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Kommunfullmäktige 

 

 

 

 

Kommunfullmäktiges sammanträde 

Tid: måndagen den 26 mars 2018 kl. 17:30 

Plats: Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby 

 

 Upprop 

 

Informationsärenden 

1.  Val av protokolljusterare 2018 

2.  Meddelanden 2018 

3.  Interpellation från Gudrun Brunegård (KD) om trygghet och säkerhet i hemtjänsten och 

hemsjukvården ställd till Eva Berglund (S) – fråga om interpellation får ställas samt 

interpellationsdebatt 

4.  Ledamöternas frågestund i fullmäktige 2018 

-Fråga från Anneli Jakobsson (SD) till socialnämndens ordförande Eva Berglund (S)  

5.  Nämndernas återredovisning till fullmäktige 2018 

Nämndernas återredovisning till fullmäktige 2018 

-Kommunstyrelsen (samhällsbyggnad och utveckling) 

-Barn- och utbildningsnämnden 

-Socialnämnden 

-Överförmyndaren 

6.  Information från revisorerna till fullmäktige 2018 

Revisor Ulf Svensson 

 

Ärenden för avgörande 

7.  Avgift vid delad placering - återremiss från fullmäktige 

8.  Jämställdhetsplan för Vimmerby kommun. 
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9.  Policy, rutiner och handlingsplan mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier 

10.  Motion om att införa äldrepedagoger på Vimmerby kommuns äldreboende 

11.  Motion om att polisanmäla ensamkommande ungdomar som fått sin ålder uppskriven 

12.  Motion om nya friluftsaktiviteter 

13.  Begäran om tilläggsanslag samt utökad ram från Barn- och utbildningsnämnden - Campus Småland 

14.  Begäran om tilläggsanslag samt utökad ram från Barn- och utbildningsnämnden - Lovskola 

15.  Policy och riktlinjer för upphandling inköpscentralen Västervik 

16.  Riktlinjer och taxor för skyltning och affischering, uteservering, marknad, torghandel och försäljning, 

evenemang och andra markupplåtelser 

17.  Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030 

18.  Överföring av skolhälsovårdsjournal till annan huvudman 

 

Ärenden för beredning 

19.  Inkomna handlingar 

 
Handlingarna finns tillgängliga på administrativa avdelningen, stadshuset, Vimmerby och på 
kommunens webbplats www.vimmerby.se under fliken "Kommun och politik". 
 
Protokollet justeras den 9 april 2018 på administrativa avdelningen, stadshuset, Vimmerby. 
 
Vimmerby den 15 mars 2018 

 

Lennart Nygren 

Ordförande 

 

 

Therese Jigsved 

Kanslijurist 

 

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 

Kanslijurist Therese Jigsved: 0492/ 76 90 06 
 

mailto:kommun@vimmerby.se
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Låneskuld 
 
Den totala låneskulden för Vimmerby kommun och bolagen per 2017-12-31 är 1 088,4 miljoner 
kronor.  Skulden har minskat med ca 43 miljoner sen senaste finansrapporten 2017-09-30.   
 
Vimmerby kommuns, och koncernens, bank Nordea har infört inlåningsavgift. Det vill säga 
kommunen och dess bolag får betala ränta på sin inlåning. För att minimera och undvika denna 
inlåningsavgift amorterar koncernen på sina befintliga lån hos Kommuninvest. Det medför att 
diagram, jämförelse och nyckeltal påverkas i denna rapport.   
 

 
 
Total skuld:  1 088 miljoner 
Kapitalbindning: 2,4 år 
Räntebindning: 2,2 år 
 
 
Kapitalbindning: Tid till tidigast möjliga datum för lånegivarens krav på återbetalning. 
 Målsättningen är att maximalt 50% av utestående skuld får förfalla inom 12 

månader. Övriga kapitalförfall ska spridas jämt över tid.  
 

Räntebindning:  Tid till senaste datum där räntan är fastställd.  
Målsättningen för genomsnittlig räntebindningstid är 2 år med en avvikelse +/- 
12 månader. Maximalt 50 % av skuldportföljen får ha en räntebindning som 
understiger ett år.  

 
 
Vimmerby kommuns lån uppgår till 549 miljoner. Nedan följer redovisning av låneskuld, 
kapitalbindning och räntebindning för Vimmerby Kommun och därefter för respektive bolag.  Se 
bilaga 1 för fullständig förteckning över lån, bindningstid och räntesats för Vimmerby kommun.  

 
 
Vimmerby Kommun 
 
Total skuld:   509 miljoner* 
Kapitalbindning: 1,9 år 
Räntebindning: 1 år 
 
 
*Observera att 189 miljoner av Vimmerby kommuns skuld är ett leasinglån till Vimmerby Energi & 
Miljö AB.  Dessa är ej medräknade i nedan diagram över Vimmerby kommuns kapital och 
räntebindning.   
 
Om vi räknar bort leasinglånet på 189 miljoner från den totala skulden så blir skulden ca 320 
miljoner. Räntebindningen landar då på 50 procent. Det innebär att målsättningen på att maximalt 
50 procent av skuldportföljen får ha en räntebindning som understiger ett år precis uppfylls per sista 
december. 31 procent av kapitalet förfaller inom tolv månader. 
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Vimarhem AB 
 
Total skuld:   249 miljoner  
Kapitalbindning: 3,6 år 
Räntebindning: 3,3 år  
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VEMAB 
 
Total skuld:   330 miljoner     
Kapitalbindning: 2,2 år 
Räntebindning: 3,3 år 
 
 
Utöver ovanstående låneskuld för VEMAB finns en leasing på 244 miljoner som ej är med i 

redovisningen nedan.  Ränterisken för leaseavtalet ligger hos VEMAB vilket är grunden för den 

räntesäkring som finns på 360 mnkr.    

 

 

 

   

 

0

10 000 000

20 000 000

30 000 000

40 000 000

50 000 000

60 000 000

70 000 000

80 000 000

90 000 000

0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 7-10 år

Räntebinding, kr 

0

10 000 000

20 000 000

30 000 000

40 000 000

50 000 000

60 000 000

70 000 000

80 000 000

90 000 000

100 000 000

0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 7-10 år

Kapitalbindning, kr 



Vimmerby Kommun  
Ekonomikontoret 

 

 

 

Låneram 

Vimmerby Kommun och dess bolag håller sig inom den av KF 2016-11-28 § 238 beslutade låneramen 
på 1 528 miljoner kronor.   

 
 

Beslut KF 2016-11-28 §238 Låneram 2017 Utnyttjad 2017-12-31 Återstående lån 

  

 

    

Kommunen 767 509 258 

Vimmerby Energi & Miljö 411 330 81 

VkFAB 30 0 30 

Vimarhem AB  320 249 71 

        

  

 

    

Låneram 1 528 1088 440 

 

 

Borgensåtagande  

Borgensåtagande Vimmerby Kommun 2015 2016 

Kommunalt borgens-förlustansvar avseende egnahem 0 0,1 

Borgen och andra förpliktelser gentemot ”allmännyttan” 293 249 

Borgen och andra förpliktelser gentemot andra kommunala företag 439,3 362,9 

Pensionsförpliktelser 295,5 284,9 

Pensionsförpliktelser löneskatt 71,7 69,1 

Övriga ansvarsförbindelser 4,3 4 

Leasingavtal 0 0 

Summa 1104,1 970 

   

Infriade borgensåtagande 0 tkr 0 tkr 
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Likviditet 

Tillgängliga likvida medel per sista december 2017 var 48 miljoner kronor. Utvecklingen av 

likviditeten i Vimmerby Kommun i början av 2017 ses i nedan graf.   

 

 

 

Utvecklingen av likviditeten för kommunens bolag under 2017 ses i nedan graf.  

 

 

 

Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltnings AB- KLP 
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Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB bildades 1996 med uppgiften att förvalta länets 

kommuner och landstings avsättningar för pensionsändamål.  Verksamheten vilar på ett 

konsortiavtal där ägarna tillsammans kommit överrens om grunderna för verksamheten som ska 

fungera som en buffert avseenden den såkallade ansvarförbindelsen för anställdas 

pensionsförmåner. Vimmerby Kommuns insats är 51 miljoner kronor och nedan ses värdeökningen 

2017.  

Se Vimmerby Kommuns Portföljrapport i bilaga 2. 

 

 

Nedan ses värdeökningen av pensionsplaceringen under 2017 jämfört med åren 2013 - 2016. 

 

 

Bilaga 1  
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Lån Vimmerby Kommun per 2017-12-31 

     

   

     
Lån mnkr Datum 

 
Ränta 

        % 

KI 66528 30 2014-04-11     

  

2018-04-24 
 

2,66% 

KI 92066 20 2017-10-24     

  

2021-09-15 
 

-0,25% 

76136 50 2015-08-12     

  

2020-06-15 
 

1,22% 

73008 40 2015-01-30     

  

2019-01-30 
 

0,68% 

85575 30 2017-02-13     

  

2022-01-27 
 

1,00% 

66530 40 2014-09-16     

  

2018-09-12 
 

2,89% 

70201 30 2014-07-01     

  

2018-06-12 
 

1,72% 

71877 40 2014-11-13     

  

2019-03-12 
 

1,00% 

78069 (rör) 40 2015-12-16     

  

2020-12-01 
 

-0,04% 

KI 72336 (rör)  189 2014-12-16   
     2019-12-16   -0,21% 

     Summa lån  509 
    

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2  Portföljrapport för KLP total 31 december 2017 
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Interpellation till Omsorgsnämndens ordförande Eva Berglund (S) 

 

Trygghet och säkerhet i hemtjänst och hemsjukvård 
 
I Dagens Samhälle nr 9, den 8 mars 2018, finns ett antal artiklar som belyser olika 
perspektiv på kvaliteten i hemtjänst och hemsjukvård. Till stor del gäller det våra 
äldre, men kan också gälla andra som är i behov av samhällets stöd på grund av 
funktionsnedsättningar och/eller sjukdom.  
 
När man är i en utsatt situation och behöver hjälp i sitt hem, bidrar det till tryggheten 
om det är ett begränsat antal personer som cirkulerar. Det ökar möjligheten för den 
enskilde att lära känna personalen. Är det allt för många ansikten som passerar under 
veckans lopp ökar otryggheten. Det kan både gälla känslan av intrång i sitt hem och 
oron att alla dessa personer inte kan veta vilka särskilda behov eller önskemål man 
har. Därför är det ett viktigt kvalitetsmått att hålla antalet så lågt som möjligt.  
 
Dagens Samhälle uppger att kontinuiteten generellt i landet har minskat. Nu möter 
de äldre i snitt femton olika personer bland personalen under två veckor.  
 
En annan artikel belyser skaderisker i hemsjukvården. Forskare vid Karolinska 
Institutet har efter en omfattande journalgranskning konstaterat att mer än var tredje 
patient som får hemsjukvård drabbas av en vårdskada. De vanligaste vårdskadorna i 
hemsjukvård är trycksår, fall och vårdrelaterade infektioner. I de flesta fall krävde 
skadorna sjukvård.  
 
Ett sätt att hitta systematiska kvalitetsbrister i vård och omsorg är Lex Sarah, Lex 
Maria, anmälningar till patientnämnden och så kallade strulrapporter. Med dessa 
som grund kan man hitta återkommande brister och göra riktade 
förbättringsarbeten. Traditionen att anmäla uppkomna fel och brister är dock låg 
inom den kommunala omsorgen och hälso- och sjukvården.   
 
Jag önskar nu få svar på följande frågor: 
 

 Hur många personer i snitt möter en omsorgstagare i Vimmerby kommuns 
vård och omsorg under en tvåveckorsperiod? 

 Är det något område där den enskilde omsorgstagaren möter fler olika 
ansikten än i andra? 

 Hur många fall av trycksår, fall och vårdrelaterade infektioner har inträffat i 
Vimmerby under 2016 och 2017? 

 Hur många anmälningar av uppkomna vårdskador eller tillbud har gjorts i 
Vimmerby kommun under 2016 och 2017 till patientnämnden eller någon 
annanstans? 

 
Vimmerby den 12 mars 2018 
 
 
 
Gudrun Brunegård 



') 

~·~verij~lcj:aierfld/ 
,z_ 

Vimmerbyii:'/3-18 

Enkel fråga till Socialnämndens ordförande Eva Berglund 

VIMMERBY I<DMMUN 
Kommunstyr~lseförvaltningen 
Administrativa avdelningen 

201a .. oa- 1 z 
c-p(ån/0/ 

Nu har de ensamkommande flyttat från Nygård i Locknevi men innan de flyttade dit behövdes det göras 
förbättringar och renoveringar. skattebetalarna har rätt att få veta vart deras pengar går så därför frågar 
jag dig 

Vad har den totala renoveringskostnaden med arbetskostnad inräknad varit? Behövdes det att fräschas 
upp i lokalerna efter att männen flyttat därifrån? 

Anneli Jakobsson 
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Administrativa avdelningen 
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Sida 
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Datum 

2018-01-31  
Referens 

VIMKS 2018/000057/101  

 
Id 

59896  

 

  
Till styrelsen, nämnder och överförmyndare 

Nämndernas återredovisning till fullmäktige 2018 

 

Enligt 6 kap 5 § kommunallagen (KL) (tidigare 3 kap 15 §) ska nämnderna 

redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige 

lämnat till dem. Uppföljningen är till för att ge fullmäktige möjlighet att styra 

den kommunala verksamheten och för att man ska kunna utläsa resultaten i 

förhållande till de politiska besluten. 

 

Enligt arbetsordningen för fullmäktige ska varje nämnd lämna redovisning till 

fullmäktige två gånger per år. Redovisning ska ske under sammanträdena i 

februari, mars, september och oktober. Fullmäktiges ordförande fastställer vid 

årets början en turordningsplan för nämndernas återredovisning.  

 

Redovisningen ska bland annat omfatta information om verkställandet av de 

uppdrag som fullmäktige beslutat ge nämnderna, men även information om 

andra aktuella ärenden och åtgärder utifrån de perspektiv som finns i de 

balanserade styrkorten; ekonomi, medarbetare, kvalitet och utveckling. 

 

Då kommunstyrelsen fått verksamhet från tidigare samhällsbyggnadsnämnden 

och kultur- och fritidsnämnden behöver kommunstyrelsen lämna redovisning 

vid varje tillfälle uppdelat på lednings- och styrfunktionen vid ena tillfället och 

verksamhetsfrågor från samhällsbyggnadsavdelningen och 

utvecklingsavdelningen vid det andra tillfället. 

 

Redovisningen bör vara max 10 minuter lång. Efter redovisningen kan 

fullmäktigeledamöterna ställa frågor. Det bör vara nämndsordföranden som 

lämnar redovisningen, men förvaltningschef /avdelningschef eller dennes 

ställföreträdare bör finnas med som stöd vid frågestund.  

 

Senast sammanträdesdagen mailas material till sekreteraren som en förberedelse 

inför sammanträdet. Redogörelsen laddas ner på Plenisalens dator och används 

vid redovisningen samt registreras i Ciceron. 

 

LENNART NYGREN 

Kommunfullmäktiges ordförande 

 

genom  

 

 

Therese Jigsved 

Kanslijurist 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/
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Plan för nämndernas återredovisning till fullmäktige 2018 
 

Fullmäktiges sammanträde den 26 februari 2018 
 

Kommunstyrelsen 
Redovisning avseende kommunstyrelsens lednings- och styrningsfunktion av 

verkställigheten av uppdrag till kommunstyrelsen som berör denna del samt 

information om styrelsens verksamhet i denna del utifrån perspektiven ekonomi, 

medarbetare, kvalitet och utveckling. 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

Redovisning av verkställigheten av uppdrag till barn- och utbildningsnämnden 

samt information om nämndens verksamhet utifrån perspektiven ekonomi, 

medarbetare, kvalitet och utveckling.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Redovisning av verkställigheten av uppdrag till miljö- och byggnadsnämnden 

samt information om nämndens verksamhet utifrån perspektiven ekonomi, 

medarbetare, kvalitet och utveckling. 

 

 

 

Fullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 
 

Kommunstyrelsen  

Redovisning från samhällsbyggnadsavdelningen och utvecklingsavdelningen av 

verkställigheten av uppdrag till kommunstyrelsen som berör dessa avdelningar, 

redovisning av verkställda investeringsprojekt samt information om styrelsens 

verksamhet i dessa delar utifrån perspektiven ekonomi, medarbetare, kvalitet och 

utveckling. 

 

Socialnämnden 

Redovisning av verkställigheten av uppdrag till socialnämnden samt information 

om nämndens verksamhet utifrån perspektiven ekonomi, medarbetare, kvalitet 

och utveckling. 

 

Överförmyndaren 

Redovisning av verkställigheten av uppdrag till överförmyndaren samt 

information om överförmyndarens verksamhet utifrån perspektiven ekonomi, 

medarbetare, kvalitet och utveckling. 

 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/
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Fullmäktiges sammanträde den 24 september 2018 
 

Kommunstyrelsen 
Redovisning avseende kommunstyrelsens lednings- och styrningsfunktion av 

verkställigheten av uppdrag till kommunstyrelsen som berör denna del samt 

information om styrelsens verksamhet utifrån perspektiven ekonomi, 

medarbetare, kvalitet och utveckling. 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

Redovisning av verkställigheten av uppdrag till barn- och utbildningsnämnden 

samt information om nämndens verksamhet utifrån perspektiven ekonomi, 

medarbetare, kvalitet och utveckling.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Redovisning av verkställigheten av uppdrag till miljö- och byggnadsnämnden 

samt information om nämndens verksamhet utifrån perspektiven ekonomi, 

medarbetare, kvalitet och utveckling.  

 

 

 

Fullmäktiges sammanträde den 15 oktober 2018 
 

Kommunstyrelsen 

Redovisning från samhällsbyggnadsavdelningen och utvecklingsavdelningen av 

verkställigheten av uppdrag till kommunstyrelsen som berör dessa avdelningar, 

redovisning av verkställda investeringsprojekt samt information om styrelsens 

verksamhet i dessa delar utifrån perspektiven ekonomi, medarbetare, kvalitet och 

utveckling. 

 

Socialnämnden 

Redovisning av verkställigheten av uppdrag till socialnämnden samt information 

om information om nämndens verksamhet utifrån perspektiven ekonomi, 

medarbetare, kvalitet och utveckling. 

 

Överförmyndaren 

Redovisning av verkställigheten av uppdrag till överförmyndaren samt 

information om överförmyndarens verksamhet utifrån perspektiven ekonomi, 

medarbetare, kvalitet och utveckling. 

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

1(3) 

Datum 

2018-02-14  
Referens 

 VIMKS 2018/000057 
Id 59434 

 
  

 

Register över fullmäktiges uppdrag till nämnderna  
1 januari – 31 december 2017 

 

Bakgrund 
Enligt 6 kap 5 § kommunlagen (tidigare 3 kap 15 §) ska nämnderna redovisa till 

fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till 

dem. Nämnderna ansvarar för sin verksamhet inför fullmäktige. 
 

För att underlätta fullmäktiges möjlighet att följa upp fattade beslut ska uppdrag 

lämnade till nämnderna föras på ett särskilt register. Detta är en av åtgärderna i 

projektplanen för utveckling av återredovisning till fullmäktige som revisions- 

och demokratiberedningen godkände 2009-04-17, § 20.  

 

Registret blir allmän offentlig handling och görs tillgängligt bland annat för 

fullmäktiges ordförande.  Registret är tänkt att vara ett stöd i arbetet med 

uppföljningen av fullmäktiges ärenden. Det kan också vara ett stöd för 

nämndsordföranden och förvaltningschefen att se en sammanställning av uppdrag 

som åvilar nämnden.  

 

Då beredningen och statusen för motioner och medborgarförslag redovisas för sig 

finns remittering av motioner och medborgarförslag ej med i detta register.  

 

Beslut som ska verkställas finns ej heller med i detta register utan endast olika 

uppdrag att ta fram ett förslag som ska upp för beslut i fullmäktige igen finns 

med.  

 

 
Hur registret förs 

 

Registret förs årsvis i kronologisk ordning och avslutas efter det sista 

fullmäktigesammanträdet för året.  

 

Varje nämnd redovisas för sig och till varje uppdrag görs en beskrivning av 

uppdraget samt hänvisas till fullmäktiges beslut och beslutsdatum. 
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Tjänsteskrivelse 
Sida 

2(3) 

Datum 

2018-02-14 
Referens 

VIMKS 2018/000057 
Id 59434 
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Kommunstyrelsen 

KF § 9, 2017-01-30 Dnr 2016/385  Kod 212 

Aktualiseringsprövning av gällande översiktsplan (ÖP 2007) under 
innevarande mandatperiod 2014-2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 

att  förklara Vimmerby kommuns översiktsplan som helhet aktuell och kan 

fortsätta att gälla som utgångspunkt för den fysiska planeringen, 

 

att  godkänna aktualitetsprövningen och dess bedömning, 

 

att  ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över framtida arbete med översiktsplanen 

efter att länsstyrelsen inkommit med en sammanfattande redogörelse.  

 

 
KF § 200, 2017-10-23  Dnr 2017/000423   Kod 821  
 
Taxor och avtal Ceosvallen 2018  
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar med ändring av kommunstyrelsens förslag att 

återremittera ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen att taxorna för 2018 ska 

anpassas i syfte att bättre stämma överens med taxorna för kommunens övriga 

anläggningar. 

 

 
KF § 256, 2017-12-18   Dnr 2017/000494  Kod 024  
 
Översyn av arvoden till förtroendevalda med anledning av förändrat 
arbetssätt för socialjour  
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag och med 

ändring av socialnämndens beslut, att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Inga uppdrag till barn- och utbildningsnämnden under 2017. 

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 
Inga uppdrag till miljö- och byggnadsnämnden under 2017. 
 

 

Socialnämnden 
Inga uppdrag till socialnämnden under 2017. 

 

 

Valnämnden 
Inga uppdrag till valnämnden under 2017. 

 

 

Överförmyndare 
Inga uppdrag till överförmyndare under 2017. 

 

_____ 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 25 Dnr 2018/000057  Kod 101 

Nämndernas återredovisning till fullmäktige 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde lämnas återredovisning från 

 

Kommunstyrelsen - Tomas Peterson (M) 

Miljö- och byggnadsnämnden - Lars-Inge Green (S) och miljö- och 

byggnadschef Anders Helgée 

 

Återredovisning från barn- och utbildningsnämnden tas upp vid 

nästkommande sammanträde p g a att ordföranden inte är närvarande vid 

dagens sammanträde.  

 

Deltagande i frågestund 

Lennart Nygren (S).  

 

Beslutsunderlag 

Återredovisning från kommunstyrelsen, Id 59981 

Återredovisning från miljö- och byggnadsnämnden, Id 59996 

 

___________________ 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 63 Dnr 2017/000499 040 

Avgift vid delad placering - återremiss från fullmäktige 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med barn- och utbildningsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att avgiften för plats i förskola, pedagogisk 

omsorg och fritidshem vid delad placering fördelas procentuellt efter 

inkomst i respektive vårdnadshavares hushåll och att ändringen gäller från 

och med 1 april 2018.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun tillämpar maxtaxa för plats i pedagogisk omsorg, 

förskola och fritidshem. Maxtaxa innebär att det finns ett tak för hur hög 

avgiften får bli för olika familjer. Nivåerna justeras varje år och meddelas 

kommunerna av Skolverket. Vid växelvis boende där vårdnadshavare har 

delad placering blir det två avgifter för samma barn. 

 

Idag betalar varje vårdnadshavares hushåll max halva avgiften av taket för 

maxtaxa. Den inkomst varje hushåll uppger ändras idag manuellt i det 

administrativa systemet till max hälften av beloppet för taket i maxtaxa. 

Möjligheten att kontrollera om hushållet lämnat rätt inkomstuppgifter kan då 

inte kontrolleras bakåt i tiden. 

 

I det administrativa systemet för hantering av avgifter finns möjligheten att 

fördela avgiften procentuellt efter vårdnadshavarnas hushålls inkomster vid 

delad placering. Det innebär att avgiften blir rättvisare fördelad men att 

maxtaket fortfarande gäller per barn. En procentuell fördelning minskar det 

administrativa arbetet med avgifter vid delad placering. 

 

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2018 att återremittera ärendet för 

utreda hur förslaget från barn- och utbildningsnämnden eventuellt ytterligare 

påverkar fördelningsprinciper mellan föräldrar med delad vårdnad samt 

jämföra även med hur andra kommuner hanterat denna fråga. 

 

Vid dagens sammanträde redogör Betram Stenlund, kvalitetssamordnare och 

Birgitha Sahlin, förvaltningschef för ärendet.  



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 

avgiften för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem vid delad 

placering fördelas procentuellt efter inkomst i respektive vårdnadshavares 

hushåll och att ändringen gäller från och med 1 januari 2018. 

 

Peter Högberg (S) yrkar med instämmande av Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag. 

 

Tomas Peterson (M) yrkar att ändringen börjar gälla från och med den 1 

april.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller föreliggande förslag med 

ändringen att det börjar gälla från 1 april 2018.  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-10-25 § 161 

Arbetsutskottets beslut 2017-11-14 § 281 

Kommunstyrelsens beslut 2017-12-05, § 316 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-18, KF § 253 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-01-29 § 13 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ekonomiavdelningen      

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(3) 

Sammanträdesdatum 

2018-01-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 13 Dnr 2017/000499 Kod 040 

Avgift vid delad placering 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för utreda hur 

förslaget från barn- och utbildningsnämnden eventuellt ytterligare påverkar 

fördelningsprinciper mellan föräldrar med delad vårdnad samt jämföra även 

med hur andra kommuner hanterat denna fråga. 

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun tillämpar maxtaxa för plats i pedagogisk omsorg, 

förskola och fritidshem. Maxtaxa innebär att det finns ett tak för hur hög 

avgiften får bli för olika familjer. Nivåerna justeras varje år och meddelas 

kommunerna av Skolverket. Vid växelvis boende där vårdnadshavare har 

delad placering blir det två avgifter för samma barn. 

 

Idag betalar varje vårdnadshavares hushåll max halva avgiften av taket för 

maxtaxa. Den inkomst varje hushåll uppger ändras idag manuellt i det 

administrativa systemet till max hälften av beloppet för taket i maxtaxa. 

Möjligheten att kontrollera om hushållet lämnat rätt inkomstuppgifter kan då 

inte kontrolleras bakåt i tiden. 

 

I det administrativa systemet för hantering av avgifter finns möjligheten att 

fördela avgiften procentuellt efter vårdnadshavarnas hushålls inkomster vid 

delad placering. Det innebär att avgiften blir rättvisare fördelad men att 

maxtaket fortfarande gäller per barn. En procentuell fördelning minskar det 

administrativa arbetet med avgifter vid delad placering. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18 i enlighet med Micael 

Glennfalks (M) förslag att bordlägga frågan till nästa sammanträde. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag på nytt efter 

bordläggningen. 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(3) 

Sammanträdesdatum 

2018-01-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med barn- och utbildningsnämnden 

kommunfullmäktige besluta att avgiften för plats i förskola, pedagogisk 

omsorg och fritidshem vid delad placering fördelas procentuellt efter 

inkomst i respektive vårdnadshavares hushåll och att ändringen gäller från 

och med 1 januari 2018. 

 

 

Deltagande i debatt 
Marie Nicholson (M) 

Lis-Astrid Andersson (S) 

Erik Paulsson (C) 

Gudrun Brunegård (KD) 

Lars Johansson (V) 

 

 

Yrkanden 
Lis-Astrid Andersson (S) yrkar med instämmande av Lars Johansson (V) 

bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Erik Paulsson (C) yrkar med instämmande av Gudrun Brunegård (KD) och 

Marie Nicholson (M) återremiss av ärendet med hänvisning till att utreda hur 

förslaget från barn- och utbildningsnämnden eventuellt ytterligare påverkar 

fördelningsprinciper mellan föräldrar med delad vårdnad samt jämföra även 

med hur andra kommuner hanterat denna fråga. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att två yrkanden föreligger, varav ett återremissyrkande 

som ska avgöras först. 

 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 

finner att ärendet ska avgöras idag. Votering begärs och följande 

voteringsproposition ställs upp och godkänns. 

 

Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja. 

 

Den som vill att ärendet ska återremitteras i enlighet med Erik Paulssons (C) 

återremissyrkande röstar nej. 

 

Omröstningen utfaller med resultatet 17 ja-röster och 24 nej-röster. 

Fullmäktige beslutar således att återremittera ärendet. 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 3(3) 

Sammanträdesdatum 

2018-01-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-10-25 § 161 

Arbetsutskottets beslut 2017-11-14 § 281 

Kommunstyrelsens beslut 2017-12-05, § 316 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-18, KF § 253 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden 

     Bilaga 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2017-12-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 253 Dnr 2017/000499  Kod 040 

Avgift vid delad placering 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Micael Glennfalks (M) förslag 

att bordlägga frågan till nästa sammanträde.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun tillämpar maxtaxa för plats i pedagogisk omsorg, 

förskola och fritidshem. Maxtaxa innebär att det finns ett tak för hur hög 

avgiften får bli för olika familjer. Nivåerna justeras varje år och meddelas 

kommunerna av Skolverket. Vid växelvis boende där vårdnadshavare har 

delad placering blir det två avgifter för samma barn. 

 

Idag betalar varje vårdnadshavares hushåll max halva avgiften av taket för 

maxtaxa. Den inkomst varje hushåll uppger ändras idag manuellt i det 

administrativa systemet till max hälften av beloppet för taket i maxtaxa. 

Möjligheten att kontrollera om hushållet lämnat rätt inkomstuppgifter kan då 

inte kontrolleras bakåt i tiden. 

 

I det administrativa systemet för hantering av avgifter finns möjligheten att 

fördela avgiften procentuellt efter vårdnadshavarnas hushålls inkomster vid 

delad placering. Det innebär att avgiften blir rättvisare fördelad men att 

maxtaket fortfarande gäller per barn. En procentuell fördelning minskar det 

administrativa arbetet med avgifter vid delad placering. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med barn- och utbildningsnämnden 

kommunfullmäktige besluta att avgiften för plats i förskola, pedagogisk 

omsorg och fritidshem vid delad placering fördelas procentuellt efter 

inkomst i respektive vårdnadshavares hushåll och att ändringen gäller från 

och med 1 januari 2018. 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2017-12-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Deltagande i debatt 
Micael Glennfalk (M) 

Magnus Gustafsson (M) 

 

 

Yrkanden 
Micael Glennfalk (M) yrkar med instämmande av Magnus Gustafsson (M) 

bordläggning av ärendet. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att två förslag föreligger, varav ett bordläggningsärende.  

 

Ordföranden frågar fullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas 

och finner att ärendet ska avgöras idag. Votering begärs och följande 

voteringsproposition ställs upp och godkänns. 

 

Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja. 

 

Den som vill att ärendet ska bordläggas röstar nej. 

 

Resultatet från omröstningen är 25 ja-röster, 17 nej-röster och 2 som avstår. 

Vid fråga om bordläggning krävs minst en tredjedel av rösterna och 

ordföranden finner att fullmäktige därför beslutar att bordlägga frågan. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-10-25 § 161 

Arbetsutskottets beslut 2017-11-14 § 281 

Kommunstyrelsens beslut 2017-12-05, § 316 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

     Bilaga 

___________________ 

 



     SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  16 (32) 

   Sammanträdesdatum 

   2017-10-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

 
 
Protokolljusterare 
 

 
 

 
 

 
 

 
Utdragsbestyrkning 

 

 

 

 

 

BUN § 161 Dnr 2017/186/710 

    

Avgift vid delad placering  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

 kommunfullmäktige att besluta att avgiften för plats i förskola, pedagogisk 

 omsorg och fritidshem vid delad placering fördelas procentuellt efter inkomst i 

 respektive vårdnadshavares hushåll och att ändringen gäller från och med 1 

 januari 2018.  
     

Ärendet 

 Vimmerby kommun tillämpar maxtaxa för plats i pedagogisk omsorg, förskola 

 och fritidshem. Maxtaxa innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften får bli 

 för olika familjer. Nivåerna justeras varje år och meddelas kommunerna av 

 Skolverket. Vid växelvisboende där vårdnadshavare har delad placering blir det 

 två avgifter för samma barn.  

 Idag betalar varje vårdnadshavares hushåll max halva avgiften av taket för 

 maxtaxa. Den inkomst varje hushåll uppger ändras idag manuellt i det 

 administrativa systemet till max hälften av beloppet för taket i maxtaxa. 

 Möjligheten att kontrollera om hushållet lämnat rätt inkomstuppgifter kan då 

 inte kontrolleras bakåt i tiden.  

 I det administrativa systemet för hantering av avgifter finns möjligheten att 

 fördela avgiften procentuellt efter vårdnadshavarnas hushålls inkomster vid 

 delad placering. Det innebär att avgiften blir rättvisare fördelad men att 

 maxtaket fortfarande gäller per barn. En procentuell fördelning minskar det 

 administrativa arbetet med avgifter vid delad placering.  

 Förvaltningens bedömning 

 Förvaltningens bedömning är att avgiften vid delad placering bör fördelas 

 procentuellt för varje vårdnadshavares hushåll. Det medför ökad rättvisa, 

 minskad administration och möjlighet att vid kontroll av lämnade 

 inkomstuppgifter justera avgiften retroaktivt. 
 

Yrkanden 

  Peter Karlsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

 

Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 22686). 

  

______ 
  

  



     SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  17 (32) 

   Sammanträdesdatum 

   2017-10-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

 
 
Protokolljusterare 
 

 
 

 
 

 
 

 
Utdragsbestyrkning 

 

 
Beslutet ska skickas till  

Kommunstyrelsen  
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2018-03-06 
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§ 64 Dnr 2016/000619 803 

Jämställdhetsplan för Vimmerby kommun. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 

"Jämställdhet, en mänsklig rättighet – plan för jämställdhetsarbete i 

Vimmerby kommun”.  

 

Sammanfattning 

Ett jämställt samhälle betyder ett samhälle där antalet kvinnor och män är 

jämt fördelade inom alla områden. Det jämställda samhället innefattar också 

att kvinnor och mäns kompetens, erfarenhet, värderingar och utbildning tas 

till vara lika mycket för att driva och berika en positiv samhällsutvecklingen. 

Jämställdhet är en jämlikhetsfråga och handlar specifikt om jämlikhet mellan 

könen. Jämlikhet är ett vitt begrepp och övergriper till exempel jämlikhet 

oavsett religion, könsidentitet, funktionshinder, sexuell läggning, 

funktionshinder och etnicitet. 

 

Uppdraget att ge förslag till en Jämställdhetsplan för Vimmerby kommun 

kommer från ”Folkhälsoplan för Vimmerby kommun 2015-2018”, antagen 

av kommunfullmäktige 2014-12-15 §249. Samverkans- och 

Folkhälsogruppen (SoF) fick uppdraget att vara styrgrupp och det praktiska 

genomförandet delegerades till Anja Persson utvecklingsavdelningen. Till 

sin hjälp har hon haft en referensgrupp med representanter från 

kommunstyrelseförvaltning, barn- och utbildningsförvaltning och 

socialförvaltning.    

 

Vid dagens sammanträde redogör Anders Degerman, folkhälsosamordnare 

och Anja Persson, ungdomspedagog för ärendet.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att anta "Jämställdhet, 

en mänsklig rättighet – plan för jämställdhetsarbete i Vimmerby kommun”. 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar, med instämmande av Helen Nilsson (S), 

bifall till föreliggande förslag.  



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Jämställdhetsplan Id 58508 

Tjänsteskrivelse, Anders Degerman, enhetschef folkhälsa 2017-11-14 Id 

58508 

Arbetsutskottets beslut 2017-11-14 § 279 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 
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Ärendet 

Ett jämställt samhälle betyder ett samhälle där antalet kvinnor och män är jämt 

fördelade inom alla områden. Det jämställda samhället innefattar också att 

kvinnor och mäns kompetens, erfarenhet, värderingar och utbildning tas till vara 

lika mycket för att driva och berika en positiv samhällsutvecklingen. Jämställdhet 

är en jämlikhetsfråga och handlar specifikt om jämlikhet mellan könen. Jämlikhet 

är ett vitt begrepp och inbegriper till exempel jämlikhet oavsett religion, 

könsidentitet, funktionshinder, sexuell läggning, funktionshinder och etnicitet . 
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Uppdraget att ge förslag till en Jämställdhetsplan för Vimmerby kommun 
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fick uppdraget att vara styrgrupp och det praktiska genomförandet delegerades till 

Anja Persson utvecklingsavdelningen.   Anja har till sin hjälp haft en 

referensgrupp med representanter från kommunstyrelseförvaltning, barn- och 

utbildningsförvaltning och socialförvaltning.    
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§ 279 Dnr 2016/000619 803 

Jämställdhetsplan för Vimmerby kommun. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att anta "Jämställdhet, 

en mänsklig rättighet – plan för jämställdhetsarbete i Vimmerby kommun”.  

 

Sammanfattning 

Ett jämställt samhälle betyder ett samhälle där antalet kvinnor och män är 

jämt fördelade inom alla områden. Det jämställda samhället innefattar också 

att kvinnor och mäns kompetens, erfarenhet, värderingar och utbildning tas 

till vara lika mycket för att driva och berika en positiv samhällsutvecklingen. 

Jämställdhet är en jämlikhetsfråga och handlar specifikt om jämlikhet mellan 

könen. Jämlikhet är ett vitt begrepp och övergriper till exempel jämlikhet 

oavsett religion, könsidentitet, funktionshinder, sexuell läggning, 

funktionshinder och etnicitet. 

 

Uppdraget att ge förslag till en Jämställdhetsplan för Vimmerby kommun 

kommer från ”Folkhälsoplan för Vimmerby kommun 2015-2018”, antagen 

av kommunfullmäktige 2014-12-15 §249. Samverkans- och 

Folkhälsogruppen (SoF) fick uppdraget att vara styrgrupp och det praktiska 

genomförandet delegerades till Anja Persson utvecklingsavdelningen. Till 

sin hjälp har hon haft en referensgrupp med representanter från 

kommunstyrelseförvaltning, barn- och utbildningsförvaltning och 

socialförvaltning.    
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Inledning 

En av två jämställdhetsplaner 
Det finns för närvarande två jämställdhetsplaner i Vimmerby kommun. Vilka de är och hur de skiljer 

sig beskrivs här nedan: 

1. Jämställdhet, en mänsklig rättighet – Plan för jämställdhet bland medborgarna i 

Vimmerby kommun 

Denna jämställdhetsplan är också den du läser i just nu. Den har som syfte att främja jämställdheten 

bland alla medborgarna i Vimmerby kommun. De som ska arbeta utifrån denna jämställdhetsplan är 

alla kommunanställda. Målen som är formulerade i denna jämställdhetsplan ska alltså appliceras på de 

arbetsuppgifter som utförs i kommunens alla verksamheter och som därmed berör alla eller delar av 

befolkningen i kommunen. 

2. Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter hos Vimmerby kommun 

Denna handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter inkluderar en jämställdhetsplan som en 

arbetsplats enligt lag ska upprätta var tredje år. Denna jämställdhetsplan syftar till att främja 

jämställdheten bland Vimmerby kommuns anställda, det vill säga, på arbetsplatsen. De som ska arbeta 

utifrån denna plan är ledningsgruppen, personalavdelningen och alla chefer.  

Övriga styrdokument som berör jämställdhet 
I dokumentet ”Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022” beskrivs 

sju visioner med tillhörande mål. Visionen ”Kommunen – en attraktiv arbetsgivare” 

innehåller ett mål som är direkt kopplat till jämställdhet nämligen att ”Kommunen ska verka 

för jämställdhet och mångfald”.1 

Även några av de andra visionerna och målen kan kopplas till jämställdhet. Några exempel 

följer här: 

”Ett friare Vimmerby”: ”Kommunen ska verka för ett samhälle utan fördomar och 

kriminalitet”,” en god uppväxtmiljö, skolgång och fritid för barn och ungdomar” samt 

”medborgarnas hälsa”. 

”Ett tryggare Vimmerby”: ”Kommunen ska verka för medborgarnas trygghet i 

lokalsamhället”,” polisiär närvaro och minskad kriminalitet och hög kvalité i 

välfärdstjänsterna”. 

Förutom ”Visioner och övergripande mål för Vimmerby 2012-2011” finns även jämställdhet 

med som grund för Folkhälsoplanens mål.2 
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Vad är jämställdhet? 
”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna 

liv”.3 

Ett jämställt samhälle betyder ett samhälle där antalet kvinnor och män är jämt fördelade 

inom alla områden.4 Det jämställda samhället innefattar också att kvinnor och mäns 

kompetens, erfarenhet, värderingar och utbildning tas till vara lika mycket för att driva och 

berika en positiv samhällsutvecklingen. Jämställdhet är en jämlikhetsfråga och handlar 

specifikt om jämlikhet mellan könen. Jämlikhet är ett vitt begrepp och inbegriper till exempel 

jämlikhet oavsett religion, könsidentitet, funktionshinder, sexuell läggning, funktionshinder 

och etnicitet.4  

Intersektionalitet 

Begreppet intersektionalitet innebär en bredare syn på de samhällsstrukturer som påverkar en 

människa. Jämställdhet handlar i stort om förhållandet mellan kvinnor och män och innehåller 

olika dimensioner utifrån exempelvis rasifiering, klass, genus5
, sexualitet och ålder.6 Lykke 

beskriver i en definition av intersektionalitet att sociokulturella hierarkier och maktordningar 

som finns i samhället påverkar varandra och skapar inkludering och exkludering utifrån de 

olika dimensionerna.6 Intersektionalitet visar att människors samhälleliga förutsättningar och 

möjligheter inte bara påverkas av en dimension utan av flera.7  

Ett exempel som Almén anger är den ojämna könsfördelningen på gymnasieprogrammen.8 De 

stereotypiska föreställningarna om kvinnor och män i samhället påverkar valet av 

gymnasieprogram och bidrar därmed till den ojämna könsfördelningen. Gymnasievalen beror 

också på föräldrarnas utbildningsbakgrund. De barnen med föräldrar med låg utbildning 

tenderar också att välja yrkesutbildningar i större utsträckning än barnen med högutbildade 

föräldrar. Det är också i yrkesutbildningarna som den ojämna könsfördelningen oftast finns. 

Det krävs alltså en intersektionell analys av vad som påverkar valen av gymnasieprogrammen, 

nämligen sambandet mellan kön och föräldrars utbildningsnivå. Intersektionalitet är grunden 

till varför ett samhälle alltid ska arbeta med kön men aldrig bara med kön.8  

Jämställdhet och hälsa 

Forskning inom hälsa har till stor del fokuserat på individuella beteendeförändringar vilket på 

senare tid varit starkt kritiserat.9 Kritiken grundar sig på att forskningen inte tagit hänsyn till 

de strukturer och sociala sammanhang som beteenden formats i och påverkats av. Den nya 

forskningens fokus på sociala sammanhang och strukturer belyser jämställdhet som en 

hälsofrämjande faktor.9 

Låg politisk delaktighet, låga ekonomiska tillgångar och ojämn arbetsfördelning, på såväl 

arbetet som i hemmet, är generellt relaterat till ohälsa hos både kvinnor och män.9 

Hälsoeffekterna av jämställdheten för varje enskild individ (exempelvis arbetsfördelning, 

föräldraledighet, arbete och inkomst) är beroende av kommunen och samhällets jämställdhet i 

stort (till exempel politisk delaktighet, löneskillnader, könssegregerade arbeten). Pappor som 

lever ett jämställt liv i ett jämställt samhälle har lägre risk för sjukskrivning.9 
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Jämställdhet och ekonomi 

I en motion till riksdagen bekräftas avsaknaden av utredningar om vad ojämställdhet kostar 

det svenska samhället. Ett område som dock genomgått en ekonomisk utredning är mäns våld 

mot kvinnor. Den ekonomiska utredningen gjordes av socialstyrelsen år 2006.10 

Kostnaden för sjukvård till följd av mäns våld mot kvinnor är till stor del dold eftersom 

kvinnor behandlas för skador som sjukvården inte uppdagar är orsakade av misshandel. 

Socialstyrelsens ekonomiska utredning är den mest omfattande inom mäns våld mot kvinnor 

och den uppskattade årskostnaderna till 2695-3300 miljoner kronor. Socialstyrelsens 

utredning omfattade dock inte flera av de indirekta kostnaderna. De indirekta kostnaderna 

innebär kostnader för förlorad arbetsinkomst, nedsatt arbetsförmåga, sjukvård, psykiskt 

lidande och självmord. I en norsk utredning från 2012 uppgick de norska samhällskostnaderna 

för mäns våld mot kvinnor till 4,5-6 miljarder kronor vilket skulle kunna indikera kostnaderna 

även för det svenska samhället.11  

Gällande jämställdhetens påverkan på den enskilda individens ekonomi handlar kvinnors 

frigörande och ekonomiska oberoende i första hand om tillgång till arbetsmarknad och löner. 

Egen inkomst ökar individens makt att påverka beslut i familjen och möjlighet att lämna ett 

förhållande utan att riskera att hamna i ekonomisk kris.12 

Jämställdhet i världen 

FN:s kvinnokonvention 

Förenta nationerna (FN) arbetar ständigt med att förbättra jämställdheten i världen och har 

jämställdhet som ett av sina nio milleniemål.13 

FN grundade kvinnokonventionen 1979 och året därpå ratificerade Sverige konventionen. 

Artiklarna ett till fem handlar om könsdiskrimineringens normer och utbreddhet och att 

avveckla diskriminering av kvinnor i stort. Artiklarna sex till 16 handlar om vilka åtgärder 

staten är skyldig att göra i olika sammanhang där diskriminering av kvinnor förekommer. 

Resterande artiklar handlar om hur staten ska arbeta med kvinnokonventionen.14 

Nulägesrapport 

År 2014 gjordes en rapport om jämställdheten i världen utifrån de satta millenniemålen.13 

Målen mäts genom antal flickor och pojkar samt kvinnor och män som går i skolan och på 

universitet, andel kvinnor och män som är representerade i parlamenten samt representationen 

och förhållanden på arbetsmarknaden. 

I rapporten från 201413 var nästan 50 procent av skolbarnen flickor. Andelen kvinnor har ökat 

i världens parlament från 14 procent år 2000 till 22 procent år 2014. Andelen 

förvärvsarbetande kvinnor har ökat från 35 procent 1990 till 40 procent 2012. Det är däremot 

ofta kvinnor som innehar otrygga anställningar med sämre arbetsförhållanden. Det är också 

hög arbetslöshet bland kvinnor som beror på svårigheter att balansera arbete och familjeliv, 

kvinnans ställning i samhället samt olika typer av anställningsregler.13  
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Jämställdhet i Sverige 

Jämställdhetspolitiska mål 

Regeringens proposition3 innehöll de jämställdhetspolitiska målen som sedan antogs i maj 

2006. Det jämställdhetspolitiska huvudmålet är: 

 Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 

De jämställdhetspolitiska delmålen är: 

 En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män skall ha samma rätt och 

möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för 

beslutsfattandet. 

 

 Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män skall ha samma möjligheter och villkor i 

fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. 

 

 En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män skall 

ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor. 

 

 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, skall ha 

samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 

CEMR-deklarationen 

Förutom de jämställdhetspolitiska målen finns även CEMR- deklarationen (The Council of 

European Municipalities and Regions) som antogs 2006.15 CEMR-deklarationen utgår från 

kommuners och regioners närhet till människor och därmed stora möjligheter till att 

genomföra jämställdhetsarbete på lokal nivå. CEMR-deklarationen består av sex principer 

vilka är följande: 

1. Jämställdhet är en grundläggande rättighet. 

2. För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra 

missgynnanden bekämpas. 

3. Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning 

för ett demokratiskt samhälle. 

4. Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet. 

5. Jämställdhetsintegrering av alla kommunens/regionens verksamheter är nödvändiga 

för att främja jämställdhet. 

6. Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är nödvändigt för att 

jämställdhetsarbetet ska nå framgång.15 

 



Dnr 

 Id 

7 
 

 

Lagar 

Enligt kommunallagen16 ska kommunen behandla sin befolkning lika om det inte finns 

sakliga skäl för något annat. Diskrimineringslagen är en annan lag vars grunder innefattar att 

ingen får diskrimineras på grund av sitt kön. Lagen mot diskriminering gäller bland annat i 

skolor och i socialtjänsten.17  

Nulägesrapport 

Sverige är det fjärde mest jämställda landet i världen 2014 enligt World Economic Forum:s 

rapport ”The Global Gender Gap Report 2014”. Världens mest jämställda land är Island följt 

av Finland och Norge. Mätningarna görs inom områdena: hälsa, ekonomi, utbildning och 

politik.18 

Statistiska Centralbyrån4 ger vartannat år ut en jämställdhetsrapport som heter ”På tal om 

kvinnor och män” som grundligt återger den nuvarande jämställdheten i Sverige utifrån 

statistik. De områden som rapporteras är: befolkning, hälsa, utbildning, tidsanvändning, 

omsorg, förvärvsarbete, lön, inkomst, kriminalitet samt inflytande och makt.  

Statistiken i SCB:s jämställdhetsrapport ”På tal om kvinnor och män”4 visar bland annat att: 

 Kvinnor lever i snitt fyra år längre än män. 

 Fler kvinnor än män lider av ängslan, oro eller ångest. 

 Den största dödsorsaken bland män 15 – 44 år är olyckor och våld och är 

procentuellt tre gånger så stort som hos kvinnor i samma ålder. 

 Fler kvinnor än män har eftergymnasial utbildning. 

 Pojkar har betydligt lägre slutbetyg än flickor i slutet på årskurs nio. 

 Kvinnor lägger mindre tid av sitt dygn på betalt arbete och mer tid på 

obetalt arbete (hemarbete) än män. 

 Fler kvinnor än män känner oro över att bli utsatt för misshandel och 

överfall, känner sig otrygga utomhus och väljer ofta andra vägar för att 

undvika att utsättas för brott. 

 Fler män än kvinnor blir utsatta för misshandel. 

 Fler kvinnor än män som anmält misshandel har varit bekant med sin 

förövare och utsatts inomhus. 

 Fler män än kvinnor som anmält utsatthet för misshandel har varit 

obekant med offret och utsatts utomhus. 

 Fler kvinnor än män har blivit utsatta för sexualbrott. 

 Lika många kvinnor och män deltar i riksdagsvalet. 

 Fler män än kvinnor sitter i riksdagen. 

 Fler män än kvinnor innehar en chefsposition i både privat och offentlig 

sektor. 
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Jämställdhet i Vimmerby kommun 

I denna del av jämställdhetsplanen beskrivs nuläget kring jämställdhet i Vimmerby utifrån de 

statistiska data som funnits tillgängliga på lokal nivå inom olika områden.  

I ”Öppna jämförelser: jämställdhet, en grundläggande rättighet” har SKL rankat Sveriges 

kommuner utifrån jämställd politisk representation, jämställda arbetsvillkor och jämställd 

service till invånarna. Vimmerby hamnar på plats 253 i den sammanlagda rankingen. 

Inflytande, makt och politik 
I valet 2014 var det 22 kvinnor och 27 män som hade mandat i kommunfullmäktige från de 

olika partierna. Tre partier hade en jämställd representation och resterande hade fler män än 

kvinnor som mandat.19 Enligt SKL befinner sig Vimmerby på plats 41 i Öppna jämförelsers 

ranking gällande politisk representation.15 

Valdeltagandet i Vimmerby kommun är jämställt då det skiljer mindre än en procent mellan 

män och kvinnor. Något fler män har röstat i kommun och riksdagsvalet medan något fler 

kvinnor har röstat i landstingsvalet.20  

Hem och omsorg 

Andelen män i Vimmerby kommun som tar ut föräldrapenning har ökat med 0,6 procent 

mellan 2012 och 2014. Den senaste mätningen visade att män tar ut cirka 20 procent av 

föräldrapenningen och kvinnorna tar ut 80 procent. Gällande tillfällig föräldrapenning (vård 

av barn) har männens andel minskat med 1,9 procent sedan 2012. Männen tog 2014 ut cirka 

36,5 procent och kvinnorna 63,5 procent av den tillfälliga föräldrapenningen.21 

Enligt SKL befinner sig Vimmerby på plats tre i Öppna jämförelsers ranking gällande 

jämställdhet inom äldreomsorgen.15 

Utbildning 
På Vimmerby gymnasium är naturprogrammet det program som har jämnast könsfördelning. 

Handel- och administrationsprogrammet har störst andel tjejer medan el- och 

energiprogrammet har störst andel pojkar. Se könsfördelningen på alla Vimmerby 

gymnasiums program i figur 122.  
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Könsfördelningen på Vimmerby gymnasiums gymnasieprogram. Samtliga elever från 

samtliga årskurser är medräknade. 

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 
Mellan 2014 och 2016 har sammanlagt 16 våldtäktsanmälningar gjorts till polisen i 

Vimmerby kommun.23 Samtliga av de 16 våldtäkterna begicks mot flickor eller kvinnor.  

Inom samma årsintervall har 260 polisanmälningar gjorts om misshandel, inklusive grov 

misshandel, i Vimmerby kommun. I 84 av polisanmälningarna var det en flicka eller en 

kvinna som hade varit offer. Det motsvariga antalet anmälda misshandels- inklusive grov 

misshandelsfall där män varit offer var 176.23  

När det kommer till misshandel, inklusive grov misshandel, visar statistik från Brå följande 

slutsatser23: 

 Kvinnor blir oftast misshandlade av en man som hon på något sätt är bekant med och 

misshandeln sker oftast inomhus. 

 Män blir oftast misshandlade av en man som han är obekant med och misshandeln 

sker oftast utomhus. 

Ungas jämställdhet 
I denna jämställdhetsplan vill vi lyfta upp barn och ungas jämställdhet eftersom de på olika 

sätt är en utsatt grupp. Att arbeta med jämställdhet i tidig ålder är inte bara bra för våra barn 

och unga utan också ett viktigt förebyggande arbete. Alla fyra jämställdhetspolitiska mål 

berör jämställdhet bland barn och unga. 

Var tredje år görs en undersökning bland Vimmerby kommuns ungdomar i årskurs åtta och i 

tvåan på gymnasiet. Undersökningen heter Lokal uppföljning av ungdomspolitiken [LUPP] 

och undersöker ungdomars situation i kommunen.24 Resultatet presenteras utifrån vilket kön 
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som ungdomarna som svarat angav. Tre olika alternativ för kön kunde väljas och dessa var 

tjej, kille och annan könstillhörighet.25 I denna nulägesrapport kommer enbart statistiken för 

de som angivit att de är tjej eller kille att redovisas då jämställdhet endast berör skillnader 

mellan personer som identifierar sig som tjej eller kille. 

Figur 2-5 redovisar ett utdrag från LUPP-undersökningen som genomfördes hösten 2015.  

Hur mycket eller lite tycker du att det finns att göra på fritiden? 

Åttan på högstadiet Tvåan på gymnasiet  

 

 
Skolan uppmuntrar mig att aktivt medverka 

i klassråd och elevråd 
Vilka möjligheter har du att föra fram dina 

åsikter till dem som bestämmer i kommunen? 

Åttan på högstadiet Tvåan på gymnasiet 

 

 

 

Enligt SKL:s Öppna jämförelsers ranking befinner sig Vimmerby på plats 257 gällande 

jämställda deltagartillfällen i idrottsföreningar i åldern 7-20 år. När det kommer till 

jämställdhet inom utbildning befinner sig Vimmerby på plats 25415 
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Jämställdhetsmål i Vimmerby kommun 
Alla mål är framtagna utifrån forskning och nationella riktlinjer som beskrivs i första delen av 

jämställdhetsplanen.  

Övergripande mål 

 Jämställdheten ska ha ökat bland Vimmerbys medborgare. 

 

 Vimmerby kommun ska ha förbättrat kvalitén på sina tjänster utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv. 

Delmål 

 All statistik som samlas in ska vara uppdelad i kön. 

 

 Kommunens kommunikation ut mot medborgarna ska genomsyras av 

jämställdhet. 

 

 Fler insatser ska göras för att förebygga mäns våld mot kvinnor. 

 

 Anställda ska veta om hur de ska genomföra sina arbetsuppgifter gentemot 

medborgarna utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

 

 Alla anställda ska veta om att jämställdhetsplanen finns och veta om dess mål. 

Att nå målen 

För att nå målen i jämställdhetsplanen innebär det att arbeta utifrån dem. Varje verksamhet i 

kommunen ska genomgå alla processmål och applicera dem på sin egen verksamhet. 

Nyckelfrågan bör vara ”Vad kan vi göra för att..?” och sedan fylla i med varje mål. 

Exempel: 

Vad kan vi göra för att kommunens kommunikation ut mot medborgarna ska genomsyras av 

jämställdhet? 
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Nedan beskrivs målen med efterföljande förslag på hur de kan nås och när de ska vara 

uppnådda. 

 All statistik som samlas in ska vara uppdelad i kön. 

Förslag på hur målet kan uppnås: Se över alla enkäter och undersökningar som görs 

i verksamheten. Exempelvis brukarundersökningar och kundundersökningar. 

Uppföljning: september 2018. 

 

 Kommunens kommunikation ut mot medborgarna ska genomsyras av 

jämställdhet. 

Förslag på hur målet kan uppnås: Bilder på både kvinnor och män, information ska 

ges på samma sätt till kvinnor som till män, slopa könsstereotypa roller i både bilder 

och text, nyheter och artiklar om både kvinnor och män och utmana könsnormen. 

Uppföljning: september 2018. 

 

 Fler insatser ska göras för att förebygga mäns våld mot kvinnor. 

Förslag på hur målet kan uppnås: Ha noll tolerans mot skadliga jargonger, sexuella 

trakasserier, porr med mera i mötet med medborgare. Bli medveten om tecken som 

kan tyda på utsatthet och vad som ska göras vid eventuella misstankar. 

Uppföljning: september 2018. 

 

 Anställda ska veta om hur de ska genomföra sina arbetsuppgifter gentemot 

medborgarna utifrån ett jämställdhetsperspektiv.  

Förslag på hur målet kan uppnås: Utbildning och diskussion.  

Uppföljning: september 2018. 

 

 Anställda ska veta om att jämställdhetsplanen finns och veta om dess mål. 

Förslag på hur målet kan uppnås: Info och diskussion på personalmöte minst en 

gång per år.  

Uppföljning: september 2018. 

 

Underlättande av implementering och spridning 
Samverkans- och folkhälsogruppen (SoF) som har ansvaret över framtagandet av 

jämställdhetsplanen, har också ansvar över att underlätta implementering av den. Till en 

början ska SoF implementera jämställdhetsplanen i kommunens ledningsgrupp. Ledningen 

har sedan ansvar att implementera bland förvaltningens alla chefer. För att sedan underlätta 

implementeringen av planen bland förvaltningens övriga anställda, ska SoF genomföra 

exempelvis generella utbildningsinsatser och sprida information. SoF har också ansvar för att 

sprida jämställdhetsplanen till allmänheten via exempelvis media.  
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Att verka för att nå jämställdhet i hela kommunen 
Även om kommunen är en av de största arbetsgivarna i Vimmerby kommun, är kommunen 

inte den enda aktör som påverkar jämställdheten i befolkningen. Jämställdhetsplanen är tänkt 

att omfatta alla områden där kommunen kan påverka jämställdheten. Även om kommunen 

inte kan styra andra aktörers jämställdhetsarbete kan kommunen fortfarande verka för en 

bättre jämställdhet. Kommunen kan verka för en bättre jämställdhet hos andra aktörer och 

enskilda individer genom exempelvis att var en god förebild, synliggöra sitt jämställhetsarbete 

samt låta samarbeten med exempelvis näringslivet genomsyras av ett jämställt 

förhållningssätt. Det kan också innebära exempelvis krav på att samarbetspartners eller 

bidragstagare arbetar med jämställdhet. För att kunna verka för en bättre jämställdhet är det en 

förutsättning att de anställda som har kontakt med andra aktörer också är utbildade inom 

jämställdhet.  

Uppföljning 
Vid varje ny mandatperiod genomförs en uppföljning av jämställdhetsarbetet som skett utifrån 

jämställdhetsplanen. Uppföljningen görs genom enkätundersökningar bland anställda och 

incito på skolorna. Syftet är att se hur långt jämställdhetsarbetet har kommit samt hur väl 

jämställdhetsplanen har implementerats i varje verksamhet. Frågor som uppföljningen ska ge 

svar på kan vara; ”Känner alla anställda till att det finns en jämställdhetsplan?”, ”Vad vet 

anställda om vad jämställdhetsplanen innehåller?”, ”Hur har planen tagits upp och vilka 

förslag har framkommit/genomförts för att förbättra jämställdheten utifrån planens mål?” med 

mera. Uppföljningen kommer också att innebära jämförelser med rankningar i SKL:s ”Öppna 

jämförelser Jämställdhet” med framtida rankingar inom samma nyckeltal. 
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Policy och handlingsplan mot kränkande särbehandling, 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Policy 

och handlingsplan mot kränkande särbehandling, trakasserier och 

sexuella trakasserier samt repressalier. 
 

   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har ingen policy som tydligt tar avstånd från kränkande    

särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier samt repressalier 

vilket borde vara fallet.  

Ärendet 

Vimmerby kommun behöver ta ett tydligt ställningstagande 

beträffande kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella 

trakasserier samt repressalier för att förtydliga vad som gäller ute på 

arbetsplatserna. 

Finansiering 

Ingen kostnad är förknippad med policyn. 
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Mål  

Vimmerby kommun ska upplevas som trygg, säker och stimulerande arbetsmiljö och som har en 

aktiv medarbetarsamverkan.  

Det är en viktig målsättning att ingen, oavsett kön eller sexuell läggning ska utsättas för sexuella 

trakasserier eller kränkande särbehandling. 

Policy  

Sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling är ett problem för de anställda och 

ett allvarligt hot mot arbetsglädje, hälsa, ekonomi och möjligheter till framgång i arbete. I enlighet 

med jämställdhetslagen och kommunens plan för lika rättigheter och möjligheter har denna policy 

för att förebygga sexuella trakasserier tagits fram. En handlingsplan för att ta itu med sexuella 

trakasserier när de inträffar har också utarbetats.  

Sexuella trakasserier 

Viktiga punkter: 

1. Tyngdpunkten när det gäller sexuella trakasserier läggs på hur någon uppfattar ett visst 

beteende, inte vilket motiv trakasseraren har.  

2. Ovälkommet och oönskat beteende omfattar såväl fysiskt, verbalt som ickeverbalt 

uppträdande.  

3. Särskilt allvarliga sexuella trakasserier är när någon i beroendeställning trakasseras av den 

som är överordnad och/eller har en maktposition.  

 

Sexuell uppmärksamhet övergår i sexuella trakasserier om beteendet fortsätter sedan den som 

blivit utsatt sagt ifrån att det är ovälkommet. Det krävs alltså att den som utsätts för beteendet 

säger ifrån på ett klart och tydligt sätt. Om det behövs kan man begära stöd av någon annan.  

Sexuella trakasserier handlar inte enbart om beteenden av sexuell natur, det behöver inte alls ha 

med sexualitet att göra. Trakasserier är ofta ett uttryck för maktbehov eller fientlighet mot 

personer av det motsatta könet. Sex betyder kön och det är viktigt att framhålla att sexuella 

trakasserier är trakasserier på grund av kön. Sexuella trakasserier påverkar kvinnors och mäns 

integritet och kan upplevas som kränkande, hotande eller förnedrande.  

Exempel på sexuella trakasserier:  

• Ovälkommen fysisk kontakt, alltifrån avsiktlig onödig beröring, klappande och nypande till 

våldtäktsförsök.  

• ”runda” ord och pornografiska bilder 

• ovälkomna förslag eller krav om sexuella tjänster 

• nedsättande skämt om det kön den tilltalade tillhör, som kan uppfattas som stötande eller sårande  
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• ovälkomna gester, blickar, visslingar eller tilltalsord med sexuell anspelning 

Vad är kränkande särbehandling?  

Kränkande särbehandling är nedsättande eller negativt präglade handlingar som kan leda till att en 

enskild arbetstagare ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Kränkande särbehandling kan vara 

fysiskt, talat eller outtalat uppträdande. Det är den som utsätts som avgör om uppträdandet 

accepteras och är välkommet eller om det är kränkande och ovälkommet.  

 Exempel på kränkande särbehandling: 

 Förtal 

 Undanhållande eller lämnande av felaktig information 

 Försvårande av arbetets utförande 

 Utfrysning 

 Hot och förnedring 

 Förolämpningar, hån och ovänligt bemötande 

 Kontroll av anställd utan den personens vetskap med syfte att skada 

 Oförklarliga omplaceringar och övertidskrav 
 

Handlingsplan  

Om du är utsatt, tala med: 

 • En god vän eller arbetskamrat 

 • Din närmaste chef • Din fackliga företrädare 

 • HR-chef eller HR-konsult.  

• Företagshälsovården Avonova 

Gör klart för den som trakasserar dig att du inte tolererar beteendet.  

Om du misstänker att någon annan är utsatt: 

 • Tala med den drabbade 

 • Tala med din närmaste chef om dina misstankar  

• Om inte nödvändiga åtgärder vidtas, kontakta fackliga företrädare, HR-avdelningen eller 

förvaltningschef.  

 

Om du anklagas för att trakassera någon:  

• Fundera på vad du sagt och gjort.  
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• Tänk igenom i vilka situationer du kränker.  

• Tala med din chef  

• Be om förlåtelse. 

Den chef som får anmälan om misstänkt eller pågående kränkning ska omedelbart vidta 

nödvändiga åtgärder. I första hand ska de anmälda omständigheterna utredas. 

 Förvaltningschef, HR-avdelningen eller företagshälsovården kan konsulteras för råd och stöd. 

Repressalier  

Arbetsgivaren får inte utsätta en medarbetare för repressalier på grund av att medarbetaren har: 

 1. anmält eller påtalat att arbetsgivaren handlat i strid med lagen, 

 2. medverkat i en utredning enligt lagen, eller 

 3. avvisat eller fogat sig i arbetsgivarens trakasserier eller sexuella trakasserier.  

Förbudet för arbetsgivare att diskriminera eller utsätta medarbetare för repressalier inkluderar även 

praktikanter och inhyrd eller inlånad arbetskraft (Diskrimineringslagen 2008:567). 

 

Rutin – sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling. 

Utredningen ska ske snabbt och göras på objektiva grunder De inblandade måste identifieras En 

noggrann utredning av fakta och bevis ska göras De inblandade måste få möjlighet att försvara sig 

Sanktion mot den som trakasserar kan bli nödvändig om man finner styrkta bevis.  

Rutiner för chefen  

Ta först kontakt med den som är drabbad. Sök efter lösningar där den drabbade kan aktiveras och 

finnas kvar på arbetet. Undvik sjukskrivning på grund av kränkningen, är det enda lösningen är 

det viktigt att upprätthålla kontakten med den drabbade. Samtala enskilt med berörda i första 

skedet. Behandla ärendet konfidentiellt och sekretessbelägg i normalfallet inkomna handlingar. 

Om det behövs därefter kan hela arbetsgruppen samlas för att diskutera den uppkomna situationen. 

Avstå från att leta efter syndabockar, det viktiga är att nå en lösning så att man kan gå vidare. 

Diskussioner och argument ska vara sakliga.  

Sök kvalificerad hjälp vid behov. Ge information till fackliga företrädare och se till att både 

individ och grupp kommer ur en oönskad situation. 

Rutiner för dig som anställd  
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Om du känner dig kränkt, trakasserad eller sexuellt trakasserad ska du dokumentera vad som har 

hänt. Anteckna datum, tid, eventuella vittnen, vad trakasseraren sa eller gjorde, hur du kände dig 

och hur du reagerade.  

Kom ihåg att det inte är ditt fel om du blir utsatt för kränkande särbehandling eller sexuella 

trakasserier. Du har rätt att kräva att det upphör. Tala om klart och tydligt för den som trakasserar 

eller kränker dig att beteendet är oönskat och att du vill att det ska upphöra. Om detta inte räcker, 

ta då hjälp av din chef, ett fackligt ombud eller annan person som du litar på.  

 

Samtal med arbetsgruppen 

Informera gruppen om allas skyldighet att medverka till att förebygga och stödja den som blivit 

utsatt för kränkning.  

Om arbetet med kränkande särbehandling är en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet 

kan frågorna diskuteras kontinuerligt. 

Ställ frågor om bland annat eventuella brister i organisationen, hög arbetsbelastning eller stress.  

Finns problemet inom en annan förvaltning ska samverkan ske med chefen där.  

 

Arbetsrättsliga åtgärder 

Arbetsrättsliga åtgärder förutsätter alltid kontakt, och i vissa fall förhandling, med berörd facklig 

organisation.  

Disciplinpåföljd är en skriftlig varning till någon som gör sig skyldig till fel eller försummelse i 

arbetet. HR meddelar facklig organisation om arbetsgivarens avsikt att lämna skriftlig varning.  

Agera utifrån vad som står i lagen om anställningsskydd. Arbetsgivaren kan förflytta en 

medarbetare inom ramen för anställningsavtalet. 

Förflyttning av en medarbetare kan ske först efter förhandling enligt 11 § MBL. Kontakta alltid 

HR-konsult för information och stöd inför den arbetsrättsliga processen.  

Den formella hanteringen  

Om den informella hanteringen inte leder till någon förändring av situationen kan formella 

åtgärder vidtas mot den som trakasserar. Det får endast ske om den som har utsatts vill det.  

En formell skriftlig anmälan skickas då till HR-chefen. Den ska behandlas fort. Båda parter har 

rätt att representeras av annan person, exempelvis facklig företrädare eller arbetskamrat 
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Sammanfattning 

Sammanfattningsvis vill vi betona att det är viktigt att arbetsgivaren dokumenterar 

händelseförloppet, tidpunkt och inblandade parter.  

Tänk särskilt på  

Att vara i beroendeställning:  

Det är viktigt att chefer med flera är medvetna om att det inte är enkelt att säga ifrån gentemot 

någon man är i beroendeställning till.  

Förhindra ställningskrig:  

Förhindra att skvaller och gruppbildningar uppstår som kan medföra till exempel mobbning och 

utstötning.  

• På våra arbetsplatser är sexuella trakasserier, trakasserier eller kränkande särbehandling inte ett 

tillåtet beteende. 

• Oavsett vem som anses ha fel, GE HJÄLP 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 66 Dnr 2017/000469 109 

Motion om att införa äldrepedagoger på Vimmerby 
kommuns äldreboende 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med socialnämndens förslag, 

kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om att införa äldrepedagoger 

på Vimmerby kommuns äldreboende med hänvisning till att äldrepedagog är 

en yrkesgrupp vars utbildning för närvarande upphört samt att 

arbetsuppgifter som en äldrepedagog utför redan utförs inom ordinarie 

verksamhet.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) har väckt motion om att införa äldrepedagoger på 

Vimmerby kommuns äldreboende. Av motionen framgår att äldrepedagoger 

är en relativt ny yrkesroll inom äldreomsorgen, men som är på stark fram-

marsch. Man arbetar hälsofrämjande och fokuserar på det sociala innehållet. 

Sverigedemokraterna yrkar att fullmäktige beslutar om att införa äldre-

pedagoger i Vimmerby kommun samt att utbildningen till äldrepedagoger 

lämpligen förläggs till Campus i Vimmerby.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med socialnämndens förslag, 

kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om att införa äldrepedagoger 

på Vimmerby kommuns äldreboende med hänvisning till att äldrepedagog är 

en yrkesgrupp vars utbildning för närvarande upphört samt att 

arbetsuppgifter som en äldrepedagog utför redan utförs inom ordinarie 

verksamhet. 

 

Peter Högberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslutsunderlag 

Socialnämndens beslut 2018-02-01 § 3 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-23 § 208 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 58501 

Arbetsutskottets beslut 2018-02-27 § 57 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Anneli Jakobsson (SD)  

 

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 57 Dnr 2017/000469 109 

Motion om att införa äldrepedagoger på Vimmerby 
kommuns äldreboende 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med socialnämndens förslag, 

kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om att införa äldrepedagoger 

på Vimmerby kommuns äldreboende med hänvisning till att äldrepedagog är 

en yrkesgrupp vars utbildning för närvarande upphört samt att 

arbetsuppgifter som en äldrepedagog utför redan utförs inom ordinarie 

verksamhet.  

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) har väckt motion om att införa äldrepedagoger på 

Vimmerby kommuns äldreboende. Av motionen framgår att äldrepedagoger 

är en relativt ny yrkesroll inom äldreomsorgen, men som är på stark fram-

marsch. Man arbetar hälsofrämjande och fokuserar på det sociala innehållet. 

Sverigedemokraterna yrkar att fullmäktige beslutar om att införa äldre-

pedagoger i Vimmerby kommun samt att utbildningen till äldrepedagoger 

lämpligen förläggs till Campus i Vimmerby.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att införa 

äldrepedagoger på Vimmerby kommuns äldreboende med hänvisning till att 

äldrepedagog är en yrkesgrupp vars utbildning för närvarande upphört samt 

att arbetsuppgifter som en äldrepedagog utför redan utförs inom ordinarie 

verksamhet.  

Beslutsunderlag 

Socialnämndens beslut 2018-02-01 § 3 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-23 § 208 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 58501 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Anneli Jakobsson (SD)  

___________________ 



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-01 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 3 Dnr 2017/000277 109 

Motion om att införa äldrepedagoger på Vimmerby 
kommuns äldreboende - svar på remiss 

 
Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att 

införa äldrepedagoger på Vimmerby kommuns äldreboende med 

hänvisning till att äldrepedagog är en yrkesgrupp vars utbildning för 

närvarande upphört samt att arbetsuppgifter som en äldrepedagog utför 

redan utförs inom ordinarie verksamhet. 

 

2. Socialnämnden ser positivt på att flera, och också andra, yrkeskategorier 

än de som idag finns företrädda i personalen, får utrymme inom fram-

tidens äldreomsorg.  

 

3. Socialnämnden antar tjänsteskrivelse av kvalitetssamordnare Hanna 

Alsér som nämndens remissvar över motionen.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) har väckt motion om att införa äldrepedagoger på 

Vimmerby kommuns äldreboende. Av motionen framgår att äldrepedagoger 

är en relativt ny yrkesroll inom äldreomsorgen, men som är på stark fram-

marsch. Man arbetar hälsofrämjande och fokuserar på det sociala innehållet. 

Sverigedemokraterna yrkar att fullmäktige beslutar om att införa äldre-

pedagoger i Vimmerby kommun samt att utbildningen till äldrepedagoger 

lämpligen förläggs till Campus i Vimmerby.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-23, § 208, att remittera ärendet till 

socialnämnden för beredning och framtagande av förslag till beslut. 

 

Kvalitetssamordnare Hanna Alsér har skrivit ett förslag till remissvar över 

motionen. Förslag till beslut är att avslå motionen om att införa äldre-

pedagoger på Vimmerby kommuns äldreboende med hänvisning till att 

äldrepedagog är en yrkesgrupp vars utbildning för närvarande upphört.  

 

 



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-01 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 
Motion samt remiss från kommunfullmäktige av motionen. Id 25331. 

Förslag till svar på remiss. Id 25333. 

Muntlig föredragning av kvalitetssamordnare Hanna Alsér.  

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Kvalitetssamordnare Hanna Alsér. 

 

 

___________________ 
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Socialförvaltning 
Hanna Alsér  

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(3) 

Datum 

2017-10-31  
Referens 

VIMON 2017/000277/109  

 
Id 

25333  

 

 

 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  
 
Kommunfullmäktige 

 

Motion om att införa äldrepedagoger på Vimmerby 
kommuns äldreboende 

Förslag till beslut 

 
1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att införa 

äldrepedagoger på Vimmerby kommuns äldreboende med hänvisning till att 

äldrepedagog är en yrkesgrupp vars utbildning för närvarande upphört. 

2. Socialnämnden ser positivt på att flera, och också andra, yrkeskategorier än de 

som idag finns företrädda i personalen, får utrymme inom framtidens 

äldreomsorg.  

 

3. Socialnämnden antar tjänsteskrivelse av kvalitetssamordnare Hanna Alsér som 

nämndens remissvar över motionen.  

Sammanfattning av ärendet 

Anneli Jakobsson (SD) har väckt motion om att införa äldrepedagoger på Vimmerby 

kommuns äldreboende. Av motionen framgår att äldrepedagoger är en relativt ny 

yrkesroll inom äldreomsorgen, men som är på stark frammarsch. Man arbetar 

hälsofrämjande och fokuserar på det sociala innehållet. Sverigedemokraterna yrkar att 

fullmäktige beslutar om att införa äldrepedagoger i Vimmerby kommun samt att 

utbildningen till äldrepedagoger lämpligen förläggs till Campus i Vimmerby.  

 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-23, § 208, att remittera ärendet till 

socialnämnden för beredning och framtagande av förslag till beslut. 

 

Kvalitetssamordnare Hanna Alsér har skrivit ett förslag till remissvar över motionen. 

Förslag till beslut är att avslå motionen om att införa äldrepedagoger på Vimmerby 

kommuns äldreboende med hänvisning till att äldrepedagog är en yrkesgrupp vars 

utbildning för närvarande upphört.  

Ärendet 

Bakgrund 
Anneli Jakobsson (SD) har väckt motion om att införa äldrepedagoger på Vimmerby 

kommuns äldreboende. Av motionen framgår att äldrepedagoger är en relativt ny 

yrkesroll inom äldreomsorgen, men som är på stark frammarsch. Man arbetar 

hälsofrämjande och fokuserar på det sociala innehållet. Några av arbetsuppgifterna som 

äldrepedagogerna kan ha är att ordna aktiviteter, vara lyhörd för den äldres önskan  

och göra det lilla extra så det blir en guldkant i tillvaron, skapa nätverk, vara anhörigstöd 

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


 
 
Socialförvaltning 
Hanna Alsér  

Tjänsteskrivelse 
Sida 

2(3) 

Datum 

2017-10-31  
Referens 

VIMON 2017/000277109  
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mm. Pedagogen har kunskap om de äldres hälsa, åldrande och pedagogik. Med 

anledning av ovanstående yrkar sverigedemokraterna att fullmäktige beslutar om att 

införa äldrepedagoger i Vimmerby kommun samt att utbildningen till äldrepedagoger 

lämpligen förläggs till Campus i Vimmerby.  

 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-23, § 208, att remittera ärendet till 

socialnämnden för beredning och framtagande av förslag till beslut. 

Aktuell situation 

Arbetet inom äldreomsorgen vilar, sedan 1 januari 2011, på en särskild 

värdegrund som anges i SoL 5 kap 4 § - 5 §
1
. Värdegrunden förtydligar 

socialtjänstens värderingar och är i linje med aktuell forskning om äldre och 

livskvalitet. Sett över tid har äldreomsorgen genomgått stora förändringar, där 

man gått från en uppgiftsorienterad omsorg till en mer relationsinriktad omsorg
2
. I 

detta arbete är relationen mellan den äldre människan och personalen central, och 

den genomförandeplan som upprättas blir en förutsättning för en äldreomsorg 

som bygger på den nationella värdegrunden
3
.  

 

I den nationella kvalitetsplanen för vård och omsorg om äldre lyfts flera framtida 

utmaningar för äldreomsorgen fram
4
. En av dessa handlar om att fortsätta att 

utveckla äldreomsorgen mot att ha mer stödjande och rådgivande inslag – för att 

vidareutveckla den relationsorienterade omsorgen. Ett av uppdragen för den 

statliga utredningen handlar om att ta fram åtgärder som syftar till bättre 

förebyggande och rehabiliterande insatser. Utredaren lyfter också fram hur den 

framtida yrkessammansättningen inom kommunernas vård och omsorg kommer 

att se ut för att svara mot dessa behov. I dessa sammanhang lyfts flera olika 

yrkeskategorier fram. Äldrepedagog är en yrkesgrupp som under en period 

utbildades på Malmö Högskola, men där utbildningen för närvarande upphört. 

Utredarens bedömning är att efterfrågan på högskoleutbildade personer med 

examen från olika utbildningar, som i dag inte är företrädda i personalen, i ökad 

utsträckning kommer att efterfrågas inom vård och omsorg om äldre. I detta 

sammanhang nämns också logopeder, dietister, psykologer och socialpedagoger. 

 

Sambandet mellan yrkeskompetent personal och god kvalitet i vård och omsorg är 

säkerställt, och framledes kommer kraven på god yrkeskompetens att öka
5
. För att 

bidra till ytterligare stimulans i detta avseende har utredaren bland annat tagit 

fram följande åtgärder: 

 Nationella kvalifikationer för undersköterskor läggs fast och legitimation 

införs senast 2025.  

                                                      
1
 Forsman, M. (2014). Äldreomsorgens värdegrund. Handbok i vardagen. Stockholm: Gothia.  

2
 Forsman, M. (2014). Äldreomsorgens värdegrund. Handbok i vardagen. Stockholm: Gothia.  

3
 Bestämmelserna om genomförandeplaner återfinns bland annat i SOSFS 2014:5 Dokumentation 

i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS.  
4
 SOU 2017:21 Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer 

5
 Ibid. 
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Socialförvaltning 
Hanna Alsér  

Tjänsteskrivelse 
Sida 

3(3) 

Datum 

2017-10-31  
Referens 

VIMON 2017/000277109  
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 Antalet personer som årligen slutför undersköterskestudier behöver öka 

från dagens cirka 4000 till 16 000, varför vuxenutbildningen varaktigt 

måste ges kraftigt utökad omfattning.  

 

Kommunens vård- och omsorgsboenden för äldre är Borghaga och Vimarhaga i 

Vimmerby, Kvillgården i Storebro och Vidala som finns i Södra Vi. På dessa 

boenden arbetar flera olika yrkeskategorier. Omsorgsassistenter och omsorgsbiträden 

är den beteckning som används för de medarbetare som finns närmast de äldre på 

boendeenheterna. Medarbetarna arbetar utifrån personcentrerad omvårdnad, och har 

den upprättade genomförandeplanen som ett viktigt verktyg i arbetet. Därutöver 

konsulteras också sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter 

vid behov. Verksamheterna får stöd till olika aktiviteter av aktivitetssamordnare. 

Inom förvaltningen finns också en anhörigkonsulent. Stödsamtal, rådgivning, 

friskvård eller att gå med i en anhöriggrupp är exempel på anhörigstöd som 

kommunen erbjuder.  

 

Bedömning 

Socialförvaltningens bedömning är att det är positivt att flera, och också andra, 

yrkeskategorier än de som idag finns företrädda i personalen, får utrymme inom 

framtidens äldreomsorg. I detta avseende är bedömningen att det är viktigt att invänta 

de nationella satsningar som planeras för vad gäller kompetens- och 

personalförsörjning inom vård omsorg, bl.a. vad gäller nämnda satsning på 

undersköterskeutbildningen. Socialförvaltningens bedömning är att den föreslagna 

satsningen på äldrepedagog som yrkesgrupp inte är aktuell med hänvisning till att 

äldrepedagog är en yrkesgrupp vars utbildning för närvarande upphört. 

 

Beslutsunderlag 

Motionen samt kommunfullmäktiges beslut om remiss. Id 25331. 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

 
Hanna Alsér 

Kvalitetssamorndare  

 

mailto:kommun@vimmerby.se
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2017-10-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 208 Dnr 2017/000469  Kod 109 

Motion om att införa äldrepedagoger på Vimmerby 
kommuns äldreboende 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet till socialnämnden för 

beredning och framtagande av förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) har väckt motion om att införa äldrepedagoger på 

Vimmerby kommuns äldreboende. Av motionen framgår att äldrepedagoger 

är en relativt ny yrkesroll inom äldreomsorgen, men som är på stark 

frammarsch. Man arbetar hälsofrämjande och fokuserar på det sociala 

innehållet. Några av arbetsuppgifterna som äldrepedagogerna kan ha är att 

ordna aktiviteter, vara lyhörd för den äldres önskan och göra det lilla extra så 

det blir en guldkant i tillvaron, skap nätverk, vara anhörigstöd mm. 

Pedagogen har kunskap om de äldres hälsa, åldrande och pedagogik. Med 

anledning av ovanstående yrkar sverigedemokraterna att fullmäktige beslutar 

om att införa äldrepedagoger i Vimmerby kommun samt att utbildningen till 

äldrepedagoger lämpligen förläggs till Campus i Vimmerby. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger motionen för beredning.  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 58501 

 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden     

 

___________________ 

 



Vimmerby 18/10-17 

Motion om att införa äldrepedagoger på Vimmerby kommuns äldreboende 

VIMMERBY KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Administrativa avdelningen 

2017 -10- 19 

Äldrepedagoger är en relativt ny yrkesroll inom äldreomsorgen men som är på stark frammarsch. Man 
arbetar hälsofrämjande och fokuserar på det sociala innehållet. Några av arbetsuppgifterna som 
äldrepedagogen kan ha är att ordna aktiviteter, vara lyhörd för den äldres önskan och göra det lilla extra 
så det blir en guldkant i tillvaron, skapa nätverk, vara anhörigstöd m.m. Pedagogen har kunskap om de 
äldres hälsa, åldrande och pedagogik. 

Med anledning av ovanstående yrkar SD 

Att kommunfullmäktige beslutar om att införa äldrepedagoger i Vimmerby kommun samt 

Att utbildningen till äldrepedagog lämpligen förläggs på Campus i Vimmerby 

Sverigedemokraterna/ Anneli Jakobsson 

,4~#41·- :J~~ 
Anneli Jakobsson 

. Jimmy Rödin 

Sandar Högye 

Kerstin Högye 

Kjell Jakobsson 
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11



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 67 Dnr 2018/000051 109 

Motion om att polisanmäla ensamkommande ungdomar 
som fått sin ålder uppskriven 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av Anneli Jakobsson 

(SD).  

 

Motion handlar om att Anneli Jakobsson (SD) vill att berörda nämnder i 

enlighet med motionens innehåll utreder möjligheten till att Vimmerby 

kommun ska verka för att polisanmäla ensamkommande ungdomar som fått 

sin ålder uppskriven av migrationsverket för bidragsbrott samt att Vimmerby 

kommun ser över möjligheten att återkräva de bidrag som betalats ut 

felaktigt till personer som i själva verket är vuxna.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

 

Peter Högberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 59319 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-01-29 § 18 

Skrivelse Tomas Peterson (M) och Helen Nilsson (S) 

Arbetsutskottets beslut 2018-02-27 § 58 

Beslutet skickas till 

Anneli Jakobsson (SD)  

 

___________________ 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 58 Dnr 2018/000051 109 

Motion om att polisanmäla ensamkommande ungdomar 
som fått sin ålder uppskriven 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av Anneli Jakobsson 

(SD).  

 

Motion handlar om att Anneli Jakobsson (SD) vill att berörda nämnder i 

enlighet med motionens innehåll utreder möjligheten till att Vimmerby 

kommun ska verka för att polisanmäla ensamkommande ungdomar som fått 

sin ålder uppskriven av migrationsverket för bidragsbrott samt att Vimmerby 

kommun ser över möjligheten att återkräva de bidrag som betalats ut 

felaktigt till personer som i själva verket är vuxna.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 59319 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-01-29 § 18 

Skrivelse Tomas Peterson (M) och Helen Nilsson (S)  

Beslutet skickas till 

Anneli Jakobsson (SD)  

 

___________________ 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Axel Stenbeck 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-02-15  
Referens 

VIMKS 2018/000051/109  

 
Id 

59885  

 

 

  
 
Kommunfullmäktige 

 

Motion om att polisanmäla ensamkommande ungdomar 
som fått sin ålder uppskriven 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen   

Ärendet 

Bakgrund 

Motion har lämnats in av Anneli Jakobsson (SD). Motionen handlar om att 

Anneli Jakobsson (SD) vill att berörda nämnder i enlighet med motionens 

innehåll utreder möjligheten till att Vimmerby kommun ska verka för att 

polisanmäla ensamkommande ungdomar som fått sin ålder uppskriven av 

migrationsverket för bidragsbrott samt att Vimmerby kommun ser över 

möjligheten att återkräva de bidrag som betalats ut felaktigt till personer som i 

själva verket är vuxna. 

Bedömning 

Ensamkommande barn har anvisats till Vimmerby kommun av Migrationsverket. 

Vimmerby kommun är bundna att ta emot anvisningar och får ersättning från 

Migrationsverket för detta. 

Gör Migrationsverket sedan en bedömning som visar att anvisade barn är vuxna 

är det Migrationsverket ansvar att polisanmäla och utreda eventuella brott och 

kräva återbetalning.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 59319  

Kommunfullmäktiges beslut § 18 2018-01-29 

Beslutet ska skickas till 

Anneli Jakobsson (SD) 

 

Tomas Peterson (M) 

Kommunalråd 

Helen Nilsson (S) 

Kommunalråd 

 

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


 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-01-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 18 Dnr 2018/000051  Kod 109 

Motion om att polisanmäla ensamkommande ungdomar 
som fått sin ålder uppskriven 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 

för beredning och framtagande av förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av Anneli Jakobsson 

(SD).  

 

Motion handlar om att Anneli Jakobsson (SD) vill att berörda nämnder i 

enlighet med motionens innehåll utreder möjligheten till att Vimmerby 

kommun ska verka för att polisanmäla ensamkommande ungdomar som fått 

sin ålder uppskriven av migrationsverket för bidragsbrott samt att Vimmerby 

kommun ser över möjligheten att återkräva de bidrag som betalats ut 

felaktigt till personer som i själva verket är vuxna.  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 59319 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen      

 

___________________ 

 



VIMMERBY KOi\MvlUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Administrativa avdelningen 
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Vimmerby 2/1-18 

Motion om att polisanmäla ensamkommande ungdomar som fått sin ålder uppskriven 

Ensamkommande ungdomars ålder har sedan en längre tid varit en aktuell fråga. Många av de här 
ungdomarna saknar giltiga identitetshandlingar när de kommer till Sverige och ovanligt många, ca 85%, 
har ljugit om att de är mellan 15-17 år när de kommer hit. Det är välkänt att minderåriga har stora 
fördelar i vårt samhälle men som kostar skattebetalarna stora summor samt att resurser tas från 
kommunen som istället kan läggas på de som är verkliga barn. l Vimmerby kommun ska vi behandla alla 
lika, oavsett varifrån vi kommer och redan idag polisanmäls personer som försöker tillskansa sig 
försörjningsstöd utan att ha rätt till det, personer som försöker komma in på dansställe med falsk 
legitimation osv. Mariestads kommun har nu börjat att polisanmäla de ensamkommande som fått sin 
ålder uppskriven och naturligtvis bör Vimmerby kommun ta efter detta. Det är att ta ansvar för 
kommunen och invånarna. Det är inte rimligt att de ensamkommande överåriga placeras på HVB-hem 
avsett för minderåriga samt får gode män och placeras i grundskolan. Detta är ett brott mot 
bidragsbrottslagen som innebär att man ska kunna straffa dem som lämnat felaktiga uppgifter eller låter 
bli att anmäla ändrade förhållanden och på grund härav erhåller offentliga bidrag eller bidrag med för 
stort belopp. 

Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar 

Att berörda nämnder i enlighet med motionens innehåll utreder möjligheterna till att Vimmerby 
kommun ska verka för att polisanmäla ensamkommande ungdomar som fått sin ålder uppskriven av 
migrationsverket, för bidragsbrott. 

Att Vimmerby kommun ser över möjligheterna att återkräva de bidrag som betalats ut felaktigt till 
personer som i själva verket är vuxna. 

An f\ e_,\~ J C()C 0 \::,s.~OV) .SV e r lje_d tx"'O t/q k/ '1C[ 

~bl J~ 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 68 Dnr 2017/000291 109 

Motion om nya friluftsaktiviteter 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 

vara besvarad.  

Reservationer 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Erik Paulsson (C) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för eget yrkande.  

 

Sammanfattning 

En motion är inlämnad av Rein Soowik (C) om nya friluftsaktiviteter i 

Vimmerby kommun. Rein Soowik (C) skriver att Vimmerby kommun har en 

rik, spännande och varierad natur som tilltalar många. Motionen går ut på att 

skapa fler nya aktivitetsmöjligheter främst för vandrare och cyklister. Rein 

Soowik (C) föreslår att kommunen utreder förutsättningarna för att 

iordningställa flera leder för det rörliga friluftslivet utifrån exempel som 

anges i motionen. 

 

Utvecklingsavdelningen föreslår att fokus i första hand skall vara att 

effektivisera och utveckla de redan befintliga friluftsaktiviteterna som 

Vimmerby kommun har.  

Utvecklingsavdelningen yrkar på avslag på grund av avsaknad av 

täckningsmedel och ekonomiska förutsättningar för att driva ärendet vidare.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen kring 

nya friluftsaktiviteter med motiveringen att utvecklingsavdelningen saknar 

personal samt ekonomiska förutsättningar för att utreda ärendet vidare. 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar bifall till motionen. 

Peter Högberg (S) yrkar att motionen anses vara besvarad.  

Beslutsgång 

Följande propositionsordning ställs upp och godkänns. 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ordförande ställer Ingela Nilsson Nachtweijs (C) yrkande mot Peter 

Högbergs (S) yrkande och finner att motionen anses vara besvarad. 

 

Ordförande ställer Peter Högbergs (S) yrkande mot arbetsutskottets förslag 

och finner att motionen anses vara besvarad.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Rein Soowik, Id 56897        

Kommunfullmäktiges beslut § 115 2017-05-29 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 185 2017-06-27 

Tjänsteskrivelse, Anton Palmer, fritidssamordnare 2018-02-01 Id 59708 

Arbetsutskottets beslut 2018-02-27 § 59 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Rein Soowik (C) 

 

___________________ 

 



 
 

Utvecklingsavdelningen 

Anton Palmér och Mirja Holgersson 

 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-02-01  
Referens 

 
Id 

 
 Kommunfullmäktige 

 

 
 

Motion om nya friluftsaktiviteter 

Förslag till beslut  

Utvecklingsavdelningen förslår kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget kring nya friluftsaktiviteter med motiveringen att 

utvecklingsavdelningen saknar täckningsmedel eller ekonomiska 

förutsättningar för att utreda ärendet vidare.  

 

Sammanfattning av ärendet 

En motion är inlämnad av Rein Soowik (C) om nya friluftsaktiviteter i 

Vimmerby kommun. Rein Soowik (C) skriver att Vimmerby kommun 

har en rik, spännande och varierad natur som tilltalar många. 

Motionen går ut på att skapa fler nya aktivitetsmöjligheter främst för 

vandrare och cyklister. Rein Soowik (C) föreslår att kommunen 

utreder förutsättningarna för att iordningställa flera leder för det 

rörliga friluftslivet utifrån exempel som anges i motionen. 

Kommunfullmäktige beslutade i maj månad att remittera motionen till 

kommunstyrelsen för beredning och framtagande av förlag till beslut. 

Arbetsutskottet beslutade 2017-06-27 att remittera motionen till 

utvecklingsavdelningen för beredning och framtagning av förslag till 

beslut. 

Utvecklingsavdelningen föreslår att fokus i första hand skall vara att 

effektivisera och utveckla de redan befintliga friluftsaktiviteterna som 

Vimmerby kommun har.  

Utvecklingsavdelningen yrkar på avslag på grund av avsaknad av 

täckningsmedel och ekonomiska förutsättningar för att driva ärendet 

vidare.  

                   Beslutsunderlag 

                   Medborgarförslag inlämnat av Rein Soowik, Id 56897                                                                                                                          

                   Kommunfullmäktiges beslut § 115 2017-05-29 

                   Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 185 2017-06-27 



Beslutet ska skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Rein Soowik (C) 

 

 

Anton Palmer  
Mirja Holgersson  
Fritidssamordnare  

 

 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 59 Dnr 2017/000291 109 

Motion om nya friluftsaktiviteter 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen kring 

nya friluftsaktiviteter med motiveringen att utvecklingsavdelningen saknar 

täckningsmedel eller ekonomiska förutsättningar för att utreda ärendet 

vidare.  

Reservationer 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande.  

Sammanfattning 

En motion är inlämnad av Rein Soowik (C) om nya friluftsaktiviteter i 

Vimmerby kommun. Rein Soowik (C) skriver att Vimmerby kommun har en 

rik, spännande och varierad natur som tilltalar många. Motionen går ut på att 

skapa fler nya aktivitetsmöjligheter främst för vandrare och cyklister. Rein 

Soowik (C) föreslår att kommunen utreder förutsättningarna för att 

iordningställa flera leder för det rörliga friluftslivet utifrån exempel som 

anges i motionen. 

 

Utvecklingsavdelningen föreslår att fokus i första hand skall vara att 

effektivisera och utveckla de redan befintliga friluftsaktiviteterna som 

Vimmerby kommun har.  

Utvecklingsavdelningen yrkar på avslag på grund av avsaknad av 

täckningsmedel och ekonomiska förutsättningar för att driva ärendet vidare.  

Förslag till beslut 

Utvecklingsavdelningen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 

motionen kring nya friluftsaktiviteter med motiveringen att 

utvecklingsavdelningen saknar täckningsmedel eller ekonomiska 

förutsättningar för att utreda ärendet vidare.  

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar bifall till motionen. 

Helen Nilsson (S) yrkar avslag till motionen.  



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsgång 

Två förslag föreligger. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner 

att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Rein Soowik, Id 56897        

Kommunfullmäktiges beslut § 115 2017-05-29 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 185 2017-06-27 

Tjänsteskrivelse, Anton Palmer, fritidssamordnare 2018-02-01 Id 59708 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Rein Soowik (C) 

___________________ 

 



 

 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KF § 115 Dnr 2017/000291  Kod 109 

Motion om nya friluftsaktiviteter 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 

beredning och framtagande av förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av Rein Soowik (C) 

om nya friluftsaktiviteter i Vimmerby kommun. Rein Soowik (C) skriver att 

Vimmerby kommun har en rikt, spännande och varierad natur som tilltalar 

många. Motionen går ut på att skapa fler nya aktivitetsmöjligheter främst för 

vandrare och cyklister. 

 

Rein Soowik (C) föreslår att kommunen utreder förutsättningarna för att 

iordningställa flera leder för det rörliga friluftslivet utifrån exempel som 

anges i motionen.  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Rein Soowik, Id 56897  

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

______________________________________ 

 



VIMMERBY KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Admm1strat1va avdelningen 

2017 -05- 2 3 
Motion till Vimmerby kommunfullmäktige ang. 

NYAFRILUFTSAKTnnTETER onrg_ot~/c29 l ~ O -plan (O 'J 
Id nr 

Vimmerby kommun har en rik, spännande och varierad natur, som tilltalar allt flera. Både 
kommuninvånare och besökande turister. Intresset ror upplevelser, gärna med fysiska inslag, har ökat 
markant på senare år. Det cyklas, springs, vandras och paddlas som aldrig förr. 
Befmtliga vandrings- och cykelleder, som Sevedeleden, Djursdalarundan, Brantestadsrundan och 
Astrid Lindgrenleden (cykel) lockar fler och fler motionärer. Ä ven inne i Vimmerby finns ett par 
vandringsrundor av varierande längd. 

Min ide är att skapa flera aktivitetsmöjligheter genom att öppna upp och utveckla området söder och 
väster om staden för främst vandrare och cyklister. Här finns ett finmaskigt nät av vägar och stigar, 
som bara i ringa utsträckning ansluter till eller ligger nära de större och mer hårdtrafikerade vägarna. 

Det talas i olika sammanhang om mötesplatser. Sådana funktioner har jag tänkt mig vid Ceosvallen 
och Vimarvallen. Hit är det lätt att hitta och parkera sin bil. Tre olika rundor ska utgå från de här två 
mötesplatserna. 

• "Arlarundan" utgår från Ceosvallen (vändplats Tallholmen). 
• "Åbrorundan" och "Kungsrundan" (delar av gamla Kungsvägen Stockholm-Kalmar) får 

VimarvaUen som startplats. 

Tack vare så kallade "kotunnlar" under de större vägarna finns möjlighet att knyta ihop rundorna på ett 
tryggt och trafiksäkert sätt. Bara vid ett ställe, några kilometer söder om Åkeborondellen, tvingas vi 
passera över riksväg 23. Strax intill den passagen ska vi också över Stångån- kanske med hjälp av en 
linfätja ... 
Vid startplatserna ska finnas informationstavlor med kartor över de olika rundorna. Längden på 
rundorna ligger mellan :fyra och tio kilometer. 

Under vandringarna passerar man igenom gammal kulturbygd, där man kan se hur jordbruket vuxit 
fram och förändrat landskapet men också industrialismens påverkan inom olika branscher. Bland 
intressanta företag/byggen som ligger i anslutning till rundorna märks ÅBRO, Arla, nya 
kraftvärmeverket, nybyggda fotbollsarenan Skobes Arena och V-T ABs toppmoderna tryckeri. 
Historiskt sett är Skillingarum kanske mest spännande, här fanns både tingsplats, gästgiveri och 
galgbacke. Byn låg i korsningen mellan vägarna Stockholm-Kalmar och Jönköping-Västervik och har 
"sett mycket" genom seklerna; kungligheter, krigshärar, tjuvar och mördare, handelsmän och tiggare. 

Nätet av vandrings- och cykelvägar går att utveckla ytterligare. Från Vimarvallen till Försjön skapas 
en koppling till den fem millånga Sevedeleden, som har anknytning till både Höglandsleden, 
Östgötaleden och Ostkustleden, leder som erbjuder fantastiska vandringsmöjligheter. 
Kanske går det (med tillstånd från markägarna) även att skapa en runda som är barnvagns- och 
rullstolsvänlig. Enkla utegym kan komplettera utefter vägen. Och varför inte en "hundrunda" ... ? 
Vår unika allemansrätt gör det möjligt att fritt vistas i skog och mark och det ska vi ta vara på. Att på 
olika sätt göra naturen än mer lättillgänglig tror jag också kan hjälpa våra nyanlända vänner, som flytt 
undan krig och svält, att enklare anpassa sig i vårt land. Att vistas i naturen skapar en harmoni och ett 
välbefinnande, som inte är avhängigt vare sig ålder eller ursprung. 

Jag föreslår därför: 

~kommunen utreder förutsät:tni~ för att iordningställa flera leder fqr det rörlig!! friluftslivet 
utifrån mina exempel. 

~y~7 
Rein Soowik (C) 
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~Mötesplatser Ceos- och Vimarvallen 
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"Abrorundan" 

Mötesplats Vimarvallen 
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§ 71 Dnr 2018/000109 615 

Begäran om tilläggsanslag samt utökad ram från Barn- 
och utbildningsnämnden - Campus Småland 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med barn- och utbildningsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att bevilja tilläggsanslag på 167 000 kr per år 

2018,2019 och 2020 för medfinansiering till Campus i Småland 2.0, under 

förutsättning att Hultsfreds och Västerviks kommuner beslutar om att delta i 

projektet med motsvarande utökade finansiering.  

 

Sammanfattning 

Kommunerna i Vimmerby, Hultsfred och Västervik har under åren 2015-

2017 genomfört projektet Universitets- och högskoleutveckling i Norra 

Kalmar län. Den övergripande slutsatsen från den första projektperioden är 

vinster av att kunna agera som en större region, gemensamt nå en större yta, 

ett större antal invånare och bli ett större upptagningsområde för utbildningar 

som förläggs av högskolor och universitet. 

Planeringen är att rekrytera en biträdande projektledare som ska arbeta med 

att utveckla samarbetet mellan respektive Campus i Vimmerby, Hultsfred 

och Västervik. 

 

Den totala kostnaden för projektet under perioden 2018-2020 är 4 500 000 

kr. För Vimmerby kommun innebär det 1 500 000 kr fördelat på tre år (500 

000 kronor per år) under förutsättning att Hultsfreds och Västerviks 

kommuner beslutar om deltagande och medfinansiering. Barn- och 

utbildningsnämnden har inom budgetramen för Campus i Småland 333 000 

kr per år. Det saknas 167 000 kr per år för den utökade samverkan och 

finansieringen. 

 

Barn- och utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsen tilläggsanslag på 

167 000 kronor per år för 2018, 2019 och 2020 för medfinansiering (av en 

biträdande projektledare) till Campus i Småland 2.0, under förutsättning att 

Hultsfreds och Västerviks kommuner beslutar om att delta i projektet med 

motsvarande utökade finansiering.  
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Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med barn- och utbildningsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att bevilja tilläggsanslag på 167 000 kr per år 

2018,2019 och 2020 för medfinansiering till Campus i Småland 2.0, under 

förutsättning att Hultsfreds och Västerviks kommuner beslutar om att delta i 

projektet med motsvarande utökade finansiering. 

 

Helen Nilsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-01-24 § 6 

Beslut Hultsfreds kommun, Kommunstyrelsen 2018-01-16 § 3 

Arbetsutskottets beslut 2018-02-27 § 53 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ekonomiavdelningen 

Hultsfreds kommun 

Västerviks kommun 

 

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 53 Dnr 2018/000109 615 

 Begäran om tilläggsanslag samt utökad ram från Barn- 
och utbildningsnämnden 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med barn- och utbildningsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att bevilja tilläggsanslag på 167 000 kr per år 

2018,2019 och 2020 för medfinansiering till Campus i Småland 2.0, under 

förutsättning att Hultsfreds och Västerviks kommuner beslutar om att delta i 

projektet med motsvarande utökade finansiering.  

 

Sammanfattning 

Kommunerna i Vimmerby, Hultsfred och Västervik har under åren 2015-

2017 genomfört projektet Universitets- och högskoleutveckling i Norra 

Kalmar län. Den övergripande slutsatsen från den första projektperioden är 

vinster av att kunna agera som en större region, gemensamt nå en större yta, 

ett större antal invånare och bli ett större upptagningsområde för utbildningar 

som förläggs av högskolor och universitet. 

Planeringen är att rekrytera en biträdande projektledare som ska arbeta med 

att utveckla samarbetet mellan respektive Campus i Vimmerby, Hultsfred 

och Västervik. 

 

Den totala kostnaden för projektet under perioden 2018-2020 är 4 500 000 

kr. För Vimmerby kommun innebär det 1 500 000 kr fördelat på tre år (500 

000 kronor per år) under förutsättning att Hultsfreds och Västerviks 

kommuner beslutar om deltagande och medfinansiering. Barn- och 

utbildningsnämnden har inom budgetramen för Campus i Småland 333 000 

kr per år. Det saknas 167 000 kr per år för den utökade samverkan och 

finansieringen. 

 

Barn- och utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsen tilläggsanslag på 

167 000 kronor per år för 2018, 2019 och 2020 för medfinansiering (av en 

biträdande projektledare) till Campus i Småland 2.0, under förutsättning att 

Hultsfreds och Västerviks kommuner beslutar om att delta i projektet med 

motsvarande utökade finansiering.  



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsen tilläggsanslag på 

167 000 kronor per år för 2018, 2019 och 2020 för medfinansiering (av en 

biträdande projektledare) till Campus i Småland 2.0, under förutsättning att 

Hultsfreds och Västerviks kommuner beslutar om att delta i projektet med 

motsvarande utökade finansiering. 

 

Helen Nilsson (S) yrkar bifall till begäran om utökad ram  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-01-24 § 6 

Beslut Hultsfreds kommun, Kommunstyrelsen 2018-01-16 § 3 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ekonomiavdelningen 

Hultsfreds kommun 

Västerviks kommun 

 

___________________ 

 



 
 Sammanträdesprotokoll  1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-01-16 
Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

KS § 3/2018 Dnr 2017/185  

 

Förlängning samverkan Campus i Småland 2.0  
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om fortsatt samverkan vad gäller Campus i 

Småland 2.0 för tre år. 

 

Under förutsättning att övriga finansiärer beslutar om deltagande i projektet 

sker finansiering för 2018 i ombudgeteringen 2018. För 2019 och 2020 ska 

500 000 kronor per år tas med i samband med budgetarbetet för 2019. 

Jäv 

Rosie Folkesson, S deltar inte på grund av jäv. 

 

Sammanfattning 
Förslag om förlängning av samverkan mellan Hultsfred, Vimmerby och 

Västervik vad gäller Campus i Småland. 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Lars-Erik Rönnlund redogör för förslag om förlängning av 

samverkansavtal om Campus i Småland 2.0.  

 

Redovisning av samverkan Campus i Småland skedde i samband på 

kommunledningsmöte med Vimmerby kommun. 

 

I projektbeskrivning för 2018-2020 beskrivs verksamheten. Vad gäller 

finansiering av projektet innebär det 1 500 000 fördelat på tre år (500 000 

kronor per år) för Hultsfreds, Vimmerby och Västerviks kommuner. 

Yrkande 

Åke Bergh, M yrkar bifall till förslaget. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 282/2017, 303/2017 

 

Skickas till 
Campus Hultsfred 

Campus Vimmerby 

Campus Västervik 

Vimmerby kommun 

Västerviks kommun 

Budgetberedningen 

 

 



 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-01-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 6 Dnr 2018/000003 614 

Campus Småland 2.0 - fördjupad samverkan 2018-01-01 - 
2020-12-31 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1) Barn och utbildningsnämnden beslutar om fortsatt fördjupad samverkan i 

Campus i Småland 2.0. 

2) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ändra skrivningen under punkt 2, 

andra raden, till "per år 2018, 2019 och 2020".  

3) Barn- och utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsen tilläggsanslag på 167 

000 kronor per år för 2018, 2019 och 2020 för medfinansiering (av en biträdande 

projektledare) till Campus i Småland 2.0, under förutsättning att Hultsfreds och 

Västerviks kommuner beslutar om att delta i projektet med motsvarande utökade 

finansiering.  

 

Sammanfattning 

Kommunerna i Vimmerby, Hultsfred och Västervik har under åren 2015-01-01–

2017-12-31 genomfört projektet Universitets- och högskoleutveckling i Norra 

Kalmar län. Den övergripande slutsatsen från den första projektperioden är vinster 

av att kunna agera som en större region, gemensamt nå en större yta, ett större antal 

invånare och bli ett större upptagningsområde för utbildningar som förläggs av 

högskolor och universitet.  

En halvtidsutvärdering efter tre år har genomförts av Tjugoettkonsulten AB. 

Utvärderingen har presenterats för styrgruppen som föreslår att Jerry Engström, 

Campus Västervik fortsätter vara övergripande projektledare, ansvarig för 

lobbyarbete och att Västerviks kommun fortsättningsvis är projektägare.  

Planeringen är att rekrytera en biträdande projektledare som ska arbeta med att 

utveckla samarbetet mellan respektive Campus i Vimmerby, Hultsfred och 

Västervik.  

 

Finansiering 
Den totala kostnaden för projektet under perioden 2018-2020 är 4 500 000 kr. För 

Vimmerby kommun innebär det 1 500 000 kr fördelat på tre år (500 000 kronor per 

år) under förutsättning att Hultsfreds och Västerviks kommuner beslutar om 

deltagande och medfinansiering.  



 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-01-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Barn- och utbildningsnämnden har inom budgetramen för Campus i Småland 333 

000 kr per år. Det saknas 167 000 kr per år för den utökade samverkan och 

finansieringen.  

 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta:  

1. Fortsatt fördjupad samverkan i Campus i Småland 2.0. 

2. Barn- och utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsen tilläggsanslag på 167 

000 kronor för år 2018, 2019 och 2020 för medfinansiering (av en biträdande 

projektledare) till Campus i Småland 2.0, under förutsättning att Hultsfreds och 

Västerviks kommuner beslutar om att delta i projektet med motsvarande utökade 

finansiering.  

 

Yrkanden 

Peter Karlsson (C) yrkar att skrivningen under punkt 2, andra raden, ändras till "per 

år" 2018, 2019 och 2020.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av Anders Eriksson, verksamhetschef gy/vux, Id 23067.  

Budget, bilaga till ansökan Regionala projektmedel.  

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 

 



Ärende 

14



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 72 Dnr 2017/000394 00 

Begäran om tilläggsanslag samt utökad ram från Barn- 
och utbildningsnämnden - Lovskola 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, med ändring av barn- och utbildningsnämndens 

förslag, kommunfullmäktige besluta att avslå begäran om utökad ram från 

barn- och utbildningsnämnden.  

Sammanfattning 

Riksdagen beslutade den 7 juni 2017 om en skyldighet för kommuner och 

fristående skolhuvudmän att erbjuda lovskola för vissa elever. Skyldigheten 

regleras i skollagen och börjar gälla 1 augusti 2017. Det innebär bland annat 

att reglerna kring finansiering av lovskola ändras. 

Det riktade statsbidraget för lovskola i årskurs 8 och 9 tas med den nya 

skrivningen i skollagen bort, vilket medför att barn- och 

utbildningsnämndens ram behöver utökas med beloppen kommunen får 

genom de generella stadsbidragen (3 kr per/invånare 2017 och 6 kr/invånare 

från och med 2018). 

Utan utökad ram för halva året 2017 och för helår från 2018 kommer inte 

barn- och utbildningsförvaltningen kunna genomföra den lovskola som nu 

blir obligatorisk.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår, med ändring av barn- och utbildningsnämndens 

förslag, kommunfullmäktige besluta att avslå begäran om utökad ram från 

barn- och utbildningsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-02-28 § 119 

Arbetsutskottets beslut 2018-02-27 § 54 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

___________________ 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 54 Dnr 2017/000394 00 

Begäran om tilläggsanslag samt utökad ram från Barn- 
och utbildningsnämnden 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår, med ändring av barn- och utbildningsnämndens 

förslag, kommunfullmäktige besluta att avslå begäran om utökad ram från 

barn- och utbildningsnämnden.  

Sammanfattning 

Riksdagen beslutade den 7 juni 2017 om en skyldighet för kommuner och 

fristående skolhuvudmän att erbjuda lovskola för vissa elever. Skyldigheten 

regleras i skollagen och börjar gälla 1 augusti 2017. Det innebär bland annat 

att reglerna kring finansiering av lovskola ändras. 

Det riktade statsbidraget för lovskola i årskurs 8 och 9 tas med den nya 

skrivningen i skollagen bort, vilket medför att barn- och 

utbildningsnämndens ram behöver utökas med beloppen kommunen får 

genom de generella stadsbidragen (3 kr per/invånare 2017 och 6 kr/invånare 

från och med 2018). 

Utan utökad ram för halva året 2017 och för helår från 2018 kommer inte 

barn- och utbildningsförvaltningen kunna genomföra den lovskola som nu 

blir obligatorisk.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden begär utökad ram hos kommunfullmäktige 

för lovskola från och med hösten 2017 och framöver. 

 

Helen Nilsson (S) yrkar avslag till begäran om utökad ram  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-02-28 § 119 

Beslutet skickas till 

barn- och utbildningsnämnden 

 

___________________ 



     SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  9 (26) 

   Sammanträdesdatum 

   2017-08-23 

Barn- och utbildningsnämnden 

 
 
Protokolljusterare 
 

 
 

 
 

 
 

 
Utdragsbestyrkning 

 

 

 

 

 

BUN § 119  Dnr 2017/136/600 

 
Kommunernas skyldighet att erbjuda lovskola för vissa elever – 

begäran om utökad budgetram 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden begär hos kommunfullmäktige utökad ram 

motsvarande statsbidraget för lovskola från och med hösten 2017 och 

framöver.  

 
Ärendet 

Riksdagen beslutade den 7 juni 2017 om en skyldighet för kommuner och 

fristående skolhuvudmän att erbjuda lovskola för vissa elever. Skyldigheten 

regleras i skollagen och börjar gälla 1 augusti 2017. Det innebär bland annat att 

reglerna kring finansiering av lovskola ändras.  

 

Skyldigheten avser elever i årskurs 8 och årskurs 9 som riskerar att i nästa 

årskurs inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen och därmed 

riskera att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. 

Skyldigheten gäller även elever som avslutat årskurs 9 utan att ha uppnått 

sådan behörighet. Lovskola för andra årskurser fortsätter som idag vara 

frivilliga att erbjuda. 

 

Lovskola är en del i grundskolan men ingår inte i den garanterade 

undervisningstiden. Skollagen definierar lovskola som undervisning som 

anordnas under lov under en termin, t.ex. sportlov, påsklov m.m. eller utanför 

terminstid, sommarlov. Lovskola inte är obligatorisk för eleverna.  

 

Lovskolan ska omfatta minst 50 timmar för de båda aktuella årskurserna. Det 

kan innebära att en och samma elev ska erbjudas 50 timmar lovskola i åk 8 

samt 50 timmar i årskurs 9, förutsatt att eleven tillhör målgruppen för lovskola 

både när den går i årskurs 8 och 9. De nya reglerna i skollagen anger att 

lovskola ska erbjudas i juni samma år som eleven slutar årskurs 8 respektive 9.  

 

Utgångspunkten är att lovskola ska anordnas under sommarlovet men 

huvudmannen kan anordna lovskola under andra lov om man så önskar. Om 

lovskolan anordnas på annan tid än sommarlovet kan huvudmannen avräkna 

den tid som eleven deltagit i sådan lovskola. Möjligheten att göra en sådan 

avräkning kräver två förutsättningar, lovskolan måste ha anordnats från och 

med augusti elever börjar årskurs 8 respektive 9. 
  

 Huvudmannen bestämmer vid vilken/vilka skolor lovskola anordnas. Det gör det 

 möjligt att samordna lovskola till en skola för hela kommunen. 

 



     SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  10 (26) 

   Sammanträdesdatum 

   2017-08-23 

Barn- och utbildningsnämnden 

 
 
Protokolljusterare 
 

 
 

 
 

 
 

 
Utdragsbestyrkning 

 

 

Kommunerna kompenseras för skyldigheten att erbjuda lovskola genom generella 

statsbidrag med 30 miljoner kr (3 kr per invånare 2017) och 60 miljoner kr (6 kr 

per invånare från och med 2018). Statsbidrag kommer även fortsättningsvis 

kunna sökas för lovskola för elever i årskurs 6 och 7 samt gymnasiet. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens synpunkter 

Det riktade statsbidraget för lovskola i årskurs 8 och 9 tas med den nya 

skrivningen i skollagen bort, vilket medför att barn- och utbildningsnämndens 

ram behöver utökas med beloppen kommunen får genom de generella 

stadsbidragen (3 kr per/invånare 2017 och 6 kr/invånare från och med 2018).  

Utan utökad ram för halva året 2017 och för helår från 2018 kommer inte barn- 

och utbildningsförvaltningen kunna genomföra den lovskola som nu blir 

obligatorisk. 

 
Förslag till beslut  

Barn- och utbildningsnämnden begär utökad ram hos kommunfullmäktige för 

lovskola från och med hösten 2017 och framöver.  

 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 22448).  

Sveriges Kommuners och Landsting, cirkulär 17:36 – Kommunerna är skyldiga 

att erbjuda lovskola för vissa elever. 

 

______ 

  
Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  

 

  



Ärende 

15



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 75 Dnr 2018/000131 05 

Policy och riktlinjer för upphandling inköpscentralen 
Västervik 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

Anta uppdaterad upphandlingspolicy 

Anta uppdaterad uppförandekod 

Anta uppdaterade riktlinjer för direktupphandling 

Anta uppdaterade riktlinjer för upphandling 

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun är en del i upphandlingssamarbete med Hultsfred, 

Högsby, Mönsterås, Västervik och Oskarshamn kommun som gemensamt 

bildat Inköpscentralen. Inköpscentralen har uppdaterat policy och riktlinjer 

för upphandling i och med att ny lag börjat gälla.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att 

Anta uppdaterad upphandlingspolicy 

Anta uppdaterad uppförandekod 

Anta uppdaterade riktlinjer för direktupphandling 

Anta uppdaterade riktlinjer för upphandling 

 

Peter Högberg (S) yrkar med instämmande av Helen Nilsson (S) bifall till 

arbetsutskottets förslag.  

Beslutsunderlag 

ID: 59866 Förslag till uppdatering riktlinjer för direktupphandling 

ID: 59867 Förslag uppdatering riktlinjer upphandling 

ID:59868 Förslag uppdatering uppförandekod 

ID:59869 Förslag uppdatering policy  

Tjänsteskrivelse, Jakob Bank, controller 2018-02-13 Id 59870 

Arbetsutskottets beslut 2018-02-27 § 62 

Beslutet skickas till 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ledningsgruppen 

Ekonomiavdelningen 

Vimmerby Energi och Miljö AB 

Vimarhem AB 

Inköpscentralen i Västervik      

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 62 Dnr 2018/000131 05 

Policy och riktlinjer för upphandling inköpscentralen 
Västervik 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Anta uppdaterad upphandlingspolicy 

Anta uppdaterad uppförandekod 

Anta uppdaterade riktlinjer för direktupphandling 

Anta uppdaterade riktlinjer för upphandling 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun är en del i upphandlingssamarbete med Hultsfred, 

Högsby, Mönsterås, Västervik och Oskarshamn kommun som gemensamt 

bildat Inköpscentralen. Inköpscentralen har uppdaterat policy och riktlinjer 

för upphandling i och med att ny lag börjat gälla.  

 

Vid dagens arbetsutskott redogör Jakob Bank, controller för ärendet.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Anta uppdaterad upphandlingspolicy 

Anta uppdaterad uppförandekod 

Anta uppdaterade riktlinjer för direktupphandling 

Anta uppdaterade riktlinjer för upphandling 

Beslutsunderlag 

ID: 59866 Förslag till uppdatering riktlinjer för direktupphandling 

ID: 59867 Förslag uppdatering riktlinjer upphandling 

ID:59868 Förslag uppdatering uppförandekod 

ID:59869 Förslag uppdatering policy  

Tjänsteskrivelse, Jakob Bank, controller 2018-02-13 Id 59870 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

Ekonomiavdelningen 

Vimmerby Energi och Miljö AB 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Vimarhem AB 

Inköpscentralen i Västervik 

 

 

___________________ 
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Ekonomiavdelning 
Jakob Bank 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-02-13  
Referens 

VIMKS 2018/000131/05  

 
Id 

59870  

 

 

 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  
 
Kommunfullmäktige 

 

Policy och riktlinjer för upphandling 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Anta uppdaterad upphandlingspolicy 

Anta uppdaterad uppförandekod 

Anta uppdaterade riktlinjer för direktupphandling 

Anta uppdaterade riktlinjer för upphandling 

Ärendet 

Vimmerby kommun är en del i upphandlingssamarbete med Hultsfred, Högsby, 

Mönsterås, Västervik och Oskarshamn kommun som gemensamt bildat 

Inköpscentralen. Inköpscentralen har uppdaterat policy och riktlinjer för 

upphandling i och med att ny lag börjat gälla.  

Beslutsunderlag 

ID: 59866 Förslag till uppdatering riktlinjer för direktupphandling 

ID: 59867 Förslag uppdatering riktlinjer upphandling 

ID:59868 Förslag uppdatering uppförandekod 

ID:59869 Förslag uppdatering policy  

 

Beslutet ska skickas till 

Ledningsgruppen 

Ekonomiavdelningen 

Vimmerby Energi och Miljö AB 

Vimarhem AB 

Inköpscentralen i Västervik 

 

Jakob Bank 

Controller  

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


 
 
Ekonomiavdelning 
Jakob Bank 
 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

2(2) 

Datum 

2018-02-13  
Referens 

VIMKS 2018/00013105  
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Förslag till Upphandlingspolicy för Hultsfred, Högsby, Mönsterås, 
Oskarshamn, Vimmerby och Västerviks kommuner 
Policyn antagen av ………….. kommunfullmäktige 2018-XX-XX, § XXX 
 
 
De samverkande kommunerna, kommunalförbund och helägda bolag, i fortsättningen benämnda 
upphandlande myndigheter, har som mål att upphandla varor, tjänster och byggentreprenader på 
ett sådant sätt att kommuninvånarna, medarbetarna och övriga intressenters krav på offentlig 
service uppfylls till lägsta möjliga total kostnad, vilket innebär rätt funktion och rätt kvalitet i rätt 
tid till rätt pris. 
 
All upphandling ska ske enligt gällande bestämmelser, däribland lagen om offentlig upphandling 
samt upphandlande myndigheters policy och riktlinjer för inköp och upphandling. Detta innebär 
att grundläggande principerna om likabehandling, proportionalitet, transparens, icke-
diskriminering och ömsesidigt erkännande ska tillämpas. 
 
All upphandling och inköp hos de upphandlade myndigheterna ska präglas av: 
 
Affärsmässighet 
Upphandlingar och inköp ska präglas av god ekonomisk hushållning. Hänsyn ska tas till kvalitet, 
miljökrav och sociala krav, långsiktiga kostnader och andra aspekter. Kontakter med näringslivet 
ska kännetecknas av god affärsetik, öppenhet, objektivitet och likabehandling. 
 
Helhetssyn 
Upphandlingar och inköp ska präglas av en helhetssyn. Upphandlingar och inköp ska genomföras 
med användning av de konkurrensmöjligheter som finns och på ett sådant sätt att långsiktig 
konkurrens stimuleras. Upphandlingar ska utformas så att det är möjligt för mindre och 
medelstora företag att lämna anbud och det lokala näringslivet ska informeras om pågående 
upphandlingar.  
 
Effektivitet 
All upphandling och alla inköp ska präglas av effektivitet, kompetens och samverkan. De vinster 
som följer av en samordning av de upphandlande myndigheternas behov ska tas tillvara. 
Upphandlingar och inköp ska samordnas med länets övriga kommuner, med landstinget samt 
andra upphandlande myndigheter när detta är ändamålsenligt.  
 
Miljö- och sociala hänsyn 
De upphandlande myndigheterna ska verka för en god livsmiljö och en långsiktig hållbar 
utveckling genom att välja varor, tjänster och byggentreprenader som är miljöanpassade både 
med avseende på den yttre miljön och på arbetsmiljön samt tar hänsyn till sociala och etiska krav.  
 
Krav ska, med hänsyn till föremålet för upphandling, ställas på de leverantörer som de 
upphandlande myndigheterna tecknar avtal med, att de; främjar goda arbetsvillkor och 
jämställdhet i arbetslivet, följer villkor på arbetsmarknadens och i kollektivavtal, motarbetar 
diskriminering och korruption,  medger insyn i sin verksamhet och meddelarfrihet för anställda. 
Dessa krav ska även gälla för underentreprenörer som leverantören anlitar.  
 
Ansvar och uppföljning 
Respektive kommuns, kommunalförbunds och bolags anvariga chefer ansvarar för att denna 
upphandlingspolicy följs. 
 
Inköpscentralen ansvarar i förekommande fall för att; i nära samråd med samverkande 
upphandlande myndigheter genomföra upphandlingar enligt ingånget avtal eller efter beställning 



enligt antagna riktlinjer samt ge råd, utbilda och informera i frågor som rör upphandling och 
konkurrens. 
 
De upphandlande myndigheternas upphandlingar ska följas upp årsvis.  



Uppförandekod för hållbar utveckling 
 
Produkter, tjänster och entreprenader som levereras till …………...kommun ska vara framställda 
under förhållanden som är förenliga med vår uppförandekod. Vi förutsätter att våra leverantörer 
(avtalspartners) uppfyller tillämplig lagstiftning i tillverkningslandet samt utifrån de internationella 
konventioner och förklaringar som uttrycks i FN:s Global Compact (www.globalcompact.org) 
respekterar minst följande grundläggande principer: 
 
• Mänskliga rättigheter 
• Rättigheter i arbetslivet 
• Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen 
• Minimering av miljöpåverkan 
• Etiska och moraliska affärsregler 
 
Mänskliga rättigheter 
Leverantören ska respektera de mänskliga rättigheterna enligt FN:s definition. 
 
Principer och anställdas rättigheter 
Nationell lagstiftning 
Lagstiftningen i de länder där leverantören är verksam ska efterlevas och utgör alltid en 
miniminivå för de anställdas villkor. Ställer nationell lagstiftning högre krav än ILO:s 
konventioner, eller FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ska alltid denna ha företräde. 
 
Ingen förekomst av barnarbete (ILO 138 och 182 samt FN:s barnkonvention, artikel 32) 
Barnarbete, enligt definitionen i ILO-konventionen, får inte förekomma. 
Barn får inte ha tvingats till skadligt arbete som skadar eller hindrar barnets skolgång eller hälsa. 
 
Ingen förekomst av tvångsarbete (ILO 29 och 105) 
Att utnyttja någon form av tvångs- eller straffarbete accepteras inte. 
 
Ingen förekomst av diskriminering (ILO 100 och 111) 
Diskriminering på grundval av etnisk tillhörighet, kön, religion, socialt ursprung, funktionshinder, 
politiska åsikter eller sexuell orientering får inte förekomma. 
 
Löner och arbetstider 
Lön ska betalas direkt till den anställde på överenskommen tid och till fullo. Den nationellt 
lagstadgade minimilönen är lägsta accepterad lönenivå. Levnadslön är alltid eftersträvansvärd. 
Veckoarbetstiden får inte överstiga den lagliga gränsen och övertid ska vara kompenserad. Skatter 
och avgifter ska betalas och redovisas korrekt. 
 
Vid upphandling av entreprenader eller tjänster ska den utförande parten tillämpa villkor i 
svenska kollektivavtal för de anställda. 
 
Vid upphandling av entreprenader eller tjänster ska meddelarfrihet gälla för entreprenörens eller 
underentreprenörens personal. 
 
Föreningsfrihet och organisationsrätt (ILO 87 och 98) 
I länder där föreningsrätten är begränsad eller under utveckling, ska leverantören medverka till att 
anställda får möta företagsledningen för att diskutera löne- och arbetsvillkor utan negativa 
konsekvenser. 
 



Jämställdhetsarbete 
Leverantörer med mer än 25 anställda ska ha en jämställdhetsplan som uppfyller gällande lagkrav. 
Leverantören har samma ansvar för att säkerställa och främja jämställdhet i sitt uppdrag som om 
kommunen själv hade tillhandahållit tjänsten. 
 
Miljö 
Leverantören ska ha mål och handlingsplaner för att minska såväl sin energi- och 
resursförbrukning som sitt avfall och utsläpp till mark, atmosfär och vatten. Kemikalier ska 
hanteras på ett för människan och naturen säkert sätt. 
 
Hälsa och säkerhet 
Arbetsmiljön ska hålla en nivå som överensstämmer med internationella riktlinjer samt det 
arbetarskydd, den arbetsrätt och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet. 
Anställda ska informeras om de eventuella hälsorisker som arbetet kan medföra. Alla anställda 
ska ha tillgång till och använda relevant skyddsutrustning. 
 
Etiska och moraliska affärsregler 
Hög etisk standard 
Vi kräver oss att våra leverantörer uppvisar hög affärsetik, att de följer gällande nationella lagar, 
och att de inte på något sätt medverkar i korruption, bestickning, bedrägeri eller utpressning.  
 
Transparenta affärsrelationer 
Våra leverantörer ska varken erbjuda eller ta emot gåvor, betalningar eller andra förmåner som 
kan vara ägnade att förleda mottagaren att handla mot sin plikt. 
 
Uppföljning 
……….. kommun förbehåller sig rätten att på egen hand, eller genom tredje part, genomföra 
uppföljning och kontroller på plats i produktionen.  
 
Uppföljningarna är vid förfrågan enligt avtal obligatoriska att besvara. Vid kontroll ska leverantören 
kunna visa verifikat eller annan dokumentation som styrker att kraven efterlevs. Finns behov av 
komplettering av uppgifterna, exempelvis då uppgifter saknas, dokumentationen ej är tillräcklig eller 
är av tvivelaktig äkthet, är leverantören skyldig att vara behjälplig med dessa för att samarbetet ska 
kunna fortgå.  
 
Skulle avvikelser upptäckas vid revisionstillfället ska leverantören vidta lämpliga åtgärder. Bedömer 
…….kommun bristerna allvarliga nog förbehåller sig även kommunen rätten att vidta åtgärder så som 
exempelvis begära vite eller avbryta samarbetet.  
 
Genom att leverantören skriver under dokumentet intygas att leverantören, och eventuella 
underleverantörer, följer de krav som är formulerade i detta dokument.  
 
 
FÖRETAGETS NAMN………………………………………….....  
 
SIGNATUR…………………………………………………………  
 
NAMNFÖRTYDLIGANDE………………………………………..  

 
DATUM…………………………………………………………….  
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1 Inledning 

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

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

2 Upphandlande myndighet/enhet 

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

3 Ansvar 

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

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

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

4 Samordning 

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

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

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

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

 främjar goda arbetsvillkor och jämställdhet i arbetslivet,  

 följer arbetsmarknadens villkor och/eller kollektivavtal,  

 motarbetar diskriminering och korruption och  

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

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

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

7 Upphandling 

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

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

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

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

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

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

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

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

 vilka krav som ska ställas i upphandlingen 

 hur utvärderingen ska genomföras 

 hur ….…kommun efter genomförd upphandling ska få sina behov tillgodosedda till  
rätt kvalitet och till rätt pris 

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

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

 …. kommuns särskilda riktlinjer och beslut 

 …. kommuns andra policys 

 …. kommuns ev. andra krav 
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7.8 Kalmar läns strategi för klimatsamverkan 

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

7.9 Elektroniskt upphandlingsstöd 

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

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

Förfrågningsunderlag ska distribueras via det digitala upphandlingsverktyget.  
 
7.12 Anbudstiden 

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

7.13.1 Lämna anbud 

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

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

miljöbilar år 2010. 



Förslag till riktlinjer för upphandling i …………. kommun 
Antagna av kommunstyrelsen 2018-XX-XX, § XXX 

 
7.13.2 Anbudsöppning 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8 Avtal 

8.1 Avtalstecknande 

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



Förslag till riktlinjer för upphandling i …………. kommun 
Antagna av kommunstyrelsen 2018-XX-XX, § XXX 

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

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

9 Inköpscentralen 

Inköpscentralens uppgift är: 
 
att i nära samråd och med underlag från de samverkande kommunerna svara för 
upphandlingar av gemensamma avtal för varor och tjänster som köps frekvent i stora 
kvantiteter och som efterfrågas av samverkande kommunerna och deras bolag,  
 
att svara för specifika upphandlingar hos resp. kommun,  
 
att handlägga upphandlingar enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) 
kap 6 och kap 19.  
 
att ansvara för utbildning och information kring offentlig upphandling i samtliga 
kommuner, 
 
att inventera behovet av nya upphandlingar i samtliga kommuner, 
 
att samordna om möjligt alla upphandlingar och avtalstider för samtliga kommuner, 
 
att ansvara för att en avtalsdatabas utvecklas för samtliga kommuners räkning, 



Förslag till riktlinjer för upphandling i …………. kommun 
Antagna av kommunstyrelsen 2018-XX-XX, § XXX 

 
att ansvara för arkivering av originalhandlingar i genomförda upphandlingar, 
 
att medverka när en andra konkurrensutsättning ska genomföras, 
 
att vid behov medverka vid offertförfrågningar och andra former av 
direktupphandlingar och 
 
att ta fram mallar och andra dokument som stöd för inköp och avrop. 
 
Därutöver ska Inköpscentralen: 
 
ge råd, stöd och juridisk kompetens i upphandlings- och konkurrensfrågor till 
kommunerna,  
 
årligen informera kommunstyrelsen i respektive kommun om sin verksamhet,  
 
årligen anordna informations– och utbildningsdagar för företagen i varje kommun,  
 
årligen upprätta en gemensam plan över avtal som ska upphandlas och  

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

Kommunernas upphandlingar ska följas upp årsvis, detta ska ske genom en skriftlig rapport från 
Inköpscentralen till resp. kommunstyrelse. I rapporten ska det bland annat framgå vad som 
upphandlats, volym och värde. Rapporten ska lämnas senast i februari efterföljande år. 



 
 
Förslag till riktlinjer för direktupphandling i …….kommun 
Antagna av kommunstyrelsen 2018-XX-XX, § XXX 
 
Dessa riktlinjer innehåller anvisningar för hur direktupphandling ska genomföras i 
…………kommun.  
 
När får en direktupphandling genomföras? 
LOU: Direktupphandling kan användas i tre situationer: 

 Om upphandlingens värde understiger direktupphandlingsgränsen, 

 I vissa i lagen särskilt angivna situationer då den upphandlande myndigheten eller enheten 
får använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering, samt 

 Om det finns synnerliga skäl. 
 
LUF: Direktupphandling får användas: 

 Om upphandlingens värde uppgår till högst 26 % av det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 
§ och som gäller vid upphandling av varor och tjänster, 

 Vidare får direktupphandling användas i tillämplig omfattning i de fall förutsättningarna 
för förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 5-12 §§ är uppfyllda, 
eller 

 Om det finns synnerliga skäl. 
 
LUK: En koncession får tilldelas utan förhandsannonsering enligt 5 § första stycket 
(direktupphandling), om: 

 Värdet av koncessionen understiger 5 % av det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 §, 

 Förutsättningarna för upphandling utan föregående annonsering enligt 8 kap. 3-5 §§ är 
uppfyllda, eller 

 Om det finns synnerliga skäl. 
 
Den som genomför en direktupphandling måste kunna bevisa att direktupphandling är tillåtet.  
 
Befintliga avtal 
Finns det ramavtal för varan/tjänsten/byggentreprenaden ska dessa användas. Om avsteg 
behöver göras från ramavtalet ska ansvarig för avtalet kontaktas.  
 
Vem får genomföra en direktupphandling? 
Om inte annat framgår av delegationsordningen har alla medarbetare med budgetansvar  
rätt att göra en direktupphandling eller ge någon annan i uppdrag att genomföra en  
direktupphandling. Två personer på varje förvaltning har tillgång till ett digitalt 
upphandlingsverktyg.  
 
Samordning 
Alla som genomför en direktupphandling ska förvissa sig om det samlade behovet inom den 
upphandlande myndigheten av just den vara eller tjänst som ska direktupphandlas. Samordningen 
är viktig för att säkra att beloppsgränsen för direktupphandlingar av samma slag inom den 
upphandlande myndigheten inte överskrids.  
 
För att säkerställa samordningen ska Inköpscentralen alltid informeras innan ett köp genomförs.  



 
Hur beräknas värdet av en direktupphandling? 
Det är det sammanlagda värdet av de inköp av samma slag som gjorts tidigare under 
räkenskapsåret och som beräknas göras under resterande del av året hos den upphandlande 
myndigheten som utgör värdet av direktupphandlingen. Eventuella optioner och möjliga 
förlängningar av avtal ska också räknas med i värdet. Ett anskaffningsbehov får inte delas upp i 
mindre delar i syfte att komma under gränsen för direktupphandling.  
  
Om behovet av varor/tjänster är återkommande och på ett par år överskrider beloppsgränsen för 
direktupphandling ska ett ramavtal istället upphandlas med lämpligt förfarande. 
 
Hur ska en direktupphandling genomföras?  
Kontrollera alltid först i avtalskatalogen om det finns något ramavtal. Om inte, följ anvisningarna 
nedan: 

Upp till 10 000 kr – ta om möjligt in priser från flera, antingen muntligt eller via telefon eller mail. 
Skriftligt avtal/beställning behöver inte tecknas.  

Upp till 100 000 kr – ta in priser från minst 3 leverantörer, fråga via mail eller brev, dokumentera 
använd blanketten för direktupphandling, sänd kopia av blanketten till Inköpscentralen. Skriftligt 
avtal/beställning ska tecknas. 

Över 100 000 kr – direktupphandlingen genomförs i det digitala upphandlingsverktyget för 
direktupphandling och annonseras och blir därmed synlig på kommunens hemsida. Lämpliga 
leverantörer ska informeras om att direktupphandlingen är annonserad. Skriftligt avtal eller 
beställning ska tecknas. Avtal ska läggas in i avtalsdatabasen. 

Dokumentation och arkivering 
Direktupphandlingen ska dokumenteras dels genom det digitala upphandlingsverktyget och dels i 
blanketten för direktupphandling. Arkivering sker enligt särskild anvisning.  

Sekretess 
Upphandlingssekretess gäller fram till att beslut fattats om vald leverantör. 

Uppföljning 
Inköpscentralen ansvarar för uppföljningen av direktupphandlingar tillsammans med 
kontaktpersonerna i resp. förvaltning. Uppföljning sker två gånger per år.  
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 76 Dnr 2018/000150 003 

Riktlinjer och taxor för skyltning och affischering, 
uteservering, marknad, torghandel och försäljning, 
evenemang och andra markupplåtelser 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att godkänna styrdokumentet ”Riktlinjer och taxor för skyltning 

 och affischering, uteservering, marknad, torghandel och 

 försäljning, evenemang, andra markupplåtelser”. Id: 60020 

att låta ovan nämnda styrdokument ersätta följande befintliga 

 dokument: ”Skyltpolicy och riktlinjer för uteserveringar mm” 

 med tillhörande taxor (samma id). Id: 47750 

att låta ovan nämnda styrdokument ersätta stycket ”Taxa för 

 markupplåtelse av offentlig plats/allmän platsmark”, del av 

 sida 11 samt del av sida 12 i följande befintligt antaget 

 dokument: ”Taxor och avgifter 2018”. Id: 58463 

 

Sammanfattning 

Gatukontoret på Vimmerby kommun mottar ansökningar om tillstånd enligt 

Ordningslagen från Polismyndigheten för yttrande. Varje år inkommer ca  

55-100 st ansökningar med yttrandegrund. Ansökningarna avser bland annat 

evenemang, uteserveringar, försäljning, demonstrationer, korteger, politiska 

sammankomster och andra tillfälliga markupplåtelser. Utöver dessa 

ansökningar hanteras även förfrågningar om bland annat skyltning, 

affischering, marknadsdagar, torghandel och Sommartorget.  

 

I dagsläget är befintliga antagna dokument avseende riktlinjer och taxor för 

ovan nämnda ändamål inte tillräckligt omfattande (Id 47750). Deras 

omfattning räcker inte till för att uppnå den konkreta tydlighet som förväntas 

uppnås i yttranden och andra underrättelser gentemot sakägare/aktörer och 

Polismyndigheten. Detta bidrar till att oklarheter lätt skapas och försvårar 

ärendehanteringen, vilket i sin tur ökar risken för missförstånd samt 

förlängda ledtider. 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att godkänna styrdokumentet ”Riktlinjer och taxor för skyltning 

 och affischering, uteservering, marknad, torghandel och 

 försäljning, evenemang, andra markupplåtelser”. Id: 60020 

att låta ovan nämnda styrdokument ersätta följande befintliga 

 dokument: ”Skyltpolicy och riktlinjer för uteserveringar mm” 

 med tillhörande taxor (samma id). Id: 47750 

att låta ovan nämnda styrdokument ersätta stycket ”Taxa för 

 markupplåtelse av offentlig plats/allmän platsmark”, del av 

 sida 11 samt del av sida 12 i följande befintligt antaget 

 dokument: ”Taxor och avgifter 2018”. Id: 58463 

Beslutsunderlag 

”Riktlinjer och taxor för skyltning och affischering, uteservering, marknad, 

torghandel och försäljning, evenemang, andra markupplåtelser”, Id: 60020 

Tjänsteskrivelse, Sandra Torvaldsson, mark- och exploateringsingenjör 

2018-02-28 Id 60000 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Utvecklingsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

 

___________________ 
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Samhällsbyggnadsavdelningen 

Sandra Torvaldsson 

 

Tjänsteskrivelse 
 

Sida 

1(2) 

Datum 

2018-02-28  
Referens 

VIMKS 2018/000150/003  

 
Id 

60000  

 

 

 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  
 
Kommunfullmäktige 

 

Riktlinjer och taxor för skyltning, affischering, 
uteservering, marknad, torghandel, försäljning, evenemang 
och andra markupplåtelser 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att godkänna styrdokumentet ”Riktlinjer och taxor för skyltning och 

affischering, uteservering, marknad, torghandel och försäljning, 

evenemang, andra markupplåtelser”. Id: 60020 

att låta ovan nämnda styrdokument ersätta följande befintliga 

dokument: ”Skyltpolicy och riktlinjer för uteserveringar mm” med 

tillhörande taxor (samma id). Id: 47750 

att låta ovan nämnda styrdokument ersätta stycket ”Taxa för 

markupplåtelse av offentlig plats/allmän platsmark”, del av sida 11 

samt del av sida 12 i följande befintligt antaget dokument: 

”Taxor och avgifter 2018”. Id: 58463 

Ärendet 

Bakgrund 

Gatukontoret på Vimmerby kommun mottar ansökningar om tillstånd enligt 

Ordningslagen från Polismyndigheten för yttrande. Varje år inkommer ca  

55-100 st ansökningar med yttrandegrund. Ansökningarna avser bland annat 

evenemang, uteserveringar, försäljning, demonstrationer, korteger, politiska 

sammankomster och andra tillfälliga markupplåtelser. Utöver dessa ansökningar 

hanteras även förfrågningar om bland annat skyltning, affischering, 

marknadsdagar, torghandel och Sommartorget.  

 

I dagsläget är befintliga antagna dokument avseende riktlinjer och taxor för ovan 

nämnda ändamål inte tillräckligt omfattande (Id 47750). Deras omfattning räcker 

inte till för att uppnå den konkreta tydlighet som förväntas uppnås i yttranden och 

andra underrättelser gentemot sakägare/aktörer och Polismyndigheten. Detta 

bidrar till att oklarheter lätt skapas och försvårar ärendehanteringen, vilket i sin 

tur ökar risken för missförstånd samt förlängda ledtider. 
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Samhällsbyggnadsavdelningen 
Sandra Torvaldsson 
 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

2(2) 

Datum 

2018-02-28  
Referens 

VIMKS 2018/000150003  

  

 

 
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  

Aktuell situation 

För att säkra upp ovan nämnda typ av ärendehantering, så har Gatukontorets 

mark- och exploateringsenhet upprättat ett nytt förslag på riktlinjer och taxor (Id 

60020). Detta med avsikt att generera i ett bättre, tydligare och effektivare 

arbetsflöde, vilket i sin tur kommer ge möjlighet till positiv inverkan på vår 

servicefunktion och därmed stärka förtroendekapitalet hos sakägare/aktörer. 

 

Vid framtagandet av detta styrdokument gjordes avstämningar med berörda 

tjänstemän och förvaltningar, bland annat tjänstemän på Gatukontoret samt på 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen. 

Bedömning 

Gatukontorets mark- och exploateringsenhet bedömer förslaget på riktlinjer och 

taxor som säkert och gynnsamt. Förslaget kommer att gagna 

likabehandlingsprincipen på ett värdefullt sätt och bidra till att sakägare/aktörer 

ska kunna erbjudas likartade förutsättningar inom detta ärendeområde. 

Finansiering 

Ryms inom antagen MEX-budget. 

Beslutsunderlag 

Föreslaget styrdokument ”Riktlinjer och taxor för skyltning och affischering, 

uteservering, marknad, torghandel och försäljning, evenemang, andra 

markupplåtelser”. 

Dnr: 2018/000150 

Id: 60020 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Utvecklingsavdelningen (inkl. KoF) 

Ekonomiavdelningen 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

Sandra Torvaldsson 

Mark- och exploateringsingenjör  
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Antagen av Kommunfullmäktige  

20XX-XX-XX § XX 

  

Riktlinjer och taxor 
för 

 
- Skyltning och affischering 

- Uteservering 
- Marknad 

- Torghandel och försäljning 
- Evenemang 

- Andra markupplåtelser 

 



Riktlinjer och taxor för skyltning, affischering, uteservering, 

torghandel, försäljning, evenemang och andra 

markupplåtelser  

Samhällsbyggnadsavdelningen 
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Syfte 

Dessa riktlinjer och taxor avses för skyltning, affischering, uteservering, marknad, torghandel, 

försäljning, evenemang och andra markupplåtelser som kan upprättas på allmän platsmark där 

Vimmerby kommun är fastighetsägare. 

 

Avsikten med riktlinjerna och taxorna är att den offentliga miljön i Vimmerby kommun ska 

präglas av kvalitet och trivsel, samtidigt som de ger alla aktörer samma förutsättningar att delta i 

en sund konkurrens.  

 

Samråd med Vimmerby kommun ska ha skett innan en markupplåtelse upprättas, enligt avsnitten 

som följer. Aktören är själv skyldig att ordna eventuella nödvändiga tillstånd för det aktuella 

ändamålet och att följa samtliga föreskrifter från berörda myndigheter. 

 

I övrigt gäller antagna dokument om lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vimmerby 

kommun samt lokala ordningsföreskrifter i Vimmerby kommun. I dessa dokument finns även 

förhållningstider angivna. Vänligen besök Vimmerby kommuns hemsida www.vimmerby.se för 

mer information. 

Revidering 

Detta dokument revideras vid behov av mark- och exploateringsingenjör på Gatukontoret, 

Vimmerby kommun. Reviderat dokument antas av Kommunfullmäktige (KF). 
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Begreppsförklaringar 

Här beskrivs innebörden av vissa begrepp som förekommer i detta dokument. 

Allmän platsmark 

Allmän platsmark är enligt gällande Plan- och bygglagen 1 kap. 4 § gator, vägar, torg, parker och 

övriga områden som är allmänt tillgängliga samt avsedda för gemensamt behov inom områden 

med detaljplan. Det kan även inkludera kvartersmark och gångbanor i anslutning till fastigheter.  

Offentlig plats(mark) 

Enligt gällande 1 kap. 2 § Ordningslagen är offentlig plats bland annat allmän platsmark. Offentlig 

plats är även platser som ska jämställas med offentliga platser enligt de lokala 

ordningsföreskrifterna för Vimmerby kommun. Exempel på platser som ska jämställas med 

offentliga platser kan vara idrottsplatser, badplatser och begravningsplatser, under förutsättning att 

områdena är tillgängliga för allmänheten.  

Kommunal mark 

Med kommunal mark avses såväl allmän platsmark som offentlig plats, men även ej planlagda 

områden som förvaltas av Vimmerby kommun. Sådan mark får inte stängas av för allmänheten 

eller tas i anspråk för annat ändamål utan tillstånd.  

Markupplåtelse 

Vimmerby kommun kan ge tillåtelse att använda mark utomhus till annat än vad den är avsedd 

för. Det kallas markupplåtelse och innebär att du som aktör får hyra marken tillfälligt för 

exempelvis uteservering, marknad eller andra evenemang. 
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Tillstånd enligt Ordningslagen 

För upplåtelse av offentlig plats och allmän platsmark krävs många gånger tillstånd av 

Polismyndigheten, se gällande 1 kap. 1 §, 2 § och 3 kap. 1 § Ordningslagen. Ansökan ska göras 

skriftligt till Polismyndigheten och blankett finns att hämta på deras hemsida. Du som aktör 

betalar själv för polistillståndet. 

 

När Polismyndigheten mottagit ansökan ges Gatukontoret, Räddningstjänsten samt Miljö- och 

Byggnadsförvaltningen på Vimmerby kommun möjlighet att yttra sig. Yttrandena skickas sedan 

till Polismyndigheten, som godkänner eller avslår ansökan.  

 

Avgift enligt taxor i Bilaga 3 ska betalas till Vimmerby kommun. Betalning sker i förskott mot 

faktura, om inget annat överenskommits. Taxorna är, om inget annat anges, befriade från 

mervärdesskatt. 

 

Aktörens tillstånd kan komma att återkallas om exempelvis avgifter kopplade till tillståndet inte 

betalas i tid, eller om aktören bryter mot de villkor som gäller för tillståndet, se gällande 3 kap. 18 

§ Ordningslagen. 

 

I övrigt gäller antagna dokument om lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vimmerby 

kommun samt lokala ordningsföreskrifter i Vimmerby kommun. I dessa dokument finns även 

förhållningstider angivna. Vänligen besök Vimmerby kommuns hemsida www.vimmerby.se för 

mer information. 

När krävs tillstånd enligt Ordningslagen? 

Tillstånd krävs om marken ska användas på ett sätt som inte stämmer överens med markens 

ändamål. I detaljplanen anges till exempel vad som ska vara vägar. Då krävs inte tillstånd för att få 

köra på vägen, eftersom det är vägens ändamål, men ska du som aktör exempelvis anordna 

uteservering på vägen, så krävs tillstånd. Detta beror på att då Vimmerby kommun beslutade om 

detaljplanen, så prövade man lämpligheten för att göra just väg av marken. Man prövade inte om 

det var lämpligt med en uteservering. Därför krävs tillstånd av Polismyndigheten. Det man i första 

hand undersöker är trafik, ordning och säkerhet. Se även gällande 2 kap. 4, 5, 6 § Ordningslagen. 
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När krävs inte tillstånd enligt Ordningslagen? 

Tillstånd enligt Ordningslagen krävs inte om det är ”allmänt vedertaget” att platsen används på 

annat sätt än dess ändamål. Detta skulle exempelvis kunna vara en veranda som varit upprättad på 

offentlig plats under mycket lång tid. I dessa avseenden ska samråd ske med Vimmerby kommun. 

 

Tillstånd enligt Ordningslagen krävs heller inte vid kortvarig användning som strider mot 

ändamålet, men då är det fråga om mycket korta tider, max 60 minuter. I dessa avseenden ska 

samråd ske med Vimmerby kommun. Se även gällande 2 kap. 4, 5, 6 § Ordningslagen. 

Tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker och livsmedel 

Tänk på att du som aktör även behöver tillstånd för att få servera alkoholhaltiga drycker. Vid 

frågor gällande tillstånd för alkoholhaltiga drycker, vänligen kontakta Vimmerby kommuns 

alkoholhandläggare.  

 

Vid servering av livsmedel, så måste du som aktör registrera dig som livsmedelsföretagare hos 

Vimmerby kommun. Vänligen kontakta någon av livsmedelsinspektörerna på Miljö- och 

byggnadsförvaltningen. 
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Uppställning av föremål på gatu- och 

gångbaneutrymmen 

 Trottoarpratare och lösa föremål, såsom blommor och marschaller, får inte vara 

siktskymmande, hindrande eller störande. Gående ska obehindrat kunna passera. Av- och 

påstigning från fordon får inte störas eller hindras. Speciellt ska funktionshindrades krav 

på tillgänglighet beaktas. För mer information, vänligen kontakta Boverket eller besök 

deras hemsida www.boverket.se.  

 Skyltar ska placeras max 0,5 meter från fasaden och minst 1,2 meter från trottoarkanten. 

 Lösa föremål, såsom blommor och marschaller, får utan tillstånd endast ställas ut i direkt 

anslutning till aktörens verksamhet. Marschaller ska dessutom placeras i skyddande 

ställning eller hållare minst 0,5 meter från brännbart material. I övrigt krävs tillstånd av 

Polismyndigheten. 

 Trottoarpratare, varuställningar samt lösa föremål, såsom blommor och marschaller, ska ha 

stabila konstruktioner och en höjd på minst 15 cm. De får inte medföra någon risk att 

gående snubblar eller förorsaka någon annan skada. Aktören ansvarar för skador på tredje 

man.  

 För trottoarpratare krävs tillstånd av Polismyndigheten. Trottoarprataren får inte placeras 

närmare korsning än 10 meter. Den ska vara 800 mm bred och 1200 mm hög inklusive 

ställning samt vara konstruerad enligt bild nedan. Konstruktionen tar hänsyn till 

funktionshindrades tillgänglighet och minimerar risken för att skymma sikt i korsning: 

 

Trottoarpratare uppifrån samt trottoarpratare framifrån. 
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 Reklamskyltar får endast innehålla anslag som avser aktörens affärsrörelse. Endast en skylt 

tillåts för varje affärsingång rörelsen har. Skyltningen ska ske i anslutning till entrén. 

 Skyltar, varuställningar eller liknande anordningar får endast vara utställda under den tid 

aktören håller öppet för allmänheten. Vid behov ska området städas efter det att tidigare 

omnämnda konstruktioner tagits bort. 

 

Upplåtelsen sker på villkor att anordningen inte orsakar någon kostnad för Vimmerby kommun. 

Uppsättning av skyltar och affischering för tillfälligt 

bruk 

Vid tillfälliga evenemang har Vimmerby kommun tagit fram platser som anses lämpliga för sådan 

typ av affischering. Dessa redovisas i Bilaga 1. För information om Vimmerby kommuns taxor, se 

Bilaga 3.  

 

Vid tillfällig skyltning och affischering gäller följande: 

 Tillfällig skyltning och affischering, med undantag från valaffischering, får ske under 

maximalt 7 dagar per tillfälle. 

 Valaffischering: Under valår får affischering ske tidigast 6 veckor före valdagen. 

 All affischering ska följa Vimmerby kommuns riktlinjer, se avsnitt ”Uppsättning av skyltar 

och affischering för tillfälligt bruk”. 

 Skyltar och affischer ska placeras på så sätt att de inte är siktskymmande för trafikanterna. 

 Tillstånd medges inte för uppsättning av banderoller över gator. 

 Skyltning och affischering får inte skymma befintliga vägmärken. 

 

Vid frågor om uppsättning av skyltar och affischering för tillfälligt bruk, vänligen kontakta 

Polismyndigheten.  
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Uppsättning av skyltar och flaggstänger för 

permanent bruk 

En uppsättning av skylt för permanent bruk kräver oftast bygglov. För mer information, vänligen 

kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen på Vimmerby kommun. På kommunal mark krävs 

även att aktören tecknar ett arrendeavtal eller nyttjanderättsavtal med Vimmerby kommun, under 

förutsättning att detaljplanens bestämmelser tillåter detta. Avgiften regleras i avtalet. I annat fall 

debiteras aktören enligt Vimmerby kommuns taxor (om skyltens syfte kan kopplas till 

direkt/indirekt kommersiellt bruk), se Bilaga 3. 

 

För uppsättning av flaggstänger krävs inget bygglov. På kommunal mark krävs dock att aktören 

tecknar ett arrendeavtal eller nyttjanderättsavtal med Vimmerby kommun, under förutsättning att 

detaljplanens bestämmelser tillåter detta. Avgiften regleras i avtalet. I annat fall debiteras aktören 

enligt Vimmerby kommuns taxor (om flaggstångens syfte kan kopplas till direkt/indirekt 

kommersiellt bruk), se Bilaga 3. 

 

Vid ansökan om uppsättning av permanent skylt eller flaggstång i anslutning till vägar ägda av 

Trafikverket ska aktören kontakta Länsstyrelsen. 
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Riktlinjer för uteservering i Vimmerby kommun 

Tillstånd för uteservering 

För upplåtelse av uteservering krävs tillstånd av Polismyndigheten. Se avsnittet ”Tillstånd enligt 

Ordningslagen” och dess underrubriker. 

 

Om ansökan beviljas av Polismyndigheten, så debiterar Vimmerby kommun enligt gällande taxor, 

se Bilaga 3. 

 

Tillstånd för uteserveringar beviljas av Vimmerby kommun under perioden 1 maj - 30 september. 

Uteservering på Sommartorget 

Sommartorget är varje sommar ett trevligt inslag på Stora torget och delar av Rådhustorget i 

Vimmerby. Här kan medborgare och turister njuta av café, glass, enklare förtäring och lekplats för 

barnen. Säsongen för Sommartorget avser sista lördagen i maj – 31 augusti, enligt 

Kommunstyrelsens beslut. 

 

För mer information, se avsnittet ”Vad gäller för bokning av plats på Sommartorget?”. 

Placering 

En markupplåtelse för uteservering får endast göras i direkt anslutning till permanent restaurang, 

café eller motsvarande servering. Detta för att, i enlighet med livsmedelslagen, säkerställa en 

kvalitet på mat och dryck som endast kan uppnås från godkända kök. 

 

Undantag från detta kan endast ske för serveringar av tillfällig art i en tydlig tidsavgränsad period, 

som inte får överstiga 7 dagar. Dock måste särskilda skäl finnas för att ett sådant undantag ska 

beviljas. 

Utformning 

Aktören ska samråda med Vimmerby kommun för godkännande av uteserveringens utformning. 

Utformning och färgsättning ska vara på ett sådant sätt att den passar in med fastigheten den 

ansluter till.  

Möblering 

Uteserveringarnas möblering ska ta hänsyn till miljöns helhet och bidra till den estetiska 

upplevelsen i staden. Samråd angående möblering ska ske med Vimmerby kommun för 

godkännande. 
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Avgränsning/Inhägnad  

Uteserveringar som upprättas ska ha avgränsning/inhägnad som överensstämmer väl med 

omgivningens och fastighetens stil samt färgsättning. Avgränsning av serveringen ska i första 

hand ske med staketsektioner som tillhandahålls av Vimmerby kommun mot avgift, se Bilaga 3 

för Vimmerby kommuns taxor. För andra typer av avgränsningar/staket krävs samråd och 

godkännande av Vimmerby kommun. 

Trädäck  

I första hand ska uteserveringar placeras direkt på gatan/marken för att hålla en så öppen och 

tillgänglig miljö som möjligt. Avsteg från denna princip kan göras där lutningen på marken 

omöjliggör servering direkt på marken. Om sådant avsteg planeras är endast trädäck tillåtet, men 

detta måste då aviseras av aktören och samråd ska ske med Vimmerby kommun för godkännande. 

Tak- och regnskydd 

Vimmerby kommun förespråkar sol- och regnskydd av parasolltyp över serveringarna som vid 

behov kan fällas ned eller föras undan. Området blir på så sätt öppnare och mer tillgängligt.  

Ett väggfast tak är bygglovspliktigt och godtas endast i undantagsfall. Ansökan om bygglov sker 

till Miljö- och byggnadsförvaltningen på Vimmerby kommun. Aktören ansvarar själv för att söka 

bygglov. 

Renhållning 

Aktören har skyldighet att under hela upplåtelsetiden hålla uteserveringen ren och välstädad samt 

angränsande område fritt från skräp och fimpar. Det är inte tillåtet att skräp och fimpar som 

uppkommit sopas ut utanför angränsande område.    

 

Efter upplåtelsetidens utgång ska aktören se till att upplåtelseplatsen återställs, städas samt att 

eventuell skadegörelse uppdagas och ersätts. Upptäcker Vimmerby kommun skadegörelse eller 

bristfällig städning i samband med upplåtelsen har Vimmerby kommun rätt att debitera aktören, se 

Bilaga 3 för Vimmerby kommuns taxor.  
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Riktlinjer för andra markupplåtelser på kommunal 

mark 

Nyttjande av allmän platsmark 

Till allmän platsmark räknas exempelvis Vimmerby kommuns parker, gator, torg och grönytor. 

Användningsområden för dessa typer av ytor kan vara demonstrationer, idrottsaktiviteter, 

festivaler eller andra evenemang.  

 

För upplåtelse av allmän platsmark krävs ofta tillstånd av Polismyndigheten. Se avsnittet 

”Tillstånd enligt Ordningslagen” och dess underrubriker. 

 

Om ansökan beviljas av Polismyndigheten, så debiterar Vimmerby kommun enligt gällande taxor, 

se Bilaga 3. 

 

Ansökan kan avslås på grund av att annat evenemang redan är bokat på önskad upplåtelseplats. 

Renhållning 

Efter evenemanget ska aktören se till att markområdet återställs, städas samt att eventuell 

skadegörelse uppdagas och ersätts. Upptäcker Vimmerby kommun skadegörelse eller bristfällig 

städning i samband med evenemanget har Vimmerby kommun rätt att debitera aktören, se  

Bilaga 3 för Vimmerby kommuns taxor. 
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Riktlinjer för bokning av allmän platsmark lämplig för 

marknad, torghandel och tillfälliga evenemang 

För offentliga platser lämpliga för marknad, torghandel och tillfälliga evenemang samt 

översiktskartor, se Bilaga 2. 

 

Ansökan om tillstånd för övriga platser i Vimmerby tätort samt för övriga platser i Vimmerby 

kommun hanteras som enskilda fall. Beslut och debitering sker utefter detta, se Bilaga 3. 

 

I övrigt gäller antagna dokument om lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vimmerby 

kommun samt lokala ordningsföreskrifter i Vimmerby kommun. I dessa dokument finns även 

förhållningstider angivna. Vänligen besök Vimmerby kommuns hemsida www.vimmerby.se för 

mer information. 

Vad gäller för marknader? 

För marknadsdagar ansöker Vimmerby kommun själva om tillstånd hos Polismyndigheten. För 

bokning av marknadsplats, vänligen kontakta marknadsansvarig på Vimmerby kommun.  

 

Först till kvarn gäller för marknadsplatser. Aktören debiteras enligt Vimmerby kommuns taxor, se 

Bilaga 3. Kostnaderna avser ett marknadstillfälle. Aktören betalar samtliga belopp mot utställd 

förskottsfaktura. 

 

Avbokning av marknadsplats sker senast 3 dagar innan marknaden äger rum. Då får aktören 

tillbaka samtliga belopp, förutom tillkommande avbokningsavgift. Sker avbokning senare än 3 

dagar innan, så får aktören tillbaka samtliga belopp, förutom tillkommande avbokningsavgift, mot 

uppvisande av läkarintyg. Om läkarintyg inte kan uppvisas, eller om närvaro av någon anledning 

uteblir utan avbokning, så kan aktören inte få tillbaka något belopp. 
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Vad gäller för torghandel? 

Gratis torghandel får endast ske på anvisade platser, se Bilaga 2. Dessa anvisade platser kräver 

inget tillstånd från Polismyndigheten. Vimmerby kommun debiterar ingenting för nyttjande av 

dessa anvisade platser, men aktören har skyldighet att plocka ned och transportera bort sin 

utrustning varje dag. Först till kvarn gäller. 

 

Vid önskemål om annan placering än anvisade platser krävs tillstånd av Polismyndigheten, se 

avsnittet ”Tillstånd enligt Ordningslagen” och dess underrubriker. Om ansökan beviljas av 

Polismyndigheten, så debiterar Vimmerby kommun enligt gällande taxor, se Bilaga 3. Ansökan 

kan avslås på grund av att annat evenemang redan är bokat på önskad upplåtelseplats.  

 

Efter nedplockning av utrustning ska aktören se till att upplåtelseplatsen återställs, städas samt att 

eventuell skadegörelse uppdagas och ersätts. Upptäcker Vimmerby kommun skadegörelse eller 

bristfällig städning i samband med upplåtelsen har Vimmerby kommun rätt att debitera aktören, se 

Bilaga 3 för Vimmerby kommuns taxor. 

I dagsläget finns inga årsplatser för torghandel att erbjuda.  

 

Aktörer har möjlighet att välja el som tillval. För mer information, vänligen kontakta 

marknadsansvarig på Vimmerby kommun. Aktören debiteras enligt Vimmerby kommuns taxor, se  

Bilaga 3. 

 

För frågor eller ytterligare information om anvisade platser för torghandel, vänligen kontakta 

marknadsansvarig på Vimmerby kommun. 

 

I övrigt gäller antagna dokument om lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vimmerby 

kommun samt lokala ordningsföreskrifter i Vimmerby kommun. I dessa dokument finns även 

förhållningstider angivna. Vänligen besök Vimmerby kommuns hemsida www.vimmerby.se för 

mer information. 

Vad gäller för bokning av plats på Sommartorget? 

För Sommartorget ansöker Vimmerby kommun själva om tillstånd hos Polismyndigheten. Vill du 

som aktör vara deltagande i Sommartorget, vänligen anmäl intresse hos Vimmerby kommuns 

trafikingenjör. Först till kvarn gäller för dessa platser. Ett tidsbegränsat arrendeavtal upprättas 

sedan mellan Vimmerby kommun och aktören. Avtalet avser en säsong. Aktören debiteras enligt 

Vimmerby kommuns taxor, se Bilaga 3. 

 

I övrigt gäller antagna dokument om Sommartorget, lokala ordningsföreskrifter för torghandel i 

Vimmerby kommun samt lokala ordningsföreskrifter i Vimmerby kommun. I dessa dokument 

finns även förhållningstider angivna. Vänligen besök Vimmerby kommuns hemsida 

www.vimmerby.se för mer information. 
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Vad gäller för bokning av plats på torg och andra anvisade platser 

(exklusive parker)? 

För upplåtelse av allmän platsmark krävs ofta tillstånd av Polismyndigheten. Se avsnittet 

”Tillstånd enligt Ordningslagen” och dess underrubriker. 

 

Om ansökan beviljas av Polismyndigheten, så debiterar Vimmerby kommun enligt gällande taxor, 

se Bilaga 3. 

 

Ansökan kan avslås på grund av att annat evenemang redan är bokat på önskad upplåtelseplats. 

För bokning av plats på torg och andra anvisade platser är det först till kvarn som gäller. Avgifter 

kan i vissa fall tillkomma, se Bilaga 3 för Vimmerby kommuns taxor. 

Vad gäller för bokning av parker? 

För upplåtelse av allmän platsmark krävs ofta tillstånd av Polismyndigheten. Se avsnittet 

”Tillstånd enligt Ordningslagen” och dess underrubriker. 

 

Om ansökan beviljas av Polismyndigheten, så har aktören skyldighet att kontakta Gatukontorets 

administratör på Vimmerby kommun för bokning av park. 

 

Ansökan kan avslås på grund av att annat evenemang redan är bokat på önskad upplåtelseplats. 

 

För bokning av parker är det först till kvarn som gäller. Hyres- och bokningsavgift utgår endast 

vid evenemang kopplade till direkt/Indirekt försäljning i kommersiellt syfte/marknadsföring, se  

Bilaga 3 för Vimmerby kommuns taxor. 

El 

Nyckel till elskåp hämtas hos Gatukontorets driftenhet. Du som aktör ansvarar själv för att boka 

tid hos oss när nyckeln ska hämtas. 

 

Vid frågor om el, kontakta Vimmerby kommuns driftchef.  

Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 

 

OBS! Har du en ljudanläggning som kräver mer än 16 ampere, så tillkommer en avgift enligt 

VEMAB:s (Vimmerby Energi & Miljös) taxa. Kontakta VEMAB för mer information.  

Telefonnummer: 0492-76 93 00 
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Efter evenemanget 

Efter evenemanget ska aktören se till att parken återställs, städas samt att eventuell skadegörelse 

uppdagas och ersätts. Upptäcker Vimmerby kommun skadegörelse eller bristfällig städning i 

samband med evenemanget har Vimmerby kommun rätt att debitera aktören, se Bilaga 3 för 

Vimmerby kommuns taxor.  

 

Aktören ansvarar även för att eventuella hyrda bänkar plockas undan och ställs in i containern de 

fraktades i. 

 

Vid frågor om städning och eventuell skadegörelse, kontakta Vimmerby kommuns driftchef.  

Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 

Vad gäller för bokning av bänkar i samband med evenemang? 

Om du som aktör vill boka bänkar görs det på Gatukontoret, som är en del av 

Samhällsbyggnadsavdelningen. Bänkarna (bockar och bräder) körs dit i en container. Kostnad för 

frakt tillkommer om aktören inte transporterar containern själv, se Bilaga 3 för Vimmerby 

kommuns taxor. Fakturaadress kommer att behöva uppges.  

 

Vid frågor om bänkar, kontakta Vimmerby kommuns driftchef.  

Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
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Vad händer om Vimmerby kommuns riktlinjer inte 

följs? 

Om ovanstående riktlinjer inte följs, så har Vimmerby kommun rätt att avvisa aktören från platsen 

med omedelbar verkan samt göra en polisanmälan.  

 

Aktörens tillstånd kan komma att återkallas om exempelvis avgifter kopplade till tillståndet inte 

betalas i tid, eller om aktören bryter mot de villkor som gäller för tillståndet, se gällande 3 kap. 18 

§ Ordningslagen.   
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Bilaga 1 

Offentliga platser i Vimmerby kommun där tillfällig 

skyltning och affischering är tillåten 

För tillfällig skyltning och affischering på allmän platsmark krävs tillstånd av Polismyndigheten. 

Se avsnittet ”Tillstånd enligt Ordningslagen” och dess underrubriker. Se även avsnittet 

”Uppsättning av skyltar och affischering för tillfälligt bruk”. 

 

Vid frågor om offentliga platser i Vimmerby kommun lämpliga för tillfällig skyltning och 

affischering, vänligen kontakta Vimmerby kommuns trafikingenjör. 

Villkor för tillfällig skyltning och affischering 

Vid tillfällig skyltning och affischering gäller följande: 

 Tillfällig skyltning och affischering, med undantag från valaffischering, får ske under 

maximalt 7 dagar per tillfälle. 

 Valaffischering: Under valår får affischering ske tidigast 6 veckor före valdagen. 

 All affischering ska följa Vimmerby kommuns skyltpolicy, se avsnitt ”Uppsättning av 

skyltar och affischering för tillfälligt bruk”. 

 Skyltar och affischer ska placeras på så sätt att de inte är siktskymmande för trafikanterna. 

 Tillstånd medges inte för uppsättning av banderoller över gator. 

 Skyltning och affischering får inte skymma befintliga vägmärken. 

 

Vid frågor om uppsättning av skyltar och affischering för tillfälligt bruk, kontakta 

Polismyndigheten.  
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Vimmerby 

Se översiktskartor. 

 Lundgatan 

Grönområde mellan Torsgatan och Lundgatan. 

 Lundgatan 

Grönområde utmed Lundgatan öster om Vimarskolan. 

 Prästgårdsgatan 

Grönområde utmed östra sidan av Prästgårdsgatan norr om Skogsgatan. 

 Vimmerbyallén 

Grönområde mellan väg 23/34 och Vimmerbyallén norr om Åbrovägen. 

 Vimmerbyallén 

Grönområde utmed Vimmerbyalléns södra sida mellan järnvägsövergången och 

Badhusgatan. 

 Södra Ringleden 

Grönområde utmed Södra Ringledens västra sida mellan Åbrovägen och Hultsfredsvägen. 

Södra Vi 

Se översiktskartor. 

 Grönområde mellan Södra Storgatan och Rumskullavägen (2 platser). 

 Grönområde sydost Södra Storgatan (Brunnsparken). 

 Grönområde väster Björkavägen och norr om Syrénvägen. 

Gullringen 

Se översiktskartor. 

 Grönområde i anslutning till p-plats mellan Storgatan och Ringvägen. 

Storebro 

Se översiktskartor. 

 Grönområde väster Vimmerbyvägen och norr Centrumgatans anslutning till 

Vimmerbyvägen. 

Rumskulla 

Se översiktskartor. 

 Grönområde väster om Mariannelundsvägen och söder om Ingatorpsvägen. 
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Frödinge 

Se översiktskartor. 

 Grönområde norr om Skolgatan väster om anslutningen med Västerviksvägen. 

Tuna 

Se översiktskartor. 

Grönområde mittemot Oskarshamnsvägen 15. 

Djursdala, Locknevi och Pelarne 

Djursdala, Locknevi och Pelarne har i dagsläget inga anvisade platser. Vid frågor om offentliga 

platser lämpliga för tillfällig skyltning och affischering i dessa orter, vänligen kontakta Vimmerby 

kommuns trafikingenjör. 
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Bilaga 2 

Offentliga platser i Vimmerby kommun där marknad, 

torghandel och tillfälliga evenemang är lämpliga, 

inklusive översiktskartor 

Vimmerby tätort 

Offentliga platser anvisade för marknad 

Se översiktskarta. 

Offentliga platser anvisade för gratis torghandel 

Se översiktskarta. 

 Sevedegatan 

 Norrtullsgatan 

 Del av Stora torget 

Offentliga platser lämpliga för tillfälliga evenemang 

Se översiktskartor. 

 Stora torget 

 Rådhustorget 

 Källängsparken 

 Gästgivarehagen 

 

Ansökan om tillstånd för övriga platser i Vimmerby tätort hanteras som enskilda fall. Beslut och 

debitering sker utefter detta.  

Offentliga platser anvisade för Sommartorget 

Se översiktskarta. 

Övriga Vimmerby kommun 

Ansökan om tillstånd för övriga platser i Vimmerby kommun hanteras som enskilda fall. Beslut 

och debitering sker utefter detta. 



Riktlinjer och taxor för skyltning, affischering, uteservering, 

torghandel, försäljning, evenemang och andra 

markupplåtelser  

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 44 

  

 



Riktlinjer och taxor för skyltning, affischering, uteservering, 

torghandel, försäljning, evenemang och andra 

markupplåtelser  

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 45 

  

 



Riktlinjer och taxor för skyltning, affischering, uteservering, 

torghandel, försäljning, evenemang och andra 

markupplåtelser  

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 46 

  

 



Riktlinjer och taxor för skyltning, affischering, uteservering, 

torghandel, försäljning, evenemang och andra 

markupplåtelser  

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 47 

  

 



Riktlinjer och taxor för skyltning, affischering, uteservering, 

torghandel, försäljning, evenemang och andra 

markupplåtelser  

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 48 

  

 



Riktlinjer och taxor för skyltning, affischering, uteservering, 

torghandel, försäljning, evenemang och andra 

markupplåtelser  

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 49 

  

 



Riktlinjer och taxor för skyltning, affischering, uteservering, 

torghandel, försäljning, evenemang och andra 

markupplåtelser  

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 50 

  

 



Riktlinjer och taxor för skyltning, affischering, uteservering, 

torghandel, försäljning, evenemang och andra 

markupplåtelser  

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 51 

  

Bilaga 3 

Vimmerby kommuns taxor för skyltning, affischering, 

uteservering, marknad, torghandel och andra 

markupplåtelser 

Skyltning och affischering 

Nedanstående taxor gäller inte för ideella föreningar, skolklasser och politiska partier.  

För ideella föreningar, skolklasser och politiska partier gäller skyltning samt affischering på 

platser anvisade av Vimmerby kommun. 

Tillfällig skyltning och affischering 

  

Tillfällig skyltning och affischering på anvisade platser, max 7 dagar per tillfälle Ingen avgift 

utgår 

Permanent skyltning 

  

Permanent skyltning upplåten via bygglov och arrendeavtal/nyttjanderättsavtal Ingår i 

arrende-

/nyttjanderätts

avgiften 

Permanent skyltning upplåten via bygglov och debitering enligt kommunens taxa för 

direkt/indirekt kommersiellt syfte/marknadsföring 

1000 kr per 

kvm och 

påbörjat år 

Permanent flaggstång 

  

Permanent flaggstång upplåten via arrendeavtal/nyttjanderättsavtal Ingår i 

arrende-

/nyttjanderätts

avgiften 

Permanent flaggstång upplåten via debitering enligt kommunens taxa för direkt/indirekt 

kommersiellt syfte/marknadsföring 

1000 kr per 

flaggstång och 

påbörjat år 

Trottoarpratare, varuställningar och lösa föremål 

  

Trottoarpratare, varuställningar och lösa föremål, såsom blommor och marschaller 1000 kr per 

helår 
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Uteservering 

Uteservering utan utskänkningstillstånd 

  

Sommarsäsong 1 maj – 30 september (Sommartorget, sista lördagen i maj – 31 augusti) 45 kr per kvm 

och påbörjad 

månad 

Minimiavgift 1 maj – 30 september (Sommartorget, sista lördagen i maj – 31 augusti) 1600 kr per 

påbörjad 

månad 

Uteservering med utskänkningstillstånd 

  

Sommarsäsong 1 maj – 30 september (Sommartorget, sista lördagen i maj – 31 augusti) 55 kr per kvm 

och påbörjad 

månad 

Minimiavgift 1 maj – 30 september (Sommartorget, sista lördagen i maj – 31 augusti) 1800 kr per 

påbörjad 

månad 

Staket för avgränsning/inhägnad av uteservering 

  

Staketsektioner 220 kr per 

löpmeter och 

ansökt period 

Elanslutning i samband med uteservering 

  

El 500 kr per 

påbörjad 

månad 

 

  



Riktlinjer och taxor för skyltning, affischering, uteservering, 

torghandel, försäljning, evenemang och andra 

markupplåtelser  

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 53 

  

Andra markupplåtelser 

Tillfälliga evenemang  

  

Evenemang för välgörenhet samt evenemang anordnade av ideella organisationer 

eller skola 

Ingen avgift 

utgår 

  

Evenemang som är direkt/indirekt kopplade till kommersiellt syfte/marknadsföring:  

0-10 kvadratmeter 200 kr per dag 

11-20 kvadratmeter  300 kr per dag 

21-30 kvadratmeter 400 kr per dag 

För varje tillkommande 20 kvm från och med 31 kvm  50 kr per dag 

  

Politiska sammankomster Ingen avgift 

utgår 

Marknad 

  

1 marknadsplats 100 kr per 

löpmeter och 

dag 

Eventuell avbokningsavgift 100 kr 

  

El som tillval 80 kr per dag 

Hyra av disk eller motsvarande 400 kr per 
styck och 
tillfälle 

 

Kostnaderna avser ett marknadstillfälle. Aktören betalar samtliga belopp mot utställd 

förskottsfaktura. 

 

Avbokning av marknadsplats sker senast 3 dagar innan marknaden äger rum. Då får aktören 

tillbaka samtliga belopp, förutom tillkommande avbokningsavgift. Sker avbokning senare än 3 

dagar innan, så får aktören tillbaka samtliga belopp, förutom tillkommande avbokningsavgift, mot 

uppvisande av läkarintyg. Om läkarintyg inte kan uppvisas, eller om närvaro av någon anledning 

uteblir utan avbokning, så kan aktören inte få tillbaka något belopp. 

Torghandel 

  

Gratis torghandel på anvisade platser (med undantag för Sommartorget, marknadsdagar och 

andra evenemang) 

Ingen avgift 

utgår 

Torghandel på ej anvisade platser 200 kr per 
tillfälle och dag 

El som tillval 150 kr per 
tillfälle och dag 



Riktlinjer och taxor för skyltning, affischering, uteservering, 

torghandel, försäljning, evenemang och andra 

markupplåtelser  

Samhällsbyggnadsavdelningen 
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Parker 

  

Bokningsavgift:  

Evenemang för välgörenhet samt evenemang anordnade av ideella organisationer eller 

skola 

Ingen 

bokningsavgift  

Evenemang kopplade till direkt/Indirekt försäljning i kommersiellt syfte/marknadsföring 200 kr per 

bokning 

Politiska sammankomster Ingen 

bokningsavgift 

  

Hyresavgift:  

Evenemang för välgörenhet samt evenemang anordnade av ideella organisationer eller 

skola 

Se Bilaga 3, 

”Tillfälliga 

evenemang” 

under rubriken 

”Andra 

markupplåtels

er” 

Evenemang kopplade till direkt/Indirekt försäljning i kommersiellt syfte/marknadsföring Se Bilaga 3, 

”Tillfälliga 

evenemang” 

under rubriken 

”Andra 

markupplåtels

er” 

Politiska sammankomster Se Bilaga 3, 

”Tillfälliga 

evenemang” 

under rubriken 

”Andra 

markupplåtels

er” 

  

Bänkar (om Gatukontoret transporterar containern istället för aktören):  

Kostnad för utkörning 500 kr 

Kostnad för tillbakakörning 500 kr 

Debitering vid skadegörelse eller bristfällig renhållning/städning 

  

Skadegörelse Debitering 

sker utefter 

omfattning 

Bristfällig renhållning/städning 2000 kr per 

tillfälle  

Tillfälliga nöjesfält 

  

Cirkus/Tivoli 1150 kr per 

dygn 



Riktlinjer och taxor för skyltning, affischering, uteservering, 

torghandel, försäljning, evenemang och andra 

markupplåtelser  

Samhällsbyggnadsavdelningen 
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Byggrelaterat 

  

Byggnadsupplag (byggmaterial, bod, byggnadsställning etc.) 50 kr per kvm 

och påbörjad 

månad 

Skylift 50 kr per kvm 

och påbörjad 

månad 

Container 50 kr per kvm 

och påbörjad 

månad 

Övrigt 50 kr per kvm 

och påbörjad 

månad 

 

Ovanstående taxa avser påbörjad kalendermånad och gäller vid uppställning av bodar, 

byggmaterial, containrar, byggställningar eller övriga upplag för längre tid än 3 dygn. Vid 

uppställning av ovanstående för kortare tid än 3 dygn utgår ingen avgift. 

 

För byggnadsupplag inom exploateringsområde sker debitering enligt överenskommelse. 

Ambulerande försäljning 

Ambulerande försäljning är inte tillåten i Vimmerby kommun. Anvisad försäljningsplats krävs. 

Övrigt 

Övriga markupplåtelser hanteras som enskilda fall. Beslut och debitering sker utefter detta. 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 77 Dnr 2017/000403 010 

Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta regional 

utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030 

 

Sammanfattning 

Regionförbundets styrelse skickar här med den regionala 

utvecklingsstrategin till länets kommuner för att ge er möjlighet att ställa sig 

bakom den. Regionförbundet i Kalmar län har som regionalt 

utvecklingsansvarig i uppdrag att ta fram en regional utvecklingsstrategi. I 

arbetet har samtliga kommuner, ett antal näringslivsorganisationer, 

intresseorganisationer samt offentliga organisationer varit engagerade. 

Strategin anger en långsiktig riktning för utvecklingsarbetet i Kalmar län 

med hållbar regional tillväxt och utveckling som mål. Hur arbetet ska 

genomföras beskrivs vidare i fördjupade strategier och planer.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta regional 

utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030. 

 

Peter Högberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslutsunderlag 

Regional utvecklingsstrategi RUS, Regionförbundet Kalmar län 2018-02-22 

Beslutet skickas till 

Regionförbundet Kalmar län 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 



R EGION F öRBU N DET 
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2018-02-22 D 2016/191-100 

Kommunfullmäktige i länets kommuner 

Regional utvecklingsstrategi - RUS 

Regionförbundets styrelse skickar här med den regionala 
utvecklingsstrategin tilllänets kommuner för att ge er möjlighet att ställa sig 
bakom den. 

Regionförbundet i Kalmar län har som regionalt utvecklingsansvarig i uppdrag att 
ta fram en regional utvecklingsstrategi. I arbetet har samtliga kommuner, ett antal 
näringslivsorganisationer, intresseorganisationer samt offentliga organisationer 
varit engagerade. 

strategin anger en långsiktig riktning för utvecklingsarbetet i Kalmar län med 
hållbar regional tillväxt och utveckling som mål. Hur arbetet ska genomforas 
beskrivs vidare i fördjupade strategier och planer. 

Målet med den regionala utvecklingsstrategin är att skapa livskvalitet för invånar
na och en hållbar samhällsutveckling, inom ramen får ekologins gränser och med 
en stark ekonomi som medel. Målbilden är Klimat att växa i. strategin pekar ut 
fyra prioriterade utvecklingsområden får att nå målbilden: 

• Delaktighet, hälsa och välbefinnande 
• God miljö får barn och unga 
• Hållbar samhällsplanering 
• Stärkt konkurrenskraft 

Enligt uppdrag 

{( h11(.. t;c&. h.,I,?V 
Ulrika Cederholm 
samordnare för AU och styrelsen 
Regionförbundet i Kalmar län 

Bilagor: 
Klimat att växa i - Regional utvecklingsstrategi får Kalmar län 2030 
Indikatorer för uppfåljning av regional utveckling 

REGIONFÖRBUNDET l KALMAR LÄN Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE-391 27 KALMAR 
Tel: 0480-44 83 30, Fax: 0480-546 54, E-post: info@rfkl.se, www.rfkl.se 
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§ 287 Dnr 2017/000403 010 

Remiss - Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 
2030 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har inga synpunkter på Regionförbundets förslag till 

regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030.  

 

Sammanfattning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september presenterade 

regiondirektör Helena Nilsson och Åke Nilsson (KD) från Regionförbundet i 

Kalmar län förslaget till regional utvecklingsstrategi för Kalmar län fram till 

2030.  

Förslaget till regional utvecklingsstrategi har skickats ut till samtliga 

kommuner i länet och Regionförbundet vill få in synpunkter från 

kommunerna senast 2017-11-17. 

 

Vid arbetsutskottets sammanträde den 26 september beslutades att skicka 

remissen till samtliga kommunfullmäktiges gruppledare och att svar skulle 

inkomma senast den 31 oktober.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har inga synpunkter på Regionförbundets förslag till 

regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030.  

Beslutsunderlag 

Förslag till Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030, Id 58080  

Missiv från Regionförbundet i Kalmar län om RUS 2030, Id 58079  

Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-25 § 163 

Arbetsutskottets beslut 2017-09-26 § 235 

Beslutet skickas till 

Regionförbundet Kalmar län 

___________________ 
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TILLSAMMANS SKAPAR  
VI KLIMAT ATT VÄXA I
I din hand håller du Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi. Den är resulta-
tet av en omfattande dialog med kommuner, landsting, myndigheter, företrä-
dare för näringsliv, utbildningsanordnare och föreningsliv samt representanter 
för grannlänen. Kalmar län står inför en stor förändring vad gäller det regionala 
utvecklingsarbetet då vi 2019 kommer bilda region. Förändringen kommer 
skapa nya och bättre förutsättningar för att hantera de utmaningar och  
möjligheter som vi står inför. 

Nu samlas vi kring en gemensam målbild – Klimat att växa i. Vi ska skapa en 
region där människor växer och där företag och organisationer etablerar sig 
och utvecklas. En region där nära samverkan mellan regionens alla aktörer  
ger länet en unik konkurrenskraft och en stark koppling mellan stad och land.

Tillsammans har vi pekat ut fyra prioriterade utvecklingsområden som vi  
behöver arbeta med för att skapa klimat att växa i: 

•  Delaktighet, hälsa och välbefinnande 
•  God miljö för barn och unga 
•  Hållbar samhällsplanering 
•  Stärkt konkurrenskraft

Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi och det är  
i fördjupade strategier och planer som vi tydliggör vilka åtgärder som ska  
genomföras för att nå målet. Genomförandet är ett ansvar som vilar på  
många olika aktörer. Strategin vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän  
i offentlig sektor i Kalmar län, men också till företrädare för näringsliv och  
föreningsliv. Utifrån våra olika uppdrag har vi alla olika roller och ansvar i  
arbetet med att genomföra strategin. Tillsammans skapar vi handlingskraft  
och påbörjar nu arbetet med att nå vår målbild. 

Ulf Nilsson Anders Henriksson
Ordförande  Ordförande
Regionförbundet i Kalmar län Landstinget i Kalmar län
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År 2030 har regionen gått från ord till handling. Länet tar vara på sina styrkor, arbetar 
med sina begränsningar och svarar på utmaningar och omvärldens förändringar med 
hållbara lösningar. Länets aktörer har med kraft tagit vara på de nya förutsättningarna 
och tar ansvar för hela länet, från stad till landsbygd. Inom flera områden finns ett väl 
utvecklat mellanregionalt samarbete som ger ökad kraft i utvecklingsarbetet. 

I fokus står människorna som lever, bor och verkar i vår region. Det är människor 
som ser möjligheter, förändrar och skapar innovationer. År 2030 har alla människor  
i Kalmar län möjlighet att utvecklas, var och en efter sina önskningar, oavsett bak-
grund och oavsett förutsättningar. Regionen erbjuder ett tryggt liv i en god miljö  
och en välfärd som ger förutsättningar för hälsa och välbefinnande. Här finns en 
mångfald av kulturverksamheter som alla har möjlighet att uppleva och delta i.

Klimat att växa i – vår målbild
År 2030 är Kalmar län en hållbar region där 
människor växer och där företag och organisatio-
ner etablerar sig och utvecklas. Nära samverkan 
mellan regionens alla aktörer har gett länet en 
unik konkurrenskraft och en stark koppling  
mellan stad och land.
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Att fortsätta lära genom hela livet är en självklarhet, liksom att gemensamt bygga vi-
dare på ett klimat som är öppet och inkluderande. Genom satsningar på infrastruktur 
har regionen blivit mer tillgänglig och Sverige och världen har flyttats ännu närmre.

Länets unga är framtiden och vår största tillgång. Vi tar vara på barn och ungas krea-
tivitet och idéer kring regionens utveckling. Barn och unga har en stark röst i samhället 
och känner att de blir lyssnade på. I gengäld ser ungdomar regionen som en bra plats 
att leva vidare på eller att så småningom återvända till. Universitetet lockar ungdomar 
till vidareutbildning, forskning och internationella nätverk. Och när utbildningen är slut-
förd eller avhandlingen skriven, erbjuder Kalmar län nya möjligheter att utvecklas. 

Kalmar län år 2030 är ett hållbart samhälle som vi med stolthet vill lämna över  
till våra barn. Det innebär att vi tar ansvar för en hållbar utveckling lokalt, regionalt,  
nationellt och i förlängningen globalt. En miljö i balans där jord, skog och sol bidrar 
med råvaror och förnybar energi är en förutsättning liksom en frisk Östersjö. Omställ-
ningen till ett fossilbränslefritt samhälle har gett regionen kraft och självförtroende. 
Länets gröna näringar har stark internationell konkurrenskraft och samhällets beslut 
präglas av hållbarhet ur alla perspektiv.  

Det regionala tillväxtarbetet skall vara 
jämlikt – alla grupper ska ha samma 
förutsättningar att nå makt, inflytande 
och tillgång till tillväxtresurser.
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Traditionella näringar växer vidare genom ständig förbättring samtidigt som nya 
företag och branscher gror i ett närande klimat där kultur och kreativitet bidrar till nya 
idéer som skapar tillväxt. Både offentlig sektor och näringslivet lockar ny, välutbildad 
kompetens till länet. Samarbetet mellan näringsliv, offentlig sektor, forskning och ut-
bildning skapar nya innovationer och ger regionen en unik konkurrenskraft. Vår starka 
och nära samverkan är vår gemensamma framgångsfaktor och har blivit en förebild 
för andra regioner.

Välkommen till Kalmar län år 2030! 
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Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi, RUS, är en över-

gripande strategi för länets utveckling. Strategin anger en 

långsiktig riktning för utvecklingsarbetet i Kalmar län. Målet 

för det regionala tillväxtarbetet är att skapa hållbar utveck-

ling. Syftet med RUS är därmed att skapa livskvalitet för in-

vånarna och en hållbar samhällsutveckling, inom ramen för 

ekologins gränser och med en stark ekonomi som medel. 

Hur arbetet ska genomföras beskrivs vidare i fördjupade 

handlingsprogram. Dessa genomförs genom aktiv och lång-

siktig samverkan mellan olika aktörer i och utanför länet, på 

lokal, regional, mellanregional och internationell nivå. RUS 

är den regionala länken mellan strategier på nationell och 

internationell nivå och den planering som omsätts i handling 

genom kommunala översikts- och utvecklingsplaner.

RUS vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän i offentlig 

sektor i Kalmar län, men också till företrädare för näringsliv 

och det civila samhällets organisationer. Utifrån våra olika 

uppdrag har vi alla olika roller och ansvar i arbetet med att 

genomföra RUS. RUS är ett prioriteringsunderlag som defi-

nierar de utmaningar och möjligheter kopplade till regional 

utveckling som bedöms ha störst betydelse för länet fram 

till 2030. RUS avgränsas därmed till områden av strategisk 

betydelse och till områden som kräver samhandling mel-

lan olika aktörer och över gränser. Det innebär att RUS inte 

omfattar allt regionalt utvecklingsarbete. 

Från ord till handling
Regionförbundet i Kalmar län har som regionalt utveck-

lingsansvarig aktör uppdraget att ta fram RUS, enligt för-

ordningen om regionalt tillväxtarbete (2017:583). Uppdra-

get innebär att utarbeta ett regionalt utvecklingsprogram 

och samordna genomförandet, att löpande följa utveck-

lingen i länet och de funktionella analysregionerna i förhål-

lande till regionala och nationella mål, samt att följa upp, 

låta utvärdera och till regeringen årligen redovisa resulta-

ten av det regionala tillväxtarbetet. Detta uppdrag kom-

mer den 1 januari 2019 att övergå till den då nybildade 

region kommunen. Statliga myndigheter ska inom sina 

verksamhetsområden verka för att målet för den regionala 

tillväxtpolitiken uppnås. Länsstyrelsen har rollen att bevaka 

statens intressen regionalt och bidra till regional utveckling. 

Kommunerna har ansvaret för förvaltningen av kommunala 

resurser och för utvecklingen lokalt. 

Strategin har arbetats fram i nära dialog med kommuner, 

landsting, myndigheter, företrädare för näringsliv, utbild-

ningsanordnare och föreningsliv samt representanter för 

grannlänen. Sammanlagt har över 700 personer varit del-

aktiga och delat med sig av tankar och åsikter. Innehål-

let tar också sin utgångspunkt i analyser av länets nuläge1 

inom en rad olika samhällsområden. Nulägesanalysen och 

dialogerna ligger till grund för en målbild, fyra prioriterade 

utvecklingsområden samt ett antal strategier för att nå den 

målbild som vi gemensamt har enats om.

DEN GEMENSAMMA FÄRDRIKTNINGEN
Den regionala strategin som du håller i din hand är hela länets strategi. Det 
är en vägvisare som pekar ut i vilken riktning vi vill att länet ska utvecklas. 
Genom att arbeta för en gemensam målbild skapar vi tillsammans förutsätt-
ningar för att Kalmar län ska få ett klimat att växa i.

1. Bilaga 2 och 3

RUS är en övergripande strategi. Hur arbetet ska genom-
föras beskrivs vidare i fördjupade handlingsprogram, där 
även mål för utvecklingsarbetet specificeras.
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Uppföljning
Den regionala utvecklingsstrategin kommer att följas upp 

genom ett antal utvalda indikatorer, och kommuniceras på 

ett årligt regionalt forum. Indikatorerna ger en bild av ut-

vecklingen i länet och inom de fyra utvecklingsområdena. 

Uppföljningen är ett kunskapsunderlag som ligger till grund 

för styrningen av det regionala utvecklingsarbetet och syf-

tar till att binda samman de olika planeringsprocesser som 

sker på nationell, regional och lokal nivå. RUS innehåller en 

långsiktig målbild. Konkreta mål och indikatorer för att följa 

upp dessa specificeras i underliggande handlingsprogram.

Jämställt utvecklingsarbete
När RUS formulerats har konsekvenserna analyserats för 

grupper av män, kvinnor, pojkar och flickor. Det regionala 

tillväxtarbetet ska vara jämställt, med vilket avses att kvin-

nor och män ska ha samma förutsättningar att nå makt, 

inflytande och tillgång till tillväxtresurser. Vi har valt att 

i möjligaste mån använda ett könsneutralt språk. Vi talar 

därför om att ”alla” ska ha tillgång till resurser som utbild-

ning, vård eller inflytande. Ett könsneutralt språk syftar till 

att vara inkluderande men kan ändå innebära att skillnader 

i förutsättningarna för olika individer att ta del av insatser 

förbises. Förutsättningar kan variera utifrån olika maktord-

ningar som kön, ålder, socioekonomisk bakgrund, sexuali-

tet, etnicitet, hudfärg, tro, boende i stad eller på landsbygd, 

osv. Det är därför viktigt att analysera hur olika grupper på-

verkas av utformningen av olika insatser och om särskild 

hänsyn behöver tas till någon grupps förutsättningar. Be-

hovet kan variera mellan olika frågor och över tid, efter-

som olika faktorer samverkar till att skapa utsatthet eller 

privilegier för individer eller grupper i en viss kontext. Den 

nulägesanalys som ligger till grund för RUS och den åter-

kommande uppföljningen är därför viktiga kunskapsunder-

lag vid utformningen av olika insatser. 

I många fall kan det finnas ett värde i att synliggöra grup-

per eller poängtera skillnader mellan grupper. Att främja 

en jämlik och jämställd hälsa, eller att fokusera på insatser 

som ger barn och unga en jämlik och jämställd uppväxt är 

exempel på sådana fall, där syftet med strategierna är att 

jämna ut ojämlika eller ojämställda villkor för att åstadkom-

ma en god utveckling för alla. 

Hållbar regional utveckling
I september 2015 antog världens stats- och regerings-

chefer Agenda 2030, som innehåller 17 globala hållbar-

hetsmål som fram till år 2030 ska leda till en hållbar och 

rättvis framtid. Dessa mål innebär bland annat att utrota 

fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheter-

na för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvin-

nor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för vår 

planet och dess naturresurser. Agenda 2030 utgör ramen 

för den regionala utvecklingsstrategin och de prioriterade 

utvecklingsområden vi enats om. De globala målen täck-

er in sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarhets-

dimensioner och ska genomföras på regional och lokal 

nivå. En del av detta arbete handlar också om att öka invå-

narnas kunskap om hållbar utveckling.

Social hållbarhet
Den sociala hållbarhetsdimensionen utgår från alla män-

niskors lika värde och handlar om frågor som rör mänsklig 

utveckling, delaktighet och lika möjligheter för alla, oavsett 
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kön, ålder eller andra förutsättningar. Arbetsliv, utbildning, 

hälsa, inkomster, kreativitet och delaktighet är exempel på 

frågor som ingår i området. Att delta i arbetslivet ger inkom  s- 

ter, större möjlighet att påverka sin livssituation samt en 

viktig identitet för länsinvånarna. En ekonomisk tillväxt som 

leder till utslagning och utanförskap är inte hållbar. Välmå-

ende, kreativa och företagsamma invånare är en förutsätt-

ning för all form av utveckling. Genom stärkt delaktighet 

inom alla grupper av befolkningen skapas en grund för att 

behålla invånare i länet men också attrahera nya. 

Miljömässig hållbarhet
Miljö- och klimatfrågorna är globala och har stora konse-

kvenser både idag och i framtiden. För att lösa dagens 

miljö problem och förebygga morgondagens måste vi börja  

lokalt med att hushålla med naturens begränsade resurser. 

Hållbar tillväxt på miljöområdet handlar bland annat om hur 

vi nyttjar och återvinner våra naturresurser, använder miljö- 

och hälsoskadliga ämnen och om länets bebyggelse och 

transportsystem. Det handlar också om hur vi skyddar eko-

system för att ge förutsättningar för en god livsmiljö för alla 

levande varelser, och för att dessa ska kunna leverera de 

ekosystemtjänster som krävs för att upprätthålla eller för-

bättra människans välmående.

FN:s klimatpanel IPCC har slagit fast att klimatet har för-

ändrats till följd av människans påverkan. Den temperatur-

ökning som hittills ägt rum leder till en rad förändringar runt 

om på jorden. Isar och glaciärer smälter, snötäcket minskar, 

vädret blir mer extremt, nederbördsförhållanden föränd-

ras, permafrostens tjocklek minskar, havsytan stiger och 

havsvattnet försuras. Sammantaget får detta mycket stora 

konsekvenser för jorden, dess ekosystem, människor och 

samhällen. För att motverka fortsatta temperaturökningar 

måste de klimatpåverkande utsläppen minska. Samtidigt 

måste vi börja anpassa vårt samhälle till ett framtida klimat 

med högre temperaturer, förändrade nederbördsmängder, 

förhöjda vattennivåer och mer frekventa extrema väder-

situationer.

Ekonomisk hållbarhet
Ekonomisk utveckling är vårt medel för att uppnå livs-

kvalitet för invånarna i länet och en fortsatt god utveck-

ling av samhället. För att bli ekonomiskt starkare är pro-

duktivitetsutveckling inom näringslivet och offentlig sektor 

samt förmågan att sälja nya varor och tjänster avgörande. 

Digi talisering som verktyg kan användas för ett effektivt  

resursutnyttjande. Att värdet av det som produceras ökar 

är viktigt, bland annat för att möjliggöra högre inkomster för  

länets befolkning, men också för att skapa resurser till häl-

so- och sjukvård, barnomsorg, utbildning och pensioner. 

Den ekonomiska utvecklingen får dock inte ske på bekost-

nad av miljön, människors välfärd eller den sociala sam-

manhållningen. En förutsättning för en fortsatt ekonomisk 

utveckling i länet är satsningar på bland annat utbildning, 

infrastruktur och kommunikationer. Detta för att säkra lä-

nets kompetensförsörjning och för att knyta samman bo-

ende, arbete, utbildning och fritid och skapa god tillgänglig-

het till exempelvis vård, omsorg, utbildning och kultur.

Tre övergripande perspektiv påverkar länets  
utveckling
Förutom de tre hållbarhetsdimensionerna finns tre andra 

perspektiv som påverkar länets utveckling.  Dessa är kom-

petensförsörjningen av länets arbetsmarknad, hur den 

digi tala omställningen kan användas som en utvecklings-

resurs; samt vikten av internationellt samarbete för vidare 

utveckling. 

Kompetensförsörjning
Den framtida arbetskrafts- och kompetensförsörjningen är 

en nyckelfråga för länets långsiktiga utveckling. Det handlar 

dels om hur vi hanterar utmaningen med stora pensions-

avgångar och en åldrande befolkning, dels hur vi ökar kun-

skapsinnehållet och därigenom konkurrenskraften inom 

näringslivet. Detta förutsätter att hela utbildningskedjan 

fungerar, från det att fler elever avslutar gymnasieskolan 

med godkända betyg till att förutsättningarna för det livs-

långa lärandet förbättras i hela länet och hos alla grupper i 

samhället. Höjd utbildningsnivå och kompetens är inte en-

bart en fråga om universitets- eller högskoleutbildning, utan 

även privata aktörer och aktörer inom ideell sektor som ex-

empelvis studieförbund, folkhögskolor och anordnare av 

YH-utbildningar har viktiga roller i arbetet med kompetens-

försörjning. Arbetet syftar till att säkra matchningen mellan 

arbetsmarknadens kompetensbehov och utbildningssys-

temen. Det innebär dels att rätt utbildningar behöver er-

bjudas eller göras tillgängliga i länet, men också att utbild-

ningar inom de bristyrken som identifierats i länet behöver 

göras mer attraktiva. En viktig del i arbetet är att skapa mil-

jöer för möten mellan näringslivet, utbildningsanordnare 

och offentlig sektor. 

Digital omställning
Den digitala omställningen är en stark samhällsförändran-

de kraft som på mindre än trettio år förändrat människans 
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förutsättningar och beteenden radikalt. Därför talar vi nu-

mera inte längre om att digitalisera befintliga företeelser – 

den digitala omställningen påverkar alla områden i samhäl-

let. Vi ska dra nytta av den digitala omställningen för att 

vitalisera och stärka Kalmar län. Alla i länet ska ha möjlighet 

att använda digitala samhällstjänster, för att skapa nya vär-

den och motverka digitalt utanförskap. Detta förutsätter en 

stark digital infrastruktur och kompetenshöjande aktiviteter. 

IT-sektorn är i sig en av de snabbast växande näringarna 

men är inte den enda effekten av teknikutvecklingen. Tradi-

tionella affärsmodeller utmanas samtidigt som omställning-

en ger stora möjligheter till effektivisering och utveckling av 

nya tjänster, produkter och affärsmodeller. Också offentliga 

aktörer behöver utveckla sina verksamheter och omvärde-

ra sina roller. Genom e-tjänster och effektivare processer 

kan dialogen mellan medborgare och offentlig sektor stär-

kas. Genom ökad insyn och större delaktighet kan tilliten till 

demokratin öka.

Vi vet också att det digitala samhället kan innebära nya ris-

ker och sårbarheter och måste därför ständigt tillämpa ett 

säkerhets- och integritetsperspektiv. Tekniken skapar nya 

möjligheter att kommunicera och minskar därigenom av-

stånden mellan människor. Samtidigt blir det möjligt att 

välja och välja bort information, vilket kan leda till ett ökat 

avstånd mellan människor. Om människor i ett samhälle 

inte delar en grundläggande världsbild och människor med 

olika åsikter inte möts riskerar polariseringen mellan män-

niskor och grupper i samhället att öka.

Internationalisering
Internationellt arbete, inom EU och i ett större globalt per-

spektiv, är en förutsättning för att vi ska kunna möta de 

samhällsutmaningar som Kalmar län står inför. Det kan 

handla om ökad global konkurrens, den demografiska 

utvecklingen eller klimat-, miljö- och energifrågor. I en 

allt mer globaliserad värld blir omvärldskunskap och om-

världsbevakning allt viktigare. Flertalet av de regionala ut-

vecklingsfrågor som tas upp i RUS behöver drivas på en 

internationell arena, med internationellt engagemang och 

i internationella samarbeten. Här ger Kalmar läns strate-

giska läge i Östersjöregionen stora möjligheter. Vi var tidigt 

ute med att knyta kontakter i regionen och dessa utgör en 

stark plattform för fortsatt samverkan och gemensamma 

insatser i Östersjöregionen. Genom förbättrade kommuni-

kationer över Östersjön ökar våra möjligheter att dra nytta 

av vårt geografiska läge.

Globaliseringen har gjort att vi fått tillgång till ett ökat utbud 

av varor och tjänster. Människor har kommit närmare var-

andra och därmed har också utbytet och överföringen av 

innovativa idéer och tankar ökat. Länets näringsliv får till-

gång till nya marknader, samtidigt som de möter ökad kon-

kurrens från företag i andra länder. Med en ökad öppenhet 

är även demokratiperspektivet viktigt att arbeta vidare med.
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AGENDA 2030

KLIMAT ATT VÄXA I ÄR MÅLBILDEN  
FÖR KALMAR LÄN ÅR 2030. 
För att nå målbilden fokuseras utvecklingsarbetet på fyra priori-
terade utvecklingsområden. Dessa utvecklingsområden genom-
syras av tre perspektiv: kompetensförsörjning, digital omställning 
och internationalisering. De 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 
2030 utgör ramen för det regionala utvecklingsarbetet. Utförlig 
information om de globala målen finns på www.globalamalen.se
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Kalmar län har många internationellt konkurrenskraftiga 
profilområden inom bland annat energi-, vatten- och 
miljöteknik, besöksnäring, gröna näringar samt delar av 
tillverknings industrin.

Starka varumärken och kompetensområden
Kalmar län har många internationellt konkurrenskraftiga 

profilområden inom bland annat energi-, vatten- och miljö-

teknik, besöksnäring, gröna näringar samt delar av tillverk-

ningsindustrin. Utvecklingen inom länets livsmedelssektor 

är unik i Sverige: Länet står för drygt två procent av Sveri-

ges befolkning men svarar för en fjärdedel av produktio-

nen av kyckling och mer än en tiondel av produktionen av 

mjölk, ägg och nötkött. Ytterligare ett starkt profilområde 

är skog och trä, där en innovationsmiljö inom smart bo-

ende är under uppbyggnad. I Glasriket, som ligger i Kalmar 

och Kronobergs län, har glas tillverkats i över 350 år. Där 

skapas innovativa produkter och upplevelser av formgivare, 

glasblåsare och näringsliv, med ett nytänkande som utgår 

från hantverkstradition och passion för glaset som material. 

Ett kompetensområde som är under stark uppbyggnad 

är e-hälsoområdet. Inom hälsoområdet är ambitionsnivån 

hög och målet är att även fortsättningsvis erbjuda Sveriges 

bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet, genom fokus på 

bland annat digital förnyelse. eHälsomyndighetens etable-

ring i Kalmar stärker e-hälsoområdet både regionalt och

nationellt.

Stor kunskap inom klimat- och energifrågor
Kalmar län har som mål att bli fossilbränslefritt 2030 och  

vi har goda möjligheter att uppnå detta. Två tredjedelar 

av energianvändningen i Kalmar län är fossilbränslefri. Vi 

har gott om skog i länet och utmärkta förutsättningar för 

vindkraft och solenergi. Länet har dessutom en hög kom-

petens inom energiområdet. I Oskarshamn finns SKB:s 

mellanlager för det använda kärnbränslet. Knutet till lagret 

finns Äspölaboratoriet som lockar forskare, specialister och 

beslutsfattare från hela världen med sin världsunika forsk-

ning. 

En attraktiv och internationell kunskapsmiljö vid 
Linnéuniversitetet
Linnéuniversitetet, ett modernt internationellt universitet i 

Småland, är landets yngsta universitet och erbjuder 150 

utbildningsprogram och 2 000 fristående kurser. Forsk-

ningen vid Linnéuniversitetet håller hög kvalitet och spän-

ner över en rad olika discipliner. Särskilt framstående forsk-

ning bedrivs inom universitetets spetsforskningsmiljöer; 

Linnaeus University Centres. Där studeras allt från exem-

pelvis ekologi och evolution till diskriminering och integra-

tion, biovetenskap och big data. Det finns ett väl utvecklat 

samarbete mellan universitetet, det offentliga och näringsli-

vet i länet. Universitetet har stor betydelse för regionens ut-

veckling genom sin höga kompetens inom för regionen vik-

tiga områden som skog och trä, marinbiologi och e-hälsa. 

En levande landsbygd med höga natur- och kultur-
miljövärden
De gröna näringarna är starka i Kalmar län. Omkring en 

fjärdedel av de mest värdefulla odlingslandskapen i Sveri-

ge finns i länet, liksom den största arealen naturbetesmark 

och stora skogstillgångar. Dessa gröna basnäringar är ock-

så i hög grad grunden till att länet har stora områden med 

höga natur- och kulturmiljövärden och en levande lands-

bygd, vilket i sin tur lägger grunden för länets besöksnä-

ring och attraktiva boendemiljöer. Att skapa förutsättningar 

VÅRA STYRKOR
Kalmar läns tillgångar och styrkor utgör en stark plattform för utveckling och 
profilering av regionen. Genom att dra nytta av och bygga vidare på dessa 
kan vi stärka vår konkurrenskraft såväl nationellt som internationellt.



Många svenska och internationella  
ornitologer och botaniker besöker  
varje år Ölands fågellokaler och  
unika växtmiljöer.

Astrid Lindgrens Värld är en teaterpark  
där besökarna kan uppleva Astrid Lindgrens  
sagofigurer i sina riktiga miljöer. Parken  
har varje år ca 490 000 besökare, varav  
drygt 30 procent ifrån utlandet. 

Vid SKB:s underjordiska berglabora-
torium på Äspö norr om Oskarshamn  
sker en stor del av forskningen kring  
slutförvaring av använt kärnbränsle.  
Här testas olika tekniska lösningar i  
full skala och i verklig miljö.
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för en fortsatt god utveckling av landsbygden, bland annat 

genom väl fungerande centralorter som erbjuder tillgång 

till god samhällsservice, digital uppkoppling samt stärkta 

kommunikationer mellan stad och land är därför viktiga 

faktorer för hela länets utveckling.

Södra Ölands odlingslandskap med radbyar, åkrar, sjö-

marker och Stora alvaret finns sedan år 2000 med på 

UNESCO:s världsarvslista. Landskapet är utvalt som ett 

unikt exempel på mänsklig bosättning där de olika land-

skapstyperna på en enskild ö tas tillvara på ett optimalt 

sätt. Med ca 900 000 besökare per år är Södra Ölands 

odlingslandskap ett av de populäraste kulturhistoriska be-

söksmålen i landet. Det unika odlingslandskapet, som bru-

kas och utvecklas av ett levande och modernt lantbruk, 

skapar förutsättningar för en god livskvalitet och bidrar till 

länets attraktionskraft. 

Andra unika natur- och kulturmiljöer i länet är en till stora 

delar oexploaterad skärgård, insjöar, det småländska hög-

landets byar och flera städer med medeltida kulturlager 

under mark och flerhundraåriga bebyggelsemiljöer ovan 

mark. Den sammanlagda kuststräckan är landets längsta 

och knappast någon annan del av Sverige har en kust med 

så varierad karaktär under och över ytan. Länets natur-

resurser förser oss med ekosystemtjänster som frisk luft, 

rent vatten och mat på bordet och representerar en stor 

biologisk mångfald. De bidrar till att öka länets attraktivitet 

och vår livskvalitet. Natur- och kulturarvet spelar dessutom 

en allt större roll för den ekonomiska utvecklingen och i 

konkurrensen om inflyttare och besökare samt mellan län-

der, städer och regioner.

Kultur och upplevelser
I Kalmar län finns många av den svenska besöksnäring-

ens mest kända varumärken, bland annat Astrid Lindgrens 

Värld, Borgholms Slott, Kalmar Slott, Solliden, Glasriket och 

Visfestivalen i Västervik. Besöksnäringen har fem starka 

destinationer: Öland, Kalmar, Glasriket, Astrid Lindgrens 

Vimmerby och skärgårdsstaden Västervik. Förutom den 

långa kuststräckan finns också stora natur- och kulturvär-

den i inlandet bland annat i form av skog och fiskesjöar.

Besöksnäringen har en stark tradition i länet och är i stora 

delar platsbunden med koppling till länets genuina natur- 

och kulturmiljöer. Det rika natur- och kulturutbudet är grun-

den för att länet sommartid är ett av Sveriges populäraste 

besöksområden med över tre miljoner kommersiella gäst-

nätter per år.

Byteatern Kalmar läns teater, Kalmar konstmuseum, Kalmar  

läns museum och Kalmar läns musikstiftelse är starka regi-

onala kulturaktörer. Länets föreningar är starka inom olika 

områden och genom samverkan har de skapat ett im-

ponerande utbud av musik- och idrottsevenemang. Det 

stora och varierade utbudet av kultur-, fritids- och fören-

ingsliv bidrar till regionens attraktivitet och har stor bety-

delse för att skapa välbefinnande för såväl invånare som 

för inflyttare och besökare. 

Möjligheter till ett gott vardagsliv
Kalmar län präglas av en hög grad av trygghet och tillit mel-

lan människor. Befolkningen upplever i hög grad att de har 

tillgång till stöd i vardagen. Länets skolor håller hög kvalitet 

och andelen elever som är behöriga, går vidare till och tar 

examen från gymnasiet är bland de högsta i landet. Kal-

mar län har därmed goda förutsättningar att erbjuda en bra 

uppväxt för barn och unga och ett gott vardagsliv.

Östersjön – vårt geografiska närområde
Med Sveriges längsta kuststräcka är det självklart att Öst-

ersjön betytt och betyder oerhört mycket för Kalmar läns 

utveckling, både som färdväg för handel och som natur-

resurs. Den ekonomiska tillväxten i Baltikum och Polen, 

liksom de goda kommunikationerna från andra sidan Öst-

ersjön mot Centralasien och Kina, har en stor potential för 

handel och därigenom för länets välfärd. Samtidigt har ha-

vet en avgörande betydelse för regionens attraktivitet och 

för den viktiga besöksnäringen. Länet och kommunerna 

var tidigt ute med att knyta kontakter i Östersjöregionen. 

Det har bidragit till att vi i dag har starka relationer och ut-

vecklade samarbeten, vilka ger oss betydande kunskap om 

villkor och förutsättningar i länderna kring Östersjön. Detta 

ger en stark plattform för fortsatt samverkan och gemen-

samma insatser. 

Den sammanlagda kuststräckan är 
landets längsta och knappast någon 
annan del av Sverige har en kust 
med så varierad karaktär under och 
över ytan.



Kalmar län har höga kultur- och natur-
värden både som kustlän och skogslän. 
Området kring Aboda Klint, i Högsby 
kommun, är ett naturreservat med om-
växlande naturtyper. Här har man en 
hänförande utsikt över såväl skogs- och 
odlingsmarker som den lilla sjön Kleven. 
Foto: Christer Nilsson



Linnéuniversitetet erbjuder sina 32 000 
studenter 150 utbildningsprogram och 
2 000 fristående kurser inom konst och 
humaniora, hälso- och livsmedelskun-
skap, samhällsvetenskap, naturveten-
skap, teknik och ekonomi.
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Prioriterade  
utvecklings områden
Fyra prioriterade utvecklingsområden har  
identifierats genom analyser av nuläget  
och dialog med intressenter i länet. 

Delaktighet, hälsa och välbefinnande

God miljö för barn och unga

Hållbar samhällsplanering

Stärkt konkurrenskraft



DELAKTIGHET, HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
God hälsa, välbefinnande, trygghet och möjlighet att påverka sin livssituation 
är förutsättningar för att vi människor ska kunna leva ett rikt och hälsosamt 
liv. Att ge alla medborgare inflytande och likvärdiga levnadsförhållanden är 
en väsentlig del i att minska ojämlikheten och avskaffa den multidimensio-
nella fattigdom som anges i Agenda 2030. 

Alla länets invånare ska ha goda möjligheter till hälsa och 

livskvalitet, oavsett kön, förutsättningar eller bakgrund. För 

att utveckla välfärden i länet och skapa ett socialt hållbart 

samhälle krävs aktiv och långsiktig samverkan mellan olika 

aktörer i och utanför länet. Ökad samverkan kring social 

hållbarhet, välfärd och vård och omsorg mellan offentliga 

aktörer och civilsamhället är en viktig del av detta. Även god 

miljö är en förutsättning för en god hälsa.

Att arbetsmarknaden är inkluderande och att det finns möj-

ligheter till sysselsättning för alla är viktigt, dels för att skapa 

delaktighet och social sammanhållning, dels för att säkra 

vår välfärd. Detta förutsätter att alla oavsett kön, ålder,  

bakgrund eller bostadsort har möjlighet att skaffa sig 

den kompetens som efterfrågas oavsett nivå på utbild-

ning. Linnéuniversitetet och lärcentrum som tillgängliggör 

högre utbildning också på fler platser i länet är mycket  

viktiga i detta avseende. Tillgängligheten till utbildning 

och arbete kan förbättras ytterligare genom förbättrade 

pendlingsmöjligheter i regionen. Detta ökar också förutsätt-

ningarna för förbättrad matchning på arbetsmarknaden, för 

såväl boende i länet som för inflyttare och medflyttare.

Nuläge
Fram till år 2030 beräknas den demografiska försörjnings-

kvoten öka i länet, det vill säga färre personer i arbete ska 

försörja fler. För att mildra effekterna av den förändrade de-

mografin behöver fler personer arbeta. Deltagandet behöver 

öka i grupper som i dag deltar i arbetslivet i lägre utsträck-

ning, bland annat äldre, utrikesfödda, personer utan gym-

nasieutbildning eller personer med funktionsnedsättning. 

Friska, aktiva äldre invånare skapar möjlighet till ett längre 

arbetsliv, minskade sjukskrivningar och högre produktivitet. 

För att nå hit är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

arbete viktigt, liksom att arbetsplatser anpassas så att männ-

iskor klarar av att vara yrkesverksamma längre. Den digitala 

omställningen och utvecklingen inom till exempel välfärds-

tjänster kommer att ha stor påverkan genom möjligheterna 
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VisFestivalen i Västervik är en återkommande 
festival som har anordnats varje år sedan 
1966. Genom åren har landets främsta vis-
artister återfunnits på scenen inne på Stege-
holms slottsruin. Foto: Liz Pettersson



att exempelvis effektivisera arbetssätt inom vård och om-

sorg. Utbyggd digital infrastruktur är en förutsättning för det-

ta, liksom åtgärder för att skapa digital tillgänglighet för alla.

Grunden för ett hållbart samhälle är att det inte glider isär. 

Olika former av utanförskap, såväl ekonomiskt som kun-

skapsmässigt, är en riskfaktor för välfärdssamhället. Insat-

ser för att stärka den sociala sammanhållningen är därför 

viktiga för länets utveckling. Möjligheter för fler att ta exa-

men från gymnasiet, liksom att möjliggöra ett livslångt lä-

rande där det både är möjligt att vidareutbilda sig och att 

byta yrkesinriktning under tiden som yrkesverksam, är vik-

tiga delar av detta arbete. Insatser för att förbättra integra-

tionen av utrikesfödda är viktiga för att få in fler människor 

i arbete och därigenom bidra till vår gemensamma välfärd, 

men är också en framgångsfaktor för att stärka den sociala 

sammanhållningen i länet.

Att mötas och finnas i ett sammanhang och i olika sociala 

nätverk är viktigt för välbefinnandet. En mångfald av mö-

tesplatser bidrar till att öppna upp för deltagande, delak-

tighet och tillgänglighet. Kulturen är en viktig del av folk-

bildningen och en grundläggande förutsättning för ett aktivt 

medborgarskap. Sambanden mellan kultur, bildning, de-

mokrati och livslångt lärande är tydliga. Även kulturarvet 

har en stor potential som resurs för samhällsdeltagande, 

genom att skapa en grund för lokalt engagemang och en 

gemensam lokal identitet. 

Alla länets invånare ska ha goda möjligheter till hälsa och 
livskvalitet, oavsett kön, förutsättningar eller bakgrund.

Världens barnloppet är ett samarbete  
mellan P4 Kalmar, Högby IF, Kalmar FF 
och landstinget. Loppet är en folk- och 
motionsfest och samtidigt ett sätt att in-
spirera människor till att stärka sin hälsa.
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Strategier för delaktighet, hälsa  
och välbefinnande

Möjliggöra ett livslångt lärande där individens  
kompetens tillvaratas

Vi ska skapa förutsättningar för ett lärande för alla genom 

hela livet. Det kan handla om att skapa ett brett och varie-

rat utbud av gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar 

men också om att erbjuda stöd och vägledning under stu-

dietiden så att fler unga slutför sin gymnasieutbildning. Vi 

behöver också förbättra möjligheterna att klara av ökade 

kompetenskrav under tiden som yrkesverksam och ut-

veckla formerna för, och möjligheterna till, omskolning. För 

att bättre nyttja den potential som finns bland utrikesfödda 

behöver vi utveckla systemen för att validera och ta tillvara 

deras kompetens, språkkunskaper och erfarenheter. 

Erbjuda ett utbud av kultur-, fritids- och förenings-
liv med både bredd och spets 

Kultur- och fritidsaktiviteter är viktiga drivkrafter för regional 

utveckling. Länet ska kunna erbjuda ett jämlikt och brett 

utbud av kultur- och fritidsaktiviteter med både djup och 

internationell spets. Kultur- och fritidsutbudet ska utgå från 

individers olika behov och förutsättningar och bygga på 

den mångfald och rikedom som finns i länet. Kulturutbu-

det ska omfatta såväl upplevelser av konst och kultur som 

deltagandekultur, dvs. kultur både för och av individer.

Främja en jämlik och jämställd hälsa och  
förebygga ohälsa

En god fysisk och psykisk hälsa ger människor förutsätt-

ning att leva ett friare och mer självständigt liv. En ökad 

folkhälsa gynnar också samhället i form av minskat nytt-

jande av välfärdssystemen och högre deltagande i arbets-

livet. En väldigt stor del av dagens kroniska sjukdomar är 

möjliga att förebygga genom kunskap om livsstil, kost och 

motion. Det finns tydliga samband mellan utbildningsnivå, 

inkomst och hälsa, men även skillnader relaterade till kön 

och individers bakgrund. Genom att skapa förutsättningar 

för en god faktisk och upplevd hälsa, på lika villkor för alla 

länets invånare, bygger vi social sammanhållning och ett 

mer hållbart län. Särskilt angeläget är det att hälsan för-

bättras för de grupper som idag är mest utsatta för ohälsa. 

Insatser ska också göras för att stärka det hälsofrämjande 

och sjukdomsförebyggande arbetet, inte minst riktat mot 

målgruppen barn och unga. Detta eftersom goda levnads-

vanor och god hälsa i unga år ger en större chans till ett 

hälsosamt liv även som vuxen. 

Arbeta för en giftfri vardag som ger en hälsosam 
uppväxt och god hälsa

Vi behöver minska den sammanlagda exponeringen av ke-

miska ämnen som är skadliga för människor och nå nära 

noll när det gäller särskilt farliga ämnen.  Vi behöver också 

öka regionens kunskap och beredskap för att på ett mil-

jöriktigt och konkurrenskraftigt sätt kunna möta framtida 

samhällskrav. Vi ska också arbeta för minskade halter och 

riktigt omhändertagande av särskilt farliga ämnen såväl i 

miljöer som i produkter och avfall, samt utveckla vardags-

produkter utan, eller med låga halter av skadliga eller far-

liga ämnen.

Erbjuda en likvärdig vård och omsorg med  
individen i centrum genom samverkan i länet

Vi ska erbjuda en god vård och omsorg med en helhetssyn 

och utifrån individuella behov, förutsättningar och resurser. 

Samverkan över organisationsgränser och medinflytande 

hos brukare och patienter är viktiga förutsättningar för det-

ta. Genom brukarinflytande kan vi gemensamt hitta möjlig-

heter att utveckla bättre och smartare välfärdstjänster och 

på så sätt stimulera utvecklingen av tjänster kopplade till 

välfärdsteknik.
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Planera för en trygg och tillgänglig digital och  
fysisk miljö 

Att mötas och finnas i ett sammanhang och i olika sociala 

nätverk är viktigt för välbefinnandet. Det är därför väsentligt 

att etablera mötesplatser som bidrar till att öppna upp för del-

tagande, delaktighet och tillgänglighet. Här är deltagande i  

olika sociala nätverk en viktig del. Genom den digitala ut-

vecklingen har tillgången till delar av samhällets service ald-

rig varit så god som i dag, men insatser krävs för att säkra 

utbyggnaden av digital infrastruktur och stärka den digitala 

delaktigheten i takt med att allt fler samhällstjänster digita-

liseras. Vi ska öka förutsättningarna och möjligheterna för 

alla invånare att ta ett aktivt samhälls- och demokratiansvar 

genom att planera för trygga och tillgängliga fysiska och di-

gitala miljöer, såväl i stadsmiljö som på landsbygden. Här 

fyller folkbiblioteken en viktig roll. Även föreningslivet utgör 

en viktig arena för samhällsengagemang och en mötesplats 

där människor med olika bakgrund samlas kring gemen-

samma intressen. Det kan även bidra med kunskap och 

förbättringar hos offentlig verksamhet genom att synliggöra 

otillfredsställda behov hos olika målgrupper.

Tillgängliggöra, utveckla och ta tillvara våra unika 
natur- och kulturmiljöer

I Kalmar län finns stora natur- och kulturmiljövärden som 

behöver vårdas men också utvecklas. Dessa miljöer bidrar  

till att skapa förutsättningar för en bra livsmiljö för länets  

invånare. Många miljöer och biotoper har utvecklats i  

samspel med jordbruket, skogsbruket och fisket. En håll- 

bar utveckling är viktig för att vi ska kunna bevara dessa  

natur- och kulturvärden. En levande landsbygd med till- 

gång till samhällsservice även på mindre orter är en  

förutsättning för de gröna näringarna och de natur- och  

kulturmiljöer de skapar. Natur- och kulturarvet spelar  

dessutom en större roll än någonsin i den ekonomiska 

utvecklingen och i konkurrensen om besökare och mel-

lan länder, städer och regioner. Vi behöver ha en hel-

hetssyn på sambanden mellan jord- och skogsbruk,  

besöksnäring, miljövård och kulturmiljövård samt stärka  

invånarnas delaktighet, förståelse och engagemang för  

natur- och kulturarvet i närmiljön.

Ett varierat utbud av kultur-,  
fritids- och föreningsliv bidrar  
till en attraktiv region.

Landstinget i Kalmar län har skapat ett 
snabbspår för nyanlända att etablera sig  
i Sverige genom att erbjuda språkutbildning  
i sjukvårdssvenska tillsammans med praktik.
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GOD MILJÖ FÖR BARN OCH UNGA
En trygg, jämlik, jämställd och stimulerande miljö för barn och unga som 
gör dem väl rustade för livet är den bästa investering en region kan göra för 
en hållbar utveckling. Att erbjuda en god miljö för barn och unga är dess-
utom viktigt för att attrahera inflyttare som står i begrepp att bilda familj och 
skaffa barn. 

Arbetet som syftar till att bygga ett långsiktigt hållbart sam-

hälle bör börja med insatser riktade till barn och unga. 

Dessa är därför en viktig målgrupp för allt utvecklingsar-

bete och är redan idag en prioriterad grupp i länet i utveck-

lingssammanhang. Alla faktorer som är viktiga för att skapa 

hälsa och välbefinnande för hela länets befolkning börjar 

med barn och unga. Alla länets invånare ska ha samma 

möjligheter till god hälsa, välbefinnande, trygghet och in-

flytande över sin livssituation, oavsett ålder, kön, förutsätt-

ningar eller bakgrund. I arbete med unga som målgrupp 

har skolan en särställning. Skolan är barn och ungas ar-

betsmiljö och en viktig samverkanspartner i arbete som rör 

barn och unga. Insatser för att skapa en jämlik och jäm-

ställd uppväxt kan och måste dock ske på flera arenor, till 

exempel i hemmet, inom förskola, skola, socialtjänsten och 

inom föreningslivet. 

Barn och unga ska känna delaktighet i samhället och kän-

na till hur och i vilka sammanhang de kan påverka beslut 

som rör dem själva och samhället. Synpunkter ska alltid 

hämtas in från barn och unga inför beslut som rör dem 

och barnkonventionen ska genomsyra allt beslutsfattande. 

Genom att göra livet begripligt, meningsfullt och hanterbart 

skapar vi förutsättningar för unga att forma egna självstän-

diga liv. På så sätt ges alla, även barn och unga, förutsätt-

ningar att kunna bidra till sin egen, lokalsamhällets och lä-

nets utveckling.

Nuläge
Genom att ta hand om ungdomar på bästa sätt skapar 

vi förutsättningar att de ska vilja bo i länet, flytta hit eller 

återvända efter några år på annan ort. Vi har en obalans 

i länets befolkningsstruktur som leder till att allt färre yr-

kesverksamma ska försörja allt fler i framtiden. Vi behöver 

därför vara fler yrkesverksamma i länet för att klara av vår 

försörjning.

Länets skolor håller hög kvalitet och andelen elever som tar 

examen från gymnasiet är bland de högsta i landet. Detta 

skapar en god grund för länets framtida kompetensförsörj-

ning. Samtidigt finns elever som inte kommer in på eller 

tar examen från gymnasiet, vilket medför svårigheter att 

till exempel etablera sig på arbetsmarknaden, vara delak-

tig i samhället och forma ett självständigt liv. De nationella 

målen säger att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, 

makt att forma sina liv och ha inflytande över samhälls-

utvecklingen. De flesta unga i länet har en god upplevd 

hälsa, känner sig trygga och delaktiga och ser positivt på 

sin framtid. Det finns dock unga i länet som inte känner sig 

delaktiga, sedda eller som lever i utanförskap. Den psy-

kiska ohälsan ökar i samhället, även bland unga. Unga kan 

ha svårt att komma in på arbetsmarknaden och att hitta en 

egen bostad. Det måste därför finnas ett tydligt ungdoms-

perspektiv i politiken. 

Barn och unga ska känna delaktighet i samhället och känna 
till hur och i vilka sammanhang de kan påverka beslut som 
rör dem själva och samhället.
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God tillgänglighet till kultur- och fritids- 
aktiviteter bidrar till en bra uppväxt.
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Erbjuda en skola där barn och unga utvecklas 
maximalt

Skolan är grunden för länets framtida kompetensförsörj-

ning, för hela samhällets utveckling och för enskilda in-

dividers möjlighet till att kunna leva bra och självständiga 

liv. Vi ska erbjuda barn och unga en gedigen grundut-

bildning, som ger vilja och förmåga till lärande under hela  

livet. Viktiga insatser är att vidareutveckla skolans pedago-

giska förmåga, att kunna möta eleven där denne befinner 

sig och utveckla ett utmanande lärande. Vi behöver också 

öka samverkan och samarbete inom skolan, samt mellan 

skolan och andra aktörer. Att fler elever lyckas i skolan ger  

positiva följdverkningar högre upp i utbildningssystemet 

och ökar möjligheten att kunna påverka sitt liv som vuxen.

Fokusera på insatser som ger barn och unga en 
jämlik och jämställd uppväxt

Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor bety-

delse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela 

livet. Vi ska ge varje barn möjlighet att utvecklas maximalt 

efter sina egna förutsättningar. Insatser för att skapa en 

jämlik och jämställd uppväxt kan ske på flera arenor, till 

exempel i hemmet, inom förskola, skola och inom fören-

ingslivet. Här ska vi bland annat bli bättre på systematisk 

uppföljning av, och arbete med, pojkars och flickors hälsa 

och skolresultat samt ungas fritidsaktiviteter utifrån familje-

ekonomi. Det handlar också om att få bättre kunskap om, 

och arbetsmetoder kring, hur planering av miljöer och sam-

manhang för unga bättre kan anpassas utifrån olika indivi-

ders behov. 

Ge barn och unga möjlighet att uppleva, utöva  
och påverka ett brett utbud av kultur-, fritids-  
och föreningsaktiviteter

Vi ska ge alla barn i länet, oavsett kön, bakgrund eller bo- 

stadsort tillgång till och möjlighet att delta i kultur-, fritids-  

och föreningsaktiviteter. Det ska ske på de ungas villkor och 

utifrån varje individs förutsättningar och behov. Kulturinsti-

tutioner och skola ska gemensamt utveckla en hållbar sam-

verkan för att tillgodose skolans och elevernas behov. Detta 

medverkar till att barn och unga behåller och utvecklar sin 

fantasi och sitt självständiga tänkande. Genom en utveck-

ling av kreativa och estetiska lärprocesser ökar möjligheter-

na för unga att uppnå skolans kunskapsmål.

Ge barn och unga trygghet och en god upplevd  
fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa

Vi ska ge alla barn och unga en bra start i livet, god livskva-

litet och framtidstro. Möjligheten att få växa upp under sta-

bila förhållanden och med social och ekonomisk trygghet 

är viktig. Här är också skolan en viktig arena för att rusta 

barn och unga så att de kan möta vuxenlivet med trygghet 

och förmåga till ansvarstagande. Vi ska erbjuda en miljö där 

barn och unga ges möjlighet till inflytande och delaktighet i 

vardagen, samt en fritid som både erbjuder fysisk aktivitet, 

kamratskap, trygga vuxenkontakter och en plats för lugn 

och ro. En prioriterad målgrupp är barn och unga som lever 

i familjer drabbade av sjukdom eller ohälsa.

Strategier för en god miljö för barn och unga



Skapa förutsättningar för unga att forma själv- 
ständiga liv

Vi ska skapa bättre förutsättningar för unga att ta sig in på 

arbetsmarknaden. En egen försörjning är grunden för att 

kunna leva ett självständigt liv. Viktiga insatser kan vara att 

erbjuda praktik- och traineeplatser, mentorsprogram, möj-

lighet att ta in studentmedarbetare, samt öka möjligheterna 

att komplettera tidigare avbrutna studier. Genom att kunna 

erbjuda bostäder som är anpassade efter ungas behov och 

ekonomiska förutsättningar ökar vi möjligheterna att behål-

la och attrahera unga till vårt län. 

 

Utveckla barn och ungas möjligheter att vara  
delaktiga i och påverka beslut som rör dem själva 
och samhället

Alla unga, oavsett förutsättningar, ska kunna påverka sin 

vardag. Detta är avgörande för tilliten till samhället. Under 

många år har kommunerna i Kalmar län satsat mycket på 

arbete kring unga, som bland annat uppföljning av ung-

domspolitiken, kompetensinsatser och nätverksarbete för 

vuxna som arbetar med unga, stöd i kommunerna eget 

arbete med unga samt gemensamma satsningar via för-

eningen Kumulus. Verktygen ska vidareutvecklas för att i 

ännu högre utsträckning ta tillvara ungas erfarenheter och 

perspektiv inom olika frågor. Här är föreningslivet, skolan 

och fritidsverksamheter viktiga för diskussion och dialog.

Utveckla stöd till unga att kunna ta tillvara de möj-
ligheter som internationalisering och digitalisering 
erbjuder

Möjligheterna för internationella samarbeten, utbyten och 

kontakter riktade till barn och unga ska öka. Samtidigt som 

vi i Kalmar län kan bidra med mycket till andra länder har vi 

också mycket att lära av andra. Det finns åtskilligt att vinna 

på att i unga år möta andra kulturer och konfronteras med 

andra sätt att tänka. Här är digitaliseringen ett verktyg och 

något som vi ska ta tillvara på och utveckla.

Kalmar län ska vara en attraktiv plats 
för unga efter avslutad utbildning. 
Foto: Johannes Rydström/Linnéuni-
versitetet.
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HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING
Attraktiva livsmiljöer och god tillgänglighet i vardagen är viktiga faktorer för 
en framgångsrik region. En hållbar fysisk samhällsplanering bidrar till att vi 
nyttjar våra naturgivna förutsättningar väl. Den bidrar också till en bättre 
vardag och till större arbetsmarknadsregioner. Det senare är extra viktigt i 
Kalmar län, som är förhållandevis stort och glest befolkat.

Förbättrade pendlingsmöjligheter kan minska länets sårbar-

het för konjunktursvängningar och stärka näringslivet. Ett 

större antal pendlingsbara arbetstillfällen gör det lättare att 

hitta passande arbeten och påverkar också lönenivåer och 

möjligheterna till matchning mellan arbete och utbildning.

Regionförstoring innebär att närliggande arbetsmarknads-

regioner växer samman genom pendling. Det förutsätter 

snabba transporter såväl inom länet som över länsgrän-

serna. Resande med kollektivtrafik är att föredra, eftersom 

det generellt leder till minskad klimatpåverkan samt mindre 

trängsel och buller. Kollektivtrafik är också viktig för den 

som saknar körkort eller har begränsade ekonomiska re-

surser. För att kunna konkurrera med bilresor är korta res-

tider och möjlighet att nyttja restiden till arbete avgörande. 

Godstrafiken spelar en avgörande roll för arbetstillfällen och 

ekonomisk utveckling i länet och välutvecklade logistik- och 

godstransportsystem är därför en förutsättning för länets 

utveckling. Även flygförbindelsen med Stockholm är av-

görande för näringslivets internationalisering och för regio-

nens utveckling i stort. Detta eftersom det tills vidare inte 

är tidsmässigt möjligt att ersätta flyget med andra färdsätt. 

Samtidigt måste transportsystemets miljö- och klimatpå-

verkan minska för att vara långsiktigt hållbart. De fossila 

bränslen som används i länet nyttjas till övervägande del till 

transporter. Omställning till fossilbränslefria transporter är 

därför en av länets stora utmaningar och målet är att Kal-

mar län år 2030 ska vara en fossilbränslefri region.

En hållbar planering bidrar till att länets geografi, natur-

resurser, infrastruktur och miljöer nyttjas på ett klokt sätt 

samt till att platser, mark och vatten utformas och gestal-

tas så att de främjar en god livsmiljö. Detta leder i sin tur 

till bättre miljö och hälsa, ökat välbefinnande och trygghet 

samt en god tillgänglighet i vardagen. Restiden med kol-

lektivtrafik kan till exempel minimeras genom att bostäder, 

verksamheter och service lokaliseras i anslutning till sta-

tioner och knutpunkter. Invånarnas behov av digital upp-

koppling kan mötas genom en god digital infrastruktur. Det 

bidrar till ett demokratiskt, jämlikt och jämställt samhälle.

Nuläge
Den geografiska rörligheten på länets arbetsmarknader har 

successivt ökat och allt fler pendlar allt längre sträckor för 

att komma till sitt arbete. Pendlingen har ökat mer bland 

kvinnor än bland män i samtliga kommuner i länet, men 

män dominerar fortfarande bland de som pendlar längre 

sträckor. Utvecklingen i länet går därmed mot större ar-

betsmarknadsregioner, men arbete återstår för att knyta 

ihop arbetsmarknadsregioner över länsgränserna.

Kalmar län består av ett stort antal orter av olika storlek som 

kompletterar varandra. I ett regionalt perspektiv är det av 

betydelse att stärka funktionen hos länets tillväxtmotor och 

regionala kärnor för att dessa ska kunna skapa utveckling 

i ett större omland. För länets mindre orter är stärkta sam-

band till närliggande arbetsmarknader inom och utanför 

länet nödvändiga för att minska den sårbarhet som följer 

av beroendet av ett fåtal stora arbetsgivare. Tillgång till bra 

kommunikationer, såväl fysiska som digitala, är en viktig ut-

vecklingsfaktor. Tillgång till god samhällsservice i kommu-

nernas centralorter är tillsammans med förbättrade fysiska 

Godstrafiken spelar en avgörande 
roll för arbetstillfällen och ekonomisk 
utveckling i länet.
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och digitala kommunikationer en förutsättning för att det 

ska finnas möjlighet att bo i och driva företag i alla delar av 

länet. Transportsystemet måste dessutom kunna hantera 

de stora säsongsvariationerna i trafikbelastningen som be-

söksnäringen ger upphov till.

En miljö i balans är en förutsättning för hållbar utveckling. 

Omställning till resurseffektiva och kretsloppsanpassade 

lösningar som bygger på förnybara råvaror och hållbara 

ekosystem blir allt viktigare i takt med den globalt ökade 

konkurrensen om naturresurser. Kalmar län ligger långt 

framme, och här finns stora möjligheter för framtiden.

I länet finns många natur- och kulturmiljöer som represen-

terar stora värden. Vi har naturgivna goda förutsättningar 

i form av jord och skog, sjöar och hav, sol och vind. Na-

turresurserna förser oss med ekosystemtjänster som frisk 

luft, rent vatten, mat på bordet och representerar en stor 

biologisk mångfald. De bidrar till att öka länets attraktivitet 

och vår livskvalitet. Vatten av god kvalitet och i tillräcklig 

mängd är avgörande för regionens utveckling. Dricksvatten 

är dessutom vårt viktigaste livsmedel. Närmare 70 procent 

av den allmänna dricksvattenförsörjningen är ytvattenbero-

ende. För att trygga människors hälsa nu och i framtiden är 

det därför viktigt att skydda råvatten i samhällsplaneringen, 

liksom att hushålla effektivt med de begränsade vattenre-

surserna. Inom länet finns en hög kompetens inom vatten-

frågor såväl på universitet som inom offentlig förvaltning. 

Östersjön är en värdefull vattenresurs och ett levande hav 

som kan leverera ett stort antal ekosystemtjänster. Samti-

digt har övergödning gjort att många av Östersjöns funktio-

ner idag är ansträngda eller hotade. För att minska övergöd-

ningen krävs ett internationellt samarbete mellan länderna 

kring Östersjön och fortsatt arbete lokalt och regionalt med 

hållbar fysisk planering. 

En utbyggd digital infrastruktur är vik-
tig för att främja länets utveckling och 
för att stärka länets attraktivitet och 
främja den sociala sammanhållningen.

Samverkan inom samhälls planeringen  
skapar goda förutsättningar för bättre  
pendlingsmöjligheter med kollektivtrafik.
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Åstadkomma korta restider med hög punktlighet 
för personer och gods

Vi vill åstadkomma en hållbar regionförstoring, dvs. större 

och mer robusta arbetsmarknadsregioner. Då behövs sam-

verkan inom och utanför länet och miljömässigt hållbara 

lösningar. Målet är att minska länets funktionella regioner2 

från fyra till två. Detta genom att stärka sambanden såväl 

inom länet som med tillväxtmotorer och regionala kärnor i 

våra grannlän, vilket förutsätter korta och tidssäkra restider 

längs de stråk människor färdas mellan hemmet och arbe-

tet eller fritidsaktiviteter. Näringslivets konkurrenskraft är i 

hög grad beroende av såväl effektiva godstransporter som 

en ökad tillgänglighet. Då krävs förbättrade, effektiva och 

fossilbränslefria transporter, såväl inom regionen som na-

tionellt och internationellt. Nya transportlösningar, ändrade 

transportmönster samt investeringar i transportinfrastruk-

tur är viktiga delar i arbetet. 

Möjliggöra digital kommunikation i hela länet

En utbyggd digital infrastruktur är viktig för länets utveck-

ling och för att stärka länets attraktivitet och den sociala 

sammanhållningen. Viktiga delar i detta är ökad tillgång till 

och användning av informations- och kommunikationstek-

nik. Målet är att alla i Kalmar län, senast år 2020, ska ha 

minst 100 Mbit/s bredband. Detta förutsätter fortsatt hög 

utbyggnadstakt och bättre samverkan mellan olika tekniker 

och aktörer. Vi måste också förbättra kvaliteten och minska 

sårbarheten i nätet samt höja kapaciteten och kvaliteten i 

de trådlösa alternativen.

Arbeta aktivt för vatten av bra kvalitet och god  
tillgång

Länets grundvatten, sjöar, vattendrag och hav ska ha en 

god kvalitet och vi ska hushålla effektivt med vattenresur-

serna. Vi ska lägga särskild vikt vid vattenförsörjning, samt 

vid minskade utsläpp av fosfor, kväve och farliga ämnen till 

våra vatten. Detta innebär ett aktivt arbete för att genom-

föra åtgärdsprogrammet för södra Östersjöns vattendistrikt. 

Vi behöver också bidra till en minskad belastning på Öster-

sjön som helhet. Nya arbetsmetoder, ny teknik samt sam-

verkan på lokal, regional och internationell nivå är viktiga 

delar i arbetet. 

Minska klimatpåverkan och anpassa samhället  
till ett förändrat klimat

Utsläppen av klimatpåverkande gaser från Kalmar län ska 

minska, totalt sett och inom alla sektorer. I dag kommer de 

största utsläppen från jordbruk, transporter och energiför-

sörjning vilket gör dessa sektorer till prioriterade områden. 

Vi ska också arbeta för att länet ska vara fossilbränslefritt 

år 2030. Redan idag kommer två tredjedelar av den en-

ergi som används i länet från förnybara energikällor. Ut-

gångspunkten är att arbetet ska leda till minskade utsläpp 

av fossil koldioxid, en effektivare energianvändning och ett 

växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling. Här 

ska offentlig sektor gå före och visa att det är möjligt att 

kombinera ambitiösa klimatmål med hållbar tillväxt. Samti-

digt måste vi också börja anpassa samhället till ett framtida 

klimat med högre temperaturer, förändrade nederbörds-

mängder, förhöjda vattennivåer och mer frekventa extrema 

vädersituationer. 

Strategier för hållbar samhällsplanering

2. En funktionell analysregion (FA-region) är en region, inom vilken människor kan bo och arbeta utan att behöva göra alltför tidsödande resor mellan hem 
och arbete. En FA-region består av en eller flera kommuner. Indelningen baseras på nuvarande och prognostiserad arbetspendling över kommungränser.



Öka samverkan i den fysiska samhällsplaneringen

Människors resor mellan hemmet, arbetsplatsen och fri-

tidsaktiviteter är oberoende av den administrativa indel-

ningen av samhället. Framgångsrikt utvecklingsarbete 

måste utgå ifrån dessa rörelsemönster istället för från admi-

nistrativa gränser. Vi behöver öka den regionala och lokala 

samverkan kring dessa frågor. Utvecklingen bör planeras 

utifrån funktionella samband och med utgångspunkten 

att de funktionella regioner som berör länet ska bli större 

och färre till antalet. Arbetsmarknad, bebyggelse och trafik-

planering måste samspela för att vi ska nå gemensamma 

mål och använda våra resurser effektivt. Utveckling måste 

ske med hänsyn till natur-, miljö-, och klimatvärden. Lokal 

anpassning är väsentlig vid utveckling av städer och sam-

hällsfunktioner. 

Nyttja våra naturresurser effektivt och hållbart 

I Kalmar län är skog, jord och hav viktiga resurser att nyttja 

ansvarsfullt och leva av. Vi ska utveckla regionens bioeko-

nomi och nyttja våra naturresurser effektivt och hållbart. 

Rika naturresurser, biologisk mångfald och en grön infra-

struktur är också viktiga faktorer för att kunna utveckla na-

turbaserad rekreation som tillväxt- och attraktionsfaktor.

Länsstyrelserna i Kalmar och  
Jönköpings län samt Emå- 
förbundet driver projektet  
”Emån – en långsiktigt  
hållbar resurs för samhälle  
och miljö”. 



STÄRKT KONKURRENSKRAFT 
En långsiktigt hållbar tillväxt förutsätter ett högt värdeskapande i näringslivet, 
många globalt konkurrenskraftiga företag och en dynamik i näringslivet där 
nya företag kan starta, utvecklas och ha goda förutsättningar att växa. 

För att underlätta entreprenörskap krävs ett gott företags-

klimat med god kundservice, effektiv ärendehantering och 

gott bemötande. Ett diversifierat näringsliv är viktigt för 

att bidra till en god utveckling i länet och för att tillgodose 

marknadens behov.  

Vi har en näringslivsstruktur i snabb omvandling, där glo-

baliseringen och den digitala omställningen förändrar för-

utsättningarna men samtidigt skapar nya möjligheter 

för länets företag. Näringslivet verkar på en internationell 

marknad och möter konkurrens från företag i hela världen. 

Att ta vara på idéer och innovationer i såväl nystartade fö-

retag som i befintliga, är en förutsättning för att vi ska be-

hålla och öka vår konkurrenskraft. För att kunna göra detta 

krävs att företagen kan producera varor och tjänster med 

högt förädlingsvärde, vilket i sin tur förutsätter en väl fung-

erande kompetensförsörjning. Utbildningsutbudet måste 

matchas mot arbetsgivarnas behov samtidigt som utbild-

ningar inom de områden som efterfrågas måste göras att-

raktiva. Utgångspunkten är att ta vara på våra komparativa 

fördelar, tillföra ny kunskap, uppmuntra entreprenörskap, 

mötas över traditionella branschindelningar och ta tillvara 

möjligheterna med ny teknik. Detta förutsätter samverkan 

mellan näringsliv, offentlig sektor, forskning och utbildning. 

För att bli internationellt framstående krävs en kritisk mas-

sa av företag och kompetens inom ett område. Att fokuse-

ra på ett begränsat antal aktiviteter medför dock en större 

sårbarhet för konjunktursvängningar jämfört med att satsa 

brett. Genom att arbeta för större arbetsmarknadsregioner 

ökar det regionala utbudet av både företag och arbetskraft, 

och därigenom ökar möjligheterna att kombinera en större 

branschbredd med en spets i form av kluster av specialise-

rade företag och anställda. 

Nuläge
I länet finns ett stort antal företag som exporterar en stor 

del av sin produktion eller är underleverantörer till multina-

tionella företag. Effektiva godstransporter är därför en för-

utsättning för industrins konkurrenskraft. Att exportera eller 

expandera internationellt blir allt viktigare även för små och 

medelstora företag då en stor del av tillväxten i världseko-

nomin framöver kommer att ske utanför Sverige och Eu-

ropa. När värdekedjor i allt högre utsträckning internationa-

liseras ökar också vikten av samarbeten med leverantörer 

och kunder i andra länder. Att ta klivet över nationsgränsen 

kräver dock kunskap och förberedelser. Här fyller det före-

tagsfrämjande systemet en viktig roll. 
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På Makerspace Hultsfred kan man bland 
annat laborera med hjälp av en program-
vara där den verkliga världen blandas  
med hologram som placeras ut i miljön.
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Betydelsen av innovationer och kunskap ökar, vilket medför 

att tjänstesektorn växer medan industrin blir allt mer hög-

teknologisk och har allt färre anställda inom produktionen. 

Tillverkningsindustrin är dock fortfarande mycket betydel-

sefull för sysselsättningen i länet. Arbetsmarknaden i länet 

karaktäriseras av en kvinnodominerad offentlig sektor och 

en mansdominerad tillverkningsindustri. För att åstadkom-

ma en hög sysselsättning och på så sätt säkra länets fram-

tida välfärd är det viktigt att alla har möjlighet att vara delak-

tiga på arbetsmarknaden på lika villkor och uppmuntras att 

göra icketraditionella utbildnings- och yrkesval. Det är ock-

så viktigt att kompetens, språkkunskaper och erfarenheter 

kan tas tillvara och synliggöras via validering, liksom att vi 

kan rekrytera arbetskraft från andra länder med spetskom-

petens som efterfrågas i länet. Ökad internationalisering av 

näringslivet ställer ökade krav på språkkunskaper och ökad 

mångfald hos de anställda.

Länets naturgivna förutsättningar är utgångspunkten för 

en stor del av det näringsliv som idag dominerar i länet. 

Gröna näringar, besöksnäring, livsmedelsindustri, träindu-

stri och glasindustri är de tydligaste exemplen, men även 

åtskilliga framgångsrika tillverkande företag har sitt direkta 

ursprung ur de gröna näringarna, liksom företag med verk-

samhet inom hållbarhetsteknik och förnyelsebar energi. 

Dessa styrkeområden bidrar till en stark regional identitet 

och de flesta av dessa näringar har haft en stark utveckling 

av omsättning, sysselsättning, förädlingsvärde och export. 

För stärkt konkurrenskraft är det dock även fortsättningsvis 

viktigt att arbeta för att öka förädlingsvärdet, samt ta tillvara 

den mycket stora exportpotentialen inom bland annat livs-

medelssektorn, träindustrin och besöksnäringen. Utveck-

lad samverkan mellan å ena sidan offentlig sektor och nä-

ringslivet och å andra sidan den verksamhet som bedrivs 

vid Linnéuniversitetet och andra universitet och högskolor 

behövs för att näringslivet ska kunna öka kunskapsinnehål-

let och stärka konkurrenskraften. Att höja utbildningsnivån 

i befolkningen, exempelvis genom att behålla fler studenter 

i länet efter avslutad utbildning, är en viktig del av detta. 

Parallellt med strukturomvandlingen mellan industri- och 

tjänstesektor pågår en omvandling av produktions- och 

konsumtionsmönster i syfte att ställa om till en mer lång-

siktigt hållbar ekonomi. I takt med att jordens befolkning 

ökar och allt fler får det allt bättre ökar efterfrågan på na-

turresurser. Då dessa förbrukas i en allt snabbare takt ökar 

behovet att ställa om till en mer hållbar tillväxt som bygger 

på en effektivare användning av resurser i form av energi, 

vatten och råvaror. Som ett svar på detta växer den cirkulä-

ra ekonomin och delningsekonomin, drivna av den digitala 

omställningen som genom snabb teknikutveckling möjlig-

gör nya affärsmodeller.

Smart Housing bygger i samverkan med närings-
liv, akademi och offentlighet en innovationsmiljö 
där man, med användaren i centrum, skapar 
smart boende och hållbar byggd miljö i kombina-
tionen mellan trä och glas.
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Strategier för att stärka konkurrenskraften
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Bredda samverkan inom och mellan näringsliv,  
offentlig sektor, utbildning och forskning 

Genom en stark och bred regional samverkan mellan hög-

re utbildning, forskning, näringsliv och offentlig sektor ska vi 

höja kunskapsinnehållet i näringslivet. För att stärka länets 

innovationskraft ska vi stödja och stimulera forskning inom 

profilområden där vi har komparativa fördelar men också 

hitta nya sätt att kombinera olika typer av kunskap och 

kompetenser. Här har länets inkubatorer men också Linné-

universitetet en nyckelroll. Ett starkt entreprenörskap både i 

nya och befintliga företag är en viktig pusselbit. Vi ska dels 

stödja och stimulera framväxten av nya företag, dels bidra 

till utvecklingen hos befintliga företag för att de ska kunna 

växa och stärka sin konkurrenskraft internationellt.

Förbättra rörligheten i det regionala arbetslivet  
och skapa en mer integrerad arbetsmarknad

Arbetsmarknaden i Kalmar län ska präglas av ökad rörlig-

het både vad gäller möjligheter att komma in på arbets-

marknaden samt för att under sitt yrkesliv byta jobb, yr-

kesinriktning eller göra karriär. Validering är en viktig metod 

för att synliggöra och formalisera lärande och därigenom 

underlätta inträde på arbetsmarknaden. Genom förbättrad 

rörlighet ökar möjligheterna för två parter i en familj att hitta 

passande arbeten, vilket underlättar för inflyttare. Här ska 

vi skapa möjligheter för olika karriärvägar samt genomföra 

insatser för att bryta könssegregeringen på arbetsmarkna-

den. Samverkan mellan utbildningsanordnare, forsknings-

aktörer, näringsliv och offentlig sektor är en förutsättning för 

en bra matchning mellan de utbildningar som erbjuds och 

kompetensbehoven i arbetslivet. Attraktiviteten behöver 

öka för utbildningar inom de bristyrken som identifierats i 

länet. Digitaliseringen är en viktig faktor för att kunna förnya 

arbetssätt, men också tillgängliggöra och öka attraktiviteten 

i utbildningar inom yrken som idag är svåra att rekrytera till i 

länet. Linnéuniversitetet, men även universitet och högsko-

lor utanför länet har stor betydelse för kompetensförsörj-

ningen, liksom distansutbildningar och de lärcentrum som 

tillgängliggör högre utbildning på fler platser i länet.

Nyttja krafterna i den digitala ekonomin och den 
digitala utvecklingen 

I Kalmar län ska företag ha kunskapen och förmågan att 

kunna dra nytta av digitaliseringens och den digitala eko-

nomins möjligheter. Här ska finnas en god kunskap om hur 

till exempel digital teknik kan användas för att skapa förut-

sättningar för fler affärer, expansion och förbättrad lönsam-

het. Därigenom förbättrar vi näringslivets konkurrenskraft. 

Kreativa mötesplatser i både fysisk och digital miljö, där 

universitet, näringslivet, offentlig sektor och civilsamhället 

kan mötas, ska ge förutsättningar för samverkan och sam-

handling.

Skapa ett innovativt och kreativt klimat 

För att stärka länets konkurrenskraft behöver vi skapa bätt-

re förutsättningar för fler nya och växande företag. Här är 

kultur och kreativitet en viktig resurs. Entreprenörskap och 

konstnärskap har många beröringspunkter eftersom båda 

handlar om att tänka och skapa nytt. Vi ska medverka till 

möten och samarbeten mellan kulturen och näringslivet. 

Det leder till nya idéer och infallsvinklar, vilket är en bra gro-

grund för starkare innovationskraft. 

Utveckla den cirkulära ekonomin och delnings-
ekonomin 

I Kalmar län ska vi ha kunskap om och nyttja möjligheter-

na med cirkulär ekonomi. Det betyder att vi genom samar-

beten ska skapa utvecklade affärsmodeller, produkter och 

tjänster genom att materiella resurser används mer effek-

tivt, genom smartare återvinning och affärsmodeller som 

bygger på att exempelvis hyra och dela. Arbetet handlar 

också om hur vi till exempel bygger mer energieffektivt 

samt skapar en hållbar transportinfrastruktur. Ökade krav 

på ett effektivt resursutnyttjande och hållbar utveckling sti-

mulerar nya affärsmöjligheter.
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I länet finns flera goda exempel på  
högteknologisk industri med högt  
designkunnande och stark export.
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Regional utvecklings strategi  
i korthet
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HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING 
• Åstadkomma korta restider med hög punktlighet för personer och gods.

• Möjliggöra digital kommunikation i hela länet.

• Arbeta aktivt för vatten av bra kvalitet och god tillgång.

• Minska klimatpåverkan och anpassa samhället till ett förändrat klimat.

• Öka samverkan i den fysiska samhällsplaneringen.

• Nyttja våra naturresurser effektivt och hållbart.

DELAKTIGHET, HÄLSA 
OCH VÄLBEFINNANDE
• Möjliggöra ett livslångt lärande där individens kompetens tillvaratas.

• Erbjuda ett utbud av kultur-, fritids- och föreningsliv med både bredd  
och spets.

• Främja en jämlik och jämställd hälsa och förebygga ohälsa.

• Arbeta för en giftfri vardag som ger en hälsosam uppväxt och god hälsa.

• Erbjuda en likvärdig vård och omsorg med individen i centrum genom 
samverkan i länet.

• Planera för en trygg och tillgänglig digital och fysisk miljö.

• Tillgängliggöra, utveckla och ta tillvara våra unika natur- och kulturmiljöer.

Klimat att växa i
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STÄRKT KONKURRENSKRAFT 
• Bredda samverkan inom och mellan näringsliv, offentlig sektor,  

utbildning och forskning.

• Förbättra rörligheten i det regionala arbetslivet och skapa en mer  
integrerad arbetsmarknad. 

• Nyttja krafterna i den digitala ekonomin och den digitala utvecklingen. 

• Skapa ett innovativt och kreativt klimat.

• Utveckla den cirkulära ekonomin och delningsekonomin.

GOD MILJÖ FÖR BARN OCH UNGA
• Erbjuda en skola där barn och unga utvecklas maximalt.

• Fokusera på insatser som ger barn och unga en jämlik och  
jämställd uppväxt.

• Ge barn och unga möjlighet att uppleva, utöva och påverka  
ett brett utbud av kultur-, fritids- och föreningsaktiviteter.

• Ge barn och unga trygghet och en god upplevd fysisk, psykisk,  
social och existentiell hälsa.

• Skapa förutsättningar för unga att forma självständiga liv.

• Utveckla barn och ungas möjligheter att vara delaktiga i och påverka  
beslut som rör dem själva och samhället.

• Utveckla stöd till unga att kunna ta tillvara de möjligheter som  
internationalisering och digitalisering erbjuder.
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Utvecklingsområde Indikator

UPPFÖLJNING
Den regionala utvecklingsstrategin kommer att följas upp i ett årligt regionalt 
forum genom ett antal utvalda indikatorer som ger en bild av utvecklingen i 
länet och inom de fyra prioriterade utvecklingsområdena. Här ges en över-
sikt över indikatorerna.3 

Stärkt konkurrenskraft • BRP/sysselsatt 

• Nystartade företag och antal företag/1000 invånare 

• Andel 30–34 år med eftergymnasial utbildning och andel  
16–74 år med minst gymnasial utbildning

• Energianvändning/BRP och andel förnybar energi

God miljö för barn och unga • Andel elever med examen från gymnasiet inom 4 år

• Upplevd trygghet 

• Andel unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) 

• Andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll

• Demografisk försörjningskvot 

• Befolkningsförändring och inrikes flyttnetto

• Kvinnors representation i offentlig och privat sektor, samt på chefsnivå

Övergripande

Hållbar samhällsplanering • Andel hushåll/arbetsställen med tillgång till minst 100 mbit/s

• Andel pendlare i dagbefolkning och antal resor med kollektivtrafik

• Utsläpp av växthusgaser

• Utsläpp av kväve och fosfor till Östersjön

• Balans på bostadsmarknaden

Delaktighet, hälsa  
och välbefinnande

• Tillit till andra människor

• Valdeltagande i val till Riksdag och region

• Förvärvsfrekvens

• Självskattad hälsa

• Disponibel inkomst per invånare

U
PPFÖ

LJN
IN

G

3. Bilaga 1



Kalmar län ska erbjuda ett tryggt liv  
i en god miljö och en välfärd som ger för-
utsättningar för hälsa och välbefinnande. 
Foto: Johnny Franzén.



www.rfkl.se

Kalmar län har klimat att växa i. Ett gynnsamt kustklimat.  
Ett klimat där människor och företag växer. Ett unikt sam-
arbetsklimat – vi välkomnar både besökare och alla som  
vill rota sig här. Tillsammans gör vi det osannolika möjligt. 

Kalmar län – klimat att växa i.
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Indikatorer för uppföljning 
av regional utveckling  

 
Bilaga 1  
Klimat att växa i – Regional utvecklings-
strategi för Kalmar län 2030 

 



   

Sammanfattning 
Indikator Jämförelse  Kommentar 

Demografisk försörjnings-

kvot 

Kalmar län 

över tid 

Kvoten är hög och ökar 

Förändring i totalbefolkning 

och inrikes flyttnetto 

Kalmar län 

över tid 

Befolkningen ökar totalt sett men inrikes flyttnetto är 

negativt 

Andel kvinnor i offentlig/ 

privat sektor samt chefsnivå 

Riksgenom-

snitt 

Något under riksgenomsnittet 

Valdeltagande i val till 

Riksdag och region 

Riksgenom-

snitt 

Över riksgenomsnittet, valdeltagandet ökar både i länet 

och i riket 

Förvärvsfrekvens Riksgenom-

snitt 

Över riksgenomsnittet totalt sett, under rikssnittet för 

utrikes födda. Lägre förvärvsfrekvens för kvinnor än för 

män både i länet och i riket. Stort gap mellan inrikes och 

utrikes födda i länet. 

Tillit Riksgenom-

snitt 

Över riksgenomsnittet, små förändringar i tilliten över 

tid, både i länet och riket. 

Självskattad hälsa Riksgenom-

snitt 

I nivå med riksgenomsnittet, andelen med god 

självskattad hälsa ökar både i länet och i riket. 

Medianinkomst per invånare Relativt 

andra län 

I nivå med jämförbara län men låga i ett riksperspektiv. 

Relativt stora könsskillnader i alla län.  

Andel med examen från 

gymnasiet inom 4 år 

Riksgenom-

snitt 

Över riksgenomsnittet och högt jämfört med andra län 

Upplevd trygghet Kalmar län 

över tid och 

rikssnitt 

Större upplevd trygghet i länet än riksgenomsnittet. Den 

upplevda tryggheten bland unga minskar dock, både i 

länet och i riket.  

Unga som varken arbetar 

eller studerar (UVAS) 

Riksgenom-

snitt 

Lägre andel än riksgenomsnittet, inga större förändringar 

över tid. Stora skillnader mellan inrikes/utrikes födda. 

Andel barn i ekonomiskt 

utsatta hushåll 

Riksgenom-

snitt 

Lägre andel än riksgenomsnittet, inga större förändringar 

över tid. 

Andel hushåll/arbetsställen 

med 100 mbit/s 

Kalmar län 

över tid 

Snabb utbyggnad de senaste åren, men lägre andel 

anslutna hushåll och arbetsställen än på riksnivå.  

Andel pendlare i dagbe-

folkning och resor med 

kollektivtrafik 

Kalmar län 

över tid 

Andelen pendlare har ökat i samtliga kommuner under 

2005–2015. Antalet resor/person med kollektivtrafiken 

ökar.  

Utsläpp av växthusgaser Kalmar län 

över tid 

Utsläppen minskar långsamt över tid.  

Utsläpp av kväve och fosfor 

till Östersjön 

Kalmar län 

över tid 

Utsläppen minskar över tid, men behöver minska 

snabbare. 

Balans på bostadsmarknaden Kalmar län 

över tid 

Ingen kommun i länet har balans på bostadsmarknaden, 

vilket är en försämring jämfört med tidigare år. 

BRP/sysselsatt 

(produktivitet) 

Relativt 

andra län 

I nivå med eller något under andra jämförbara län och 

låg i ett riksperspektiv. 

Antal nystartade företag och 

antal företag/inv. 

Relativt 

andra län 

Nystartade företag i nivå med eller något över andra 

jämförbara län men låg i ett riksperspektiv, många 

företag/inv. jämfört med andra län. 

Andel eftergymnasialt utbil-

dade (30–34 år), andel gym-

nasieutbildade (16–74 år) 

Riksgenom-

snitt 

Lägre andel gymnasialt och eftergymnasialt utbildade än 

rikssnittet. Andelen eftergymnasialt utbildade ökar i 

samma takt som rikssnittet medan andelen gymnasie-

utbildade ökar snabbare än rikssnittet.  

Energianvändning/BRP och 

andel förnybar energi 

Kalmar län 

över tid 

Total energianvändning har ökat, men även energi-

effektiviteten ökar (dvs. energianvändning/BRP 

minskar). Långsamt ökande andel förnybar energi.  



   

Inledning 
De strategier som ställs upp i den regionala utvecklingsstrategin behandlar svårmätbara fak-

torer som ökad livskvalitet, utvecklade kommunikationer, näringslivsutveckling och förbätt-

rad miljökvalitet. För att få en indikation på om de insatser som genomförs bidrar till målupp-

fyllelsen följer vi utvecklingen i länet genom ett antal indikatorer som direkt eller indirekt vi-

sar förändringar av tillstånd i samhället. Indikatorerna mäter utfall och är inte kopplade till 

några konkreta mål eller insatser. Det är dock viktigt komma ihåg att det kan finnas andra fak-

torer än de genomförda insatserna som bidrar till en förändring. Utvecklingen inom ett priori-

terat område kan också påverka utvecklingen inom andra områden. Vi har därför valt ut ett 

antal indikatorer som är kopplade både till målbilden Klimat att växa i och till ett prioriterade 

utvecklingsområden. Därutöver finns ett antal övergripande indikatorer rörande demografi 

och jämställdhet, vilka påverkar alla utvecklingsområden.  

Konkreta mål specificeras inte i RUS, utan dessa kommer istället att finnas i underliggande 

handlingsprogram. Därför finns inte heller några målvärden för indikatorerna i RUS. Istället 

kommer mål att följas upp och effekter av konkreta insatser att utvärderas genom indikatorer i 

de underliggande handlingsprogrammen.  

Målbilden har inte något slutdatum och därför ställer vi inte heller upp något slutdatum för 

indikatorerna. Vissa indikatorer förändras långsamt, och små förändringar mellan år är då av 

mindre betydelse. Många miljörelaterade indikatorer är av denna typ. Inom andra områden 

kan stora förändringar ske mellan olika år utan att det rör sig om något trendbrott. Detta är 

fallet för många ekonomiska indikatorer, där konjunkturen kan svänga snabbt. För att begrän-

sa möjligheten att små förändringar mellan enstaka år får genomslag fokuserar vi på att följa 

trenderna i indikatorerna snarare än att se till värdet ett visst år.  

I första hand använder vi riksgenomsnittet som jämförelsenorm för länets utveckling. Dock 

har storstadslänen stort genomslag på riksgenomsnittet, och i vissa fall avviker dessa i viktiga 

avseenden från andra län. I det fall riksgenomsnittet inte förefaller representativt för flertalet 

svenska län har vi valt att istället jämföra hur Kalmar län ligger till relativt övriga län. I ytter-

ligare några fall finns inga andra län att jämföra med, och i dessa fall väljer vi att endast följa 

utvecklingen i Kalmar län över tid. I dessa fall finns istället mål kopplade till indikatorn i 

nationella och/eller regionala planer.  

För varje indikator presenterar vi dels ett nuläge, dels trenden för länets utveckling. För nulä-

get visar vi hur länet ligger till jämfört med den jämförelsenorm vi satt upp, och synliggör 

skillnader mellan kön, personer med svensk/utländsk bakgrund, eller andra relevanta upp-

delningar. Jämställdhet mäts dels i nuläget genom att vi använder könsuppdelad statistik för 

indikatorer som rör individer, dels genom en indikator kopplad till kvinnors representation i 

arbetslivet och på chefsnivå.  

Indikatorerna är valda utifrån ett antal kriterier gällande datatillgång och användbarhet. De 

data som ligger bakom indikatorerna måste vara tillförlitliga, uppdateras löpande och med 

jämförbarhet över tid. Vidare bör indikatorerna bygga på data som produceras av en oberoen-

de aktör när detta är möjligt. Så långt som är möjligt används indikatorer som kan beräknas 

utifrån öppet tillgängliga data, som går att bryta ned på kommunnivå, kön, bakgrund, ålder 

eller andra relevanta gruppindelningar. Vi använder därför i största möjliga mån data från 

SCB eller andra statliga myndigheter som producerar statistik.   



   

Övergripande indikatorer 

Demografisk försörjningskvot  

Motiv: Demografisk balans i befolkningen, behov av välfärdstjänster 

Jämförelse: Förändring över tid i Kalmar län 

Figuren visar den demografiska försörjningskvoten, dvs. hur många äldre och yngre det går på 

varje person i arbetsför ålder, här definierad som personer mellan 16–64 år. Den demografiska 

försörjningskvoten visar på behoven av välfärdstjänster som skola, vård och omsorg i en be-

folkning. En högre kvot innebär ett större behov av välfärdstjänster. På varje person i åldern 

16–64 gick det år 2016 ca 0,7 äldre eller yngre personer. Kvoten har ökat över tid eftersom 

både andelen äldre och andelen yngre i länets befolkning ökar. Andelen äldre i befolkningen 

är dock högre än andelen yngre, och bidraget till försörjningskvoten från äldre är därför större 

än bidraget från yngre.  

Demografisk försörjningskvot Kalmar län, 2010–2016 

 
Källa: SCB, Folkmängden den 1 november efter region, ålder och år, egna beräkningar 

Förändring i totalbefolkning och inrikes flyttnetto 

Motiv: Länets attraktivitet för boende/inflyttning efter ålder och kön. Påverkar i sin tur bl.a. 

demografisk försörjningskvot och utbildningsnivå. 

Jämförelse: Förändring över tid i Kalmar län. 

Befolkningen i Kalmar län har ökat från 2010 och framåt. Befolkningsökningen förklaras av 

inflyttning från utlandet, varför andelen utrikes födda ökar i länet. Utan inflyttningen från 

utlandet skulle länets befolkning ha minskat under hela 2000-talet. Länet har ett negativt 

inrikes flyttnetto, vilket innebär att det flyttar fler personer från länet till övriga Sverige än 

vad som flyttar in från övriga landet. Eftersom det främst är unga som flyttar från länet blir 

födelsetalen låga och dödstalen höga i länet relativt riksgenomsnittet. Figur 1 visar hur 

befolkningen i Kalmar län förändrats sedan år 2000. 



   

Figur 1. Befolkningsförändring Kalmar län, 2000–2016 

 
Källa: SCB, Folkmängden den 1 november efter ålder och region, 2000–2016  

Figur 2 visar länets inrikes flyttnetto efter kön och ålder som genomsnitt för åren 2013–2016.1 

Inrikes inflyttning i länet är mindre än inrikes utflyttning totalt sett och nettot har varit relativt 

oförändrat under hela 2000-talet. Under perioden 2013–2016 flyttade det i genomsnitt ut 866 

fler personer än vad som flyttade in i länet.  

Figur 2. Inrikes flyttnetto Kalmar län, efter kön och ålder, medelvärde 2013–2016 

 
Källa: SCB, Befolkningsförändringar, antal personer efter kön, förändringar, region, 2010–

2016, egna beräkningar 

Nettot är kraftigt negativt i åldern 18–30 år, och stabiliseras kring noll för personer runt 40 år. 

Unga kvinnor är överrepresenterade bland utflyttarna, vilket ger ett mer negativt totalt flytt-

netto för kvinnor än för män. För personer över 50 år är nettot svagt positivt och förblir så 

även vid högre åldrar. Flyttbenägenheten är dock betydligt lägre bland äldre än bland yngre, 

och inflyttningen i högre åldrar väger därför inte upp för utflyttningen av unga. Det inrikes 

flyttnettot påverkar länets demografi eftersom det främst är yngre som flyttar från länet och 

äldre som flyttar in i länet. Personer som tagit examen från gymnasiet är överrepresenterade 

bland utflyttarna, och flyttmönstret påverkar därför bl.a. utbildningsnivån i länets befolkning.  

                                                 

1 Flyttarrisker beräknas som andelen inrikes in- och utflyttare per kön och ålder (ettårsklasser), men redovisas 

här aggregerat till åldrar i femårsklasser, för ökad läsbarhet.  



   

Andel kvinnor i offentlig/privat sektor samt i chefsposition 

Motiv: Jämställdhet, kvinnors representation i offentlig/privat sektor och möjlighet att göra 

chefskarriär.2 

Jämförelse: Riksgenomsnitt 

I Sverige är kvinnor överrepresenterade i offentlig sektor och män i privat sektor, och detta 

mönster är mer utmärkande i Kalmar län än på riksnivå. Det beror på att offentlig sektor och 

tillverkningsindustrin (privat sektor) är överrepresenterade i länet, medan könsfördelningen 

inom dessa två är ungefär densamma i länet som på riksnivå. I Kalmar län var ca 72 % av de 

sysselsatta inom offentlig sektor kvinnor år 2015 och ca 28 % män. På riksnivå var ca 69 % 

av de offentliganställda kvinnor och 31 % män. Bland de sysselsatta inom privat sektor i 

Kalmar län var ca 33 % kvinnor medan motsvarande siffra på riksnivå vad ca 38 %.  

Kvinnor utgör ca 48 % av den sysselsatta dagbefolkningen både i riket och i Kalmar län. Ca 

35 % av cheferna i Kalmar län är kvinnor, medan ca 37 % av cheferna i Sverige är kvinnor. 

På den högsta chefsnivån (kod 111 enligt SSYK 2012: politiker och högre ämbetsmän; VD 

m.fl.,) är andelen kvinnor lägre än bland chefer i allmänhet. Ca 19 % av cheferna på denna 

nivå är kvinnor i Kalmar län, medan riksgenomsnittet är ca 20 %. Detta tyder på förekomsten 

av ett glastak: andelen kvinnor i chefsposition understiger andelen kvinnor i respektive sektor, 

och kvinnor är än mer underrepresenterade på de högsta chefsnivåerna. Kalmar län ligger 

ungefär i nivå med riket sett till andelen chefer totalt sett och andelen chefer på högsta nivå.  

Tabell 1. Andel kvinnor i sysselsatt dagbefolkning och på chefsnivå, Kalmar län och 
Riket, 2015 

 Kalmar län Riket 

Hela ekonomin   

Andel kvinnor bland sysselsatta 48 % 48 % 

Andel kvinnliga chefer, samtliga nivåer 35 % 37 % 

Andel kvinnor bland politiker och högre ämbetsmän/ VD m.fl. 19 % 20 % 

Offentlig sektor   

Andel kvinnor bland sysselsatta 72 % 69 % 

Andel kvinnliga chefer, samtliga nivåer 60 % 58 % 

Andel kvinnor bland politiker och högre ämbetsmän/ VD m.fl. 36 % 42 % 

Privat sektor   

Andel kvinnor bland sysselsatta 33 % 38 % 

Andel kvinnliga chefer, samtliga nivåer 23 % 29 % 

Andel kvinnor bland politiker och högre ämbetsmän/ VD m.fl. 13 % 15 % 

Källa: SCB, yrkesregistret, 2015 

Andelen kvinnor i chefsposition är något lägre i Kalmar län än på riksnivå i både offentlig och 

privat sektor. Kvinnor utgör ca 72 % av de sysselsatta i offentlig sektor i Kalmar län och ca 

60 % av cheferna i offentlig sektor.  På högsta nivå (politiker och högre ämbetsmän i offentlig 

                                                 

2 Till offentlig sektor räknas: statlig förvaltning, statliga affärsverk, primärkommunal förvaltning, landsting, öv-

riga offentliga institutioner, statligt ägda företag och organisationer, kommunalt ägda företag och organisationer. 

Till privat sektor räknas: aktiebolag ej offentligt ägda, övriga företag, ej offentligt ägda, övriga organisationer. 

Som chefer definieras yrkeskoderna 112, 121, 122, 123, 124, 125, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 

138,141, 142, 149, 151, 152, 153, 154, 159, 161, 171, 172, 173, 174 och 179 enligt SSYK 2012. 



   

förvaltning eller VD i offentligt ägda bolag) utgör kvinnor ca 36 % av cheferna. På högsta 

chefsnivå ligger Kalmar län dock under riksgenomsnittet. Andelen kvinnor på högsta chefs-

nivå i länet dras ned av en låg andel kvinnor som VD i kommunala bolag. Andelen kvinnor på 

VD-posten är lägre i länet än riksgenomsnittet för kommunala bolag, men ungefär i nivå med 

andelen kvinnor som är VD i privata aktiebolag i Kalmar län.  

I privat sektor utgör kvinnor ca 33 % av de sysselsatta i Kalmar län, och ca 23 % av de privat-

anställda cheferna är kvinnor. På VD-nivå är ca 13 % av cheferna kvinnor. Andelen kvinnor 

bland privatanställda är lägre i Kalmar län än på riksnivå, och andelen kvinnliga chefer totalt 

sett är mycket lägre än på riksnivå. På högsta chefsnivå ligger länet dock ungefär i nivå med 

riksgenomsnittet.  

 

Delaktighet, hälsa och välbefinnande  

Valdeltagande i Riksdagsval och regionalt val 

Motiv: Demokratiskt deltagande, samhällsengagemang, engagemang i regionen 

Jämförelse: Riksgenomsnitt 

Valdeltagande är en vanlig indikator på delaktighet och deltagande i samhället och som mått 

på legitimiteten hos de valda församlingarna. Valdeltagandet riksdagsval i länet är högre än 

riksgenomsnittet (figur 3). Valdeltagandet är särskilt högt i Kalmar, Torsås, Mönsterås, 

Mörbylånga och Borgholms kommuner. Detta mönster kan förklaras av att valdeltagandet 

generellt sett är högre bland äldre och bland personer med högre utbildning. Kalmar och 

Mörbylånga har högst andel befolkning med minst treårig eftergymnasial utbildning i länet 

medan en stor äldre befolkning kan bidra till ett högt valdeltagande i Borgholm, Torsås och 

Mönsterås.  

Figur 3. Valdeltagande Riksdagsvalet 2014, län 

 
Källa: SCB, Valmyndigheten, 2014 

Den 1 januari 2019 överförs ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna till den då nybilda-

de regionkommunen. Från och med valet 2019 kommer regional utveckling att styras av en 

direktvald församling, istället för en indirekt vald som i dagsläget. Från och med valet 2018 



   

kommer vi att mäta det demokratiska engagemanget i regionen genom valdeltagandet i re-

gionvalet. Tills detta val genomförts kommer vi att använda valdeltagandet i landstingsvalet 

som mått på det regionala demokratiska engagemanget.  

Figur 4. Valdeltagande Riksdagsval och landstingsval, Kalmar län och riket, valen 
2006, 2010 och 2014 

 
Källa: SCB, Valmyndigheten, 2014 

Förvärvsfrekvens 

Motiv: Deltagande i arbetslivet, jämställdhet, integration på arbetsmarknaden  

Jämförelse: Riksgenomsnitt 

Att ha ett arbete ger inkomster och en egen försörjning, men också delaktighet i ett samman-

hang. Andelen i arbete, dvs. förvärvsfrekvensen, används därför som indikator för delaktighet 

på arbetsmarknaden. Förvärvsfrekvensen definieras som andelen av befolkningen i arbetsför 

ålder (här 20–64 år) som förvärvsarbetar. Figur 5 visar att förvärvsfrekvensen bland boende i 

Kalmar län ligger över riksgenomsnittet och är högre bland män än bland kvinnor i samtliga 

län och i riket.  

Figur 5. Förvärvsfrekvens för befolkningen 20–64 år, län, 2015

 
Källa: SCB, RAMS, Förvärvsintensitet efter region, inrikes/utrikes född och kön, 2015 



   

Bland utrikes födda är förvärvsfrekvensen ca 25 procentenheter lägre än bland inrikes födda i 

samma åldersgrupp, men med stora variationer beroende på födelseregion och vistelsetid i 

Sverige. Förvärvsfrekvensen bland inrikes födda ligger över riksgenomsnittet i Kalmar län, 

medan förvärvsfrekvensen bland utrikes födda är lägre. Könsskillnaderna mellan utrikesfödda 

är också större än mellan inrikes födda (se figur 7). Fram till ca 2011 låg utrikesföddas för-

värvsfrekvens ungefär i nivå med riksgenomsnittet, men har sedan sjunkit, både jämfört med 

riksgenomsnittet och i absoluta tal. Detta sammanfaller med att andelen utrikesfödda i länet 

ökat sedan 2010. Utrikesfödda i länet har därmed relativt kort vistelsetid i Sverige.  

Figur 6. Förvärvsfrekvens för befolkningen 20–64 år, i Riket och Kalmar län, efter 
bakgrund, 2004–2015 

 
Källa: SCB, Förvärvsintensitet efter region, inrikes/utrikes född och kön, 2004–2015 

Figur 7. Förvärvsfrekvens för befolkningen 20–64 år, i Riket och Kalmar län, efter kön 
och bakgrund, 2004–2015 

 
Källa: SCB, Förvärvsintensitet efter region, inrikes/utrikes född och kön 

Tillit till medmänniskor 

Motiv: Mellanmänsklig tillit 

Jämförelse: Riksgenomsnitt 

Med tillit avses andelen som svarar ”ja” på frågan ”Tycker du att man i allmänhet kan lita på 

de flesta människor?” i Nationella Folkhälsoenkäten, som genomförs av Folkhälsomyndighe-

ten bland personer i åldern 16–84 år. Länssiffrorna avser medelvärdet av de länsvisa svaren 



   

för de fyra senaste åren enkäten genomförts. Sverige har internationellt sett en mycket hög 

grad av tillit mellan människor.  

Figur 8 visar att Kalmar län ligger i nivå med riksgenomsnittet på 72 % som har tillit till andra 

människor enligt undersökningens definition. Jämfört med andra län ligger Kalmar ungefär 

mitt i fördelningen. Kvinnor i Kalmar län känner tillit i något större utsträckning än män i lä-

net. Det finns dock inga systematiska könsskillnader mellan länen. Tilliten mellan människor 

har legat på ungefär samma nivå under hela mätperioden från 2004 och framåt (figur 9). Det 

har inte skett några större förändringar varken i länet eller på riksnivå.  

Figur 8. Tillit till andra, efter län och kön, medelvärde av 2013–2016 

 
Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsoinstitutet, Tillit till andra (självrapporterat) 

efter region, värde för 2013–2016.  

Figur 9. Tillit till andra, Kalmar län och riket, rullande medelvärde för 2004/2007–
2013/2016 

 
Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsoinstitutet, Tillit till andra (självrapporterat) 

efter region, värden för 2004-2007 – 2013-2016. 

Självskattad hälsa 

Motiv: Upplevd hälsa och välbefinnande  

Jämförelse: Riksgenomsnitt 



   

I Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät går det att jämföra andelen personer med 

olika typer av självrapporterade hälso- och sjukdomstillstånd per län. Vi fokuserar på det all-

männa självskattade hälsotillståndet. Andelen i befolkningen i Kalmar län som skattar sin all-

männa hälsa som bra eller mycket bra är ca 73 %, i nivå med riksgenomsnittet och högt i jäm-

förelse med flertalet andra län. Länssiffrorna avser medelvärdet av de länsvisa svaren för de 

fyra senaste åren enkäten genomförts. Män har genomgående en högre självskattad hälsa än 

kvinnor, och detta gäller också för Kalmar län. 

Figur 10. Andel med god eller mycket god självskattad hälsa, medelvärde av länsvisa 
svar för 2013–2016 

 
Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsoinstitutet, Allmän hälsa (självrapporterat) efter 

region, värde för 2013–2016. 

Länssiffrorna avser medelvärdet av de länsvisa svaren för de fyra senaste åren enkäten ge-

nomförts. Kalmar län placerar sig någonstans i mitten av en fördelning mellan Sveriges län 

för självskattad hälsa. Den självskattade hälsan bland befolkningen i Kalmar län har ökat i 

stort sett i samma takt som på riksnivå under perioden 2004–2016.  

Figur 11. Andel med god eller mycket god självskattad hälsa, Kalmar län och riket, 
rullande medelvärde 2004/2007–2013/2016 

 
Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsoinstitutet, Allmän hälsa (självrapporterat) efter 

region, värden för 2004-2007  – 2013-2016. 

Medianinkomst per invånare 

Motiv: Befolkningens ekonomiska möjligheter, lönenivåer och arbetskraftens produktivitet 



   

Jämförelse: Relation till andra län (ranking) 

Hushållens inkomster är låga i Kalmar län i förhållande till riksgenomsnittet men ungefär i 

nivå med grannlänen Kronoberg, Östergötland och Blekinge (figur 12). Beroende på vilken 

inkomstdefinition som används ligger länet i mitten eller i den nedre delen av en fördelning 

mellan svenska län. Medel- och medianinkomst ligger mycket nära varandra i Kalmar län, 

eftersom länet har en mycket sammanpressad inkomstfördelning jämfört med flertalet andra 

län. Den sammanräknade förvärvsinkomsten ligger på en lägre nivå än riksgenomsnittet, men 

har utvecklats i ungefär i samma takt som riksgenomsnittet (figur 13).  

Figur 12. Sammanräknad förvärvsinkomst, median efter län och kön, 2015 

 
Källa: SCB, Sammanräknad förvärvsinkomst för boende i Sverige den 31/12 efter år, ålder, 

region och kön 

Figur 13. Sammanräknad förvärvsinkomst, median för Kalmar län och riket, 2000–
2015, löpande priser 

 
Källa: SCB, Sammanräknad förvärvsinkomst för boende i Sverige den 31/12 efter år, ålder, 

region och kön 

De låga inkomsterna hänger samman med att länet också har en låg BRP/sysselsatt, dvs. en 

låg produktivitet på arbetsställenivå. En ökning av produktiviteten möjliggör högre löner, vil-

ket ger ökade inkomster för de sysselsatta i länet. Även möjligheterna till arbetspendling till 

bättre betalda arbeten i och utanför länet har betydelse för befolkningens inkomster. Utveck-

lingen av denna indikator hänger därmed samman med utvecklingen av indikatorerna 

BPR/sysselsatt, förvärvsfrekvens och andelen pendlare i dagbefolkningen.  



   

God miljö för barn och unga 

Andel elever med examen från gymnasiet inom 4 år 

Motiv: Tillgång på god utbildning, skolans kvalitet 

Jämförelse: Riksgenomsnitt 

Andelen elever i Kalmar län som tar examen från gymnasiet inom fyra år är bland de högsta i 

landet. Läsåret 2015/16 tog ca 72 % av eleverna i Kalmar län examen inom 4 år, vilket var ca 

4 procentenheter högre än riskgenomsnittet (figur 14). Andelen med examen ligger också över 

riksgenomsnittet i de flesta av länets kommuner. Kvinnor tar examen från gymnasiet i högre 

utsträckning än män, och könsskillnaderna är stora i många av länets kommuner.  

Figur 14. Andel elever med gymnasieexamen inom 4 år, län, läsåret 2015/16 

 
Källa: Skolverket, SIRIS, läsåret 2015/16 

Figur 15 visar utvecklingen av andelen med examen eller studiebevis över tid. Andelen i Kal-

mar län som fått ut studiebevis, dvs. läst de kurser som krävs för examen men är underkänd i 

någon obligatorisk kurs, ligger ungefär i nivå med riksgenomsnittet medan andelen med 

examen är högre än riksgenomsnittet.  

Figur 15. Andel elever med gymnasieexamen/studiebevis inom 4 år, Kalmar län och 
riket, 2015–2016 

 
Källa: Skolverket, SIRIS, läsåren 2014/15 och 2015/16 



   

Upplevd trygghet 

Motiv: Trygghet, ungas levnadsförhållanden 

Jämförelse: Riksgenomsnitt och Förändring över tid i Kalmar län 

Ungas levnadsförhållanden undersöks vart tredje år i den s.k. LUPP-enkäten, som riktas till 

elever i årskurs 8 och år 2 på gymnasiet. LUPP genomfördes senaste gången 2015 (LUPP 

2015 – Ungas livssituation i Kalmar län och Eksjö kommun). I enkäten ställs frågor om ung-

domarnas känsla av trygghet, delaktighet och vilja att vara med och påverka. Resultaten för 

2015 visar att ungdomarna i regionen generellt sett mår bra och upplever att de har goda 

levnadsvillkor.  

Ett flertal frågor ställs gällande hur ungdomarna upplever tryggheten på olika platser och i oli-

ka sammanhang.3 Den upplevda tryggheten har minskat över tid på de olika platser frågorna 

gäller. Det gäller både bland de unga i Kalmar län och i Sverige totalt sett. Tryggheten upp-

levs dock högre än riksgenomsnittet i Kalmar län för alla miljöer utom på fritidsgårdar/ungdo-

mens hus. Den största försämringen av tryggheten i länet gäller också denna miljö. Även den 

upplevda tryggheten på vägen till och från skolan och i kollektivtrafiken har minskat över tid. 

Tjejer upplever i lägre utsträckning än killar att de är trygga.  

Frågorna om upplevd trygghet har ställts gällande olika platser i olika års undersökningar. Vi 

följer tryggheten på de platser som funnits med i de senaste tre undersökningarna, samt trygg-

het på nätet, som tillkom i 2012 års undersökning. Frågor rörande trygghet i olika skolmiljöer 

och i det egna bostadsområdet har förändrats och inte kunnat jämföras över tid. 

Figur 16. Upplevd trygghet bland unga (åk 8 och gymnasiet år 2), kommuner i Kalmar 
län och riket, 2015 

 
Källa: ”Låt siffrorna tala! Lupp 2015 – Ungas livssituation i Kalmar län & Eksjö kommun”. 

                                                 

3 Enkäten genomförs inte i alla kommuner i Kalmar län eller i riket. Vilka kommuner som ingår i länets och 

rikets resultat varierar mellan åren, vilket försvårar tolkningen av resultaten. Även Eksjö kommun i Jönköpings 

län ingår i Kalmar läns svar. Svarsalternativens formulering har också förändrats mellan undersökningarna, vil-

ket kan ha påverkat svaren. I 2012 års undersökning var svarsalternativen gällande trygghet på olika platser ”Ja, 

alltid”, ”Ja, oftast”, ”Nej, sällan” och ”Nej, aldrig”. I 2015 års undersökning var svarsalternativen ”alltid”, 

”oftast”, ”sällan” och ”aldrig”.  



   

Figur 17. Upplevd trygghet bland unga (åk 8 och gymnasiet år 2), kommuner Kalmar 
län och riket, 2009, 2012 och 2015 

 
Källa: ”Låt siffrorna tala! Lupp 2015 – Ungas livssituation i Kalmar län & Eksjö kommun”. 

Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS)  

Motiv: Utanförskap bland unga 

Jämförelse: Riksgenomsnitt 

Andelen unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) används som mått på utanförskap 

bland unga. Vi använder måttet istället för förvärvsfrekvens eller arbetslöshet bland unga då 

de andra två måtten även inkluderar heltidsstudenter som söker arbete. En svaghet med måttet 

är att deltagande i alla typer av program eller åtgärder räknas som aktivitet, men deltagandet 

behöver inte uppfattas som ett positivt utfall av den person det gäller. Temagruppen Unga i 

arbetslivet klassificerar en individ som varken arbetande eller studerande om denne under ett 

helt kalenderår inte haft inkomster som överstiger ett inkomstbasbelopp, inte haft studieme-

del, inte varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar samt inte har ar-

betspendlat till Norge eller Danmark. Statistiken redovisas på åldersgrupperna 16–24 år res-

pektive 25–29 år. Vi summerar de två grupperna. Ca 9 % av de unga i åldern 16–29 år till-

hörde UVAS-gruppen i Kalmar län 2014, vilket är en något lägre andel än riksgenomsnittet. 

Andelen har också varit lägre än riksgenomsnittet i Kalmar län över tid.  

Figur 18. Unga 16–29 år som varken arbetar eller studerar, riket och Kalmar län, 2010–
2014 

 
Källa: www.temaunga.se, egna beräkningar 

Bland inrikes födda är andelen UVAS ca 7 % bland både männen och kvinnorna. Andelen 

bland utrikesfödda är betydligt högre, och högre bland kvinnor än bland män.  

http://www.temaunga.se/


   

Tabell 2. Unga 16–29 år som varken arbetar eller studerar, efter kön och bakgrund, 
riket och Kalmar län, 2014 

Unga 16–29 år Riket Kalmar län 

 Antal Andel Antal Andel 

Kvinnor Inrikes födda 49 545 6,9 % 1 199 7,3 % 

Kvinnor Utrikes födda 32 005 21,3 % 515 23,0 % 

Män Inrikes födda 54 862 7,3 % 1 286 7,2 % 

Män Utrikes födda 28 189 17,8 % 478 16,9 % 

Totalt 164 601 9,4 % 3 478 8,9 % 

Källa: www.temaunga.se, egna beräkningar 

Figur 19 visar vilken typ av ersättning eller aktivitet de unga (16–29 år) som varken arbetade 

eller studerade hade år 2014 i Kalmar län. En person kan ha flera olika typer av ersättningar 

under året och således förekomma i flera kategorier. De som invandrat under året eller har 

okänd aktivitet ingår dock inte i någon av de andra kategorierna.  

Figur 19. Aktivitet unga 16–29 år som varken arbetar eller studerar, Kalmar län 2014  

 
Källa: www.temaunga.se, egna beräkningar 

Andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll 

Motiv: Barn och ungas ekonomiska möjligheter/ekonomisk utsatthet bland barn och unga 

Jämförelse: Riksgenomsnitt 

Trots att inkomsterna i länet är relativt låga är andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll i lä-

net lägre än riksgenomsnittet och lågt jämfört med andra län.4 Detta hänger samman med att 

länet har en mycket sammanpressad inkomststruktur, med få låg- och höginkomsttagare. 

Figur 20 visar andelen barn (0–17 år) i ekonomiskt utsatta hushåll samt andelen av barnen 

med svensk respektive utländsk bakgrund som finns i dessa hushåll.  

                                                 

4 Med ekonomiskt utsatta avses hushåll med låga inkomster eller med ekonomiskt bistånd (tidigare kallat social-

bidrag) någon gång under året. Med låg avses inkomster som understiger socialbidragsnormen och en norm för 

boendeutgifter. Endast hushåll som varit folkbokförda i kommunen under ett helt år ingår i beräkningen. 

http://www.temaunga.se/
http://www.temaunga.se/


   

År 2014 bodde ca 10 % av barnen mellan 0–17 år i Kalmar län i hushåll som var ekonomiskt 

utsatta. Andelen skiljer sig kraftigt mellan barn med svensk och utländsk bakgrund. Bland 

barn med svensk bakgrund finns ca 5 % i ekonomiskt utsatta hushåll, vilket är något lägre än 

riksgenomsnittet för barn med svensk bakgrund. Bland utrikes födda fanns ca 30 % av barnen 

i ekonomiskt utsatta hushåll, vilket är något högre än riksgenomsnittet för barn med utländsk 

bakgrund. Andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll varierar mellan länets kommuner. Ande-

len är lägst i Mörbylånga och Oskarshamn med ca 5 % medan ca 9 % av barnen i Borgholm, 

Emmaboda, Hultsfred, Högsby och Västervik tillhör ekonomiskt utsatta hushåll. Samtliga 

kommuner i Kalmar län ligger dock under riksgenomsnittet och har gjort så under lång tid.  

Figur 20. Barn 0–17 år i ekonomiskt utsatta hushåll, 2014

 
Källa: SCB, Folkhälsomyndigheten 

Figur 21. Barn 0–17 år i ekonomiskt utsatta hushåll, Kalmar län och riket, 2002–2014 

 
Källa: SCB, Folkhälsomyndigheten 

 

  



   

Hållbar samhällsplanering 

Andel hushåll/arbetsställen med tillgång till minst 100 mbit/s bredband 

Motiv: Tillgång till snabbt bredband är en förutsättning för den digitala omställningen 

Jämförelse: Förändring över tid i Kalmar län 

År 2016 hade ca 55 % av hushållen och ca 40 % av arbetsställena i Kalmar län tillgång till 

bredbandsanslutning om minst 100 Mbit/s. På riksnivå hade ca 73 % av hushållen och ca 

63 % av arbetsställena tillgång till 100 Mbit/s bredband. Bland hushåll i tätort hade ca 78 % 

tillgång till hastigheter om 100 Mbit/s, medan motsvarande andel i områden utanför tätort och 

småort var ca 22 %. Andelen anslutna hushåll i länet har ökat dock kraftigt de senaste åren, 

från ca 30 % år 2013. 

I Digital agenda för Sverige har regeringen angett målet att 95 % av befolkning och arbets-

ställen bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s senast år 2020. År 2025 ska alla hushåll och 

arbetsställen ha tillgång till snabbt bredband. I Kalmar läns regionala digitala agenda finns 

målet att 50 % av hushållen och företagen i Kalmar län år 2015 ska ha 100 Mbit/s bredband 

och att 100 % av hushållen ska ha 100 Mbit/s år 2020. Delmålet för 2015 nåddes med liten 

marginal. Den regionala digitala agendan revideras under 2017.  

Figur 22. Andel hushåll och arbetsställen med tillgång till bredband 100mbit/s, 2016 

 
Källa: Post- och telestyrelsen, Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016 

Andel pendlare i länets dagbefolkning och antal resor med kollektivtrafik 

Motiv: Regionförstoring (ökad storlek på de arbetsmarknadsregioner som berör länet) 

Jämförelse: Förändring över tid i Kalmar län 

Indelningen i lokala arbetsmarknader (SCB) och funktionella analysregioner (Tillväxtverket) 

bygger på statistik om arbetspendling över kommungränser. Uppskattningen av storleken på 

arbetsmarknadsregionerna bygger på storleken på den totala pendlingen och riktad pendling 

till olika kommuner. Målet är att nå färre men större arbetsmarknadsregioner i Kalmar län 

genom ökad pendling inom länet och över länsgränsen.  



   

Andelen pendlare bland de sysselsatta i länets dagbefolkning används som indikator för om-

fattningen av pendling inom länet. År 2015 pendlade totalt ca 22 % av de sysselsatta i länet 

över en kommungräns. Kommunerna Kalmar, Oskarshamn, Vimmerby och Emmaboda har ett 

positivt pendlingsnetto, dvs. dagbefolkningen är större än nattbefolkningen. Övriga 

kommuner i länet och även länet som helhet har negativa pendlingsnetton.  

Pendlingen in i och ut samtliga länets kommuner har ökat med ca 20 % under perioden 2005–

2015. Pendlingen bland kvinnor har ökat mer än bland män, även om männen ännu dominerar 

bland de som pendlar längre sträckor. Det pågår därmed en regionförstoring inom länet.  

Figur 23. Andel inpendlare bland sysselsatta i kommunen efter kön, 2015 

 
Källa: SCB, förvärvsarbetande pendlare 16+ år efter region, år och kön; egna beräkningar 

Figur 24. Andel inpendlare och förändring i inpendling bland sysselsatta i kommunen 
förändring 2005–2015 

 
Källa: SCB, Förvärvsarbetande 16+ år pendlare över kommungräns efter region, år och kön, 

2005 och 2015; egna beräkningar 

Antalet resor med kollektivtrafik har ökat med ca 50 % under perioden 2006–2015, och för 

vissa stråk har resandet ökat med 100 %. Figur 25 visar utvecklingen av antalet resor totalt 

sett och antalet resor per länsinvånare under perioden 2006–2016. Ökningen av antalet resor 

och antalet resor per person följer varandra väl. Detta indikerar att ökningen av kollektivtra-

fikresandet beror på att fler väljer att åka kollektivt, och inte på befolkningsökningen i länet 

under samma period. Ökningen av resandet med kollektivtrafik sammanfaller i tid med infö-

randet av s.k. stråktrafik år 2008, i de relationer där många människor reser (”starka kollektiv-

trafikstråk”). Det innebär att trafiken körs i taktfast tidtabell med samma avgångs- och 



   

ankomstminut oavsett klockslag, samt med relativt hög turtäthet. Utvecklingen indikerar att 

stråktrafiken lyckats attrahera den avsedda målgruppen, personer som pendlar för arbete eller 

studier.  

Figur 25. Antal resor med kollektivtrafik (miljoner) samt antal resor/länsinvånare/år, 
2006–2016 

 
Källa: Kalmar Länstrafik; SCB befolkningsstatistik; egna beräkningar 

Utsläpp av växthusgaser i CO2-ekvivalenter  

Motiv: Minskad klimatpåverkan 

Jämförelse: Förändring över tid i Kalmar län 

Figur 26 visar utsläppen av växthusgaser i Kalmar län mätt i s.k. koldioxidekvivalenter, dvs. 

där utsläpp av olika växthusgaser viktas efter deras olika förmåga att bidra till global upp-

värmning. Omräkningen till koldioxidekvivalenter anger vilken klimatverkan som utsläppen 

av en viss växthusgas motsvarar i termer av koldioxid. Figuren visar också att det skett stora 

förändringar i den sektorsvisa fördelningen av utsläppen från Kalmar län över tid. Utsläppen 

inom energiförsörjning har minskat kraftigt. Samtidigt har ökad produktion inom industrin lett 

till att utsläppen inom industrin fördubblats sedan 1990. Även inom avfall och avlopp har 

stora minskningar skett, medan utsläppen inom övriga sektorer är i det närmaste oförändrade.  

Riksdagen har beslutat om ett etappmål om minskade utsläpp av växthusgaser på 40 % från 

1990 års nivå till år 2020, vilket gäller för de verksamheter som inte omfattas av EU:s system 

för handel med utsläppsrätter. I Kalmar län har utsläppen till och med 2012 totalt sett minskat 

med ca 10 % från nivån år 1990.  

Figur 26. Utsläpp av luftföroreningar i Kalmar län, 1000 ton/år (koldioxidekvivalenter) 

 
Källa: SMED – RUS, egna beräkningar (Energibalans 2012 Kalmar län, Regionförbundet i 

Kalmar län 2015) 

http://www.miljömål.se/


   

Utsläpp av kväve och fosfor till Östersjön  

Motiv: Utsläpp av kväve och fosfor bidrar till övergödningen av Östersjön 

Jämförelse: Förändring över tid i Kalmar län 

Östersjön är en värdefull resurs både för framtida vattenförsörjning och som ett levande hav 

som kan leverera ett stort antal ekosystemtjänster. Övergödning har gjort att många av Öster-

sjöns funktioner är ansträngda eller hotade. Kalmar läns kustvattenkommittés sammanvägda 

bedömning av kvalitetsfaktorn näringsämnen år 2015 visar att statusen längs Kalmar läns kust 

var otillfredsställande till måttlig på samtliga undersökta stationer. Inte vid någon av de un-

dersökta plasterna var statusen god med avseende på näringsämnen. Läckage från jordbruks- 

och skogsmark dominerar bland källorna till vattendragens näringsbelastning. Det är framför 

allt halterna av fosfor som drar ned den sammanvägda statusen.  

Figurer 27 och 28 visar uttransporten av kväve respektive fosfor med vattendragen i Kalmar 

län till Östersjön under 1995–2015. Transporten av båda ämnena visar en svag tendens att 

minska under perioden. Under 2015 tillförde vattendragen i länet 52 ton fosfor (motsvarande 

9 % av det totala bidraget från svenska vattendrag) till egentliga Östersjön. Tillförseln av kvä-

ve från länets vattendrag var 3 215 ton (motsvarande 14 % av det totala bidraget via vatten-

drag). För att nå målet om att det inte ska finnas någon övergödning i Östersjön behöver 

utsläppen av kväve och fosfor minska i snabbare takt än vad de i dagsläget gör.  

Figur 27. Transport av kväve (ton/år, flödesviktad) till Östersjön med vattendragen i 
Kalmar län, 1995–2015 

 
Källa: www.miljömål.se 

Figur 28. Transport av fosfor (ton/år, flödesviktad) till Östersjön med vattendragen i 
Kalmar län, 1995–2015 

 
Källa: www.miljömål.se 

http://www.miljömål.se/
http://www.miljömål.se/


   

Balans på bostadsmarknaden  

Motiv: Balans på bostadsmarknaden 

Jämförelse: Förändring över tid i Kalmar län 

Som indikator för läget på bostadsmarknaden används antalet kommuner som i Länsstyrelsens 

årliga bostadsmarknadsanalys5 bedömer att de totalt sett i kommunen har en bostadsmarknad i 

balans i dagsläget. I januari 2017 bedömde samtliga 12 kommuner i länet att de totalt sett har 

brist på bostäder i kommunen. Det betyder att läget på bostadsmarknaden har blivit mer all-

varsamt än 2016, då sju kommuner uppgav att de hade brist på bostäder. Det kan även jäm-

föras med läget år 2013 då endast två kommuner i länet ansåg att de hade underskott.  

Tabell 3. Balans på kommunens bostadsmarknad januari 2017 

Kommun Totalt sett Centralorten Övriga kommundelar 

Högsby Brist Brist Brist 

Torsås Brist Brist Brist 

Mörbylånga Brist Brist Balans 

Hultsfred Brist Brist Brist 

Mönsterås Brist Brist Brist 

Emmaboda Brist - - 

Kalmar Brist Brist Brist 

Nybro Brist Brist Överskott 

Oskarshamn Brist Brist Brist 

Västervik Brist Brist Balans 

Vimmerby Brist Brist Brist 

Borgholm Brist Brist Balans 

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län, Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2017 

När kommunerna bedömer läget på bostadsmarknaden om tre år ser läget fortsatt allvarsamt 

ut. Nio kommuner bedömer att det fortsatt kommer att råda underskott på bostadsmarknaden 

och två att marknaden kommer att vara i balans. Den ökande bristen på bostäder under se 

senaste åren beror på att det skett en historiskt stor inflyttning i länet under perioden.  

 

Stärkt konkurrenskraft 

BRP/sysselsatt  

Motiv: Produktivitet  

Jämförelse: Relation till andra län (ranking) 

Bruttoregionprodukten per sysselsatt är ett mått på förädlingsvärdet i näringslivet och kan 

beskrivas som summan av löner och driftsöverskott (kapitalavkastning) på arbetsställenivå, 

                                                 

5 ”Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2017”, Länsstyrelsen Kalmar län, (2017:03). 



   

fördelat per sysselsatt. Figur 29 visar utvecklingen av BRP/sysselsatt i Kalmar län och i riket, 

dvs. det samlade värdet av de varor och tjänster som produceras, för perioden 2000–2015. 

Figur 29. Bruttoregionprodukt per sysselsatt i Sverige och Kalmar län, 2000–2015 

 
Källa: SCB, Bruttoregionprodukt efter region och år, 2000–2015 

De största branscherna i länet sett till antalet anställda är vård och omsorg, tillverkning och 

utvinning, handel, utbildning och företagstjänster. Samma branscher är också dominerande på 

risknivå. Jämfört med riket är dock tillverkningsindustrin och vård och omsorgssektorn rela-

tivt sett större i länet än på riksnivå. Figur 30 visar fördelningen av den totala sysselsättningen 

bland de boende i länet och riket efter bransch år 2015. 

Figur 30. Fördelning av förvärvsarbetande efter bransch, Kalmar län och Riket, 2015 

 
Källa: SCB, Förvärvsarbetande 16+ år med bostad i regionen (nattbefolkning) (RAMS) efter 

näringsgren SNI 2007 och region, 2015 

Tillverkningsindustrins dominans gör Kalmar läns näringsliv relativt sårbart för förändringar 

på marknaderna för de produkter som dessa företag producerar för. Industrin är också mer 

konjunkturkänslig än tjänstesektorn, vilket medför att konjunktursvängningarna blir större i 

länet än i Sverige som helhet. Detta medförde att finanskrisen 2009, som främst påverkade 

industrin, slog relativt hårt mot regionen. I samband med krisen 2009 föll BRP/sysselsatt i 

länet med nästan 12 %, jämfört med riksgenomsnittet på ca 5 %. De industriarbeten som för-

svann under krisen har i stor utsträckning inte ersatts inom industrin. Detta är en del av en 

pågående strukturomvandling i länet, där sysselsättningen inom tjänstesektorn ökar medan 

industrin blir allt mer högteknologisk med allt färre anställda inom produktionen.  



   

Den svaga utvecklingen av BRP innebär att Kalmar län har en låg produktivitet jämfört med 

andra län. Kalmar län låg 2015 på plats 18 bland de 21 svenska länen rankade efter BRP/sys-

selsatt. Produktiviteten i näringslivet är därmed låg i ett svenskt länsperspektiv. Även produk-

tivitetstillväxten är svag, vilket medför att skillnaderna mellan Kalmar län och riket vidgas 

över tid, och att Kalmar läns relativa placering bland svenska län faller. Givet detta utgångs-

läge måste BRP/sysselsatt i Kalmar län öka i snabbare takt än andra län om länet ska stärka 

sin konkurrenskraft och komma ikapp övriga län i termer av produktivitet.  

Figur 31. Bruttoregionprodukt per sysselsatt, län, 2015 

 
Källa: SCB, Bruttoregionprodukt och sysselsatta efter region, 2015 

Energianvändning/BRP och andel förnybar energi 

Motiv: Ökad energieffektivitet, minskad användning av fossila bränslen 

Jämförelse: Förändring över tid i Kalmar län 

Figur 32 visar energianvändningen i Kalmar län under 1990–2012. Energiförbrukningen och 

andelen förnybar energi tas fram ur SCBs statistik och räknas om i Energibalans för Kalmar 

län, som görs med ca 3 års mellanrum. Den senaste energibalansen avser år 2012 och nästa 

kommer att avse år 2015. Energianvändningen har ökat totalt sett, och ökningen beror på av 

en ökad produktion inom industrin. Industrins energianvändning har ökat med ca 50 % sedan 

1990. I övriga sektorer har endast mindre förändringar skett.  

Figur 32. Total energianvändning (GWh) per sektor, Kalmar län, 1990–2012 

 
Källa: SCB, Energianvändning 1990–2012, egna beräkningar (Energibalans 2012 Kalmar 

län, Regionförbundet i Kalmar län 2015) 



   

Energieffektiviteten mäts som energianvändningen i förhållande till BRP (fasta 2010 års pri-

ser) och har ökat under perioden. Det innebär att värdet av det som produceras i länet har ökat 

mer än vad energianvändningen har ökat. Figur 33 visar energianvändningen i förhållande till 

BRP (linje) och den totala energiförbrukningen i länet, uppdelat på energi från förnybara och 

icke förnybara källor (stapel). Uppdelningen bygger på data över användningen av förnybara 

och icke förnybara bränslen och en uppskattning av fördelningen mellan förnybar och icke 

förnybar energi i framställningen av el och fjärrvärme.  

Figur 33. Energianvändning/BRP i fasta priser, Kalmar län, 1990–2012

 
Källa: SCB, Energianvändning 1990–2012, BRP efter region och år, 1990–2012; egna 

beräkningar (Energibalans 2012 Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län 2015). 

Nystartade företag/1000 invånare och antal företag/1000 invånare 

Motiv: Förnyelse i näringslivet 

Jämförelse: Relation till andra län (ranking) 

Kalmar län präglas av en näringslivsstruktur med ett stort antal små företag i många olika 

branscher, men som domineras av ett fåtal stora företag inom tillverkningsindustrin. En nä-

ringsstruktur bestående av många små företag är både en styrka och en svaghet för länets 

arbetsmarknad och näringsliv. Små företag står för en stor andel av de nya arbetstillfällen som 

skapas, men också för en stor del av de som försvinner.  

Figur 34 visar etableringsfrekvensen, dvs. antalet nystartade företag per 1 000 invånare i ål-

dern 20–64 år. Indikatorn visar hur många nya företag som startas, vilket ger en signal om 

huruvida det finns en förnyelse i näringslivet. Ett stort antal nystartade företag är inget själv-

ändamål, utan det väsentliga är att företagen överlever och bidrar till sysselsättning och eko-

nomisk aktivitet. Etableringsfrekvensen i Kalmar län var 2,3 företag/1000 inv. år 2015. Kal-

mar län ligger nära medianen för Sverige år 2015 men under riksgenomsnittet. Rikssnittet 

dras dock upp av en hög etableringsfrekvens i storstadslänen, framför allt Stockholms län.  

Etableringsfrekvensen i Kalmar län har ökat svagt över tid från, 2,1 företag/1000 inv. år 2010 

till 2,3 företag/1000 inv. år 2015. Ökningen är dock mindre än på riksnivå. Kalmar län har 

dock relativt många företag per 1000 invånare totalt sett, vilket framgår av figur 36.  

 



   

Figur 34. Etableringsfrekvens per län, 2015 

 
Källa: Tillväxtanalys, Antal nystartade företag 2015 

Figur 35. Etableringsfrekvens Kalmar län och riket, 2007–2015 

 
Källa: Tillväxtanalys, Antal nystartade företag 2015 

Figur 36. Antal företag/1000 inv., riket och per län, 2014 

  
Källa: Tillväxtverket, Antal operativa företagsledare efter region, 2014 

  



   

Andel 16–74 år med minst gymnasieutbildning samt andel 30–34 år med eftergymna-
sial utbildning  

Motiv: Kompetensförsörjning 

Jämförelse: Riksgenomsnitt 

Utan en slutförd gymnasieutbildning är trösklarna in på arbetsmarknaden höga. Andelen i be-

folkningen 16–74 år med minst gymnasial utbildning kan därför ses som ett mått på tillgången 

på utbildad arbetskraft. Eftersom utsikterna att få ett arbete är betydligt bättre för den som 

tagit examen för gymnasiet kan andelen personer utan gymnasieutbildning också ses som en 

indikator på storleken på en grupp som kan ha svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Figur 37. Andel i befolkningen 16–74 år med minst gymnasial utbildning, 2016 

 
Källa: SCB, Befolkning efter år, ålder, region, kön och utbildningsnivå 

Figur 38. Andel i befolkningen 16–74 år med minst gymnasial utbildning, Kalmar län 
och riket, 2000–2016 

 
Källa: SCB, Befolkning efter år, ålder, region, kön och utbildningsnivå  

Andelen som går vidare till gymnasiet i Kalmar län är hög, liksom genomströmningen i gym-

nasiet. Detta återspeglas dock inte i andelen personer som har gymnasial utbildning eller hög-

re i länet. Detta beror på att det främst är unga som flyttar från länet, och att studier är en van-

lig orsak till utflyttning. Unga som klarat gymnasiet är därför överrepresenterade bland de 



   

som flyttar från länet. Den låga andelen eftergymnasialt utbildade beror därför på en kom-

bination av utflyttning av gymnasieutbildade, men också på att en lägre andel läser vidare 

efter gymnasiet i länet än i många andra län. Detta kan i sin tur bero på att arbetsmarknaden 

för gymnasieutbildade i länet är god relativt många andra län.  

Andelen 30–34-åringar med eftergymnasial utbildning var ca 41 % i Kalmar län 2016. Att öka 

antalet personer med högre utbildning i länet är nödvändigt för att öka kunskapsinnehållet i 

näringslivet och möjliggöra ett ökat förädlingsvärde. Utbildningsnivån är generellt sett högre 

bland yngre än bland äldre. Andelen med eftergymnasial utbildning bland yngre (som är gam-

la nog att ha hunnit slutföra en eftergymnasial utbildning) kan därför ses som en ledande indi-

kator över tillgången på arbetskraft med högre utbildning framöver. Eftersom personer med 

högre utbildning är mer flyttbenägna än andra påverkas andelen personer med eftergymnasial 

utbildning också av flyttmönstren till och från länet.  

Figur 39. Andel i befolkningen 30–34 år med eftergymnasial utbildning, 2016 

 
Källa: SCB, Befolkning efter år, ålder, region, kön och utbildningsnivå 

Figur 40. Andel i befolkningen 30–34 år med eftergymnasial utbildning, Kalmar län och 
riket, 2000–2016 

 
Källa: SCB, Befolkning efter år, ålder, region, kön och utbildningsnivå 
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§ 78 Dnr 2018/000110 624 

Överföring av skolhälsovårdsjournal till annan 
huvudman 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med barn- och utbildningsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att skolhälsovårdsjournaler för elever i 

Vimmerby kommun, som byter skola i annan kommun, får överföras till den 

mottagande kommunens skolhälsovård efter vårdnadshavarens/myndig elevs 

medgivande.  

 

Sammanfattning 

Skolhälsovårdsjournalen är en handling som är utformad att följa eleven 

genom hela 

skoltiden. Uppgifter och data som samlas i skolhälsovårdsjournalen bör följa 

barnet/eleven under uppväxten oavsett huvudmannagränser. När en elev 

byter skola bör därför skolhälsovårdsjournalen följa eleven. 

Varje kommun måste ta ställning till vilken form journalinformation ska 

överföras, samt i vilket format, när en elev flyttar från en kommun till en 

annan. Överföringen kan ske genom lån, överlämnande av kopior eller 

avhändande av journal. Om eleven byter skola i en annan kommun sker detta 

lämpligen genom ett avhändande av journalen. Det innebär att journalen i sin 

helhet överlämnas till den andra kommunens skolhälsovård. Från offentlig 

skolhälsovård till privat skolhälsovård kan överföringen ske genom 

överlämnande av kopior. 

Om man väljer att överlämna journalen i original till annan myndighet, kan 

detta endast göras efter fullmäktigebeslut i den kommun som avhänder sig 

journalen med stöd av § 15 andra stycket i arkivlagen. Ett sådant beslut 

gäller endast för upprättade journaler och måste fattas årligen vid de tillfällen 

överlämnandet skall ske. Beslutet innebär att när elev flyttar från en kommun 

till en annan kommun får skolhälsovårdsjournalen efter vårdnadshavares 

eller myndig elevs medgivande flyttas till mottagande skola (12 kap 2-3 § 

offentlighets- och sekretesslagen).  
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Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

skolhälsovårdsjournaler för elever i Vimmerby kommun, som byter skola i 

annan kommun, får överföras till den mottagande kommunens skolhälsovård 

efter vårdnadshavarens/myndig elevs medgivande.  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-01-24 § 7 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

___________________ 
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§ 7 Dnr 2018/000011 624 

Överföring av skolhälsovårdsjournal till annan huvudman 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

skolhälsovårdsjournaler för elever i Vimmerby kommun, som byter skola i annan 

kommun, får överföras till den mottagande kommunens skolhälsovård efter 

vårdnadshavarens/myndig elevs medgivande.  

 

Sammanfattning 

Skolhälsovårdsjournalen är en handling som är utformad att följa eleven genom hela  

skoltiden. Uppgifter och data som samlas i skolhälsovårdsjournalen bör följa 

barnet/eleven under uppväxten oavsett huvudmannagränser. När en elev byter skola 

bör därför skolhälsovårdsjournalen följa eleven.  

 

Varje kommun måste ta ställning till vilken form journalinformation ska överföras, 

samt i vilket format, när en elev flyttar från en kommun till en annan. Överföringen 

kan ske genom lån, överlämnande av kopior eller avhändande av journal. Om eleven 

byter skola i en annan kommun sker detta lämpligen genom ett avhändande av 

journalen. Det innebär att journalen i sin helhet överlämnas till den andra 

kommunens skolhälsovård. Från offentlig skolhälsovård till privat skolhälsovård kan 

överföringen ske genom överlämnande av kopior.  

 

Om man väljer att överlämna journalen i original till annan myndighet, kan detta 

endast göras efter fullmäktigebeslut i den kommun som avhänder sig journalen med 

stöd av § 15 andra stycket i arkivlagen. Ett sådant beslut gäller endast för upprättade 

journaler och måste fattas årligen vid de tillfällen överlämnandet skall ske. Beslutet 

innebär att när elev flyttar från en kommun till en annan kommun får 

skolhälsovårdsjournalen efter vårdnadshavares eller myndig elevs medgivande 

flyttas till mottagande skola (12 kap 2-3 § offentlighets- och sekretesslagen).  

 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

skolhälsovårdsjournaler för elever i Vimmerby kommun, som byter skola i annan 



 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-01-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

kommun, får överföras till den mottagande kommunens skolhälsovård efter 

vårdnadshavarens/myndig elevs medgivande.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Pia Ehrnlund Bengtsson, verksamhetschef 

grundskola/grundsärskola, Id 23056.  

Cirkulär 09:44, Sveriges Kommuner och Landsting.  

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 

 


