genom att hålla i samtliga sex lokala samverkansgrupper i 
länet. Där svarar förbundet för att dagordning mejlas ut, ledning av mötena samt skriva 
minnesanteckningar.  
 
Under 2018 har Samordningsförbundets haft visionen att skapa relationsinriktade samlingar, 
där personer från de fyra myndigheterna samt politiker ska kunna träffas och lära känna 
varandra bättre. Förbundet har under 2018 arrangerat 12 frukostmöten och fyra 
inspirationsdagar där sammanlagt 1298 deltagre har deltagit. Detta har varit mycket 
uppskattade samlingar som förstärkt samverkan ytterligare. Därutöver har tre utbildningar i 
Supported Employment, 7-tjugo och NP-diagnoser och en länskonferens finansierats. 
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Förbundet har fortsatt att marknadsföra sig via facebook, nyhetsbrev och hemsida. Nytt för 
2018 har varit att förbundet börjat arbeta med kortfilmer som beskriver det arbete förbundet gör 
och har gjort. 
Förbundets personalstyrka har under året bestått av en förbundschef, en biträdande 
förbundschef och en adminstratör som arbetat  80 % under året. 
Under 2018 hade Samordningsförbundet i Kalmar län intäkter i form av medlemsavgifter och 
övrigt på 16 301 465 kr. Årets resultat är 876 603 kr vilket gör att det egna kapitalet ökat från 
2 212 513 kronor till 3 089 135 kronor. 
 
1.2 Om förbundet  
1.2.1 Organisation  
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Kalmar läns landsting (från 2019 Region Kalmar län) och länets tolv 
kommuner som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av 
medlemmarna. Till sin hjälp har styrelsen ett kansli bestående av en förbundschef och en 
biträdande förbundschef samt en deltidsanställd administratör.  

1.2.2 Historik 
Samordningsförbundet bildades den 1 oktober 2005. 

1.2.3 Lagrum 
Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliterings-
insatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av samordningsförbundets 
medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan 
inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i 
behov av samordnad rehabilitering och därigenom åstadkomma en effektiv 
resursanvändning.   
 
Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och 
kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar. 

1.2.4 Uppdrag 
De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie 
verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska 
få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar Samordningsförbundet 
genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.  
 
Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella 
förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om 
kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 

1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter 
2018 års tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgick till 16 000 000 kronor där 
staten bidrog med hälften av medlen, landstinget med en fjärdedel och kommunerna 
tillsammans med resterande fjärdedel, fördelat efter befolkningens storlek. Därutöver 
fanns vid årets början 2 212 530 kronor i eget kapital. 
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1.2.6 Verksamhetsidé och vision  
Samordningsförbunden har enligt lagstiftningen till uppgift att: 

• besluta om mål och riktlinjer 
• stödja samverkan mellan parterna 
• finansiera insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 
• besluta hur tillgängliga medel för finansiell samordning skall användas 
• ansvara för uppföljning och utvärdering av insatserna  
• ansvara för upprättande av budget och årsredovisning 

 
Det övergripande syftet med finansiell samordning är att den enskilde skall uppnå eller 
förbättra sin förmåga till förvärvsarbete samt att underlätta en effektiv resursanvändning. 
 
Samordningsförbundet i Kalmar har formulerat följande syfte för verksamheten: 

• Att möjliggöra flexibel, långsiktig samverkan för individer med behov av stöd från 
flera myndigheter.  

 

1.2.7 Vision och arbetssätt för 2019 
Temat för 2019 kommer vara att arbeta med begreppet hälsa utifrån WHO:s definition. Fysisk, 
psykisk och social hälsa, där alla delarna hänger ihop. Detta tema kommer prägla alla delar av 
förbundets verksamhet under 2019. 
 
Under 2018 har förbundet finansierat åtta insatser av längre karaktär i länet. Detta är det 
primära uppdraget med att förflytta individer med komplex problematik mot arbete och studier 
eller till rätt ersättning. Ca 60 % av förbundets budget går till detta individinriktade arbete. 
Detta kommer även vara grunden för 2019 års verksamhet. 
 
Utöver insatsernas viktiga funktion kommer förbundet fortsätta att arbeta med de mötesarenor 
som man byggt upp under 2018. De tolv så kallade frukostmötena kommer fortsätta på samma 
sätt som 2018 och liksom de fyra inspirationsdagarna i länet. Dessa mötesarenor är tänkt att 
främja samverkan mellan förbundets fyra medlemmars tjänstemän samt politiken. 
 
Nytt för 2019 blir att förbundet adderar tolv brunchmöten för deltagare som går i insatsen på 
lokal plats, för deltagare som tidigare gått i insatsen, för deltagare som är intresserade och 
eventuellt kommer börja i insatsen på sikt eller för individer som respektive myndighet anser 
skulle gynnas av att delta på brunchmötet.  
 
Utbildningsarrangemang kommer förbundet också fortsätta arbeta med under 2019. 
Lösningsfokuserat förhållningssätt, 7tjugohandledningsutbildning och Supported Employment 
är utbildningar som redan ligger planerade under våren 2019. 
 
Att kunna vara behjälpliga för arbetslag som behöver lite påfyllnad inom de fyra 
myndigheterna kommer också finnas med som utvecklingsdel under 2019. 
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1.3 Beskrivning av verksamheten 
Först presenteras de målgrupper som deltagit i de individinriktade insatser som förbundet 
finansierat under 2018 och därefter utfallet av dessa insatser samt en beskrivning av de insatser 
som finansierats för att stödja samverkan på ett strukturellt plan. 

1.3.1 Målgrupper i individinriktade insatser 
Målgruppen är personer som är i behov av samordnade insatser.  
 
Åldersfördelning, utbildningsnivå, tid i offentlig försörjning, typ av försörjning vid inskrivning 
samt huvudinremittent för de personer som skrivits in under året beskrivs med hjälp av 
uppgifter ur SUS1. 
 
Ålder 
 

 
Diagram 1, nyinskrivna deltagares ålder under 2018. 
 
Nyinskrivna deltagares medelålder under 2018 var 35,8 år vilket är något lägre genomsnittlig 
ålder än 2017. Det har skrivits in 114 kvinnor och 85 män, vilket möjligen återspeglar att 
kvinnorna har en högre sjukskrivningsgrad än männen. De kvinnliga deltagarna är även något 
äldre i genomsnitt, 38,1 år jämfört med 32,7 år bland männen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 SUS är ett myndighetsgemensamt uppföljningssystem som används för att följa upp resultaten av samverkan och 
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet dit alla insatser rapporterar sina deltagare vid in- och 
utskrivning. 
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Utbildningsnivå 
 

 
Diagram 2, nyinskrivna deltagares utbildningsnivå fördelat på kön under 2018. 
 
Utbildningsnivån bland deltagarna är relativt låg. Av de deltagare som man känner till 
utbildningsnivån på så har 36,6 procent enbart grundskola och 37,2 procent har även fullföljt 
gymnasieutbildning. Marginella skillnader mellan männens utbildningsnivå i förhållande till 
kvinnorna, avseende grundskoleutbildning och gymnasieutbildning.  
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Tid i offentlig försörjning 
 

 
Diagram 3, nyinskrivna deltagares tid offentlig 2018 uppdelat på män och kvinnor. 
 
Under 2018 hade 20 procent av nyinskrivna deltagare fått offentlig försörjning i mer än fem år, 
vilket är en liten minskning mot föregående två år då det såg ut; 2016 var det 22 procent och 
2017 var det 24 procent. 
 
Försörjning vid inskrivning 
 

 
Diagram 4 Under 2018 avslutade deltagares försörjning vid inskrivning fördelat på kön. 
 
När man studerar orsaker till inskrivning för de 139 deltagare som skrevs ut under 2018, 77 
kvinnor och 62 män, så framgår att kvinnorna har tre ungefär lika stora försörjningskällor vid 
inskrivning: sjuk-/rehabiliteringspenning, försörjningsstöd och aktivitetsstöd. Bland männen 
den största delen försörjningsstöd och sjukpenning innan insatsens början.  
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Huvudinremittent 
 

 
Diagram 5, nyinskrivna deltagares huvudinremittent 2014–2018, antal av inrapporterade remittenter. 
 
En bild av vilka myndigheter som remitterat in deltagare till insatserna i länet. Tidigare år har 
man kunnat plocka denna statistik från SUS. Då ny lagstiftning trätt i kraft under 2018 
benämnd GDPR, är inte denna statistik tillämpbar längre. 
Statistiken för 2018 är baserad på lämnade uppgifter över årsredovisningar från respektive 
insats (finns bifogade som bilagor). Därav bättre frekvens på svarande, samt att insatserna 
slagit rekord med ”nyintag” under 2018. Väldigt bra är att den mörkblå stapeln är relativt jämn, 
vilket innebär att samtliga fyra myndigheter är delaktiga i att remittera in deltagare till 
insatserna i länet. 
 

1.3.2 Insatser 
 
1.3.2.1 Individinriktade insatser 
Här görs en sammanfattande beskrivning av individinriktade insatser som bedrivits under året. 
För en närmare beskrivning av varje projekt hänvisas till bilaga. 
 
Arbetslivsinriktade insatser 
Av nedanstående tabell framgår hur många deltagare de olika arbetslivsinriktade insatserna har 
haft under det gångna året.  
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Innergården, Mörbylånga 15 22 16 8 14  
KRUS, Kalmar 35 37 25 20 17  1      
Plattformen, Hultsfred/Vimmerby 30 50 25 24 24   
Pontibus, Borgholm 30 33 18 14 22 2   
SAMBA, rehabilitering 40 51 25 25 26   
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http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=M1ANONYM&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2016&BUDGETAR_FR=2016&MANAD_FR=201601&MANAD_TO=201612&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
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   11(45)  

_____________________________________________________________________________________________________ 
Postadress:                                                             Tel. 072-526 88 77   
Samordningsförbundet i Kalmar län                                                             Organisationsnr 222000-1859 
Trädgårdsgatan 12 
392 35 Kalmar 

SAMBA, integration 25 45 45 25 20  
Knutpunkten, Västervik 25 37 18 10 27   
RESA, Torsås 0 0 0 0 0  0 
Vägknuten 2.0, Oskarshamn/ 
Mönsterås/Högsby 30 52 27 23 29  
SUMMA 230 327 199 139 179 3 

Tabell 1 Antal deltagare i arbetslivsinriktade insatser i Kalmar län under 2018 
 
Som framgår så har det funnits arbetslivsinriktade insatser i samtliga kommuner under 2018. 
Dock har insatsen ”RESA” i Torsås påbörjats så sent under 2018, så inga siffror finns inmatade 
i SUS. 
 
Uppbyggnaden av insatserna är till stor del densamma då vi i verksamhetsplanen enats om att 
målgruppen för våra insatser är ”Personer som är i behov av samordnade insatser för inträde 
eller återgång till arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning. Behoven ska identifieras 
och prioriteras lokalt. Målgrupperna kan variera lite. Några insatser prioriterar yngre personer 
(KRUS) och det finns insatser som fokuserar på personer som är utrikesfödda (SAMBA 
integration).  
 
Insatsernas mål kan vara att stödja personer mot en egen försörjning, att undvika rundgång 
mellan myndigheterna, att deltagarna mår bättre och behöver mindre vård samt att säkerställa 
att de kommer rätt i systemen och får rätt ersättning. 
 
I samtliga insatser finns ett samverkansteam med personal från de samverkande myndigheterna 
som träffas regelbundet för att gemensamt diskutera personer i behov av samordnat stöd. Ibland 
löser gruppen vid sittande bord hur inblandade parter gemensamt ska gå vidare för att ge 
individen bästa möjliga stöd. Om samverkansteamet kommer fram till att personen ifråga 
behöver extra stöd så tillsätts en person ur insatsen som extra stöd. Dessa personer har lite olika 
titlar som koordinator, vägledare eller handledare. Det är lönerna till den personalen och övriga 
kringkostnader som Samordningsförbundet står för. Insatserna är då projekttiden löpt ut 
LIS:ade, vilket innebär att insatserna inte har ett slutdatum utan löper på över tid, så länge det 
fyller sitt syfte. I samtliga nu pågående insatser är det kommunerna som anställningsmyndighet 
för personalen. 
 
Varje insats har en lokal samverkansgrupp kopplad till sig som huvudsakligen består av chefer i 
de olika myndigheterna. De träffas några gånger per år och dit kan arbetsgrupperna lyfta 
problem som uppmärksammats vid samverkan för åtgärd.  
 
Nedan finns en jämförelse med tidigare år av antal deltagare i arbetsrehabiliterande insatser. 
 

 
Budget antal 

deltagare  

 
Antal 

deltagare  

Antal nya 
deltagare  

Antal avslut 
deltagare  

 
Pågående 
deltagare  

2011 128 178 122 82 50 
2012 208 264 176 104 57 
2013 195 275 120 195 71 

http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=BUDGETANT_DELT&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=BUDGETANT_DELT&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=ANT_DELT&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=ANT_DELT&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=ANT_DELT&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=M1&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=M1&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=M2&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=M2&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
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2014 167 167 90 87 82 
2015 167 199 122 78 121 
2016 214 220 99 133 85 
2017 259 256 164 132 124 
2018 230 327 199 137 179 

Tabell 2, jämförelse av insatsredovisning i SUS för 2011 - 2018. 
 
Den variation som finns över tid i antal inskrivna och utskrivna deltagare beror främst på när 
olika insatser har startat respektive avslutats. 
 
1.3.2.2 Stödjande av samverkan 
Lokala samverkansgrupper (LSG) 
I länet finns det sex lokala samverkansgrupper som fungerar som ett forum för utveckling av 
samverkan mellan parterna. De omfattar Kalmar/Torsås, Nybro/Emmaboda, Borgholm/ 
Mörbylånga, Oskarshamn/Mönsterås/Högsby, Hultsfred/Vimmerby respektive Västerviks 
kommun. Samordningsförbundet är sammankallande i samtliga lokala samverkansgrupper. 
Vidare deltar representanter, vanligtvis chefer, från de fyra samverkande parterna.  
 
Samverkansmöten 
Varje LSG ansvarar för dessa samverkansmöten i sitt område och under våren kom två stycken 
LSG igång med sådana möten där mindre grupper av chefer och medarbetare från de ingående 
organisationerna samtalade om vad som fungerar bra och vad som kan förbättras för att få till 
stånd en effektiv samverkan. En samverkansdag ordnades i Västervik för att stärka samverkan 
där och en lunch-till-lunch-konferens för mittlänet (Oskarshamn, Mönsterås och Högsby) 
ordnades på Ekerums resort på Öland. 
 
Kartläggningar och medfinansiering av projekt 
Förbundet har under året finansierat en kartläggning gällande behov av insatser för nyanlända 
kvinnor i Högsby. Förbundet har även finansierat en kartläggning om hur KRAMI kan 
organiseras i södra delen av länet. 
 
Samordningsförbundet har under 2018 medfinansierat tre projekt.  
Det ena är ett ESF-projekt som drivs av Regionförbundet i Kalmar. Projektet heter IKO 
(Integration, kompetens och organisation) – vi blir fler i Kalmar län. Projektet handlar till stor 
del om att utbilda personal inom olika myndigheter och idéburna verksamheter i interkulturellt 
bemötande av nyanlända. Samordningsförbundet medfinansierar både med tid och ekonomiska 
medel. 
 
Det andra är också ett ESF-projekt som drivs av Regionförbundet i Kalmar. Projektet heter 
SLA (Samverkan leder till arbete). Projektet handlar om att arbeta med målgruppen nyanlända 
och personer i utanförskap med komplex problematik som ska ledas in mot arbete eller studier. 
Samordningsförbundet har medfinansierat med tid. 
 
Det tredje projektet heter ”Fler jobb i ASF i Kalmar län”. (ASF = arbetsintegrerade sociala 
företag). Projektet inriktas på att skapa hållbara strukturer för långsiktig regional samverkan, 
kunskaps o kompetensutveckling samt affärsutveckling för fler jobb i ASF. Projektet tar sin 
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utgångspunkt i den handlingsplan för ASF som tagits fram i länet och som är politiskt 
förankrad. Samordningsförbundet medfinansierar både med tid och ekonomiska medel.  
 
Utbildningar och konferenser 
En uppskattad fyradagars utbildning i 7-tjugo junior genomfördes av Swedish empowerment 
center. 7-tjugo är en metod för att stötta personer med funktionsvariationer till en plats på 
arbetsmarknaden, har hållits i Kalmar med arton deltagare.  
 
Supported employmentutbildning har ägt rum under året i Kalmar av Malmerho kompetens i 
kombination med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Denna fyradagars 
utbildning var innehållsrik och uppskattad av de sexton personer som deltog. 
 
Under hösten hölls förbundets årliga länskonferens för styrelseledamöter, deltagare i de olika 
lokala samverkansgrupperna och insatspersonal. Den hölls lunch till lunch 18 – 19 oktober på 
hotell Corallen i Oskarshamn. Sjuttiofem personer var med på lunch-till-lunch-konferensen där 
Nanne Bergstrand föreläste om hur man leder sig själv och andra. Tid ägnades åt att reflektera 
över 2018 samt arbeta fram visionstemat för 2019 – Psykisk, fysisk och social  
Hälsa. 
 
Samtlig insatspersonal i länet träffades under hösten under en lunch-till-lunch-konferens på 
Gränsö Slott i Västervik. Innehållet innehöll dels kompetensutveckling kring GRIT och 
mindset och personalen fick även prova på funktionell träning. Tid för att samtala om andra 
gemensamma och angelägna frågor rymdes också under dagarna. 
 
Ledamöter i förbundsstyrelsen och personal från kansliet deltog i den stora Finsam-konferensen 
som hölls i Göteborg under två dagar, 17 - 18 april.  
Ordförande i Samordningsförbundet i Kalmar län var sedan tidigare invald som ledamot i 
Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS). För ny mandatperiod lämnade ordförande 
i samordningsförbundets styrelse över stafettpinnen till 1:e vice ordförande som under året 
deltagit, tillsammans med förbundschef på styrelsemöten. Vid ett tillfälle kombinerades NNS 
styrelsemöte med en ordförandedag. 1:e vice ordförande samt förbundschef deltog i NNS 
ordförandekonferens i januari. 
 
Förbundschef och bitr förbundschef har även deltagit i Nationella rådets 
förbundschefskonferens samt vid nätverksmöten för samordningsförbund från kust till kust 
benämnt ”Norra Sydsverige”. 
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1.4 Måluppfyllelse och resultat 
Nedanstående mål är uppsatta i verksamhetsplanen för 2018. Redovisning av bedömd 
måluppfyllelse kommenteras efter respektive målområde. 
 
Resultatmål Mål Aktivitet Måluppnåelse 
Mål på 
individnivå 

• 90 % av deltagarna 
ska uppleva stöd och 
inflytande i sin 
process. 

 
• 75 % av deltagarna 

ska uppleva sig vara 
mer redo för att 
arbeta eller studera. 

 
 
 
 

• 30 % av deltagarna 
ska ha kommit ut i 
arbete eller studier 
efter avslutad insats  

• Vi mäter detta mål genom 
indikatorerna, 1, 2, 3. 94% i 
genomsnitt av mätning med 
indikatorerna 
 

• Vi mäter detta genom 
indikatorerna 5, 6, 7.  
Indikator 6 mäts endast vid 
avslut och är inte relevant i 
denna mätning. 85% i 
genomsnitt utifrån indikator 
5 och 7. 

 
• Andelen till arbete eller 

studier mäts via SUS. 46 av 
137 utskrivna deltagare var 
i arbete och/eller studier vid 
utskrivning vilket är lika 
med 33,6 procent. 

Målet har 
uppnåtts 
 
 
 
 
Målet har 
uppnåtts 
 
 
 
 
 
 
Målet har 
uppnåtts 

Mål på 
strukturnivå 

• 80 % av personer 
involverade i 
samverkan ska 
uppleva att 
samverkan genererar 
bättre förutsättningar 
för individer.  

• Vi mäter detta genom 
indikatorerna 7, 8, 9, 10, 
12,13. 
84% i genomsnitt utifrån 
indikatorerna. 

Målet har 
uppnåtts 

Mål på 
organisations-
nivå 

• Förbundet ska vara 
presenterat hos 
berörda intressenter 
vad gäller 
verksamhet och 
arbetssätt. 

 

• Fullmäktige ska besökas en 
gång per mandatperiod och 
Kommun- och 
landstingsledning ska 
besökas vartannat år. 
 

• Utöver det kan presentation 
av förbundets verksamhet 
ske på fler ställen utifrån 
behov och förfrågningar. 

 
• Förbundet ska kunna 

presentera välgrundad 
statistik kring insatser.  
 

Målet bedöms 
ha uppnåtts, 
extra viktigt 
inför ny 
mandatperiod 
 
Målet bedöms 
ha uppnåtts 
 
 
 
Målet bedöms 
ha uppnåtts 
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• Förbundet ska också arbeta 
med att vara mer synlig på 
webben och att bygga upp 
en marknadsföring som ska 
bidra till att sprida kunskap 
om förbundet 

 
• Nyhetsbrev förväntas bidra 

till bättre och mer 
kontinuerlig information till 
våra medlemmar kring 
verksamheten och aktuella 
insatser  

Målet bedöms 
ha uppnåtts 
 
 
 
 
 
Målet bedöms 
ha uppnåtts 

Mål på 
ekonomisk nivå 

• Behållningen vid 
årets slut ska följa 
nationella rådets 
riktlinje  

 
 
 
 
 
 
 
 

• Insatsernas budgetar 
ska vara så väl 
beräknade att utfallet 
inte avviker mer än 5 
procent 

 
 

• Utfallet för 2018 års 
verksamhet ligger högre än 
målet. Totala intäkter 2018 
var 16 301 460 + eget 
kapital vid årets ingång 
2 212 531. Egna 
behållningen vid årets slut 
var 3 089 135 kr, vilket 
överstiger nationella rådets 
riktlinjer med ca 140 000 kr  

 
• Utfallet mäts genom att 

jämföra rekvirerade medel 
med den summa som 
budgeterats. Budgeterade 
insatskostnader var 
12 212 364 kr och utfallet 
blev 10 591 908 kr vilket i 
procent innebär 13,3 % 

Målet har inte 
uppnåtts  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Målet har inte 
uppnåtts 

 
Kommentar till mål på ekonomisk nivå. 
 
Eftersom det ekonomiska resultatet inte är uppnått, beslutade styrelsen redan i slutet av 2018 att 
ge förbundschef i uppdrag att göra en analys och förstärka de insatser som är väl fungerande 
och i behov av ytterligare resurser för att kunna ta emot fler deltagare. När detta arbete är gjort 
kommer resultatet 2019 att ligga inom ramen för nationella rådets riktlinje. 
 
 

1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser 
Resultat och måluppfyllelse redovisas på aggregerad nivå för samtliga finansierade insatser. 
Mer detaljerad redovisning för varje enskild verksamhet finns i bilaga. 
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Arbetslivsinriktade insatser 
Av nedanstående diagram framgår något om resultaten i de olika arbetslivsinriktade insatserna 
under det gångna året.  
 
Sysselsättning efter insats 
 

 
Diagram 6, Sysselsättning vid inskrivning och avslut för 137 deltagare i arbetsrehabiliterande insatser som 
avslutats under 2018 
 
Diagrammet illustrerar vad de deltagare som avslutades under 2018 hade för sysselsättning vid 
inskrivning och avslut. 46 av de 137 utskrivna deltagarna, eller 33,6 procent, hade arbete eller 
studier vid utskrivning och 51 (=37,2 procent) var inskrivna som arbetssökande. Totalt 
betraktades således 70 procent som rehabiliterade och redo för arbetsmarknaden när de 
avslutades.  
 
Det är lika stor andel män som kvinnor som fått ett arbete utan lönesubventioner och fler 
kvinnor än män som hade börjat studera. Det är en större andel män som fått subventionerat 
arbete än kvinnor. 
 

 

Antal avslut till 
arbete eller 

studier 

Andel avslut till 
arbete eller 

studier 
2011 31 37,8 % 
2012 44 42,3 % 
2013 47 24,1 % 
2014 23 26,4 % 
2015 21 26,9 % 
2016 50 37,6 % 
2017 54 40,9 %  
2018 46 33,6 % 

Tabell 2, jämförelse av insatsredovisning i SUS för 2011 - 2018. 
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I tabellen ovan kan man konstatera att 2018 återigen var ett bra år där en tredjedel av de 137 
deltagare som avslutades i en insats gick till arbete eller studie. Med tanke på att deltagarna 
oftast stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden så får detta anses som ett mycket gott resultat. 
 
 
Försörjning efter insats 
 

 
Diagram 7, Försörjning vid inskrivning och utskrivning för 137 utskrivna deltagare i arbetsrehabiliterande 
insatser under 2018 
Av diagrammet framgår att det skett störst minskning av personer som har försörjningsstöd 
som försörjningskälla men även en stor minskning av personer som erhållit 
sjukpenning/rehabpenning.  
 
De försörjningskällor som har ökat är framförallt deltagare som inte har någon offentlig 
försörjning vid avslut. Ökning är det även av personer som har studiestöd och annan offentlig 
försörjning samt av personer som beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning. 
 

1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser 
Att värdera effekterna av strukturövergripande insatser är mycket svårare eftersom det här inte 
finns någon statistik från SUS eller andra källor att hämta data ur.  
 
Det som kan konstateras är dock att det finns en väl utbyggd struktur för samverkan mellan 
myndigheterna genom de olika lokala samverkansgrupperna, de samverkansmöten som börjat 
komma igång för att utveckla samverkan och insatsens styr- och arbetsgrupper.  
En stor del av det goda samverkansklimatet hör också till de uppskattade tolv frukostmötena samt 
de fyra stora inspirationsdagarna som förbundet ordnat under 2018. Vid snabbutvärdering med 
hjälp av post-it-lappar, har en otrolig mängd positiv feed-back delgetts åt förbundets arbete. En 
succévägg med ca etthundrafemtio post-it-lappar finns numera på förbundets kansli. 
 
Vi vet också att de utbildningar i Supported Employment, 7tjugo junior och NP-diagnoser som 
finansierats varit mycket uppskattade och används i olika verksamheter för att stödja individer 

10

20

30

40

50

60

Antal deltagare
före insats

Antal deltagare
efter insats



   18(45)  

_____________________________________________________________________________________________________ 
Postadress:                                                             Tel. 072-526 88 77   
Samordningsförbundet i Kalmar län                                                             Organisationsnr 222000-1859 
Trädgårdsgatan 12 
392 35 Kalmar 

mot arbetsmarknaden. De konferenser som finansierades har varit välbesökta och uppskattade 
liksom den länskonferens för förbundets eget nätverk som arrangerades i oktober. 
 
1.5 Styrelsearbetet mm 
1.5.1 Styrelsens arbete under året 
Styrelsen har bestått av dessa ledamöter: 

Medlemsorganisation Ordinarie ledamot Ersättare 
Borgholm Mikael Palmqvist (S) Bengt Jonsson (FÖL) 
Emmaboda Stig-Ove Andersson (S) Stefan Nyström (M) 
Hultsfred Conny Daag (M) Lizette Wästerlund (S) 
Högsby Marcus Schön (M) Diana Bergskans (S) 
Kalmar Dzenita Abaza (S) Roger Holmberg (S) 
Mönsterås Agneta Landberg (C) Håkan Sjöborg (C) 
Mörbylånga Göran Backrot (C) Eva Folkesdotter-Paradis (M) 
Nybro Jimmy Loord (KD) Ann-Christine Quist-Karlsson (S) 
Oskarshamn Andreas Erlandsson (S) Lennart Hellström (M) 
Torsås Christina Lönnqvist (S) Linda Eriksson (C) 
Vimmerby Eva Berglund (S) Marie Nicholson (M) 
Västervik Gunnar Jansson (S) Conny Tyrberg (C) 
Landstinget i Kalmar län Maria Ixcot Nilsson (S) Jonny Bengtsson (S) 
Landstinget i Kalmar län Anders Andersson (KD) Bill Björklund (L) 
Landstinget i Kalmar län Ylva Bengtsson (V) Eva-Karin Holgersson (MP) 
Arbetsförmedlingen Lars Häggbring Carina Lindgren/Lars Borgemo 
Försäkringskassan Petter Grönwall Susanne Möller 

 
Styrelsen har under året haft fyra välbesökta sammanträden på olika orter i länet. 
Sammanträdena har kombinerats med besök i olika kommuner och presentation av olika 
aktuella insatser. Protokoll från sammanträden publiceras på förbundets hemsida och finns 
därmed tillgängliga för såväl ledamöter, samverkansaktörer som övriga intresserade. 
 
Arbetsutskottet har bestått av Maria Ixcot Nilsson, ordförande, Anders Andersson, 1:e v. ordf, 
Andreas Erlandsson, 2:e v ordf., samt ledamöterna Göran Backrot, Petter Grönwall och Carina 
Lindgren. Arbetsutskottet har under året haft fem sammanträden. 
I och med att insatserna numer är tillsvidare, så kallade LIS:ade (långsiktig integrerad 
samverkan) har visionen om att arbeta med relationsskapande aktiviteter i form av 
frukostmöten och inspirationsdagar tagit sig i uttryck på ett succéliknande sätt. 
 
En ny inriktning för 2019 har arbetats fram i diskussionsforum på läskonferensen och 
diskuterats ytterligare i LSG-möten och beredningsgruppsmöten samt AU. 
Därefter fattade styrelsen beslut om den nya inriktningar i den verksamhetsplan som antogs i 
november. Inriktningen för 2019 blir psykisk, fysisk och social hälsa. 
 
Vid varje styrelsesammanträde redovisas de delegationsbeslut som fattats av arbetsutskottet och 
förbundschefen. Förbundschefen redogör även muntligt för utvecklingen i förbundet både 
ekonomiskt och verksamhetsmässigt. I oktober presenterades en skriftlig delårsredovisning av 
det första halvåret där bland annat insatserna redovisar sin verksamhet. 
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Kansliets personal leder de sex lokala samverkansgrupperna i länet och följer de olika 
insatserna bland annat genom att vid tillfälle delta i insatsernas styrgruppssammanträden. En 
insats som tidigare avslutades i Torsås kommun, har följts upp med en strukturinsats under 
senare delen av 2018. 
 
Minnesanteckningar från beredningsgruppen och AU-protokoll delges styrelsen. Vidare 
informerar Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans representanter styrelsen om 
utvecklingen i sina respektive verksamheter vid styrelsens sammanträden. 
 
Förbundet har tidigare medfinansierat, och kansliets personal har medverkat, i det så kallade 
Indikatorprojektet, som drivits av Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS), med 
syfte att utveckla indikatorer som ska vara ett stöd i utvärdering och utveckling av 
samordningsförbundens verksamheter.  
 
Under senare delen av 2017 var verktyget färdigt för användning. Förbundet har köpt in licens 
för att kunna mäta indikatorerna även för 2018 och mätningen ägde rum i oktober/november. 
De positiva resultaten utifrån mätningen finns delgivna under rubriken måluppfyllelse och 
resultat. 
 
Representanter ur styrelsens presidium har under året, tillsammans med förbundschefen, fört en 
dialog med representanter för ägarna dels gemensamt vid två tillfällen och dels vid besök i de 
högsta politiska ledningarna för såväl kommuner som landsting. Dialogen har handlat både om 
resultaten i förbundets verksamhet och om ekonomi och medlemsavgifter. 

1.5.2 Revisorer 
Landstinget har utsett Bo Jonsson, Västervik, och kommunerna Jan Bengtsson, Kalmar, som 
revisorer. Staten har handlat upp revision av Deloitte som i Kalmar län företräds av Berth 
Larsson. Bo Jonsson är revisionens ordförande. Räkenskapsgranskning har handlats upp av 
PWC i Kalmar. Sakkunnigt biträde har varit Tomas Sandberg som är revisionschef på 
Landstinget i Kalmar län och under senare delen av 2018 efterträddes han av Joachim Klase då 
Tomas gått i pension.  
Revisionen har haft två sammanträden under året och ett av dessa kombinerades med en 
överläggning med samordningsförbundets arbetsutskott. 

1.5.3 Ny lagstiftning GDPR 
Den 25 maj 2018 trädde GDPR, de nya dataskyddsreglerna inom EU kraft. För 
Samordningsförbundets del har dessa nya regler inneburit att man köpt in tjänsten av 
dataskyddsombud via Landstinget i Kalmar län. Dataskyddsombudet heter Anders Falck och 
arbetar som jurist på Landstinget i Kalmar län. Hans uppgifter är inrapporterat till 
datainspektionen. Även riktlinjer för förbundets dataskydd och förteckning över de få listor 
med namnuppgifter förbundet handhar håller på att arbetas fram. 

1.5.4 Kansli 
Styrelsen har tillgång till ett kansli med en heltidsanställd förbundschef. Tjänsten innehas av 
Joakim Ivarsson. Utöver förbundschef finns en biträdande förbundschef på heltid som heter 
Malin Gruvhagen och en administratör på 80% vid namn Athraa Ahmed. Kansliet biträder 
styrelsen, ansvarar för förbundets administration och utåtriktade information samt stöttar de 
olika insatser som finansieras av förbundet och ger övrigt stöd till utveckling av samverkan 
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inom länet. Kanslilokalen finns på Trädgårdsgatan 12 i Kalmar, där samtliga anställda har sina 
arbetsplatser att utgå ifrån. 
 
Kalmar kommun ansvarar för tillsyn av att Samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter 
enligt arkivlagen.  

1.5.5 Beredningsgrupp  
En beredningsgrupp bestående av en tjänsteman från vardera Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och landstinget samt sex kommunala tjänstemän har haft fyra sammanträden 
under året. Beredningsgruppen har en kvalitetssäkrande roll i beredningen av ärenden till 
styrelsen, är ett stöd till förbundschefen och kan lyfta upp behov av åtgärder i länet. 

1.5.6 Medlemssamråd 
Det har hållits två stycken dialoger med förbundets ägare under året. Sammankallande är 
primärkommunala nämndens ordförande, Tomas Kronståhl, Västervik. Vid dessa tillfällen har 
ägarrepresentanter, representanter för samordningsförbundets presidier samt förbundschef 
deltagit. Förbundet har presenterat sin verksamhet och haft dialog om resultaten och om 
finansieringen av förbundets verksamhet. 
 
 
 
1.6 Ekonomiskt utfall 
 

1.6.1 Ekonomisk sammanfattning 
Belopp tkr 

 
 

Aktuell budget 
jan-dec 2018 

Utfall jan-
dec 2018 

Avvikelse utfall – 
budget 

Bokslut helår 
2017 

Nettokostnad 
 

17 539 364 15 424 856 2 114 508 13 540 586 

Bidrag/intäkt 
 

18 150 000 16 301 459 1 848 541 14 222 818 

Resultat 
 

610 636 876 603 265 967 682 232 

Utgående eget 
kapital  

 3 089 133  2 212 530 

Likvida medel 
 

 5 968 616  5 148 964 
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1 Resultaträkning 
 

       Resultaträkning Not 
2018-01-01- 
2018-12-31 

2017-01-01- 
2017-12-31 

        
Intäkter 1 16 301 459 14 222 818 
Intäktsjustering       
        
    16 301 459 14 222 818 
Rörelsens Kostnader       
Övriga externa kostnader 2 -2 176 955 -1 636 585 
Personalkostnader 3 -2 412 339 -2 029 421 
Lämnade bidrag   -10 835 562 -9 874 580 
Rörelseresultat   876 603 682 232 
        
        
Resultat efter finansiella poster   876 603 682 232 
        
Årets resultat   876 603 682 232 
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2 Balansräkning 
 
Balansräkning Not 2018-12-31 2017-12-31 
        
TILLGÅNGAR       
Omsättningstillgångar       
Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar   81 312   
Avräkna skatter och avgifter   67   
Fordran moms   191 058 128 324 
Övriga interimsfordringar       
    272 437 128 324 
        
Kassa och Bank   5 968 616 5 148 964 
Summa omsättningstillgångar   6 241 053 5 277 288 
        
Summa tillgångar   6 241 053 5 277 288 
        
EGET KAPITAL OCH SKULDER       
Eget Kapital       
Balanserat resultat   2 212 530 1 530 298 
Årets Resultat   876 603 682 232 
        
Summa Eget Kapital   3 089 133 2 212 530 
        
Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder 4 2 985 948 2 931 994 
Int skulder förutbet Bidrag       
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 165 972 132 764 
    3 151 920 3 064 758 
        
Summa eget Kapital och skulder   6 241 053 5 277 288 
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3. Finansieringsanalys  
 

Finansieringsanalys   2018-12-31 2017-12-31 
        
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN       
Årets Resultat   876 603 682 232 
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga 
fordringar   -144 113 90 525 
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga 
skulder   87 162 -696 955 
Medel från den löpande verksamheten   819 652 75 802 
        
        
INVESTERINGSVERKSAMHETEN       
Förvärv av materiella 
anläggningstillgångar       
        
        
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN       
Nyupptagna Lån       
        
ÅRETS KASSAFLÖDE   819 652 75 802 
Likvida medel vid årets början   5 148 964 5 073 162 
Likvida medel vid årets slut   5 968 616 5 148 964 

 
 

4. Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning i 
tillämpliga delar och de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning 
eller dess företrädare. Sammantaget innebär det att Samordningsförbundet i Kalmar läns 
redovisning i allt väsentligt överensstämmer med god redovisningssed. De 
redovisningsprinciper som ligger till grund för denna är fortlevnad, konsekvens, försiktighet, 
kontinuitet, periodisering och öppenhet. 
 
 

5. Balanskrav 
Resultatet av verksamheten är positivt och således balanserat. 
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6. Noter 
Not 1 Intäkter   2018-12-31 2017-12-31 
Erhållna statliga bidrag  159 609 141 818 
Erhållna bidrag  16 000 000 14 000 000 
Kursavgifter  141 850 81 000 
       
       
       
    16 301 459 14 222 818 

 
Not 2 Övriga externa kostnader   2018-12-31 2017-12-31 
Adm-tjänster  70 730 407 119 
Kompetens i samverkan  705 006 244 811 
Kurs o konferensavgift  547 903 337 621 
Rese/ hotellkostnader  200 238 121 029 
Revisionsarvode  25 000 25 000 
Leasingavg Personbilar+Bränsle  51 992 54 437 
Kontorsmaterial  9 596 13 039 
Trycksaker  140 991   
Lokalhyra  85 776 94 570 
Förbrukningsinventarier  25 956 62 483 
Övriga reklam  117 877 58 246 
Övr avdr gill kostn  28 468   
Mobiltelefon  28 484   
Övriga främmande tjänster  51 104 48 470 
Reklam trycksaker  1 198 40 233 
Utvärdering  42 500   
KUR- kostnader    32 835 
Övrigt  44 136 96 692 
    2 176 955 1 636 585 
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Not 3 Personal kostnader   2018-12-31 2017-12-31 
Lön tjänstemän  1 327 566 1 090 493 
Arbetsgivaravgifter  526 902 457 826 
Arbetsgivaravg (nya pens system  11 185   
Sammanträdesarvode  193 590 195 990 
Kollektiv pensionsförsäkr  77 106 62 154 
Styrelsearvode  69 976 51 682 
Semesterlön  132 038 131 023 
Skattefri bilersättning  17 026 16 955 
Skattepl bilersättning  9 663 9 623 
Skattefria trakt  5 610 7 040 
Skattepl trakt  2 925 2 100 
Övr gruppförsäkring  327 620 
Övr personalkostnader  4 641 3 915 
Särsk Löneskatt pens  33 784   
    2 412 339 2 029 421 

 
 

Not 4 Leverantörsskulder   2018-12-31 2017-12-31 
Projekt Kv4   2 797 230 2 797 660 
Kalmar Kommun/ leasing& bränsle   11 479 5 712 
Big Travel   49 065 21 661 
Landstinget/ revisionstjänster, konferens     65 025 
Lindmark& Partner     23 063 
NNS/ Utbildning     11 250 
Siemens     4 385 
Skylt& Reklam   2 625 3 238 
Delegia AB/Konferens   28 550   
KPA Pensionsservice AB   761   
Ekerum/ Frukostmöte   13 600   
Parkster   133   
Swedish Empowerment Center   45 000   
IOGT.NTO/ Kontorshyran   25 749   
Påskallavik/ Konferens   11 756   
    2 985 948 2 931 994 
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Not 5 Upplupna Kostnader   2018-12-31 2017-12-31 
Revisionsarvode   25 000 25 000 
Kompetens i samverkan   3 500 9 465 
Övr avdr gill kost.   2 452 1 139 
Utg moms försäljning 25%   16 263   
Kontorsmaterial   3 072   
Avräkn särsk lönesk pens   18 706   
Mobiltelefon   9   
Personalskatt   49 323 48 918 
Avräkna sociala avgifter   47 503 48 062 
Dataprogram licenser   144 144 
Rese/hotellkostnader    35 
    165 972 132 763 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Sammanställning av utfall och budget 2018  
Intäkter  Budget 

2018 
Utfall Differens Kommentarer 

Medlemsbidrag  16 000 000 16 000 000 0   
Anställningsstöd 150 000 159 615 9 615 Ersättn. från Af 
Kursavgifter 0 141 850 141 850 7tjugo 

handledar utb.  
Eget kapital  2 000 000 2 212 531 212 531 

 

Ränteintäkter 0 0 0 
 

Summa eget kapital och intäkter 18 150 000 18 513 996 363 996 
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Kostnader Budget 
2018 

Utfall Differens Kommentarer 

Styrelsen  280 000 348 058 -68 058 Arvode, arb. 
giv avgift, 
milersättn mm 

Personal 2 100 000 2 068 550  31 450 
 

Lokal, dator, telefon mm 125 000 181 828 -56 828 
 

Resor, hotell 180 000 252 230 -72 230 Bilen, resor och 
hotell 

Redovisning och sakkunnigt biträde 75 000 70 729 4 271 
 

Revision  35 000 25 000 10 000 
 

Utbildning, Supported employment 200 000 364 000 -164 000 Se intäkt 7tjugo 
Konferenser 200 000 183 903 16 097  
Samverkansmöten, frukostmöte mm 1 000 000 705 006 294 994  
Utvärdering 50 000 42 500 7500 

 

Avgift NNS2 32 000 30 400 1 600 
 

Övrigt 50 000 317 290 -267 290 Trycksaker, 
reklam, 
främmande 
tjänster och 
avdragsgilla 
kostn - stor del 

Delsumma, administration mm 4 327 000 4 589 494 -262 494 
 

Individinsatser  12 212 364 10 835 482 1 376 882 
 

SUMMA 16 539 364 15 424 976 1 114 338 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    

                                                 
2 NNS = Nationella Nätverket för Samordningsförbund 
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Beslutade insatser inför 2018 Budget 
2018 

Utfall Differens Kommentarer 

Vägknuten 2, vägknuten 2.0 i 
Oskarshamn, Mönsterås och Högsby 
kommuner 

1 712 000 1 426 297 285 703 
 

Innergården i Mörbylånga kommun 683 064 683 064 0 
 

Knutpunkten i Västervik 1 210 000 919 249 290 751 
 

SAMBA (gemensam) innan 
uppdelning i Rehab/Integration 

0 73 486 -73 486  

SAMBA Rehabilitering i Nybro och 
Emmaboda kommuner 

1 000 000 1 026 698 -26 698 
 

SAMBA Integration i Nybro och 
Emmaboda kommuner 

550 000 550 137 -137  

Plattform Hultsfred/Vimmerby 1 235 000 1 065 693 169 307 
 

Pontibus i Borgholms kommun 1 398 000 1 314 400 83 600  

KRUS i Kalmar kommun 2 530 000 2 138 921 391 079  

Tillsammans är logiskt - ACT 1 330 000 1 072 631 257 369 
 

Medfinansiering ASF, IKO (ESF-
projekt) 

144 300 44 300 100 000  

Högsby Kartläggningsprojekt 270 000 127 032 142 968  

KRAMI förstudie 150 000 150 000 0  

SUMMA 
 

12 212 364  10 591 908 1 620 456  
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Under året 2018 beslutade insatser Budget Utfall Differens kommentarer 

RESA (samverkan i Torsås) 523 000 165 400 357 600 Insatsen 
började 1 sept 
2018 budgeten 
gäller ett år 

Potten 300 000 78 174 221 826 Pott - beslutad 
för individ-
inriktade insatt-
ser för 2018 

ECOudden – understöd (3 mån) för att 
bilda socialt företag. 

575 000 0 575 000 Blev inte av. 
Kalmar 
kommun tog 
därför över 
ECOudden 

SUMMA 1 398 000 243 574 1 154 426 
 

 
 
 
 

8 Styrelsens beslut 
Styrelsen intygar genom ett protokollfört beslut den 22 mars 2019 att årsredovisningen ger en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska 
ställning. 
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Bilaga 
Insatser och måluppfyllelse 
 
 

                              
Årsredovisning 
 

Insatsens syfte, mål och målgrupp. 
Syftet är att bibehålla det goda arbete som finns idag och fortsätta bygga en flexibel 
och långsiktig samverkansstruktur. Vi vill också fortsätta att utveckla metoder för att i 
samverkan kunna erbjuda individer en sammanhängande insats som kan öka deras 
förutsättningar att nå ökad självförsörjning alternativt att de får stöd och underlag för 
att få rätt till rätt ersättning.  
 
Personer som är i behov av samordnade insatser för inträde eller återgång till 
arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning. Vilka personer som 
koordinatorerna ska arbeta med kommer att identifieras i den lokala 
samverkansgruppen en gång per år utifrån de behov som finns.  
 
Målsättning är att hantera 60 konsultations- och insatsremisser samt ha 30 deltagare 
på årsbasis. 
 
90 % av deltagarna ska uppleva stöd och inflytande i sin process.  
75 % av deltagarna ska uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera.  
30 % av deltagarna ska ha kommit ut i arbete eller studier efter avslutad insats 
 
Insatsens tidsram samt personalresurs 
Insatsen Plattformen är en tillsvidare insats och de personalresurser som finns är en 
koordinator i varje kommun, anställd på 100%. 
 
Insatsens metod 
Insatsen Plattformen har ett Samverkansteam som består av personal från 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Öppenpsykiatriska mottagningen, 
socialförvaltningarna och hälsocentralerna i Hultsfred- och Vimmerby kommun. 
Teamet träffas tre timmar var tredje vecka och konsulterar ärenden. Samtycke finns 
för individen. Efter att alla myndigheter gett den information som finns, ger gruppen en 
rekommendation om vad som kan vara nästa steg för individen. Om teamet bedömer 
att personen är i behov av en koordinator skrivs personen in i Plattformen. Vidare i 
insatsen Plattformen jobbar koordinatorn med att samordna och nätverka med 
myndigheterna kring deltagaren. Koordinatorn jobbar motiverande med handlingsplan 
innefattande mål och delmål och en förändringsprocess startas för att skapa struktur, 
hitta vägar mot arbetsträning, arbete eller studier. Plattformen erbjuder också 
gruppverksamhet kring personlig utveckling. I samtalen används Mi metoden, det 
förekommer inslag av KBT samt ett synsätt kring empowerment. Supported 
Empowerment är en metod som också används.  
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Insatsens resultat på individnivå, (SUS) 
Hittills i år: 
Remisser som konsulterats i Samverkansteamet under perioden 171201-181231 är 68 
st.  
31 FK (18 Hfred/13 Vby) 
12 AF (5 Hfred/7 Vby) 
2 AF/FK (2 Hfred/0 Vby) 
13 Soc (8 Hfred/5 Vby) 
10 Öps (3 Hfred/7 Vby)  
0 HC (0 Hfred/0 Vby) 
Inskrivna ärenden före 171201 som fortfarande har koordinator är 7 st. 
5 FK (3 Hfred/3 Vby) 
1 AF (1 Hfred) 
1 Öps (Vby) 
Inskrivna ärenden under perioden 171201-181231 är 22 st. 
18 FK (9 Hfred/9 Vby) 
2 AF (1 Hfred/1 Vby) 
2 AF/FK (2 Hfred) 
4 Öps (2 Hfred/2 Vby) 
2 Soc (1 Hfred/1 Vby) 
 
Utskrivna ärenden under perioden 171201-181231 27 stycken 
9 st utskrivning till arbete, studier eller arbetssökande: Deltagaren går vidare till arbete 
med/utan subvention/eget företag) eller studier, eller är aktivt sökande efter insatsen. 
3 st utskrivning fortsatt rehabilitering: Deltagaren går vidare till annan 
rehabiliteringsinsats efter avslutad insats, till exempel fortsatt arbetslivsinriktad 
rehabilitering i den ordinarie myndighetsverksamheten eller i fortsatt samverkan. 
12 st utskrivning på grund av sjukdom: Deltagaren avslutar insatsen på grund av 
försämrat hälsotillstånd eller att hälsotillståndet inte medger fortsatt deltagande i 
insatsen. Rehabilitering mot arbete är inte aktuellt i dagsläget för deltagaren. 
1 st utskrivning på grund av flytt, 1 st gick i pension, 1 st vill ej ha någon 
myndighetskontakt 
 
Framgångsfaktorer inom samverkan,  
Plattformen är en väl inarbetad insats, den har funnits länge vilket gör arbetet lättare. 
Koordinatorerna har varit anställda länge och är kända på myndigheterna. 
Samverkansteamet är välfungerande med bra närvaro och delaktighet från 
representanterna. För individerna är framgångsfaktorerna att vi tillåter att det får ta tid, 
en nära kontakt med regelbundna träffar. Deltagarna erbjuds gruppverksamhet med 7-
tjugometodiken, som är en välarbetat och välprövad metod. Att koordinatorerna är 
kända på de olika myndigheterna gynnar individer när det gäller att samverka, det är 
lätt att få kontakt med myndigheterna och ger snabbhet samt effektivitet i arbetet. Att 
det finns ett bra utarbetat samarbete med Erikshjälpen i Vimmerby och Stegen i 
Hultsfred blir också en framgångsfaktor för individen och insatsen när det gäller 
arbetsträning.  
 
Malin Strömmert och Linda Thörn 
Verksamhetsledare Plattformen 
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Helårsrapport för SAMBA   
 
Insatsens syfte, mål och målgrupp.  
Syftet med rehabspåret är att motverka utanförskap och låsningar i systemen genom 
att föra de inskrivna i projektet närmare arbetsmarknaden eller hjälpa individerna till 
rätt ersättning. Målgruppen är kvinnor och män mellan 20 - 60 år som haft lång 
arbetslöshet eller sjukskrivning vilket medfört ett utanförskap. Personer som har sin 
ersättning och/eller stöd från någon av samverkansmyndigheterna. Även personer 
med lång arbetslöshet beroende på språkliga hinder ingår i målgruppen.  

 
 
Insatsens tidsram samt personalresurser.  

Insatsen blev LIS:ad 1 januari 2018. Startade som projekt 1 februari 2014.  
Det jobbar två samverkansledare på vardera 100 % i insatsen. 0,5 tjänst finansieras 
av individ och familj i Nybro.  
 
Insatsens metod. 

Metoden är inriktad mot att individuellt arbeta med deltagare och är uppdelat på 
kartläggning, process och verkställighet. Individer som har längst väg att gå genomgår 
alla tre stegen medan de som står närmast arbetsmarknaden går direkt in i process 
och verkställighet. Med hjälp av utvecklingstrappans fem steg kan sedan individens 
behov matchas mot arbetsgivarens behov för att säkerställa en utveckling. Även om 
man i vissa fall inte kan tillämpa arbetslinjen behövs utvecklingstrappan som underlag 
för aktivitets- eller sjukersättning. 
 

 
Insatsens resultat på individnivå, (SUS) 
 
Budgeterat antal deltagare 30st/år. 70st remisser ska behandlas i samverkansteamet.   
Antal nya deltagare: 25st. 
Fördelning på remitterande deltagare:  
Individ o familj: 13      
Arbetsförmedling: 3 
Landsting: 7 
Försäkringskassan: 2 
Totalt antal deltagare under året: 53st (varav 13st är konsultationer)  
Antal till arbete eller studier: 7st 
Rätt ersättning: 4st 
Rätt ersättning och deltidsjobb: 2st  
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Sedan uppstart: 
Budgeterat antal deltagare: 170st 
Antal deltagare totalt: 133st      
Fördelning på remitterande myndighet:   
Individ o familj: 65st. 
Arbetsförmedling: 60st. 
Landsting: 17st. 
Försäkringskassan: 7st  
Antal till arbete eller studier: 56st 
Rätt ersättning: 20st 
 
Framgångsfaktorer inom samverkan. 

 

Organisation: 

Kunskapsutbytet som sker i samverkansteamet ger ett mervärde på alla berörda 
myndigheterna och detta ökar samtidigt förståelsen för myndigheternas agerande. 
Samverkansteamet finner ofta lösningen på ärenden som under lång tid stått still 
genom att behandla ärendet skyndsamt samt använt det handlingsutrymme som finns 
på varje myndighet. Samsynen som råder i samverkansteamet placerar individen i 
fokus och alla deltagarnas processer diskuteras. Konsultationsforumet ger 
handläggarna på myndigheterna möjlighet att ta del av samverkansteamets 
kompetenser i komplexa ärenden.     
 
Styrgruppen 
Representanterna i styrgruppen innehar bred kompetens och handlingskraft vilket 
medför att samverkansledarna får optimala förutsättningar för att göra ett kvalitativt 
arbete.  
 
Individnivå 
Täta och kontinuerliga kontakter med deltagarna utformar en djup och god relation 
mellan deltagarna och samverkansledaren vilket medför att deltagarna känner sig 
sedda och trygga. Detta ökar deras motivation, samt klargör deras egna mål och 
förutsättningar. Samverkansledarens kompetens medför att deltagarna kan stöttas och 
coachas, för att närma sig egen försörjning eller utbildning.   
Kartläggningen gör att deltagarna får rimliga krav utifrån sina förutsättningar, de får 
uppleva att de klarar saker samt att det ställs adekvata krav utifrån individens 
förutsättningar. Samverkansledarens möjlighet att lägga mycket tid på varje deltagare 
är en stor framgångsfaktor eftersom det ger deltagarna en trygghet, samt att det finns 
någon som kan vara ett stöd när det är jobbigt. Denna tid möjliggör även att 
samverkansledaren kan vara en stor motivationscoach, då ofta deltagarna är osäkra 
och ängsliga inför förändringar, men även på sin egen förmåga.   
 
 
Ulf Arvidsson och Carola Axelsson  
verksamhetsledare SAMBA 
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Helårsrapport för projektet SAMBA Integration 2018  
 
Syfte 
Syftet med samba integration är att fånga upp individer som behöver extra stöd där 
ordinarie etableringsinsatser inte är tillräckliga så att de ska få rätt förutsättningar för 
att bli integrerade. 
 
Mål  
För att motverka segregation, utanförskap och social utsatthet har vi valt att satsa 
extra på de individer som aldrig skulle komma in i det svenska samhället utan ett 
särskilt metodstöd. 
 
Målgrupp 
Män och kvinnor i åldern 20–60 år med invandrarbakgrund som befinner sig i 
etableringen, individer som redan är beroende av försörjningsstöd och de som redan 
är inskrivna på arbetsförmedlingen. 
De individer med svaga svenskkunskaper eller som riskerar att hamna i utanförskap 
och ekonomisk och social utsatthet och som är i behov av extra stöd för att kunna bli 
integrerade i det svenska samhället och komma in i arbetslivet. 
 
Insatsens tidsram samt personalresurser.  
 

Projektet startade den 11 februari 2016 och pågår till den 31 december 2019  
Det jobbar en projektledare på 100 % i projektet.  
 

Insatsens metod. 
 

Metoden för samba integration är uppdelad i block, där man alltid börjar med en 
kartläggning av deltagarnas utbildningsnivå, hälsa, arbetslivserfarenhet, fritidsintresse 
och sociala förhållanden. Man genomför regelbundna gruppsamtal, enskilda samtal 
samt fysisk aktivitet. Samhällsorienteringsundervisning genomförs där man diskuterar 
allt som handlar om det svenska samhället så som regler, normer, kultur, rättigheter 
och skyldigheter, demokrati, arbetsliv osv. 
 
Insatsens resultat på individnivå, (SUS) 
Budgeterat antal deltagare 30 ST/år.  Antal nya deltagare:44 ST  
Fördelning på remitterande deltagare: 
 IFF, IFO: 9    Arbetsförmedling:35      Försäkringskassan: 0 ST         Landsting: 0 ST 
Totalt antal deltagare under året: 44 från 2018-01-01–2018-12-30 
Antal till arbete eller studier: 22 ST   
SFI: 4 ST godkänt i D-nivå (SFI, kvällskurs)  
Praktik: 11 ST       Jobbintervju: 5 ST 
Sedan uppstart: Budgeterat antal deltagare: 30 ST 
Antal deltagare totalt: 100 ST 
 Antal till arbete eller studier: 60 ST  Praktik: 44 ST   
Fördelning på remitterande myndighet:   
Individ o familj: 19 ST      Arbetsförmedling: 81 ST  
Försäkringskassan: 0 ST  Landsting: 0 ST 
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Framgångsfaktorer inom samverkan. 
 

Organisation:  

Alla relevanta parter strävar mot samma mål i samverkansgruppen, det vill säga 
individens bästa och att samtliga deltagare etableras på arbetsmarknaden. Inom 
samverkansgruppen bidrar alla berörda parter med sin expertis och följer upp och 
diskuterar deltagarnas utvecklingsprocess. På så sätt får deltagarna den bästa möjliga 
hjälpen för att en förändring ska kunna ske.  
Styrgruppen  

Projektet och projektledaren får goda förutsättningar för att göra ett kvalitativt arbete 
tack vare att de relevanta myndigheterna har handlingskraftiga personer i styrgruppen. 
Styrgruppen delar syn på hur man ska hantera något så komplext som integration och 
etablering. 
Individnivå  

De fyra mest avgörande framgångsfaktorerna för deltagarna har varit:  
1. Att röra sig i ett socialt sammanhang samtidigt som man får stöd för etablering på 
arbetsmarknaden.  
2. Fokus på det svenska språket genom språkträning kopplat till aktiviteter och 
diskussioner där alla talar svenska.  
3. Bred samhällsorientering som kopplas till olika teman.  
4. Koordinerade insatser från samverkansledaren och motivationsstöd till deltagare 
som oftast känner sig osäkra och ängsliga inför förändringar och även på sin egen 
förmåga att göra faktiska förändringar.    
Ronja Ismail, verksamhetsledare SAMBA integration     2019-01-08 

 
     
KNUTPUNKTEN i Västervik - årsredovisning 2018 
 
Insatsens syfte, mål och målgrupp. 
Att korta vägen för den enskilde mot ökad egenförsörjning samt att effektivisera och 
öka myndigheternas samverkan.  Målet är att erbjuda samverkande insats där 30% 
går vidare mot ökad självförsörjning genom arbete, studier eller rätt till rätt insats. 
Målgruppen är individer i behov av stöd från två eller fler av 
samverkansmyndigheterna i ålder 18 – 65 år som inte har ett pågående missbruk. 
 
Insatsens tidsram samt personalresurs 
Insatstiden är individuell. En samverkansansvarig samt en handledare finansieras via 
Samordningsförbundet. Ytterligare 4 handledare som arbetar i Knutpunktens 
verksamhet finns tillgängliga för insatsen. En SAM-grupp med handläggare från 
respektive myndigheter samt Lokala Samverkansgruppen med representation från 
respektive myndigheter lägger tid i projektet.  
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Insatsens metod 
Insatsen är integrerad i Knutpunktens ordinarie verksamhet, i våra egna lokaler där 
man arbetar såväl i grupp som individuellt. Vi erbjuder även praktik/arbetsträning. 
 
Insatsens resultat på individnivå 
Hittills i år: Budgeterat antal deltagare: 25 helårsplatser 

• Antal nya deltagare: 23 
• Fördelning på remitterande myndighet: FK 13, Fsd 4, LT 5, AF 1 
• Totalt antal deltagare under året: 42  
• Antal avslutade deltagare: 14 
• Antal till arbete eller studier: 3 

 
Sedan uppstart: 

• Budgeterat antal deltagare: 25 helårsplatser 
• Antal deltagare totalt: 111 
• Fördelning på remitterande myndighet: FK 49, Fsd 37, LT 16, AF 9   
• Antal till arbete eller studier: 15 

 
Framgångsfaktorer inom samverkan,  
 
Organisation  
Arbetsgrupp: Trygg, erfaren och väl sammansatt arbetsgrupp med samlad hög 
kompetens och en vilja att samverka. Upparbetade och fungerande rutiner, information 
om varandras uppdrag och ramverk. 
Styrgrupp: Väl sammansatt och ett aktivt intresse för en fungerande samverkan.  
 
Individnivå  
Insatsens deltagare: Insats under lång tid i de fall det behövs, stor flexibilitet i 
innehållet i insatsen. Att vi utgår från individens hela behov. Prioritet på bemötande 
och förhållningssätt.  
 
Anja Coe, Verksamhetsledare  Datum: 2018-12-29 
 
 
Insats Vägknuten 2.0 Oskarshamn, Mönsterås och Högsby 
 
Insatsens syfte, mål och målgrupp. 
Bedriva samverkan i syfte att undvika dubbelarbete och för att hitta rätt väg för den 
enskilde och minska risken att hamna utanför samhällets skyddsnät och tidigt 
identifiera och kartlägga insats- och rehabiliteringsbehov. Projektet vänder sig till 
personer i yrkesverksam ålder från 18 år. För att delta i projektet ska den enskilde 
bedömas vara i behov av samverkan och stöd från myndigheterna inför etablering eller 
återetablering på arbetsmarknaden och egen försörjning. 
30 personer deltar årligen i projektet  
Insatstiden varierar utifrån den enskilde deltagarens behov med målet att 
inte överstiga 12 månader. 
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30 % av antalet deltagare ska efter 90 dagar efter avslutad insats nått 
självförsörjning eller fått rätt ersättning. 
 
Insatsens tidsram samt personalresurs 
2017-02-01–2020-01-31 2,0 personal. 
 
Insatsens metod 
Vi använder oss av följande; Empowerment 7 Tjugo, Lösningsfokuserat, SE och MI 
(motiverande samtal) samt Affektivt bemötande. Samt TUBA kartläggning.   
 
Insatsens resultat på individnivå, (SUS) 2018-01-01–2018-12-31 

• Budgeterat antal deltagare 30st 
• Antal nya deltagare 27st 
• Fördelning på remitterande myndighet   
• HÖGSBY; Arbetsförmedlingen = 1st Kommunen= 1st = 2st 
• MÖNSTERÅS; Landstinget = 3st Försäkringskassan= 3st = 6st 
• OSKARSHAMN; Arbetsförmedlingen 8st, Försäkringskassan 10st,  

Kommunen 7st Landstinget 10st = 35st 
• Totalt antal deltagare under året: 43st 
• Antal avslutade deltagare 23st 
• Antal till arbete/studier 5st, AF 2st, Gemensam Kartläggning/Samverkan 8st 

Åter remittent 8st = 23st 
• Aktiva 181231: 29st 
• Konsultation: 41st samt alla nya ärende som inkommit under året. (From 

2019 räknar vi alla ärenden som konsultationer).  
 
Framgångsfaktorer inom samverkan 
Framgångsfaktorer är samverkansteamets vidd och kontinuerliga träffar var tredje 
vecka samt gruppcoachningen. Vägknuten och dess arbete börjar nu bli ett alternativ 
till många myndigheter som ser när individen är i behov av samordnat stöd eller att 
handläggare är i behov av konsultation av individer som ”trillat mellan stolarna” eller 
inte kommit någonstans på väldigt länge. Man ser vinsten av att arbeta över gränserna 
och tar gärna emot information av varandras erfarenheter, regler och lagar. 
Handläggarna ser fram emot träffarna och vågar även ta personliga kontakter med 
varandra både före och efter samverkansteamets träffar. Samverkansteamet är 
stommen i Vägknuten numera.  
 
Organisation 
Vägknuten 2.0 ligger under arbetsmarknadsenheten i Oskarshamn vilket gör det 
lättare med samverkan med alla aktörer såsom myndigheter, näringslivet och 
kommunerna. Vi samverkar tillsammans med Arbetsmarknadsenheterna i Högsby 
samt Mönsterås kommuner. AME i dessa kommuner vill se mer av oss Vägknuten 2.0 
så vi kommer under våren 2019 ha gruppcoachning i dessa två kommuner på plats, 
efter de resurser vi har i dagsläget. Eftersom vi också arbetat med att bygga relationer 
medför det mer arbete och synlighet av oss hos alla aktörer. Det är väldigt positivt men 
också väldigt krävande samt stort tryck in med nya deltagare.  
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Det är ett mycket betydelsefullt arbete som görs i Samordningsförbundet i Kalmar län, 
detta gör att vi får uppskattning för det arbete vi utför samt känner oss värdefulla för 
dessa individer som behöver ett samordnat stöd.  
Utöver våra ordinarie arbetsuppgifter som vi har i dessa tre kommuner så har vi ett 
ständigt arbete vid sidan om där vi hela tiden ska hitta former på hur vi kan förbättra 
oss. Hur ska vi profilera oss. Förbundscheferna är duktiga på att hämta in feedback 
och vill ständigt förbättra arbetet vi gör, med hjälp av oss. 
Vi insatsledare får mycket input & inspiration från gemensamma träffar med 
”kollegorna på distans”, samt övriga utbildnings/ konferensdagar tillsammans med 
Samordningsförbundet i Kalmar län, vilket ger energi.  
 
Arbetsgrupp 
Samverkansteamet har vuxit under detta år och vi har fått igång en ”arbetande 
arbetsgrupp” utifrån konsultationsärende samt att vi alla ”lär känna varandra” och 
varandras enheter/ myndigheter. Man får mer förståelse/ kunskap om varandra och 
bra diskussioner. Vi träffas var tredje vecka på AME Oskarshamn mellan kl.9-12. Vi 
har detta år haft 41st konsultationsärende. Vi har också bjudit in andra aktörer till 
samverkansteamet från kommunerna i informationsutbyte, såsom Svenska Kyrkan för 
att se deras betydelsefulla arbete de gör, även Kompetensförsörjning unga har varit 
hos oss.  
Primärvården har från tre av sex hälsocentraler varit aktiva, men saknar resterande. 
Primärvården är stora och många, vi försöker få till så god samverkan här som möjligt. 
Här önskar vi hjälp från LSG och Samordningsförbundet.  
 
Styrgrupp/ LSG 
Bra diskussioner, men saknar primärvården i stora delar. Man behöver också förstå 
vidden av projektet och att vi finns i tre kommuner/arbetsmarknadsenheter.  
 
Insatsens deltagare 
Framgången är de individer som vi kan rusta för att våga ta sig ut på arbetsmarknaden 
genom 7 Tjugo/ Empowerment samt med ett lösningsfokuserat tänk vilket betyder att 
vi möter individen där den befinner sig och utgår från deras ambition att vilja göra en 
förändring både i individuellt och i gruppcoachning samt att många dörrar öppnas inom 
näringslivet och individen tar gärna chansen. Vi har också satsat på löpande 
gruppcoachning vilket medfört stort tryck in. Vi vill jobba kvalitativt och inte med 
kvantitet. Detta har medfört goda resultat för individen och många har fått höjd 
livskvalitet men många har också fått rätt hjälp att nå egenförsörjning. Det är ingen 
”quick fix” för individen att göra en förändring av sin situation men är individen 
motiverad så löser sig många frågetecken under vägens gång har vi märkt.  
 
Vägledarna 
Under hösten har vägledarna blivit varma i kläderna gällande 7 Tjugo/ empowerment 
men också satsat på löpande gruppcoachning, vilket medfört stort tryck in. Samt att 
alla aktörer i de tre kommunerna önskar gruppcoachning på ”hemmaplan” mer och vi 
försöker visa oss i den mån vi hinner. Som vi tidigare skrev kommer vi att satsa 
helhjärtat på gruppcoachning i alla tre kommuner. Vi kommer också att ansöka om en 
resurs till då vår arbetssituation har förändrats mycket sedan projektets start 1 februari 
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2017 utifrån att nya myndigheter har etablerat sig. Vi ser ett stort behov av att kunna 
hjälpa fler att få samordnat stöd men idag tvingas vi sätta många på väntelista. 
Projektet har skapats till ”ett känt varumärke” bland våra myndigheter och utifrån våra 
goda resultat för våra individer. Vi är många kunniga inom området arbetsmarknad 
men det kräver också en profession gentemot alla myndigheter samt individer som är i 
behov av samordnat stöd. Vissa ärenden kan ta mångas tid och planering för att 
komma ett litet steg framåt. Vi är tre kommuner, sex hälsocentraler samt en privat där 
många av våra individer är listade idag, vilket medför många kontakter med personal 
men också alla uppföljningar/ avstämningar med myndigheterna och individerna. Vi är 
i stort behov av ytterligare en resurs för att tillgodose arbetsmarknadsenheterna, 
socialtjänsterna, kommunerna, och de övriga myndigheterna. Vi kommer också att 
satsa på #hälsa2019. Projektledarrollen har idag ett större ansvarsområde när det 
gäller administrationen, planeringen, rekvirering samt stöttning gentemot vägledaren 
och samverkansteamet i dagsläget.  
 
Magdalena Ågren & Mateo Saranovic 
Verksamhetsledare Vägknuten 2.0 Datum: 2019-01-03 
 
 

  
 
Årsredovisning Insats Innergården i Mörbylånga 2018  
 
Insatsens syfte, mål och målgrupp. 
Syfte: Individer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska hitta sin väg tillbaka in i 
arbetslivet och/eller till en bättre livskvalitet samt få rätt hjälp från rätt instans. 
Mål: Rätt stöd/ersättning. Upplevd högre livskvalitet. 30% av deltagarna är i arbete 
eller studier inom tre månader efter avslutat deltagande.  
Målgrupp: Individer i arbetsför ålder 18–64 år i behov av samverkande insatser av 
minst två av följande: Försäkringskassan, Landstinget, Arbetsförmedlingen och 
Mörbylånga kommun samt i andra hand även Kalmar kommun. 
 
Insatsens tidsram samt personalresurs: 
Innergården blev LIS3:at 2018 och är från och med 20180101 en insats finansierad av 
Samordningsförbundet och Mörbylånga kommun. Personalen består av en 
verksamhetsledare/handledare på 25+75% samt en handledare på 100%.    
 
Insatsens metod: 
Naturbaserad (grön) rehabilitering, Supported employment, arbetsträning i 
trädgård/odling/ externt, vägledning, empowerment inspirerad av 7tjugometoden, 
friskvård. 
 
 

                                                 
3 Långsiktig Integrerad Samverkan 
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Insatsens resultat på individnivå, (SUS)4 

• Budgeterat antal deltagare: 15 
• Antal nya deltagare: 16 
• Fördelning på remitterande myndighet, samtliga deltagare: LT/Psykiatri: 10, 

Kommun/Socialtjänst: 7, Kommun/Internt: 5, FK: 2, AF: 2, LT/Primärvården: 2 
• Totalt antal deltagare under året: 28 
• Antal avslutade deltagare: 8 (2 flyttat, 2 arbetsträning via AF, 1 praktik via AF, 1 

annan rehab, 1 arbete timanställning, 1 studier heltid) 
• Antal till arbete eller studier: 2, inom tre månader 3  

 
Sedan uppstart: 

• Budgeterat antal deltagare: 15 deltagare/år  
• Antal deltagare totalt: 58 (38 avslutade) 
• Fördelning på remitterande myndighet: Information saknas 
• Antal till arbete eller studier: 17 (12 till arbete, 5 till studier) 

 
Framgångsfaktorer inom samverkan:  
 
Arbetsgrupp: Samverkansteammöten på Innergården 22/2, 22/3, 26/4, 31/5, 23/8, 
25/9, 25/10, 22/11, 18/12 samt halvdagskickoff den 29/8 säkerställer hjälp från rätt 
instans samt att samverkande parter uppdateras om varandras verksamheter och 
resurser.   
Styrgrupp: Styrgrupp/LSG-möten 13/2, 2/5, 30/8 samt 23/10 resulterar i stöd, 
kontinuitet, värdefull feedback, information, kvalitetssäkring samt betydelsefullt 
erfarenhetsutbyte. 
 
Individnivå: Uppföljningar deltagare/samverkansparter var 4-6v. Vägledning. Grön 
rehab. Friskvård. Trygg och tillåtande miljö. Empowerment. Supported employment. 
 
Lisa Ask 
Verksamhetsledare Innergården Datum: 20190115 
 
 
 
Årsredovisning KRUS Kalmar kommun 
 
Insatsens syfte, mål och målgrupp. 
KRUS är en arbetsförberedande insats där målet är att en deltagare ska utveckla sina 
egna förmågor och förutsättningar för att närma sig arbetsmarknaden - klara av 
arbetslivsinriktad rehabilitering, praktik, arbete eller studier. Den prioriterade 
målgruppen är personer i åldrarna 19 till 29 år med psykisk ohälsa, boende i Kalmar 
kommun som behöver stöd för att komma ut i arbetslivet.  
 
 

                                                 
4 6 deltagare ej inregistrerade i SUS än p.g.a. ej inlämnat samtycke.  
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Insatsens tidsram samt personalresurs 
Insatsen har beslut för perioden 2016-09-01 - 2019-08-31.  
3 st årsarbetare (3 st koordinatorer varav 1 även är projektledare) 
 
Insatsens metod 
7TJUGO, Supported Employment och friskvård (Friskis och Svettis) 3 gånger i 
månaden.  
 
Inremitterande myndigheter: (från nov)  2016 2017 2018 Totalt 
Försäkringskassan  1  3   4 8 
Landsting  6 14 16 36 
Arbetsförmedlingen  1  6 11 18 
Kalmar kommun   6  5  7 18 
Totalt 14 28 38 80 
 
Insatsens resultat på individnivå, (SUS)  
Intresseanmälningar – handlagda 14 28 38 80 
Konsultationer   10 10 
Deltagare, beviljade att delta 10 23 27 60 
Gemensamma kartläggningar/möte med AF      7  4 11 
(inför arbetslivsinriktad rehabilitering, praktik mm) 
 
Efter avslut samt aktuell planering  2017 2018 2019  
AF - Arbetslivsinriktad rehabilitering/praktik/SIUS 6 10 4 
Studier (universitet, Komvux mm)  1   1 1 
Arbete  1   3 
Åter till enbart försörjningsstöd, Försäkringskassa    5 5 
(utan aktivitet, söka sjukersättning eller annat)   
Annat / inget (brutit all kontakt med alla)   2   1 
Fått arbete, kort tid efter KRUS     2 
 
Antal inskrivna deltagare i januari 2019 är 21 st – varav 6 st går i en ”förgrupp” 
eftersom ordinarie grupp är full.  
 
Framgångsfaktorer inom samverkan 
• Insatsens arbetsgrupp – Samverkansteamets representanter är kunniga och 

engagerade  
• Att koordinatorerna är från 3 olika myndigheter med kunskap om myndigheternas 

olika regelverk/system samt erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering.  
• De pedagogiska gruppaktiviteterna är den stora vinsten i KRUS sociala 

rehabilitering, där deltagarna till stor del själva hjälper och stöttar varandra med att 
själva delta.    

 
Kalmar den 11 januari 2019 
Laila Ruchatz Andersson, verksamhetsledare KRUS Kalmar kommun 
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Årsredovisning 2018 Pontibus i Borgholm 
 

Insatsens syfte, mål och målgrupp 

Syfte 
 
Att motverka utanförskap genom samordnade insatser och därigenom stärka individer 
för inträde eller återgång till arbetsmarknaden eller annan varaktig försörjning. 
Ytterligare ett syfte är utveckla samverkan mellan parterna.  
 
Mål 
 
90 % av deltagarna ska uppleva stöd och inflytande i sin process. 
75 % av deltagarna ska uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera. 
30 % av deltagarna ska ha kommit ut i arbete eller studier efter avslutad insats.  

Måluppfyllelsen mäts med Indikatorerna framtagna av NNS, Nationella nätverket för 
samordningsförbund, samt SUS, Sektorsövergripande system för uppföljning av 
samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. 

Målgrupp 
Individer som är i behov av samordnade insatser för inträde eller återgång till 
arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning. Insatsen riktar sig till individer i 
yrkesverksam ålder, 18–64 år. 
En första prioriterad grupp är ungdomar 18–29 år, framförallt arbetslösa utan 
förankring på arbetsmarknaden. 
En andra prioriterad grupp är ensamstående föräldrar. 
 
Insatsens tidsram samt personalresurs  

Insatsen planeras pågå under perioden 2017-01-01 – 2019-12-31.  

Personalresurserna är två heltidsanställda; en koordinator som även har 
projektledaransvaret samt en koordinator. 
 
Insatsens metod  

• Gruppträning med personlig tränare en gång per vecka, en timme per gång. 
Varierad träning där man får prova på allt som gymmet har att erbjuda. 
Gruppträningen innebär utöver fysisk träning även social träning. 

• Gruppträffar en gång per vecka, två och en halv timme per tillfälle. Grunden är 
7TJUGO samt det egna konceptet Vägen till arbete. Därutöver erbjuds ibland 
föreläsningar, aktiviteter, filmvisning m.m. 

• Individuella träffar en gång per vecka, cirka en timme per gång. Kartläggning 
över livssituation. Planering för återgång till arbetsliv/studier. Ofta promenader i 
skogen under samtalen, vilket anses vara gynnsamt på ett flertal sätt.  

• Supported Employment används vid återgång till arbetslivet. 
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Insatsens resultat på individnivå (SUS)  

2018: 
• Budgeterat antal deltagare: 

Max 30 per år, 20 inskrivna samtidigt. 
• Antal nya deltagare: 

19 
• Fördelning på remitterande myndighet:  

Försäkringskassan: 4 
Arbetsförmedlingen: 1 
Landstinget: 1 
Socialförvaltningen: 13 

• Totalt antal deltagare under året:34 
• Antal avslutade deltagare:13 
• Antal till arbete eller studier:3 

 
Sedan uppstart:  

• Budgeterat antal deltagare:  
Max 30 per år, 20 inskrivna samtidigt. 

• Antal deltagare totalt:39 
  

• Fördelning på remitterande myndighet:  
Försäkringskassan: 8 
Arbetsförmedlingen: 7 
Landstinget: 6 
Socialförvaltningen: 18 

• Antal till arbete eller studier: 3 
 

Framgångsfaktorer inom samverkan 
 
Samverkansteam: 
Regelbundna möten där samtliga parter deltar och delger varandra nödvändig och 
relevant information. Korta vägar till kontakter vid behov där emellan. Parterna tar 
snabbt eventuella ytterligare, nödvändiga kontakter inom den egna organisationen. 
Uppföljningar av och gemensamma planeringar för pågående deltagare.  
Flerpartssamtal där deltagare och samtliga samverkande myndigheter kring den 
aktuelle deltagaren träffas för gemensam planering.  
 
Styrgrupp: 
Regelbundna möten. Engagerade medlemmar där merparten har mandat att fatta 
beslut.  
 
Individnivå: 
Deltagarna uppskattar och gynnas av samverkan – gemensamma möten och 
planeringar och snabba kontaktvägar vid behov.  
Metoden 7TJUGO är uppskattad av deltagarna och bedöms vara gynnsam för deras 
personliga utveckling.  
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Metoden Supported Employment bedöms också vara befrämjande med individuella 
planeringar utifrån egna önskemål och förutsättningar samt täta kontakter och 
uppföljningar. 
 
En grundförutsättning för insatsen är koordinatorerna, som bidrar till att skapa en 
välkomnande, accepterande miljö för deltagarna. 
 
Carola Granström   Datum: 2019-01-02 
Verksamhetsledare Pontibus 
 
 

  Torsås kommun 
 
Årsredovisning 2018 RESA 
 
Syfte 

Att ge effektivare service till individer som är i behov av stöd från flera samverkande 
långsiktiga insatser och därigenom stärka individen för inträde eller återgång till 
arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning. 

Övergripande mål är att föra de inskrivna i insatsen närmare arbetsmarknaden eller 
annan sysselsättning och skapa förutsättningar för personlig utveckling. Insatsen vill 
bidra till en långsiktig samverkan för individer som är i behov av en samordnad 
handlingsplan. 

Målgrupp 

Är personer 16–64 år som är i behov av samordnade insatser för inträde eller 
återgång till arbetsmarknaden eller annan i varaktig försörjning. 

Tidsram och personalresurs 

Insatsen startade 20 augusti 2018 och nuvarande beslut om insatsen pågår till och 
med 1 september 2019. 
Personalresurs: 1 personal på 80% 
 
Insatsens metod 
 
Metoden är riktad mot individanpassat arbete med deltagare. Metoder som används är 
Empowerment- metoden 7tjugo och Supported Employment/IPS. Dessa metoder 
bygger på ett coachande förhållningssätt med fokus på motivation, stöd, vägledning 
och inspiration gentemot arbetslinjen och egen försörjning. Den enskildes egna 
resurser ska vara i fokus och vägledande för genomförandeplanen. 
7TJUGO genomsyrar bemötande och förhållningssätt. Syftet är att stärka den inre 
motivationen till förändring och den egna tron på förändringsförmåga. 



   45(45)  

_____________________________________________________________________________________________________ 
Postadress:                                                             Tel. 072-526 88 77   
Samordningsförbundet i Kalmar län                                                             Organisationsnr 222000-1859 
Trädgårdsgatan 12 
392 35 Kalmar 

Supported Employment/IPS baseras på evidens och är mätbar. Syftet är att stärka 
individens motivation till att hitta, få och behålla ett arbete eller annan sysselsättning 
genom noggrann kartläggning av individens vilja, intressen och val. 
Insatsens resultat på individnivå hittills i år, uppstart augusti 2018 

Budgeterat antal deltagare: 50 remisser ska behandlas av samverkansteamet. 
90% av de som teamet behandlat ska uppleva stöd och inflytande i sin 
process 
30% av individerna som teamet behandlat ska ha kommit i egen försörjning. 
 

Antal nya deltagare: 8 
Fördelning av remitterande myndighet:  
IFO: 8 
Fk: 0 
Af: 0  
L: 0 
 
Totalt antal deltagare under året: 8 
 
Antal avslutade deltagare: 0 
 
Antal deltagare till arbete eller annan sysselsättning t.ex. studier: 0 
 

Framgångsfaktorer inom samverkan 
 
Organisation: Nära samarbete mellan Samordningsförbundet och 
kommunen/insatsen, välfungerande organisation och bra utbildningsgrund av personal 
i insatsen. Framåttänk och tydlig vision. 
 
Arbetsgrupp: Kompetent arbetsgrupp med samma mål för individen.  
 
Individnivå: Kan inte riktigt påvisa mätbara framgångsfaktorer ännu på grund av för 
tidigt skede i insatsen. Men det jag kan se i dagsläget är att både empowerment-
metoden och motiverandesamtal genom individanpassade insatser har gett resultat på 
individnivå hos deltagarna bl.a genom att börja ta egna beslut om framtiden, hitta mål i 
livet som i sin tur har lett till bättre hälsa. 
 
Minna Sokura  
verksamhetsledare RESA    2018-12-11 
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 Id 
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 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  

 
Kommunfullmäktige 

 

Val av huvudmän till Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige utser Örjan Arvidsson (C), Ulf Svensson (C), Emily 
Palenzuela (S) och Lars Johansson (V) som huvudmän i Lönneberga-Tuna-Vena 
Sparbank från och med årsstämman år 2019 till och med årsstämman år 2023. 
 

Ärendet 
Vimmerby kommun representeras i Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank med fyra 
huvudmän. Kommunfullmäktige utsåg 2019-04-29 Örjan Arvidsson (C), Ulf 
Svensson (C), Emily Palenzuela (S) och Lars Johansson (V) som huvudmän för 
banken, och perioden angavs till mandatperioden 2019-2022.  
Bankens VD Daniel Lang meddelar nu att huvudmännens mandattid går ut vid 
bankens årsstämma 2023. Deras uppdrag ska därför avse perioden från och med 
årsstämman 2019 till och med årsstämman 2023. 
 

Beslutet ska skickas till 
HR-avdelningen 
Administrativa avdelningen 
Örjan Arvidsson 
Ulf Svensson 
Emily Palenzuela 
Lars Johansson 
Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank 
 
 

Jenny Andersson 
Kommunsekreterare  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 242 Dnr 2017/000395 214 

Kiosken 1, del av Vimmerby 3:3, Järpen 3 upprättande 
av detaljplan, ansökan om fastighetsreglering m.m. 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beslutar i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens 
beslut att överlämna detaljplan för Kiosken 1, Stören 4, Vimmerby 3:260, 
Järpen 3 samt del av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun, till kommun-
fullmäktige för antagande. 
 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av flerbostadshus i 
Vimmerby centrum. Planen möjliggör för bostäder och vård samt lokaler för 
handel och kontor som får inrymmas i bottenvåning. Planområdet möjliggör 
även utveckling av verksamheter på Järpen 3. 
 
Detaljplanen har varit på samråd och granskning under hösten 2018 och 
våren 2019. Yttranden från tolv olika instanser och sakägare kom in under 
samråds- och granskningstiden. 
 
Sammanfattningsvis har följande justeringar gjorts efter granskningen: 
Planbeskrivningen har kompletterats med information om att allmänna 
ledningar (u-områden) kan säkerställas med ledningsrätt eller servitut.  
 
Planbeskrivningen har även kompletterats med text och illustrationer 
gällande påverkan av stadens kärna (Stora torget). Dessutom har de 
motstående bostadsintressena förtydligats som står i konflikt mot riks-
intresset. 
 
Plankartan har förtydligats gällande utfartsförbud mot allmän platsmark 
(gata) och utformningsbestämmelse f1 har omformulerats, den gäller för hela 
användningsområdet. 
 
Synpunkter från Vimmerby Energi & Miljö AB föranledde mindre text-
justeringar, rådgivande synpunkter har noterats. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Detaljplanen bedöms vara klar för att antas i enlighet med gransknings-
utlåtandet. 
 

Beslutsunderlag 
Plankarta, planbeskrivning och granskningsutlåtande 

 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
 
___________________ 
 



 

   
  
 
 

 

 

Plan- och genomförandebeskrivning 
Detaljplan för Stören 4, Vimmerby 3:260, Kiosken 1, Järpen 
3 samt del av Vimmerby 3:3,  
Vimmerby kommun, Kalmar län 
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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 mycket att en 
miljökonsekvensbeskrivning behövs. 

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

Planhandlingar 

Detaljplanehandlingarna består av: 
▪ Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000, A3 
▪ Plan- och genomförandebeskrivning  
▪ Fastighetsförteckning (finns på miljö- och byggnadsförvaltningen) 
▪ Granskningsutlåtande  
▪ Behovsbedömning 

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av flerbostadshus i 
Vimmerby centrum. Planen möjliggör för bostäder och vård samt lokaler för 
handel och kontor som får inrymmas i bottenvåning.  

Planförslaget innebär att befintlig parkeringsplats ersätts med ny bebyggelse 
i högst sex våningar. För att bilda ett mer inbjudande och stadslikt kvarter 
kan den nya bebyggelsen placeras längs befintliga gator, och därmed skapa 
ett slutet kvarter med skyddad innergård.  

Planområdet möjliggör även utveckling av handel och kontor på kvarteret 
Järpen.  
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Planprocessen 

Planen hanteras med ett standardförfarande eftersom syftet inte är i strid mot 
översiktsplanen och inte anses vara av betydande allmänt intresse eller i 
övrigt av stor betydelse eller kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan.  

Processen vid standardförfarande 

 

 
 

 

Kommunen ska samråda detaljplaneförslaget med bland andra länsstyrelsen, 
lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.  

Samrådets syfte är att samla in information, önskemål och synpunkter som 
berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. 

När samrådet genomförts kan planförslaget justeras utifrån de synpunkter 
som kommit in för att bättre anpassa förslaget till förutsättningarna på 
platsen. 

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och redigerats efter 
inkomna synpunkter ska det färdiga förslaget vara tillgängligt för 
granskning under två veckor. 

Inför granskningen ska kommunen underrätta dem som berörs av förslaget, 
till exempel sakägare, boende och övriga som har yttrat sig under samrådet 
om förslaget till detaljplan. 

Synpunkter från samrådet och granskningen redovisas i ett 
granskningsutlåtande. 

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. 
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Plandata 

Läge 

Planområdet är beläget i centrala Vimmerby. Området gränsar i norr till 
Västra Tullportsgatan, i öster till Norrtulls cirkulationsplats och 
Drottninggatan. I söder gränsar området till Rönnbärsgatan och i väster till 
Kyrkogårdsgatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration: Översiktskarta (planområdet är markerat med rött linje) 

Areal 

Planområdet omfattar fastigheten Stören 4, Vimmerby 3:260, Kiosken 1, 
Järpen 3 och del av Vimmerby 3:3. Planområdets area är cirka 9930 m2. 

Ägoförhållanden 

Kiosken 1 och del av Vimmerby 3:3 ägs av Vimmerby kommun. Järpen 3, 
Stören 4 och Vimmerby 3:260 ägs av privata aktörer. 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

Gällande översiktsplan (ÖP), antagen 2007, anger framtida bostadsmark för 
aktuellt område.  
Den föreslagna förtätningen är ett mål i översiktsplanen som anger att 
förtätning med centrum som mittpunkt och utbyggnadsområden tätt runt 
omkring är, ur ett hållbarhetsperspektiv, en föredömlig utbyggnad av staden. 

PLANOMRÅDE 
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Nya bostäder ska byggas inom gång- och cykelavstånd från stadskärnan, 
med närhet till rekreationsområden, skola och idrottsanläggningar. 
I den fördjupade översiktsplanen för Vimmerby stad (FÖP 2016) pekas 
området ut som bostads- och verksamhetsområde.  

Detaljplaner 

Området regleras idag av fyra olika detaljplaner. Genomförandetiden har 
gått ut för samtliga detaljplaner inom området. För aktuellt område gäller: 
 

 

 

 

 

 

0884-P289                 08-VYS-221 
 

 

 

 

 

 

 

0884-P4                     0884-P4                   08-VYS-160      

Riktlinjer för bostadsförsörjning 

En bostadsförsörjningsplan antogs av kommunfullmäktige 2017. Baserat på 
det positiva flyttningsnettot på 170 personer under 2015, bör kommunen 
planera för en bostadsförsörjning motsvarande 25 – 50 nya lägenheter per 
år. Enligt Boverkets prognos, relaterat till Vimmerby kommun, bör det 
byggas cirka 700 nya bostäder fram till 2020. Mellan 2020 – 2025 bör det 
byggas cirka 1500 nya bostäder i kommunen. Slutsatserna är att det finns en 
generell bostadsbrist i kommunen och att fler hyresrätter krävs i 
flerbostadshus. För få bostäder har byggts där efterfrågan finns, det vill säga 
i centrala och attraktiva lägen. 
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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 2017-06-07 till miljö- och byggnads-
förvaltningen att upprätta en detaljplan för området. 

Planens förutsättningar 

Pågående markanvändning 

Marken inom planområdet används för bostadsändamål (Stören 4, 
Vimmerby 3:260), handelsändamål (Järpen 3) och för   bilparkering, gata, 
gång- och cykelväg, park och naturområde (Kiosken 1 och del av Vimmerby 
3:3). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Flygfoto över planområdet, nuvarande 
markanvändning 
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Bebyggelse 

Vimmerby har vuxit fram nära Stångån och ligger relativt högt, med 
Vimmerby kyrka som högsta punkt. De centrala delarna har kvar strukturen 
från den första stadsplanen medan ytterområdena har en friare uppbyggnad. 
Bebyggelsen i centrum är blandad med flertal äldre byggnader. 
Områdets värde består av närheten som en småstad ger, den gamla rutnäts-
strukturen, torget som bildar en central mötesplats och den blandade 
bebyggelsen.  
Inom planområdet finns Coop i tre våningar med tillhörande parkeringshus i 
källarplan ett och två. Inom planområdet finns också en byggnad för allmän 
WC. 
Söder om planområdet ligger Sparbankshuset i fyra våningar med lokaler 
och bostäder samt Lindexhuset; ett större köpcenter med parkerings-
möjligheter i bottenplan. Planområdet angränsar till ett gammalt bostadshus; 
Bokbinderiet (Vimmerby 3:260). 
Nordväst om planområdet ligger Vimmerbys kyrkogård och en större 
parkeringsplats med ett gatukök. 
I anslutning till planområdet uppförs ett nytt bostadskvarter Kv Stören 
(Stören 4) med flerbostadshus i två våningar.  

 

 

 

 
 

 

Entré till Coop (Järpen 3). Coop med lastkaj och parkeringshus. 
 

 

 

 

 
 
 
Kiosken 1, parkeringsplats.                        Vimmerby 3:3, parkeringsplats.                     

 foto: Vimmerby kommun                        
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Bebyggelse intill planområdet 
 

 

 

 

 

Bebyggelse längs Rönnbärsgatan, sett         Bebyggelse längs Rönnbärsgatan,  
från planområdets sydöstra del.                    sett från planområdets södra del.               

 
 

 

 

 

 

Lindexhuset med parkering i bottenplan,       Bokbinderiet, sett från planområdets 
sett från planområdets sydvästra del.            västra del.                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vimmerby gymnasium med parkering            Gatukök (Sibylla), sett från    
Sett från planområdets nordöstra del.            planområdets norra del. Väster om 

                      Sibylla ligger Vimmerbys kyrkogård.                     
                      

  
 

foto: Vimmerby kommun                  
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Natur, vegetation 

Marken inom planområdets västra del upplevs som relativt plant. Däremot 
är det betydligt större höjdskillnader i områdets östra del. Marken sluttar 
mot öster, upp mot Coop (Järpen 3), mellan nivåerna + 115 och + 120 
meter. 
Mot Västra Tullportsgatan finns ett angränsande naturområde. Markytan är 
till en viss del gräsbevuxen med några enstaka buskar på rad på den 
nordöstra delen. 
Planområdets västra del utgörs idag av hårdgjord yta (parkeringsyta), 
smalare gräsyta och två äldre lönnträd. 

Kultur och rekreation 

Planområdet ligger centralt i Vimmerby stad och är nära flera av stadens 
anlagda parker. Cirka 300 meter öster om planområdet ligger Källängs-
parken med tennisbanor, volleybollplan, lekplats, utomhusgym och 
boulebana. Cirka 500 meter nordost om planområdet ligger Kungsparken 
där det finns möjligheter till lek och rekreation. I Kungsparken finns en bäck 
med flertal små broar, sittplatser och gångvägar som slingrar sig genom 
parken. Pipsvängen, cirka 550 meter norr om planområdet, är en populär 
park med promenadslingor, sittplatser, grillplatser, möjligheter till lek och 
rekreation.  
 

 

 

 

     

Kungsparken                        Källängsparken 

 foto: Vimmerby kommun 

Riksintressen 

Stadskärnan ingår i riksintresset för kulturmiljövården som värnar om 
småstadsmiljön präglad av stadsplan och tomtstruktur från 1600-talet och 
den småskaliga trähusbebyggelsen i grusåsens längdriktning (Sevedegatan, 
Storgatan) där kyrkan dominerar stadsbilden. Platsen ligger avskärmad och 
lågt i förhållande till den gamla medeltida stadskärnan längs Sevedegatan 
och Storgatan. 
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Fornlämningar 

Planområdet ligger strax utanför fornlämningen Vimmerby 313:1 
(Medeltida 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. 

Offentlig och kommersiell service 

Planområdet ligger i Vimmerby stadscentrum. Där finns all offentlig och 
kommersiell service. Butiker och restauranger är framförallt samlade kring 
Storgatan. Skolor, dagis och sporthallar finns inom 1 kilometers avstånd från 
området. 

Gator och trafik 

Västra Tullportsgatan är en av huvudgatorna som knyter samman det 
övergripande vägnätet med centrala Vimmerby. Merparten av de centrala 
gatorna i Vimmerby är hastighetsbegränsande till 30 km/h. Det förekommer 
också gågator i centrum. Utanför centrum råder en begränsning om 50 km/h 
och på Västra Tullportsgatan varierar hastighetsbegränsningen mellan 30–
50 km/h.  
Området trafikmatas från Västra Tullportsgatan och Rönnbärsgatan vilket 
även kommer att göras efter exploateringen. 

El och ledningar 

Vimmerby Energi och Miljö AB (VEMAB) 

VA-ledningar ligger i dagsläget i gatuområdet (Rönnbärsgatan) och kommer 
efter planens genomförande förbli detsamma.  
Längs planområdets västra del går VEMAB:s ledningar för fjärrvärme. 
Fiberledning tvärkorsar planområdet från söder till norr. 
Flertal markförlagda elledningar finns i planområdets mittendel. 

Skanova 

Skanovas jordkabel finns framdragen i planområdets nordvästra- och västra 
del. 

Geotekniska förhållanden 

Jordarna i området består enligt SGU:s jordartskarta (Sveriges geologiska 
undersökning) främst av morän.  

Hydrologiska förhållanden 

Enligt Sveriges Geologiska Undersöknings jordartskarta består marken av 
morän med ett uppskattat jorddjup på 10–20 meter. Man kan räkna med att 
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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. 

Markföroreningar 

Det finns inga kända markföroreningar inom planområdet.  

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 inte överskrids: 

▪ Utomhus vid fasad- 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå1 

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

▪ Utomhus vid uteplats i anslutning till bostad- 70 dB(A) maximal 
ljudnivå2 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 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 nattetid 22.00-
06.00. 
2 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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Planområdets ekvivalenta ljudutbredning från vägtrafik 2 meter ovan mark från 
sommartrafik 2010 
 
Enligt den bullerkartläggning som Ramböll utförde för Vimmerby tätort 
2013 är bullerpåverkan från omgivande vägar störst under sommaren då 
trafikflödena är som störst på grund av ökad besöksfrekvens till Astrid 
Lindgrens Värld (ALV) och Astrid Lindgrens Näs. 
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Planförslaget 

Övergripande mål 

Detaljplaneläggningen skapar lämplig bebyggelseutveckling i områden där 
det råder ett högt bebyggelsetryck. I kommunens översiktsplan för 
Vimmerby ska ny bostadsbebyggelse möjliggöras genom förtätningar av 
staden inom gång- och cykelavstånd från stadskärnan, med närhet till 
rekreationsområden, skola och idrottsanläggningar.  

Huvudsyftet med detaljplaneläggningen är bostäder med möjlighet att driva 
mindre verksamheter i bottenvåningen. 

Detaljplaneförslaget möjliggör en ny bostadsbebyggelse i centralt och 
attraktivt läge.  

Planförslaget möjliggör en ny användning av fastigheten Järpen 3, det 
tillkommer användning kontor (K). Det finns även möjlighet till utökning av 
fastighet Järpen 3. Detta för att allmän platsmark i form av gata (ägs av 
Vimmerby kommun) används mestadels av anställda på Coop och 
varufordon från och till fastigheten (privatägd).  

Detaljplanen medger en flexibel utformning där byggnation kan rymma 
flera olika upplåtelseformer, såsom bostäder, vård, kontor och handel.  

Bebyggelse 

En ny byggnad/-er på denna plats kan, med rätt utformning, tillföra positiva 
värden till platsen.  

Bestämmelser på plankartan reglerar hushöjd, exploateringsgrad och 
hårdgjord yta. Inom planområdet möjliggörs ny bebyggelse med maximalt 
sex våningar. Det tillåts en högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan 
(+136). Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighet föreslås 45% 
(e2) och endast 60% av markytan får hårdgöras (b1). 

För en mer stadsmässig miljö är det reglerat i plankartan att byggnaden får 
placeras minst en meter från tomtgräns eller att byggnaden får uppföras i 
tomtgräns (p1 och p2). Egenskapsbestämmelser f2 reglerar byggnadens 
utformning; balkong på andra våningen får lov att skjuta ut mot gatan.  

För att klara den ekvivalenta ljudnivån från buller införs bestämmelse f1 om 
att minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en 
ljuddämpad sida. 

 



 
 

Plan- och 
genomförandebeskrivning 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2017–148 
Antagandehandling 

2019-06-03 

 
 

15 (41) 
 

Illustration. Rönnbärsgatans plats och funktion i stadsrummet, Vackra Vimmerby. 

Stadsbild 

Vimmerby centrum håller på att få ett nytt bostadskvarter. I och med att 
flerbostadshus är under uppförande på det intilliggande kvarteret Stören 
uppstår nya förutsättningar för kvarteret Kiosken. Bristen på bostäder och 
det centrala läget gör att platsen är attraktiv för flerbostadshus. Området 
ligger lågt i förhållande till de omgivande, högre byggnaderna. För att 
utnyttja marken på bästa sätt föreslås ett bostadshus med en nockhöjd på 21 
meter. Detta motsvarar sex våningar.  Då används platsen effektivt och 
kommunen kan tillgodose bostadsbehovet som är stort i tätorten.  
Föreslagen höjd motsvarar nockhöjden på stadshotellet, som är den högsta 
intilliggande byggnaden (+136,08). Stadsbilden bedöms då inte påverkas 
negativt. Husets höjd kommer att linjera med stadens horisont och kyrkans 
dominans i stadssiluetten kommer att kvarstå. 
 
Detaljplanen föreslår en struktur som är anpassad till de intilliggande 
fastigheterna. Den nya bebyggelsen placeras så nära gatan som möjligt för 
att bilda ett tydligt stadsmässigt bostadskvarter.  

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. 

För att Rönnbärsgatan ska utvecklas till en del av stadskärnan, och frångå 
sin karaktär av baksida, är det viktigt att tvärkopplingarna mellan 
Rönnbärsgatan och Västra Tullportsgatan är tydliga och inbjudande. Dessa 
gränder är idag ganska anonyma och behöver ges identitet och göras 
inbjudande. 
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Ur Vackra Vimmerby - gestaltningsprogram 

Parkeringsplatsen mellan Västra Tullportsgatan och 
Rönnbärsgatan  

Karaktären av stadskärna upphör abrupt vid Västra Tullportsgatan och man 
befinner sig plötsligt i ett parkerings- och väglandskap. Det gör att det är 
svårt att förstå hur nära stadskärnan man befinner sig när man vistas på 
platsen. För att platsen som helhet ska vara lyckad och fungera som en 
innerstadsentré, krävs ett helhetsgrepp.  

Vision 

För att skapa en tydligare entré till stadskärnan och förstärka Rönnbärs-
gatans karaktär av att vara en del av stadskärnan, bör delar av parkerings-
ytan förtätas med småskalig trähusarkitektur i form av bostäder som kan 
kombineras med handel i bottenplan och gärna med en grön fickpark i nära 
anslutning.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Visionsbild Oxens trädgård, ur Vackra Vimmerby. 

Nutid 

Det som förändrats sedan gestaltningsprogrammet upprättades är bostads-
frågan. Bostadsbristen som kommunen står inför idag är både akut och på 
lång sikt. Enligt riktlinjerna för bostadsförsörjningen som kommunen tog 
fram två år efter gestaltningsprogrammet dras slutsatserna att många fler 
bostäder måste byggas i centrala lägen. För att kunna uppnå behoven och 
klara målen är det nödvändigt att förtäta stadskärnan. Trots att kvarteret 
Stören byggs ut med 28 nya centrala lägenheter har kommunen långt kvar 
till bostadsmålen.  
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Kvarteret Kiosken är den sista centrala platsen för bostadsbyggande i 
centrum. Att bygga på höjden och därmed skapa fler lägenheter är en stor 
angelägenhet för kommunen och utveckling av bostadsbeståndet.  

Gestaltningsprogrammet ger en visionsbild av ett vackrare Vimmerby. De 
illustrationer som presenteras är tänkbara framtidssyner. I och med kvarteret 
Störens uppförande har de småskaliga trähusen byggts, bara något förskjutet 
i förhållande till den plats visionsbilden visar. 

Att utnyttja kvarteret Kiosken till föreliggande behov anses medföra en god 
hushållning av marken. 

Gator och trafik 

I planområdet får den befintliga Kyrkogårdsgatan en ny utformning. Gatan 
föreslås få en bredd på 9,8 meter. Den blir något smalare med gång- och 
cykelväg intill.  

Bebyggelsen placeras utmed gatorna med in- och utfart mot Rönnbärsgatan. 
I korsningarna Kyrkogårdsgatan/Västra Tullportsgatan respektive 
Kyrkogårdsgatan/Rönnbärsgatan skapas sikttrianglar för att säkerställa god 
sikt i korsningspunkterna. 

Tillåten hastighet i centrum är 50 km/h, men kommer att sänkas till 40 km/h 
respektive 30 km/h under 2019. Vid planområdet (Västra Tullportsgatan) 
sänks hastighet från 50 km/h till 40 km/h. Detta beslutade kommunfull-
mäktige 2015-11-23 genom att anta hastighetsplanen ”Rätt fart i staden”. 

Parkering, utfart 

Parkering ska lösas inom kvartersmark av fastighetsägare.  
Utfart från planområdet sker mot Rönnbärsgatan eller mot Kyrkogårdsgatan. 

Teknisk försörjning 

El, tele och fiber 

Den nya bebyggelsen kan anslutas till befintliga ledningar för el, tele och 
fiber. Utbyggt ledningsnät finns i anslutning till planområdet (VEMAB, 
Skanova).  

Eftersom området byggs ut, tas delar av gatuområden på Västra 
Tullportsgatan, Kyrkogårdsgatan och Rönnbärsgatan i anspråk för 
kvartersmark. Detta innebär att de ledningar som idag ligger mellan 
körbanan och fastighetsgränserna måste flyttas till ett nytt läge i gatan. Även 
vissa ledningar i planområdets mittendel behöver förflyttas, se illustration 
Ledningar i planområdet på sida 18. 



 
 

Plan- och 
genomförandebeskrivning 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2017–148 
Antagandehandling 

2019-06-03 

 
 

18 (41) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration. Ledningar i planområdet. 

Teckenförklaring: 

1. Flytt av dagvattenledning till gatuområdet, ny anslutningspunkt. 
2. Plugga spilledning. 
3. Flytt av högspänningsledning till gatuområdet. 
4. Befintlig serviceledning (elledning) till det gamla gatuköket tas bort. Ny 

anslutningspunkt anvisas. 
5. Befintlig elledning tas bort (gäller anslutningspunkt till de offentliga 

toaletterna). 
6. Plugga VA-ledningar (gäller anslutningspunkt till de offentliga 

toaletterna). 
7. Befintliga fiberledningar flyttas till gatuområdet. 
8. Skanovas jordkabel flyttas till gatuområdet. 
9. Befintlig spilledning flyttas till gatuområdet. 
10. Befintlig elledning flyttas till gatuområdet. 

El, tele och fiberanslutning sker i samråd med leverantör. Exploatören 
ansvarar och bekostar anslutning till el, fiber och teleledningar för ny 
bebyggelse. 
De ledningar som inte flyttas i planområdet skyddas av ett u-område, se 
plankarta.  

Eventuell framtida förflyttning av ledningarna bekostas av exploatör. 

Värme 

Planområdet har möjlighet att ansluta till det kommunala fjärrvärmenätet. 
Ledningar finns framdragna i gatuområdet längs Rönnbärsgatan och 
Kyrkogårdsgatan. Ambitionen för bostäderna är att de uppförs med god 
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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 

Området ingår i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. 
Ny bebyggelse ska anslutas till det befintliga vatten- och avloppsnätet. 
VEMAB anvisar anslutningspunkt. 

Avfallshantering 

Avfallshanteringen sker enligt kommunens avfallsplan. 

Geotekniska frågor 

Exploatören står för och bekostar geotekniska undersökningar vid 
exploateringen. 

Dagvattenhantering 

Dagvatten ska i första hand omhändertas lokalt och/eller fördröjas inom 
kvarters- och tomtmark. Trots detta föreslås några exempel på åtgärder som 
skulle kunna vara tänkbara att tillämpa på aktuellt planområde: 

▪ Samtliga byggnader, såsom carport eller garage, som uppförs inom 
planområdet kan förses med ”gröna tak” till exempel, sedumtak 
vilka fördröjer och tar upp regnvatten. 

▪ Planera för att avleda så mycket dagvatten som möjligt för 
infiltration på gräsytor vilket ger både fördröjning och rening av 
dagvattnet. Förse, till exempel, stuprör på byggnader med 
stuprörskastare och se till att marken lutar från husgrunderna mot 
grönytor där naturlig infiltration kan utnyttjas. 

▪ På gångvägar och körytor inom planområdet kan man jobba med 
genomsläppliga beläggningar, till exempel porös asfalt, singel, 
naturgrus eller hålsten av betong, vilket bidrar med en utjämning av 
flöden, reduktion av flödeshastigheter och rening av dagvattnet. 

Dagvattenhantering för fastighet Järpen 3 som ingår i detaljplaneområdet 
förblir detsamma. 
Den nya tomten för bostadsändamål (bostäder, vård, handel, kontor - 
BDHK) ska kopplas på befintligt dagvattensystem eftersom den ligger i 
detaljplanelagt område som redan idag ingår i VA-huvudmannens 
verksamhetsområde för VA.  
Dagvatten från området avleds till VEMAB:s dagvattenledningar. VEMAB 
har anslutningspunkter för dag- och spillvatten i Rönnbärsgatan och i Västra 
Tullportsgatan. Från planområdet leds dagvattnet i ledningar till ett öppet 
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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 inte 
infiltrerats leds i ett 200 meter långt öppet dike. Slutligen mynnar dagvattnet 
ut i Stångån, strax norr om bron vid Åbro, via två trummor.  
Den hårdgjorda ytan på tomten begränsas med en planbestämmelse på 
plankartan (maximalt 60% av markytan får hårdgöras) eftersom kapaciteten 
på det befintliga ledningsnätet för dagvatten sannolikt inte kommer att 
utökas. På så sätt kan tillkommande dagvattenvolym begränsas, till exempel 
vid extrema regntillfällen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Illustration visar hur dagvattnet leds från planområdet till recipienten Stångån. 

Hälsa och säkerhet 

Radon 

Ny bostadsbebyggelse ska alltid uppföras radonsäkert. Rikt- och gräns-
värden för radon är fastställda av Boverket och Folkhälsomyndigheten och 
regleras i Boverkets byggregler. Radonskyddet beaktas och kontrolleras vid 
bygglovsgivningen. 

Störningar 

Planförslagets användningssätt bedöms inte vara störande för omgivningen. 
Fordonstrafik från främst Västra Tullportsgatan samt transporter till butiker 
och verksamheter i centrum kan upplevas som störning för de boende inom 
planområdet. Störningarna bedöms dock vara av acceptabel nivå med 
hänsyn till att det rör sig om ett centralt beläget område. 
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Några större permanenta störningar i och med ett genomförande av planen 
är dock inte sannolikt. 

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). Minst hälften av bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara 
vända mot tyst eller ljuddämpad sida. Förutsättningar för en tyst sida och 
uteplats finns inom planområdet då innergårdens uppmätta och beräknade 
ljudnivå maximalt uppgår till 55 dBA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planområdets ekvivalenta ljudutbredning från vägtrafik 2 meter ovan mark från 
sommartrafik 2030 
 
Enligt bullerkartläggning (2010 och 2030) utsätts planområdet för måttliga 
trafikbullernivåer från trafiken på Kyrkogårdsgatan. Däremot utsätts 
området för något högre trafikbullernivåer från Västra Tullportsgatan med 
tillåtet hastighet 50 km/h. Planens flexibilitet möjliggör för handel och 
kontor i bottenplan, vilket medför att bostäder kan byggas mer än 2 meter 
ovan mark. Ljudnivån avtar med våningshöjden 3 dB(A) per våningsplan. 
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Planområdet runt 40-talet, 
polishuset och brandstation syns 
i den norra delen av fotot. 

En mer exakt bullerutredning måste göras när man vet hur byggnaden ska 
utformas och vad den ska innehålla. Planbestämmelsen (f1) har formulerats 
därefter. 

Markföroreningar 

Den nya detaljplanen möjliggör för ny bostadsbebyggelse i Vimmerby 
centrum. För att bedöma möjlig förekomst av föroreningar på aktuell plats, 
har olika bedömningsunderlagsmaterial använts: 

1. Nuvarande markanvändning 
I dagsläget används området för allmän parkering och för handelsändamål 
(butik Coop). 

 

 

 

 

    

    
Planområdet i dagsläget, flygfoto. 

2. Historisk koppling (markanvändning under olika tidsepoker) 
▪ 1901 byggs Vimmerbys polishus, huset är kvar till slutet av 70-talet. 
▪ I slutet av 30-talet byggs Vimmerbys brandstation, brandstation rivs 

på 80-talet. 
▪ Coop byggnaden byggs på 70-talet, finns kvar även i dagsläget. 
▪ Cityköket (Sibylla) byggs år 1980 (där Vimmerbys polishus låg 

innan), byggnaden rivs 2013. Sedan dess har området använts som 
allmän parkering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

foto: Vimmerby bildarkiv 
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Planområdet runt 1977, sett från 
väst till öst; brandstation, 
polishus och Coop byggnad. 

Området runt 80-talet, sett från Västra 
tullportsgatan; Cityköket och 
brandstation. Nya byggnader har 
etablerat sig i området (Sparbanks- 
och Lindexhuset). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
                                                                               

  

foto: Vimmerby bildarkiv 
 

3. MIFO 
Någon klassificering enligt MIFO har inte utförts gällande platsen då någon 
branschklassad verksamhet inte ägt rum på aktuellt område. 

4. Vimmerby kommuns översiktsplan 2007 
Planområdet nämns inte i Vimmerbys ÖP som område med risk för 
förekomst av föroreningar. 

5. Fördjupad översiktsplan för Vimmerby stad 2016 
I den fördjupade översiktsplanen för Vimmerby stad är området inte utpekat 
som potentiellt förorenat område. Även i närheten av planområdet finns inga 
utpekade objekt, varken mycket stor eller liten risk.  

Enligt ovanstående fakta gör kommunen bedömningen att det inte finns 
föroreningar i området som kan orsaka risk för människors hälsa eller miljö. 
Därför krävs ingen utredning. 

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). 
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Planens konsekvenser 

Behovsbedömning 

En behovsbedömning har upprättats och ingår i planhandlingarna. Där 
framgår att genomförandet av detaljplanen inte antas medföra någon 
betydande miljöpåverkan (EU-direktiv 2001/42 EG), 6 kap miljöbalken 
(MB). Miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning behöver därför 
inte upprättas.  

Planens genomförande strider inte mot mark- och vattenanvändningen i 
översiktsplanen. Detaljplanens genomförande strider inte heller mot de 
föreslagna lokala miljömålen och inte heller mot de långsiktiga miljömål 
som beslutats nationellt och regionalt. 

Miljökonsekvenser 

Natur- och vattenområden 

De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte: 
▪ Stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning 

med mark- och vattenområden, 3 kap MB. 
▪ Stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med 

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

Konsekvenser för riksintresse för kulturmiljövården  

Riksintresset (RIK H84) för Vimmerbys äldsta och centrala delar mellan 
järnvägen och kyrkogården motiveras av småstadsmiljö präglad av stads-
plan och tomtstruktur från 1600-talet och med en för Smålands inland 
karaktäristisk småskalig trähusbebyggelse från 1600–1800-tal som speglar 
den förindustriella handelsstadens utveckling från medeltid till 1800-tal. 

Hushållningsbestämmelserna i miljöbalken är utformade med avsikt att ge 
utrymme för avvägningar och möjligheter till att kunna bedöma vad som är 
lämpligast från allmän synpunkt i enskilda fall för att åstadkomma sådan 
mark- och vattenanvändning som medför en från allmän synpunkt god 
hushållning. Detta gäller även bedömningar som rör bostadsbyggande och 
riksintresseområden. Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning visar på 
en generell bostadsbrist i kommunen och att fler hyresrätter krävs i 
flerbostadshus. För få bostäder har byggts där efterfrågan finns, det vill säga 
i centrala och attraktiva lägen. I kommunens fördjupade översiktsplan för 
Vimmerby stad är ett av de viktigaste målen att förtäta staden med centrala 
bostäder. Förtätning är dessutom ett föredömligt sätt att utöka stadskärnan 
ur ett hållbarhetsperspektiv. Kvarteret Kiosken är den sista luckan i centrum 
att bygga bostäder på. 
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I kommunernas planering av mark- och vattenanvändningen ska företräde 
ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god 
hushållning. 
 
En exploatering på platsen bedöms inte påtagligt skada områdets 
kulturvärden. 

Påverkan på riksintressets uttryck 

Gatunätets oregelbundna rutor i grusåsens längdriktning, med 

medeltida drag och till stor del oförändrad sedan 1600-tal. 

Gatunätets huvudaxel är Storgatan, som tillsammans med parallellgatorna 
Stångågatan och Sevedegatan ligger högst uppe på åsen. Gatunätet växte 
först fram i grusåsens förlängning, och sedan med närliggande parallella 
gator. Även tvärgatan Norrtullsgatan antas härröra från medeltiden. 
Kvarteret Kiosken har inga direkta kopplingar till Storgatan eller 
Norrtullsgatan, gaturummet påverkas därför inte av detaljplanen. 
 
Smala tomter präglade av en anpassning till förhållandena på åsen. 

Planområdet befinner sig nedanför åsens höjdrygg och området är därför 
inte präglat av den topografiskt knutna tomtstrukturen med smala och 
långsträckta fastigheter. 
 
Småskalig och jämnhög träbebyggelse från 1600-, 1700- och 1800-talen, 

vanligtvis 11/2 till 21/2 våningar höga, rödmålade eller i ljusa färger. 

Planområdet är den sista oexploaterade centrala tomten i Vimmerby tätort. 
Platsen ligger nedanför grusåsens rygg och ligger lågt i förhållande till den 
gamla, småskaliga centrumkärnan. Inom planområdet har det tidigare 
funnits en brandstation med brandtorn och under senare delen av förra seklet 
även en kioskbyggnad (Sibylla). Båda byggnaderna revs under 90-talet. 
I kvarteren runt Kiosken har den äldre, agrara miljön med ladugårdar, 
bostadshus och förrådsbyggnader succesivt rivits för att ge plats åt det 
moderna centrumet.  

De äldre byggnaderna (Stadshotellet i tjustempire samt byggnader på 
Pelikanen 7 och 8) i kvarteret Pelikanen byggdes samman på 50-talet till en 
sluten kvartersstruktur då bland annat ”Sparbankshuset” tillkom på 
Pelikanen 6. Detta u-formade hus har tre entrésidor längs Sevedegatan, 
Kyrkogårdsgatan och Rönnbärsgatan. Längs Sevedegatan har huskroppen 
tre våningar. Längs Rönnbärsgatan, som ligger fem höjdmeter lägre, har 
huset fyra våningsplan (tre våningar samt en markerad sockelvåning). Huset 
är tidstypiskt med putsad fasad i en dov, mättad jordfärg. Fasaden är helt 
slät och är uppdelad av ljusa horisontella och vertikala band i putsen. De 
vita fönstren har förskjuten mittpost och är något indragna i fasaden. Taket 
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har en täckning av svart målad plåt och en lätt takfot. Huskroppens 
nockhöjd längs Rönnbärsgatan är +130,7 meter och längs Sevedegatan 
+132,7 meter. 

I början av 70-talet uppfördes byggnader för livsmedelshandel. På Järpen 3 
byggde den kooperativa rörelsen varuhus med den typiska ”Domus-
arkitekturen” med förändrad stadsmiljö som pris. Domus (som för övrigt 
betyder hem på latin) uppfördes med tillhörande parkeringsgarage i tre plan 
i suterräng. Ett rationellt bygge med slutna fasader med fasadskivor utan 
skyltfönster. Garageplanen har en hög betongsockel och husets tak är platt. 
Utgångspunkten för utseendet var i första hand tiden och inte platsen. 
Domushuset byggdes utan hänsyn till den omgivande bebyggelsen. Husets 
nockhöjd är +125,5 meter. 

På Grönsiskan 8 uppfördes en tung tegelbyggnad för Tempo i samma anda 
(numera ”Lindexhuset”). Mot Rönnbärsgatan ligger bilentrén till 
parkeringsutrymme i två plan. Den publika entrén till varuhuset ligger mot 
Sevedegatan. På det övre våningsplanet finns kontorslokaler. Byggnadens 
platta tak når en höjd på +132,3 meter. 

 
Sparbankshuset: Pelikanen 6  Coop: Järpen 3                         Lindexhuset: Grönsiskan 8    

        foto: Vimmerby kommun    

Dessa varuhuskolosser förändrade skalan på Vimmerbys centrum. En snabb 
och hårdhänt expansion av stadsbilden. I jämförelse med den låga trähus-
bebyggelsen ter byggnaderna sig stora, utbredda, främmande och radikala. 
Handelsbyggnaderna fick också miljöeffekter i form av ökad trafik-
belastning i Vimmerbys centrum, gatubreddningar och tillfarter. Kvarteret 
Kiosken som ligger bakom dessa byggnader (i förhållande till den gamla 
stadskärnan) bedöms därför inte påverka den småskaliga och jämnhöga 
träbebyggelsen då de nytillkomna huskropparna från 50–70-talet redan 
byggts. Den föreslagna nockhöjden i detaljplanen har satts utifrån 
Stadshotellets nockhöjd på +136 meter, den nya byggelsen kommer inte 
tillåtas att bli högre än denna. 
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Följande tvärsnitt genom Vimmerbys stadskärna redovisar den tilltänkta 
bebyggelsen i förhållande till riksintresset. Illustrationernas höjdaxel är 4 
gånger längdaxelns skala för att sektionerna ska bli tydliga. 

 

 

Sektionskiss 
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Upplevelse av stadens skala och utblickar från kärnan 
Vid utblickar från Stora Torget och Rådhuset kommer kvarteret Kiosken att 
skymmas av Stadshotellet och man kommer visuellt inte att få kontakt med 
de nya huskropparna från stadens kulturhistoriska centrum. Om man 
befinner sig på Storgatan och Sevedegatan kommer kontakten med de äldre 
befintliga byggnaderna så nära betraktaren (eftersom gaturummet är 
begränsat) att nya hus på kvarteret Kiosken inte kommer i blickfånget.  
Endast vid passage på Sevedegatan förbi Kyrkogårdsgatan kommer 
kvarteret Kioskens huskroppar att vara synliga från centrum. 

 
Illustration utblick från Rådhuset/Stora torget. 

 
Det gamla Bokbinderiet med tillhörande gårds- och uthus med anor från 
1700-talet på Vimmerby 3:260 utgör rester av Vimmerbys gamla 
centrumbebyggelse. Även denna bebyggelse har påverkats av de moderna 
handelshusen som uppförts intill fastigheten. För att intrånget av ett nytt 
bostadskvarter på Kiosken ska minimeras kommer kringliggande mark att 
tillföras Bokbinderifastigheten så att utrymme ges till att bibehålla 
atmosfären och kulturhistoriska värden kring bebyggelsen och fjärma den 
från de tillkommande bostäderna. Kyrkogårdsgatan separerar det gamla 
kvarteret från de nya bostäderna på kvarteret Kiosken. Gatan kommer att 
bilda en gräns mellan två tidsepoker. Platsen är en brytpunkt mellan 
Bokbinderiet och den moderna handelsbebyggelsen. 
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Nya fastighetsgränser Bokbinderiet och Kv Kiosken. 

Kyrkans dominans i stadsbilden. 

Vimmerbys kyrka är byggd på åsens höjdrygg och dominerar i 
stadssiluetten med sitt kyrktorn. Kyrktornets höjd med sin spira är +166,9 
meter. Kyrkans dominans är ohotad av detaljplaneförslaget eftersom den 
föreslagna nockhöjden inte kommer att tillåtas bli högre än Stadshotellets. 
Stadsbildens profil kommer därmed att vara oförändrad. 

Stadens tydliga visuella kontakt med det omgivande lägre landskapet. 

Planområdets byggnader kommer inte att tillåtas bli högre än +136 meter, 
vilket är detsamma som Stadshotellets nockhöjd. Därmed kommer inte 
stadssilhuetten att förändras. Husets höjd kommer att linjera med stadens 
horisont och kyrkans dominans i stadssiluetten kommer att kvarstå. Följande 
foton redovisar stadens horisont från olika blickpunkter utanför stadskärnan: 

 

Björkhaga                        Reningsverket  

    
 
 

foto: Vimmerby kommun 
 

RV40 Arla cirkulationsplats 
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RV40 Arla cirkulationsplats                        Vimmerbyallén 

foto: Vimmerby kommun 
 
Källängsparken. 

Planområdet har inga kopplingar till Källängsparken. 

Konsekvenser för miljökvalitetsnormer 

De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte medverka till att 
miljökvalitetsnormerna överskrids, 5 kap MB. 

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 
grundvattenförekomster 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– 150 304.  

För området gäller att följande kvalitetskrav ska uppnås:  
▪ Ekologisk status: god status 2021. Idag bedöms den måttlig. 

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

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

Stångån är negativt påverkad, främst av övergödning, vilket är tydligast i 
sjön Krön. Även jordbrukspåverkan märks då det längs långa sträckor odlas 
alldeles intill ån och det är brist på skuggande vegetation i åkanten. Efter 
årets rensning av ån är detta särskilt tydligt. Detta medför att fisk 
missgynnas. 



 
 

Plan- och 
genomförandebeskrivning 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2017–148 
Antagandehandling 

2019-06-03 

 
 

31 (41) 
 

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 
författningssamling (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 
orterna är förhållandevis små. Detaljplanen bedöms inte innebära någon 
försämring av luftkvaliteten. 

Miljökvalitetsnormer för buller 

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en slags målsättningsnorm. 
Normen följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors 
hälsa av omgivningsbuller. 

I de största kommunerna omfattar miljökvalitetsnormen omgivningsbuller 
från alla vägar, järnvägar, flygplatser och tillståndspliktiga hamnar. Även i 
mindre och medelstora kommuner (under 100 000 invånare) ska strävan 
vara att begränsa buller. 

Buller, det vill säga oönskat ljud, mäts i decibel. Det ljud som uppfattas av 
människan mäts normalt i decibel A (dBA). Ekvivalenta bullernivåer är 
buller beräknat som ett genomsnitt per dygn. Naturvårdsverkets riktvärde 
för ekvivalenta ljudnivåer från vägar vid en bostads fasad är 60 dBA och 
riktvärdet för maximala ljudnivåer är 70 dBA på utomhusplats. 

Trots beräknad ökad besöksfrekvens till turistanläggningarna Näs och ALV 
samt förväntad befolkningstillväxt i tätorten förväntas bullersituationen bli 
bättre i framtiden enligt den bullerkartläggning som utförts av Ramböll för 
Vimmerby tätort. Huvudanledningen är de föreslagna förändringarna av 
hastighetsgränserna på tätortens vägnät och omflyttning av trafiken.   

Konsekvenser för hälsa och säkerhet 

Skuggstudier 

Illustrationerna nedan visar hur föreslagen bygghöjd på Kiosken 1 med flera 
skulle skugga kringliggande fastigheter under olika tidpunkter vid 
sommarmånaderna, samt vår-och höstdagjämningen.  
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Byggnaderna har i illustrationerna högsta tillåtna höjd enligt detaljplanen 
(21 meter i nockhöjd).  
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Vår- och höstdagjämning 15.00 

Illustration. Ovanstående skuggstudier visar solförhållandena om området bebyggs 
exempelvis med ett punkt- och ett flerbostadshus.  

Sammanfattade slutsats 

Den skuggning som högre byggnader på Kiosken 1 med flera väntas 
medföra bedöms som rimlig avvägt mot de positiva konsekvenserna i form 
av exempelvis större trygghet och fler boende. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förtätning är ett sätt att försöka att skapa en mer hållbar stadsutveckling. En 
tätare stad anses vara mer energieffektiv och leda till färre utsläpp eftersom 
invånarna bor närmare arbeten och lokal service, och därmed är mindre 
beroende av bilen. 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 utnyttjas.  

Sociala konsekvenser 

En tät stad har en hög tillgänglighet som leder till ökade sociala och 
ekonomiska interaktioner. 

Barnkonsekvenser 

Planförslaget medverkar inte till några negativa konsekvenser ur 
barnperspektiv. 

Jämställdhet 

Planförslaget medverkar inte till några negativa konsekvenser ur 
jämställdhetsperspektiv. 
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Tillgänglighet 

Ny bebyggelse har goda förutsättningar att anpassas ur 
tillgänglighetsperspektiv. Markens tillgänglighet får anses vara god för 
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. God tillgänglighet 
till husens entréer säkerställs vid bygglovsgivningen utifrån befintliga 
gatuhöjder. 

Framkomligheten för räddningstjänstens fordon genom räddningsväg måste 
säkerställas. 

Samhällskonsekvenser 

Det råder brist på boenden 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. 

Fastighetskonsekvenser 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighetskonsekvenskarta. 

a) Allmän platsmark i form av gata kommer att övergå till kvartersmark för 
bostäder, handel. 

b) Allmän platsmark i form av gata/parkering kommer att övergå till 
kvartersmark för bostäder, vård med kontor och handel i bottenvåningen. 
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c) Allmän platsmark i form av gata/parkering kommer att övergå till 
kvartersmark för handel, kontor. 

d) En del av kvartersmark för handelsändamål kommer att övergå till 
allmän platsmark för torg. 

e) En del av allmän platsmark för lokalgata, park och natur kommer att 
övergå till allmän platsmark för huvudgata. 

f) En del av allmän platsmark för natur kommer att övergå till allmän 
platsmark för torg. 

g) En del av allmän platsmark för natur kommer att övergå till allmän 
platsmark för torg. 

h) En del av allmän platsmark för natur kommer att övergå till allmän 
platsmark för lokalgata. 

i) En del av kvartersmark för bostäder, handel och kontor kommer att 
övergå till allmän platsmark för lokalgata med gång- och cykelväg. 

j) En del av kvartersmark för bostäder, handel och kontor kommer att 
övergå till kvartersmark för bostäder, vård, handel och kontor. 

k) En del av kvartersmark för handel kommer att övergå till kvartersmark 
för bostäder, vård, handel och kontor. Se Fastighetskonsekvenskarta, sida 
34. 

Fastighetsreglering 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration visar förslag på fastigheter efter fastighetsreglering.  

VIMMERBY 3:3 
En del av Järpen 3 (ca 280 m2) kan genom fastighetsreglering överföras till 
Vimmerby 3:3. (d)* 

Kiosken 1 

Järpen 3 
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* se Fastighetskonsekvenskarta, sida 34 

En del av Vimmerby 3:3 (ca 100 m2) kan genom fastighetsreglering 
överföras till fastighet som ligger intill planområdet, bland annat till 
Vimmerby 3:260, då den övergår från allmän platsmark till kvartersmark. 
(a)* 
En del av Vimmerby 3:3 (ca 1070 m2) kan genom fastighetsreglering 
överföras till fastighet Järpen 3. (c)* 
En del av Vimmerby 3:3 (ca 2120 m2) kan genom fastighetsreglering 
överföras till fastighet Kiosken 1. (b, j) * 
 
KIOSKEN 1 
Del av Vimmerby 3:3 (ca 2220 m2) kan genom fastighetsreglering överföras 
till Kiosken 1. 
Kiosken 1 efter fastighetsreglering. 
Totalyta: ca 2400 m2 
Utfart sker till Rönnbärsgatan 
Adressen föreslås bli Rönnbärsgatan 23 

 
JÄRPEN 3  
Del av Vimmerby 3:3 (ca 1070m2) kan genom fastighetsreglering överföras 
till Järpen 3. 
Del av Järpen 3 (ca 280 m2) kan genom fastighetsreglering överföras till 
Vimmerby 3:3. 
Järpen 3 efter fastighetsreglering. 
Totalyta: ca 4530 m2 
Utfart sker till Rönnbärsgatan 
Adress är detsamma; Norrtullsgatan 5 
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Planens genomförande 

Organisatoriska frågor 

Allmänt 

En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Beskrivningen ska även redovisa vem som vidtar 
åtgärderna och när de ska vidtas. Genomförandebeskrivningen har ingen 
egen rättsverkan. 

Tidplan för genomförande 

Planen hanteras med ett standardförfarande enligt 5 kap. plan och bygglagen 
(PBL). Antagande av detaljplanen beräknas ske av kommunfullmäktige under 
våren 2019. Nedan redovisas en preliminär tidplan för den process planen 
genomgår: 

Beslut om planuppdrag   2017-06-07 
Beslut om samråd MBN   2018 augusti  
Samråd    2018 aug/september (3 veckor) 
Underrättelse  
Beslut om granskning MBN   2019 mars/april 
Granskning    2019 mars/april (3 veckor)  
Granskningsutlåtande  
Beslut om antagande   2019 vår/sommar  
Antagande    2019 vår/sommar (3 veckor)  
Laga kraft    2019 sommar/höst 
 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Under 
genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i 
enlighet med planen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter 
detaljplanen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att 
fastighetsägaren kan få ersättning för förlorad byggrätt.  

Ansvarsfördelning 

Vimmerby kommun initierar fastighetsbildning inom planområdet. VEMAB 
upprättar anslutningspunkter för vatten, avlopp och dagvatten. 
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Utbyggnad inom kvartersmark utförs och bekostas av kommande 
byggherrar. Byggherrarna ska samråda med kommunen om mark- och 
golvhöjder för att säkerställa dagvattenhanteringen i området. 

Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark, det vill säga för huvudgata, 
lokalgata och torg. 

Avtal 

Inget särskilt markanvisnings- eller exploateringsavtal avses upprättas.  

Fastighetsfrågor 

Fastighetsägare 

Planområdet ägs idag av två aktörer. Vimmerby 3:3 och Kiosken 1 ägs av 
Vimmerby kommun och Järpen 3 ägs av en privat aktör. Området som 
planläggs för bostäder, vård, handel och kontor samt en del av området för 
handel och kontor kommer att säljas när detaljplanen vunnit laga kraft och 
nya fastigheter, totalt cirka 7000 m2, kan bildas. Nuvarande fastighetsägare 
och rättighetshavare framgår av den fastighetsförteckning som tillhör 
detaljplanen (finns på miljö- och byggnadsförvaltningen). 

Fastighetsbildning 

Planförslaget medger att cirka 2400 m2 av gatumark (allmän platsmark) och 
handelsmark (kvartersmark) ändras till kvartersmark för bostadsändamål. 

Planförslaget medger att cirka 1220 m2 av gatumark (allmän platsmark) och 
handelsmark (kvartersmark) ändras till kvartersmark för handels- och 
kontorsändamål. 

Planförslaget medger att cirka 280 m2 av handelsmark (kvartersmark) 
ändras till allmän platsmark för torg. 

Detaljplanen gör det möjligt att reglera fastigheter för aktuellt planområde, 
som planläggs för bostads-, vårds-, handels- och kontorsändamål. 

Ledningsrätt eller servitut 

Allmänna ledningar, inom områden markerade med u på plankartan, kan 
säkerställas med ledningsrätt eller servitut. 
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Ekonomiska frågor 

Planekonomi 

Kommunen ansöker om och står för samtliga förrättningskostnader till 
Lantmäteriet.  

Plankostnaderna regleras i ett plankostnadsavtal som upprättats innan 
detaljplanearbetet påbörjats. Inga planavgifter tas därmed ut i samband med 
bygglovet. 

Bygglovsavgift tas ut av exploatör i samband med bygglovsgivning. 
Avgifter för VA tas ut enligt gällande taxa. 

Exploatören (byggherren) köper del av fastighet Vimmerby 3:3 samt 
Kiosken 1 som ägs av kommunen när detaljplanen vunnit laga kraft. 

Intäkter: försäljning av kvartersmark, VA anslutningsavgift (VEMAB). 
Kostnader: ombyggnad av infrastruktur, fastighetsreglering, flytt av el-, 
stamfiber- och VA ledningar, flytt av belysningsstolpar, marknadsuttag, 
elskåp och återställningskostnader. Plugga VA ledningar till offentliga 
toaletter. 

Avtal eller andra överenskommelser 

Plankostnadsavtal har upprättats mellan samhällsbyggnadsenheten och 
Vimmerby kommun. 

Allmän platsmark 

Vimmerby kommun bekostar omläggning och iordningställning av gator, 
gång- och cykelvägar i planområdet. Kostnader för framtida underhåll av 
gator, gång- och cykelvägar belastar Vimmerby kommun.  

Skötseln av den allmänna platsmarken ansvarar Vimmerby kommun för i 
egenskap av huvudman. 

Kommunen får lösa in mark som enligt en detaljplan ska användas för 
allmän plats som kommunen ska vara huvudman för. Rätten till inlösen är 
villkorslös och gäller såväl under som efter genomförandetiden. 

Kvartersmark 

Inom reglerad fastighet bekostar respektive fastighetsägare uppförande och 
fortsatt underhåll av byggnader och markanläggningar.  
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Inom reglerad fastighet bekostar respektive fastighetsägare utbyggnad av 
VA-ledningar från en anvisad anslutningspunkt av VA-huvudman, bland 
annat VEMAB. 

Tekniska genomförandefrågor 

Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. 
Avståndet mellan körbar väg och husens entré får inte överstiga 50 meter. 
Avståndet mellan brandpost och uppställningsplats ska vara max 75 meter.  

Exploatör ska redovisa att åtkomligheten är säkerställd i samband med 
bygglovsansökan. 

Tekniska utredningar 

Utredningar och program som ligger till grund för utformning och 
ställningstaganden: 

▪ Översiktsplan för Vimmerby kommun 2007 
▪ Fördjupad översiktsplan för Vimmerby stad 2016 
▪ Trafikanalys Vimmerby, Ramböll 2013-08-20 
▪ Bullerkartläggning Vimmerby tätort, Ramböll 2013-08-22 
▪ Hastighetsplan - Rätt fart i staden, Ramböll 2014-12-08 
▪ Vackra Vimmerby – gestaltningsprogram, Tengbom 2015-06-22 
▪ Riktlinjer för bostadsförsörjning Vimmerby kommun, Vatten och 

Samhällsteknik AB 2017-05-29 
▪ Trafikutredning – nordöstra centrum Vimmerby, Ramböll 2018-06-

28 
Utredningar som ska göras vid exploateringen: 

▪ Bullermätning/bullerutredning 
▪ Geoteknisk markundersökning 

Medverkande tjänstemän 

Planhandlingarna har upprättats av planhandläggare/planeringsarkitekt Nora 
Razma, stadsarkitekt Sara Dolk och mätningsingenjör Sten Ellingsworth i 
samarbete med tjänstemän på Vimmerby kommun. 



 

   
  
 
 

 

 

Granskningsutlåtande 
Detaljplan för Stören 4, Vimmerby 3:260, Kiosken 1, Järpen 
3 samt del av Vimmerby 3:3, 
Vimmerby kommun, Kalmar län 
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Förfarande 
Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2017-06-07 (MBN § 102/2017) beslut 
om att upprätta en detaljplan för Kiosken 1 samt del av Vimmerby 3:3, 
Vimmerby kommun.  
 
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 miljö-
påverkan. 
 
Detaljplaneförslaget har samråtts och varit föremål för granskning enligt 
plan- och bygglagen 9 kap 8–37 §§. 
 
Handlingar har skickats till sakägare enligt fastighetsförteckning, Läns-
styrelsen, Lantmäteriet, kommunala organ och berörda organisationer. 
Planhandlingarna har även varit tillgängliga på miljö- och byggnadskontoret 
samt funnits på Vimmerby kommuns hemsida under hela granskningstiden. 
 
I enlighet med inkomna samråds- och granskningsyttranden har plan-
förslaget ändrats och justerats enligt granskningsutlåtandet. 
 
Detaljplanen är framtagen med stöd av plan- och bygglagen (2010:900). 

Samråd 

Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2018-08-22 (MBN § 120/2018) beslut 
om samråd. Samråd har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 kap 11–17 
§§. Samrådstiden var 31 augusti – 23 september 2018 (tre veckor). 
 
Samrådshandlingar: 
Plankarta med bestämmelser, 2018-08-30 
Plan- och genomförandebeskrivning, 2018-08-30 
Behovsbedömning, 2018-08-30 
Fastighetsförteckning, 2018-07-30 
 
Yttranden från 8 instanser/sakägare inkom under samrådstiden, varav tre 
utan erinran. 
Myndigheter:  
Länsstyrelsen    2018-10-02 
Lantmäteriet    2018-09-17 

 
Kommunala organ: 
Samhällsbyggnadsavdelningen  2018-09-20 
Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB)  2018-09-21 
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Övriga organ: 
Skanova AB    2018-09-19 
E.ON Energidistribution AB   2018-09-20 
 
Sakägare: 
Anneli Karlsson (gemensamt yttrande)  2018-09-21 
Evangeliska frikyrkan Korskyrkan i Vimmerby 2018-09-20 

 
 

Sammanställning av samrådsyttranden 

Lantmäteriet inkom med rådgivande synpunkter. Bland annat önskades en 
förtydligad ledningsplacering och konsekvenser av ledningsflytt i 
planbeskrivningen. 

Länsstyrelsen krävde komplettering och förtydligande med hur detaljplanen 
påverkar riksintresset för kulturmiljövården. Även komplettering gällande 
bedömningen av eventuell förekomst av markföroreningar. 

Skanova och VEMAB:s yttrande föranledde vissa kompletteringar av 
faktatext om ledningar och tekniska anläggningar. 

Fastighetsägare intill planområdet är emot förtätningen och hyser stor oro 
för den föreslagna byggnadshöjden. Fastighetsägarna önskar en 
skuggutredning för att se hur planförslaget kommer att påverka 
omgivningen. De stora träd som finns på den befintliga parkeringsplatsen 
önskas sparas. 

Plankartan har uppdaterats och planbeskrivningen har kompletterats och 
förtydligats utifrån inkomna synpunkter inför granskning. En 
konsekvensutredning om påverkan på riksintresset samt en skuggstudie har 
upprättats. 

Granskning 

Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2019-03-13 (MBN § 29/2019) beslut 
om granskning. Granskning har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 
kap 18–22 §§. Granskningstiden var 20 mars – 16 april 2019. 
 
Granskningshandlingar: 
Plankarta med bestämmelser, 2019-03-05 
Plan- och genomförandebeskrivning, 2019-03-05 
Behovsbedömning, 2018-08-30 rev. 2019-03-05 
Fastighetsförteckning, 2019-03-04 
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Fyra granskningsyttranden inkom under granskningstiden, varav en utan 
erinran. 

Myndigheter: 
Länsstyrelsen  2018-04-17 
Lantmäteriet  2019-04-03 

Kommunala organ: 
Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB)  2019-04-10 

Övriga organ: 
E.ON Energidistribution AB   2019-03-21 

Sakägarnas synpunkter i samrådsskedet kvarstår i granskningsyttrandet.  

Inkomna synpunkter föranledde några få ändringar av redaktionell karaktär 
på plankarta och planbeskrivning. Inga andra ändringar har gjorts i 
planhandlingarna inför antagande. 

Sammanställning av granskningsyttranden 

Nedan redovisas sammanfattningar av inkomna yttranden. Endast samråds-
yttranden 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 byggnads-
förvaltningen, Hultsfreds och Vimmerby kommun. 

Inga erinringar 

Samhällsbyggnadsavdelningen 
E.ON Energidistribution AB 
Evangeliska frikyrkan Korskyrkan i Vimmerby 
 

Lantmäteriet 

▪ Kombinationer av användningar bör betecknas med samtliga relevanta 
beteckningar och redovisas var för sig i listan med planbestämmelser 
(BDHK). 

▪ Genom att lägga ut markreservatet för allmännyttiga underjordiska 
ledningar ser kommunen dels till så att det inte blir planstridigt att lägga 
dessa på kvartersmark och dels att lovpliktiga åtgärder inte kan utföras 
som hindrar ledningen. 

▪ På plankartan finns en sträcka med bestämmelse om utfartsförbud utlagd 
i planområdesgränsen. Utfartsförbud får enligt 4 kap. 9 § PBL endast 
läggas mot allmänna platser. I en planområdesgräns går det inte att 
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säkerställa att det är allmän plats eller även i fortsättningen kommer att 
vara allmän plats i den angränsande planen. Det är dessutom inte tillåtet 
att ange bestämmelser som indirekt reglerar något i en angränsande plan. 
Kommunen kanske kan uppnå syftet med regleringen på något annat 
sätt? 

Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar: 
Kommunen bedömer om att planområdet lämpar sig för bostäder, vård, 
lokaler för detaljhandel och kontor som får inrymmas i bottenvåning. 
Kommunen har valt att inte redovisa planbestämmelser var för sig. Att visa 
bestämmelserna tillsammans ökar plankartans tydlighet. 

Planbeskrivningen har kompletterats med information om att allmänna 
ledningar kan säkerställas med ledningsrätt eller servitut. 

Utfartsförbudet ligger i plangränsen mot Västra Tullportsgatan som är 
planlagd som allmän plats (gatumark) i stadsplan från 1970 (08-VYS-221). 
Att gatan skulle upphöra att vara allmän plats förefaller osannolikt. 
Planbestämmelsen reglerar förbud mot utfart från planområdet och berör 
därför endast aktuell detaljplan. Lantmäteriets synpunkter har noterats och 
plankartan har förtydligats.  

Länsstyrelsen 
Riksintresse. Länsstyrelsen anser att den föreslagna byggnadshöjden är 
främmande för Vimmerby stadskärna och föreslår en lägre bebyggelse. 
Byggnadshöjd på 14 meter skulle innebära en bättre anpassning till 
stadsbilden och platsens kulturmiljö. 

Länsstyrelsen noterar att kommunens analys till den föreslagna 
byggnadshöjden har koncentrerats sig på stadssiluetten sett på avstånd och 
framförallt i förhållande till kyrkan. Kommunen borde föra resonemang om 
den möjliga byggnadens faktiska höjd, och dess påverkan på upplevelsen av 
stadens skala, topografi och utblickar då man rör sig inne i staden. 

I kommunens bedömning av riksintressepåverkan nämns att företräde ska 
ges åt det ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig 
hushållning. Denna upplysning bör utgå eftersom man inte redovisar några 
andra riksintressen än det för kulturmiljövård och någon konflikt mellan 
olika riksintressen således inte finns. 

Hälsa och säkerhet. Utformningsbestämmelsen f1 ska omformuleras. Vet 
kommunen från vilken höjd riktvärdet överskrids ska detta anges. 
Alternativt så ska bestämmelsen gälla för hela användningsområdet oavsett 
höjd vilket i detta fallet bör vara att föredra då bullerutredningen är gjord för 
ett större område. 
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Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar: 
I planbeskrivningen har text och illustrationer kompletterats med påverkan 
av stadens kärna (Stora torget). Dessutom har de motstående 
bostadsintressena förtydligats som står i konflikt mot riksintresset.  
 
Den översiktliga bullerutredningen indikerar förhöjda bullernivåer närmast 
Västra Tullportsgatan. Vid byggnation kommer nogrannare och 
platsspecifika mätningar/beräkningar att utföras i samband med 
bygglovsansökan. Vid exploatrering kommer Västra tullportsgatan att 
byggas om. Den kommer att smalnas av och förses med hastighetsdämpande 
hinder. Dessutom kommer tillåten hastighet att sänkas till 30 km/h. Detta 
ger goda förutsättningar för en bullerfri bostadsmiljö. 
 
Utformningsbestämmelse f1 har omförmulerats och den gäller för hela 
användningsområdet. 
 

VEMAB 
VEMAB inkom med följande synpunkter: 
▪ VEMAB vill påtala den stora risk som föreligger för överbyggnad och 

skada på befintliga ledningar där byggnation är tänkt att ske. Det 
hänvisas till VEMAB för mer information om ledningarna och dess 
placering i området.  

▪ Områden för underjordiska ledningar (u-område) får absolut inte förses 
med bebyggelse. 

▪ Flytt av fiberledning (ITSAM:s stamfiber) kräver tid för planering och 
genomförande. På grund av detta vill både VEMAB och Vimmerby 
fibernät AB närvara vid varje kommande möte gällande planområdet. 

Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar: 
Ledningarnas placering och möjlig flytt har samordnats med VEMAB vid 
flertal mötestillfällen. Vilka ledningar ska flyttas och vilka förblir kvar finns 
redovisade i planbeskrivningen både i text och illustration. 

Planbeskrivningen har kompletterats med information om att allmänna 
ledningar kan säkerställas med ledningsrätt eller servitut. Detta gjordes för 
att säkerställa alla u-områden. 

Mötena gällande flytt av ledningar, projektering och all annan planering 
kring planområdet, hänvisas till kommande projektledare för aktuellt 
område. 

VEMAB:s rådgivande synpunkter har noterats. 
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Nora Razma 
Planeringsarkitekt 



 
 Sammanträdesprotokoll  1(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-06-12 

Miljö- och byggnadsnämnden 
 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

 

 
Detaljplan för Kiosken 1 m fl, Vimmerby 
kommun. Antagande 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna detaljplan för Kiosken 
1, Stören 4, Vimmerby 3:260, Järpen 3 samt del av Vimmerby 3:3, 
Vimmerby kommun, till kommunfullmäktige för antagande. 
 
Lagstöd 
PBL 5 kap §§ 27-32 Antagandet av en detaljplan. 
 
Motivering till beslut 
Vimmerby kommun är i stort behov av nybyggnation av bostäder. För att 
snabbt kunna erbjuda attraktiva, centrala tomter där infrastruktur redan är 
utbyggd föreslås detaljplaneläggning av aktuellt område i Vimmerby tätort.  
 
Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av flerbostadshus i 
Vimmerby centrum. Planen möjliggör för bostäder och vård samt lokaler 
för handel och kontor som får inrymmas i bottenvåning. Planområdet 
möjliggör även utveckling av verksamheter på Järpen 3. 
 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanen har varit på samråd och granskning under hösten 2018 och 
våren 2019. Yttranden från tolv olika instanser och sakägare kom in under 
samråds- och granskningstiden. 
 
Sammanfattningsvis har följande justeringar gjorts efter granskningen: 
Planbeskrivningen har kompletterats med information om att allmänna 
ledningar (u-områden) kan säkerställas med ledningsrätt eller servitut. 
Planbeskrivningen har även kompletterats med text och illustrationer 
gällande påverkan av stadens kärna (Stora torget). Dessutom har de 
motstående bostadsintressena förtydligats som står i konflikt mot riks-
intresset. 
 
Plankartan har förtydligats gällande utfartsförbud mot allmän platsmark 
(gata) och utformningsbestämmelse f1 har omformulerats, den gäller för 
hela användningsområdet. 
 
Synpunkter från VEMAB föranledde mindre textjusteringar, rådgivande 
synpunkter har noterats. 

MBN § 89/2019 Dnr MBN 2017-148  



 
 Sammanträdesprotokoll  2(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-06-12 

Miljö- och byggnadsnämnden 
 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
Detaljplanen bedöms vara klar för att antas i enlighet med gransknings-
utlåtandet. 
 
Beslutsunderlag 
Plankarta, planbeskrivning och granskningsutlåtande 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Fastighetsägare Järpen 3 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
TORG Torg

GATA1
Huvudgata

GATA2
Lokalgata

Kvartersmark

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

Placering

Utfart

Utformning

Mark

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Markreservat för allmännyttiga ändamål

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år.

f1 Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot ljuddämpad sida

Bostäder, Vård, lokaler för Detaljhandel och Kontor får inrymmas i bottenvåningBDHK
BH Bostäder, Detaljhandel

HK Detaljhandel, Kontor

)—+0,0 Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan

@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad

p1 Byggnad får placeras minst 1 meter från tomtgräns

Ø P

ØP Körbar förbindelse får inte anordnas

f2 Balkonger får kraga ut, underkant bjälklag minst 3 meter över mark

b1 Endast 60 % av markytan får hårdgöras

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmarku1

e2 45% Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean inom användningsområdet

)—0,0 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter

p2 Byggnad får uppföras i tomtgräns
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 243 Dnr 2019/000250 214 

Detaljplan för del av Gullvivan 5 och Gullvivan 4, 
Vimmerby kommun, Kalmar län. Senaste svarsdatum 
den 11 april 2019 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens 
beslut, att överlämna detaljplan för Gullvivan 4, Vimmerby kommun, till 
kommunfullmäktige för antagande. 
 

Sammanfattning 
Syfte är att planlägga från ”allmänt ändamål” till ”bostad” för att kunna 
utöka bostadsfastigheten. Anledningen till fastighetsutökningen är en önskad 
tillbyggnad som inte får plats på befintlig fastighet och som överskrider 
nuvarande byggrätt. 
 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanen har varit på samråd och granskning under våren och sommaren 
2019. Fyra yttranden utan synpunkter har kommit in. 
 
Detaljplanen bedöms vara klar för att antas i enlighet med gransknings-
utlåtandet.  
 
Beslutsunderlag 
Plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande 

 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
 
___________________ 
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2017-2464 
Antagandehandling 

2019-08-14 

 
 

Inledning 
För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning 
ska en undersökning om detaljplanen kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan genomföras. För att undersöka om den beskrivna detaljplanen 
nedan kan innebära betydande miljöpåverkan har sju checklistor använts. 
  
Den första checklistan behandlar särskilda bestämmelser, vilket omfattar om 
det gäller undantag eller krav på att genomföra miljöbedömning. De 
efterföljande fem checklistorna är tematiskt indelade i miljöaspekterna  
kulturvärden,  

naturvärden,  

sociala värden,  

materiella värden och  

risker för människors hälsa eller för miljön.  

 
I dessa checklistor beskrivs först platsens känslighet och nuvarande 
förhållanden, och sedan hur planen påverkar dessa förhållanden och hur stor 
störningen sannolikt kommer att bli.  
 
I den sista checklistan, sammanvägd bedömning, sammanställs 
ställningstagandena från de tidigare ifyllda checklistorna. Syftet är att få en 
helhetssyn och just kunna göra en sammanvägd bedömning av inringade 
aspekter. Den senare delen av denna checklista hanterar omfattningen av 
påverkan och fylls inte i om det redan har fastslagits att planen medför 
betydande miljöpåverkan. Om det fanns oklarheter om planens påverkan var 
betydande efter de första sex checklistorna används denna del som ett stöd för 
ställningstagandet. Detta ställningstagande motiveras avslutningsvis. 

Planens syfte och huvuddrag 

Detaljplanens syfte är att planlägga 176 m2 av fastigheten Gullvivan 5 från 
”allmänt ändamål” till ”bostad” för att kunna utöka bostadsfastigheten 
Gullvivan 4. Anledningen till fastighetsutökningen är en önskad tillbyggnad 
som inte får plats på befintlig fastighet och som överskrider nuvarande 
byggrätt. Fastighetsägaren för Gullvivan 4 har ansökt om en detaljplan för en 
del av Gullvivan 5. Området omfattar en begränsad yta, en så kallad ”frimärks-
plan”. I detta fall rör det sig om en gammal plan med ålderstigna bestämmelser 
(A för allmänt ändamål). Den berörda bostadsfastigheten ligger ytterst i 
bostadskvarteret och gränsar mot ett skaft av fastigheten Gullvivan 5. Skaftets 
enda funktion är in- och utfartsväg till byggnaden på Gullvivan 5. Skaftet är 10 
meter brett, men avses minskas till 3-4 meter så att motsvarande yta kan 
tillföras till bostadsfastigheten Gullvivan 4. 
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2017-2464 
Antagandehandling 

2019-08-14 

 
 

Rådande egenskapsbestämmelser för Gullvivan 4 såsom prickmark, 
exploateringsgrad och byggnadshöjd avses gälla även på den nya 
bostadsmarken. 
 
Tomtstorleken för Gullvivan 4 är idag 954 m2 och skulle efter planändringen 
bli cirka 1133 m2. Byggrätten skulle därmed öka från 191 m2 till 227 m2. De 
andra bostadsfastigheterna i kvarteret Gullvivan varierar i storlek mellan 850 
m2 och 1200 m2. 
 
Tack vare att helheten bibehålls i bostadskvarteret och harmonieras med 
kringliggande bebyggelse bedöms denna ”frimärksplan” kunna upprättas. 
Utökningen påverkar inte det befintliga bostadskvarteret då det utgör en 
hörntomt och gränsar till ett tomtskaft. 
 
Förslaget strider inte mot översiktsplanen. 

Sammanvägd bedömning 

Med stöd av en utförlig checklista, som är grunden för genomgång av de 
kriterier som kan innebära betydande miljöpåverkan, gör miljö- och 
byggnadsförvaltningen den sammanvägda bedömningen att genomförandet av 
ändringen av detaljplanen inte antas medföra någon betydande miljöpåverkan 
enligt Miljöbalken 6 kap 5 §. En miljöbedömning med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning enligt Plan- och bygglagen 4 kap 34 § bedöms 
därmed inte behöva genomföras. 
 

Detaljplanen förväntas inte innebära någon betydande miljöpåverkan. Därför är 
det inte nödvändigt med en miljökonsekvensbeskrivning. Området omfattas 
inte av höga naturvärden och planområdets storlek är så pass litet att inget 
direkt påverkas. 
 
2019-02-01 Stefan Khoo 

Hantering 

Kompetens inom samhällsplanering som har medverkat i arbetet:  
Planförfattare: Stefan Khoo, planeringsarkitekt 
 
Om bedömningen är att genomförandet av en detaljplan inte medför betydande 
miljöpåverkan ska kommunen samråda i frågan om betydande miljöpåverkan 
med de kommuner, länsstyrelser eller andra myndigheter som på grund av sitt 
särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller programmet i 
enlighet med 6 kap. 6 § 2 MB. Om en strategisk miljöbedömning ska göras, 
ska kommunen samråda om omfattningen och detaljeringsgraden i en 
miljökonsekvensbeskrivning (avgränsningssamråd) i enlighet med 6 kap. 9 § 
MB. 
 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808#K6P6
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808#K6P9
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808#K6P9
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Checklista, särskilda bestämmelser 
 

Särskilda bestämmelser 

4 kap. 35 § 
PBL 

Undantag från miljöbedömning: En särskild mkb för 

detaljplaner med standardförfarande behöver inte 

upprättas om planen enbart gäller något av nedan 

nämnda ärenden, och mkb:n i detta ärende är aktuell 

och tillräcklig. 

Undantag 

Ja Nej 

5 kap. 7 a § 
PBL 

Gäller detaljplanen enbart en verksamhet som 
tillståndsprövas enligt föreskrifter som har meddelats med 
stöd av 9 kap. 6 § MB (A- eller B-verksamhet), och är 
mkb:n i detta ärende aktuell och tillräcklig? 

 X 

Gäller detaljplanen enbart en åtgärd som prövas genom 
fastställande av en vägplan enligt väglagen (1971:948) eller 
en järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av 
järnväg, och är mkb:n i detta ärende aktuell och tillräcklig 
för detaljplanen? 

 X 

Kommentar Ej aktuellt. 
 
Stefan Khoo 2019-02-01 

6 kap. 3 § 
MB 

Undantag från miljöbedömning: Skyldigheten att göra 

en strategisk miljöbedömning gäller inte för 

detaljplaner som endast syftar till att tjäna 

totalförsvaret eller räddningstjänsten. 

Undantag 

Ja Nej 

 Syftar detaljplanen endast till att tjäna totalförsvaret?  X 

Syftar detaljplanen endast till att tjäna räddningstjänsten?  X 

Kommentar Ej aktuellt. 
 
Stefan Khoo 2019-02-01 

2 § miljö-
bedömnings-
förordningen 

Krav på strategisk miljöbedömning: En detaljplan ska 

antas medföra betydande miljöpåverkan om 

genomförandet kan komma att omfatta en verksamhet 

eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a §. 

Krav 

Ja Nej 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K4P35
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K4P35
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K5P7a
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K5P7a
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K9P6
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K6P3
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K6P3
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobedomningsforordning-2017966_sfs-2017-966#P2
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobedomningsforordning-2017966_sfs-2017-966#P2
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobedomningsforordning-2017966_sfs-2017-966#P2
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7 kap. 
27 & 28 a §§ 

MB 

Kan genomförandet antas omfatta en verksamhet eller 
åtgärd som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett 
Natura 2000-område som förtecknats enligt fågeldirektivet 
(2009/147/EG) och därmed kräver tillstånd (Skyddad 
natur)? 

 X 

Kan genomförandet antas innefatta en verksamhet eller 
åtgärd som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett 
Natura 2000-område som förtecknats enligt art- och 
habitatdirektivet (92/43/EEG) och därmed kräver tillstånd 
(Skyddad natur)? 

 X 

Kommentar Ej aktuellt. 
 

Stefan Khoo 2019-02-01 
 

Sammanställning, särskilda bestämmelser 
 

Särskilda bestämmelser sammanställning 

Sammanställning 

 

Ja Nej 

Finns det någon orsak till undantag från att utföra undersökning av 
betydande miljöpåverkan? 

 X 

Finns direkta krav på strategisk miljöbedömning?  X 

Kommentar Ej aktuellt. 
 
Stefan Khoo 2019-02-01 

 
  

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K7P27
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K7P27
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K7P27
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K5P7a
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Checklista kulturvärden 
 

Kulturvärden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild 

hänsyn till kulturvärden.  

 
 
Här ska förekomst som kan påverkas av planen beskrivas 

Förekomst 

Ja Nej 

Biologiskt kulturarv (Information)  X 

Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse  X 

Värdefulla landskapsavsnitt och bebyggelsemiljöer  X 

Arkitektoniskt värdefulla kulturmiljöer och byggnader  X 

Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och 
fornlämningsområden) 

 X 

Immateriella företeelser (till exempel ortnamn eller berättelser som är knutna till 
platsen) 

 X 

Kulturvärden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet  X 

Beskrivning Ej aktuellt. 
 
Stefan Khoo 2019-02-01 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som 

kan antas komma att påverkas av planen med avseende på det skyddade 

eller utpekade kulturvärdet.  

Förekomst 

Ja Nej 

Statliga byggnadsminnen enligt 3 kap. KML (SFS 2013:558; BeBR; 
Förteckning; Vägledning) 

 X 

Kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap. KML (BeBR; Vägledning)  X 

Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och 
fornlämningsområden) enligt 2 kap. KML (Fornsök; Vägledning; Lista med 
lämningstyper) 

 X 

Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur)  X 

http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/7731/Varia%202014_37.pdf?sequence=1
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-950/#K3
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2013558-om-statl_sfs-2013-558/
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/sok/search.raa
http://www.raa.se/app/uploads/2014/02/SBM-mars-2015-webb.xls
http://www.raa.se/app/uploads/2013/11/Statliga-byggnads-minnen.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-950/#K4
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/sok/search.raa
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/7810/Varia%202014_38.pdf?sequence=1
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-950/#K2
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?utm_source=fornsok&utm_medium=block&utm_campaign=ux-test
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/7317/Varia%202014_18.pdf?sequence=1
http://www.raa.se/app/uploads/2014/07/L%C3%A4mningstypslistan_ver-4_1_20140626.pdf
http://www.raa.se/app/uploads/2014/07/L%C3%A4mningstypslistan_ver-4_1_20140626.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Nationalparksforordning-1987_sfs-1987-938/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; 
Skyddad natur) 

 X 

Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur)  X 

Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; 
Skyddad natur) 

 X 

Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur), alternativt 
landskapsbild som bedöms värdefull ur lokalt perspektiv 

 X 

Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB 
(Skyddad natur) 

 X 

Världsarv (Information)  X 

Beskrivning Ej aktuellt. 
 
Stefan Khoo 2019-02-01 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna kulturvärdena. 

Beskrivning Ej aktuellt. 
 
Stefan Khoo 2019-02-01 

 

Bedömning av påverkan, kulturmiljö 
 

Bedömning av påverkan Kulturmiljö 

Sammanställning 

 

Ja Nej 

Kan nedanstående frågor besvaras? (Om Nej och det krävs ytterligare 
utredning, t ex arkeologisk undersökning så kommenteras det nedan). 

X  

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden?  X 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden?  X 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P9
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Jordabalk-1970994_sfs-1970-994/#K7
http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Skog-och-miljo/Skyddad-skog/Naturvardsavtal/
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/skyddade-omraden/naturvardsavtal/naturvardsavtal-riktlinjer-20130620.pdf
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://mdp.vic-metria.nu/miljodataportalen/GetMetaDataURL?metaDataURL=http://mdp01.vic-metria.nu/geonetwork/srv/en/csw?request=GetRecordById!!!service=CSW!!!version=2.0.2!!!elementSetName=full!!!id=bf435698-15a4-4b0b-85ec-727605a0a6ba!!!outputSchema=csw:IsoRecord
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P6
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/fragor-svar/varldsarv/
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Kommentar Ej aktuellt. 
 
Stefan Khoo 2019-02-01 

 

Checklista, naturvärden 
 

Naturvärden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild 

hänsyn till naturvärden.   

Beskriv förekomsten av naturvärden i de områden som kan antas komma att 
påverkas av planen.  
Värdefulla naturtyper eller spridningssamband mellan dessa. 

 

Förekomst 

Ja Nej 

Naturtyper enligt habitatdirektivet (Lista över naturtyper i habitatdirektivets 
bilaga 1; Arter & naturtyper i habitatdirektivet; Skyddad natur) 

 X 

Områden enligt Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering eller objekt med högt 
naturvärde (Skogens pärlor; Skyddad natur) 

 X 

Områden enligt Naturvårdsverkets myrskyddsplan eller nationalparksplan 
(Skyddad natur) 

 X 

Områden enligt ängs- och betesmarksinventeringen (Skyddad natur)  X 

Värdefulla vatten i enlighet med Levande sjöar och vattendrag (Information: 
Skyddad natur) 

 X 

Viktiga spridningssamband mellan de naturtyper som förekommer  X 

Värdefulla arter eller spridningssamband för dessa: 

Värdefulla fågelarter (I Sverige regelbundet förekommande fågelarter [från 
bilaga 1 i Fågeldirektivet] för vilka Särskilda skyddsområden skall avsättas) 
(Förekomst undersökt via artportalen) 

 X 

Värdefulla växt-, djur-, eller svamparter (Lista över arter i habitatdirektivets 
bilaga 2 som förekommer i Sverige; Arter & naturtyper i habitatdirektivet – 
Bevarandestatus i Sverige) 

 X 

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-naturtyper-i-sverige.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-naturtyper-i-sverige.pdf
http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/artdatabanken/Dokument/Publikationer/Arter%20och%20naturtyper%20i%20habitatdir_litet%20format.pdf
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://minasidor.skogsstyrelsen.se/skogensparlor/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://www.geodata.se/GeodataExplorer/GetMetaData?UUID=3B1E0948-EF32-4EC6-8ECF-70156DD99093
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-faglar-Sverige.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-faglar-Sverige.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-arter-i-sverige.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-arter-i-sverige.pdf
http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/artdatabanken/Dokument/Publikationer/Arter%20och%20naturtyper%20i%20habitatdir_litet%20format.pdf
http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/artdatabanken/Dokument/Publikationer/Arter%20och%20naturtyper%20i%20habitatdir_litet%20format.pdf
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(Förekomst undersökt via artportalen) 

Fridlysta växt-, djur-, eller svamparter (4-9 §§ Artskyddsförordningen) 
(Förekomst undersökt via artportalen) 

 X 

Fortplantningsområden eller viloplatser för fridlysta djur (4 § 
Artskyddsförordningen) Nyckelbegrepp samt fortplantnings- vilo- och 
övervintringsområden) 

 X 

Rödlistade växt-, djur-, eller svamparter (ArtDatabanken) 
(Förekomst undersökt via artportalen) 

 X 

Viktiga spridningssamband för de arter som förekommer  X 

Beskrivning 

 

 

 

 

 

Ej aktuellt. 
 
Stefan Khoo 2019-02-01 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan 
antas komma att påverkas av planen med avseende på det skyddade eller 
utpekade naturvärdet. 

Förekomst 

Ja Nej 

Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur)  X 

Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad 
natur) 

 X 

Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur)  X 

Naturminne enligt 7 kap. 10 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur)  X 

Natura 2000 enligt 7 kap. 27 § MB (Förteckning över områden; Skyddad natur)  X 

Biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § MB; övrigt och skogligt biotopskydd i 
Skyddad natur) 

 X 

Generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § MB, förteckning i SFS 1998:1252 
bilaga 1) 

 X 

Djur- och växtskyddsområde enligt 7 kap. 12 § MB (Skyddad natur)  X 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845/?bet=sfs-2007-845#P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845/?bet=sfs-2007-845#P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845/?bet=sfs-2007-845#P4
https://www.naturvardsverket.se/Documents/handbok/1/Bilaga4_Nyckelbegrepp_reproduktion.pdf
https://www.naturvardsverket.se/Documents/handbok/1/Bilaga4_Nyckelbegrepp_reproduktion.pdf
http://artfakta.artdatabanken.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Nationalparksforordning-1987_sfs-1987-938/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P9
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P10
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P27
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Foreskrifter-allmanna-rad/NFS/2014/NFS-201429---Forteckning-over-naturomraden/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P11
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P11
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P12
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB  X 

Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; 
Skyddad natur) 

 X 

Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB (ska redovisas i översiktsplan)  X 

Ekologiskt känsliga områden enligt 3 kap 3 § MB (Information; ska redovisas i 
översiktsplan) 

 X 

Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur) , alternativt 
landskapsbild som bedöms värdefull ur lokalt perspektiv 

 X 

Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB 
(Skyddad natur) 

 X 

Världsarv (Information)  X 

Biosfärsområden (Information; Skyddad natur)  X 

Våtmarksområden enligt ramsarkonventionen (Information; RAMSAR-områden 
i Skyddad natur) 

 X 

Beskrivning Ej aktuellt. 
 
Stefan Khoo 2019-02-01 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna naturvärdena. 

Beskrivning Ej aktuellt. 
 
Stefan Khoo 2019-02-01 

 

Bedömning av påverkan, naturmiljö 
 

Bedömning av påverkan Naturmiljö 

Sammanställning 

 

Ja Nej 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P13
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Jordabalk-1970994_sfs-1970-994/#K7
http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Skog-och-miljo/Skyddad-skog/Naturvardsavtal/
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/skyddade-omraden/naturvardsavtal/naturvardsavtal-riktlinjer-20130620.pdf
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P3
http://web05.lansstyrelsen.se/RUM/katalogen/ekologisktkansligaomraden.asp
http://mdp.vic-metria.nu/miljodataportalen/GetMetaDataURL?metaDataURL=http://mdp01.vic-metria.nu/geonetwork/srv/en/csw?request=GetRecordById!!!service=CSW!!!version=2.0.2!!!elementSetName=full!!!id=bf435698-15a4-4b0b-85ec-727605a0a6ba!!!outputSchema=csw:IsoRecord
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P6
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/fragor-svar/varldsarv/
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Biosfaromraden/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-miljoarbete/miljokonventioner/Vatmarkskonventionen/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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Kan nedanstående frågor besvaras? (Om Nej och det krävs ytterligare 
utredning, t ex naturvärdesinventering, NVI, så kommenteras det nedan).  

X  

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden?  X 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden?  X 

Kommentar Planen bedöms inte påverka några naturvärden. 
 
Stefan Khoo 2019-02-01 

 

Checklista, sociala värden 
 

Sociala värden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild 

hänsyn till sociala värden.  

Beskriv förekomsten av sociala värden i de områden som kan antas komma att 
påverkas av planen. 

Förekomst 

Ja Nej 

Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med 
sammanhållen bebyggelse (tätorts- eller bostadsnära natur) (2 kap. 7 § PBL) 

 X 

Lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse (2 kap. 7 § PBL), t.ex. 
badplatser, skidbackar, lekplatser, ridstigar, cykelleder, skidspår, motionsspår, 
vandringsleder, jakt och fiske, orientering, skogsmulle, scouting och klättring. 

 X 

Tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och annan utevistelse (8 kap. 9 § 
PBL) 

 X 

Tysta områden  X 

Turistdestinationer  X 

Mötesplatser  X 

Sociala värden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet  X 

Beskrivning Ej aktuellt. 
 
Stefan Khoo 2019-02-01 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K2P7
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K2P7
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K8P9
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K8P9
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Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan 
antas komma att påverkas av planen med avseende på det skyddade eller 
utpekade sociala värdet. 

Påverkan 

Ja Nej 

Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur)  X 

Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad 
natur) 

 X 

Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur)  X 

Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB  X 

Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; 
Skyddad natur) 

 X 

Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB (ska redovisas i översiktsplan)  X 

Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur) , alternativt 
landskapsbild som bedöms värdefull ur lokalt perspektiv 

 X 

Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB 
(Skyddad natur) 

 X 

Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB 
(Skyddad natur) 

 X 

Världsarv (Information)  X 

Biosfärsområden (Information; Skyddad natur)  X 

Beskrivning Inga kända värden. 
 
Stefan Khoo 2019-02-01 

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna sociala värdena. 

Beskrivning Allmän platsmark kommer att ersättas med kvartersmark vilket kan innebära 
att det begränsar allmänhetens tillträde till aktuella områden. Men eftersom 
området är så pass litet så påverkar det inte det de sociala värdena. 
 
Stefan Khoo 2019-02-01 

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Nationalparksforordning-1987_sfs-1987-938/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P9
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P13
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Jordabalk-1970994_sfs-1970-994/#K7
http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Skog-och-miljo/Skyddad-skog/Naturvardsavtal/
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/skyddade-omraden/naturvardsavtal/naturvardsavtal-riktlinjer-20130620.pdf
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P2
http://mdp.vic-metria.nu/miljodataportalen/GetMetaDataURL?metaDataURL=http://mdp01.vic-metria.nu/geonetwork/srv/en/csw?request=GetRecordById!!!service=CSW!!!version=2.0.2!!!elementSetName=full!!!id=bf435698-15a4-4b0b-85ec-727605a0a6ba!!!outputSchema=csw:IsoRecord
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P6
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K4P2
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/fragor-svar/varldsarv/
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Biosfaromraden/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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Bedömning av påverkan, sociala värden 
 

Bedömning av påverkan Sociala värden 

Sammanställning 

 

Ja Nej 

Kan nedanstående frågor besvaras? (Om Nej och det krävs ytterligare 
utredning, t ex möjligheter för kompensation, så kommenteras det nedan).  

X  

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden?  X 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden?  X 

Kommentar Allmän platsmark kommer att ersättas med kvartersmark vilket kan innebära 
att det begränsar allmänhetens tillträde till aktuella områden. Men eftersom 
området är så pass litet så påverkar det inte det de sociala värdena. 
 
Stefan Khoo 2019-02-01 

 

Checklista, materiella värden 
 

Materiella värden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild 

hänsyn till materiella värden. 

Beskriv förekomsten av materiella värden i de områden som kan antas komma att 
påverkas av planen. 
 
Naturresurser med högre förnyelseförmåga: 

Påverkan 

Ja Nej 

Skog (skogsbruk)  X 

Fiske (vilt och odling)  X 

Ängs- och betesmark (jordbruk)  X 

Vilda växter och djur (t.ex. bär och fisk)  X 
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Energiresurser (t.ex. vattendrag, vind, sol)  X 

Färskvatten (ytvattentillgångar)  X 

Naturresurser med ingen/låg förnyelseförmåga: 

Åkermark (även plöjbar betesmark, jordbruk)  X 

Mineraler, bergarter, jordarter  X 

Energiresurser (t.ex. torv, kol)  X 

Färskvatten (grundvattentillgångar)  X 

Övriga geologiska resurser (t.ex. landformer, och fossil)  X 

Övriga materiella värden: 

Rekreation, idrott, friluftsliv och turism (större anläggningar)  X 

Energiförsörjning (t.ex. anläggningar för energiproduktion, elnät [stamnät, 
regionnät, lokalt elnät, transformator- och kopplingsstationer, 
utlandskopplingar], ledningsnät för fjärrvärme och fjärrkyla, gasledningsnät, 
drivmedelstationer för båt och bil) 

 X 

Omsorg och sjukvård (t.ex. sjukvård, apotek, omsorg om barn, 
funktionshindrade och äldre) 

 X 

Information och kommunikation (t.ex. telefoni, internet, radiokommunikation)  X 

Vatten och avlopp (t.ex. reningsverk och ledningsnät för vatten- och 
avloppsvatten, reservoar, brandpost, tryckstegrings- och pumpstationer, 
tömningsstationer för båt) 

 X 

Renhållning (t.ex. deponier, återvinningscentraler och återvinningsstationer)  X 

Skydd och säkerhet (t.ex. domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, 
kriminalvård, kustbevakning, polis, räddningstjänst, tullkontroll, gränsskydd och 
immigrationskontroll) 

 X 

Transporter (t.ex. bil-, järn-, gång- och cykelväg, flygplats, hållplatser och 
stationer, färjelägen, hamn, bro, omlastningspunkter, parkering för bil och cykel)  X 

Beskrivning Ej aktuellt. 
 
Stefan Khoo 2019-02-01 
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Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma 
att påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade materiella värdet. 

Miljöskyddsområde (7 kap. 19-20 §§ MB; Okänt om miljöskyddsområden 
förekommer)  X 

Vattenskyddsområde (7 kap. 21- 22 §§ MB; SFS 1998:1252; Skyddad natur)  X 

Jord- och skogsbruk (3 kap 4 § MB)  X 

Riksintresse för rennäring, yrkesfiske eller odling av akvatiska djur och växter (3 
kap 5 § MB)  X 

Riksintresse för fyndigheter av ämnen eller material (3 kap 7 § MB)  X 

Riksintresse för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, 
energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering (3 
kap 8 § MB) 

 X 

Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 8 § MB)  X 

Beskrivning Inga riksintressen inom området. 
 

Stefan Khoo 2019-02-01 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna materiella värdena. 

Beskrivning Ej aktuellt. 
 
Stefan Khoo 2019-02-01 

Bedömning av påverkan, materiella värden 
 

Bedömning av påverkan Materiella värden 

Sammanställning 

 

Ja Nej 

Kan nedanstående frågor besvaras? (Om Nej och det krävs ytterligare 
utredning, t ex fördjupad inventering, så kommenteras det nedan).   

X  

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?  X 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P19
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P21
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P5
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P5
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P7
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P8
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P8
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P8
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Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden?  X 

Kommentar Ej aktuellt. 
 
Stefan Khoo 2019-02-01 

Checklista, risker för människors hälsa eller för miljön 

 

Risker för människors hälsa eller för miljön 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild 

hänsyn till risker för människors hälsa eller för miljön. 

 
Beskriv risker för människors hälsa eller för miljön i de områden som kan antas 
komma att påverkas av planen.   

Förekomst 

Ja Nej 

Extrema naturhändelser (t.ex. stormar, höga vattenstånd, översvämning, ras och 
skred, torka, värmebölja, lavin, erosion, jordbävning, epidemier, extrem kyla)  X 

Olyckor (t.ex. farliga anläggningar, farligt gods, brand, trafikolycka inkl. tåg- 
och flygolycka) 

 X 

Verksamheter eller störningar som medför risk för omgivningen (t.ex. buller, 
vibrationer, ljus, lukt, damm, sot, luftföroreningar inklusive allergiframkallande 
ämnen, utsläpp till vatten, markföroreningar) 

 X 

Vattenbrist, tele- eller elavbrott, fjärrvärmebortfall, IT-bortfall, 
transportstörning, drivmedelsbrist  X 

Inomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, fukt, temperatur, radon, strålning, 
elektromagnetiska fält) 

 X 

Utomhusmiljö (t.ex. lokalklimat, skuggning)  X 

Beskrivning Ej aktuellt. 
 
Stefan Khoo 2019-02-01 

 
Redogör för de miljökvalitetsnormer som inte följs eller riskerar att inte följas i 
de områden som kan antas påverkas av planen. 

Förekomst 

Ja Nej 
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Miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS 2010:477; Information; Beslutade 
eller föreslagna åtgärdsprogram; Överskridanden av miljökvalitetsnormerna 
2014) 

 X 

Miljökvalitetsnorm för buller (SFS 2004:675; Åtgärdsprogram för 
omgivningsbuller; Trafikverkets åtgärdsprogram enligt förordning om 

omgivningsbuller) 
 X 

Miljökvalitetsnorm för kvantitativ status för grundvatten (SFS 2004:660; VISS, 
se statusklassn.)  X 

Miljökvalitetsnorm för kemisk status för grundvatten (SFS 2004:660; VISS, se 
statusklassning) 

 X 

Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se 
statusklassning)  X 

Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se 
statusklassning)  X 

Miljökvalitetsnormer för havsmiljö (SFS 2010:1341; HVMFS 2012:18; 
HVMFS 2012:18; statusklassning kommer att finnas i åtgärdsprogram för 
havsmiljön som fastställs 2016.) 

 X 

Beskrivning Ej aktuellt. 
 
Stefan Khoo 2019-02-01 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna riskerna för människors hälsa och för 
miljön. 

Beskrivning Ej aktuellt. 
 
Stefan Khoo 2019-02-01 

 

Bedömning av påverkan, risker för människors hälsa 
eller för miljön 

Bedömning av påverkan Risker för människors hälsa eller för miljön 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-2010-477/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljokvalitetsnormer/Miljokvalitetsnormer-for-utomhusluft/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljokvalitetsnormer/Miljokvalitetsnormer-for-utomhusluft/Atgardsprogram-for-luft/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljokvalitetsnormer/Miljokvalitetsnormer-for-utomhusluft/Atgardsprogram-for-luft/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljokvalitetsnormer/Miljokvalitetsnormer-for-utomhusluft/Overskridanden-2014/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljokvalitetsnormer/Miljokvalitetsnormer-for-utomhusluft/Overskridanden-2014/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-2004-675/
http://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/miljohalsa/luftbuller/buller/kartlaggningomgivningsbuller/atgardsprogram.2698.html
http://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/miljohalsa/luftbuller/buller/kartlaggningomgivningsbuller/atgardsprogram.2698.html
https://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/48414
https://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/48414
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2004660-om-forva_sfs-2004-660/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2004660-om-forva_sfs-2004-660/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2004660-om-forva_sfs-2004-660/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2004660-om-forva_sfs-2004-660/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-2010-1341/
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/foreskrifter/hvmfs/hvmfs-201218.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/foreskrifter/hvmfs/hvmfs-201218.html
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Sammanställning 

 

Ja Nej 

Kan nedanstående frågor besvaras? (Om Nej och det krävs ytterligare utredning, 
t ex bullerutredning, så kommenteras det nedan). 

X  

Kan planen antas medföra risker för människors hälsa eller för miljön?   X 

Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för 
miljön? 

 X 

Kommentar Ej aktuellt. 
 
Stefan Khoo 2019-02-01 

 

Sammanvägd bedömning 
 

Sammanvägd bedömning 

Särskilda bestämmelser Förekomst 

Ja Nej 

Gäller undantag från att genomföra miljöbedömning?  X 

Gäller krav på att genomföra miljöbedömning?  X 

Betydande miljöpåverkan 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden?  X 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden?  X 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden?  X 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden?  X 

Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för 
miljön?  X 

Bedömning Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan. 
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Stefan Khoo 2019-02-01 

Påverkans totaleffekt 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden?  X 

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden?  X 

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden?  X 

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?  X 

Kan planen antas medföra påverkan på risker för människors hälsa eller för 
miljön?  X 

Bedömning Planen medför ingen påverkan på ovanstående punkter. 
 

Stefan Khoo 2019-02-01 

Är det fortfarande oklart om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör 

omfattningen av planens påverkan fastställas som stöd för det slutliga 

ställningstagandet. 

Kan möjliga effekter till följd av planen föranleda att allmänhetens behov av information är 
betydande? 

Beskrivning Nej. 
 

Stefan Khoo 2019-02-01 

Planens karaktäristiska egenskaper måste beaktas, särskilt planens omfattning. 

Beskrivning Nej. 
 

Stefan Khoo 2019-02-01 

Planens karaktäristiska egenskaper ska beaktas, särskilt planens förening med andra planer?  

Beskrivning Tack vare att helheten i bostadskvarteret bibehålls, tomtstorleken och bygg-
rätten kommer fortsatt att harmoniera med kringliggande bebyggelse bedöms 
denna ”frimärksplan” kunna upprättas. Utökningen påverkar inte det 
befintliga bostadskvarteret då det utgör en hörntomt och gränsar till ett 
tomtskaft. 
 
Stefan Khoo 2019-02-01 
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I vilken utsträckning har planen betydelse för andra planers miljöpåverkan? 

Beskrivning Bedöms ej ha någon miljöpåverkan. 
 

Stefan Khoo 2019-02-01 

I vilken utsträckning har planen betydelse för genomförande av gemenskapens 
miljölagstiftning? 

Beskrivning Ej aktuellt. 
 

Stefan Khoo 2019-02-01 

Motiverat ställningstagande 

Planen medför ingen miljöpåverkan. Med utgångspunkt av ovanstående görs bedömningen 
att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra risk för betydande 
miljöpåverkan enligt Miljöbalken 6 kap 5 §. En miljöbedömning med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning enligt Plan- och bygglagen 4 kap 34 § bedöms därmed inte 
behöva genomföras. 
 

Stefan Khoo 2019-02-01 
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Förfarande 
Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2018-02-14 (MBN § 157/2017) beslut 
om att upprätta en detaljplan för aktuellt område. 
 
Planen hanteras med ett standardförfarande, då syftet inte är i strid mot 
översiktsplanen och inte anses vara av betydande allmänt intresse eller i 
övrigt av stor betydelse eller kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. 
 
Detaljplaneförslaget har samråtts och varit föremål för granskning enligt 
plan- och bygglagen 9 kap 8–37 §§. 
 
Handlingar har skickats till sakägare enligt fastighetsförteckning, 
Länsstyrelsen, Lantmäteriet, kommunala organ och berörda organisationer. 
Planhandlingarna har även varit tillgängliga på miljö- och byggnadskontoret 
samt funnits på Vimmerby kommuns hemsida under hela granskningstiden. 
 
I enlighet med inkomna samråds- och granskningsyttranden har 
planförslaget ändrats och justerats enligt granskningsutlåtandet. 
 
Detaljplanen är framtagen med stöd av plan- och bygglagen (2010:900). 

Samråd 

Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2019-03-13 (MBN § 68/2018) beslut 
om samråd. Samråd har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 kap 11–17 
§§. Samrådstiden var 24 mars – 11 april 2019 (tre veckor). 
 
Samrådshandlingar: 
Plankarta med bestämmelser, 2019-03-06 
Plan- och genomförandebeskrivning, 2019-03-18 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2019-03-18 
Fastighetsförteckning, 2019-03-06 
 
Två myndigheter, två kommunala organ och ett övrigt organ kom in med 
samrådsyttranden, varav två utan erinran. 
 
Myndigheter: 
Länsstyrelsen    2019-04-02 
Lantmäteriet    2019-04-03 
 
Kommunala organ: 
Samhällsbyggnadsavdelningen  2019-04-08 
Vimmerby Energi & Miljö AB  2019-04-10 
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Övriga organ: 
E.ON Energidistribution AB   2019-03-25 

 
Inkomna synpunkter har inte föranlett några ändringar på plankartan eller 
plan- och genomförandebeskrivningen. Ändringar som skett är enbart av 
redaktionell karaktär. 

Granskning 

Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2019-05-15 (MBN § 105/2018) beslut 
om granskning. Granskning har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 
kap 18–22 §§. Granskningstiden var 23 maj - 13 juni 2019 (3 veckor). 
 
Granskningshandlingar: 
Plankarta med bestämmelser, 2019-05-08 
Plan- och genomförandebeskrivning, 2019-05-08 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2019-05-08 
Fastighetsförteckning, 2019-03-06 
 
Fem granskningsyttranden inkom under granskningstiden, varav fyra utan 
erinran. 

Myndigheter: 
Länsstyrelsen  2019-06-03 
Lantmäteriet  2019-06-05 
 
Kommunala organ: 
Samhällsbyggnadsavdelningen 2019-05-29 
Fastighetskontoret  2019-06-12 
Vimmerby Energi & Miljö AB 2019-06-13 

 
Inga ändringar har gjorts i planhandlingarna inför antagande. 

Sammanställning av yttranden 

Nedan redovisas sammanfattningar av inkomna yttranden. Yttrandena följs 
av miljö- och byggnadsförvaltningens kommentarer. 

Samtliga yttranden finns i sin helhet tillgängliga på miljö- och 
byggnadsförvaltningen, Vimmerby kommun. 

Inga erinringar 

Länsstyrelsen 
Lantmäteriet 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
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Fastighetskontoret 
E.ON Energidistribution AB 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

VEMAB vill påtala risken som föreligger överbyggnad och skada på 
befintliga ledningar i och omkring planområdet. 

Kommentar: 

Samtal har redan förts med VEMAB angående ledningarnas placering under 
planarbetet. Den sammanlagda bedömningen är att den nya bebyggelsen inte 
kommer föreligga någon överbyggnad och skada befintliga ledningar i och 
omkring planområdet. 

Sammanfattning 

Samråd och granskning har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 kap 11, 
12 respektive 18 §§.  

Yttranden från sex olika instanser/sakägare inkom under samråds- och 
granskningstiden. Planhandlingarna har inte ändrats efter granskningen. 

Ställningstagande 

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

 

Stefan Khoo 
planeringsarkitekt 

Miljö- och byggnadsförvaltningen                                                                             

 

 



 

   
  
 
 

 

 

Plan- och genomförandebeskrivning 
Detaljplan för 
Gullvivan 4 och del av Gullvivan 5 
Vimmerby kommun, Kalmar län 

 

 
 

  
MBN 2017–2464 
Antagandehandling 
2019-08-14 



 
 

Plan- och 
genomförandebeskrivning 

2 (19) 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2017–2464 
Antagandehandling 

2019-08-14 

 
 

Inledning 
En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Plankartan är den 
handling som är juridiskt bindande och anger till exempel vad som skall 
vara allmän plats, kvartersmark (privat mark), hur bebyggelsen skall 
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 skall genomföras. 
Avsikten är att alla som berörs av detaljplanen skall förstå vilka 
konsekvenserna blir när planen genomförs. 

Plan- och genomförandebeskrivningen har ingen egen rättsverkan.  

Kommunen upprättar även en undersökning om betydande miljöpåverkan 
för att avgöra om detaljplaneförslaget kan antas påverka miljön så mycket 
att en miljökonsekvensbeskrivning behövs. 

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

Planhandlingar 

Detaljplanehandlingarna består av: 

• Plankarta med bestämmelser i skala 1:500, A3 
• Plan- och genomförandebeskrivning  
• Undersökning om betydande miljöpåverkan 
• Fastighetsförteckning (bifogas ej) 

Planens syfte och huvuddrag 

Detaljplanens syfte är att planlägga 176 m2 av fastigheten Gullvivan 5 från 
”allmänt ändamål” till ”bostad” för att kunna utöka bostadsfastigheten 
Gullvivan 4.  

Anledningen till fastighetsutökningen är en önskad tillbyggnad som inte får 
plats på befintlig fastighet och som överskrider nuvarande byggrätt. 
Fastighetsägaren för Gullvivan 4 har ansökt om en detaljplan för en del av 
Gullvivan 5.  

Området omfattar en begränsad yta, en så kallad frimärksplan. I detta fall 
rör det sig om en gammal plan med ålderstigna bestämmelser (A för allmänt 
ändamål). Den berörda bostadsfastigheten ligger ytterst i bostadskvarteret 
och gränsar mot ett skaft av fastigheten Gullvivan 5. Skaftets enda funktion 
är en in- och utfartsväg till byggnaden på Gullvivan 5. Skaftet är 10 meter 
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brett, men avses minskas till 3-4 meter så att motsvarande yta kan tillföras 
till bostadsfastigheten Gullvivan 4. 

Rådande egenskapsbestämmelser för Gullvivan 4 såsom prickmark, 
exploateringsgrad (20% av fastighetsarean) och byggnadshöjd avses gälla 
även på den nya bostadsmarken. 

Tomtstorleken för Gullvivan 4 är idag 954 m2 och skulle efter 
planändringen bli cirka 1133 m2. Byggrätten skulle därmed öka från 191 m2 
till 227 m2. De andra bostadsfastigheterna i kvarteret Gullvivan varierar i 
storlek mellan 850 m2 och 1200 m2. 

Tack vare att helheten bibehålls i bostadskvarteret och harmonieras med 
kringliggande bebyggelse bedöms denna ”frimärksplan” kunna upprättas. 
Utökningen påverkar inte det befintliga bostadskvarteret då det utgör en 
hörntomt och gränsar till ett tomtskaft. 

Förslaget strider inte mot översiktsplanen. 

Planprocessen 

Planen hanteras med ett standardförfarande eftersom syftet inte är i strid mot 
översiktsplanen och inte anses vara av betydande allmänt intresse eller i 
övrigt av stor betydelse eller kan antas medföra en betydande miljö-
påverkan.  

 
Processen vid standardförfarande. 

Kommunen skall samråda detaljplaneförslaget med bland andra 
länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som 
berörs.  

Samrådets syfte är att samla in information, önskemål och synpunkter som 
berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. 

När samrådet genomförts kan planförslaget justeras utifrån de synpunkter 
som kommit in för att bättre anpassa förslaget till förutsättningarna på 
platsen. 

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och redigerats efter in-
komna synpunkter skall det färdiga förslaget vara tillgängligt för granskning 
under två veckor. 
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Inför granskningen skall kommunen underrätta dem som berörs av förslaget, 
till exempel sakägare, boende och övriga som har yttrat sig under samrådet 
om förslaget till detaljplan. 

Synpunkter från samrådet och granskningen redovisas i ett gransknings-
utlåtande. 

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Efter antagandet har ej tillgodo-
sedda sakägare under tre veckors tid möjlighet att överklaga detaljplanen. 
Därefter vinner planen laga kraft om den inte överklagas. 

  



 
 

Plan- och 
genomförandebeskrivning 

5 (19) 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2017–2464 
Antagandehandling 

2019-08-14 

 
 

Plandata 

Läge 

Planområdet ligger cirka 700 meter norr om centrala Vimmerby vid 
korsningen Drottninggatan och Rektorsgatan.  

Området ligger norr om bostadskvarteren Gullvivan 24 och söder om 
Gullvivan 21. Idag är det en del av fastigheterna Gullvivan 5 och Gullvivan 
4. 

 

Planområdet är det rödmarkerade området i kartan. Bild: Vimmerby kommun 

Areal 

Planområdet omfattar cirka 1133 m2. 

Ägoförhållanden 

Gullvivan 5 och Gullvivan 4 ägs av privata aktörer. 
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Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

Planområdet omnämns inte specifikt i den fördjupade översiktsplanen för 
Vimmerby stad 2016. 

Detaljplan 

Planområdet berör en gällande detaljplan, 08-VYS-178, lagakraftvunnen 
1946. I den här detaljplanen anges en del av planområdet som prickmark, 
Gullvivan 5. Gullvivan 4 anges som mark för öppen eller kopplad 
bostadsändamål där högst 20% får bebyggas. Genomförandetiden har utgått. 

 

Detaljplan 08-VYS-178, det rödmarkerade området är det planerade området. Bild: 
Vimmerby kommun 

Övriga kommunala beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden uppdrog 2018-02-14 till miljö- och 
byggnadsförvaltningen att upprätta en detaljplan för del av Gullvivan 5 och 
Gullvivan 4, Vimmerby kommun.  



 
 

Plan- och 
genomförandebeskrivning 

7 (19) 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2017–2464 
Antagandehandling 

2019-08-14 

 
 

Planens förutsättningar 

Pågående markanvändning 

Pågående markanvändning är en bostadstomt i form av en villa i två plan. 
Den nya delen är en del av en sammanhängande gräsmatta som skiljer av 
gång- och cykelbanan från villaområdet i söder. Den nya delen obebyggd 
och består av en gräsyta som avgränsas av Drottninggatan, Gullvivan 4 och 
en gång- och cykelväg. 

Natur, vegetation 

Planområdet sluttar mot väster och består av mycket gräs och träd i form av 
lövträd och granar.  

 

Vy över planområdet västerut, planområdet ligger vänster om gång- och 
cykelbanan. Foto: Vimmerby kommun 

Kultur och rekreation 

Den nya delen är så pass litet att det inte används till någon rekreation eller 
uteliv. Den gamla delen används till utevistelse och rekreation framförallt på 
sommaren av de boende på fastigheten. 
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Riksintressen 

Området berör inte något riksintresse. 

Fornlämningar 

Det finns inga fornlämningar inom området. 

Skyddad natur, bebyggelse, anläggningar 

Det finns ingen skyddad natur, bebyggelse eller anläggningar inom 
planområdet. 

Stads- och landskapsbild 

Planområdet är omringat av lugna villaområden i två plan som planerades 
och bebyggdes i slutet av 1940-talet. Gullvivan 5 består av ett vårdboende i 
en stor sammanhängande byggnad i två våningar och Gullvivan 21 är en 
förskola i tre våningar. Området består av mycket grönska med gräsmattor 
och träd likt en trädgårdsstad. I fastigheten Gullvivan 4 finns en villa i två 
våningar byggt i trä från 1940-talet. 

 

Vy över planområdet österut, planområdet ligger höger om gång- och cykelbanan. 
Foto: Vimmerby kommun 
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Vy söder ut på Drottninggatan. Foto: Vimmerby kommun 

 

Vy norr ut på Drottninggatan. Foto: Vimmerby kommun 
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Förskolan på fastigheten Gullvivan 21 norr om planområdet. Foto: Vimmerby 
kommun 

Offentlig och kommersiell service 

Närmaste handelsområde är Vimmerby stadskärna ligger som ligger cirka 
700 meter söder om planområdet. Där finns såväl offentlig som kommersiell 
service och handel. Inom en radie av 1 kilometer finns även skolor, dagis 
och idrottsanläggningar. 

Gator och trafik 

Planområdet angränsar till Drottninggatan där centrala Vimmerby enkelt 
nås. 

Vatten och avlopp 

Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Geotekniska förhållanden 

Marken utgörs av sandig och grusig morän utan berg. 
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Hydrologiska förhållanden 

Enligt Sveriges Geologiska Undersöknings jordartskarta består marken av 
morän med ett uppskattat jorddjup på 10-20 meter. Man kan räkna med att 
marken är tillräckligt genomsläpplig för att ingen direktavrinning på mark-
ytan skall kunna ske annat än lokalt. Området bedöms inte bli 
översvämningsdrabbat vid beräknade framtida 100-års flöden. 

Markföroreningar 

Det finns inga kända föroreningar inom planområdet. 

Radon 

Vimmerby kommun klassificeras som normalriskområde. Marken utgörs i 
huvudsak av normalradonmark. Lokala variationer kan förekomma. 

Buller 

Planområdet påverkas direkt av trafikbuller från Drottninggatan. Men 
bullermätningar visar att omkringliggande bostadsområden inte påverkas av 
ljudnivåer, högre än lagstadgade, från trafiken vare sig i dagsläget eller i 
framtiden år 2030. Bullernivåerna väntas faktiskt minska till 2030. 

 

Ekvivalent ljudutbredning av vägtrafik två meter ovan mark under sommartrafik 
2010. Det svartmarkerade området är planområdet. Bild: Vimmerby kommun 
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Ekvivalent ljudutbredning av vägtrafik två meter ovan mark under sommartrafik 
2030. Det svartmarkerade området är planområdet. Bild: Vimmerby kommun 
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Planförslaget 

Övergripande mål 

Detaljplaneläggningen skapar lämplig bebyggelseutveckling i områden där 
det råder ett högt bebyggelsetryck. Det övergripande målet är att planlägga 
250 m2 av fastigheten Gullvivan 5 från ”allmänt ändamål” till ”bostad” för 
att kunna utöka bostadsfastigheten Gullvivan 4. 

Den föreslagna detaljplanen är en konsekvens av stadens förtätning och är 
ur ett hållbarhetsperspektiv en föredömlig utbyggnad av staden. 

Bebyggelse 

Den nya bebyggelsen består av en bostadsbyggnad i en våning som 
kompletterar den gamla bebyggelsen som består av en villa i två plan.  

Offentlig och kommersiell service 

Planområdet är beläget cirka 700 meter från Vimmerby centrum där 
offentlig och kommersiell service finns. 

Gator och trafik 

Gatunätet är redan utbyggt i området, infart och utfart blir ansluten till 
befintliga Drottninggatan. 

Teknisk försörjning 

El 

El finns framdraget i området. El- och teleanslutning sker i samråd med el- 
och teleleverantör. 

Värme 

Ambitionen för bostadsbyggnaden är att den 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 

Vatten- och avloppsledningar finns redan framdragna i Gullvivan 4. 
Anslutning skall ske till befintligt vatten- och avloppsnät. 

Avfallshantering 

Avfallshanteringen sker enligt kommunens avfallsplan. 
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Elektroniska kommunikationer 

Fiberledningar finns redan i fastigheterna Gullvivan 4 och 5. 

Geotekniska frågor 

En geoteknisk undersökning saknas för området. Med erfarenhet från 
tidigare genomförd byggnation inom planområdet bedöms 
markförhållanden som goda för en normal grundläggning. 

Dagvattenhantering 

Det nya bostadsområdet skall kopplas på befintligt dagvattensystem 
eftersom den angränsar till omkringliggande områden som redan idag ingår 
i VA-huvudmannens verksamhetsområde för VA.  

Hälsa och säkerhet 

Radon 

Ny bostadsbebyggelse skall alltid uppföras radonsäkert. I Boverkets bygg-
regler (BFS 1993:57) finns föreskrifter med funktionskrav för att 
radonhaltens årsmedelvärde och gammastrålningsnivån inte skall överstiga 
angivna värden. Detta behandlas vid bygglovgivningen. 

Buller 

Bullernivåerna kommer inte att öka till följd av planen.  
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Planens konsekvenser 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

En undersökning om betydande miljöpåverkan 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. 

Miljökonsekvenser 

Natur- och vattenområden 

De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte: 

• Stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning 
med mark- och vattenområden, 3 kap miljöbalken. 

• Stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med 
mark och vatten för vissa områden i landet, 4 kap miljöbalken. 

Riksintressen och skyddade områden 

De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte beröra skyddade 
områden, 7 kap miljöbalken. 

Stadsbild 

Planområdet ingår i ett redan utbyggt stadsområde. Områdets karaktär 
kommer inte att förändras och stadsbilden bedöms därför inte påverkas 
negativt. 

Gestaltningsprogrammet Vackra Vimmerby 

Planområdet ligger inom området som benämns som ”Trädgårdsstaden” i 
gestaltningsprogrammet. I området som benämns som ”Trädgårdsstaden” 
understryker man hur de friliggande villorna är en visuellt viktig karaktär 
för området. Byggnaderna är ofta individuellt utformade och ligger lätt 
tillbakadragna från gatan. Målbilden är att lyfta fram och tillgängliggöra 
områdets starka karaktärer. 
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Hälsa och säkerhet 

Planförslaget bedöms inte påverka närområdet i negativ bemärkelse när det 
gäller hälsa och säkerhet. 

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 skall försämras 
och att alla vatten skall uppnå en bestämd miljökvalitet. Kvaliteten på 
grund-vattenförekomster bedöms inte försämras. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för samtliga yt- och grundvattenförekomster 
inom Sverige infördes i december 2009 och Vimmerby kommun omfattas 
av föreskrifterna i Södra Östersjöns vattendistrikt. Den ytvattenförekomst 
som ligger närmast planområdet är Stångån: Högerumsån–Älsterebäcken–
SE638915–150304.  
För området gäller att följande kvalitetskrav skall uppnås:  
Ekologisk status: god status 2021. Idag bedöms den måttlig. Åtgärder krävs 
för att god ekologisk status skall kunna uppnås till år 2021.  
Kemisk status: god status 2015. Idag bedöms den som god (exklusive 
kvicksilver). 
Stångån är negativt påverkad, främst av övergödning, vilket är tydligast i 
sjön Krön. Även jordbrukspåverkan märks då det längs långa sträckor odlas 
alldeles intill ån och det är brist på skuggande vegetation i åkanten. Efter 
årets rensning av ån är detta särskilt tydligt. Detta medför att fisk 
missgynnas. 
Detaljplanen i sig bedöms inte påverka MKN för vatten negativt. 
Kommunen bedömer att det inte blir någon ökning av dagvattenpåverkan på 
ytvattenförekomsten i 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 utomhus-
luft, bensen och ozon, bedöms inte överskridas på grund av planförslaget.  

Inga mätningar har genomförts i kommunen men luftkvalitén bedöms som 
god och gynnas av att naturområdena i kommunen är omfattande och 
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orterna är förhållandevis små. Detaljplanen bedöms inte innebära någon 
försämring av luftkvaliteten. 

Miljökvalitetsnormer för buller 

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en slags målsättningsnorm. 
Normen följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors 
hälsa av omgivningsbuller. 

I de största kommunerna omfattar miljökvalitetsnormen omgivningsbuller 
från alla vägar, järnvägar, flygplatser och tillståndspliktiga hamnar. Även i 
mindre och medelstora kommuner (under 100 000 invånare) skall strävan 
vara att begränsa buller. 

Buller, det vill säga oönskat ljud, mäts i decibel. Det ljud som uppfattas av 
människan mäts normalt i decibel A (dBA). Ekvivalenta bullernivåer är 
buller beräknat som ett genomsnitt per dygn. Naturvårdsverkets riktvärde 
för ekvivalenta ljudnivåer från vägar vid en bostads fasad är 60 dBA och 
riktvärdet för maximala ljudnivåer är 70 dBA på utomhusplats.  

Eftersom bullret förväntas att minska framöver så kommer 
miljökvalitetsnormer för buller ej att överskridas. 

Ekonomiska konsekvenser 

Planförslaget medverkar inte till några ekonomiska konsekvenser. 

Sociala konsekvenser 

Barnkonsekvenser 

Planförslaget medverkar inte till några negativa konsekvenser ur ett 
barnperspektiv. 

Jämställdhet 

Planförslaget medverkar inte till några negativa konsekvenser ur ett 
jämställdhetsperspektiv. 

Tillgänglighet 

Exploateringen har goda förutsättningar att anpassas ur 
tillgänglighetsperspektiv. Markens tillgänglighet får anses vara god för 
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. God tillgänglighet 
till husens entréer säkerställs vid bygglovgivningen utifrån befintliga 
gatuhöjder. 
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Fastighetskonsekvenser 

Kvartersmark för allmänt ändamål (privatägd mark) i form av prickmark 
kommer att övergå till kvartersmark för bostad (privatägd mark).  

GULLVIVAN 5 

Från fastigheten Gullvivan 5 sker en marköverföring på 176 m2 mark till 
fastigheten Gullvivan 4 genom fastighetsreglering som initieras av berörda 
fastighetsägare. 

GULLVIVAN 4 

Cirka 176 m2 mark marköverförs från Gullvivan 5 till Gullvivan 4 genom 
fastighetsreglering som initieras av berörda fastighetsägare. 

Planens genomförande 

Organisatoriska frågor 

Allmänt 

En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
skall kunna genomföras. Beskrivningen skall även redovisa vem som vidtar 
åtgärderna och när de skall vidtas. Genomförandebeskrivningen har ingen 
egen rättsverkan. 

Tidplan för genomförande 

Antagande av detaljplanen beräknas ske av kommunfullmäktige i september 
2019. Därefter är detaljplanens genomförandetid 5 år. 

Ansvarsfördelning 

Berörda fastighetsägare initierar fastighetsbildning inom planområdet. 
VEMAB upprättar anslutningspunkter för vatten, avlopp och dagvatten. 

Avtal 

Inget särskilt markanvisnings- eller exploateringsavtal avses upprättas.  

Fastighetsfrågor 

Berörda fastighetsägare initierar fastighetsbildning inom planområdet och 
svarar för samtliga fastighetsbildningskostnader. 

 



 
 

Plan- och 
genomförandebeskrivning 

19 (19) 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2017–2464 
Antagandehandling 

2019-08-14 

 
 

Ekonomiska frågor 

Berörda fastighetsägare ansöker om och står för samtliga 
förrättningskostnader till Lantmäteriet.  

Plankostnaderna regleras i ett plankostnadsavtal som upprättats innan 
detaljplanearbetet påbörjats. Inga planavgifter tas därmed ut i samband med 
bygglovet.  

Bygglovsavgift tas ut av exploatör i samband med bygglovgivning. VA-
avgifter tas ut enligt gällande taxa. 

Tekniska utredningar 

Utredningar som ligger till grund för utformning och ställningstaganden: 

• Översiktsplan för Vimmerby kommun 2007 
• Bullerkartläggning Vimmerby tätort, Ramboll 2013-08-22 
• Fördjupad översiktsplan för Vimmerby stad 2016 

Medverkande tjänstemän 

Stefan Khoo, planeringsarkitekt 
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning
e1 20% Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean

inom användningsområdet, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år ., PBL 4 kap. 21 §

)—9,0 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter , PBL 4 kap. 16 § 1 st 1
p.



 
 Sammanträdesprotokoll  1(1) 

Sammanträdesdatum 

2019-08-21 
Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

 

 
Detaljplan för Gullvivan 4, Vimmerby kommun. 
Antagande 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna detaljplan för 
Gullvivan 4, Vimmerby kommun, till kommunfullmäktige för antagande. 
 
Lagstöd 
PBL 5 kap §§ 27-32 Antagandet av en detaljplan. 
 
Motivering till beslut 
Detaljplanen möjliggör en tillbyggnad som idag inte får plats på befintlig 
fastighet och som överskrider nuvarande byggrätt. 
 
Sammanfattning 
Syfte är att planlägga från ”allmänt ändamål” till ”bostad” för att kunna 
utöka bostadsfastigheten. Anledningen till fastighetsutökningen är en 
önskad tillbyggnad som inte får plats på befintlig fastighet och som 
överskrider nuvarande byggrätt. 
 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanen har varit på samråd och granskning under våren och 
sommaren 2019. Fyra yttranden utan synpunkter har kommit in. 
 
Detaljplanen bedöms vara klar för att antas i enlighet med gransknings-
utlåtandet. 
 
Beslutsunderlag 
Plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande 
 
Skickas till 
Fastighetsägarna 
 
 

MBN § 125/2019 Dnr MBN 2017-2464  



 AVTALSSAMVERKAN 1 
 

2019-08-21 
 

Kommunstyrelseförvaltningen 
J A 

 

 
 
 
 
 
Rapport om avtalssamverkan 
 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 9 kap 38 § varje år rapportera till kommun-
fullmäktige om kommunens avtalssamverkan enligt 37 §. 
Rapporteringen rör de fall då samverkan mellan kommuner endast bygger på avtal dem 
emellan. De avtal som avses säger att en kommuns uppgifter helt eller delvis ska utföras av 
annan kommun eller annat landsting. 
Här följer en redogörelse för Vimmerby kommuns avtalssamverkan. Här finns också uppgift 
om ifall extern delegering förekommer, dvs uppdrag åt anställd i en kommun att fatta beslut i 
vissa ärenden på den andra kommunens vägnar. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Direkt underställd kommundirektör 
Avtalssamverkan finns angående kommunjuristfunktion. Avtalet innebär att Vimmerby 
kommun, genom sin kommunjurist, tillhandahåller juristfunktion till Hultsfreds och Kinda 
kommuner.  
Någon beslutanderätt har inte delegerats. 
 

Ekonomiavdelningen 
Gemensam inköpscentral, som innebär att Västerviks kommun svarar för upphandlingar för 
Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamns och Vimmerby kommuners räkning.  
 
Det gäller gemensamma avtal för varor och tjänster som efterfrågas och köps frekvent i stora 
kvantiteter. Det gäller också specifika upphandlingar hos respektive kommun. Västerviks 
kommun ansvarar för utbildning i och information om offentlig upphandling i övriga 
kommuner. De inventerar övriga kommuners behov av nya upphandlingar. Västervik 
medverkar vid behov vid konkurrensutsättning, offertförfrågning och andra former av 
direktupphandling. 
 
Vimmerby kommun har i delegationsordningen delegerat beslutsfattande i 
upphandlingsfrågor till Västerviks kommun. 
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Administrativa avdelningen 
Överförmyndare i samverkan, ÖVIS: Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över 
gode män, förvaltare och förmyndare. Denna tillsyn skyddar personer som inte kan ta vara på 
sina rättigheter eller sköta sin ekonomi, och som av den anledningen har en god man eller 
förvaltare utsedd för sig. Överförmyndaren utser och förordnar själv god man för ensam-
kommande flyktingbarn.  
Vimmerby, Kinda, Åtvidaberg och Ydre samverkar via en gemensam tjänstemanna-
organisation med säte i Vimmerby. 
Verksamheten är en lagreglerad myndighetsutövning. Extern delegering utnyttjas i 
handläggarnas dagliga arbete.  
 
Konsument Höglandet: Nässjö kommun utför konsumentvägledning för Aneby, Eksjö, 
Nässjö, Tranås, Vetlanda, Vimmerby och Ydre kommuner. Verksamheten består av 
kostnadsfri rådgivning vid reklamationer och tvister, samt upplysning om de rättigheter och 
skyldigheter man har som konsument. 
Inget beslutsfattande ingår i verksamheten, så ingen extern delegering förekommer. 
 

Samhällsbyggnadsavdelningen 
Landstinget, KLT, har upphandlat kommunens skolskjutsar, och kommunen beställer 
trafiken utifrån KLT:s avtal. Vår kommun har ett avtal med KLT om att de, med upphandlade 
entreprenörer, utför kommunens skolskjutsar. Avtalet gäller endast utförande av trafiken, 
myndighetsdelen kvarligger hos kommunen. Det är inte möjligt att lägga ut myndighets-
utövningen för skolskjutsverksamheten på annan huvudman.  
  
För färdtjänst och riksfärdtjänst har vår kommun tecknat avtal med landstinget om såväl 
myndighetsutövande som utförande av tjänsterna. Avtalet avser även skatteväxling av 
kostnaderna för färdtjänst och riksfärdtjänst. 
Här finns extern delegering av beslutsfattande.  
 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Gymnasiet:  
Med Kinda kommun har gymnasiet ett avtal om förstahandsmottagande så att elever tas emot 
på samma villkor som inom samverkansområdet. Kinda har inget eget gymnasium utan 
avtalet är att elever i Kinda har rätt att söka till Vimmerby gymnasium på samma premisser 
som kommunerna inom norra samverkan. 
 
Gymnasiet har avtal med Haraldsbogymnasiet i Falun som gäller karosseri och lackutbildning 
för elever på Fordons- och transportprogrammet. Det är ensidigt – det är bara vi som skickar 
elever dit. 
 
Avtal är tecknat mellan Vimmerby och Hultsfreds kommuner angående Introduktions-
programmet individuellt alternativ (tidigare benämnt IVIS). Det reglerar mottagande av elever 
med diagnos inom autismområdet. 
 
Avtal är tecknat med Hultsfreds kommun angående gymnasiesärskolan. Elever med rätt att gå 
gymnasiesärskolan i Vimmerby erbjuds plats på gymnasiesärskolan i Hultsfred. 
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Socialförvaltningen 

Personliga ombud: Personer med långvarig och omfattande psykisk funktionsnedsättning 
som inte på egen hand kan/vill/vågar söka vård, service eller stöd kan få ett personligt ombud. 
Ombudet ska hjälpa till i kontakterna med myndigheter och samordna service och stöd. 
Samarbete mellan Västerviks kommun, Hultsfreds kommun och Vimmerby kommun. 
Västerviks kommun har arbetsgivaransvaret.  
Inget beslutsfattande. Inte aktuellt med extern delegering. 

Familjerådgivning: Används vid relationsproblematik. Vi köper verksamhet från Västerviks 
kommun.  

Inget beslutsfattande. Inte aktuellt med extern delegering. 

Vård- och omsorgscollege: Ett samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare 
som pågått sedan årsskiftet 2014/2015. Det nya reviderade avtalet löper till och med 2022-11-
30. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden delar lika på kostnaden för Vimmerby 
kommun. 
Vi köper verksamhet från Västerviks kommun. Samverkan mellan och inom flera kommuner.  
Inte aktuellt med extern delegering. 

Handläggning av ärenden enligt alkohollagen: Verksamheten vänder sig till näringsidkare 
och privatpersoner, och innebär handläggning av serveringstillstånd angående spritdrycker, 
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, samt försäljningstillsyn vad gäller folköl, 
läkemedel och tobak. 
Vimmerby kommun har upprättat samverkansavtal med Kinda och Ydre kommuner. 
Vimmerby driver verksamheten. 
Extern delegering är aktuellt. Beslutsfattandet styrs av delegationsordning i respektive 
kommun.  

Höglandets socialjour: Socialjoursverksamhet vid akuta ärenden efter kontorstid. Gäller 
ärenden som inte kan vänta till nästkommande vardag, t ex när barn akut far illa. 
Socialnämnden i Eksjö organiserar och har arbetsgivaransvaret för flera kommuners 
socialjour. 
Extern delegering förekommer. 

Hälso- och sjukvårdsinsatser: Gäller enskilda patienter skrivna i annan kommun där 
Vimmerby utför insatsen mot betalning. Tillfällig insats t ex i samband med en 
semestervistelse. Gäller ca 0-2 ärenden per år. 
Regleras genom särskilt avtal för varje patient. 
Extern delegering är inte aktuellt. 

Insatser enligt socialtjänstlagen och LSS: Gäller enskilda brukare skrivna i annan kommun 
där Vimmerby utför insatsen mot betalning. Tillfällig insats t ex i samband med en 
semestervistelse. Gäller ca 0-2 ärenden per år. 
Regleras genom särskilt avtal för varje brukare. 
Extern delegering är inte aktuellt. 
 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Ingen avtalssamverkan finns inom miljö- och byggnadsförvaltningen. 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2019-09-03 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 247 Dnr 2019/000430 101 

Rapportering till kommunstyrelsen och fullmäktige om 
avtalssamverkan år 2019 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
rapporteringen om avtalssamverkan 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 9 kap 38 § varje år rapportera 
till kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan enligt 37 §. 
 
Rapporteringen rör de fall då samverkan mellan kommuner endast bygger på 
avtal dem emellan. De avtal som avses säger att en kommuns uppgifter helt 
eller delvis ska utföras av annan kommun eller annat landsting. 
 
I den upprättade rapporten redogörs för Vimmerby kommuns avtalssam-
verkan. Här finns också uppgifter om ifall extern delegering förekommer, 
dvs uppdrag åt anställd i en kommun att fatta beslut i vissa ärenden på den 
andra kommunens vägnar. 
 

Beslutsunderlag 
Rapportering till kommunstyrelsen och fullmäktige om avtalssamverkan      
Protokollsutdrag 2019-08-27 § 352 Rapportering till kommunstyrelsen och 
fullmäktige om avtalssamverkan år 2019 

 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige      
 
___________________ 
 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2019-09-03 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 238 Dnr 2019/000402 803 

Tobaksförebyggande arbete  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 
  
1. föreslå kommunfullmäktige att Vimmerby kommun ställer sig bakom 

Tobacco Endgame, ett tobaksfritt Sverige 2025 
2. föreslå barn- och utbildningsnämnden att införa tobaksfri skoltid på 

samtliga skolor i Vimmerby kommun  
3. ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att ta fram förslag på 

ordningsregler som förbjuder rökning på kommunala badplatser i 
Vimmerby kommun 

 

Sammanfattning 
Tobaksrökning är fortfarande en av västvärldens enskilt största folkhälso-
problem som kan förebyggas och beskrivs av Världshälsoorganisationen 
(WHO) som en global epidemi som årligen dödar 5,4 miljoner människor. I 
Sverige beräknas 12 000 människor dö varje år och 100 000 insjuknar till 
följd av sin rökning (Socialstyrelsen 2014). Ändå röker i dag nästan var 
fjärde gymnasieelev i Vimmerby och ca tio procent av Sveriges befolkning.  
 
Konsekvenserna är stora för den enskilde men även för hela samhället. 
Enligt ny forskning kostar rökningen Sverige minst 75 miljarder kronor 
(Hans Gilljam, Karolinska institutet 2019)  
 
Tobak är också en inkörsport till andra droger. Undersökningar visar att 64 
% av de som röker regelbundet också har provat cannabis (CAN). Andra 
undersökningar visar att 70 % av de som röker vill sluta (vilket innebär ca 
900 personer i Vimmerby kommun), dessa personer får lättare att sluta om 
de inte så ofta utsätts för tobaksrök.  
 
En rökfri miljö skyddar icke-rökaren, stödjer rökaren till minskad 
konsumtion, stimulerar till att sluta röka och minskar risken för återfall. 
 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2019-09-03 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsunderlag 
KFU 2019-08-13 Protokollsutdrag 2019-08-13 § 85 Tobaksförebyggande 
arbete  
Tjänsteskrivelse - tobaksförebyggande arbete      

 
Beslutet skickas till 
Att-sats 1 till kommunfullmäktige 
Att-sats 2 till barn- och utbildningsnämnden 
Att-sats 3 till samhällsbyggnadsavdelningen 
 
 
___________________ 
 



 
 
Utvecklingsavdelningen/ 
Samhällsbyggnadsavdelningen  
Anders Degerman, Anja Persson 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
1(4) 

Datum 

2019-06-27  
Referens 

2019/402 
 Id 

67129  
 

Andreas Horste 

 Kultur- och fritidsutskottet  
 
 

 
 

Tobaksförebyggande arbete, Tobacco endgame  

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen att 

Vimmerby kommun ställer sig bakom Tobacco endgame, ett 
tobaksfritt Sverige 2025 

2. Kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
barn- och utbildningsnämnden att införa tobaksfri skoltid på 
samtliga skolor i Vimmerby kommun  

3. Kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen att ge 
Samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att ta fram förslag på 
ordningsregler som förbjuder rökning på kommunala badplatser i 
Vimmerby kommun 

 
   

Ärendet 
Tobaksrökning är fortfarande en av västvärldens enskilt största 
folkhälsoproblem som kan förebyggas och beskrivs av 
Världshälsoorganisationen (WHO) som en global epidemi som årligen 
dödar 5,4 miljoner människor. I Sverige beräknas12 000 människor dö 
varje år och 100 000 insjuknar till följd av sin rökning (Socialstyrelsen 
2014). Ändå röker i dag nästan var fjärde gymnasieelev i Vimmerby 
och ca tio procent av Sveriges befolkning. Konsekvenserna är stora för 
den enskilde men även för hela samhället. Enligt ny forskning kostar 
rökningen Sverige minst 75 miljarder kronor (Hans Gilljam, 
Karolinska institutet 2019)  
Tobak är också en inkörsport till andra droger. Undersökningar visar 
att 64 % av de som röker regelbundet också har provat cannabis 
(CAN). Andra  undersökningar visar att 70 % av de som röker vill 
sluta (vilket innebär ca 900 personer i Vimmerby kommun), dessa 
personer får lättare att sluta om de inte så ofta utsätts för tobaksrök.  



En rökfri miljö skyddar icke-rökaren, stödjer rökaren till minskad 
konsumtion, stimulerar till att sluta röka och minskar risken för 
återfall. 
 

Framgångsfaktorer i tobaksförebyggande arbete 

Enligt Folkhälsomyndigheten och WHO (Världshälsoorganisationen) 
är de viktigaste bakomliggande bestämningsfaktorerna för tobaksbruk 
tillgänglighet, pris och social acceptans. 

Arbetssätt för tobaksförebyggande arbetet utgår främst från: 

 Lagstiftning och andra regleringsåtgärder samt tillsyn av 
tobakslagen. 

 Information och utbildning om tobak. 
 Kunskapsspridning och opinionsbildning som stödjer 

tobakspolitiken. 
 Tobaksavvänjning  

(Statens folkhälsoinstitut, 2011; Statens folkhälsoinstitut, 2010a). 

Målsättningen med det tobaksförebyggande arbetet är att påverka 
attityder och normer, minska efterfrågan och tillgänglighet samt 
bedriva tobaksavvänjning.  

Vimmerby kommun arbetar tobaksförebyggande på flera sätt. Region 
Kalmar län har metoderna Tobaksfri Duo och Tobaksfri utmaning där 
vi samverkar, i föräldrastödsprogrammet Effekt har vi lagt in tobak 
och skolorna jobbar aktivt med bl.a. tobakspolicy. Arbetet handlar 
mycket om tillsyn, arbete med attitydförändring samt om kunskap till 
olika målgrupper. Vi ser i våra drogvaneundersökningar att rökningen 
minskar men det går sakta och det finns orosmoln i för oss nya sätt att 
röka, t.ex. e-cigaretter. 
24 % av gymnasieeleverna i år 2 på Vimmerby gymnasium röker, 
antingen dagligen eller vid enstaka tillfällen. 18 % snusar, 30 % har 
någon gång rökt e-cigarett och 20 % har någon gång rökt vattenpipa 
(drogvaneundersökningen 2019) 
För att ta ytterligare steg för att motverka tobak bör Vimmerby 
kommun 

 besluta om att ställa sig bakom Tobacco endgame  

 införa tobaksfri skoltid på samtliga skolor i Vimmerby 
kommun  

 besluta om särskilda ordningsregler som förbjuder rökning på 
kommunala badplatser i Vimmerby 

 
 



Vad innebär det att stödja Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 
2025? 
Tobaksfakta och dess medlemsorganisationer driver sedan 2013 
opinionssatsningen Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Den 
bygger på förslaget att den dagliga rökningen i Sverige år 2025 ska 
vara nere under fem procent av befolkningen, i stort en halvering 
jämfört med dagens situation. Det kommer att ge en betydande 
förbättring av folkhälsan. Ett sätt att främja ett politiskt beslut om ett 
sådant mål är att mobilisera ett starkt stöd i alla samhällssektorer. 
Därför pågår en rekrytering av organisationer som vill stödja 
initiativet.  
En organisation som vill bidra med sitt stöd bör besluta om att ställa 
sig bakom följande tre punktsatser: 
• Vi förstår bakgrunden och behovet av att skärpa de tobaks-
förebyggande insatserna. 
• Vi stödjer principen att ett årtal ska preciseras då rökningen ska vara 
kraftigt begränsad. 
• Vi stödjer en bred opinionsbildning för politiska beslut om den 
process som leder till målet. 
Nästan 200 organisationer varav 56 kommuner har hittills tagit beslut 
om att stödja Tobacco endgame, däribland Borgholm och Mörbylånga 
kommuner (12/6 2019). Även länsstyrelsen och Region Kalmar län 
har tagit detta beslut. 
 
Tobaksfri skoltid 
En tobaksfri skoltid innebär att ingen tobak får förekomma under 
skoltid 
Ungefär 90 procent av rökarna börjar röka när de är under 18 år 
(Socialstyrelsen, 2017) vilket innebär att risken är som störst att börja 
röka under skolåren. Eftersom barn och ungdomar vistas i skolan en 
stor del av sin tid, är också skolan en viktig arena för det 
tobaksförebyggande arbetet.  
På skolorna i Vimmerby kommun bedrivs ett kontinuerligt 
tobaksförebyggande arbete som grundar sig i skolornas egen policy 
och handlingsplaner. Genom att införa tobaksfri skoltid kan vi stärka 
det tobaksförebyggande arbetet, förtydliga skolans ställningstagande 
och främja ett likvärdigt arbete på alla skolor i kommunen. Det 
handlar också om att flytta fokus i tobaksfrågan från att vara en 
ordningsfråga till att bli en skyddsfråga. Det vill säga; skydda barn, 
unga och personal från skadlig tobaksrök samt stärka ungdomar att 
inte börja använda tobak. 
 
Ordningsregler angående att förbjuda rökning vid kommunala 
badplatser 
Den 1 juli 2019 infördes en ny tobakslag som förbjuder rökning på 
allmänna platser såsom t.ex. uteserveringar, lekplatser och hållplatser 
för kollektivtrafik. En badplats är att likna vid en lekplats/allmän plats 
då det befinner sig många människor där varma sommardagar, inte 
minst barnfamiljer. Den nya tobakslagen inkluderar dock inte 



badplatser vilket gör att Vimmerby kommun bör anta egna 
ordningsregler som förhindrar rökning, något som t.ex. Karlshamns 
kommun gjort. Syftet med att förbjuda rökning på våra kommunala 
badplatser är detsamma som för tobakslagen, dvs att den som inte 
röker ska slippa tobaksrök (passiv rökning) samt att det är en 
förebyggande åtgärd som bidrar till att färre personer börjar röka samt 
att det hjälper dem som försöker sluta.  
 

Finansiering 
Skyltar samt uppsättning av skyltar belastar 
samhällsbyggnadsavdelningens budget. 
 

Barnets rättigheter 
Barn har rätt till liv och överlevnad (artikel 6) samt rätten att skyddas 
mot skadliga ämnen (artikel 33). De ska leva upp i en trygg och säker 
miljö, en miljö där de inte utsätts för passiv rökning eller riskerar att 
själva bli rökare eller använda annan tobak.  
 

Beslutet ska skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Samhällsbyggnadsavdelningen  

Anja Persson 
ANDTS-samordnare 
 
Anders Degerman 
Folkhälsosamordnare 
 
Andreas Horste 
Gatuchef   
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§ 255 Dnr 2018/000459 109 

Motion om gåva efter 25 års arbete inom daglig 
verksamhet 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 

Sammanfattning 
Jacob Kant (V) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska besluta att 
alla som arbetar inom daglig verksamhet i Vimmerby kommun också ska 
erbjudas en gåva efter 25 års arbete, på samma villkor som kommunens 
övriga anställda. 
 
I socialförvaltningens tjänsteskrivelse beskrivs Vimmerby kommuns regler 
för uppvaktning av anställda och förtroendevalda. Vidare ges fakta om 
insatsen daglig verksamhet och om LSS, den lagstiftning som styr denna 
insats.  
 
I bedömningen lyfts argument för och emot förslaget fram, likaså avgräns-
ningssvårigheter samt det möjliga alternativet att varje daglig verksamhet 
anordnar något i syfte att regelbundet uppmärksamma och visa uppskattning. 
Det kan vara en gåva, en fest eller en annan aktivitet som är anpassad just för 
de aktuella deltagarna. Vill Vimmerby kommun gå denna väg kan ett 
uppdrag läggas. 
 
Det är 12 personer (av 59 som har beslut om daglig verksamhet) som uppnått 
25 år eller mer och som är aktuella för 25-årsgåva 2019. Med årets 
basbelopp ger detta en kostnad på 38 400 kronor 2019 plus kostnader för 
blommor och ceremoni samt kostnader för de medarbetare som behövs för 
ledsagning och personligt stöd. Medel för detta finns inte i socialnämndens 
budget idag. 2020 och 2021 är inga personer aktuella för 25-årsgåva.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska 
anses besvarad med hänvisning till socialnämndens/förvaltningens nya 
rutiner för årlig uppvaktning av de som arbetar inom daglig verksamhet.  
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Beslutsgång 
Peter Fjällgård (V), Emil Larsson (SD) och Helens Nilsson (S) yrkar bifall 
till motionen. 
 
Sammanträdet ajourneras på ordförande Ingela Nilsson Nachtweijs (C) 
initiativ kl 15.05. Förhandlingarna återupptas kl 15.15. 
 
Ingela Nilsson Nachtweij (C) meddelar att också majoriteten ställer sig 
bakom ett bifall till motionen och finner därmed att kommunstyrelsen 
beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag socialnämnden 2019-03-14, § 33 
Tjänsteskrivelse, socialförvaltningen, 2019-01-30, id 26562 
Motion – Gåva efter 25 års arbete inom daglig verksamhet, 2018-10-01 

 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
___________________ 
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§ 324 Dnr 2018/000459 109 

Motion om gåva efter 25 års arbete inom daglig 
verksamhet 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad med hänvisning till 
socialnämndens/förvaltningens nya rutiner för årlig uppvaktning av de som 
arbetar inom daglig verksamhet.  
 

Reservationer 
Helen Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet.      
 

Sammanfattning 
Jacob Kant (V) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska besluta att alla 
som arbetar inom daglig verksamhet i Vimmerby kommun också ska erbjudas 
en gåva efter 25 års arbete, på samma villkor som kommunens övriga anställda. 
 
I socialförvaltningens tjänsteskrivelse beskrivs Vimmerby kommuns regler för 
uppvaktning av anställda och förtroendevalda. Vidare ges fakta om insatsen 
daglig verksamhet och om LSS, den lagstiftning som styr denna insats.  
 
I bedömningen lyfts argument för och emot förslaget fram, likaså avgränsnings-
svårigheter samt det möjliga alternativet att varje daglig verksamhet anordnar 
något i syfte att regelbundet uppmärksamma och visa uppskattning. Det kan 
vara en gåva, en fest eller en annan aktivitet som är anpassad just för de aktuella 
deltagarna. Vill Vimmerby kommun gå denna väg kan ett uppdrag läggas. 
 
Det är 12 personer (av 59 som har beslut om daglig verksamhet) som uppnått 25 
år eller mer och som är aktuella för 25-årsgåva 2019. Med årets basbelopp ger 
detta en kostnad på 38 400 kronor 2019 plus kostnader för blommor och 
ceremoni samt kostnader för de medarbetare som behövs för ledsagning och 
personligt stöd. Medel för detta finns inte i socialnämndens budget idag. 2020 
och 2021 är inga personer aktuella för 25-årsgåva. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att, i enlighet med socialnämndens förslag, bifalla 
motionen om gåva efter 25 års arbete inom daglig verksamhet.      
 
Beslutsgång 
Ingela Nilsson Nachtweij (C) föreslår att arbetsutskottet föreslår 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses 
besvarad med hänvisning till socialnämndens/förvaltningens nya rutiner för 
årlig uppvaktning av de som arbetar inom daglig verksamhet. 
 
Marie Nicholson (M) yrkar bifall till Ingela Nilsson Nachtweijs (C) förslag. 
 
Helen Nilsson (S) yrkar bifall till socialnämndens förslag att bifalla 
motionen. 
 
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att utskottet 
bifaller Ingela Nilsson Nachtweijs förslag.      
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag socialnämnden 2019-03-14, § 33 
Tjänsteskrivelse, socialförvaltningen, 2019-01-30, id 26562 
Motion – Gåva efter 25 års arbete inom daglig verksamhet, 2018-10-01      

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen      
 
___________________ 
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§ 33 Dnr 2018/000243 109 

Motion om gåva efter 25 års arbete inom daglig 
verksamhet 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen om gåva efter 25 
års arbete inom daglig verksamhet.  
 

Reservationer 
Lars Sandberg (C), Tomas Peterson (M), Curt Tyrberg (C) och Sandra Carlsson (C) 
reserverar sig mot beslutet.  
 

Sammanfattning 
Jacob Kant, Vänsterpartiet, föreslår i föreslår motion fullmäktige besluta att alla som 
arbetar inom daglig verksamhet i Vimmerby kommun också ska erbjudas en gåva efter 
25 års arbete, på samma villkor som kommunens övriga anställda.  
 
I utredningen beskrivs Vimmerby kommuns regler för uppvaktning av anställda och 
förtroendevalda, vidare ges fakta om insatsen daglig verksamhet och om LSS, 
lagstiftningen som styr denna insats.   
 
I bedömningen lyfts argument för och emot förslaget fram, likaså avgränsnings-
svårigheter samt det möjliga alternativet att varje dagliga verksamhet anordnar  
något i syfte att regelbundet uppmärksamma och visa uppskattning. Det kan  
vara en gåva, en fest eller en annan aktivitet som är anpassad just för de aktuella 
deltagarna. Vill Vimmerby kommun gå denna väg kan ett uppdrag läggas.  
 
Det är 12 personer som uppnått 25 år eller mer och som är aktuella för 25-årsgåva  
2019. Med årets basbelopp ger detta en kostnad på 38 400 kronor 2019 plus kostnader 
för blommor och ceremoni samt kostnader för de medarbetare som behövs för 
ledsagning och personligt stöd. Medel för detta finns inte i socialnämndens budget  
idag. 2020 och 2021 är inga personer aktuella för 25-årsgåva.  
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Förslag till beslut 
Lars Sandberg (C) yrkar att socialnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen.  
Kjell Jonason (V) yrkar att socialnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla 
motionen.   

Beslutsgång och omröstningsresultat 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och efter acklamation konstateras att 
socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen om gåva efter  
25 års arbete inom daglig verksamhet.  
 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges remiss av motionen till kommunstyrelsen. Id 26560. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts remiss till socialnämnden. Id 26561. 
Förslag till svar på remiss. Id 26562.  
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
 
___________________ 
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§ 256 Dnr 2016/000553 109 

Motion om förbud att bära huvudbonad 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionens båda förslag 
 

Reservationer/Protokollsanteckning 
Emil Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet.      
 

Sammanfattning 
Motionen i korthet 
Sverigedemokraterna Anneli Jakobsson, Sandor Högye, Kerstin Högye och 
Kjell Jakobsson har lämnat in en motion om förbud att bära huvudbonad. 
 
I korthet anser motionärerna att nyanländas huvudbonader är en kränkning 
och förnedring av det kvinnliga könet. Svenska skolan är folkrätts- och 
grundlagsskyldig att verka för att lära ut jämställdhet.  
 
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att  all huvudbonad förbjuds under skoltid, men keps och mössa får bäras på 

raster. Undantag från detta är besökare till skolan som av yrkesskäl 
måste bära uniform, t ex polis, brandkår osv.  

 
att  slöja, niqab och burka ska förbjudas på kommunala arbetsplatser i 

Vimmerby kommun och att detta skrivs in i de lokala 
ordningsföreskrifterna.   

 
Inhämtade uppgifter och sakförhållanden 
I Sverige gäller religionsfrihet i linje med Europakonventionens artikel 9 av-
seende tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Vidare gäller diskrimi-
neringslagen där direkt såväl som indirekt diskriminering till följd av bl.a. 
religion är förbjudet. Diskriminering är även förbjudet enlig Europakonven-
tionens artikel 14.  
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Huvudduk i arbetslivet är prövat arbetsrättsligt i EU-domstolen (mål C-
157/15 och C-188/15) Undantag från att få uttrycka religion i arbetslivet kan 
prövas utifrån EU-stadgans artikel 16 om näringsfrihet, vilken domen C-
157/15 också yrkade på. Avgörande är dock att det tydligt avser alla poli-
tiska, filosofiska och religiösa symboler och riktar sig till alla på arbets-
platsen. Riktar sig förbudet mot en särskild grupp medför det en indirekt 
diskriminering: 
 
”I EU-stadgans artikel 16 är den grundläggande rättigheten näringsfrihet 
reglerad omfattande: ”rätten för företagare att bestämma på vilket sätt och på 
villkor det arbete som ska utföras inom företaget ska organiseras och uträttas 
och i vilken form dess varor och tjänster ska erbjudas”. Näringsfriheten är 
emellertid inte en absolut rättighet, utan den kan inskränkas genom 
lagstiftning” Källa: http://www.diskrimineringslagen.se/uploads/A_A_nr1-
2_2018_ARTIKEL_Fransson-1.pdf 
 
I fallet C-188/15 kom EU-domstolen fram till direkt diskriminering, då det 
inte fanns någon ordningsregel som reglerade detta, enligt förbundsjurist 
Kirsi Piispanen jur. dr, Stockholms universitet.  
Källa: http://www.dagensjuridik.se/2017/03/eu-domstolens-avgoranden-om-
muslimsk-huvudduk-pa-arbetsplatsen-ingenting-forvanande 
 
Aktuell situation 
I detta ärende är kunden medborgarna och kommunen ska i all verksamhet 
representera samhället i sin helhet. 
 
Bedömning 
Bedömningen är att kommunens verksamhet i sin helhet servar medborg-
arna, medborgarna är av mångfald vilket ska återspeglas i den utbildning, 
stöd och service Vimmerby kommun erbjuder sina invånare. Att begränsa 
medborganas rättighet att uttrycka exempelvis sin religiösa tro i enlighet med 
motionens förslag är inte att rekommendera då det strider mot svensk såväl 
som europeisk lagstiftning.   
 
Beslutsgång 
Emil Larsson (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Ola Gustafsson (KD) yrkar avslag på motionen. 
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Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionens båda förslag. 
      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-05-09, id 66199 

 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
___________________ 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Jenny Andersson 
 

Tjänsteskrivelse 
 

Sida 
1(2) 

Datum 
2019-05-09  

Referens 
VIMKS 2016/000553/109  

 Id 
66199  
 

 
 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  

 
Kommunfullmäktige 

 

Motion om förbud att bära huvudbonad 

Förslag till beslut 
Förslag till beslut är att avslå motionens båda förslag. 
 

Motionen i korthet 
Sverigedemokraterna Anneli Jakobsson, Sandor Högye, Kerstin Högye och Kjell 
Jakobsson har lämnat in en motion om förbud att bära huvudbonad. 
I korthet anser motionärerna att nyanländas huvudbonader är en kränkning och 
förnedring av det kvinnliga könet. Svenska skolan är folkrätts- och 
grundlagsskyldig att verka för att lära ut jämställdhet.  
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta  
att all huvudbonad förbjuds under skoltid, men keps och mössa får bäras på raster. 
Undantag från detta är besökare till skolan som av yrkesskäl måste bära uniform,  
t ex polis, brandkår osv.  
att slöja, niqab och burkar ska förbjudas på kommunala arbetsplatser i Vimmerby 
kommun och att detta skrivs in i de lokala ordningsföreskrifterna.   
 

Inhämtade uppgifter och sakförhållanden 
I Sverige gäller religionsfrihet i linje med europakonventionen artikel 9 avseende 
tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Vidare gäller diskrimineringslagen 
där direkt såväl som indirekt diskriminering till följd av bl.a. religion är förbjudet. 
Diskriminering är även förbjudet enlig europakonventionen artikel 14.  
Huvudduk i arbetslivet är prövat arbetsrättsligt i EU domstolen (mål C-157/15 
och C-188/15) Undantag från att få uttrycka religion i arbetslivet kan prövas 
utifrån EU-stadgans artikel 16 om näringsfrihet, vilken domen C-157/15 också 
yrkade på. Avgörande är dock att det tydligt avser alla politiska, filosofiska och 
religiösa symboler och riktar sig till alla på arbetsplatsen. Riktar sig förbudet mot 
en särskild grupp medför det en indirekt diskriminering:  
 

”I EU-stadgans artikel 16 är den grundläggande rättigheten näringsfrihet 
reglerad omfattande: ”rätten för företagare att bestämma på vilket sätt och 
på villkor det arbete som ska utföras inom företaget ska organiseras och 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Jenny Andersson 
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Sida 
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2019-05-09  

Referens 
VIMKS 2016/000553109  
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uträttas och i vilken form dess varor och tjänster ska erbjudas”. 
Näringsfriheten är emellertid inte en absolut rättighet, utan den kan 
inskränkas genom lagstiftning” 
Källa: http://www.diskrimineringslagen.se/uploads/A_A_nr1-2_2018_ARTIKEL_Fransson-1.pdf 
 

I fallet C-188/15 kom EU-domstolen fram till direkt diskriminering, då det inte 
fanns någon ordningsregel som reglerade detta, enligt förbundsjurist Kirsi 
Piispanen jur. dr, Stockholms universitet. Källa: http://www.dagensjuridik.se/2017/03/eu-domstolens-
avgoranden-om-muslimsk-huvudduk-pa-arbetsplatsen-ingenting-forvanande 
 

Aktuell situation 
 
I detta ärende är kunden medborgarna och kommunen ska i all verksamhet 
representera samhället i sin helhet. 

 
Bedömning 
Bedömningen är att kommunens verksamhet i sin helhet servar medborgarna, 
medborgarna är av mångfald vilket ska återspeglas i den utbildning, stöd och 
service Vimmerby kommun erbjuder sina invånare. Att begränsa medborganas 
rättighet att uttrycka exempelvis sin religiösa tro i enlighet med motionenes 
förslag är inte att rekommendera då det strider mot svensk såväl som europeisk 
lagstiftning. 
 
 
Tine Folkmann 

HR-specialist arbetsmiljö 
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§ 257 Dnr 2017/000329 109 

Motion om att visa belastningsregisterutdrag även för 
utrikesfödda i kommunal verksamhet 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen.  
 

Reservationer/Protokollsanteckning 
Emil Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet.      
 

Sammanfattning 
Motionen i korthet 
Anneli Jakobsson (SD) har lämnat in en motion om att visa belastnings-
register även för utrikesfödda i kommunal verksamhet.  
 
Annelie Jakobsson (SD) skriver att idag är det krav att man lämnar utdrag 
från belastningsregistret för att söka yrken inom kommunal verksamhet som 
förskola, skola, fritidsverksamhet osv. Regeln har kommit till för att skydda 
våra barn och unga för olämpliga personer.  
 
Belastningsregistret visar om man är dömd för grövre brott, som misshandel, 
våldtäkt, sexuella övergrepp mot barn osv. De här uppgifterna kvarstår i 10 
års tid innan de gallras bort. Men det finns undantag från detta och det är 
utrikesfödda som inte har en bakgrundshistorik på 10 år att visa upp. De 
behöver således inte visa upp utdrag från belastningsregistret. Ingen av 
arbetsgivarna vet vad den personen blivit dömd för i sitt hemland och det är 
så gott som omöjligt att få ut uppgifter från personens hemland.  
 
Med denna motion vill sverigedemokraterna därför att kommunfullmäktige 
beslutar att lika regler för nyanlända ska gälla som för inrikes födda, alltså 
ett belastningsregister som sträcker sig 10 år tillbaka i tiden.  
 
 
Inhämtade uppgifter och sakförhållanden 
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Enligt svensk lagstiftning ska vi som arbetsgivare kräva att ny medarbetare 
visa upp ett registerutdrag från polisen om hen ska arbeta med barn i 
förskola, grundskola och motsvarande skolformer samt fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet. Även vissa delar inom LSS omfattas av register-
utdrag. Det är polismyndigheten som tillgodoser sådana registerutdrag. 
 
I skollagen framgår det tydligt att regeln avseende registerutdrag gäller utan 
undantag och vilket undantag motionen syftar på framgår inte. Inte heller 
SKL (Sveriges kommuner och landstingen) känner till sådant undantag 
(telefonsamtal 3 maj 2019). 
 
Bedömning 
Utifrån att kravet på registerutdrag styrs av lagstiftning och utförs av 
polismyndigheten är motionsförslaget inte upp till kommunen att bedöma, 
utan är en fråga som hör hemma på riksnivå.  

 
Beslutsgång 
Emil Larsson (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Peter Högberg (S) yrkar avslag på motionen. 
 
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
           

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2019-06-18 § 326 Motion om att visa 
belastningsregisterutdrag även för utrikesfödda i kommunal verksamhet 
Motion om att visa belastningsregisterutdrag även för utrikesfödda i 
kommunal verksamhet 
Tjänsteskrivelse - Motion om att visa belastningsregisterutdrag 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
___________________ 
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Personalavdelning 
Jenny Andersson 
 

Tjänsteskrivelse 
 

Sida 
1(2) 

Datum 
2019-05-09  

Referens 
VIMKS 2017/000329/109  

 Id 
66197  
 

 
 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  

 
Kommunfullmäktige 

 

Motion om att visa belastningsregisterutdrag även för 
utrikesfödda i kommunal verksamhet 

Förslag till beslut 
Förslag till beslut är att avslå motionen. 
   

Motionen i korthet 
Anneli Jakobsson (SD) har lämnat in en motionom att visa belastningsregister 
även för utrikesfödda i kommunal verksamhet.  
Annelie Jakobsson (SD) skriver att idag är det krav att man lämnar utdrag från 
belastningsregistret för att söka yrken inom kommunal verksamhet som förskola, 
skola, fritidsverksamhet osv. Regeln har kommit till för att skydda våra barn och 
unga för olämpliga personer.  
Belastningsregistret visar om man är dömd för grövre brott, som misshandel, 
våldtäkt, sexuella övergrepp mot barn osv. De här uppgifterna kvarstår i 10 års tid 
innan de gallras bort. Men det finns undantag från detta och det är utrikesfödda 
som inte har en bakgrundshistorik på 10 år att visa upp. De behöver således inte 
visa upp utdrag från belastningsregistret. Ingen av arbetsgivarna vet vad den 
personen blivit dömd för i sitt hemland och det är så gott som omöjligt att få ut 
uppgifter från personens hemland.  
Med denna motion vill sverigedemokraterna därför att kommunfullmäktige 
beslutar att lika regler för nyanlända ska gälla som för inrikes födda, alltså att 
belastningsregister som sträcker sig 10 år tillbaka i tiden.   
 

Inhämtade uppgifter och sakförhållanden 
Enligt svensk lagstiftning ska vi som arbetsgivare kräva att ny medarbetare visa 
upp ett registerutdrag från polisen om hen ska arbeta med barn i förskola, 
grundskola och motsvarande skolformer samt fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet. Även vissa delar inom LSS omfattas av registerutdrag. Det är 
polismyndigheten som tillgodoser sådana registerutdrag. 

I skollagen framgår det tydligt att regeln avseende registerutdrag gäller utan 
undantag och vilket undantag motionen syftar på framgår inte. Inte heller SKL 
(Sveriges kommuner och landstingen) känner till sådant undantag (telefonsamtal 
3 maj 2019). 
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Jenny Andersson 
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2(2) 
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2019-05-09  

Referens 
VIMKS 2017/000329109  
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Bedömning 
Utifrån att kravet på registerutdrag styrs av lagstiftning och utförs av 
polismyndigheten är motionsförslaget inte upp till kommunen att bedöma, utan är 
en fråga som hör hemma på riksnivå. 
 
 
Tine Folkmann 
HR-specialist arbetsmiljö  
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§ 258 Dnr 2018/000370 109 

Motion om att införskaffa kylaggregat till kommunens 
omsorgsboende 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen som 
besvarad. 
 

Sammanfattning 
Konsultarbetet för att undersöka möjligheterna till att installera kylaggregat i 
kommunens omsorgsboenden pågår.  
 
I kommunens investeringsplan finns avsatta för ändamålet 1000 tkr för 2019 
och det finns föreslagna 2000 tkr för 2020. Under tiden tills fasta och 
integrerade aggregat monteras kommer mobila kylaggregat införskaffas för 
de ställena där störst behov uppstår.  
 
Anneli Jakobsson (SD), Jimmy Rödin (SD) och Kjell Jakobsson (SD) har 
lämnat en motion om att införskaffa kylaggregat till kommunens omsorgs-
boenden. De skriver att sommaren 2018 var extremt varm och utan regn.  
 
De skriver vidare: "Det har även hänt att äldre tyvärr har avlidit på grund av 
att det varit för varmt i rummet där omsorgstagaren vistats och detta är 
naturligtvis en fruktansvärd tragedi som inte får förekomma. Äldre har 
väldigt svårt att klara värmen men även för personalen måste det fungera på 
ett tillfredsställande sätt så man har bra förutsättningar för att vistas på sin 
arbetsplats. Enligt experter kan vi förvänta oss detta även framöver och ett 
kylaggregat skulle underlätta avsevärt för den äldre och personal. Det kan 
vara en portabel AC men det billigaste borde bli att integrera kylaggregatet 
till befintlig ventilation."  
 
Den extremt varma sommaren under 2018 har orsakat olägenhet i 
kommunens omsorgsboenden. Kommunens ledning har insett det akuta 
behovet och avsatt medel för ändamålet i investeringsbudgeten.  
Kravet är att på varje omsorgsboende ska finnas tempererade lokaler där 
man kan smalas för att svalka sig under dygnets allra varmaste timmar.  
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Finansiering sker med likvida medel avsatta i investeringsplanen för 2019.   
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 
      

Beslutsgång 
Ola Gustafsson (KD) redogör för de åtgärder som genomförts i linje med 
motionens förslag och yrkar på att kommunstyrelsen föreslår kommun-
fullmäktige att anse motionen som besvarad.      
 
Beslutsunderlag 
SBU Protokollsutdrag 2019-05-28 § 62 Motion om att införskaffa 
kylaggregat till kommunens omsorgsboende 
Motion om att införskaffa kylaggregat till kommunens omsorgsboende 
Kylaggregat svar på motion 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
___________________ 
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§ 62 Dnr 2018/000370 109 

Motion om att införskaffa kylaggregat till kommunens 
omsorgsboende 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 
 
att avslå motionen 
 
 

Sammanfattning 
Konsultarbetet för att undersöka möjligheterna till att installera kylaggregat i 
kommunens omsorgsboenden pågår.  
I kommunens investeringsplan finns avsatta för ändamålet 1000 tkr för 2019 
och det finns föreslagna 2000 tkr för 2020. Under tiden tills fasta och 
integrerade aggregat monteras kommer mobila kylaggregat införskaffas för 
de ställena där störst behov uppstår.  
 
Anneli Jakobsson (SD), Jimmy Rödin (SD) och Kjell Jakobsson (SD) har 
lämnat en motion om att införskaffa kylaggregat till kommunens 
omsorgsboenden. De skriver att sommaren 2018 var extremt varm och utan 
regn.  
De skriver vidare: "Det har även hänt att äldre tyvärr har avlidit på grund av 
att det varit för varmt i rummet där omsorgstagaren vistats och detta är 
naturligtvis en fruktansvärd tragedi som inte får förekomma. Äldre har 
väldigt svårt att klara värmen men även för personalen måste det fungera på 
ett tillfredsställande sätt så man har bra förutsättningar för att vistas på sin 
arbetsplats. Enligt experter kan vi förvänta oss detta även framöver och ett 
kylaggregat skulle underlätta avsevärt för den äldre och personal. Det kan 
vara en portabel AC men det billigaste borde bli att integrera kylaggregatet 
till befintlig ventilation."  
 
Den extremt varma sommaren under 2018 har orsakat olägenhet i 
kommunens omsorgsboenden. Kommunens ledning har insett det akuta 
behovet och avsatt medel för ändamålet i investeringsbudgeten.  
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Kravet är att på varje omsorgsboende ska finnas tempererade lokaler där 
man kan smalas för att svalka sig under dygnets allra varmaste timmar.  
 
Finansiering sker med likvida medel avsatta i investeringsplanen för 2019 
 
 

Förslag till beslut 
Bo Svensson (C) yrkar bifall 

Beslutsunderlag 
Motion om att införskaffa kylaggregat till kommunens omsorgsboende  

Beslutet skickas till 
Anneli Jakobsson (SD)  
Jimmy Rödin (SD)  
Kjell Jakobsson (SD) 
 
 
___________________ 
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§ 259 Dnr 2014/000151 109 

Motion om att Vimmerby behöver ett 
träbyggnadsprogram 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen.  
 

Reservationer/Protokollsanteckning 
(S) reserverar sig mot beslutet.      
 
Sammanfattning 
Motionären lyfter fram fördelarna med träbyggnationer i våra trakter såväl 
som miljömedveten satsning som för att bevara och främja ett industriellt trä 
byggande. Motionären föreslår att träbyggnadsprogrammet ska ta upp frågor 
som dialog med byggherrar, arkitekter, entreprenörer och forskare för att 
utveckla det industriella träbyggandet.  
 
Motionären föreslår att Vimmerby kommun ska besluta om att kommunen 
företrädesvis ska anvisa mark, ger bygglov och själv bygger i trä. Att 
Vimmerby kommun ska ta fram ett träbyggnadsprogram för att stimulera ett 
ökande av det industriella byggandet av bostäder i trä.  
 
Sverige är förebild just vad gäller våra erfarenheter av storskaligt byggande i 
trä. I Sverige byggs idag nya höghus av trä och träbyggandets volym växer. 
 
Miljöhänsyn i byggbranschen är ett prioriterat område för regeringen. 
 
Frågan är högaktuell på regeringsnivå och i riksdagen. Näringsdepartementet 
för dialog om träbyggnationer med berörda aktörer, såsom byggherrar, 
skogsindustrin, kommuner och myndigheter. Boverket fick i uppdrag av 
regeringen att se över regelverket för att underlätta byggandet av standar-
diserade bostäder, i exempelvis trä. 
 
I dag finns det flera företag, organisationer, myndigheter och forskningsråd 
samt tekniska högskolor och universitet som aktivt satsar på att utveckla 
trähusbyggnationer och på olika sätt arbetar med sådana frågor.  
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De byggnationer som utförs nu och de byggnationer som är färdigställda 
under de senaste åren i Vimmerby kommun såväl i kommunens regi som i 
privat regi är endast i mycket begränsad omfattning byggda i annat material 
än trä.  
 
Vimmerby kommun anser att det pågår på riksnivå väldigt mycket arbeta för 
att utveckla och främja byggnation av hus i industriell skala. 
 
Vimmerby kommun genom sitt program Vackra Vimmerby och genom 
upphandlingarna kommunen gör uppfyller redan de resultaten som 
motionären efterfrågar.  
 
Kostnaden för att ta fram ett eget träbyggnadsprogram kan vara genomförbar 
med framtagande av ett bostadsförsörjningsplan som uppgår till ca 80-100 
tkr.  
 
Bedömningen är att Vimmerby kommun inte behöver satsa resurser för att ta 
fram ett eget träbyggnadsprogram 
 
Beslutsgång 
Helen Nilsson (S) yrkar bifall till motionen. 
 
Bo Svensson (C) och Ola Gustafsson (KD) yrkar bifall till avslag på 
motionen. 
 
Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att kommun-
styrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.     
 
Beslutsunderlag 
SBU Protokollsutdrag 2019-05-28 § 63 Motion - Vimmerby behöver ett 
träbyggnadsprogram 
Motion - Vimmerby behöver ett träbyggnadsprogram 
Svar på motion Träbyggnadsprogram återremiss 2019-04-24    

 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
___________________ 
 



 

 
 
Samhällsbyggnadsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(3) 
Sammanträdesdatum 
2019-05-28 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 63 Dnr 2014/000151 109 

Motion - Vimmerby behöver ett träbyggnadsprogram 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 
 
att avslå motionen. 
 
Vimmerby kommun arbetar med och bygger utifrån de möjligheter och 
potential som träbyggnationer erbjuder genom upphandlingar och det 
antagna programmet Vackra Vimmerby  
 

Reservationer 
Daniel Nestor (S) reserverar sig mot beslutet.  
 

Sammanfattning 
Motionären lyfter fram fördelarna med träbyggnationer i våra trakter såväl 
som miljömedveten satsning som för att bevara och främja ett industriellt trä 
byggande. Motionären föreslår att träbyggnadsprogrammet ska ta upp frågor 
som dialog med byggherrar, arkitekter, entreprenörer och forskare för att 
utveckla det industriella träbyggandet.  
Motionären föreslår att Vimmerby kommun ska besluta om att kommunen 
företrädesvis ska anvisa mark, ger bygglov och själv bygger i trä. Att 
Vimmerby kommun ska ta fram ett träbyggnadsprogram för att stimulera ett 
ökande av det industriella byggandet av bostäder i trä.  
 
Sverige är förebild just vad gäller våra erfarenheter av storskaligt byggande i 
trä. I Sverige byggs idag nya höghus av trä och träbyggandets volym växer. 
Miljöhänsyn i byggbranschen är ett prioriterat område för regeringen. 
Frågan är högaktuell på regeringsnivå och i riksdagen. Näringsdepartementet 
för dialog om träbyggnationer med berörda aktörer, såsom byggherrar, 
skogsindustrin, kommuner och myndigheter. Boverket fick i uppdrag av 
regeringen att se över regelverket för att underlätta byggandet av 
standardiserade bostäder, i exempelvis trä. 
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I dag finns det flera företag, organisationer, myndigheter och forskningsråd 
samt tekniska högskolor och universitet som aktivt satsar på att utveckla 
trähusbyggnationer och på olika sätt arbetar med sådana frågor.  
 
De byggnationer som utförs nu och de byggnationer som är färdigställda 
under de senaste åren i Vimmerby kommun såväl i kommunens regi som i 
privat regi är endast i mycket begränsad omfattning byggda i annat material 
än trä.  
 
Vimmerby kommun anser att det pågår på riksnivå väldigt mycket arbeta för 
att utveckla och främja byggnation av hus i industriell skala. 
Vimmerby kommun genom sitt program Vackra Vimmerby och genom 
upphandlingarna kommunen gör uppfyller redan de resultaten som 
motionären efterfrågar.  
Kostnaden för att ta fram ett eget träbyggnadsprogram kan vara genomförbar 
med framtagande av ett bostadsförsörjningsplan som uppgår till ca 80-100 
tkr.  
Bedömningen är att Vimmerby kommun inte behöver satsa resurser för att ta 
fram ett eget träbyggnadsprogram 
 

Förslag till beslut 
Bo Svensson (C) yrkar bifall till avslaget 
 
Daniel Nestor (S) yrkar bifall till motionen 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att två förslag föreligger, Bo Svenssons (C) förslag på 
bifall till avslag på och Daniel Nelsons (S) förslag till bifall på motionen. 
Ordföranden ställer dom mot varandra och finner att 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att avslå 
motionen. 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutsunderlag 
Motion - Vimmerby behöver ett träbyggnadsprogram id 45464 
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Referenser 
• Investeringar i trähusbyggnationer i Sverige 
Svar på skriftlig fråga 2012/13:57 besvarad av Statsrådet Stefan Attefall 
 
• Trähusbyggande 
Svar på skriftlig fråga 2016/17:642 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson 
(MP) 
 

Beslutet skickas till 
Kenneth Björklund (S)  
 
___________________ 
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§ 254 Dnr 2018/000334 109 

Medborgarförslag om fler förskoleplatser i Djursdala 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
 
1. i linje med barn- och utbildningsnämndens beslut, bifalla förslagets 

första punkt angående utökat samarbete med skolan och fritidshemmet 
 
2. uppdra till barn- och utbildningsnämnden att, i dialog med samhälls-

byggnadsavdelningen, ta fram en plan för genomförande och 
finansiering 

 

Reservationer/Protokollsanteckning 
(S) reserverar sig mot beslutet.      
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-04 att remittera medborgarförslaget till 
barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Vid sitt sammanträde 2019-05-
22 beslutar barn- och utbildningsnämnden att föreslå ”kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att bifalla första att-satsen i medborgarförslaget 
med tillägget under förutsättning att medel tillförs.”  
 
I medborgarförslaget föreslås att utöka antalet platser på förskolan i 
Djursdala på följande sätt:  
 
”Utöka samarbetet med skolan och fritidshemmet och utnyttja lokaler som 
under vissa tider inte används av skolan. Starta en 4-5-årsgrupp som kan 
utnyttja skollokaler, fritids och gymnastiksalen, då minskar trycket på 
befintlig förskolelokal och fler kan få plats på förskolan.”  
 
Utnyttja den vackra omgivningen med skog, betesmarker och kulturmarker 
kring förskolan, låt pedagogerna använda utomhusmiljön som ett verktyg för 
att ta till vara på barnens fantasi och vetgirighet. Utöka barnens utevistelse 
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genom att starta exempelvis en Skogsmulle-förskola eller en I ur och skur-
förskola, och minska på så sätt trycket på befintlig förskolelokal. 
 
Över tid är dessa lösningar bra, inga större investeringskostnader och 
lösningarna är flexibla om det blir mindre barnkullar i framtiden. Vi ser en 
enkel lösning utan att behöva bygga ut eller tillsätta moduler. Genom att ge 
barnen i Djursdala möjlighet till deras förskola på orten minskar trycket på 
övriga förskolor i kommunen.” 
 
Fastighetsavdelningen har sett över möjligheterna att tillskapa en avdelning 
och har lämnat brandtekniskt yttrande, arkitektoniskt yttrande och yttrande 
över installationer.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att i linje med 
barn- och utbildningsnämndens beslut, bifalla förslagets första punkt 
angående utökat samarbete med skolan och fritidshemmet 
      
Beslutsgång 
Ola Gustafsson (KD) yrkar bifall på förslaget till beslut samt på att kommun-
fullmäktige föreslås ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att, i dialog 
med samhällsbyggnadsavdelningen, ta fram en plan för genomförande och 
finansiering. 
 
Helen Nilsson (S) yrkar avslag på det ursprungliga förslaget till beslut samt 
på Ola Gustafssons tilläggsyrkande. 
 
Ordförande ställer Ola Gustafssons yrkanden mot Helen Nilssons yrkande på 
avslag mot varandra och finner att det är bifall för det ursprungliga förslaget 
samt Ola Gustafssons tilläggsyrkande.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande över medborgarförslag om fler 
förskoleplatser i Djursdala 
Skrivelse från Kommunal och Lärarförbundet: Synpunkter angående 
förskolelokaler i Djursdala   
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
___________________     
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§ 89 Dnr 2018/000344 109 

Yttrande över medborgarförslag - Fler förskoleplatser i 
Djursdala 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla första att-satsen i medborgarförslaget med 
tillägget under förutsättning att medel tillförs.  

 
Reservationer/Protokollsanteckning 
Lis-Astrid Andersson (S), Maria Modig (S) och Pia Young (V) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Lis-Astrid Anderssons yrkande.       

Anmälan om jäv 
På grund av jäv deltar inte Angelica Gunnarsson (C) i handläggningen i detta 
ärende.  

Sammanfattning 
Medborgarförslaget behandlades i kommunfullmäktige 2018-06-18 och 
skickades vidare till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade (2018-
09-04) att remittera medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden 
för yttrande. I medborgarförslaget föreslås att utöka antalet platser på 
förskolan i Djursdala på följande sätt:  
- Utöka samarbetet med skolan och fritidshemmet och utnyttja lokaler som 
under vissa tider inte används av skolan. Starta en 4-5-årsgrupp som kan 
utnyttja skollokaler, fritids och gymnastiksalen, då minskar trycket på 
befintlig förskolelokal och fler kan få plats på förskolan.  
 
- Utnyttja den vackra omgivningen med skog, betesmarker och kulturmarker 
kring förskolan, låt pedagogerna använda utomhusmiljön som ett verktyg för 
att ta till vara på barnens fantasi och vetgirighet. Utöka barnens utevistelse 
genom att starta exempelvis en Skogsmulle-förskola eller en I ur och skur-
förskola, och minska på så sätt trycket på befintlig förskolelokal.  
Över tid är dessa lösningar bra, inga större investeringskostnader och 
lösningarna är flexibla om det blir mindre barnkullar i framtiden. Vi ser en 
enkel lösning utan att behöva bygga ut eller tillsätta moduler. Genom att ge 



 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(4) 
Sammanträdesdatum 
2019-05-22 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

barnen i Djursdala möjlighet till deras förskola på orten minskar trycket på 
övriga förskolor i kommunen.  
 
Fastighetsavdelningen har sett över möjligheterna att tillskapa en avdelning 
och har lämnat brandtekniskt yttrande, arkitektoniskt yttrande och yttrande 
över installationer.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning  
Medborgarförslaget innehåller eventuella lösningar såsom att använda 
idrottshallen alternativt starta en naturförskola. Med hänvisning till de krav 
som ställs på en förskolas verksamhet är det förvaltningens bedömning att 
idrottshallen inte är utformad efter förskoleverksamhetens behov.  
Det är redan idag trångt på Backsippan och förskolan utnyttjar närområdet 
med skog och betesmark i hög grad. Alternativet att öppna en naturförskola 
kräver pedagoger med särskild kompetens och intresse inom området. Den 
kompetensen finns inte i dagsläget.  
Inom en två-årsperiod går tjugo barn över till förskoleklass vilket innebär att 
man skulle kunna erbjuda alla barn i Djursdala en placering inne på 
nuvarande förskola, utan att behöva ta en avdelning på skolan i anspråk.  
Att bara placera femåringar inne på skolan, skulle innebära ett för högt antal 
barn inne på Backsippan. Att ha fyra- och femåringar på skolan innebär ett 
för högt antal barn i skolans lokal, då man från fastighetsavdelningen har satt 
max antal/acceptabel nivå till tio barn.  
De barn som inte får en plats på Backsippans förskola, erbjuds plats sex 
kilometer bort i Södra Vi vilket kan räknas som ett skäligt avstånd. De flesta 
har Björkkullens förskola som andrahandsval men vi har även barn som valt 
placering på andra orter i kommunen.  
Fördelen med att använda sig av skolans lokal skulle vara att fler barn skulle 
kunna erbjudas plats från och med mitten av höstterminen 2019. Det man 
måste ha i beaktande är att lokalen där avdelning ska vara, är liten och det är 
svårt att skapa en pedagogisk miljö där barnens intresse och behov står i 
fokus och som styrdokument och skollag kräver. På Backsippans förskola 
har men sedan en längre tid arbetat med pedagogiska miljöer för att utmana 
och utveckla barnen i sitt lärande och barnen som kommer vara i skolans 
lokaler kommer att missa en del av det eftersom det inte finns plats.  
Att skapa en avdelning till inne på skolan innebär en utökning i antalet 
tjänster med 1,5 förskollärare. Det blir en utökad kostnad, men som i sin tur 
innebär att resursbehovet minskar på exempelvis Björkkullen så en 
omfördelning av resurser skulle vara möjlig till viss del.  
Ur ett ekonomiskt perspektiv gör förvaltningen bedömningen att det inte är 
lämpligt att utöka med en förskoleavdelning inne på skolan i Djursdala 
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eftersom det är ett utökat behov under en kortare tid (1,5-2 år). Även ur ett 
pedagogiskt och lokalmässigt perspektiv bedömer förvaltningen att det inte 
är lämpligt att utöka med en förskoleavdelning inne på skolan i Djursdala.  
 
Finansiering 
Att anpassa lokalen till förskoleverksamhet bedöms kosta:   
- Alternativ 1: 210 000kr exklusive moms (rumsaggregat inräknat), 
inredning ingår ej 
- Alternativ 2: 240 000kr exklusive moms (rumsaggregat inräknat), 
inredning ingår ej 
- Inventarier i form av möbler och material 100 000kr 
- 1,5 tjänst förskollärare ca: 815 000kr 
 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om fler förskoleplatser i 
Djursdala. 
 

Yrkanden 
Dennis Lindström (C) yrkar bifall till första att-satsen i medborgarförslaget 
med tillägget under förutsättning att medel tillförs.   
 
Lis-Astrid Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut, dels Dennis 
Lindströms (C) yrkande om bifall till första att-satsen i medborgarförslaget 
med tillägget under förutsättning att medel tillförs, dels Lis-Astrid 
Anderssons (S) yrkande om bifall till förvaltningens förslag att avslå 
medborgarförslaget. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner 
att barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget.  
  

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, id 26314 
Kommunstyrelsens beslut, 2018-09-04, KS § 190 

 
 
Beslutet skickas till 



 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll Sida 4(4) 
Sammanträdesdatum 
2019-05-22 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Kommunstyrelsen 
 
___________________ 
 





Medborgarförslag  2018-06-13 

Bilaga 1 

Med ansvar, mod, fantasi och en dos samarbete kan man skapa fler 
förskoleplatser i Djursdala! 
 

I Djursdalabygden väntar många, minst ett 10-tal, barn på att få en plats på ortens förskola 
Backsippan, men som det ser ut just nu kommer de få vänta länge, med kötider på 2-3 år. En 
del av barnen som står i kö/omplaceringskö kommer med stor sannolikhet inte få möjligheten 
att gå på förskola på den ort där de bor och senare kommer att gå i skola på. Det är något som 
vi föräldrar tycker är en stor förlust. Dels med tanke på resor som barnen behöver göra till 
förskola på annan ort samt otryggheten i att få en helt ny klass med helt nya personer senare 
vid skolstart. Barnen bor och lever i Djursdala, och vi borde ge dem möjligheten att gå på 
förskolan som ju finns i bygden. Idag har Djursdalabygden vuxit ur de befintliga 
förskolelokalerna, men med ansvar, mod, fantasi och samarbete anser vi att man kan, likt på 
flera andra enheter i kommunen, skapa fler förskoleplatser för att alla som vill ska få 
möjligheten att gå på förskola på den ort där de bor och senare kommer att gå i skolan på.  

Vårt förslag är att man utökar antalet platser på förskolan i Djursdala på följande sätt. 

-Utökar samarbetet med skolan och fritidshemmet, och utnyttjar lokaler som under vissa tider 
inte används av skolan. Starta en 4-5-årsgrupp som kan utnyttja skollokaler, fritids och 
gymnastiksalen, då minskar trycket på befintlig förskolelokal och fler kan få plats på 
förskolan.  

-Utnyttja den vackra omgivningen med skog, betesmarker och kulturmarker kring förskolan, 
låt pedagogerna använda utomhusmiljön som ett verktyg för att ta till vara på barnens fantasi 
och vetgirighet. Utöka barnens utevistelse genom att starta exempelvis en Skogsmulle-
förskola eller en I ur och skur-förskola, och minska på så sätt trycket på befintlig 
förskolelokal. 

Över tid är dessa lösningar bra, inga större investeringskostnader och lösningarna är flexibla 
om det blir mindre barnkullar i framtiden. Vi ser en enkel lösning utan att behöva bygga ut 
eller tillsätta moduler. Genom att ge barnen i Djursdala möjlighet till deras förskola på orten 
minskar trycket på övriga förskolor i kommunen.  

 

Låt oss tillsammans fokusera på lösningar, personal, ledare, politiker och föräldrar kan 
tillsammans skapa möjligheter till fler förskoleplatser i Djursdalabygden.  
 
Vi som står bakom medborgarförslaget är följande; 
Ida Myrsäter, Simon Myrsäter, Johannes Karlsson, Sara Stridh, Elsa Karlsson, Andreas 
Jonsson, Kristina Pettersson, Joakim Gunnarsson, Lovisa Milton, Joakim Persson, Annie 
Hermansson, Mathias Lundahl, Sandra Carlsson, Axel Carlsson.  
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§ 253 Dnr 2018/000557 109 

Medborgarförslag om att undanta VOK-skogen från 
vanligt skogsbruk 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
 
1. avslå medborgarförslagets punkt 1, 2 och 4. 
 
2. anse punkt 3 och 5 besvarade. 

 
Kommunstyrelsen beslutar att  
 
3. ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att, tillsammans med 

representanter för VOK, följa upp det möte som hölls den 24 april för 
genomgång av framtaget skötselförslag från kommunen beträffande 
skogsbruket av området.  

 

Sammanfattning 
Medborgarförslag inlämnat från 21 funktionärer i Vimmerby OK genom 
Bertil Axelsson. 
 
Medborgarförslaget föreslår 
 
1. Vimmerby kommun att göra en frivillig avsättning från vanlig 

skogsproduktion av friluftsområdet VOK-skog. 
2. Att området ska skötas på ett varsamt sätt utan inblandning av stora 

skogsmaskiner. 
3. Akuta åtgärder med att ta ut vindfällda träd från skogen och träd som är 

angripna av granbarkborrar. 
4. Presenterar förslag på möjligheten att markägare skriver naturvårdsavtal 

med staten genom Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen. 
5. Att en inspektion av området sker tillsammans med kommunen. 
 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(3) 
Sammanträdesdatum 
2019-09-03 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Vimmerby kommun har tagit fram en ny skogsbruksplan dat 2017-11-09 
som visar en total areal på ca 2400 ha varav den produktiva skogsmarken är 
1644 ha. Planen är indelad i 13 större skiften och är mycket detaljerad med 
information om varje olikartad biotop inom de olika skiftena, totalt 657 
avdelningar där de olika åtgärderna ibland med alternativ är utförligt 
beskrivna. 
 
Enligt framtagen skogsbruksplan utförs kommunens skogsbruk enligt 
skogens fördelning på målklasser vilket innebär i % av arealen: 
PG - Produktionsmål med miljöhänsyn, 1428 ha. Innebär att högst 10% av 
ytorna utförs med miljöhänsyn där hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd, 
buskar och särskilt värdefulla biotoper mm lämnas utan åtgärd. 
 
PF – Produktionsmål med förstärk miljöhänsyn, 127 ha. Innebär att 10-50% 
och i vissa avdelningar över 50% utförs med förstärkt miljöhänsyn. Här 
ingår till stor del det tätortsnära skogsbruket där skötseln inriktas mot ett 
kontinuitets-skogsbruk (hyggesfritt) som t ex luckhuggning, stamvis- och 
volymblädning, skärmställning, olika former av gallringar och 
naturvårdshuggningar. 
 
NS – Naturvårdsmål med skötsel, 47 ha. Höga naturvärden där återkomman-
de skötsel för att bibehålla eller återskapa naturvärden utförs t ex på 
igenväxta hagmarker och bestånd av äldre tallskog. 
 
1. Då kommunen redan nu utför skogsbruket med stort ansvar för att 

naturvärden och att ett rikt friluftsliv tas till vara samt att utförandet sker 
på ett estetisk tilltalande sätt vid tätortsnära åtgärder behöver inte en 
särskild frivillig avsättning till stånd då det redan nu inte planeras för en 
ordinär storskalig skogsproduktion.  

 
2. Kommunens planer för området är nu enligt framtagen skogsbruksplan 

att utföra åtgärder för området på ett skonsamt och varsamt sätt dock 
förbehåller sig kommunen att använda lämpliga maskiner efter 
ändamålet. 

 
3. Vindfällor och angripen skog av granbarkborren planeras enligt 

överenskommelse med kontaktpersonerna för VOK att tas ut under 
månadsskiftet maj-juni 2019.  

 
4. Kommunen ser ingen fördel med att skriva särskilt naturvårdsavtal med 

staten utan förordar att skogsbruket sköts enligt medborgarförslaget med 
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möten och överenskommelser mellan representanter från VOK och 
kommunen. 

 
5. Kommunens representanter Ulf Karlsson och skogsförvaltare Johan 

Jörneskog har hållit möte onsdagen den 24 april med representanter för 
VOK, med Jerker Gustavsson som sammankallande. Mötet enades om 
att kommunen genom Johan Jörneskog tar fram ett förslag på en 
skonsam skötselplan för området med den framtagna skogsbruksplanen 
som underlag. Efter att förslaget är presenterat träffas parterna för en 
genomgång med synpunkter och detaljutformning.  

 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, undanta VOK-skogen från vanligt skogsbruk, Id 63726 
2018-11-27 
Kommunfullmäktiges beslut § 243 2018-12-17 
Kommunstyrelsen arbetsutskottets beslut § 26 2019-01-22 

 
Beslutet skickas till 
Att-sats 1 och 2 till kommunfullmäktige 
Att-sats 3 till samhällsbyggnadsavdelningen    
 
 
___________________ 
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§ 58 Dnr 2018/000557 109 

Medborgarförslag om att undanta VOK-skogen från 
vanligt skogsbruk 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen  föreslå 
kommunfullmäktige att 
 
1. avslå medborgarförslaget punkt 1, 2 och 4. 
 
2. att anse punkt 3 och 5 besvarade. 
 
3. representanter från kommunen och Vimmerby OK följer upp mötet som 
hölls den 24 april för genomgång av framtaget skötselförslag från 
kommunen på skogsbruket av området. 
 
 

Sammanfattning 
Medborgarförslag inlämnat från 21 funktionärer i Vimmerby OK genom 
Bertil Axelsson. 
 
Medborgarförslaget föreslår 
1. Vimmerby kommun att göra en frivillig avsättning från vanlig 
skogsproduktion av friluftsområdet VOK-skog. 
2. Att området ska skötas på ett varsamt sätt utan inblandning av 
stora skogsmaskiner. 
3. Akuta åtgärder med att ta ut vindfällda träd från skogen och 
träd som är angripna av granbarkborrar. 
4. Presenterar förslag på möjligheten att markägare skriver 
naturvårdsavtal med staten genom Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen. 
5. Att en inspektion av området sker tillsammans med 
kommunen. 
 
Vimmerby kommun har tagit fram en ny skogsbruksplan dat 2017-11-09 
som visar en total areal på ca 2400 ha varav den produktiva skogsmarken är 
1644 ha. Planen är indelad i 13 större skiften och är mycket detaljerad med 
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information om varje olikartad biotop inom de olika skiftena, totalt 657 
avdelningar där de olika åtgärderna ibland med alternativ är utförligt 
beskrivna. 
 
Enligt framtagen skogsbruksplan utförs kommunens skogsbruk enligt 
skogens fördelning på målklasser vilket innebär i % av arealen: 
PG - Produktionsmål med miljöhänsyn, 1428 ha. Innebär att högst 10% av 
ytorna utförs med miljöhänsyn där hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd, 
buskar och särskilt värdefulla biotoper mm lämnas utan åtgärd.. 
PF – Produktionsmål med förstärk miljöhänsyn, 127 ha. Innebär att 10-50% 
och i vissa avdelningar över 50% utförs med förstärkt miljöhänsyn. Här 
ingår till stor del det tätortsnära skogsbruket där skötseln inriktas mot ett 
kontinuitets-skogsbruk (hyggesfritt) som t ex luckhuggning, stamvis- och 
volymblädning, skärmställning, olika former av gallringar och 
naturvårdshuggningar. 
NS – Naturvårdsmål med skötsel, 47 ha. Höga naturvärden där 
återkommande skötsel för att bibehålla eller återskapa naturvärden utförs t ex 
på igenväxta hagmarker och bestånd av äldre tallskog. 
 
1. Då kommunen redan nu utför skogsbruket med stort ansvar för 
att naturvärden och att ett rikt friluftsliv tas till vara samt att utförandet sker 
på ett estetisk tilltalande sätt vid tätortsnära åtgärder behöver inte en särskild 
frivillig avsättning till stånd då det redan nu inte planeras för en ordinär 
storskalig skogsproduktion.  
2. Kommunens planer för området är nu enligt framtagen 
skogsbruksplan att utföra åtgärder för området på ett skonsamt och varsamt 
sätt dock förbehåller sig kommunen att använda lämpliga maskiner efter 
ändamålet. 
3. Vindfällor och angripen skog av granbarkborren planeras enligt 
överenskommelse med kontaktpersonerna för VOK att tas ut under 
månadsskiftet maj-juni 2019.  
4. Kommunen ser ingen fördel med att skriva särskilt 
naturvårdsavtal med staten utan förordar att skogsbruket sköts enligt 
medborgarförslaget med möten och överenskommelser mellan representanter 
från VOK och kommunen. 
5. Kommunens representanter Ulf Karlsson och skogsförvaltare 
Johan Jörneskog har hållit möte onsdagen den 24 april med representanter 
för VOK, med Jerker Gustavsson som sammankallande. Mötet enades om att 
kommunen genom Johan Jörneskog tar fram ett förslag på en skonsam 
skötselplan för området med den framtagna skogsbruksplanen som underlag. 
Efter att förslaget är presenterat träffas parterna för en genomgång med 
synpunkter och detaljutformning.  
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Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att 
 
1. avslå medborgarförslaget 
 
2. representanter från kommunen och Vimmerby OK följer upp mötet som 
hölls den 24 april för genomgång av framtaget skötselförslag från 
kommunen på skogsbruket av området. 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, undanta VOK-skogen från vanligt skogsbruk  Id 63726 
2018-11-27 
Kommunfullmäktiges beslut § 243 2018-12-17 
Kommunstyrelsen arbetsutskottets beslut § 26 2019-01-22  
 
 

Beslutet skickas till 
Bertil Axelsson, representant för Vimmerby OK 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
 
 
___________________ 
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§ 250 Dnr 2018/000272 109 

Medborgarförslag om hastighetsnedsättning på 
Trekantsvägen, Vimmerby 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå ansökan 
om hastighetsnedsättning på Trekantsvägen, Vimmerby.  
 

Sammanfattning 
Lena Söderberg har lämnat in ett medborgarförslag om hastighetsnedsättning 
på Trekantsvägen, Vimmerby. 
 
Av medborgarförslaget framgår att det finns önskemål om att sänka hastig-
heten på Trekantsvägen i Vimmerby. De som bor på Trekantsvägen i 
Vimmerby anser att nuvarande hastighet på 70 km/h är alldeles för högt. Det 
har blivit mycket trafik på senare år, även kvällar och nätter. Det kommer 
snart hända en olycka om inget görs. Vägen mot Skillingarum, som har en 
bråkdel av trafik har 30 km/h. En av grannarna har små barn och det finns 
djur som vi är rädda om.  
 
Trekantsvägen ligger utanför tättbebyggt område men på kommunens 
fastighet och kommunen är väghållare. 
 
Redovisning av inkomna yttranden 
Trafikrådets mening är att avstyrka förslaget då vägen ligger utanför 
tättbebyggt område och bashastigheten är 70 km/h.   
 
Samhällsbyggnadsavdelningen framhåller följande: 
Förslaget om sänkt hastighet på Trekantsvägen bör avslås. Vägen ligger 
utanför tättbebyggt område och där är bashastigheten 70 km/h. Fordons-
förare ska anpassa hastigheten efter rådande förutsättningar.    

 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inlämnat av Lena Söderberg, id 61108  



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2019-09-03 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Kommunfullmäktiges beslut § 95, 2018-05-28 

 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
___________________ 
 



 

 
 
Samhällsbyggnadsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2019-05-28 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 52 Dnr 2018/000272 109 

Medborgarförslag om hastighetsnedsättning på 
Trekantsvägen, Vimmerby 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att avslå ansökan om hastighetsnedsättning på Trekantsvägen, Vimmerby. 
 
 

Sammanfattning 
Lena Söderberg har lämnat in ett medborgarförslag om hastighetsnedsättning 
på Trekantsvägen, Vimmerby. 
 
Vimmerby kommun har mottagit medborgarförslag inlämnat av Lena 
Söderberg. Av medborgarförslaget framgår att det finns önskemål om att 
sänka hastigheten på Trekantsvägen i Vimmerby. De som bor på 
Trekantsvägen i Vimmerby anser att nuvarande hastighet på 70 km/h är 
alldeles för högt. Det har blivit mycket trafik på senare år, även kvällar och 
nätter. Det kommer snart hända en olycka om inget görs. Vägen mot 
Skillingarum, som har en bråkdel av trafik har 30 km/h. En av grannarna har 
små barn och det finns djur som vi är rädda om.  
 
Trekantsvägen ligger utanför tättbebyggt område men på kommunens 
fastighet och kommunen är väghållare. 
Redovisning av inkomna yttranden 
Trafikrådets mening är att avstyrka ansökan då vägen ligger utanför 
tättbebyggt område och bashastigheten är 70 km/h.   
 
Samhällsbyggnadsavdelningen framhåller följande: 
Ansökan om sänkt hastighet på Trekantsvägen bör avslås. Vägen ligger 
utanför tättbebyggt område och där är bashastigheten 70 km/h. 
Fordonsförare ska anpassa hastigheten efter rådande förutsättningar. 
 
 



 

 
 
Samhällsbyggnadsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2019-05-28 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Förslag till beslut 
Bo Svensson (C) yrkar bifall 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inlämnat av Lena Söderberg, id 61108  
Kommunfullmäktiges beslut § 95, 2018-05-28 
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
 
___________________ 
 





 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2019-09-03 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 252 Dnr 2018/000402 109 

Medborgarförslag om att flytta 70-skyltarna på 
Korkavägen. 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå ansökan 
om att flytta vägmärke för 70 km/h på Korkavägen, Vimmerby.    
 

Sammanfattning 
Karl Johansson lämnar ett medborgarförslag om att flytta 70-skyltarna på 
Korkavägen, från deras nuvarande position i jämnhöjd med första infarten 
till Petersborgsvägen, till en plats direkt efter Korkavägens korsning med 
Trekantsvägen.  
 
Vimmerby kommun har mottagit medborgarförslag inlämnat av Karl 
Johansson. Av medborgarförslaget framgår att det finns önskemål om att 
förlänga 50 km/h-sträckan på Korkavägen i Vimmerby.  
 
Karl Johansson menar att raksträckan parallellt med Petersborgsvägen 
inbjuder till högre hastigheter än tillåtna 70 kr/tim. Det finns flera utfarter till 
Korkavägen där, och vägsträckan trafikeras även av barn och hundar.   
 
Korkavägen ligger utanför tättbebyggt område men på kommunens fastighet 
och kommunen är väghållare. 
 
Trafikrådets mening är att avstyrka förslaget då vägen ligger utanför tättbe-
byggt område och bashastigheten är 70 km/h.   
 
Samhällsbyggnadsavdelningen framhåller följande: 
Förslaget om att förlänga 50-sträckan på Korkavägen bör avslås. Vägen 
ligger utanför tättbebyggt område och där är bashastigheten 70 km/h. 
Fordonsförare ska anpassa hastigheten efter rådande förutsättningar.  



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2019-09-03 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inlämnat av Karl Johansson, id 62318  
Kommunfullmäktiges beslut § 142, 2018-09-24 
KS arbetsutskott beslut § 263, 2018-10-09 

 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
___________________ 
 



 

 
 
Samhällsbyggnadsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2019-05-28 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 50 Dnr 2018/000402 109 

Medborgarförslag om att flytta 70-skyltarna på 
Korkavägen. 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att avslå ansökan om att flytta vägmärke för 70 km/h på Korkavägen, 
Vimmerby. 
 
 

Sammanfattning 
Karl Johansson lämnar ett medborgarförslag om att flytta 70-skyltarna på 
Korkavägen, från deras nuvarande position i jämnhöjd med första infarten 
till Petersborgsvägen, till en plats direkt efter Korkavägens korsning med 
Trekantsvägen.  
 
Vimmerby kommun har mottagit medborgarförslag inlämnat av Karl 
Johansson. Av medborgarförslaget framgår att det finns önskemål om att 
förlänga 50 km/h-sträckan på Korkavägen i Vimmerby.  
Karl Johansson menar att raksträckan parallellt med Petersborgsvägen 
inbjuder till högre hastigheter än tillåtna 70 kr/tim. Det finns flera utfarter till 
Korkavägen där, och vägsträckan trafikeras även av barn och hundar.   
 
Korkavägen ligger utanför tättbebyggt område men på kommunens fastighet 
och kommunen är väghållare. 
 
Trafikrådets mening är att avstyrka ansökan då vägen ligger utanför 
tättbebyggt område och bashastigheten är 70 km/h.   
 
Samhällsbyggnadsavdelningen framhåller följande: 
Ansökan om att förlängs 50-sträckan på Korkavägen bör avslås. Vägen 
ligger utanför tättbebyggt område och där är bashastigheten 70 km/h. 
Fordonsförare ska anpassa hastigheten efter rådande förutsättningar. 
 
 



 

 
 
Samhällsbyggnadsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2019-05-28 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Förslag till beslut 
Bo Svensson (C) yrkar bifall 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inlämnat av Karl Johansson, id 62318  
Kommunfullmäktiges beslut § 142, 2018-09-24 
KS arbetsutskott beslut § 263, 2018-10-09 
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
 
___________________ 
 








