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Kommunfullmäktiges sammanträde 
 
Dag: 2022-09-13 

Tid:  Klockan 18:00 

Plats: Plenisalen, Stadshuset 
 
Ärendelista 

  

Mötesformalia 
1 Val av protokolljusterare 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige utser Emily Palenzuela (S) att jämte 
ordföranden justera dagens protokoll. 
 

 

Information 
2 Allmänhetens frågestund 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige lägger frågestunden till 
handlingarna. 
 

 

3 Ledamöternas frågestund 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige lägger frågestunden till 
handlingarna. 
 

5 - 10 

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

11 - 57 

5 Information från Olle Fogelin, VD för Vimmerby Energi & Miljö AB 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige lägger informationen till 
handlingarna. 
Föredragande: Olle Fogelin, VD för Vimmerby Energi & Miljö AB 
 

 

6 Granskning gällande nyanlända och insatser för att bli självförsörjande 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige lägger informationen till 
handlingarna. 
Föredragande: Roland Ilemark (S), ordförande för kommunens revisorer. 
 

58 - 74 

7 Granskning av kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige lägger informationen till 
handlingarna. 
Föredragande: Roland Ilemark (S), ordförande för kommunens revisorer. 

75 - 93 
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8 Partiernas redovisning av använt partistöd år 2021 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige lägger redovisningarna av partiernas 
användning av partistödet till handlingarna. 
 

94 - 95 

Beslutsärenden 
9 Kinda kommuns utträde ur Kommunalförbundet ITSAM 

Förslag till beslut:  
1. Kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen mellan medlems-
kommunerna, den som reglerar mellanhavandena  med anledning av Kinda 
kommuns utträde. Genom att kommunfullmäktige godkänner överens-
kommelsen har kommunfullmäktige också, genom punkt 3 i överens-
kommelsen, godkänt utträdesavtalet. 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C) i 
uppdrag att teckna överenskommelsen. 

3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att godkänna 
redaktionella justeringar av överenskommelsen samt avtalet exempelvis med 
anledning av ändring av datum beroende på beslutsprocesserna i övriga 
medlemskommuner. 

Ovanstående beslut gäller under förutsättning att samtliga sex medlems-
kommuner fattar likalydande beslut. 

Föredragande: Henrik Remmerfelt, Förbundsdirektör, Kommunalförbundet 
ITSAM 

Beredning: Kommunstyrelsens extra sammanträde 2022-09-13 
 

96 - 139 

10 Gemensam förvaltarenhet för överförmyndarverksamheten 
Förslag till beslut:  

1. Kommunfullmäktige ställer sig positiv till en gemensam 
förvaltarenhet och ger den gemensamma överförmyndar-
organisationen ”Överförmyndare i Samverkan” i uppdrag att ta fram 
ett förslag till samverkansavtal med i första hand Linköpings 
kommun. 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att träffa avtal 
avseende förvaltarenhet. 

Beredning: Kommunstyrelsen 
 

140 - 
141 
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Samordningsförbundet i Kalmar län - årsredovisning 2021 och fråga om 
ansvarsfrihet 
Förslag till beslut:  

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning avseende 2021 för 
Samordningsförbundet i Kalmar län. 

2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2021 för 
Samordningsförbundet i Kalmar län. 

Jäv: Lars Sandberg (C), Tomas Peterson (M) och Marie Nicholson (M) 
Beredning: Kommunstyrelsen 

142 - 
215 
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Detaljplan för kvarteret Gäddan 8 och del av Vimmerby 3:3 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige antar detaljplanen för kvarteret 
Gäddan 8 och del av Vimmerby 3:3. 
Beredning: Kommunstyrelsen 
 

216 - 
291 
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Motion om utökad kontroll av belastningsregister 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
Beredning: Kommunstyrelsen 
 

292 - 
294 

14 
 

Motion Guldkant - att heltid kan omfatta en förkortad arbetsvecka 
Förslag till beslut: kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
Motivering: Medarbetare inom äldreomsorgen har redan förkortad 
veckoarbetstid. 
Beredning: Kommunstyrelsen 
 

295 - 
296 
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Motion om att Vimmerby kommun ska införa en visselblåsarfunktion 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
Motivering: Hänvisning till det arbete och beslut som hanteras för att 
etablera en visselblåsarfunktion i Vimmerby kommun. 
Beredning: Kommunstyrelsen 
 

297 - 
299 

16 
 

Motion angående information om blodgivning 
Förslag till beslut:  

1. Kommunfullmäktige anser del 1 i motionen besvarad. 
Motivering: Det är en del i ett större arbete som pågår avseende utveckling 
av intranätet samt förmånspaket till medarbetare. 

2. Kommunfullmäktige bifaller del 2 i motionen vad gäller att 
arbetsgivaren ska uttala sig positivt om medarbetares möjlighet att 
vara blodgivare.   

Beredning: Kommunstyrelsen 
 

300 - 
302 

17 
 

Motion om hundlatriner i Storebro 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
Motivering: Hänvisning till driftavdelningens redan utförda inventering och 
åtgärd. 
Beredning: Kommunstyrelsen 
 

303 - 
304 

18 
 

Motion om språkkrav vid anställning inom skola samt vård och omsorg 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
Motivering: Hänvisning till socialförvaltningens samt barn- och 
utbildningsförvaltningens redogörelse för nuvarande språkkrav vid 
anställning. 
Beredning: Kommunstyrelsen 
Reservationer /ks: Sverigedemokraterna 
 
 

305 - 
308 
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Medborgarförslag om att kommunen ska anlägga en discgolfbana 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
Beredning: Kommunstyrelsen 
 

309 - 
310 

20 
 

Medborgarförslag om belysning på offentliga lekplatser 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat. 
Motivering: I samband med översynen av de kommunala lekplatserna utifrån 
den antagna lek och badplatsstrategin undersökts vilka möjligheter som finns 
till komplettering av belysning. I de fall som komplettering är möjligt räknas 
pris för åtgärd fram för beslut om införande. 
Beredning: Kommunstyrelsen 
 

311 - 
313 

21 Medborgarförslag om att kommunen ska höja friskvårdsbidraget för 
sina medarbetare 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.  
Beredning: Kommunstyrelsen 
 

314 - 
315 

22 Medborgarförslag om att förbättra trafiksäkerheten vid övergångstället 
på Lundgatan 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
Motivering: Ombyggnad av övergångsstället ingår i Rätt fart i staden. Där är 
tanken att ta bort vägmärken för övergångsställen och göra en gångpassage. 
Beredning: Kommunstyrelsen 
 

316 - 
317 

23 Medborgarförslag om övergångsställe över Sevedegatan 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat. 
Beredning: Kommunstyrelsen 
 

318 - 
319 

24 Ordförandens tal vid mandatperiodens slut 
 

 

 
 
Vimmerby den 8 september 2022 
 

Leif Larsson (C)  Jenny Andersson 
Ordförande   Sekreterare 
 
Vid förhinder, maila till kommun@vimmerby.se, samt kontakta din gruppledare, så att ersättare 
kan kallas in. 
 
Information till dig som förtroendevald finns på kommunens hemsida:  
https://www.vimmerby.se/kommunochpolitik/fortroendevalda/fordigsomarfortroendevald.4.6a2a1ec9
1660af3da2a8ade4.html  
Vid frågor, kontakta: 
Liselott Frejd  
Administratör 
0492/ 76 90 18 
liselott.frejd@vimmerby.se  

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

Nästa sammanträde infaller den 17 oktober 2022 i Plenisalen, Stadshuset. 
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Vimmerby 2022-05-23

Fråga till Vimarhems ordförande Magnus Danlid om laddstolpar för Vimarhems hyresgäster

Elbilar blir allt mer populära men en kartläggning som hem och hyra gjort visar att endast 6  
tillfrågade kommunala bostadsbolag i Jönköpings län och 2 i Kalmar län erbjuder laddmöjligheter för 
sina hyresgäster. Med anledning av ovanstående frågar jag dig

Är laddstolpar något som ni framöver kommer att införa för era hyresgäster?

Anneli Jakobsson
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.	

Motionär: Anneli Jakobsson
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Fråga till kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll eller kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Marie 
Nicholsson 

 

Enligt Kommunallagen § 35 ska om möjligt en motion eller medborgarförslag beredas på sådant sätt 
att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes 
men ibland händer det att motioner och medborgarförslag behandlas efter närmare 2-3 år, vilket i en 
del fall får till följd att den som ställt motionen kanske inte sitter kvar i kommunfullmäktige. Det har 
blivit bättre men inte fullt tillfredsställande. Hur kommer ni, nästa mandatperiod att arbeta för att få 
ner dessa, ibland oacceptabla långa tider på motioner och medborgarförslag så det hamnar på en 
nivå som Kommunallagen förespråkar? 

 

Vimmerby 2022-08-10 

Anneli Jakobsson
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Vimmerby 2022-08-18 

Fråga till Magnus Danlid (C) om rabatterade hyror i Storebro 

Vid samtal med en del hyresgäster i Storebro kom det fram att det står ett flertal outhyrda 
lägenheter i centrum och som vi alla vet kan det vara en stor utmaning att få dessa lägenheter 
uthyrda med hyresintäktsbortfall som följd.  

Hur många lägenheter står tomma i Storebro? och har ni några planer på att hyra ut dessa med 
reducerad hyra till exempel till studenter och ungdomar istället för att lägenheterna ska stå tomma? 

 

Anneli Jakobsson
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Vimmerby 2022-09-01 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll om gatubelysningar i kommunen 

I vintras var det istappar på en del gatubelysning i Storebro vilket troligtvis innebär att det inte är 
LED-belysning.  

Kommer ni se över gatubelysningen i kommunen och byta ut icke LED till LED på de gatubelysningar 
som eventuellt inte har det idag? 

 

Anneli Jakobsson
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Vimmerby 2022-09-01 

Fråga till Jacob Käll, kommunstyrelsens ordförande om energieffektivisering 

Vi befinner oss alla i en krissituation med priser på el som vi aldrig någonsin varit med om förut och vi 
uppmanas att minska ner på energianvändningen så gott det går. Min fråga är: 

Vad har kommunen gjort hittills och vad har ni för planer i framtiden att energieffektivisera 
kommunala fastigheter? 

 

Anneli Jakobsson
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2022‐06‐27 
 

 

   
 

Justerandes signatur   
 

§ 117  Dnr 2022/101  

Ställningstagande angående kommunens medlemskap i 
Kommunalförbundet ITSAM 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om att för Kinda kommuns räkning  godkänna 
framtaget Utträdesavtal samt Överenskommelse avseende utträde ur 
kommunalförbundet Itsam samt uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att 
underteckna desamma.  

Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att begära utträde ur 
Kommunalförbundet Itsam, i enlighet med § 16 i Förbundsordningen, senast fyra 
veckor efter att medlemskommunerna ratificerat utträdesavtalet under hösten 
2022. 

Christer Segerstéen (M), Anne Bergman Gustavsson (M), Göran Lindgren (M), Siw 
Nordin (M), Anders Ljung (C), Rickard Lindh (C), Joakim Klasson (C), Tore Olsson (C), 
Nils‐Gunnar Wenhov (L) och Veronica Gullbrandsson (L) deltar inte i beslutet. 

Reservation/Protokollsanteckning 

Mikael Österling (L), Lena Käcker Johansson (KD) och Börje Karlsson (KD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om avslag till förslaget. 

Christer Segerstéen (M) lämnar en protokollsanteckning med följande lydelse: 

”Samverkan för Kinda har enats om att inte delta i dagens beslut eftersom vi är av 
annan åsikt, nämligen att Kinda inte ska utträda ur Kommunalförbundet ITSAM.” 

Ärendebeskrivning 

Kommundirektören i Kinda har utifrån kommunfullmäktiges inriktningsbeslut (KF § 
138/2019‐111‐11 och KF § 169/2020‐12‐14)  haft i uppdrag att förhandla med 
ITSAM avseende villkoren för ett eventuellt utträde (kommunstyrelsens beslut § 
179/2021). Kommundirektören har låtit anlita Advokatfirman Delphi för juridiskt 
biträde i processen. 

Sedan i hösten 2021 har Kinda och Itsam arbetat tillsammans för att få fram ett 
avtalsutkast som ska komplettera förbundsordningen kring hur ett utträde ska gå 
till. För att skapa en politisk förankring kring arbetet och avtalen som växt fram, 
har kommunfullmäktige tillsatt en parlamentarisk grupp  som har sammanträtt 
regelbundet med och utan förvaltningens representanter för genomgång av 
arbetsmaterialet.  

Det gemensamma arbetet har resulterat i två avtalsutkast; Utträdesavtal och 
Överenskommelse, där det senare ska undertecknas av Itsams medlemskommuner 
medan Utträdesavtalet ska undertecknas av Kinda respektive Itsam. 

Avtalsförslagen har remitterats till respektive kommunstyrelse där samtliga 
medlemskommuner inkommit med svar. Samtliga medlemskommuner ställer sig 
bakom avtalsförslagen såsom de formulerats. 

Dock har frågan kring förtydligande avseende befogenhet vid ersättare i  
eskaleringsforum i punkt 13.3 samt 13.4 diskuterats och följande text har lagts till i 
punkt 13.3:  
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2022‐06‐27 
 

 

   
 

 

Justerandes signatur   

 

” (varvid sådan annan person som Kinda skriftligen meddelat Itsam, för 
undvikande av missförstånd, ska ha samma befogenhet i Eskaleringsforum som 
Kindas kommunstyrelses ordförande)”  

Och motsvarande text i punkt 13.4:  

”(varvid sådan annan person som Itsam skriftligen meddelat Kinda, för undvikande  
av missförstånd, ska ha samma befogenhet i Eskaleringsforum som  direktionens 
ordförande)”  

I punkt 5.1.1 införs datumet 28 september 2022 då detta beräknas vara sista 
datumet då alla Itsams medlemskommuner genomfört kommunfullmäktige där 
Utträdesavtalet ratificeras och Överenskommelsen godkänns av respektive 
medlemskommun. 

Utträdesavtalet har godkänts av Itsams direktion 22 juni 2022 för Itsams räkning. 

Det som återstår nu är att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tar beslutet 
att godkänna Utträdesavtalet jämte Överenskommelsen, för att processen med 
utträdet ska kunna fortsätta.  

Utträdesprocessen beräknas medföra extra kostnader motsvarande 
uppskattningsvis 1,5MKr för projektledning samt 3MKr för transitionsprojektet 
under övergångsperioden 2023‐2024. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § x/2022 
Förbundsdirektionen § x/2022‐06‐22 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022‐06‐20 
Utträdesavtal 
Överenskommelse 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Erik Andersson (V), Hans Måhagen (S), Pierre Ländell (LPo), Conny Forsberg (S) och 
Christian Nordin Olsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Mikael Österling (L) och Lena Käcker Johansson (KD) yrkar avslag till förslaget. 

Beslutsgång 

Ordförande finner efter avslutad diskussion i ärendet att det utöver 
kommunstyrelsens förslag finns ett yrkande om avslag från Mikael Österling (L) m 
fl. Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 

Digitaliseringschef 
Kommunalförbundet ITSAM 
Akten 
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Verksamhetsberättelse 2021 
 
 

 
 

 
 
 
Kommunförbundet Kalmar län │ Besök: Nygatan 34, Kalmar │ Post: Box 743, 391 27 Kalmar │ www.kfkl.se 

Verksamhetsberättelse 2021 
 
Kommunförbundet är ett kommungemensamt samarbete för i huvudsak det primärkommunala 
uppdraget inom skola, socialtjänst och vård och omsorg för kommunerna i Kalmar län. Utöver det 
ansvarar förbundet för vissa specifika projekt samt Miljösamverkan Sydost.  
Genom att arbeta för förbättrad samverkan, kompetensutveckling och med att stödja 
kommunerna i arbetet med att hitta sin gemensamma röst och driva det kommunala perspektivet 
så stärker vi våra medlemmars möjligheter i ett föränderligt samhälle.  
 
Kommunförbundet är organiserat i tre verksamhetsområden;  
Kurs och administration ger administrativt stöd till förbundet samt erbjuder kurs- och 
konferensverksamhet för kommunernas gemensamma behov.  
 
Inom Hälsa och social välfärd arbetar kommunförbundet med frågor kring barn och unga, äldre, 
missbruk, psykisk hälsa, välfärdsteknik, brukarmedverkan, miljösamverkan och personer långt 
från arbetsmarknaden.  
 
Unga och utbildning arbetar med skolutvecklingsfrågor och frågor kring ungas delaktighet. Här 
ingår mediecentralen AV-Media, ett kompetenscentrum för film och pedagogisk IT-användning 
och digitalisering för i huvudsak länets skol- och förskoleverksamheter.   
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Verksamhetsberättelse 2021 
 
 

 
 

 
 
 
Kommunförbundet Kalmar län │ Besök: Nygatan 34, Kalmar │ Post: Box 743, 391 27 Kalmar │ www.kfkl.se 

Uppdrag 1  
Kommunförbundet ska arrangera resurseffektiva forum med syfte att främja samarbete, 
utveckling och samverkan mellan länets kommuner. Genom att arrangera kurser och 
mötesforum i Kalmar län tar vi ansvar såväl för miljön som för kommunernas ekonomi 
och utveckling. 

Kommunförbundet ska erbjuda aktuell kompetensutveckling inom områden som berör 
den kommunala verksamheten.  

Uppföljning av aktiviteter 

Samordna politikerträffar inom förbundets verksamhetsområden. 

- Förbundet har hållit sex ordinarie styrelsemöten och ett extrainsatt möte i 
samband med bokslut. Årsmötet hölls i april. 

- Vid kommunförbundsdagarna i oktober samlades styrelsen samt kommunchefer. 

- Två träffar för presidierna för social-/ och omsorgsnämnderna i länet har 
anordnats. 

- En ordförandeträff för miljönämnderna inom Miljösamverkan Sydost. 

- Träffar med presidierna för utbildningsnämnderna skulle ha startats upp under 
året men sköts på, på grund av pandemin och svårigheten att starta upp digitalt. 

Utveckla och leverera flexibla mötes- och utbildningsformer. En lärplattform 
upphandlas och initieras under året för att öka tillgängligheten för 
kommunförbundets kurser och utbildningar samt sträva efter att tillgängliggöra 
nationella utbildningar. 

- En lärplattform är upphandlad och lanserad. 

- Planerade utbildningar har till viss del genomförts online. Föreläsningar och 
workshops har sänts från studio i kommunförbundets lokaler.  

- Förbundet har även tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar län och Region 
Kalmar län arrangerat digitala möten och konferenser, exempelvis kring 
Barnkonventionen, Jämställdhet, Nära Vård, Kvinnofrid med mera. 

Omvärldsbevaka och dela goda exempel ur kommunernas verksamheter. 

- Verksamhetens egna och samarrangemang med externa arrangörer har 
synliggjorts genom nyhetsbrev och kontinuerlig uppföljning på kfkl.se. 28 572 
(+22%) sidvisningar för webbplatsen under året, av dessa är utbildningar och 
evenemang mest välbesökt. 

- Utifrån vår samordnande roll i olika nätverk, till exempel inom RSS och vad 
lagstiftning och SKR säger, sprider vi information på olika nivåer. 
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Kommunförbundet anordnar och administrerar olika typer av fortbildningar och 
nätverksträffar, på uppdrag utifrån länets kommuners gemensamma behov och 
förbundets verksamhetsområden. 

- Kartläggning genomförd av verksamhetsområde Kurs och administrations 
processer och stöd till verksamheten internt och externt gällande utbildningar. 

- Förbundet har under året varit arrangör, eller medarrangör tillsammans med 
externa parter, i aktiviteter med 2 729 deltagare i utbildningar och 129 deltagare 
på konferenser (se Bilaga 1 med tabell över administrerade utbildningar). Vi har 
även varit med och arrangerat utbildningar och konferenser som administrerats 
av andra aktörer och därför inte syns i vår statistik.  

Stödja kommunerna med översättningar av Länsstyrelsens information utifrån 
Covid-19. 

- Samverkat med samhällskommunikatörerna kring översättningar av 
Länsstyrelsens informationsbrev om covid. Frekvens om en gång i veckan vid 
årets start för att senare övergå i en intervall om tre veckor innan avslut v 34. 40 
översättningar av informationsbrev gällande Covid-19 har producerats till 7 olika 
språk. 

Stödja och administrera av förbundet drivna projekt. 

- Som projektägare till MSO, FSLA, Ungas uppväxt och digitaliseringen av 
elevhälsoenkäten har vi skött därtill ålagda administrativa uppgifter.  

- Kommunförbundet har under 2021 rekvirerat sammanlagt 34,8 miljoner kronor 
statliga i stimulansbidrag åt kommunerna för omställning till en mer god och nära 
vård. 400 tkr har också rekvirerats för insatser inom kvinnofrid. Rekvirerat 1:1-
medel från Tillväxtverket som finansierat projektet "Ungas uppväxt" där bland 
annat LUPP-undersökningen ingår, för 2021 rör det sig om totalt 415 905 kr. 

Synliggöra för våra medlemmar vilka EU-medel och andra externa medel, till 
exempel statliga stimulansmedel, som finns att söka inom förbundets 
verksamhetsområden. 

- Understött egna ansökningar för 2-3 av medlemskommunerna angående EU-
medel för de som är längst ifrån arbetsmarknaden. Det har varit en viss inväntan 
på en ny programperiod. Det vi har sett i utlysningar har inte riktigt matchat i de 
behov vi kunnat se. 
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Uppdrag 2  
Kommunförbundet ska vara ett stöd till länets skolpolitiker, skolledare, lärare, pedagoger 
samt prioriterade nätverk och grupper i deras uppdrag att utveckla Kalmar läns skol- och 
förskoleverksamheter. 

AV-Medias tjänster ska bidra till en ökad kvalitet av det pedagogiska arbetet och skolans 
digitalisering. En förutsättning för detta är att tjänsterna ska vara väl etablerade, kända 
och använda bland skolledare, pedagoger och elever. 

Uppföljning av aktiviteter 

Erbjuda kompetensstödjande insatser inom skolutveckling och IKT till personal i 
skol- och förskoleverksamhet. 

- 79 861 sidvisningar (+20%) på webbplatsen avmkl.se under året. Mest besökt var 
länken till Mediekatalogen, sidan om Digitalt Escaperoom och temasidan med 
Filmtips kring skolämnen, kalenderhändelser/minnesdagar och aktuella händelser 
i samhället. 

- 13 500 visningar på YouTubekanal under 2021 (15 000 år 2020) mest populärt var 
de naturvetenskapliga experimentfilmerna från 2017 och klippet om hur man 
skapar konto i Mediekatalogen från 2020. 

- Tillhandahållit utbildningar i metoden STL (Skriva sig till lärande) i syfte att 
utveckla undervisning och förbättra lärares användning av digitala verktyg. 
Utbildning har genomförts i samarbete med SKR för ca 30 lärare i länet. 
Fortsättning med att stötta Torsås kommun i en bredare satsning (låg och mellan 
20/21 och hög 22/23) samt ett antal lärare i andra kommuner (läsår 21/22). Fler 
kommuner planerar att ta del av detta under 2023. 

- Omvärldsbevakning av området. Pedagogerna på AV-Media har deltagit i flera 
nationella och regionala konferenser och webbinarier. Återkoppling och 
diskussioner med kommunrepresentanter, utifrån de olika aktiviteternas innehåll, 
har genomförts i olika nätverk för att ta del av andras och dela egna pedagogiska 
exempel i utvecklingssyfte. Vidareutbildningen är en viktig del i att hålla AV-
Media som kompetenscentrum i utvecklingens i framkant. 

- AV-Media har under året uppmärksammat sitt 50-årsjubileum genom en filmad 
tidsresa och frågesport via ett digitalt escape room. 
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- AV-Medias kursverksamhets syfte är att inspirera och utveckla den pedagogiska 
användningen av digitala verktyg och möjligheter som sedan leder till att fler 
pedagoger i länet blir bekväma i användandet och att elever motiveras till bra och 
utvecklande studier. En snabbare väg för skolledning/pedagoger att få kunskap 
kring inköp och pedagogisk användning av digital teknik. Kurser som IKT-
pedagogerna hållit under 2021: 

 Några axplock ur aktiviteterna, för att beskriva bredden av innehåll: 

o Skolövertag för pedagoger f-6 samt fritidslärare från Linnéuniversitetet: 
digitalt berättande, berätta med film, digitalt escaperoom, GDPR och 
upphovsrätt och film i skolan, programmering, språklig kommunikation 
med appar.  

o Föreläsning för familjehemsenheten i Kalmar kommun om livet på nätet. 
Webbinariet livesändes och sågs av 26 personer. 52 personer har tittat på 
inspelningen i efterhand.  

o Årets AV-Mediadagar genomfördes digitalt under hösten med olika 
workshops som t.ex. Digitalt berättande, Sexualitet, samtycke och 
relationer, Digitalt escaperoom. Under AV-Mediadagarna anordnade vi en 
föreläsning med Ole Lidegran, som föreläste om GDPR ur ett 
skolperspektiv.  

o För att nå ut till bredare publik under restriktionerna filmades ett tiotal 
föreläsningar på olika teman, omkring 300 visningar. Övriga filmer om 
Upphovsrätt/GDPR, Informationsfilmer om AV-Medias verksamhet samt 
instruktionsfilmer om robotar (Sphero och Dash) uppgår till 14 st med 478 
visningar. 

Sammankalla och facilitera nätverksträffar inom utbildningsområdet. 

- Splitvision-nätverket har samlats vid fyra ordinarie tillfällen. Ett extra möte för 
särskilt intresserade har också ordnats angående ett utvecklingsarbete i 
Västervik som rör effektiviserad hantering av signering av betygskataloger samt 
tillhörande e-tjänst för vårdnadshavare. 

- Anordnat IT-pedagognätverk Kalmar län, med högt deltagande. Temat var 
fjärrundervisning med inspiration från IKT-pedagoger från AV-Media 
Västerbotten. Tre gästföreläsningar anordnades för att inspirera IKT-pedagoger 
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som arbetar i länets kommuner; med Italo Masiello och Susanna Nordmark från 
LNU kring projektet EdTech, föreläsningen ”Mobbning, Mobilen och Internet” med 
föreläsaren och polisen Andreas Glingfors samt om Digital transformering med 
Mönsterås kommun som värd. 

Erbjuda och samordna informations- och nätverksträffar för presidier inom 
utbildning. Till exempel för att lyfta information från SKR eller Skolverket. 

- Identifierat utvecklingsområden på regional nivå; viss samordning inom 
modersmålsundervisningen, samt mellankommunal samverkan inom yrkesvux. 
Faciliterat samarbete, verkat för likvärdig skola i länet. Genomfört ett antal 
kartläggningar på skolchefernas uppdrag, bland annat kring 
modersmålsundervisning. 

- Utvecklat samarbetsformer och till utbildningsförvaltningarna tagit fram ett 
förslag om fjärrundervisning kring modersmålsundervisning och 
studiehandledning. Startat upp ett nätverk med modersmålssamordnarna, fokus 
på att hitta samarbeten mellan kommuner för att lösa rekrytering till vissa språk 
samt kvalitet i undervisningen till exempel genom kompetensutveckling för 
modersmålslärare. 

Att utifrån ett pedagogiskt sammanhang underhålla, utveckla och presentera 
Mediekatalogens utbud och AV-Medias (AVMKL) webbplats vad gäller film och 
utlåningsmaterial. 

- Kundkontakt och support, fortsatt stor tillströmning av elevkonton under året. 
Omkring 13 000 nya konton sedan lanseringen av den nya mediekatalogen under 
sommaren. Drygt 8000 av dessa är elevkonton, övriga lärare/personal. 

- AVMKL lanserade en ny spelare för strömning av film efter sommarlovet. Vi har 
inte fått så många supportärenden som vi befarade samtidigt som antalet lärare 
och elever som registrerar sig på den nya spelaren ökar i den takt som vi 
förväntat oss. Vi drar slutsatsen att övergången från gamla till nya har gått 
relativt smärtfritt för det flesta av våra användare. 

- Vid 337 000 tillfällen strömmades film under 2021, det är en ökning med 17% mot 
året innan. Alla kommuner och KSGYF har varit aktiva användare av 
mediekatalogen. 

- Fördelat på det totala antalet elever i länet har strömningen ökat från 9,8 till 11,6 
strömningar/elev mellan läsåren 20/21 och 19/20. Till viss del kan detta bero på 
att elever i större utsträckning strömmat film själv under det gånga året på grund 
av pandemin. Detta tyder dock på att Mediekatalogen varit en värdefull och 
tillgänglig resurs för lärare och elever under tider då en del av undervisningen 
skett på distans. 

- Deltagit i två filmkonferenser och köpt in över 200 nya filmtitlar och förlängt 
rättigheterna till 200 befintliga filmer under året. Främst faktafilm, men även 
spelfilm har köpts in. Samtliga filmer granskas innan beslut tas om inköp. Kvalitet, 
åldersanpassning, reklamfritt och inköpt med rättigheter som gör att länets 
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skolor och förskolor får använda filmer och poddar för utbildning och 
kunskapsinhämtning. 

- Löpande omvärldsbevakning i syfte att synliggöra och inspirera, som vi delar med 
våra kunder via nyhetsbrev en gång i månaden. Brevet var väl använt med 
omkring 30% läsningsgrad i en grupp av omkring 4000 prenumeranter, extra 
uppskattat var länkar till tips på filmer kring olika tema utifrån kalenderhändelser, 
skolämnen eller andra aktuella ämnen i samhället. 

- Tillhandahållit UR:s material för skola och UR access till länets lärare och elever 
genom Mediekatalogen. Regelbunden kontakt och nätverksträffar med UR för 
information om kommande utbud och marknadsföring. Samt möjlighet att 
framföra önskemål från länets lärare angående förlängningar av program och 
serier. 

- Samarbetat med Filmregion Sydost för att stärka filmens roll i skolan, bland annat 
utifrån målet att vi ska kunna tillhandahålla samma filmer som de erbjuder till 
Skolbio för att underlätta ett vidare arbete med film i klassrummet efter 
biobesöket.   

- Svenska filminstitutet – Vi har utövat påtryckningar tillsammans med andra 
mediecentraler och fått möjlighet att köpa svensk film med strömmande 
rättigheter för skola. Deltagit i Filmkunnighetsdagen som SI organiserar. 
Tillhandhållit Svenska filminstitutets handledningar och material i 
mediekatalogen. 

- Distribution och teknisk kontroll gällande utlåningsmaterial till skolor och 
förskolor. Löpande inventering och rensning samt inköp av nytt utlåningsmaterial 
har gjorts under året. 

- 651 utlån av utrustning. Det har på totalen gått ner med 15% gentemot 2020, 
dock stora variationer mellan de olika artiklarna som erbjuds samt mellan 
kommunerna hur aktivt man lånat. 
 

Utveckla arbetsformer och metoder för att i högre grad tillgängliggöra 
testrumskonceptet i hela länet. 

- Bjudit in skolor och förskolor till vårt testrum för att öka tillgängligheten och att 
fler får möjligheten att vara delaktiga och praktiskt få testa det vi har. Spridit 
kunskap om vårt utbud gällande kurser och utlåningsmaterial. Pandemin gjorde 
att verksamheten under våren inte kunnat använda testrummet i det syftet med 
besökare. Därför sattes två studios upp, för att kunna ha digitala kurser kring 
utbud och utlåningsmaterial. Under hösten när restriktionerna lättade började vi 
ta emot besök i testrummet igen för att visa utbudet av robotar, green screen, 
3D-skrivare och VR. Det mobila testrummet har även varit på flera 
verksamhetsbesök där pedagogerna hållits workshops. 
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Arbeta med befintliga samarbeten med LNU och andra aktörer. 

- Samarbetet med Linnéuniversitetet har innefattat utbildningsdagar med 
lärarstudenter kring digital utrustning och film i undervisningen. 
Kommunförbundet har också deltagit i RUC, Linnédialogen samt i ett nystartat 
forum kring IKT. 

Uppdrag 3   
Kommunförbundet är en del i det kommungemensamma arbetet kring barn och ungas 
hälsa och samordnar arbetet med frågor kring barn och ungas uppväxt och delaktighet. 
Kommunförbundet ska erbjuda ett stöd till kommunerna i arbetet med att synliggöra 
möjligheterna för ungdomar att stanna kvar och utbilda sig i länet. 

Uppföljning av aktiviteter 

Leda Barn- och Ungdomsnätverket (BoU) utifrån projektet “Regional samverkan 
kring ungas uppväxt”. 

- BoU-nätverket har träffats fyra gånger under året. Stort fokus har lagts på 
Luppundersökningen som genomfördes av samtliga länets kommuner, vilket 
stärker barn-och ungdomsarbetet framåt. För att få ett så heltäckande underlag 
som möjligt har förbundet även arbetat för att få med de fristående gymnasiala 
skolorna. 

- Förbundet har startat upp ett ungdomssamordnarnätverk på efterfrågan från 
kommunerna. Syftet är att stötta kommunernas ungdomssamordnare som är 
själva i sin roll. Deltagande kommuner är Borgholm, Emmaboda, Oskarshamn och 
Torsås. 

- Grundutbildningen för ett 40-tal barnrättskoordinatorer, med fokus på 
Barnkonventionen, avslutades under våren. 

- Som ledare av nätverket och projektet har förbundet arbetat med kontinuerliga 
avstämningsträffar mellan de regionala aktörerna, delat omvärldsbevakning via 
nyhetsbrev och återrapporterat 1:1-medel till projektet. 

Delta i arbetsgrupper kopplat till överenskommelserna; Barn och ungas hälsa och 
Tidiga samordnade insatser (TSI). 

- Arbetat i Oskarshamn, Kalmar och Hultsfreds kommuner bland annat med 
elevintervjuer. Dessa tre kommuner är pilotprojekt för att testa metoder för att ta 
fram tidigare samordnade insatser kring barn och ungas hälsa. 

Tillsammans med en kommunrepresentant från skolchefsgruppen delta i 
beredningsgrupp inför Länsgemensam ledning i samverkan. 

- Skolchefernas två representanter i LGL har aktivt deltagit i beredningar och 
möten, med stöttning av förbundet. Detta har medfört att frågor som rör 
samverkan med skolan tydligare har kanaliserats till de två möten per år med 
Länsgemensam ledning där skolan deltar.  
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Vara projektägare för digitalisering av Elevhälsoenkäten. 

- Projektledare på 50% från 1 augusti har under hösten organiserat projektet med 
projektgrupp, styrgrupp och nätverk med skolsköterskor/elevhälsa. En digital 
version av elevhälsoenkät har tagits fram, kvalitetsgranskats av SCB och börjat 
att testas mot elevgrupper. 

Erbjuda samordning till Studie- och Yrkesvägledarna för att initiera arbete med 
att ta fram en handlingsplan för att synliggöra ungdomars möjligheter att stanna 
kvar i länet. 

- Två digitala träffar genomfördes i början av året. Vimmerby kommun har tagit 
fram ett förslag till handlingsplan som presenterades och diskuterades av 
nätverket. Viss återkoppling till skolcheferna. Under hösten hölls inga möten på 
grund av andra prioriteringar, bland annat kopplat till pandemin.  
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Uppdrag 4  

Kommunförbundet ska stödja kommunernas insatser för förbättrad integration och 
etablering av personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

Uppföljning av aktiviteter  

Genomföra projektet ”Fortsatt samverkan leder till arbete” för att skapa en 
effektiv samverkan och metodutveckling kring insatser som är riktade mot 
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

- Tre strategiska ledningsgruppsmöten genomfördes och man har infört ett 
beredningsförfarande för att säkerställa påverkansmöjligheten på dagordningen 
med fokus på måluppföljning och budget. 

- Strategisk ledningsgrupp har fått återkoppling angående status i de tillsatta 
arbetsgrupperna för att föra arbetet framåt (Arbetsförmedlingen, Näringsliv, 
Personer som faller mellan stolarna, Personer med låg språknivå, 
Samhällsekonomisk analys, Sökandelots) 

- Arbetsförmedlingen har under 2021 kommit med som en strategisk 
samverkanspart i ledningsgruppen.  

- Den planerade spridningskonferensen kunde ej genomföras varken under våren 
eller hösten med anledning av pandemin. Har i stället genomförts två temadagar 
kring horisontella principer om jämställdhet och tillgänglighet. Övriga dagar om 
icke-diskriminering och delaktighet planeras till våren 2022. 

Samordna träffar för länsnätverken inom Komvux/SFI och 
arbetsmarknadsenheterna (AME-träffar). 

- Träffar för AME-chefsnätverk har samordnats (digitalt) var sjätte vecka. 

- Fem arbetsgrupper har startats upp för dialog i frågor som rör 
Arbetsförmedlingen och AME-verksamheterna.  

- Kompetensbehov har diskuterats och beslut om prioriterade områden har tagits. 
Två genomförda 7/20-utbildningar via Samordningsförbundet. En 
bedömarutbildning OCN samt vägledarutbildning genomförd under hösten. Två 
temadagar med fokus på jämställdhet och tillgänglighet genomförda. 
Butiksutbildning hade planerad start i december 2021 men fick skjutas upp på 
grund av pandemin.  

- Under hösten kunde de lokala AME-verksamheterna öppnas upp igen och 
därigenom erbjuda deltagarna anpassade aktiviteter såsom 
arbetsmarknadskunskap, praktik, validering, fysisk aktivitet (exempelvis gym och 
simning) med mera. Dessa insatser har stärkts genom att man fått medel från 
Fortsatt Samverkan leder till arbete och kunnat anpassas efter lokala önskemål, 
prioriteringar och behov. 
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Ingå i Länsstyrelsens integrationsråd och dess beredning. 

- Förbundet har deltagit i ett antal beredningsmöten samt Integrationsrådet i syfte 
att förbättra samarbetet kring integration kring utbildningsfrågor och frågor som 
rör kommunernas arbete. Arbete fortsätter på temat Arbetsmarknad och 
utbildning. 
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Uppdrag 5   
Kommunförbundet ska utgöra den regionala samverkans- och stödstrukturen för Kalmar 
läns kommuner inom områdena socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. Det 
innebär att vara en stödfunktion för samverkans- och kunskapsutveckling i syfte att 
uppnå en mer jämlik, jämställd och evidensbaserad socialtjänst. 

Uppföljning av aktiviteter  

Stödja utvecklingsarbete utifrån kommunernas egna behov inom Barn och unga, 
Missbruk och beroende, Psykisk hälsa, Välfärdsteknik samt Äldre. 

- Samtliga inplanerade möten i socialchefsnätverket har genomförts digitalt med 
hög närvaro från ledamöterna. Nytt för året var att Nära vård blev en stående 
punkt och att samtliga utvecklingsledare fick möjlighet att delta vid mötena. 

- Tagit fram det kommungemensamma dokumentet som reglerar hur 
utvecklingsledarna ska arbeta primärkommunalt 2022: Regional samverkans- 
och stödstruktur för socialtjänsten i Kalmar län 2022. 

- Medverkat i det nationella forumet ”Nätverket för digitalisering inom 
socialtjänsten med fokus på verksamhetsutveckling”. Under året har fyra möten 
genomförts med det nationella nätverket. Aktuell informationen har sedan 
förmedlats muntligt och skriftligt till bland annat det regionala nätverket för 
verksamhetsutvecklare inom digitalisering. 

- Koordinerat kommunernas deltagande i förstudien kring synkronisering mellan 
Tietos Procapita och Cambios Cosmic. 

Tillsammans med Region Kalmar län stödja utvecklingsarbete utifrån 
upparbetade strukturer inom Länsgemensam ledning i samverkan inom 
områdena Barn och unga, Psykisk hälsa, Äldre samt Brukarmedverkan. 

- Informationsöverföringsgruppen har haft fokus bland annat på SIP 
(Samordnad Individuell Plan), nya praktiska anvisningar för fast vårdkontakt har 
tagits fram. Praktiska anvisningar för analys och ekonomi ska ses över efter en 
genomförd enkät bland länets analysgrupper. Genomförd kvalitetsgranskning SIP 
ger ett bra underlag för fortsatt arbete för implementering och höjd kvalitet av 
SIP. 

- Samordnande grupp Missbruk och beroende har avslutts, gruppen har slagits 
samman med samordnande grupp Psykisk hälsa. 

- Samordnande grupp Äldre har haft fokus på preventiva insatser inom bland 
annat psykisk ohälsa, även palliativ vård samt att samla länets upplevelser av 
pandemin i förhållande till de utredningar och granskningar som gjort nationellt. 
Äldregruppen har också genomfört en kvalitetsgranskning av SIP, vilket var 
uppskattat av kommunerna och ger ett bra underlag för fortsatt arbete. Nära 
Vård är också ett av gruppens fokusområden och här har vi funderat på hur vi kan 
bli ett nav för att sprida goda exempel.   
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- Utvärderingen av ”VR i äldreomsorgen” blev klar och ett boende i Västervik har 
valt att implementera arbetssättet och har köpt in egen utrustning. 

- Gällande nätverket med medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt 
ansvariga rehabilitering och verksamhetschefer så stöttade förbundet nätverket i 
att driva aktuella frågor till exempel kontakt med LNU gällande VFU-avtal och 
handledarutbildningar, KLT-frågor och samverkan med regionen. 

- Samordnande grupp Brukarmedverkan har genomfört fyra heldagsmöten och 
två kortmöten under året. Överenskommelsen för brukarmedverkan har under 
året beslutats i LGL. 

- Underlag/praktisk anvisning togs fram om hur verksamheter i länet kan involvera 
unga brukare. 

- Dialoger med brukarorganisationer som representerar Psykisk hälsa/missbruk 
och äldre har genomförts. Dialog med organisationer som representerar barn och 
unga har fått ställas in pga. för få anmälda. Här kommer ett omtag att göras och 
inom förbundet har tagits fram ett koncept där vi bjuder in brukarorganisationer 
utifrån speciella teman i stället. 

- Samordnande grupp Barn och unga har färdigställt 
samverkansöverenskommelse mellan kommunala verksamheter och Region 
Kalmar län gällande Familjecentralerna. 

- Samverkansöverenskommelse för barn och unga placerade utanför det egna 
hemmet mellan länets kommuner och Region Kalmar län 

- Revidering av praktiska anvisningar kring hälsoundersökning samt 
munhälsoundersökning. 

Skapa utbildningsinsatser och inspirationsdagar. 

- Genomfört gemensamma utbildningar i PATRIARK och FREDA. Planering och 
genomförande av “En vecka fri från våld” har genomförts tillsammans med 
Länsstyrelsen Kalmar län och Region Kalmar län. 

- Inom missbruksområdet har utbildningar hållits för kommunerna inom ASI och 
LVM. Den planerade i ADAD sköts upp på grund av pandemin. 

- Inom område Äldre har fokus varit på utbildningar inom inkontinens, utveckling av 
palliativ vård, studiecirklar psyk E-bas Senior om psykisk ohälsa hos äldre samt 
MHFA (första hjälpen psykisk hälsa) för pensionärsorganisationer. 

- Arrangerat en temadag ”Våld mot barn” där över 250 personer deltog och 
ytterligare drygt 300 personer tog del av materialet digitalt i efterhand. 
Temadagen berörde hedersproblematik men också organisationens roll och 
relationen till den professionella för att barn ska berätta om sin utsatthet. 

- Övriga utbildningar som anordnades inom Hälsa och Social välfärd; Nära vård-
workhops, beslutsstödsutbildning SBAR, handledarutbildning för HSL och SOL 
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medarbetare, utbildning om Samlarsyndrom, LVU-utbildning, Signs-of-Safety 
(riskbedömningsmodell inom socialt arbete), Munhälsa. 

Inhämta information och vara en länk mellan nationell, regional och lokal nivå. 

- Deltagit vid samtliga möten i RSS-nätverket. 

- Samtliga länets kommuner tackade ja till att ingå i den nationella 
kompetenssatsningen Yrkesresan, vilket ledde till ökad samverkan mellan länen 
Kalmar, Jönköping, Östergötland, Kronoberg, Skåne och Gotland.  

- Deltagit i BIRK-nätverket SKR (missbruk), som har haft pågående dialog med 
Socialstyrelsen om den kommande samsjuklighetsutredningen. Nationell 
överblick kring hur kommunerna arbetar med spelmissbruk. 

- Deltagit i ASI-nätverket (missbruk) inom Socialstyrelsen och arbetat med att 
digitalisera utbildningen. 

- Kontaktpersonnätverket psykisk hälsa har arbetat med statsbidrag samt 
redovisning till SKR. 

- Deltagit i regional arbetsgrupp skadligt bruk och beroende samt regionalt 
programområde psykisk hälsa; Pågående arbete med att implementera VIP i 
kommun och region. 

- CAN-undersökningen genomförd. Lågt deltagande från gymnasieskolorna då 
deltagande i undersökningen krävde att eleverna var i skolan vilket försvårades 
på grund av pandemin och distansstudier. 

- Deltagit i regionalt programområde Äldre, ett nationellt arbete för att följa 
gemensamma indikatorer för att lättare kunna jämföra resultat har inletts.  

- Samordnat demensnätverk. Genomfört under våren med ca 50 deltagare. 
Genomfört under hösten med flertalet externa föreläsare. Under 2022 planeras 
en utbildningsdag i maj och en i oktober. 

- Deltagit i SKR-nätverket BoU med särskilt fokus på placerade barn. 

- Samordnat IFO-chefsnätverket. 

- Deltagit i det nationella BBIC-nätverket (Barns behov i centrum) med fokus på 
hälsoundersökning inför placering. Det regionala nätverket har genomfört 
grundutbildning. 
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Uppdrag 6  
Miljösamverkan Sydost (MSO) ska samordna tillsynsmyndigheterna inom miljö-, 
livsmedels- och hälsoskyddsområdena i Gotlands och Kalmar län. Syftet med 
verksamheten är att bidra till en god miljö och säkra livsmedel inom våra län.  

OBS! Nedan nämns enbart de aktiviteter som MSO har haft i årets verksamhetsplan 
samt kort information om att de är uppfyllda. För detaljer kring respektive aktivitet se 
separat verksamhetsberättelse för MSO som godkänts av deras styrgrupp med 
representanter från kommunerna, länsstyrelserna och kommunförbundet: 
Miljösamverkans Sydost verksamhetsberättelse 2021 

Uppföljning av aktiviteter 

Genomföra valda miljöprojekt: "Uppföljning av tillsynsprojektet MKN i vatten med 
fokus på PFAS hos räddningstjänsten”, "Klimatanpassning i tillsynen" samt 
"Riktlinjer för oljeavskiljare”. 

- Samtliga projekt genomförda. 

Genomföra valda livsmedelsprojekt: "Samsynsprojekt inom kontrollområde 
spårbarhet". 

- Samtliga projekt genomförda. 

Samordna undersökningar och åtgärder i kommunerna kring de farligaste 
nedlagda kommunala deponierna i deltagande län. 

- Löpande projekt sedan 2010. En utbildning genomfördes i december för 
deponiansvariga och inspektörer. 

Genomföra temadagar: ”Effektiv bostadstillsyn med ventilation”, ”Kommunal 
samsyn kring prövningar av avloppstillstånd vid tillsyn/inventering av små 
avlopp”, ”Kvalitetssäkra förelägganden” samt utbildningar knutna till årets 
miljöprojekt. 

- Samtliga temadagar genomförda. 

Samverka med övriga miljösamverkan inom Sverige. 

- Löpande. 

Anordna möten med Kalmar läns miljöpresidier och miljöchefer. 

- Löpande. 
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Uppdrag 7  
Kommunförbundet stödjer kommunerna med rådgivning, utbildningar, samordning och 
verksamhetsutveckling med syfte att utveckla smartare och effektivare nyttjande av 
digitaliseringens möjligheter. Detta görs genom uppdraget ”Digitala Kommuner i Kalmar 
län”, där kommunerna kan välja att delta utifrån sin ambitionsnivå och respektive 
kommunstyrelses beslut utifrån uppdragets avsiktsförklaring. 

Tillsammans med Region Kalmar län samordnar och driver kommunförbundet insatser 
utifrån föreslagna mål i Regional digital agenda 2020-2022. 

Uppföljning av aktiviteter 

Öka den digitala kompetensen i offentlig sektor genom att utbilda chefer och 
nyckelpersoner kring digital transformation. 

- Tagit fram e-learningutbildning inom digitalisering som publicerats på den nya 
kursportalen samt genomfört tre kurser med kommunstyrelseordföringar och 
kommunchefer samt certifieringskurser för 27 digitala ledare.  

Utbilda inom nya arbetssätt till exempel tjänstedesign, kundinvolvering. 

- Påbörjat kontakt med flertal leverantörer inom olika områden har gjorts inför 
kommande utbildningar samt förankrat med LänsIT och 
verksamhetsutvecklarnätverket.  

Öka kommunernas digitaliseringsgrad genom att skapa möjligheter för 
gemensam och sammanhållen digital utveckling, mäta och analysera 
digitaliseringsgraden samt ta fram förslag på gemensamma aktiviteter och 
genomföra erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och omvärldsbevakning via 
gemensamma kommunstrategiska dagar. 

- Arbetat med gemensam politisk förankring med en avsiktsförklaring om 
samverkan avseende digitalisering i länets kommuner. 

- Samverkat kring kommunala utvecklingsfrågor utifrån projektet Digitala 
Kommuner i Kalmar län. En gemensam samverkansprocess togs fram i samarbete 
med Västerviks kommun och denna förankrades med LänsIT övergripande nivå. 
Ett nytt nätverk skapades med 27 personer från länets alla kommuner. 

- Lyft fram behovet av att kommunerna deltar i en digital mognadsmätning genom 
Dimios. 3-4 kommuner har genomfört eller är på gång. 

- Avvaktat med kommunstrategisk dag till 2022 på grund av pandemin. 
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Att med digitaliseringens möjligheter skapa en enklare vardag för privatpersoner 
och företag samt nå högre kvalitet och effektivitet i den kommunala 
verksamheten genom att genomföra gemensamma kompetenshöjande 
aktiviteter kring olika digitala verktyg (till exempel RPA, AI). 

- Efter förankring i LänsIT under våren prioriterades ledarskap/digital 
transformation-kurser framför ovanstående aktivitet som i stället är planerad till 
2022.  

Att kartlägga kommunernas digitalisering och vilka utvecklingsinsatser som 
pågår för att på sikt och tillsammans med kommunerna hitta mer likformiga 
digitala processer som är lämpade för automatisering eller där man kan skapa 
gemensamma verksamhetssystem eller identifiera gemensamma 
utvecklingsprojekt inom digitalisering. 

- I förberedande syfte har ett flertal möten genomförts med Region Kalmar läns 
EU-ansvarige, Brysselkontoret för regionen samt Vinnova och Tillväxtverket. 
Målet är att påbörja en ansökan om medel för att på sikt gemensamt 
upphandla/utveckla mer digitala tjänster (och kompetens) tillsammans. 
Kartläggningsaktiviteter inom kommunernas projekt (pågående/planerade) samt 
kartläggning av verksamhetssystem startas upp 2022. 

Stödja kommunernas utvecklingsarbete inom välfärdsteknik och e-hälsa genom 
bland annat samordning av projekt, kartläggningar och utbildningar. 

- Samarbetat med Kalmar Hjälpmedelsamverkan (KHS) för att få länets kommuner 
att använda sig av KHS vid upphandling, förvaring, distribution samt 
lagning/service av välfärdsteknik. Från och med januari 2022 ingår 
verksamhetschefen för KHS i processarbetet kopplat till implementeringen av 
digital tillsyn i fyra kommuner. 

- Tillsammans med e-Health Arena deltagit i arbetet med att producera en film för 
att lyfta nyttan av ett digitalt liv för äldre. 

- Kartlagt vilket behov kommunerna har gällande implementering av välfärdsteknik. 
I första hand vill kommunerna implementera digital tillsyn och i andra hand 
digitala signeringslistor. Processgrupp för digital tillsyn har formerats. Planering 
för att bjuda in leverantörer kopplat till digitala signeringslistor påbörjades. 

- Medverkat i det nationella nätverket ”Bryt isoleringen med hjälp av digitalisering”. 
Har deltagit i majoriteten av de nätverksmöten som genomförts.  

Skapa länsövergripande forum för strategiska välfärdsteknik- och e-hälsofrågor. 

- Enligt uppgifter från Region Kalmar län hösten 2021 så blir Regionalt 
ledningsforum i Kalmar län även det länsövergripande forumet för strategiska 
välfärdsteknik- och e-hälsofrågor. Kommunförbundet har identifierat ett behov 
av att sammankalla ett mer taktiskt nätverk kopplat till dessa frågor. Ett sådant 
nätverk skapades under hösten med totalt 18 personer. Representation finns från 
kommunerna, Region Kalmar län samt e-Health Arena.  
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Utifrån kommunernas önskemål bistå med kompetens kring strategisk 
skolutveckling kopplat till skolans digitalisering. 

- Omvärldsbevakat skolutvecklingsfrågor, spridit kunskap och arbetat för 
samverkan för att förbättra länets skolors digitala utveckling för att förbättra 
elevers resultat samt lärares arbetsmiljö. Det har handlat om till exempel digitala 
nationella prov och fjärrundervisning. 
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Uppdrag 8 
Kommunförbundet stödjer kommunernas arbete med omställningen till en Nära Vård, en 
transformation som inbegriper flera huvudmän och professioner inom kommunernas 
olika förvaltningar.    

Uppföljning av aktiviteter 

Skapa en sammanhållen länsgemensam målsättning och strategisk riktning för 
omställningen av Nära vård och en Nära socialtjänst. 

- Kontinuerligt arbetat för en ökad samverkan mellan huvudmännen och för 
gemensamma steg i omställningen till Nära Vård. 

- 7 av 12 social-/omsorgsnämnder besöktes, vissa mer en än gång. Två av länets 
kommunstyrelser besöktes. 

- Ett sjuttiotal besök i olika forum för informationsspridning och dialog om Nära 
Vård, till exempel ledningsgrupper och chefsgrupper.  

Utifrån processen ta fram ett förslag till nytt Hemsjukvårdsavtal.  

- Arbetat med att ta fram en gemensam problem- och behovsbild för kommunerna 
i Kalmar län gällande Hemsjukvårdsavtalet. Den kommungemensamma problem- 
och behovsbilden lägger grunden för fortsatt arbete med att planera för en 
gemensam översyn tillsammans med Region Kalmar län. 

Inspirera till att systematiskt använda sig av brukarinvolvering i omställningsarbetet.  

- 2 av 6 fokusgrupper genomfördes. 

Dela information, skapa forum och anordna utbildningsinsatser för 
inspiration och erfarenhetsutbyte på lokal och strategisk nivå, för att underlätta 
omställningsarbetet. 

- Arbetat för att öka deltagandet i det nationella ledarskapsprogrammet. Resultatet 
blev ca 280 deltagare från länet anmälda, varav ca 210 från länets kommuner 
förtroendevalda och tjänstemän. 

- Gruppdialoger med nyckelpersoner för omställningen till en Nära Vård har 
genomförts med verksamhetschefer för kommunernas hälso- och sjukvård, 
verksamhetschefer för stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 
medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), medicinskt ansvariga för 
rehabilitering (MAR) samt chefer för individ och familjeomsorg under våren 2021. 
Till våren 2022 är det aktuellt för verksamhetschefer för äldreomsorg samt 
folkhälsostrateger i kommunerna. 

- I september hölls en ”startskottseftermiddag” som ett första steg mot en 
gemensam målbild för Nära Vård-omställningen. Omkring 220 deltagare, SKR 
deltog också.   
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Bilaga 1 
Av Kurs och administration administrerade utbildningar 2021 

Utbildningar Antal deltagare 

Att leda utan att vara chef 12 

BBIC-utbildning 22 

Det blir så mycket bättre för äldre i Kalmar län 199 

Digital transformation 19 

Digitala verktyg och Teams 20 

Effektiv bostadstillsyn med vent 36 

Framtidens habilitering och rehabilitering är NÄRA! 245 

Föreläsning om Ungdomsdialog - barn och ungdomsnätverket 25 

Hur använder vi medel på bästa sätt 32 

Inkontinensvårdsutbildning 21 

Inkontinensvårdsutbildning  21 

Intresserad av digital tillsyn med hjälp av radarteknologi 17 

Introduktion till ITIL 31 

Introduktion till ITIL 18 

Konsten skriva bra föreläggande 30 

Kontroll och åtgärder av nedlagda deponier 22 

Länsdialog Hälsoundersökning 34 

MHFA- utbildningar för pensionärer 15 

MI 23 

Målbildsarbetet Nära Vård i Kalmar län 220 

Nära vård - Vad innebär det för oss? 96 

Palliativ omvårdnad 43 

Personlig assistans med fokus på barn 28 

Produkter och tjänster 17 

Projektledning 10 

Projektledning  9 

Projektledning  11 

Projektledning steg 2 6 

Resursbehovsutredningar 23 

Samlande 51 

Signs of Safety 30 

Så får du mer gjort med bättre struktur 4 

Tillsyn oljeavskiljare 35 

Uppföljning familjecentralsdialog  144 

Utbildning i allmän palliativ vård  62 

Utbildning i allmän palliativ vård  26 

Utvecklande ledarskap  13 

Utvecklande ledarskap  13 
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Utvecklande ledarskap  9 

Våld mot barn 584 

Webbinarie om SIP 453 

Summa 2729 
  

Konferens  
Barnkonventionens dag 102 

Kommunförbundsdagarna 27 

Summa 129 
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Styrelsen för Kommunförbundet Kalmar län får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 
2021-01-01 - 2021-12-31. 
 

Förvaltningsberättelse 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas 
alla belopp i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 
 

Information om verksamheten 
 
Kommunförbundet Kalmar län är en ideell förening där länets 12 kommuner är medlemmar. Till 
det årliga förbundsmötet deltar ombud utsedda av respektive kommun. Kommunförbundets 
uppgift är att främja samverkan åt medlemmarna och skapa en gemensam plattform för de 
primärkommunala uppdragen inom skola, socialtjänst och vård och omsorg samt att svara för 
vissa särskilda uppdrag.  
  
Förbundet har sitt säte i Kalmar. 
  
Förbundet äger även Kommunernas Hus i Kalmar AB (KHAB) som tillhandahåller kontorslokaler 
för verksamheten. Kommunförbundet organiseras i tre verksamhetsområden: 
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
 
Under året har det varit kostnader för följande insatser/projekt som finansierades genom 
förutbetalda intäkter. Gemensamt för projekten är att de innehåller en hög andel 
kompetensutveckling för kommunerna. 
 

• Digitala Kommuner i Kalmar län 1961 tkr 
• Digital kunskapsplattform 777 tkr 
• Mobilt testrum för skolor och förskolor 844 tkr 
• Missbruk utbildningsinsatser 795 tkr 
• Våld i nära relationer utbildningsinsatser 186 tkr 

 
Projektet Digitala kommuner i Kalmar län (DKKL) har under året gjort en upphandling av innehåll 
till utbildningssatsningen ”Att leda digital transformation”. Upphandlingen vanns av Digjourney 
som tillsammans med DKKL skapat en utbildning i form av e-learning. Utbildningen finns i 
förbundets kursportal och riktar sig till chefer och ledare inom länets kommuner.    
 
Projektet Fortsatt samverkan leder till arbete (FSLA) har organisatoriskt flyttats från 
verksamhetsområde Hälsa och Social välfärd till Barn och unga. Verksamheten Miljösamverkan 
Sydost (MSO) och MSO livsmedel är nu båda organisatoriskt under verksamheten Hälsa och 
Social välfärd. Tidigare låg MSO livsmedel under Kurs och administration. 
  
Ett nytt projekt för året var ”Digital elevhälsoenkät” som finansieras av Region Kalmar län. En 
person har anställts på 50% i detta projekt. Projektet löper i två år och beräknas avslutas i juli 
2023.  
  
Efter beslut i socialchefsgruppen avseende ”Nära vård” har kommunförbundet nu en 
tillsvidareanställd som arbetar med denna insats. Dessutom har vi ett tjänsteköp av en 
socialchef från Kalmar kommun på halvtid. Kommunförbundet har erhållit 34 834,7 tkr från 
Kammarkollegiet och 34 044,7 tkr har utbetalats vidare till Kalmar läns kommuner. 
Mellanskillnaden om 823 tkr gick till kommunförbundets verksamhet för det gemensamma 
arbetet med ”Nära vård”.  
  
Under året har en ekonom anställts på heltid, i stället för tidigare tjänsteköp från Kalmar 
kommun om 50%.  
 

 
 
 
 
 

36



4 
 

  
 
 
 
 
 

 
   

 
Kommunförbundet Kalmar län │ Besök: Nygatan 34, Kalmar │ Post: Box 743, 391 27 Kalmar│ www.kfkl.se 
 

Styrelsens arbete 
Förbundet leds av en styrelse. Varje kommun representeras av en ledamot och en ersättare i 
styrelsen och för verksamheten ansvarar förbundschefen, Johan Engdahl. 
 

 
 

Förändringar i styrelsen under 2021 
Ny ersättare Emmaboda kommun, Emma Åhlander Hansson (M) ersätter Sten-Olof Johansson 
(M). Ny ersättare i Oskarshamns kommun, Lucas Lodge (M) ersätter Ingela Ottosson (M). 

Styrelsens arbete 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sex ordinarie styrelsemöten och ett extrainsatt. 
 
Två större frågor styrelsen hanterat löpande under året; 

- Utvecklingsarbete kring omställningen till Nära vård och därtill kopplat en revidering av 
befintligt hemsjukvårdsavtal 

- Digitala kommuner i Kalmar län, avsiktsförklaring för förankring i kommunerna och 
tillhörande utbildningsinsats för chefer samt certifiering av digitala ledare som kan driva 
det fortsatta arbetet i kommunerna. 

 
Vid sammanträdena i maj och augusti presenterade förbundschefen ekonomiska avstämningar 
för styrelsen. Under året har även hållits återkommande presentationer från 
verksamhetsområdenas arbete, så som Miljösamverkans arbete kring klimatförändringar, Barn- 
och ungdomsnätverkets utbildning av barnrättskoordinatorer och arbetet med att utveckla 
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förbundets kursverksamhet med en digital kursportal, elevhälsoenkätens digitalisering och AV-
Medias nya plattform för strömmad film. 
 
Inom EU-projektet Fortsatt samverkan leder till arbete har en utredning gjorts kring framtida 
hantering av arbetsmarknadsfrågor i länet. Resultatet av utredningen, som gjordes av extern 
utvärderare Joakim Tranquist, presenterades för styrelsen. 
 
Vid flera sammanträden har styrelsen mött externa aktörer så som Coompanion, Fryshuset och 
Länsstyrelsen Kalmar län. Information och diskussion har även förts kring nytt 
räddningstjänstförbund samt kommunernas representation i det brottsförebyggande rådet. 
 
I oktober anordnades en kommunförbundsdag för kommunchefer samt styrelse i Borgholm, för 
kommungemensam dialog om förbundets olika uppdrag inför 2022. På programmet fanns 
dialog kring arbetet med Nära vård och Digitala kommuner i Kalmar län. Gästföreläsning med 
Johan Magnusson, professor vid institutionen för tillämpad informationsteknologi vid 
Göteborgs universitet på ämnet Kommunernas digitalisering.  
 
Förbundsmötet 2021 hölls den 20 april och genomfördes enligt stadgarna. 
 

Verksamhetens arbete under året 
Kommunförbundets verksamhet är organiserad i tre områden; Kurs och administration, Hälsa 
och social välfärd och Unga och utbildning. 

Kurs och administration 
Kursverksamhetens intäkter har under året varit låga till följd av pandemin och därtill 
restriktioner. Kurser och utbildningar har under året inte gjorts i budgeterad omfattning.  
Upphandling gjordes av ett LMS (Learning Management System), en kursportal där vi både kan 
leverera utbildningar i form av e-learning och administrera lärarledda kurser.  
 
Förbundet har under året varit arrangör, eller medarrangör tillsammans med externa parter, i 
aktiviteter med 2729 deltagare i utbildningar och 129 deltagare på konferenser. Vi har utöver 
det varit med och arrangerat en rad utbildningar och konferenser som administrerats av andra 
aktörer. 
 
Verksamhetens egna och samarrangemang med externa arrangörer har synliggjorts genom 
nyhetsbrev samt kontinuerlig uppföljning på kfkl.se som hade 28 572 (+22%) sidvisningar under 
året. Av dessa är just utbildningar och evenemang de mest välbesökta.  
 

Förbundet har samverkat kring kommunala utvecklingsfrågor utifrån projektet Digitala 
Kommuner i Kalmar län. En gemensam samverkansprocess togs och förankrades med LänsIT-
rådet. Ett nytt nätverk skapades med 27 personer från länets alla kommuner. Projektet har lyft 
fram behovet av att kommunerna deltar i en digital mognadsmätning genom Dimios. 3–4 
kommuner har genomfört eller är på gång. Förbundet har även tagit fram e-learningutbildning 
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inom digitalisering som publicerats på den nya kursportalen samt genomfört tre kurser med 
styrelsen och kommunchefer samt faciliterat certifieringskurser för 27 digitala ledare.  

 

Hälsa och social välfärd 
Kommunförbundet utgör den regionala samverkans- och stödstrukturen för Kalmar läns 
kommuner inom områdena socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. Det innebär att vi 
är en stödfunktion för samverkans- och kunskapsutveckling i syfte att uppnå en mer jämlik, 
jämställd och evidensbaserad socialtjänst. Under 2021 arbetade vi vidare inom huvudområdena 
Barn och unga, Missbruk, Psykisk hälsa och Äldre med insatser kopplade till socialtjänstens 
nationellt antagna kunskapsstyrningsmodell. Kommunförbundet fick även under året ett utökat 
uppdrag att arbeta med Nära vård. 
  
Kommunförbundet har under 2021 rekvirerat statliga stimulansbidrag åt kommunerna 
sammanlagt 34,8 miljoner kronor för omställning till en mer god och nära vård. 400 tkr har 
också rekvirerats för insatser inom kvinnofrid.  
  
Kommunförbundet sammankallar varje månad länets socialchefsnätverk, nu med Nära vård 
som en stående punkt. Socialchefsnätverket har avsatt medel från statsbidraget för nära vård 
till en processledare för att stödja kommunernas arbete i omställningen till en mer god och nära 
vård. Medel har även avsatts för att arbeta med att skapa en mer sammanhållen 
länsgemensam målsättning och strategisk riktning för socialtjänsterna i länet samt för att se 
över länets Hemsjukvårdsavtal. Ett par gånger om året sammankallas även social- och 
omsorgsnämndsordförande tillsammans med socialchefsnätverket.   
  
Utvecklingsledarna har anordnat utbildningar och inspirationsdagar. De har genomförts utifrån 
kommunernas behov inom Hälsa och social välfärds huvudområden.  
  
Förberedelser har skett inför den nationella kompetenssatsningen Yrkesresan, som länets 
kommuner tackat ja att ingå i, bland annat har ett förslag på regional projektplan för Yrkesresan 
Barn och unga tagits fram.  
 
Nya överenskommelser och samverkan  

Inom ramen för Länsgemensam ledning i samverkan mellan kommuner och regionen har 
framtagande av handlingsplaner och praktiska anvisningar skett fortlöpande inom områdena 
Barn och unga, Missbruk, Psykisk hälsa, Äldre och Brukarmedverkan. Samtliga samordnande 
grupper har haft stort fokus på att kvalitetssäkra arbetet med SIP (samordnad individuell plan).  
 
Ett förslag till Överenskommelse Familjecentraler Kalmar län är klar och har under året 
implementerats. Samverkansöverenskommelse för barn och unga placerade utanför det egna 
hemmet är beslutad och implementering påbörjad. Underlag är framtagen för hur 
verksamheter i länet kan involvera unga brukare. Det har också tagits fram en 
överenskommelse för brukarmedverkan under året.  
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Förbundet har hjälpt olika nätverk i kommunernas socialtjänst med att driva aktuella frågor till 
exempel kontakt med LNU gällande VFU-avtal, handledarutbildning, KLT-frågor och annan 
samverkan med regionen.  
 

Fokusområden 

Modellen för fokusområden med projekt och temadagar som antogs av presidierna för länets 
social- och omsorgsnämndsordförande under 2020 har under 2021 fastslagits. Fokusområden 
för 2022: 
 

- Barn och unga: Förebyggande och hälsofrämjande arbete, Fysiskt och psykisk hälsa, I 
väntan på BUP.  

- Missbruk och psykisk hälsa: Förebyggande och hälsofrämjande insatser, Samsjuklighet, 
Skapa sysselsättning.  

- Äldre: God och Nära vård, Digital utveckling välfärdsteknik, Hemsjukvård.  
  
Barn och unga  

Tidiga samordnade insatser (TSI) har varit i gång i tre olika pilotgrupper under hela året och 
kommunförbundets utvecklingsledare samordnar arbetet. De lokala samarbetsgrupperna har 
under året jobbat vidare kring tema särskolebedömning, barn med drogmissbruk, samordnad 
individuell plan (SIP), hemmasittare, våld, föräldraskapsstöd och barn med neuropsykiatriska 
bekymmer tidig upptäckt. Det har också planerats för en länsövergripande digital 
ungdomsmottagning som ett projekt. 
  
Äldre  

Samordnande grupp Äldre har arbetat med den länsgemensamma handlingsplanen och med 
äldres psykiska hälsa. De har bland annat arbetat med preventiva insatser inom psykisk hälsa, 
palliativ vård och med att samla länets upplevelser av pandemin i förhållande till de utredningar 
och granskningar som gjorts nationellt. Äldregruppen har också genomfört en 
kvalitetsgranskning av SIP, vilket var uppskattat av kommunerna och som gett ett bra underlag 
för fortsatt arbete både lokalt och länsövergripande. 
 
Brukarmedverkan  

Samverkansområdesgruppen Brukarmedverkan har arbetat med brukardialog kopplat till 
psykisk hälsa. Ett arbete har också gjorts där Intressebanken marknadsförts mot en yngre 
målgrupp med hjälp av material utformat av ungdomar.  
 
Psykisk hälsa  

Samordnande grupp psykisk hälsa har haft ett stort fokus på arbetet med den regionala 
handlingsplanen för suicidprevention i Kalmar län. Riktlinjer för efterlevandestöd har påbörjats, 
Utbildning i psyk e-bas äldre har tillgängliggjorts för kommunerna. Utbildning har genomförts i 
YAM som är ett program för skolelever som främjar och utvecklar färdigheter att möta livets 
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svårigheter och öka kunskap om psykisk hälsa. Det har också utbildats i MHFA första hjälpen till 
psykisk hälsa. En genomgång av arbetet med Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) i 
kommunerna har genomförts som lett till utbildningsinsatser och framtagande av 
utbildningsmaterial. Det har också gjorts en översyn av hur kommunerna och regionen arbetar 
med spelmissbruk vilket lett till att gemensamma utbildningar kommer hållas tillsammans med 
länsstyrelsen. 
 
Nära vård 

Arbete har bedrivits för ökad samverkan mellan huvudmännen och för gemensamma steg i 
utvecklingen kring en Nära Vård. Flera av länets social-/omsorgsnämnder är besökta, vissa mer 
en än gång för att introducera och utbilda i vad nära vård är och vad det kan innebära för 
kommunerna. Även kommunstyrelser och koncernledningar har besökts på samma tema. Ett 
sjuttiotal besök i olika forum har genomförts i olika ledningsgrupper, chefsgrupper och 
arbetsgrupper.   
 
I september hölls en ”startskottseftermiddag” som ett första steg mot en gemensam målbild 
för Nära Vård-omställningen. 
 
Brukardialoger har genomförts för att lyssna in vad länets invånare har för behov och önskemål 
i Nära vård-arbetet.  
 
Det har också formerats en gemensam systemledning med tjänstepersoner från 
kommunförbundet och regionen där man tillsammans driver ett gemensamt strategiskt 
omställningsarbete.  
 
E-hälsa och välfärdsteknik  

Verksamhetssystemet Cosmic har kartlagts i kommunerna och kommunförbundet har ingått i 
en förstudie hur man ska kunna integrera Cosmic med Procapita.  
  
Tillsammans med eHealth Arena har det genomförts samverkansfrämjande och 
kompetensutvecklande åtgärder inom e-hälsoområdet exempelvis har en process för 
företagsvisningar tagits fram.  
 
Arbetsmarknad och integration 

Under året har fokus varit på arbetet med projektet Fortsatt Samverkan leder till arbete. 
Projektet som har en total budget 36,6 miljoner kronor (varav ESF-stöd 17,2 miljoner) har under 
2021 erbjudit deltagande kommuner en rad aktiviteter för att stärka länssamverkan och 
underlätta individers etablering i samhället.  
 
Projektet har utvecklade metoder som bidragit till att individer kunnat ingå i ett 
helhetsperspektiv som ökat deras delaktighet i insatserna. Under året har arbetsgrupper 
utvecklats inom en rad prioriterade områden såsom bristfälligt språk, näringsliv, sökandelots, 
Arbetsförmedlingen och personer som faller mellan stolarna. Viktiga plattformar har varit de 
nätverk som projektet erbjuder. 
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En rad insatser har genomförts genom Kommunförbundets samordning av AME-
chefsnätverket i länet. Däribland en kartläggning av det kommunala aktivitetsansvarsarbetet i 
länet, myndighetssamverkan och planering av nätverksträffar. 
 
Kommunförbundet har varit representerade i såväl integrationsrådet som i dess beredning. 
 
Miljösamverkans arbete 

Miljösamverkan Sydost samordnar tillsynsmyndigheterna inom livsmedel-, miljö- och 
hälsoskyddsområdena i Gotlands och Kalmar län sedan 2003.  
 
Under 2021 genomfördes följande projekt: Uppföljande tillsyn hos räddningstjänsten med fokus 
på PFAS, Klimatanpassning i tillsynen, Riktlinjer för oljeavskiljare och fortsättning av projektet 
om Nedlagda kommunala deponier som pågått sedan 2010.  
 
Årets livsmedelsprojekt handlade om kontroll av spårbarheten för kött och ägg. Utöver 
temadagar knutna till projekten genomfördes övriga planerade temadagar.  
 
För mer information se årets verksamhetsberättelse här: miljosamverkansydost.se 
 

Unga och utbildning 
 
Under 2021 firade AV-Media Kalmar län 50 år som verksamhet. AV-Media arbetar löpande med 
att återkoppla information och förmedla sin kompetens till de som arbetar inom länets skolor 
och förskolor. 
 
En del av uppdraget är det omvärldsbevakande. AV-Media inspirerar och utbildar skolpersonal i 
flera kanaler. Dels genom nyhetsbrev till en stor grupp prenumeranter (cirka 4500), 
kommunikation på Facebook och hemsidan. Besöken på www.avmkl.se ökade med 20% från 
fjolåret, med 80 000 sidvisningar. Mest besökta sidor var Digitalt Escaperoom och Filmtips 
kring skolämnen, kalenderhändelser och aktuella händelser i samhället.  
 
Strömmad film, ett använt verktyg i skolan 

Verksamheten kan konstatera en fortsatt stor tillströmning av elevkonton i Mediekatalogen 
under året, en ökning som började redan 2020 till följd av pandemin och distansundervisning. 
 
Under året strömmades filmer ännu mer än tidigare; 337 000 gånger (+17%). Alla kommuner 
och gymnasieförbundet är aktiva användare av Mediekatalogen. Varje elev i länet har i snitt 
strömmat 11,6 filmer under året, en rejäl ökning jämfört med 9,8 filmer under 2020. 
 
Efter sommaren lanserade plattformsleverantören SLI en ny sajt för strömmad film med 
moderniserad sökfunktion. Mediekatalogen är tillgänglig dygnet runt, året runt. Löpande arbete 
görs med att köpa in film för strömmande visning för länets alla lärare och elever. Samtliga 
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filmer granskas innan beslut tas om inköp. Kvalitet, åldersanpassning, reklamfritt och inköpt 
med rättigheter som gör att länets skolor och förskolor får använda filmer och poddar för 
utbildning och kunskapsinhämtning.  
 
AV-Media samarbetar även med Utbildningsradion (UR) och tillhandahåller via Mediekatalogen 
deras material som riktar sig mot skolan. Allt för att det enkelt ska finnas samlat för lärare att 
använda i undervisningen. 
 
Skolorna lånar utrustning 

651 utlån av utrustning, så som programmeringsrobotar, läsplattor med mera, gjordes under 
året. Det är 15% mindre gentemot 2020.  
 
Nätverk och samarbeten 

Kommunförbundet samordnar nätverk för länets skolchefer och IT-pedagoger. Vi deltar också i 
nationellt nätverk för IT-pedagoger och inom Globala skolan, LNU och Regional Digital Agenda. 
 
På filmsidan har vi nätverk och samarbeten med andra mediecentraler i landet, 
Utbildningsradion, filmregion Sydost för att stärka filmens roll i skolan, filmleverantörer och 
Svenska filminstitutet. 
 
AV-Medias kurser 

Under året har 123 kurstimmar anordnats för länets pedagoger. Syftet är att inspirera och 
utveckla den pedagogiska användningen av digitala verktyg och möjligheter som sedan leder 
till att fler pedagoger i länet blir bekväma i användandet och att elever motiveras till bra och 
utvecklande studier. En snabbare väg för skolledning/pedagoger att få kunskap kring inköp och 
pedagogisk användning av digital teknik. Kommunerna har framför allt deltagit i kurser inom 
Digitalt berättande/film, Digitalt escaperoom, Programmering och MIK. 
 
Skolövertag anordnades i samarbete med Linnéuniversitetet för pedagoger f-6 samt 
fritidslärare. 
 
Under året hade vi 13 500 visningar på vår Youtubekanal, där klipp om hur man skapar konto är 
populärt samt de naturvetenskapliga experimenten som filmades 2017 är fortsatt populära. 
 
Barn- och ungdomsnätverket 

Barn-och ungdomsnätverket har utifrån projektet ”Regional samverkan kring ungas uppväxt” 
satsat på att avsluta grundutbildningen Barnrättskoordinatorer för 40 deltagare. Där var alla 
länets kommuner representerade och som leddes av SKR. Utifrån detta så har även fokus legat 
på planering av vidare behov kring kompetensutveckling och samverkansfrågor inom barnrätt. 
Förarbete, genomförande och vidare planering av årets Lupp-undersökning har genomförts 
under året samt även satsats på att få med de fristående gymnasiala skolorna. 
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Förutom själva barn-och ungdomsnätverket så har det även startats upp ett 
ungdomssamordnarnätverk på efterfrågan från kommunerna. Syftet är att stötta de 
ungdomssamordnare som är själva i sin roll. Deltagande kommuner är för närvarande 
Borgholm, Emmaboda, Oskarshamn och Torsås. 
 
Som en regional aktör och samordnare av barn-och ungdomsnätverket i länet så har vi även 
kontinuerliga avstämningsträffar mellan de regionala aktörerna. Vi tillhandahåller 
omvärldsbevakning via nyhetsbrev. 
 

Personal 
Personalantalet har varierat under 2021 och årssnittet i antalet årsheltider har legat på 24,76. 
Den stora majoriteten jobbar heltid. Sjukfrånvaron har under året legat på 0,9%, jämfört med 
2020 års 2,51 %. 
 
Under 2021 har kostnader för personal som varit sjuka minskat personalkostnaderna med 
40tkr, vilket innefattar personalens karensavdrag och sjuklön. 
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Resultat och ställning 
  

Flerårsöversikt           

            

Allmänna förutsättningar 2021 2020 2019     

Antal medlemmar 12 12 12     

Medelantalet anställda 25 23 23     

            

Resultat (tkr)           

Verksamhetens intäkter 79 257 61 668 47 507     

Verksamhetens kostnader -79 555 -60 505 -38 834     

Verksamhetens resultat -298 1 163 8 673     

Resultat från finansiella investeringar -28 -11 -2     

Årets resultat 19 663 5 109     

            

            

Ekonomisk ställning           

Eget kapital (tkr) 5 791 5 772 5 109     

Soliditet (%) 38,43 30,03 27,50     

            

Definitioner 
Eget kapital - Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder. 
 
Soliditet (%) - Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för 
uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. 
  
Kommentar till flerårsöversikten 
Det är kraftig ökning av omsättning mellan åren. Från 47,5 mnkr till 61,7 mnkr till 79,3 mnkr. Allt 
eftersom verksamheten kommit igång har förbundet lyckats att få fler bidrag att transferera till 
olika kommunala åtaganden. 
  

Förändring av eget kapital (Tkr) 
  Balanserat Summa 
  kapital kapital 
Belopp vid årets ingång 5 772 5 772 
Årets resultat 19 19 
      
Belopp vid årets 
utgång 5 791 5 791 
      

Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning 
med noter. 
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Resultaträkning 
Tkr 

Not 2021-01-01 
-2021-12-31 

2020-01-01 
-2020-12-31 

Verksamhetens intäkter         
Bidrag   57 912   40 109 
Nettoomsättning    21 040   21 285 
Övriga verksamhetsintäkter    305   274 
    79 257   61 668 
          
Verksamhetens kostnader         
Kostnader för varor, material och vissa köpta 
tjänster   -826   -895 
Övriga externa kostnader   -10 868   -10 954 
Utbetalda bidrag   -48 896   -33 084 
Personalkostnader 2 -18 954   -15 561 
Avskrivningar och nedskrivningar   -11   -11 
    -79 555   -60 505 
          
Verksamhetsresultat   -298   1 163 
          
Resultat från finansiella poster         
Räntekostnader och liknande resultatposter   -28   -11 
    -28   -11 
Resultat efter finansiella poster   -326   1 152 
          
Bokslutsdispositioner 3 355   -299 
Resultat före skatt   29   853 
          
Skatt    -11   -192 
Årets resultat   19   663 
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Balansräkning 
Tkr 

Not 2021-12-31 2020-12-31 

TILLGÅNGAR         
          
Anläggningstillgångar         
          
Materiella anläggningstillgångar         
Inventarier, verktyg och installationer 4 21   32 
    21   32 
          
Finansiella anläggningstillgångar         
Andelar i koncernföretag 5, 6 500   500 
    500   500 
Summa anläggningstillgångar   521   532 
          
Omsättningstillgångar         
          
Kortfristiga fordringar         
Kundfordringar   7 296   5 492 
Övriga fordringar   41   34 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   1 128   67 
    8 465   5 593 
          
Kassa och bank   11 247   19 377 
Summa omsättningstillgångar   19 712   24 970 
         
SUMMA TILLGÅNGAR   20 233   25 502 
          
EGET KAPITAL OCH SKULDER         
          
Eget kapital         
Balanserat kapital   5 772   5 109 
Årets resultat   19   663 
Summa eget kapital   5 791   5 772 
          
Obeskattade reserver   2 044   2 399 
          
Kortfristiga skulder         
Leverantörsskulder   1 966   957 
Aktuella skatteskulder   672   1 953 
Övriga skulder   1 277   2 023 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   8 483   12 398 
Summa kortfristiga skulder   12 398   17 331 
          
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   20 233   25 502 
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Noter 
Tkr 
  
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
  
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  
  
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 
  
Intäktsredovisning 
Bidrag 
En transaktion i vilken föreningen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att 
ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller 
tjänsten erhålls därför att föreningen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om 
föreningen har en skuld till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag.  
  
Föreningen redovisar samtliga erhållna bidrag såsom en intäkt medan utbetalda bidrag 
redovisas under verksamhetens kostnader.  
  
Nettoomsättning 
Administrativ ersättning redovisas vid inbetalningar från medlemmar och intäktsredovisas över 
den tidsperiod som avses.  
  
Försäljning av konferenser och kurser redovisas i enlighet med försäljningsvillkoren. 
Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.  
  
Anläggningstillgångar 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.  
  
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt 
restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: 
  
Inventarier, verktyg och installationer 5 år   
      

Finansiella instrument 
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i 
balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella 
tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har 
löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är 
förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när 
förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. 
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Andelar i dotterföretag 
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella 
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt 
förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. 
 
Kundfordringar/kortfristiga fordringar 
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp 
som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 
  
  
Låneskulder och leverantörsskulder 
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas 
vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med 
hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det 
redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas. 
  
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld 
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i 
balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett 
nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden 
avses ske. 
  
Leasingavtal 
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella 
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 
  
Inkomstskatter  
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, 
utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande 
skatteeffekter redovisas i eget kapital. 
  
Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de 
anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester och betald 
frånvaro. Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal 
eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en 
tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 
  
Uppskattningar och bedömningar 
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens 
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då 
bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter 
och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet 
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av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte 
annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa 
uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.  
  
Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms 
kunna innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar 
och skulder under nästa räkenskapsår. 
 
Not 2 Medelantalet anställda 
  2021 2020   
        
Medelantalet anställda 25 23   
        

  
Not 3 Bokslutsdispositioner 
  2021 2020   
        
Avsättning till periodiseringsfond 0 -299   
Återföring från periodiseringsfond 355 0   
  355 -299   
       

  
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 53 53   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 53 53   
        
Ingående avskrivningar -21 -10   
Årets avskrivningar -11 -11   
Utgående ackumulerade avskrivningar -32 -21   
        
Utgående redovisat värde 21 32   
        

 
Not 5 Andelar i koncernföretag 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 500 500   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 500 500   
        
Utgående redovisat värde 500 500   
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Not 6 Specifikation andelar i koncernföretag 
  
Namn 

Kapital- 
andel 

Antal 
andelar 

Bokfört 
värde   

Kommunernas hus i Kalmar AB 100 5 000 500   
      500   
          
  Org.nr Säte   
Kommunernas hus i Kalmar 
AB 556190-8368 Kalmar   
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Tjänsteskrivelse Sida 

1(1) 

Datum 

2022-08-25 
Referens 

  
 
Socialförvaltningen  
Anna Kindström 

 Id 
 

 
 Socialnämnden 

Kommunens revisorer 
Kommunfullmäktige  
 

 

Rapportering av förekomsten av ej verkställda beslut enligt SoL 
och LSS kvartal 2 2022  
Rapporteringen avser år 2022 kvartal: 2 (april, maj, juni) 
Ansvarig nämnd: Socialnämnden  
 

Man/kvinna Verksamhets-
område 

Insats Beslutsdatum/datum 
för avbrott   

Orsak till dröjsmål 

K SoL ÄO Särskilt boende 2021-09-21 Resursbrist 

K SoL ÄO Särskilt boende 2022-02-18 Resursbrist 

 
 
Underskrift av ansvarig 
 
 
 
Anna Kindström 
Kvalitetssamordnare 
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Remiss Sida 
1 (1) 

2022-07-04 Ärendenr  
2022/284 

   

 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige 
Presidium    

Id  
2022.2932 

 
 
Motion om skyltning till badplatsen i Storebro 
 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Ärendet  
Anneli Jakobsson (-) och Kjell Jakobsson (-) föreslår i sin motion att kommunen ser över möjligheterna 
att sätta upp en skylt till badplatsen i Storebro. De menar att en del turister har svårt att hitta dit.  
 

Beslutsunderlag 
Motion om skyltning till badplatsen i Storebro, KS 2022.2815 
 
 
 
Leif Larsson (C) 
Kommunfullmäktiges ordförande
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Vimmerby 2022-07-03 

Motion om skyltning av badplatsen i Storebro 

I Storebro, vid smedstugorna finns det en skylt där det står rektorsgatan till höger om herrgården om 
man kommer norrifrån men det finns ingen skylt som talar om att det ligger en badplats där. För oss 
som bor på orten vet ju vart den ligger men en del turister har svårt att hitta. Med anledning av 
ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta 

-Att se över möjligheterna att sätta upp en skylt som tydligt visar att det finns en badplats där. 

 

Anneli Jakobsson 

Kjell Jakobsson

55



Remiss Sida 
1 (1) 

2022-08-31 Ärendenr  
2022/333 

   

 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige 
Presidium    

Id  
2022.3220 

 

Motion om blommor på grönområdet vid vattentornet i Vimmerby 
 

Förslag till beslut 
Motionen får ställas.  
 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Ärendet  
Anneli Jakobsson (-) och Kjell Jakobsson (-) föreslår i sin motion att kommunen ser över området vid 
vattentornet och om förutsättningarna anses vara det rätta, plantera färgglada blommor, buskar och/eller 
fruktträd. De föreslår också kommunen att planera för sittplatser för besökare vid sidorna av 
vattentornet. 
 

Beslutsunderlag 
Motion om blommor på grönområdet vid vattentornet i Vimmerby, KS 2022.3218 
 
 
 
Leif Larsson (C) 
Kommunfullmäktiges ordförande
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Vimmerby 2022-08-29 

Motion om blommor på grönområdet vid vattentornet i Vimmerby 

 

Vid området kring vattentornet (ovanför Blåsekulle) ser det ganska trist ut med lågt, och på sina 
ställen gulnande gräs vilket lätt skulle kunna göras om till en idyllisk blomstrande färgprakt, till nöje 
och nytta, dels för människor som bor vid området men även för förbipasserande och sist men inte 
minst, för alla pollinerare. Det skulle gå att sätta blommor, färggranna buskar, fruktträd eller en mix 
av allt, bara fantasin kan sätta gränser. Sittplatser skulle inte heller vara fel. Med anledning av 
ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta 

-Att se över området vid vattentornet och om förutsättningarna anses vara det rätta, plantera 
färgglada blommor, buskar och/eller fruktträd 

-Att ha med i planeringen om sittplatser för besökare vid sidorna av vattentornet. 

Anneli Jakobsson 

Kjell Jakobsson
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Datum

Vimmerby 2022-06-21
kommun

 

Revisorerna

Till

Socialnämnden

Kommunfullmäktige för kännedom

Granskning gällande nyanlända och insatser för att bli självförsörjande

Revisorerna i Vimmerby kommunhar gett KPMGi uppdrag att granska insatserföratt bli självförsörjande
medsärskilt fokus på nyanlända.

Granskningensslutsats är att socialnämndeni flera delar bedriver en ändamålsenlig verksamhet föratt få

mottagarna av ekonomiskt bistånd att bli självförsörjande medandet finns förbättringspotential i andra. Vi
grundar vår bedömning på att arbetssättet på vilket handläggning av arbetsmarknadsinsatser sker delvis är

ändamålsenligt. Flera delari arbetet fungerar väl och det finns en god samverkan mellan personalgrupperna.
Samtidigt framkommeratt momenten i handläggningsarbetet behöverytterligare synkroniseras och

struktureras.

Resultatet av granskningen redovisasi sin helhet 1 bifogad revisionsrapport.

Vi emotser socialnämndens svar senast den 26 september 2022 med uppgifter om vidtagna eller planerade
åtgärder avseende de bedömningar som återfinns i rapporten.

För kommunens revisorer

AA
Roland Ilemark

Ordförande
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kPmG!
Vimmerby kommun
Nyanlanda och insatserföratt bli självförsörjande

2022-06-21

Sammanfattning

Vi har av Vimmerby kommunsrevisorer fått i uppdrag att granska socialnämndens

arbete med att stödja personer med försörjningsstöd att bli självförsörjande. Det är
insatsertill nyanlända som är fokus för granskningen. Uppdraget ingåri

revisionsplanen för år 2022.

Antalet nyanlända som tagits emot för bosättning i Vimmerby kommun har som för

övriga kommuneri landet varierat mycket över åren. Under en period under 2010-talet
ökade mottagandet med en kulmen runt 2016. Arbetet med att etablera dessa
nyanlända på arbetsmarknaden kvarstår delvis fortfarande. Data visar på att färre
nyanlända i Vimmerby kommungårtill arbete efter att ha genomfört det tvååriga
etableringsprogrammet. Samtidigt tycks en högre andel vara i arbete i Vimmerby efter

fyra till sex års vistelse, än vad som är fallet i både jämförbara kommunerochi riket

Vår sammanfattande bedömning är att socialnämndeni flera delar bedriver en
ändamålsenlig verksamhetför att få mottagarna av ekonomiskt bistånd att bli

självförsörjande medandet finns förbättringspotentiali andra.

Vi grundar vår bedömning på att arbetssättet på vilket handläggning av

arbetsmarknadsinsatser sker delvis är ändamålsenligt. Flera delar i arbetet fungerar väl

och det finns en god samverkan mellan personalgrupperna. Samtidigt framkommeratt

momenteni handläggningsarbetet behöverytterligare synkroniseras och struktureras.

Det finns verktyg framtagna för att strukturera handläggningen av

arbetsmarknadsinsatser, som användsi flera kommuner. Genom dessa struktureras
arbetet och detblir tydligare vilken information som ska tas in när i processen. Det går

också att lättare få ut statistik om deltagarnas behov som kan användas som

beslutsunderlag gällande vilka insatser som bättre matcharindividens faktiska behov.

Det finns anledning för förvaltningen att utreda förutsättningarna för att implementera

något av dessa verktyg.

Vidare grundas bedömningen på att nämndens insatser bedömstäcka flera sorters
behov av stöd. Vi bedömer samtidigt att nämnden behöverta fram underlag om

målgruppens behov för att säkerställa att de insatser som ges är de som ger bäst

effekt. Vidare konstateras att nämnden i huvudsakharen tydlig styrning av

verksamheten medinriktningen egenförsörjning.

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderarvi socialnämndenatt:

— Säkerställa att en beskrivning för hela processen gällande arbetsmarknadsinsatser
som både gäller försörjningsstödsenheten och enheten för arbetsmarknad och

integration fastställs

— Utredaförutsättningarna för att implementera något av de verktyg som finns för
handläggningen av arbetsmarknadsinsatser

— Utreda behovet av och förutsättningarna för att utveckla egna verksamheter inom

enhetenför arbetsmarknad och integration

© 2022 KPMGAB.All rights reserved.
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2.1

KPMG
Vimmerby kommun

Nyanlända och insatserför att bli självförsörjande

2022-06-21

Inledning/bakgrund

Efter den stora flyktingvågentill Europa under 2015 har frågan om nyanlända

flyktingars integration och etablering på arbetsmarknaden kommit i fokus. Varje
nyanländ som fått uppehållstillstånd ska utifrån sina förutsättningar få professionellt
stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, kommai arbete och klara sin egen

försörjning.

Arbetsförmedlingen har genom lagen (2017:584) om ansvarför etableringsinsatserför

vissa nyanlända invandrare ett övergripande ansvarför vissa nyanlända personers
etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Arbetsförmedlingen ansvarar bland
annat för etableringsprogrammet. Genom programmet ges den nyanlände undertvå år

rätt till olika insatser, under tiden den nyanlände får en ersättning utbetald av staten.
Kommunerna har ansvarför vissa insatser inom ramenför etableringsprogrammet,till

exempel SFI. Det harvisat sig att kommunerna också behöver gå in medinsatserefter

det att den nyanlände genomgått programmet. Det kan handla om ekonomiskt bistånd
och arbetsmarknadsinsatser. Kommunala arbetsmarknadsinsatser har ökat i betydelse

i och med att staten harretirerat på områden inom arbetsmarknadspolitiken.

Ovanstående haridentifierats i de förtroendevalda revisorernas risk- och

väsentlighetsanalys.

Syfte, revisionsfråga och avgränsning

Syftet med granskningen är att bedöma om socialnämndenbedriver en ändamålsenlig

verksamhetför att få mottagarna av ekonomiskt bistånd att bli självförsörjande. Särskilt

fokus kommeratt riktas mot insatsertill skyddsbehövande ochtill de som kommit som
anhöriga till sådana.

För att uppnå syftet har nedanstående revisionsfrågor besvarats.

e Hur har antalet kommunmottagna inom flyktingmottagandetvarierat mellan

åren? I vilken omfattning har de mottagna stannat kvar i kommunen? Hur
många av de som genomgåretableringsprogrammet börjar arbeta eller studera
efter 90 dagarfrån det att programmet avslutades? Hur ser det ut med
förvärvsfrekvensen hos målgruppen?

e Har nämndenentydlig styrning av verksamheten medinriktningen
egenförsörjning?

e Används ändamålsenliga arbetsmetoderför att bedöma behov av insatserna?

e Görs enindividuell planering och uppföljning?

e Finns en god samverkan mellan personal som handläggerrätt till insatser och

arbetsmarknadsenhet?

e Finnstillgång till insatser att erbjuda? Är insatserna anpassadetill målgruppen?

e Finns en kommunövergripande samverkan mellan kommunala verksamheteri
arbetet?
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Vimmerby kommun

Nyanlända och insatser föratt bli självförsörjande

2022-06-21

Granskningen fokuserar på nämndens arbete med personer som har kommittill
Sverige som skyddsbehövande eller som anhörig till en sådan. Granskningen avser

insatser som ges underetableringsprogrammet och därefter.

Revisionskriterier

Vi harutgått från följande revisionskriterier.

e Socialtjanstlagen

e Socialstyrelsens allmänna råd (2013:1) om ekonomiskt bistånd

e Ekonomiskt bistånd — Handbokför socialtjänsten, Socialstyrelsen

Metod

Granskningen har genomförts genom intervjuer, dokumentstudier och en

aktgranskning om 15 akter. Intervjuer har genomförts med individ- och

familjeomsorgschef, chef för försörjningsstödsenheten, chef för enheten för

arbetsmarknad och integration samt handläggande personal. Ett antal dokument
kommeratt analyseras och granskas. Det handlar bland annat om riktlinjer för

ekonomiskt bistånd, rutiner och processbeskrivningar samt uppföljningsdokumentation.
Genom aktgranskningen undersöks förekomsten och kvaliteten på den individuella

planeringen av insatser.

Statistiska uppgifter för ett par nyckeltal som är relevanta för området hartagits in från

databasen Kolada.I alla dessa fall har Vimmerby jämförts med alla kommuner (ovägt
medel), vilket innebäratt det visas ett ovägt medelvärde för alla kommuner som harett
inrapporterat värde på nyckeltalet. Den andra jämförelsepunkten är liknande

kommuner, integration. Den bygger på viktningen av antal asylsökande 2090,

befolkning 2596, andel utrikes födda exklusive EU/EFTA 25960 och antal

kommunmottagnai flyktingmottagandet 30%. I Vimmerbysfall är de liknande

kommunerna baserat på integrationsnyckeltalet följande: Degerfors, Eda, Gällivare,

Hallstahammar, Lysekil, Tierp och Vårgårda.

Rapporten är faktakontrollerad av socialförvaltningen.
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Resultat av granskningen

Uppgifter om mottagande och arbetet med självförsörjning

Mottagandet

Antalet nyanlända som tagits emot för bosättning i Vimmerby kommun har som för
övriga kommuneri landet varierat mycket över åren. Migrationsverket började i slutet

på 1990-talet för statistik över kommunmottagandet. Under en period från 1998 fram till
2006, togs i genomsnitt emot 40-50 nyanlända per år. Under 2006 kom en topp, då 61
nyanlända med uppehållstillstånd bosattes i kommunen, då flera asylsökande från
bland annat Irak fått uppehållstillstånd. Åren efter gick mottagandetnedtill nivåerna
innan, för att återigen öka 2014 med en kulmen 2016 (210 personer). Denna gång var

orsaken det stora antalet asylsökande från 2015 som åren efter beviljades
uppehållstillstånd och bosattes ut i kommunerna. Efter 2016 minskade mottagandet

kraftigt. Detta främst på grund av inrättandet av en tillfällig lag som bland annat

föreskriveratt tillfälliga uppehållstillstånd i stället för permanenta ska vara

utgångspunkten. Minskningen förstärktes 2020 i och med pandemin, då
reserestriktioner försvårade inresa till Sverige. För 2022 spås en mindre ökning av

antalet asylsökandetill Sverige. Detta bland annat på grund av avskaffandet av
reserestriktionerna och situationen i Ryssland.'

 

1 Flyktingar från Ukraina är vanligtvis inte asylsökande och beviljas inte uppehållstillstånd för bosättning i
en kommun. Ukrainska medborgare gesi stället så kallat tillfälligt skydd, vilket inte ledertill bosättning.
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Antalet nyanlända med uppehållstillstånd som tagits emot i Vimmerby kommun,
1996-2021?

250

200
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Källa: Migrationsverket

Efter att ha analyserat uppgifter om antalet nyanlända som tagits emot för bosättning i
Vimmerby kommununderett antal år är det intressant att undersöka hur många av

dem som bor kvar. En del av de nyanlända som bosätts i en kommunflyttar vidaretill

en annan. Det kan handla om att flytta till vänner som bor i en annan kommun.

SCB har genomfört en större undersökning övertid när det gäller flyttmönster hos

nyanlända. Den stora gruppen som togs emot 2016 har följts under en period av fyra

år. Av uppgifterna framgår att 7 procent av dessa flyttade vidaretill en annan kommun

det första året. Tre år efter det år de togs emot bodde 73 procent av dem kvari
Vimmerby. Flyttmönstret hos de nyanlända i Vimmerbyskiljer sig inte markant från
medelvärdet för övriga kommuneri Sverige. Det kan dock noteras att en något högre

andel stannar kvar i Vimmerby.

 

2? För åren innan 1996 har Migrationsverket endast uppgift om mottagandettotalt i landet. Det saknas

uppgifter på exempelvis kommunnivå.
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Vidareflytt av nyanlända som bosatt sig första gången 2016, Vimmerby kommun

ochriket

 

 

    

Andel som bodde kvar under mottagningsåret 93% 89%

Andel som boddekvari slutet av mottagningsaret+1 ar 82% 80%

Andel som boddekvari slutet av mottagningsaret+ 2 ar 79% 73%

Andel som boddekvari slutet av mottagningsaret+3 ar 73% 68% 
 

Källa: SCB, Så flyttar nyanlända flyktingar under de första aren i Sverige

Uppgifter om etablering på arbetsmarknaden

Det stora antal som komi flyktingvågen 2015 och togs emot i en kommun årenefter,

har nu varit i Sverige en tid. De har tagit del av de aktiviteter som ges de första två åren
som nyanländ, inom ramenför det så kallade etableringsprogrammet, som samordnas

av Arbetsförmedlingen. Under tiden dessa insatser ges har den nyanländerätttill

etableringsersättning från staten. Efter denna period har den nyanländerätt till andra
insatser från Arbetsförmedlingen menflera av dem behöverinsatser från kommunen,

bland annat försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser, dvs. det som är fokus för

denna granskning.

Vi ska nu först analysera hur väl etableringsinsatserna som ges de första två åren

lyckas med att få de nyanlända i arbete eller studier. Av uppgifterna framgår att

andelen av de nyanlända i Vimmerby kommun som efter etableringsinsatserna går till

arbete eller studier liggeri linje med de andra jämförbara kommunerna. Det är dock
lägre än medelvärdetför alla kommunernai landet.

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90

dagar), andel (2/0)

Vimmerby

Liknande kommunerintegration,
Vimmerby, 2020

Alla kommuner(ovägt medel)
 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Andel %

Fokuserarvi pa andelen som går arbete framgåratt färre gör det i Vimmerby kommun

än både de i de jämförbara kommunerna ochi landeti övrigt. I Vimmerby gick 12
procent av de nyanländavidaretill arbete efter etableringen, medan 19 procent gjorde

det i de jämförbara kommunerna. Medelvärdetför alla kommuneri landet var 27
procent.
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Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta (status efter 90 dagar), andel (2/0)

Vimmerby

Liknande kommunerintegration,

Vimmerby, 2020

Alla kommuner(ovägt medel)

 

0 5 10 15 20 25 30

Andel %

Som framgår av uppgifterna ovan är det inte ens hälften av de nyanlända som äri

arbete efter den tvååriga etableringsperioden. För de flesta nyanlända tar det längre
tid. Lägger man på några år till så ser det annorlunda ut. Statistiska uppgifter visar
nämligen att hälften av de som varit i Sverige fyra till sex år har ett arbete. I Vimmerby

kommun hade 66 procent i den gruppen ett arbete. Det är bättre än både jämförbara

kommuner och medelvärdetförriket.

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år,
vistelsetid 4-6 år, andel (960)?

Vimmerby

Liknande kommunerintegration,

Vimmerby, 2020

Alla kommuner(ovägt medel)

 T T T T

0 20 40 60 80 100

Andel %

 

3 Definition: Antal forvarvsarbetande skyddsbehévandeoch anhoriga(flyktingar) 20-64 ar i november
månad dividerat med antal skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 ar. Med skyddsbehévande
och deras anhöriga avses personer som sökt asyl och fått uppehållstillstånd, deras anhöriga samt
kvotflyktingar. Personerna har bott i Sverige 4—6 år. Kvalitetssäkrad data om målgruppen finns från 90-
talet och framåt. Källa: STATIV från SCB.
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Bedömning

Antalet nyanlända som tagits emot för bosättning i Vimmerby kommun har som för
övriga kommuneri landet varierat mycket över åren. Under en period under 2010-talet

ökade mottagandet med en kulmen runt 2016. Arbetet med att etablera dessa
nyanlända på arbetsmarknaden kvarstår delvis fortfarande. Data visar på att färre
nyanlända i Vimmerby kommungårtill arbete efter att ha genomfört det tvååriga

etableringsprogrammet. Samtidigt tycks en högre andel vara i arbete i Vimmerby efter

fyra till sex års vistelse, än vad som ärfallet i både jämförbara kommunerochi riket.

Organisation

Socialnämnden i Vimmerby kommunsarbete för att få personer som erhåller

ekonomiskt bistånd att bli självförsörjande sker främst inom två enheter: enheten för
försörjningsstöd och enheten för arbetsmarknad och integration. Det är inom

försörjningsstödsenheten som det ekonomiska biståndet handläggs och beslut tas om
att klienten ska remitterastill arbetsmarknads- och integrationsenheten för att ta del av

kommunal arbetsmarknadsinsats. Det är även inom denna enhet som nyanlända tas
emot denförsta tiden (mottagning). Det kan bland annat handla om att ordna boende

åt dem som bosätts via anvisning och anordna samhällsorientering.

Socialnämndens styrning gentemot fler självförsörjande

Socialnämndentillämpar den så kallade balanserade styrningsmetoden, vilket innebär

bland annat att mål för verksamheten ska angesförflera perspektiv. Socialnämnden
antar därför mål inom fyra perspektiv, ekonomi, brukare/invånare,

verksamhet/medarbetare och utveckling. För perspektivet utveckling antogs 2022

målet: ”Invånare och brukare ska ges möjlighettill trygghet, säkerhet och
självständighet genom att det finns verksamhet som motsvarar behov.” Till detta mål

antogs sedan ett antal aktiviteter, vilka utgör uppdrag till förvaltningen. En av

aktiviteterna har direkt bäring på denna granskning: ”arbeta med aktiva insatserför att
öka integration, inkludering och minska utanförskap”.

Socialnämnden har även antagit riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjerna

reviderades senast 2021. Av riktlinjerna framgår bland annat att nämndenfår begära

att den som får försörjningsstöd ska delta i praktik eller annan kompetenshöjande
verksamhet. Socialtjänsten ska utreda den enskildes förutsättningar och behov och
bedöma vilken verksamhet som bäst tillgodoser dessa. Försörjningsgruppen ger

Arbetsmarknadsenheten i uppdrag att genomföra insatser enligt ovan. Riktlinjerna

används däremotinte ytterligare för att ange inriktningen på arbetet mot

egenförsörjning. Det anges inte heller något mål när det gäller väntetiderför att få träffa
en arbetsmarknadshandläggare och få ta del av arbetsmarknadsinsats.

Ett annatviktigt beslut i denna fråga tog socialnämnden 2021, då uppdraget för
enheten för arbetsmarknad ochintegration förtydligades. Historiskt har enheten främst

tagit emot deltagare remitterade från Arbetsförmedlingen. Beslutet 2021 innebaratt
fokus förflyttas mot deltagare remitterade från socialtjänsten och att målet med

insatserna är att minska behovet av försörjningsstöd.

© 2022 KPMGAB.All rights reserved.

Documentclassification: KPMG Confidential

68



3.3.1

3.4

3.4.1

KPMG!
Vimmerby kommun

Nyanlandaochinsatserforatt bli självförsörjande

2022-06-21

Bedömning

Vi bedömer att nämnden i huvudsakharentydlig styrning av verksamheten med

inriktningen egenförsörjning. Vi grundar vår bedömning på att nämnden har antagit mål

med bäring på frågan och att enheten arbetsmarknad och integrations uppdrag har
förtydligats i detta avseende. Vi anser samtidigt att inriktningen på arbetet medfördel

skulle kunna förtydligas även i nämndensriktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Handläggning av arbetsmarknadsinsatser

I våra intervjuer framförs att samarbetet mellan personalen vid enheten

försörjningsstöd och den vid enheten för arbetsmarknad och integration är god. I

intervjuerna lyfts det också upp att det finns utvecklingsområden. Arbetsprocessen har

i vissa delar upplevts som tungrodd. Det saknas en fastställd processbeskrivning med

rutiner för hur deltagarnas behov av arbetsmarknadsinsatser ska handläggas. Ett
arbete att ta fram en processbeskrivning för enheten arbetsmarknads och

integrationsenheten delar av processen har pågått under entid. Vi har tagit del av
deras arbetsmaterial. Motsvarande för försörjningsstödsenheten och hur arbetet mellan

de två enheterna ska knytas ihop är ännu inte framtagna. Personal vid enheten för

försörjning kommer under hösten genomgå en utbildning för att lära sig mer om hur
handläggning av försörjningsstöd kan ske enligt en framtagen modell kallad Instrument

Utredning och bedömning

Nyanlända som söker ekonomiskt bistånd genomgår samma process som övriga som

är bosatta i kommunen medrätt till bistånd. Processen börjar med att kontakt tas med
försörjningsstödsenheten om behov av ekonomiskt bistånd. Socialsekreterare vid
försörjningsstödsenheten tar emot ansökan, utreder och fattar beslut om rätten till

ekonomiskt bistånd. I samband med detta arbete utreds även den enskildes

försörjningshinder och en bedömning görs om arbetsmarknadsinsats är aktuell. Om det

visar sig vara fallet, skickar socialsekreteraren en remisstill enheten för arbetsmarknad

och integration. Utredningen,i vilken bland annat uppgifterna om försörjningshinder

framgår, överlämnas inte i samband med remissen.I stället har socialsekreteraren att

på remissenfylla i olika uppgifter. I våra intervjuer framkommeratt det finns synpunkter

att det är ganska mycket information som skafyllas i på remissen och att detta moment
därför fördröjer hanteringen. Vid granskningen av akter framkom att en skriftlig remiss

hade upprättats i samtliga granskade ärenden.

Efter det att remissen kommit in genomförs ett möte, på vilket klienten,

socialsekreteraren och arbetsmarknadshandläggaren deltar. Beslut tas sedan om

arbetsmarknadsinsats ska beviljas. Inom enheten för arbetsmarknad och integration

vidtar sedan ett arbete att utreda försörjningshindren för att bedöma utformningen på
insatsen. För denna uppgift finns ett särskilt formulär i verksamhetssystemet, kallat

kartläggning, som skafyllas i för att kartlägga deltagarens styrkor och svagheter. På
detta sätt samlas uppgifter in om deltagarens utbildning- arbetslivserfarenhet,

språkkunskaper och hälsoförhållanden. Av vår aktgranskning framgåratt
kartläggningarnas omfattning och kvalitet var varierande och generellt tunna. Detta
berodde främst på att uppgifter inte hadeförts in i formulärets samtliga frågor.
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Planering och uppföljning

Deltagarens arbetsmarknadsinsatser planeras genom upprättandet av
genomförandeplan. I Vimmerby sker detta i två genomförandeplaner, en från enheten

för försörjningsstöd och en från enheten för arbetsmarknad och integration. Av

intervjuerna framgåratt det är enheten för arbetsmarknad och integrations
genomförandeplan som är den mest styrande för arbetet. Vidare framgåratt tanken är

att det framöver endast ska finnas en genomförandeplani ärendet.

Av vår aktgranskning framgår att det fanns en genomförandeplan i samtliga granskade

ärenden. Två av femton genomförandeplaner var dockinaktuella.
Genomförandeplanerna innehöll information om mål, delmål och vilka insatser som

skulle ges.

Av intervjuerna framgår att genomförandeplanen ska följas upp vid behov, dock minst
en gång i halvåret. På genomförandeplanenfinns ruta för att dokumentera
uppföljningen. Detta för att uppföljningen ska fokusera på genomförandeplanens mål

och delmål. I vår aktgranskning hade sex ärenden pågått längre än sex månader.I
inget av dessa hade en regelrätt uppföljning utifrån genomförandeplanens mål och

delmål dokumenterats inom föreskriven tid. Av ärendenas journalanteckningar framgår

dock att handläggaren haft kontakter med deltagaren m.fl. Generellt håller

anteckningarna god kvalitet. I två av ärendena har anteckningarna plötsligt avbrutits

utan att någon förklaring ges.

Bedömning

Vi bedömeratt arbetssättet för att handlägga arbetsmarknadsinsatser är delvis

ändamålsenligt.

Vi grundar vår bedömning på att det finns en god samverkan mellan berörda

personalgrupper. Av vår aktgranskningen framgår att ärenden remitteras skriftligt,

behov av insats utreds och genomförandeplaner upprättas. Samtidigt framkommeratt

det finns förbättringsområden. Momenten i handläggningsarbetet behöverytterligare
synkroniseras och struktureras. Uppgifter om den nyanländes behov av insats samlas

in av personal på båda enheterna, utan någon smidig informationsöverföring.
Planeringen av insatser sker idag genom två genomförandeplaner. Av aktgranskningen

framkommer behov av att utveckla uppföljningen av genomförandeplanens mål och

delmål. Det saknas en gemensam processbeskrivning som beskriver de båda
enheternas arbete, från ansökan om ekonomiskt bistånd till utförandet av en

arbetsmarknadsinsats. Det är positivt att ett sådant arbete håller på att slutföras inom

enheten för arbetsmarknad ochintegration.

Det finns verktyg framtagnaför att strukturera handläggningen av

arbetsmarknadsinsatser som användsi flera kommuner. Genom dessastruktureras

arbetet och detblir tydligare vilken information som ska tas in när i processen. Det går
också att lättare att få ut statistik om deltagarnas behov som kan användas som

beslutsunderlag gällande vilka insatser som bättre matchar individens faktiska behov.
Det finns anledning för förvaltningen att utreda förutsättningarna för att implementera

 

4 Exempelvis Instrument X och Förutsättningar för arbete (FIA).
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något av dessa verktyg. Det är positivt att personal från den ena av de två berörda

enheternalär sig mer om metoden.

Arbetsmarknadsinsatseratt tillgå

Vi har ovan beskrivit handläggningen av rätten till arbetsmarknadsinsats. I detta avsnitt
beskriver vi och bedömer genomförandet av insatser (verkställighet).

Det finns en stor variation mellan kommunernas upplägg för arbetsmarknadsåtgärder.
Socialnämnden i Vimmerby kommunharvalt att i stor utsträckning arbeta gentemot
den öppna arbetsmarknaden. Nämndendriver inte egna verksamheter, såsom

snickerieretc.

Grundeni arbetet i Vimmerby kommun utgår från metoden Supported Employment, en
metodför arbetslivsinriktad rehabilitering för personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden. Syftet är deltagaren kan få eller behålla en anställning på den öppna
arbetsmarknaden. Upplärning och träning skeri första hand på den arbetsplats där
individen ska arbeta. Därför kräver inte arbetsmetoden att den kommunala

arbetsmarknadsverksamheten ska ha egna verkstäder och arbetsplatser. Stödet som

ges riktas bådetill personen som är på väg mot en anställning ochtill arbetsgivaren
och arbetskamraterna.

Med metoden, Supported Employment, som grund ges nedanståendeinsatser.

e Praktik

För deltagare som harhaft en kortvarig frånvaro från arbetsmarknaden och saknar

arbetshinder. Syftar till att deltagaren ska få komma ut på arbetsmarknaden och skapa
arbetsgivarkontakter och referenser.

e Arbetstraning

För deltagare som har längre frånvaro från arbetsmarknaden, men som bedöms ha en
kortare väg tillbaka. Inga arbetshinder förekommer.

e Arbetstraning språk

Anpassad träning med handledning på arbetsplats för att stärka svenskan och skapa
kontakter på arbetsmarknaden.

e Förstärkt arbetsträning

Arbetshindrens påverkan på arbetet och rekommendationer dokumenteras. Fördjupad
kartläggning med framtagna instrument kan erbjudas vid behov..

e Fördjupad arbetsträning

12
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Utredning/kartläggning av deltagarens behov för arbetsanpassning för att öka

möjligheterna till arbete. Syfte är att föreslå anpassningarför fortsatt arbetsträning eller
andra nödvändiga insatser. Fördjupad kartläggning med framtagna instrument kan

erbjudas vid behov.

e Sprakcafé

Träna svenska för nyanlända som inte har tillräckliga kunskaper i svenska språket och
som varken gör progression på SFI eller har möjlighet att läsa svenska som

andrasprak pa vuxenutbildningen.

| arbetsmarknadsinsatserna ar samarbete med andra kommunala verksamheterav stor

vikt. Det galler bland annattillhandhallandet av praktikplatser i kommunens

förvaltningar. Av intervjuerna framgår att samarbetet med andra förvaltningar och HR-
avdelningen i dessa hänseendenär god.

Anpassning efter målgruppens behov

Vi har vidare undersökt hur arbetsmarknadsinsatserna anpassas för att matcha
behoven som finns hos målgruppen. Det framkommer att nämnden saknar en

aggregeradbild (statistik) av klienternas hinderför självförsörjning (behov av insatser),

vilket försvårar en sådan analys. Vi har därföri stället lyft frågan i våra intervjuer.
Intervjupersonerna gör bedömningen att enheten för arbetsmarknad och integration

utifrån de ekonomiska förutsättningarna i stort har lyckats att utforma de insatser som

efterfrågas. Vidare framkommeratt det inte finns någon kö till insatserna.

Deintervjuade ser samtidigt ett behov av att utveckla någon form av egen verksamhet,

dvs. en arbetsplats med arbetsledande personal från enheten för arbetsmarknad och

integration. De intervjuade bedömer att dagens upplägg, där insatser helt sker på

reguljära arbetsplatser, utestänger vissa personerfrån insatser.

Bedömning

Vi bedömeratt det finns tillgång till ett antal olika insatser och att dessa bedöms täcka
flera sorters behov av stöd. Vi grundar vår bedömning på att ett flera olika
arbetsmarknadsinsatser ges och att de ges med en beprövad metod som bas.

Vi bedömer samtidigt att nämnden behöver ta fram underlag om målgruppens behov

för att säkerställa att de insatser som ges är de som gerbäst effekt.

Vidare bedöms att det finns en kommunövergripande samverkan mellan kommunala

verksamheteri arbetet.

Slutsats och rekommendationer

Vår sammanfattande bedömning är att socialnämndeni flera delar bedriver en

ändamålsenlig verksamhetför att få mottagarna av ekonomiskt bistånd att bli

självförsörjande medan det finns förbättringspotential i andra.

13
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Vi grundar vår bedömning på att arbetssättet på vilket handläggning av

arbetsmarknadsinsatser sker delvis är ändamålsenligt. Flera delar i arbetet fungerar väl
och det finns en god samverkan mellan personalgrupperna. Samtidigt framkommeratt

momenteni handläggningsarbetet behöverytterligare synkroniseras och struktureras.
Det saknas en gemensam processbeskrivning som beskriver de båda enheternas

arbete, från ansökan om ekonomiskt biståndtill utförandet av en

arbetsmarknadsinsats. Det finns verktyg framtagnaför att strukturera handläggningen

av arbetsmarknadsinsatser och som användsi flera kommuner. Genom dessa

struktureras arbetet och det blir tydligare vilken information som ska tas in näri
processen. Det går också att lättare att få ut statistik om deltagarnas behov som kan

användas som beslutsunderlag gällande vilka insatser som bättre matchar individens

faktiska behov. Det finns anledning för förvaltningen att utreda förutsättningarna för att
implementera något av dessa verktyg.

Vidare grundas bedömningen på att nämndens insatser bedöms täcka flera sorters
behov av stöd. Vi bedömer samtidigt att nämnden behöverta fram underlag om

målgruppens behovför att säkerställa att de insatser som ges är de som ger bäst

effekt.

Vidare konstateras att nämnden i huvudsak haren tydlig styrning av verksamheten

medinriktningen egenförsörjning.

Rekommendationer

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderarvi socialnämndenatt:

— Säkerställa att en beskrivning för hela processen gällande arbetsmarknadsinsatser
som gäller både försörjningsstödsenheten och enheten för arbetsmarknad och

integration fastställs

— Utredaförutsättningarna för att implementera något av de verktyg som finns för

handläggningen av arbetsmarknadsinsatser.

— Utreda behovet av och förutsättningarna för att utveckla egna verksamheter inom

enheten för arbetsmarknad och integration

Datum som ovan

KPMG AB

 

Fredrik Ottosson

Certifierad kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat

mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG ABtarinte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta
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dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samti
tryckfrihetsförordningen.
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kommun

Revisorerna

Till

Socialnämnden

Kommunfullmäktige för kännedom

Granskning av kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen
Revisorerna i Vimmerby kommun har gett KPMG i uppdrag att granska kvalitetsarbetet inom

äldreomsorgen.

Granskningens slutsats är att socialnämnden inte fullt ut bedriver ett ändamålsenligt kvalitetsarbete med
fokus på äldreomsorgen. Bedömningen grundar sig på att ett dokumenterat kvalitetsledningssystem, som

omfattar samtliga områden som anges i lagstiftning samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9), inte har upprättats för socialnämndens
verksamheter vid tidpunkten för granskningen. Däremot görs bedömningen att arbetet med att implementera

processorienterat arbetssätt och kvalitetsledningssystem har inletts inom socialförvaltningen genom att

verksamheterna har genomgått eller planeras genomgå grundutbildningen.

Resultatet av granskningen redovisas i sin helhet i bifogad revisionsrapport.

Vi emotser socialnämndens svar senast den 21 november 2022 med uppgifter om vidtagna eller planerade
åtgärder avseende de bedömningar som återfinns i rapporten.

För kommunens revisorer

Wella
Roland Ilemark

Ordförande
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Sammanfattning

KPMG har av Vimmerby kommunsrevisorerfått i uppdrag att granska kvalitetsarbetet
inom äldreomsorgen. Uppdragetingåri revisionsplanen för år 2022. Syftet med
granskningen är att bedöma om socialnämnden bedriver ett ändamålsenligt
kvalitetsarbete med fokus på äldreomsorgen.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att socialnämnden inte

fullt ut bedriver ett ändamålsenligt kvalitetsarbete med fokus på äldreomsorgen.
Bedömningen grundarsig på att ett dokumenterat kvalitetsledningssystem, som
omfattar samtliga områden som angesi lagstiftning samt Socialstyrelsens föreskrifter

och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9),
inte har upprättats för socialnämndens verksamhetervid tidpunkten för granskningen.
Däremot gör vi bedömningen att arbetet med att implementera processorienterat
arbetssätt och kvalitetsledningssystem har inletts inom socialförvaltningen genom att
verksamheterna har genomgått eller planeras genomgå grundutbildningen. Det bör
noteras att arbetet kring processorienterat arbetssätt i stora delar har pausats under
2020-2021 på grund av Coronapandemin, men att arbetet beräknas upptas igen under
hösten 2022.

Vi konstaterar att socialnämndens verksamheter har kommit olika långti
processarbetet, där IFO-verksamheten har kommit längst och äldreomsorgen är näst

på tur. Vi noterar däremot att det finns strukturer för genomförande av de utvärderingar
och analyser som i praktiken utgör en del av ett ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete, exempelvis riskanalys, egenkontroll, intern kontroll, avvikelsehantering
samt hantering av klagomål och synpunkter, i linje med SOSFS 2011:9. Under 2021
har även ett antal av dessa momentställts in på grund av Coronapandemin. Riktlinjer
och rutiner finns framarbetade för momenten, men generellt sett finns det ett behov av
revidering för att säkerställa aktualitet och följsamhettill det nya processorienterade
arbetssättet.

Vi gör bedömningen att socialnämnden genomför och dokumenterar analyser av det
verksamhetsmässiga resultatet inom ramenför den årliga kvalitetsberättelsen och
patientsäkerhetsberättelsen. Vår bedömning äratt åtgärdsplanen som presenterasi
patientsäkerhetsberättelsen utgör en tydlig plan för genomförande av kvalitetshöjande
åtgärder, som årligen följs upp och utvärderas av MAS. Vi noterar dock avsaknaden av
motsvarandetydliga åtgärdsplan utifrån analysen i kvalitetsberättelsen.

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderarvi socialnämnden att:

- Säkerställa att pågående arbete avseende implementering ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete fullföljs inom äldreomsorgens verksamheter.

-  Tillse att checklistan för egenkontroll, riktlinjer för hantering av missförhållanden
(lex Sarah), riktlinje för avvikelsehantering för socialnämndens
verksamhetsområden samtriktlinje till socialförvaltningens personal om
hantering av synpunkter och klagomål revideras.
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Säkerställa att en åtgärdsplan årligen upprättas utifrån analyseni
kvalitetsberättelsen.
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Bakgrund

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete gäller sedan januari 2012. Föreskrifter är tvingande medan
allmänna råd är rekommendationer. Föreskrifterna är gemensammaför hälso- och
sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamheter enligt LSS (Lagen 1993:387 om stöd
och servicetill vissa funktionshindrade).

Föreskrifterna och allmänna råden fokuserar på hur ett systematiskt kvalitetsarbete ska
bedrivas och angeratt det är den som bedriver äldreomsorg som ska ansvaraför att
det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användasför att

systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra verksamhetens kvalitet. Det ska även
användasför att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra
verksamheten.

Risk finns för att socialnämndeninte har säkerställt att ett sådant system upprättats
och implementerats i berörda verksamheter. Avsaknaden av ett system i enlighet med
föreskriften riskerar medföra att socialnämnden inte kan säkra, följa och reagera på
signaler om kvalitetsbrister i verksamheten.

De förtroendevalda revisorerna i Vimmerby kommun harutifrån en bedömning av risk-
och väsentlighet funnit det angeläget att granska kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen.

Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Granskningen syftar till att bedöma om socialnämnden bedriver ett ändamålsenligt
kvalitetsarbete med fokus på äldreomsorgen.

För att uppnå ovanstående syfte kommer nedanståenderevisionsfrågor att besvaras:

- Har socialnämnden ett dokumenterat kvalitetssystem som omfattar de områden
som angesi lagstiftning samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd?

— Genomför och dokumenterar nämnden analyser av det verksamhetsmässiga
resultatet?

— Finns det en tydlig koppling mellan analyser och de åtgärder som vidtas i syfte
att stärka kvaliteten?

— Har socialnämndenentydlig plan för genomförande av kvalitetshöjande
åtgärder som kontinuerligt följs upp och utvärderas?

Granskningen omfattar kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen. Övriga verksamheter
inom socialnämndenärinte föremål för granskning.

Revisionskriterier

Granskningen utgår från nedanstående revisionskriterier:

© 2022 KPMGAB.All rights reserved.

Documentclassification: KPMG Public

80



2.3

KPMG
Vimmerby kommun

Granskning av kvalitetsarbetet inom aldreomsorgen

2022-08-24

— Socialtjanstlagen (2001:453)

o 3 kap. 3 8 "Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet.”
”Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas
och säkras.”

— Halso- och sjukvardslagen (2017:30)

o 5 kap. 18 "Halso- och sjukvardsverksamhet ska bedrivas så att kraven
på en god vård uppfylls. Det innebär att vården särskilt ska 1. vara av
god kvalitet med en god hygienisk standard.”

o 5 kap. 4 § ”Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande
utvecklas och säkras.”

= Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete (2011:9)

o 3 kap. 18 Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller
verksamhet enligt LSS ska ansvara för att det finns ett ledningssystem
för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt
och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.

o 3kap. 2 § Vardgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller
verksamhet enligt LSS ska med stöd av ledningssystemet planera, leda,
kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

Metod

Granskningen har genomförts genom:

— Dokumentstudier av:

o Verksamhetsberdattelser for Halso-sjukvard, Vard och omsorg i hemmet

och Vard och omsorgsboende 2021.

o Dokumentet ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete”.

o Metodbokfér chefer inom socialférvaltningen.

o Plan för utveckling av äldreomsorgen i Vimmerby kommun.

o Kvalitetsberattelse och patientsakerhetsberattelse 2021.

o  Riktlinje for avvikelsehantering.

o  Riktlinje om utredning och anmälan av händelser som har medfört eller
hade kunnat medföra enallvarlig vardskada (lex Maria’).

 

1 En anmälan enligt lex Maria ska utföras då en händelse inträffat där en patient drabbats av, eller utsatts
för risk att drabbas av allvarlig skada eller allvarlig sjukdom enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659).

© 2022 KPMGAB.All rights reserved.

Documentclassification: KPMG Public

81



3.2

Vimmerby kommun

Granskning av kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen

2022-08-24

o Rutiner för hantering av missförhållanden (lex Sarah?).

o Riktlinjer till socialförvaltningens personal om hantering av synpunkter
och klagomål.

o Checklista för egenkontroll 2017.

o Tjänsteskrivelsen ”Internkontroll för socialnämnden”.

= Intervjuer har genomförts med socialchef, verksamhetschefer för vård- och
omsorgsboende, vård- och omsorg i hemmet samt hälsa och sjukvård,
kvalitetssamordnare och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Rapporten är faktakontrollerad av samtliga intervjuade.

Resultat av granskningen

Styrdokument/riktlinjer/rutiner

Dokumentet "Ledningssystem for systematiskt kvalitetsarbete” antogs av
socialnämnden 2015-10-22 och reviderades senast 2019-12-12. Dokumentet beskriver
syftet med ett ledningssystem, hur ledningssystemet fungerar, ansvarsfördelning samt
metoderna för det systematiska förbättringsarbetet i verksamheterna, exempelvis
analys av statistik och kvalitetsjämförelser, riskanalys, egenkontroll, hantering av
klagomål/synpunkter, rapporteringsskyldighet (lex Maria och lex Sarah), intern
granskning (t.ex. verksamhetsbesök) och intern kontroll.

Vidare har en metodbok för chefer inom socialförvaltningen framarbetats, daterad
november 2015. Syftet och mål med metodbokenär att ge stöd till cheferna att arbeta
med balanserad styrning på respektive enhet. Metodboken ska även utgöra ett stöd att
omsätta ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete i praktiken. Exempelvis
framgår metodiken för utarbetande av enhetsplan.

Organisation

Socialförvaltningen består av verksamhetsområdena Individ- och familjeomsorg (IFO),
Hälso-sjukvård, Stöd och omsorg LSS samt äldreomsorg (fördelat på vård- och
omsorgsboende samt vård och omsorg i hemmet). Respektive verksamhetsområde
leds av en verksamhetschef och respektive enhet av en enhetschef. Inom
socialförvaltningen finns även en administrativ stab bestående av specialistfunktioner,
varav bland annat en kvalitetssamordnare. Kvalitetssamordnaren ansvararför att
samordna arbetet kring det systematiska kvalitetsarbetet och säkerställa att arbetet är
likvärdigt mellan olika verksamheter/enheter. Inom socialförvaltningen finns även en
MAS som ansvararför patientsäkerheten samtatt patienterna får en god och säker
vård.

 

2 Om ett missförhållande är allvarligt eller risk för ett allvarligt missförhållande inom socialtjänsten, vid

Statens institutionsstyrelse och i verksamheter enligt lagen om stöd och servicetill vissa
funktionshindrade, ska verksamhetsansvarig anmäla dettill IVO.

© 2022 KPMGAB.All rights reserved.

Documentclassification: KPMG Public

82



3.3

KPMG
Vimmerby kommun

Granskning av kvalitetsarbetet inom aldreomsorgen

2022-08-24

Pågående arbete utifrån Socialstyrelsens föreskrifter

En central del av implementeringen av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
är identifiering och beskrivande av verksamhetens centrala processer. Enligt
socialchefen inleddes arbetet kring implementering av processorienterat arbetssätt
inom socialförvaltningen under 2020 efter ett studiebesök i Kalmar kommun, som

tipsade om en grundutbildning via företaget Trivector. Grundutbildningen fokuserar
enligt uppgift på grundläggande teorier gällande processorientering, kvalitetsarbete och
värdeskapande för medborgaren. IFO genomförde utbildningen med Trivector under
2020 och utgör enligt socialchefen på så vis socialförvaltningenspilotprojekt. Stöd och
omsorg LSS samt Hälso-sjukvård genomgick grundutbildningen under hösten 2021
och Vård- och omsorgsboendei april 2022. Vård och omsorg i hemmet kommer
genomföra utbildningen i september 2022. På så vis är äldreomsorgensist uti
implementeringen av processorienterat arbetssätt.

Socialchefen uppgeratt arbetet med implementering av processorienterat arbetssätt
och vidareutveckling av det systematiska kvalitetsarbetet i huvudsak har pausats under
2020 och 2021 till följd av Coronapandemin. Enligt socialchefen är implementeringen
påbörjad inom äldreomsorgen, menvid tidpunkten för granskningen har processkartor
ännuinte framarbetats för verksamhetsområdet.

Det är socialförvaltningens kvalitetssamordnare som samordnar det pågående
processorienteringsarbetet inom socialförvaltningen. Vid tidpunkten för granskningen
har processägare utsetts inom äldreomsorgens verksamheter(i huvudsak
verksamhetscheferna) och huvudprocessernaharidentifierats. Processägarna
ansvararför att säkerställa att aktuella regelverk inkluderas i kvalitetsledningssystemet
och utser processledare. Vilka funktioner som utsestill processledare beror på
verksamhetsområde ochvilken process det gäller, men det är i huvudsak enhetschefer
som utsestill processledare.

När äldreomsorgens verksamheter genomgått grundutbildningen ska så kallade

processteam skapas. Processteamen kommerbestå av olika professioner beroende på
vilken process som ska beskrivas. Utöver detta finns ett antal processadministratörer
utsedda inom den administrativa staben, under ledning av kvalitetssamordnaren, som
stöttar processteamen att rent praktiskt rita processerna i systemet.

Processledarna kartlägger, tillsammans med processteamet, verksamhetens
huvudprocesseroch identifierar delprocesser. Exempel på delprocesserkanvaratill
exempel förebygga, utreda, besluta. Huvudprocesserna och delprocesserna
dokumenteras sedani processkartor. När äldreomsorgens verksamheter har
genomgått grundutbildningen är nästa steg att rita dessa processkartor och koppla

befintliga styrdokument, riktlinjer och rutinertill dem. I systemet kommerpå så vis olika
dokument vara kopplade till respektive delprocess, exempelvis en checklista för
mottagande av ärendevia telefon. När det finns behov av att koppla flera dokumenttill
en delprocess länkas delprocessentill intranätet där dokumenten finns upplagda.
Tankenär att kvalitetsledningssystemet ska användas på detta sätt för att hitta rätt
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dokument som stöd i olika arbetsmoment. Processkartorna kommerslutligen finnas
tillgängliga på kommunensintranät.

Socialförvaltningen utgår ifrån VerkSAM Plan, ett system som tillhandahåller en
grundstruktur för dokumenthantering, arkivering och informationssäkerhet. De olika
dokumenten som kopplastill processerna i kvalitetsledningssystemet kommer även
kopplastill VerkSAM Plan. Enligt socialchefen skapar detta en långsiktighet och
hållbarhet i systemet, eftersom uppdatering av dokumenten inte blir personberoende.

Ambitionen är enligt uppgift att inleda äldreomsorgens arbete medatt rita processer
under hösten 2022. Processkartorna ritas i ett program som heter VisAlfa. Enligt

socialchefen har ambitionen varit att inte börja rita processernaför tidigt utan att initialt
fokusera på basutbildningen med Trivector, gällande synsätt och förankring av
processorienterat arbetssätt. Detta för att undvika att enbart administrativa flöden ritas
upp.

En handbok? har utformats som stödtill processteameni hur manritar upp
processerna, i syfte att skapa likartade processer inom förvaltningen. Handboken har
uppdaterats utifrån de lärdomar som dragits under IFO:s arbete med

kvalitetsledningssystemet, framför allt gällande roll- och ansvarsfördelningen gällande
ritande av processer. Enligt kvalitetssamordnaren pågårvid tidpunkten för
granskningen ett arbete med att revidera handboken, som kommertas upp på
ledningsgrupp hösten 2022.

Kvalitetssamordnaren lyfter att syftet med processerna ävenäratt säkerställa
samverkan mellan enheterna. Exempelvis ska det i processen för ekonomiskt bistånd
finnas en koppling till arbetsmarknadsenhetens process. Socialchefen uppgeratt
arbetet kring vissa delprocesser på så vis tar längre tid att kartlägga, eftersom de utgör
noderdärflera parter samverkar, exempelvis Hälsa-sjukvård, LSS och äldreomsorgen.
Det kan även handla om extern samverkan med exempelvis Region Kalmarlän. Enligt
verksamhetscheferna är utmaningen framöver att säkerställa samverkan utgör en del
av kartläggningen av processerna framöver.

Kvalitetssamordnaren understrykervikten av att förankra processarbeteti alla led och
på så vis bedrivs pågående arbete inom IFO, som är först ut i implementeringen, i nära
samarbete med ledningsgruppen. Kvalitetssamordnaren har deltagit på
ledningsgruppens möten en gång per månad och även genomfört månatliga möten
med processägarna, i syfte att stämma av hur arbetet fortskrider. Veckovisa möten har
genomförts med gruppen som ritar IFO:s processer och kvalitetssamordnaren
genomför avstämningar med processledarna utifrån det material som inkommit som
gruppenskarita. I samband med avstämningarna påminner kvalitetssamordnaren om
att beröra arbetet på arbetsplatsträffar (APT), i syfte att förankra det bland
medarbetarna. När äldreomsorgeninleder arbetet inom processteamen kommer

 

3 Antagen av Socialförvaltningens ledningsgrupp 2021-01-13, kompletterad

2021-05-19.

© 2022 KPMGAB.All rights reserved.

Documentclassification: KPMG Public

84



3.3.1.1

3.4

3.4.1

KPMG
Vimmerby kommun

Granskning av kvalitetsarbetet inom aldreomsorgen

2022-08-24

kvalitetssamordnaren på motsvarande vis boka in regelbundna möteni syfte att stötta
teamen och säkerställa likvärdigheten.

I syfte att förtydliga när underåret olika arbetsmoment ska utföras som handlar om
styrning och ledning av verksamheten finns tre olika årshjul tillgängliga på intranätet.
Detta som ett komplementtill processkartorna. Se nedanför en beskrivning av
respektive årshjul. Med hjälp av datormusen kan medarbetarna via årshjulen få
stödtexter gällande olika aktiviteter under året samt ta del av olika dokument som hör
ihop med aktiviteten. Socialförvaltningens kvalitetssamordnare ansvararför
uppdateringar av årshjulen.

1. Arshjul for chefer — Arshjulet riktar sig framsttill
verksamhetschefer/enhetschefer och beskriver olika uppgifter som tillhör
kategorierna arbetsmiljö, ekonomi, kvalitet, personal och patientsäkerhet.

2. Årshjul för uppföljning — Årshjulet för uppföljning beskriver de olika delarna i
verksamheten där medarbetare från staben genomförolika uppföljningar.
Årshjulet innehåller bland annat arbetet med intern kontroll, statistikinlämningar,
rapportering av ej verkställda beslut och Kostnad per brukare (KPB).

3. Årshjul för socialnämnd och socialnämndens myndighetsutskott — Årshjulet
visar när socialnämnden och dess myndighetsutskott har sammanträden samt
datum för inlämning av handlingar.

Bedömning

Vi gör bedömningen att arbetet med att identifiera, kartlägga och beskriva de centrala
processerna inom äldreomsorgens verksamhetsområde ännuinte harinletts. Däremot
har delar av verksamhetsområdet genomgått grundutbildningen och det praktiska
processarbetet kommerinledas under hösten 2022.

Vi ser positivt på att det har framarbetats ett tydligt styrdokument avseende
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och en handbok, som stödtill
processteamen, baserad på de erfarenheter som dragits fran IFO:s processarbete.

Riskanalys, egenkontroll och intern kontroll

Riskanalys

Enligt SOSFS 2011:9 ska vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller
verksamhet enligt LSS fortlöpande bedöma om detfinns risk för att händelser skulle
kunnainträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet.

Riskbedömningar genomförs löpande i verksamheteni de fall där socialförvaltningen
identifierar situationer som innebär en förändring eller justering av verksamheten där
det finns risk för konsekvenserför brukaren. Riskanalyser ska även genomförasi
samband med organisationsförändringar, vilket under de två senaste åren framför allt
har gällt anpassningar av verksamheten utifrån Coronapandemin. Riskanalysen
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genomförs under ett möte då eventuella konsekvenser kartläggs och dokumenterasi
verksamhetssystemet. Under mötet bestäms även datum för uppföljning av
riskanalysen. Inom ramenför granskningen harvi tagit del av åtta riskanalyser
avseende situationer där pandemin medfört att verksamhet behövt förändras och
justeras. Enligt socialchefen är riskanalyserna vid tidpunkten för granskningen inte
knutettill processkartor, eftersom sådana ännu inte har framarbetats för
äldreomsorgen.

Egenkontroll

Enligt SOSFS 2011:9 ska vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller
verksamhet enligt LSS utöva egenkontroll. Egenkontroll är systematisk uppföljning och
utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de
processeroch rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem.

Varje verksamhetsområde framarbetar årligen en verksamhetsplan utifrån kommunens
övergripande styrkort och den antagna nämndplanen. Utifrån verksamhetsplanen
upprättar därefter enhetscheferna enhetsplaner. Inom förvaltningen sker
egenkontrollen genom respektive chefs uppföljning av fastställd verksamhets- eller

enhetsplan. Uppföljningen sker genom att ansvarig chef fyller i en checklista för kontroll
av den egna verksamheten en gång per år. Checklistan för egenkontroll är daterad
2017-11-23 och undersöker hur enheterna arbetar med styrdokumenten för

systematiskt kvalitetsarbete. Checklistan kommerenligt uppgift framöver revideras av
kvalitetssamordnaren och MAS. Under 2021 pausades dock arbetet med
egenkontroller utifrån checklistan på grund av Coronapandemin.

Utöver detta genomförs egenkontroller utifrån hälso/sjukvårds-perspektivet och enligt
MAS framgår dessa egenkontroller i ovan nämnda årshjul. Under Coronapandemin har
fokus ur MAS perspektiv legat på egenkontroll av basala hygienrutiner, dvs. tvättning
och spritning av händer, användande av skyddsutrustning osv. Egenkontrollen består
av en självskattning från medarbetarna. Metoden för egenkontrollen håller vid
tidpunkten för granskningen enligt uppgift på att ses överutifrån risken för alltför positiv
uppskattning från medarbetarnas sida. Vidare genomförs egenkontroll avseende
läkemedelshantering.

I egenkontrollerna, exempelvis avseende basal hygien, har MAS en grupp som stöd
bestående av en enhetschef per verksamhetsområde. Gruppen ansvararför
planeringen och genomförande av egenkontrollerna inom kontrollområdet. MAS
ansvararför att sammanställa resultatet av egenkontrollerna utifrån Hälso- och

sjukvårdslagen (HSL) och sammanfattning av resultatet i patientsäkerhetsberättelsen.
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Intern kontroll

Inom ramenför granskningen harvi tagit del av en tjänsteskrivelse? som beskriver
socialnämndens organisation för intern kontroll samt regler och anvisningarför
nämndensinterna kontroll har framarbetats.

Socialnämndens interna kontrollplan 20215 innehåller en basgranskning som avser
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Kontrollen ska årligen genomföras
genom checklista och egenkontroll i samband med upprättande av kvalitetsberättelse
och patientsäkerhetsberättelse. Kvalitetssamordnare och MAS ansvararför kontrollen
och rapportering ska sketill socialnämnden. Uppföljningen av den interna kontrollen
2021” hänvisartill kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse gällande
uppföljning av basgranskningen avseende ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete.

Deninterna kontrollplanen för 2022 innehåller samma granskning somden interna
kontrollplanen 20217.

Bedömning

Vi konstaterar att riskanalyser löpande har genomförts inom verksamheten kopplattill
förändringar och justeringar som har behövt genomförastill följd av Coronapandemin.
Socialnämndens interna kontroll gällande det systematiska kvalitetsledningsarbetet
sker genom checklistan för egenkontroll och resultatet för detta dokumenteras under
ordinarie omständigheteri kvalitetsberättelse respektive patientsäkerhetsberättelse.
Under 2021 genomfördes däremot inga egenkontroller utifrån verksamhetsplanerna
och enhetsplanerna på grund av Coronapandemin. Vi noterar att det finns behov av att
återuppta egenkontrollerna, uppdatera checklistan för egenkontroll, säkerställa att den
är kompatibel med det nya processorienterade arbetssättet och att förankra den bland
både verksamhetschefer och enhetschefer.

Avvikelsehantering

Inom ramenför granskningenharvi tagit del av riktlinje om utredning och anmälan av
händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex
Maria)®. Av riktlinjen framgår hur den interna utredningen av vårdskada ska
genomföras samttillvägagångssättet för MAS sammanfattning och beslut med
anledning av utredning av vårdskada. Vi har även tagit del av motsvaranderiktlinjer för
hantering av missförhållanden (lex Sarah)”.

När en medarbetare upptäcker en avvikelse, exempelvis att en brukareinte fått sina
läkemedel, ska medarbetaren logga in, skriva en avvikelse och skicka den till närmsta

 

* Daterad 2016-10-18.
5 Daterad 2020-11-16.
5 Daterad 2021-11-19.

’ Daterad 2021-11-16.
8 Senast reviderad 2021-03-18.

© Daterad 2017-10-19.
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enhetschef. Enhetschefen ansvarar för utredning, med stöd av sjuksköterska. När
enhetschefen för bedömning att det finns risk för vårdskada ska även MAS kontaktas,
framför allt vid bedömning av risk för allvarlig vårdskada. MAS gör sedan bedömning
om avvikelsen ska anmälastill Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i form av en lex
Maria-anmälan. Under 2021 har två händelser som har medfört eller hade kunnat
medföra vårdskada utretts utifrån lex Maria, men ingen av dessa händelser har
bedömts som allvarliga. Då enbart händelser som bedöms som allvarliga vårdskador
eller risk för allvarliga vårdskador skall anmälastill IVO, enligt lex Maria, anmäldes inga
händelsertill IVO. Kvalitetssamordnaren har motsvaranderoll utifrån lex Sarah. Under
2021 inkom totalt tio rapporter enligt lex Sarah, varav fyra händelser anmäldestill IVO.
Anmälan gjordes med anledning av brister i genomförande av insatser inom
hemtjänsten.

Vidare harenriktlinje för avvikelsehantering för socialnämndens verksamhetsområden
upprättats!?. Av riktlinjen framgår processenför avvikelsehantering samt processenför
hantering av avvikelser som rör annan huvudman och avvikelsehantering mellan
kommunoch landsting (numera region). Kvalitetssamordnaren och MAS ansvarar
gemensamtförriktlinjen för avvikelsehantering. Vid tidpunkten för granskningen håller
socialnämnden på att byta verksamhetssystem från Procapita till Lifecare, men
avvikelsehanteringen har ännu inte flyttas till Lifecare. Detta medför att medarbetarna
behöverarbeta i två system, vilket enligt MAS harlett till att avvikelserapporteringen
har minskat. 2021 registrerades totalt 1 360 avvikelser inom äldreomsorgen,i
jämförelse med 1 758 avvikelser 2020.

Vid tidpunkten för granskningen genomför kvalitetssamordnaren och MAS ett arbete
avseende att informera verksamheternas medarbetare om hantering av avvikelser och
om resultatet av kvalitetsberättelsen samt patientsäkerhetsberättelsen 2021. När
avvikelsehanteringen harflyttats över till Lifecare planerar kvalitetssamordnaren och
MAS att genomföra en utbildning för verksamhetens medarbetare gällande
avvikelsehantering. I samband med flytten kommer även revidering avriktlinjen för
avvikelsehantering enligt uppgift att genomföras.

Hantering av klagomål och synpunkter

Inom ramenför granskningen harvi tagit del av en riktlinje för hantering av synpunkter
och klagomål, riktadetill socialförvaltningens personal!!. Under 2021 inkom totalt 35
klagomål/synpunkter, vilket är färre jämfört med 2020.

Samtliga klagomål och synpunkter som inkommertill socialnämndens verksamheter

hanteras av kvalitetssamordnaren. Klagomål och synpunkter inkommerbland annat via
hemsidän, telefon och ute i verksamheten. När en medarbetare mottar ett klagomål

dokumenteras detta och skickastill kvalitetssamordnaren, alternativt ringer
medarbetaren upp kvalitetssamordnaren. Kvalitetssamordnaren inhämtar
kompletterande uppgifter från medarbetaren som tagit emot klagomålet och

 

!0 Antagen 2015-11-01, revidering gjord 2016-09-15.

11 Daterad 2015-03-09.
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säkerställer att klagomålet förs in i diariet. Om klagomålet inkommit in utifrån skickar
kvalitetssamordnaren en kopia till berörd enhetschef. Kvalitetssamordnaren skickar
även ut en bekräftelse på mottaget klagomål.

Enligt kvalitetssamordnaren bjuder berörd enhetschef ofta in de brukare eller anhöriga
som lämnat in klagomålet för ett möte, i syfte att utreda och återkoppla.
Kvalitetssamordnaren ansvararför att säkerställa att utredning sker medan
enhetschefen ansvarar för genomförandetav själva utredningen. Efter utredningen
fyller enhetschefeni en blankett till kvalitetssamordnaren där det framgår hur
utredningen har genomförts, om återkoppling getts och om uppföljning ska ske.
Kvalitetssamordnarendiarieför sedan blanketten. MAS har motsvaranderoll avseende
hanteringen av klagomål och synpunkter som rör HSL.

Bedömning

Vi bedömeratt det finns en tydlig struktur för avvikelsehantering och hantering av
klagomål och synpunkter. Vi gör dock bedömningen att det finns behov av att revidera
riktlinje till socialförvaltningens personal om hantering av synpunkter och klagomål,
riktlinje för avvikelsehantering för socialnämndens verksamhetsområden samtriktlinjer
för hantering av missförhållanden (lex Sarah), som inte har reviderats sedan 2015,
2016 respektive 2017. Vi ser positivt på de inplanerade insatser som syftar till att
säkerställa att avvikelser fortsatt registreras i samband med byte av
verksamhetssystem.

Personalens medverkan i kvalitetsarbetet

Inom IFO består processteamen av verksamhetens medarbetare, vilket säkerställer
medarbetarnas delaktighet i processorienterat arbetssätt. Äldreomsorgen består
däremotav ett större antal medarbetare, vilket enligt socialchefen medför att
processteamen eventuellt behöver organiseras på ett annat sätt. Däremot är
medarbetarna inom äldreomsorgen delaktiga inom andra utvecklingsområden,
exempelvis inriktat mot palliativvård och demensvård. Utöver detta kan medarbetarna
utgöra ombud inom olika områden, exempelvis inom områdena hygien och munhälsa.

Enligt socialchefen ansvarar enhetschefernaför att löpande introducera medarbetarna
till nya riktlinjer och rutiner. APT utgör ett exempel på ett forum för spridning av nya
riktlinjer och rutiner. Vid nyanställning bidrar handledare ute i verksamheten, utbildade
via vård- och omsorgskollege, till introduktion av riktlinjer och rutiner.

Bemanningsenheten ansvararvid tidpunkten för granskningenför rekrytering av
samtliga timanställda samt vikarier och säkerställer basintroduktionen för
medarbetarna, exempelvis avseende lex Sarah-rapportering och hantering av
klagomål. Arbetsplatsintroduktionen genomförs därefter ute på arbetsplatsen. Inför
sommaren genomförs särskilda introduktionstillfällen för sommarvikarier. Framöver
kommer bemanningsenheten även ansvara för rekrytering av tillsvidareanställd
omsorgspersonal.
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Dokumentationsskyldighet

Kvalitetsberättelse

Av det allmänna rådettill 7 kap. 18 SOSFS 2011:9 framgår att arbetet med att
systematiskt utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten bör dokumenterasi en årlig
kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen bör omfatta hur vårdgivare eller de som
bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS har arbetat med att systematiskt och
fortlöpande utveckla samt säkra verksamhetens kvalitet under föregående kalenderår.

Strukturen i Vimmerby kommunskvalitetsberättelse utgår enligt kvalitetssamordnaren
från Socialstyrelsens föreskrift och socialnämndens metodbokför chefer.
Kvalitetssamordnaren presenterar kvalitetsberättelsen för socialnämndeni mars varje
år. På grund av Coronapandemin kunde vissa moment inom ramenför det
systematiska kvalitetsarbetet inte genomföras under 2021, exempelvis
verksamhetsbesök och brukarundersökning inom äldreomsorgen.

I socialnämndens kvalitetsberättelse för 2021 framgår hur arbetet kring nedanstående
områden har bedrivits under året.

- Riskbedömningarinför förändring i verksamhet(utifrån Coronapandemin)

— Processeroch rutiner

= Årshjul

= Analys av regional och nationell statistik och kvalitetsjämförelser

o Brukarundersökningar

o Kostnad per brukare (KPB)

= Intern granskning av verksamhet

— Verksamhetsplaner och enhetsplaner

— Systematiskt kvalitetsarbete

oO Synpunkter och klagomal

o Avvikelsehantering

o Lex Sarah

o Egenkontroll

| Personalens medverkani kvalitetsarbetet

Enligt socialchefen upprättas inte en åtgärdsplan direkt kopplat till kvalitetsberättelsen.
Åtgärdervidtas däremot löpande underåret kopplattill de olika momenten som berörsi
kvalitetsberättelsen, exempelvis brukarundersökningen.
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Patientsakerhetsberattelse

Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ska vårdgivaren varje år upprätta en
patientsäkerhetsberättelse. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och
tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra
patientsäkerheten.

MAS användersig av ett mallstöd via SKR vid upprättande av
patientsäkerhetsberättelsen. I praktiken uppdaterar MAS patientsäkerhetsberättelsen
från föregående år med ny statistik, som analyseras och bedöms.Statistiken
kompletteras med information om patientsäkerheten under året som gått. MAS
presenterar patientsäkerhetsberättelsen för socialnämndeni mars varje år.

MAS lyfter att det är en utmaning att bedöma var verksamhetenstår ur ett
patientsäkerhetsperspektiv efter Coronapandemin och på så vis har MAS och
verksamhetscheferna beslutat om genomförande av en nulägesanalys, utifrån ett
patientsäkerhetsverktyg framarbetat av SKR.

Av patientsäkerhetsberättelsen för 2021 framgår bland annat:

— Patientsakerhetsplan

— Mål och strategierför patientsäkerhet

— Organisation och ansvar

— Samverkanför att förebygga vårdskador

— Utbildning för säkerställande av kompetens

— Resultat av egenkontroll

— Hantering av avvikelser, klagomål och synpunkter

- Mål, strategier och utmaningar för kommande år

Underavsnittet gällande mål, strategier och utmaningar för kommande år framgår mål,
planerade åtgärder och metod för uppföljning för tio områden, exempelvis kvalitet och
patientsäkerhetskultur samt delaktighet och information till patienten. De åtgärder som
planerats in för kommandeår utgår från statistiken i patientsäkerhetsberättelsen.

Bedömning

Vi gör bedömningen att socialnämnden genomför och dokumenterar analyser av det
verksamhetsmässiga resultatet inom ramenför den årliga kvalitetsberättelsen och
patientsäkerhetsberättelsen. På grund av Coronapandemin har vissa undersökningar
som årligen brukar genomföras och analyseras, exempelvis brukarundersökning inom
äldreomsorgen och verksamhetsbesök, dock inte kunnat genomföras under 2021.

Vi bedömeratt socialnämnden haren tydlig plan för genomförande av kvalitetshöjande
åtgärder som kontinuerligt följs upp och utvärderas inom hälso- och sjukvårdens
område, men att motsvarande saknas inom socialtjänstens område. Bedömningen
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grundas på att åtgärdsplanen som presenterasi patientsäkerhetsberättelsen utgör en
tydlig plan för genomförande av kvalitetshöjande åtgärder, som årligen följs upp och
utvärderas av MAS. Vi bedömeratt det finns en tydlig koppling mellan analysen som
genomförs i patientsäkerhetsberättelsen och de åtgärder inför nästkommande år som
presenteras i patientsäkerhetsberättelsen. Vi noterar dock avsaknaden av
motsvarandetydliga åtgärdsplan utifrån analysen i kvalitetsberättelsen.

Slutsats och rekommendationer

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att socialnämndeninte
fullt ut bedriver ett ändamålsenligt kvalitetsarbete med fokus på äldreomsorgen.
Bedömningen grundarsig på att ett dokumenterat kvalitetsledningssystem, som
omfattar samtliga områden som angesi lagstiftning samt Socialstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9),
inte har upprättats för socialnämndens verksamhetervid tidpunkten för granskningen.
Däremot gör vi bedömningen att arbetet med att implementera processorienterat
arbetssätt och kvalitetsledningssystem harinletts inom socialförvaltningen genom att
verksamheterna har genomgått eller planeras genomgå grundutbildningen. Det bör

noteras att arbetet kring processorienterat arbetssätt i stora delar har pausats under
2020-2021 på grund av Coronapandemin, men att arbetet beräknas upptas igen under
hösten 2022.

Vi konstaterar att socialnämndens verksamheter har kommit olika långti
processarbetet, där IFO-verksamheten har kommit längst och äldreomsorgen är näst
på tur. Vi noterar däremotatt det finns strukturer för genomförande av de utvärderingar
och analyser som i praktiken utgör en del av ett ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete, exempelvis riskanalys, egenkontroll, intern kontroll, avvikelsehantering

samt hantering av klagomål och synpunkter, i linje med SOSFS 2011:9. Under 2021
har ävenett antal av dessa momentställts in på grund av Coronapandemin. Riktlinjer
och rutiner finns framarbetade för momenten, men generellt sett finns det ett behov av
revidering för att säkerställa aktualitet och följsamhettill det nya processorienterade
arbetssättet.

Vi gör bedömningen att socialnämnden genomför och dokumenterar analyser av det
verksamhetsmässiga resultatet inom ramenför den årliga kvalitetsberättelsen och
patientsäkerhetsberättelsen. Vår bedömning är att åtgärdsplanen som presenterasi
patientsäkerhetsberättelsen utgör en tydlig plan för genomförande av kvalitetshöjande
åtgärder, som årligen följs upp och utvärderas av MAS.Vi noterar dock avsaknaden av
motsvarandetydliga åtgärdsplan utifrån analysen i kvalitetsberättelsen.

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderarvi socialnämndenatt:

- Säkerställa att pågående arbete avseende implementering ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete fullföljs inom äldreomsorgens verksamheter.

-  Tillse att checklistan för egenkontroll, riktlinjer för hantering av missförhållanden
(lex Sarah), riktlinje för avvikelsehantering för socialnämndens
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verksamhetsområden samtriktlinje till socialförvaltningens personal om
hantering av synpunkter och klagomål revideras.

- Säkerställa att en åtgärdsplan årligen upprättas utifrån analyseni
kvalitetsberättelsen.

Datum som ovan

KPMG AB

 

Frida Starbrant
Certifierad kommunal yrkesrevisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
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dokument. Huruvida detta dokument ska ansesvara allman handling hos mottagaren reglerasi offentlighets- och sekretesslagen samti

tryckfrihetsférordningen.
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Datum  
2022-08-30 

 
 

 
 
 
 
 
§ 112  2022/136 2022.3260  
 

Kinda kommuns utträde ur ITSAM 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige följande.  

1. Kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen mellan medlemskommunerna som reglerar 
mellanhavandena med anledning av Kinda kommuns utträde. Genom att kommunfullmäktige 
godkänner överenskommelsen har kommunfullmäktige också, genom punkt 3 i överenskommelsen, 
godkänt utträdesavtalet. 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C) i uppdrag att teckna 
överenskommelsen. 

3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att godkänna redaktionella justeringar av 
överenskommelsen samt avtalet exempelvis med anledning av ändring av datum beroende på 
beslutsprocesserna i övriga medlemskommuner. 

Ovanstående beslut gäller under förutsättning att samtliga sex medlemskommuner fattar likalydande beslut. 
 

Sammanfattning av ärendet  
Kinda kommun fattade under hösten 2019, genom sitt kommunfullmäktige, inriktningsbeslut om att lämna 
Kommunalförbundet ITSAM och istället övergå till IT-drift med eget huvudmannaskap. ITSAM och samtliga 
medlemskommuner har diskuterat principerna för Kindas utträde ur ITSAM. 

På uppdrag av ITSAM:s direktion och tillsammans med representanter från Kinda har ett avtalsarbete 
genomförts avseende Kinda kommuns utträde ur kommunalförbundet ITSAM. I arbetet har utöver ITSAM 
och Kinda kommun kommundirektörerna i Åtvidabergs och Ödeshögs kommuner deltagit i arbetet.  

Arbetet har resulterat i två dokument varav det ena är ett utträdesavtal som reglerar förhållandet mellan 
ITSAM och Kinda kommun och tecknas av dessa parter, och det andra en överenskommelse om utträdet 
mellan samtliga medlemskommuner (där ITSAM inte är en part).  

Beslutsunderlag 
KS 2022.3203 Överenskommelse mellan medlemmar i kommunalförbundet Itsam version 220622   
KS 2022.3205 Utträdesavtal Kinda version 220622 
KS 2022.3204 Godkännande av utträdesavtal för Kinda kommun 
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1 

ÖVERENSKOMMELSE MELLAN MEDLEMMAR AV KOMMUNALFÖRBUNDET 
ITSAM 

1. Parter 

 Boxholms kommun, org.nr 212000-0407, nedan kallad ”Boxholm”; 

 Kinda kommun, org.nr 212000-0399, nedan kallad ”Kinda”; 

 Vimmerby kommun, org.nr 212000-0787, nedan kallad ”Vimmerby”; 

 Ydre kommun, org.nr 212000-0381, nedan kallad ”Ydre”; 

 Åtvidabergs kommun, org.nr 212000-0415, nedan kallad ”Åtvidaberg”; och 

 Ödeshögs kommun, 212000-0373, nedan kallad ”Ödeshög”. 

Alla kommunerna angivna under punkterna 1.1 - 1.6 ovan benämns även nedan individuellt för 
”Medlemskommun(en)” och gemensamt för ”Medlemskommuner(na)”. Därutöver benämns alla 
Medlemskommuner utom Kinda även nedan individuellt för ”Kvarvarande Medlemskommun” och 
gemensamt för ”Kvarvarande Medlemskommuner”.   

2. Bakgrund 

 Medlemskommunerna är samtliga medlemmar i Kommunalförbundet Itsam, org.nr 
222000-2584, nedan kallat ”Itsam”. För Medlemskommunernas inbördes relationer och 
relationen till Itsam gäller förbundsordningen för ITSAM, daterad 2019-12-09 
(”Förbundsordningen”), ITSAM-avtalet, reglementet för Itsam, samt övriga för Itsam 
gällande styrdokument från sina medlemmar (”Kommunala Överenskommelserna”). 

 Kinda fattade under hösten 2019, genom kommunfullmäktige, inriktningsbeslut om att 
lämna Itsam och istället övergå till IT-drift med eget huvudmannaskap. Itsam och 
Medlemskommunerna har diskuterat principerna för Kindas utträde som medlem för 
Itsam.  

 Itsam och Kinda har på uppdrag av sina respektive beslutande politiska församlingar 
(Itsams direktion respektive Kindas kommunfullmäktige) diskuterat principerna för 
villkoren för Kindas utträde som medlem i Itsam. Även delar av Kvarvarande 
Medlemskommuner har deltagit i arbetet genom deltagande i referensgrupper.  

 Mot bakgrund av ovanstående har Kinda och Itsam ingått avtal om Kindas utträde från 
Itsam, på de villkor som framgår av Bilaga A (”Utträdesavtalet”) i syfte att fastställa 
villkoren för Kindas utträde som medlem i Itsam. Utträdesavtalet är villkorat av att (i) 
samtliga Kvarvarande Medlemskommuner genom lagakraftvunna beslut godkänner 
Utträdesavtalet och Överenskommelsen (enligt definition nedan), och (ii) att Kinda 
formellt begär utträde ur Itsam. 

 Itsam och Medlemskommunerna är överens om att Utträdesavtalet innehåller principer 
som är i tillägg till och förtydligande av principerna i de Kommunala 
Överenskommelserna. Av den anledningen önskar Medlemskommunerna ingå 
överenskommelse på de villkor som framgår nedan (nedan kallad 
”Överenskommelsen”). Noteras att förhållandet mellan Itsam och Kvarvarande 
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Medlemskommuner i övrigt inte regleras av denna Överenskommelse eller av 
Utträdesavtalet. 

 Begrepp som används med versal begynnelsebokstav ska anses ha den betydelse som 
begreppet åsätts häri och/eller i Utträdesavtalet. 

3. Godkännande av Utträdesavtal och Kindas utträde som medlem i 
Kommunalförbundet 

 Samtliga Kvarvarande Medlemskommuner godkänner härmed Utträdesavtalet. 

 Samtliga Kvarvarande Medlemskommuner bekräftar de åtaganden som åligger 
Kvarvarande Medlemskommun(er) i enlighet med Utträdesavtalet.  

 Med avvikelse från § 20 i Förbundsordningen, endast med avseende på relationen till 
Kinda, accepterar och godkänner Kinda och samtliga Kvarvarande Medlemskommuner 
de justeringar och kompletteringar av de Kommunala Överenskommelserna, som 
Utträdesavtalets principer innebär. 

4. Utträdestidpunkten 

 Samtliga Medlemskommuner är överens om att när Utträdestidpunkten inträffar enligt 
punkt 20.1 Utträdesavtalet, upphör Kinda att vara medlem av Itsam, varvid Kindas 
rättigheter och skyldigheter i egenskap av medlem av Itsams upphör både i förhållande 
till Itsam och i förhållande till Kvarvarande Medlemskommuner och Kvarvarande 
Medlemskommuners och Itsams rättigheter och skyldigheter i förhållande till Kinda i 
egenskap av medlem av Itsam upphör.  

5. Villkor för Överenskommelsens giltighet 

 Denna Överenskommelse är villkorad av att:  

5.1.1 kommunfullmäktige i samtliga Medlemskommuner godkänner Överenskommelsen och 
Utträdesavtalet senast den 28 september 2022 genom beslut som därefter vinner laga 
kraft; och därefter att 

5.1.2 Kinda senast fyra (4) veckor efter det att villkoret i punkt 5.1.1 är uppfyllt formellt begär 
utträde ur Itsam, i enlighet med § 16 i Förbundsordningen.   

 Om villkoren i punkt 5.1.1 respektive 5.1.2 ovan inte har uppfyllts senast de datum som 
framgår av respektive punkt kan Medlemskommunerna skriftligen överenskomma att 
förlänga fristen för villkorens uppfyllande, dock förutsatt att motsvarande förlängning av 
fristerna i Utträdesavtalet överenskoms mellan Kinda och Itsam. Om villkoren i punkt 
5.1.1 respektive 5.1.2 ovan inte har uppfyllts senast de datum som framgår av 
respektive punkt eller sådana senare datum som överenskommits enligt ovan, ska denna 
Överenskommelse därefter omedelbart upphöra. Ingen av Medlemskommunerna ska i 
sådant fall ha något krav mot någon annan Medlemskommun. Om denna 
Överenskommelse upphör enligt denna punkt ska bestämmelserna i punkt 8.1 alltjämt 
gälla.  
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6. Hantering av borgensåtagande 

 Kvarvarande Medlemskommuner bekräftar härmed att dessa åtar sig att tillse att 
kreditgivaren Kommuninvest i Sverige Aktiebolag accepterar att Kinda frisläpps från det 
borgensåtagande som Kinda har lämnat som säkerhet för Itsams lån, eller att annan 
åtgärd vidtas som innebär att detta borgensåtagande upphör att gälla för Kinda per 
Utträdestidpunkten utan kvarvarande förpliktelser för Kinda, vare sig mot Kvarvarande 
Medlemskommuner eller den relevanta borgenären för tiden därefter.  

 Om borgensåtagandet ianspråktas av borgenären under Utträdesperioden och Kinda 
med anledning därav erhåller krav på betalning från borgenären, åtar sig Kvarvarande 
Medlemskommuner att ersätta Kinda för den andel av sådant krav till Kinda som 
motsvarar skillnaden mellan värdet på av Kinda nyttjade Tjänster från Itsam före 
Utträdesperioden och värdet på Kindas andel av nyttjande Tjänster, inklusive eventuella 
Övriga Tjänster, vid tidpunkten för kravet från borgenären.  

7. Deltagande i Projektstyrgrupp för praktiskt genomförande av utträdet 

 I enlighet med vad som framgår av Utträdesavtalet ska Projektstyrgruppen för 
Utträdesprojektet bestå av representanter från två Kvarvarande Medlemskommuner, 
utöver Itsams och Kindas representant. Kvarvarande Medlemskommuns representant i 
Projektstyrgruppen ska vara kommunchef. Kvarvarande Medlemskommuner kan komma 
överens om att byta ut en Kvarvarande Medlemskommuns representant i 
Projektstyrgruppen.  

 Kommunerna Åtvidaberg och Ödeshög bekräftar att dessa initialt ska utse 
representanter att utgöra del av Projektstyrgruppen i enlighet med vad som framgår av 
Utträdesavtalet.  

 De Kvarvarande Medlemskommuner som vid var tid utser en representant i 
Projektstyrgruppen enligt Utträdesavtalet såvitt avser Projektstyrgruppens accepterar 
de åtaganden som framgår av Utträdesavtalet.  

8. Övrigt 

 Vad som anges i punkterna 27 (Ansvarsbegränsning) och 37 (Tvistlösning) i 
Utträdesavtalet ska äga tillämpning på denna Överenskommelse.  

 
* * * * 

Underskrifter på nästkommande sida 
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Denna Överenskommelse ska undertecknas med digital signatur i enlighet med EU-förordningen 
910/2014 (eIDAS-förordningen) genom BankID. Datum för undertecknande framgår av den digitala 
signaturen. Medlemskommunerna kommer erhålla en digital kopia av Överenskommelsen med 
tillhörande signaturverifikat.  
 

Ort: Ort: 

Datum: Datum: 
 

Boxholms kommun Kinda kommun 

 
________________________________ 

 
________________________________ 

Namn: Namn: 
 
 

Ort: Ort: 

Datum: Datum: 
 
 
 

Vimmerby kommun Ydre kommun 

 
________________________________ 

 
________________________________ 

Namn: 
 
 

Namn: 

Ort: Ort: 

Datum: 
 
 

Datum: 
 

Åtvidabergs kommun Ödeshögs kommun 

 
________________________________ 

 
________________________________ 

Namn: Namn: 
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1. Parter 

1.1 Kommunalförbundet Itsam, org.nr 222000-2584, Teknikringen 9, 4 tr, 583 30 Linköping, 
nedan kallat ”Itsam”; och 

1.2 Kinda kommun, org.nr 212000-0399, Box 1, 590 40 Kisa, nedan kallad ”Kinda”; Itsam och 
Kinda benämns även nedan individuellt för ”Part” och gemensamt för ”Parterna”.  

2. Bakgrund 

2.1 Itsam utgör ett kommunalförbund. Itsam bildades år 2009 och vid dags dato är utöver 
Kinda även Boxholms kommun (org.nr 212000-0407), Vimmerby kommun (org.nr 
212000-0787), Ydre kommun (org.nr 212000-0381), Åtvidabergs kommun (org.nr 
212000-0415) och Ödeshögs kommun (org.nr 212000-0373) medlemmar av Itsam. 
Boxholms kommun, Vimmerby kommun, Ydre kommun, Åtvidabergs kommun och 
Ödeshögs kommun kallas nedan gemensamt för ”Kvarvarande Medlemskommuner”.  

2.2 Itsam ansvarar för IT-verksamheten i medlemskommunerna, varvid Itsam arbetar med 
support och drift av IT-funktionen inom medlemskommunerna, stödjer utvecklingen av 
kommunernas verksamheter genom användande av olika verksamhetssystem m.m. 

2.3 Kinda fattade under hösten 2019, genom kommunfullmäktige, inriktningsbeslut om att 
lämna Itsam och istället övergå till IT-drift med eget huvudmannaskap. Kinda fattade 
hösten 2020, genom dess kommunfullmäktige, beslut om att lämna Itsam samt att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att träffa överenskommelse med Itsam om villkoren för 
utträdet. Beslutet har vunnit laga kraft. 

2.4 Itsam och Kinda har på uppdrag av sina respektive beslutande politiska församlingar 
(Itsams direktion respektive Kindas kommunfullmäktige) diskuterat principerna för 
villkoren för Kindas utträde som medlem i Itsam, Parternas samarbete och åtgärder 
under uppsägningstiden och viss tid därefter, i syfte att möjliggöra ett så positivt utträde 
som möjligt och en möjlighet att utveckla både arbetssätt och organisation för Parterna. 
Principerna har vidare diskuterats i referensgrupper bestående av representanter för 
Parterna och de Kvarvarande Medlemskommunerna.  

2.5 I syfte att säkerställa ett ordnat utträde, kommer Kindas utträde som medlem av Itsam 
att ske när Utträdeskriterierna (enligt definition i Bilaga 3.1) är uppfyllda.  

2.6 Mot denna bakgrund har Parterna denna dag ingått detta utträdesavtal (”Avtalet” eller 
”detta Avtal”), i syfte att reglera villkoren för Kindas utträde som medlem i Itsam. 
Avtalet är villkorat på det sätt som följer av punkt 5 nedan.  

3. Definitioner 

3.1 De begrepp som följer av Bilaga 3.1 ska, oavsett om de används i plural eller singular, i 
bestämd eller obestämd form, ha den innebörd som framgår av Bilaga 3.1 när de anges 
med versal begynnelsebokstav i Avtalet och/eller dess bilagor. 

4. Vissa andra avtal och överenskommelser 

4.1 Mellan Kinda och de Kvarvarande Medlemskommunerna samt mellan och i förhållande 
till Itsam, gäller principerna i Förbundsordningen, reglementet för Itsam, ITSAM-avtalet 
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samt övriga för Itsam gällande styrdokument från sina medlemmar (de ”Kommunala 
Överenskommelserna”).  

4.2 För att reglera förhållandet mellan Kinda och de Kvarvarande Medlemskommunerna – 
endast med avseende på relationen mellan Kvarvarande Medlemskommuner i 
förhållande till Kinda – har Kinda och Kvarvarande Medlemskommuner i anslutning till 
detta Utträdesavtal träffat en överenskommelse (”Överenskommelsen”) som utgör 
tillägg till, samt justering och förtydligande av de Kommunala Överenskommelserna i 
den mån så bedöms lämpligt i förhållande till principerna i detta Avtal.  

4.3 Överenskommelsen syftar således till att reglera förhållandet mellan Kinda och 
Kvarvarande Medlemskommuner med avseende på Kindas utträde ur Itsam samt 
Kvarvarande Medlemskommuners ansvar under Utträdesprojektet. Noteras att 
förhållandet i övrigt mellan Itsam och Kvarvarande Medlemskommuner inte regleras av 
detta Avtal eller Överenskommelsen, varken under Utträdesperioden eller därefter.  

AVDELNING A – VILLKOR FÖR AVTALETS GILTIGHET 

5. Villkor för Avtalets giltighet 

5.1 Detta Avtal är villkorat av att:  

5.1.1 kommunfullmäktige i Kinda samt samtliga kommunfullmäktige i 
Kvarvarande Medlemskommuner godkänner Avtalet och 
Överenskommelsen senast den 28 september 2022 genom beslut som 
därefter vinner laga kraft; och därefter 

5.1.2 att Kinda senast fyra (4) veckor efter det att villkoret i punkt 5.1.1 är 
uppfyllt formellt begär utträde ur Itsam, i enlighet med § 16 i 
Förbundsordningen för ITSAM, daterad 2019-12-09 (”Förbundsordningen”). 
Kindas uppsägningsmeddelande ska upprättas i enlighet med den mall för 
uppsägning som följer av Bilaga 5.1.2. 

5.2 Om villkoren i punkt 5.1.1 respektive 5.1.2 ovan inte har uppfyllts senast de datum som 
framgår av respektive punkt kan Parterna skriftligen överenskomma att förlänga 
fristen/fristerna för villkorens uppfyllande, dock förutsatt att motsvarande förlängning 
av fristerna i Överenskommelsen överenskoms mellan Kinda och Kvarvarande 
Medlemskommuner. Om villkoren i punkt 5.1.1 respektive 5.1.2 ovan inte har uppfyllts 
senast de datum som framgår av respektive punkt eller sådana senare datum som 
överenskommits enligt ovan, ska punkt 33.2 gälla med avseende på fördelning av 
eventuellt upparbetade Avvecklingskostnader samt de övriga kostnader som framgår av 
nämnda punkt fram till tidpunkten för Avtalets upphörande, och detta Avtal därefter 
omedelbart upphöra. Därutöver ska ingen av Parterna respektive de Kvarvarande 
Medlemskommunerna i sådant fall ha något krav mot den andra Parten eller de andra 
Kvarvarande Medlemskommunerna. Om Avtalet upphör enligt denna punkt 5.2 ska 
bestämmelserna i punkt 37 (tvistelösning) alltjämt gälla. 

5.3 Under perioden fram till att villkoren för Avtalets giltighet enligt punkt 5.1 uppfyllts, kan 
Parterna komma att inleda vissa aktiviteter enligt Avtalet. Itsam ska därvid tillse att 
Kinda har möjlighet att godkänna eventuella åtgärder som, enligt Itsams rimliga 
bedömning, riskerar att föranleda Avvecklingskostnader och Itsam ska under sådan 
period endast utföra sådana åtgärder som Kinda därvid uttryckligen begärt, godkänt 
eller vars utförande (på grund av risk för annan skada) faktiskt kan visas medföra att 
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annars uppkommande skada, förlust eller utgift reduceras för Kinda jämfört med om 
åtgärden inte vidtagits. 

AVDELNING B – GENERELLA PRINCIPER FÖR PARTERNAS RELATION  

6. Avtalets syfte och mål 

6.1 Syfte 

6.1.1 Avtalet har följande huvudsakliga syften. 

(i) Att reglera och konkretisera principerna för Kindas utträde ur Itsam, såsom 
principiellt framgår av Kommunallagen och Förbundsordningen, på ett sätt som 
syftar till att öka förutsebarheten i utträdesprocessen och att minska de risker 
som bristande förutsebarhet förväntas kunna leda till för Kinda som utträdande 
medlem i Itsam och för Kvarvarande Medlemskommuner som kvarvarande 
medlemmar i Itsam. Detta regleras primärt i avdelning A, denna avdelning B, 
delar av avdelning E och avdelning I nedan samt av Överenskommelsen. 

(ii) Att reglera förhållandet mellan Kinda och Itsam vid avveckling hos Itsam och 
Överflyttning av Tjänster från Itsam till Inträdande Leverantör under och efter 
Utträdesperioden. Detta regleras primärt i avdelning D och delar av avdelning E 
samt avdelning F-I nedan.   

6.2 Målsättning 

6.2.1 Parternas gemensamma målsättning med de aktiviteter som beskrivs i Avtalet kan 
sammanfattas genom följande delmål: 

(i) att Utträdeskriterierna ska vara uppfyllda inom arton (18) månader från Kindas 
begäran om utträde som medlem av Itsam enligt punkt 5.1.2; 

(ii) att Utträdesprojektet ska bedrivas och slutföras utan påverkan, eller i vart fall så 
långt möjligt utan påverkan, för Samhällsviktig Verksamhet varken hos 
Kvarvarande Medlemskommuner eller hos Kinda; 

(iii) att Utträdesprojektet ska bedrivas och slutföras utan väsentlig negativ påverkan 
för Övrig Verksamhet hos Kvarvarande Medlemskommuner eller hos Kinda. 

7. Styrande principer 

7.1 Tydlighet, vilja, transparens och ömsesidig omtanke 

7.1.1 Parternas aktiviteter, kommunikation och kontakter under Avtalsperioden ska präglas av 
ömsesidig respekt, omtanke och samarbete samt ske med så liten ekonomisk påverkan 
som möjligt för Parterna.  

7.1.2 Under Avtalsperioden ska Parterna aktivt, positivt och i samarbetsvillig anda samarbeta 
för att Avtalets principer ska iakttas, angivna målsättningar uppfyllas och respektive 
Parts åtaganden ska kunna uppfyllas i tid. Båda Parter ska därvid lämna varandra det 
bistånd och den information som skäligen kan krävas för att deras respektive 
skyldigheter enligt Avtalet ska kunna uppfyllas och ska med den skyndsamhet som 
omständigheterna så kräver besvara förfrågningar, lämna och motta teknisk assistans 
och överlämna och ta emot dokumentation och information.  

107



7 / 38 
 

7.1.3 Part ska med all den omsorg som skäligen kan förväntas, eftersträva att all information 
som inom ramen för Avtalet delges den andra Parten är korrekt, fullständig och aktuell. 
Part ska med samma omsorg utan oskäligt dröjsmål upplysa om alla eventuella 
reservationer som i sådana avseenden behöver göras p.g.a. omständigheter denne 
känner till eller senare får vetskap om. 

7.2 Kindas ansvar 

7.2.1 Kindas huvudsakliga ansvar inom ramen för Utträdesprojektet är:  

7.2.1.1 att tillse att dess utsedda representanter aktivt och samarbetsvilligt deltar i 
Projektgruppens och Projektstyrgruppens arbete i enlighet med Avtalets 
principer; 

7.2.1.2 att lämna all den information till Projektgruppen och Projektstyrgruppen 
som krävs för Utträdesprojektet och som Projektgruppen och 
Projektstyrgruppen vid var tid må begära;    

7.2.1.3 att upphandla och samordna Utträdesprojektet enligt detta Avtal med 
Inträdande Leverantör och att Inträdande Leverantörs motsvarande 
inträdesprojekt med Kinda samordnas med Utträdesprojektet enligt detta 
Avtal; 

7.2.1.4 att genomföra de åtaganden som åligger Kinda enligt de Projektplaner som 
fastställts i enlighet med Avtalets principer; 

7.2.1.5 att erlägga betalning för Avvecklingskostnader enligt Avtalet, allt i enlighet 
med Avtalets principer; och 

7.2.1.6 att under hela Avtalsperioden efter bästa förmåga genomföra sina 
åtaganden enligt detta Avtal i överensstämmelse med Avtalet, och 
tillämplig(a) Projektplan(er). 

7.3 Itsams ansvar 

7.3.1 Itsams huvudsakliga ansvar inom ramen för Utträdesprojektet är:  

7.3.1.1 att tillse att dess utsedda representanter aktivt och samarbetsvilligt deltar i 
Projektgruppens och Projektstyrgruppens arbete i enlighet med Avtalets 
principer; 

7.3.1.2 att lämna all den information till Projektgruppen och Projektstyrgruppen 
som krävs för Utträdesprojektet och som Projektgruppen och 
Projektstyrgruppen vid var tid må begära;    

7.3.1.3 att genomföra de åtaganden som åligger Itsam enligt de Projektplaner som 
fastställts i enlighet med Avtalets principer; 

7.3.1.4 att genomföra nödvändiga aktiviteter för att analysera, planera och 
genomföra separation av Tjänsterna från motsvarande tjänster till 
Kvarvarande Medlemskommuner, i enlighet med Avtalets principer;  

7.3.1.5 att ansvara för primär samordning och kommunikation med 
Tredjepartsleverantörer i syfte att analysera, förbereda och planera 
Utträdesprojektet samt att genomföra Utträdesprojektet i enlighet med 
fastställda Projektplaner och detta Avtal;   
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7.3.1.6 att lämna Projektassistans till Kinda i enlighet med Avtalet;  

7.3.1.7 att samarbeta med Inträdande Leverantör enligt Kindas begäran och i 
enlighet med Avtalet och fastställda Projektplaner;  

7.3.1.8 att analysera och till Projektgruppen rapportera och specificera nedlagda 
kostnader för att möjliggöra korrekt fakturering avseende betalning för 
Avvecklingskostnader;  

7.3.1.9 att primärt samordna aktiviteter enligt detta Avtal med Kvarvarande 
Medlemskommuner; och 

7.3.1.10 att under hela Avtalsperioden efter bästa förmåga genomföra sina 
åtaganden enligt detta Avtal i överensstämmelse med Avtalet, och 
tillämplig(a) Projektplan(er) och med den omsorg och fackmässighet som 
skäligen kan förväntas. 

8. Kindas medlemskap i Itsam under Utträdesperioden och förhållandet till Itsams 
skyldigheter gentemot Kvarvarande Medlemskommuner 

8.1 Principer för Kindas medlemskap 

8.1.1 Kinda ska under Utträdesperioden kvarstå som en fullvärdig medlem av Itsam, med de 
justeringar som följer av detta Avtal, innebärande bl.a. att: 

8.1.1.1 Kinda ska bidra med oförändrad finansiering av Förlusttäckningsbidraget 
fram till att Utträdeskriterierna uppfyllts, vilket närmare beskrivs i punkt 23; 

8.1.1.2 Kindas betalning för Tjänster till Itsam ska minskas i takt med att de upphör, 
enligt vad som närmare beskrivs i punkt 24; 

8.1.1.3 Kinda har rätt till sin plats i Itsams kommunchefsberedning och full rösträtt i 
Itsams direktion, samt har rätt men ej skyldighet att medverka i 
arbetsgrupper och forum inom Itsams verksamhet, på motsvarande sätt 
som hittills tillämpat förfarande och i övrigt med samma rättigheter och 
skyldigheter som Kvarvarande Medlemskommuner fram till 
Utträdestidpunkten. Det noteras att Kinda, om Kinda har för stadigvarande 
avsikt att inte medverka i arbetsgrupper och/eller forum enligt ovan, 
skriftligen ska meddela Itsam detta i förväg.  

 

8.1.2 Oaktat vad som anges i punkt 8.1.1 ska dock följande principer gälla såvitt avser Kinda 
under Utträdesperioden:  

8.1.2.1 Kinda och Itsam ska gemensamt agera för övertagande av licens- och 
leverantörsavtal för Kindas räkning, vilket närmare beskrivs i punkt 16.4; 

8.1.2.2 Kinda har rätt, men ingen skyldighet, att delta i Itsams upphandlingar, enligt 
vad som framgår i punkt 8.2.3; och 

8.1.2.3 Kinda har rätt att besluta om införande av / förändringar i Tjänster i Kindas 
IT-miljö innan de genomförs av Itsam, vilket närmare beskrivs i punkterna 
8.2.1-8.2.2. 
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8.2 Om Kindas IT-miljö under Utträdesperioden 

8.2.1 Itsam ska fram till och med Utträdestidpunkten löpande informera Kinda om eventuella 
införanden av nya system samt samtliga sådana förestående förändringar i Kindas IT-
miljö som skäligen kan förväntas påverka Kindas upphandlingsdokumentation, 
inträdesprojekt eller motsvarande med Inträdande Leverantör, vilka samtliga av Kinda 
på förhand skriftligen ska godkännas för att sådan förändring eller införande av nya eller 
förändrade system ska få ske. Kindas godkännande behöver vidare inte inhämtas såvitt 
gäller centrala uppdateringar kring Microsofts produkter, Google eller IST/Lifecare samt 
kritiska och/eller nödvändiga uppdateringar inklusive säkerhetskritiska lösningar, dock 
att Itsam i sådana fall utan dröjsmål ska informera Kinda om aktuell uppdatering eller 
förändring. Såvitt gäller centrala uppdateringar kring Microsofts produkter och Google 
kan, såvida ingen avvikelse från centrala uppdateringar görs, sådan information 
tillhandahållas genom att Itsam generellt hänvisar Kinda till att bevaka Microsofts 
och/eller Googles tillhandahållna information om planerade centrala uppdateringar. 
Eventuell avvikelse från centrala uppdateringar ska dock i sådana fall meddelas Kinda 
utan dröjsmål.  

8.2.2 Kinda har löpande rätt att inhämta andra lösningar/tjänster hos andra leverantörer än 
de som Itsam erbjuder under förutsättning att sådana alternativa lösningar/tjänster inte 
innebär att av Itsam fastställda säkerhetspolicys och riktlinjer för säkerhet inte 
upprätthålls samt att avtalsförhållandet för sådana leverantörer gäller mellan Kinda och 
respektive leverantör. Itsam åtar sig att i skälig omfattning bistå Kinda vid utvärdering av 
sådana alternativa lösningar/tjänster i förhållande till Tjänsterna samt i förhållande till 
Itsams fastställda säkerhetspolicys och riktlinjer.  

8.2.3 I de fall Itsam ingår nya/förändrade avtal eller genomför upphandling under 
Utträdesperioden ska Itsam tillse att Kinda anges som avropsberättigad/avtalspart i eget 
namn (dvs innebärande att Itsam tecknar avtalet i egenskap av ombud för Kinda) i 
förhållande till aktuell Tredjepartsleverantörer. Volymer i pågående upphandlingar ska 
exkludera, eller om Kinda så begär, särskilja volymer hänförliga till Kinda från volymer 
hänförliga till Kvarvarande Medlemskommuner. Principerna i punkt 16.4 ska därvid gälla, 
såvida inte Parterna kommer överens om annat. 

8.3 Principer för Itsams skyldigheter avseende tillhandahållande av Tjänster och 
förhållandet till Kvarvarande Medlemskommuner  

8.3.1 Tillhandahållande av Utträdestjänster ska inte påverka Itsams skyldighet att under 
Utträdesperioden tillhandahålla Tjänster till Kinda på oförändrade villkor och på 
oförändrat sätt enligt de Kommunala Överenskommelserna fram till dess då aktuella 
Tjänst(er) Överflyttas till Inträdande Leverantör eller Kinda, enligt de principer som 
framgår av och fastställs i enlighet med Avtalet. Kinda ska dock ha rätt att säga upp eller 
minska omfattningen av Tjänst(er) under Utträdesperioden, förutsatt att Kinda ersätter 
Itsam för den eventuella Avvecklingskostnad som sådant förtida upphörande eller 
minskning av omfattning medför för Itsam. 

8.3.2 Tillhandahållandet av Utträdestjänster ska heller inte påverka Itsams skyldighet att 
fullgöra sina skyldigheter gentemot varken Kvarvarande Medlemskommuner eller Kinda 
i övrigt. Parterna ska därför planera aktiviteterna enligt Avtalet för att minska risken för 
påverkan på Verksamheterna. Om behov av prioritering avseende vilken åtgärd som ska 
utföras av Itsam ändå föreligger, på grund av brådskande eller kritisk åtgärd som Itsam 
inte kunnat förutse eller planera för och utförande av parallella åtgärder inte är möjligt, 
ska följande prioritetsordning tillämpas:(i) i första hand ska Samhällsviktig Verksamhet 
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prioriteras, (ii) i andra hand ska Utträdestjänster prioriteras, och (iii) i tredje hand ska 
Övrig Verksamhet prioriteras. 

8.4 Principer för Övriga Tjänster 

8.4.1 Parterna noterar att vissa Övriga Tjänster, i förekommande fall kan komma att fortsätta 
levereras av Itsam till Kinda efter Utträdestidpunkten och under en övergångsperiod, i 
enlighet med principerna i punkt 21 nedan. 

AVDELNING C - STYRNING OCH KONTROLL AV UTTRÄDESPROJEKTET 

9. Generella bestämmelser 

9.1 Parterna är överens om att flexibilitet och tydlighet är avgörande förutsättningar för ett 
framgångsrikt Utträdesprojekt. Av den anledningen har Parterna enats om att tillämpa 
de principer för styrning och kontroll av Utträdesprojektet och Parternas aktiviteter 
enligt Avtalet som framgår av denna avdelning C och Avtalet i övrigt.  

9.2 Parterna ska styra och kontrollera Utträdesprojektet genom en Projektgrupp med en 
gemensamt utsedd Projektledare, som rapporterar till en gemensamt tillsatt 
Projektstyrgrupp, samt – vid behov på grund av bristande enighet i Projektstyrgruppen – 
genom möjlighet till eskalering till Eskaleringsforum. 

10. Projektledaren 

10.1 Parterna har kommit överens om att gemensamt upphandla projektledningstjänster, i 
enlighet med den uppdragsbeskrivning som Parterna har lämnat eller kommer att lämna 
till en mellan Parterna överenskommen upphandlad leverantör, som kommer att 
nominera person med relevant kompetens till att utgöra projektledare för 
Utträdesprojektet (”Projektledaren”). Parterna ska förse Projektledaren med sådan 
information och annat underlag som Projektledaren behöver för att fullgöra sina 
skyldigheter. Projektledaren ska av Parterna gemensamt instrueras att tillämpa 
bestämmelserna i detta Avtal. 

10.2 Projektledarens ersättning ska bekostas av Parterna med femtio (50%) procent vardera. 
Projektstyrgruppen kan dock besluta om att ersättningen för Projektledarens tjänster, 
helt eller delvis, under Utträdesprojektet ska bekostas med annan fördelning. Vidare kan 
Parternas inbördes ansvar för Projektledarens ersättning komma att ändras om Part 
genom vårdslöshet fördyrar, försenar eller på annat sätt i strid med Avtalets 
bestämmelser försvårar Projektledarens arbete. 

10.3 Projektledaren ska vidta de åtgärder som krävs för att Utträdesprojektet ska kunna 
genomföras i enlighet med de villkor och principer som följer av Avtalet och ansvarar för 
att koordinera Utträdesprojektet i enlighet med Projektstyrgruppens närmare direktiv. 
Projektledarens mandat att fatta beslut inom ramen för Avtalet samt Projektledarens 
ekonomiska mandat ska fastställas av Projektstyrgruppen. 

11. Projektgruppen 

11.1 Parterna ska utse varsin representant som tillsammans med Projektledaren ska utgöra 
Projektgruppen.  
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11.2 Projektgruppen ska särskilt: 

a) analysera och presentera information, utredningar och förslag i enlighet med 
vad som framgår som Projektgruppens ansvarsområden enligt punkt 16; 

b) upprätta förslag till Projektplan(er) för Projektstyrgruppens fastställande; 

c) upprätta förslag till den Övergripande Tidplanen samt rekommendera 
revideringar av den Övergripande Tidplanen, i båda fallen för 
Projektstyrgruppens fastställande i enlighet med vad som följer av punkt 15.1; 

d) rekommendera Utträdeskriterier för Projektstyrgruppens fastställande i enlighet 
med vad som följer av punkt 20; 

e) operativt driva Utträdesprojektet inom ramen för detta Avtal, tillämpliga och av 
Projektstyrgruppen vid var tid fastställda Projektplaner och de övriga beslut och 
direktiv som Projektstyrgruppen vid var tid utfärdar; och 

f) i förekommande fall rekommendera justering av när Utträdestidpunkten ska 
inträffa, för Projektstyrgruppens fastställande. 

11.3 Projektgruppen ska rapportera sitt arbete till Projektstyrgruppen i enlighet med 
Projektplanen och i övrigt Projektstyrgruppens utfärdade direktiv. Om inte annat 
överenskoms eller instrueras av Projektstyrgruppen, ska Projektgruppen varje vecka 
lämna en statusrapport till Projektstyrgruppen över pågående Delprojekt. 

11.4 Om Projektledaren och/eller båda Parternas representanter i Projektgruppen anser att 
viss fråga är av sådan strategisk karaktär att det finns behov av att frågan underställs 
Projektstyrgruppen för beslut, eller det av detta Avtal eller Projektstyrgruppens 
utfärdade direktiv framgår att frågan ska beslutas av Projektstyrgruppen, kan och ska 
Projektgruppen hänskjuta/eskalera frågor till Projektstyrgruppen. 
Hänskjutna/Eskalerade frågor ska dokumenteras skriftligen och om frågan rimligen är av 
brådskande karaktär för Utträdesprojektet eller för endera Part, ska detta särskilt 
noteras. 

12. Projektstyrgrupp 

12.1 Projektstyrgruppen ansvarar för att Utträdesprojektet genomförs enligt detta Avtal. 
Projektstyrgruppen är den högsta beslutande instansen för Utträdesprojektet. 
Projektstyrgruppen kan dock, vid oenighet, eskalera frågor i enlighet med punkt 13. 

12.2 Projektstyrgruppen ska särskilt: 

a) upprätta och fastställa övergripande projektdirektiv för Utträdesprojektet; 

b) fastställa och, i förekommande fall, revidera Utträdeskriterierna, efter 
Projektgruppens rekommendation eller om Projektstyrgruppen annars så anser 
erforderligt; 

c) fastställa och, i förekommande fall, revidera Projektplan(er), efter 
Projektgruppens rekommendation; 

d) fastställa och, i förekommande fall, revidera den Övergripande Tidplanen,  

e) följa upp Delprojekt(en)s utförande och utfall, särskilt med avseende på: 

(i) Budget och fördelning av Avvecklingskostnader respektive 
Utvecklingskostnader efter Projektgruppens förslag (se punkt 16.2); 
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(ii) Tidplanen för Delprojekt; 

(iii) Uppfyllelse av milstolpar inom Delprojekt; 

f) i förekommande fall revidera Utträdestidpunkten, i enlighet med principerna i 
punkt 20; 

g) i förekommande fall fastställa justerade priser/villkor för Övriga Tjänster i 
enlighet med principerna i punkt 24.2. 

12.3 Projektstyrgruppen har inte: 

a) arbetsgivaransvar för de personer som arbetar inom Utträdesprojektet; 

b) rätt att fatta beslut som utgör myndighetsutövning; 

c) rätt att företräda Parterna gentemot tredje man såvida inte Parterna i 
förekommande fall ger Projektstyrgruppen eller någon/några representanter 
specifik skriftlig fullmakt för visst syfte; eller 

d) rätt att fatta beslut som innebär att Parts rättigheter eller skyldigheter enligt 
Avtalet förändras. 

12.4 Projektstyrgruppen består av varsin representant för Parterna samt varsin representant 
från två av de Kvarvarande Medlemskommunerna. Representanterna i 
Projektstyrgruppen ska vara  Itsams förbundsdirektör, Kindas kommunchef och 
representanter från två Kvarvarande Medlemskommuner, utsedda i enlighet med vad 
som framgår av Överenskommelsen.    

12.5 Ordförande i Projektstyrgruppen utses genom överenskommelse mellan samtliga 
representanter i Projektstyrgruppen. Om Projektstyrgruppen inte överenskommer om 
annat ska ordföranden initialt utgöras av Itsams förbundsdirektör. Ordföranden ansvarar 
för att sammankalla möten i Projektstyrgruppen så ofta som Projektstyrgruppen anser 
behövs. Projektstyrgruppen ska alltid sammankallas om en representant begär det.  

12.6 Kallelse till Projektstyrgruppsmöten ska ske genom ordförandens försorg, skriftligen via 
post eller e-mail till varje representant minst fem (5) arbetsdagar före utsatt 
Projektstyrgruppsmöte, om inte representanterna kommer överens om annat.  

12.7 Följande ska gälla för Projektstyrgruppens möten. 

a) För att Projektstyrgruppsmöten ska vara beslutsföra ska samtliga representanter 
vara representerade vid Projektstyrgruppsmötet. Representants deltagande kan 
ske digitalt eller via telefon om Projektstyrgruppen så finner det lämpligt.  

b) Varje representant har en (1) röst.  

c) Beslut ska fattas i full enighet i Projektstyrgruppen, innebärande att samtliga 
representanter ska rösta för ett beslut för att beslut ska fattas. 

d) Protokoll över Projektstyrgruppens möten ska föras av Projektstyrgruppens 
ordförande eller den som ordförande utser och skickas till övriga representanter 
i Projektstyrgruppen utan dröjsmål efter genomfört Projektstyrgruppsmöte.  

e) Eventuella invändningar beträffande innehållet i protokollet ska meddelas 
protokollföraren utan dröjsmål varefter erforderliga justeringar ska vidtagas 
samt skickas till samtliga representanter i Projektstyrgruppen. Protokollet ska 
godkännas på nästföljande Projektstyrgruppsmöte.  
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13. Eskalering vid oenighet 

13.1 Utöver Projektstyrgruppen kan det från tid till annan finnas behov av en 
eskaleringsmekanism för att kunna låta Projektstyrgruppen eskalera problem och 
oenigheter inom Projektstyrgruppen (och därmed mellan Parterna), för hantering av och 
beslut. Det forum till vilket sådana problem och oenigheter kan eskaleras av 
Projektstyrgruppen utgör ”Eskaleringsforum”.  

13.2 Rätt att eskalera fråga till Eskaleringsforum tillkommer endera representant i 
Projektstyrgruppen, dock att frågan, som utgångspunkt, först ska ha hanterats av 
Projektstyrgruppen utan att enighet uppnåtts. Det noteras att Eskaleringsforum kan 
behöva säkerställa internt mandat genom politiska beslut i vissa frågor innan bindande 
överenskommelse(r) kan träffas.    

13.3 Kindas representant i Eskaleringsforum ska utgöras av Kindas kommunstyrelses 
ordförande, eller den person som Kinda skriftligen meddelar Itsam från tid till annan 
(varvid sådan annan person som Kinda skriftligen meddelat Itsam, för undvikande av 
missförstånd, har samma befogenhet i Eskaleringsforum som Kindas kommunstyrelses 
ordförande).  

13.4 Itsams representant i Eskaleringsforum ska utgöras av direktionens ordförande, eller 
den person som Itsam skriftligen meddelar Kinda från tid till annan (varvid sådan annan 
person som Itsam skriftligen meddelat Kinda, för undvikande av missförstånd, har 
samma befogenhet i Eskaleringsforum som direktionens ordförande). 

13.5 I den mån Eskaleringsforum ska fatta beslut enligt detta Avtal, ska beslut fattas med 
konsensus mellan Parternas representanter i Eskaleringsforum för att ett sådant beslut 
ska vara giltigt. Beslut ska protokollföras. I övrigt vid oenighet gäller vad som framgår av 
punkt 37. 

14. Allmänt om representanter i Projektgrupp, Projektstyrgrupp och 
Eskaleringsforum samt byte av Projektledare 

14.1 Part har rätt att byta sin representant i Projektgruppen, Projektstyrgruppen respektive i 
Eskaleringsforum. Därutöver har Kvarvarande Medlemskommun som är del av 
Projektstyrgruppen rätt att byta sin representant i Projektstyrgruppen. Byte enligt denna 
punkt ska meddelas de övriga medlemmarna i Projektstyrgruppen i enlighet med punkt 
35. 

14.2 Parterna kan gemensamt komma överens om att byta ut Projektledaren till annan 
person. 

AVDELNING D – UTTRÄDESPROJEKTETS GENOMFÖRANDE 

15. Övergripande tidplan för Utträdesprojektet 

15.1 Projektstyrgruppen ska, efter Projektgruppens förslag, så snart som möjligt från det att 
villkoren i punkt 5 är uppfyllt fastställa en övergripande tidplan för Utträdesprojektet 
(”Övergripande Tidplanen”). Den Övergripande Tidplanen samt även Projektplan(er) 
kan revideras genom beslut av Projektstyrgruppen.  
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15.2 Det noteras vidare att den Övergripande Tidplanen samt i förekommande fall 
Projektplan(er) ska revideras av Projektstyrgruppen, om (i) Kinda så skäligen begär och 
så skäligen krävs i förhållande till Kindas behov av att koordinera Utträdesprojektet 
enligt detta Avtal med Kindas införandeprojekt eller motsvarande med Inträdande 
Leverantör eller (ii) om Itsam så skäligen begär och så skäligen krävs till följd av 
resursbrist hos Itsam som inte kunde ha förutsetts eller undvikits (till exempel på grund 
av omfattande eller längre sjukfrånvaro hos Nyckelpersoner) och som inte heller kan 
överkommas av Itsam genom exempelvis tredjepartskonsulter.  

16. Inledande samt övergripande åtgärder under Utträdesprojektet 

16.1 Projektgruppens ansvar för att genomföra nödvändiga analyser, riskanalyser m.m. 

16.1.1 Projektgruppen ansvarar för att löpande under Utträdesprojektets gång genomföra 
nödvändig analys av de aktiviteter som krävs för att Utträdeskriterierna ska kunna 
uppfyllas enligt den Övergripande Tidplanen, samt att Parternas gemensamma 
målsättningar även i övrigt ska kunna uppfyllas på ett tids-, kostnads-, och 
resurseffektivt sätt som inte äventyrar driftsäkerheten för Kindas och Kvarvarande 
Medlemskommuners Verksamheter.  

16.1.2 Parterna har inför detta Avtals undertecknande genomfört inledande analyser av 
Tjänster och förutsättningarna för Utträdesprojektet. Sådana analyser och resultat därav 
ska omedelbart efter Avtalets tecknande tillhandahållas Projektgruppen och ska utgöra 
inledande underlag för Projektgruppens arbete med Utträdesprojektet.  

16.1.3 Projektgruppen ska löpande analysera och utvärdera risker för uppfyllelse av Parternas 
målsättningar med Utträdesprojektet, för att tidigt identifiera viktiga aktiviteter för att 
säkerställa Utträdesprojektet och för att skapa förutsättningar för att planera för 
riskminimerande åtgärder inom ramen för Projektplaner(na). Även Projektplaner ska 
innehålla riskanalyser, enligt vad som följer nedan. 

16.2 Särskilt om analys och budget för Avvecklingskostnader respektive 
Utvecklingskostnader 

16.2.1 Principerna för fördelning av kostnader under Utträdesperioden framgår av punkterna 
23 - 26 (Avdelning E).  

16.2.2 Projektgruppen ska löpande och i vart fall i samband med upprättande av en Projektplan 
analysera vilket arbete och vilka relaterade kostnader som utförandet av aktiviteter 
enligt Projektplanen kan föranleda, både hos Itsam, hos Kinda och hos eventuella 
Tredjepartsleverantörer samt i samband därmed upprätta en budget för Projektplanens 
utförande, uppdelat på aktiviteter som bedöms utgöra Avvecklingskostnader respektive 
Utvecklingskostnader, med tillämpning av de principer som framgår av punkt 26. 

16.2.3 Projektgruppens förslag till budget och fördelning enligt punkt 16.2.2 ska underställas 
Projektstyrgruppen, antingen som en del av Projektplan(er) eller separat. 
Projektgruppen och Projektstyrgruppen ska därvid löpande analysera, följa upp och – 
avseende Projektstyrgruppen – fastställa fördelningen mellan Avvecklingskostnader 
respektive Utvecklingskostnader av de kostnader som Utträdesprojektet föranleder, allt 
med tillämpning av principerna i punkt 26. 
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16.3 Särskilt om hantering av Utrustning 

16.3.1 Itsam ska i enlighet med den Övergripande Tidplanen och Projektgruppens instruktioner  
genomföra en inventering över utrustning som används av och i Kindas IT-miljö, 
exempelvis switchar, routrar, trådlösa accesspunkter, datorer och mobila enheter och 
övrig Kinda-specifik hårdvara och dylikt (”Utrustning”).  

16.3.2 Itsam ska i samband med inventeringen enligt ovan upprätta och under 
Utträdesperioden bibehålla en uppdaterad förteckning av Utrustningen, inklusive 
inköpsår, bokfört värde eller bedömt restvärde och skick, samt i förekommande fall 
information om tredjemans rätt. Resultatet av Itsams inventering och samtliga 
förekommande uppdateringar därav ska utan dröjsmål tillhandahållas Projektgruppen. 

16.3.3 Projektgruppen ska bedöma huruvida Utrustningen helt eller delvis är lämplig att 
överföras till Kinda och lämna rekommendation till Projektstyrgruppen. Det noteras att 
Utrustningen kan överföras genom att Kinda köper Utrustning enligt punkt 16.3.4 eller, 
genom att Kinda övertar leasing-/hyresavtal med tredjepartleverantör avseende sådan 
Utrustning enligt punkt 16.4.  

16.3.4 Kinda har rätt, men inte skyldighet, att helt eller delvis köpa Utrustning som Itsam i allt 
väsentligt använt för utförandet av Tjänste(er) åt Kinda kommun och som utan större 
svårigheter samt utan negativ påverkan för Kvarvarande Medlemskommuner kan 
överföras till Kinda. Därutöver åtar sig Kinda att köpa sådan fungerande Utrustning som 
utgör nätverksutrustning och som är fast installerad i Kindas lokaler. Kindas köp av 
Utrustning enligt denna punkt ska ske till bokfört värde för sådan Utrustning enligt 
Itsams vid tidpunkten för köpet senast fastställda årsredovisning samt i förekommande 
fall på de övriga villkor som Parterna kan komma överens om. Itsam ska tillse att 
Utrustning som Kinda köper enligt denna punkt tillhandahålls Kinda när Kinda så 
behöver i förhållande till inträdesprojekt eller motsvarande med Inträdande Leverantör. 

16.4 Särskilt om övertagande av avtal med tredjepartsleverantörer avseende Tjänster 

16.4.1 En del av de Tjänster som Itsam tillhandahåller Kinda sker med stöd av avtal där Itsam, 
som uttryckligt eller underförstått ombud för sina medlemskommuner, har upphandlat 
och ingått avtal med Tredjepartsleverantör(er). Om Kinda så begär ska Itsam verka för 
att Kinda ska ha rätt och möjlighet att i eget namn och för egen räkning inträda i avtal 
med sådan Tredjepartsleverantör i sin helhet eller avseende den del av avtalet med 
Tredjepartsleverantören som avser leveransen till Kinda, på i allt väsentligt samma 
villkor som Itsams avtal med Tredjepartsleverantören, alternativt låta Inträdande 
Leverantör träda in avtalet med Tredjepartsleverantören i Kindas ställe.   

16.4.2 Itsam åtar sig att på Kindas skäliga begäran verka för att relevanta 
Tredjepartsleverantörer åtar sig att avtalen mellan Itsam och Tredjepartsleverantören 
uppdateras så att förutsättningarna och villkoren för Kindas inträde enligt principerna i 
punkt 16.4.1 ska möjliggöras. Vid förhandlingarna med Tredjepartsleverantörer ska 
Parterna verka för att överenskommelsen med Tredjepartsleverantören innebär att 
Kinda har rätt att motta de Tjänster som avser Kinda direkt från Tredjepartsleverantören 
och att leveransen till Itsam ska minskas i motsvarande mån, att Kinda direkt till 
Tredjepartsleverantören ska betala avtalad ersättning för sådana Tjänster som Kinda 
nyttjar och Itsams kostnad till Tredjepartsleverantören ska minskas i motsvarande mån 
och att eventuell mellan Kinda/Itsam och/eller Kvarvarande Medlemskommuner 
gemensam data ska delas upp, samt att överenskommelsen med 
Tredjepartsleverantören i övrigt innehåller vad Projektstyrgruppen instruerar eller Kinda 
skäligen begär.  
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16.4.3 Projektgruppen och Projektstyrgruppen ska inom ramen för sitt arbete analysera, verka 
för och planera Delprojekt för att säkerställa en rationell hantering av Tjänster som 
tillhandahålls av Tredjepartsleverantörer i enlighet med principerna i denna punkt 16.4. 

16.5 Itsams medverkan vid Kindas upphandling  

16.5.1 Itsam ska, i den utsträckning som skäligen behövs för att Kinda ska kunna genomföra en 
upphandling av Inträdande Leverantör på önskat sätt, tillhandahålla erforderlig 
Dokumentation och annan information om de aktuella Tjänsterna och dess produktion. I 
Itsams åtagande ingår också att medverka till att besvara eventuella frågor som kan 
uppkomma från Kinda och/eller anbudsgivande leverantörer under sådan upphandling. 
Itsams biträde enligt denna punkt ska primärt ges genom Itsams representant i 
Projektgruppen, men i den mån så bedöms krävas av Projektgruppen ska även 
Nyckelpersoner och andra resurser göras tillgängliga i erforderlig omfattning.  

16.5.2 Itsam ska vidare i nödvändig och skälig omfattning medverka i Kindas genomförande av 
genomlysning av Itsams verksamhet avseende Tjänsterna i samband med eller till följd 
av Kindas upphandling av Inträdande Leverantör. Itsam ska därvid på Kindas begäran ge 
Kinda, Inträdande Leverantör eller av Kinda annan utsedd tredje part, möjlighet att 
genomföra en undersökning av Tjänsterna och Itsams verksamhet relaterade till 
Tjänsterna, i den utsträckning som behövs för att kunna genomföra en ordnad 
Överflyttning av de aktuella Tjänsterna från Itsam till Inträdande Leverantör, dock under 
förutsättning att Kinda, Inträdande Leverantör och/eller av Kinda annan utsedd tredje 
part åtar sig att säkerställa konfidentialitet och för Itsam tillämpliga principer och krav 
på säkerhet, inklusive i förekommande fall eventuell säkerhetsklassning av involverade 
personer(er), rörande den information som delges inom ramen för undersökningen. 
Som en del av denna undersökning ska Itsam, på Kindas begäran, ge Kinda, Inträdande 
Leverantör eller annan av Kinda utsedd tredje part erforderlig tillgång till: 

16.5.2.1 Itsams anläggningar som används för tillhandahållande av de aktuella 
Tjänsterna, om detta är erforderligt för Överflyttning av de aktuella 
Tjänsterna;  

16.5.2.2 Utrustning och andra resurser som används vid utförandet av de aktuella 
Tjänsterna;  

16.5.2.3 Teknisk och annan Dokumentation avseende Tjänsterna, Utrustningen eller 
annat av intresse för faktisk eller eventuell Inträdande Leverantör och 

16.5.2.4 Itsams och, om möjligt underleverantörers och Tredjepartleverantörers, 
anställda som använts vid utförandet av de aktuella Tjänsterna. 

16.5.3 Principerna för ersättning enligt punkt 26 ska tillämpas för Itsams medverkan enligt 
punkt16.5.  

17. Projektplaner 

17.1 Aktiviteterna för Överflyttning av Tjänsterna under Utträdesprojektet ska uppdelas i ett 
eller flera Delprojekt. Projektgruppen ska för Parternas räkning ta fram förslag till 
Projektplan(er) för det eller de Delprojekt som ska genomföras innefattande en skriftlig 
plan för Överflyttningen av Tjänsterna inom ramen för varje Delprojekt, som ska 
fastställas av Projektstyrgruppen och upprättas med beaktande av den Övergripande 
Tidplanen samt principerna i Avtalet. Hantering av Övriga Tjänster ska också, i den mån 
så bedöms lämpligt, framgå av tillämpliga Projektplan(er). 
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17.2 Projektplan(erna) ska innehålla en risk- och möjlighetsanalys, en detaljerad aktivitets- 
och tidsplan för aktiviteter under Projektperioden innehållande bl.a. de aktiviteter som, i 
förekommande fall, ska omfattas av acceptanstester och de Utträdeskriterier som ska 
vara uppfyllda för att Kinda ska godkänna genomfört Delprojekt, det övriga innehåll som 
framgår av detta Avtal, samt de uppgifter som framgår av Bilaga 17.2.  

17.3 När en Inträdande Leverantör valts av Kinda ska Projektplan(erna), i den omfattning som 
bedöms nödvändigt av Kinda och Inträdande Leverantör, upprättas och, i 
förekommande fall, uppdateras i förhållande till krav och behov för sådan Inträdande 
Leverantör. Parterna är överens om att kraven på innehåll i Projektplan(er) inte är 
uttömmande utan kan komma att kompletteras av Kinda, Itsam eller Inträdande 
Leverantör. Itsam åtar sig att samarbeta med Kinda och Inträdande Leverantör vid 
anpassning av Projektplan(er) enligt denna punkt.  

18. Överflyttning av Tjänster 

18.1 Inledning 

18.1.1 Denna punkt 18 reglerar de aktiviteter som Parterna är skyldiga att genomföra för att 
säkerställa att planerad och produktionsstabil flyttning av Tjänster kan ske, i enlighet 
med vad som närmare framgår av tillämpliga Projektplan(er) för ett eller flera 
Delprojekt, i enlighet med den Övergripande Tidplanen, Projektgruppens förarbeten 
enligt punkt 16 och Projektstyrgruppens lämnade direktiv och anvisningar.  

18.1.2 Vid Överflyttning av Tjänster inom ett Delprojekt är målsättningen att säkerställa att 
nödvändig Dokumentation, rutiner, konfigurationsinformation etc. överförs till 
Inträdande Leverantör respektive till Kinda med så få störningar som möjligt för Kindas 
Verksamhet samt, om och i den mån tillämpligt, Kvarvarande Medlemskommuner som 
använder eller på annat sätt berörs av tjänster från Itsam. Det noteras särskilt att 
samordning och samarbete med Inträdande Leverantör, Tredjepartsleverantörer och 
eventuella andra tredje parter som har någon form av gränssnitt av betydelse för de 
aktuella Tjänsterna är av stor betydelse. Parterna förbinder sig därvid att iaktta ett 
flexibelt förhållningssätt i enlighet med de styrande principerna för Avtalet. 

18.1.3 Rättigheter som tillkommer Kinda enligt denna punkt 18 kan utövas av Kinda eller 
Inträdande Leverantör å Kindas vägnar, under förutsättning att Kinda informerar Itsam 
härom. Kindas skyldigheter enligt denna punkt 18 kan uppfyllas av Kinda eller 
Inträdande Leverantör å Kindas vägnar.  

18.2 Samarbete under Projektperioden 

18.2.1 Projektgruppen ska träffas för att gå igenom och förbereda för implementeringen av 
Delprojektet inom tio (10) dagar från en Projektperiods start, såvida inte annat framgår 
av den relevanta Projektplanen. Sådana förberedelser ska bland annat innefatta 
planering av resursallokering och förutsättningar för upprätthållande av erforderliga 
servicenivåer under Delprojektet.  

18.2.2 Bägge Parter ska under Delprojektet säkerställa att Nyckelpersoner är tillgängliga för 
medverkan enligt Projektplanen. Itsam ska göra Nyckelpersoner tillgängliga under hela 
den tid som är nödvändig för att genomföra Överflyttning av de aktuella Tjänsterna 
enligt den relevanta Projektplanen. 

18.2.3 Under Projektperioden ska Itsam, om så begärs, ge Kinda och/eller Inträdande 
Leverantör erforderlig åtkomst till alla lokaler, utrustning, infrastruktur, dokumentation 
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och allt övrigt material som Itsam använder för att tillhandahålla de aktuella Tjänsterna 
och som är nödvändig för att Överflytta de aktuella Tjänsterna. Kinda ska säkerställa att 
Inträdande Leverantör ingår sekretessavtal och iakttar för Itsam tillämpliga principer och 
krav på säkerhet, inklusive i förekommande fall eventuell säkerhetsklassning av 
involverade personer(er), i anslutning till sådan tillgång.  

18.3 Allmänt om Projektassistans 

18.3.1 Itsam ska lämna Projektassistans i enlighet med denna punkt 18, de riktlinjer som 
Projektstyrgruppen lämnar, samt Projektgruppens, genom Projektledaren, närmare 
instruktioner. Projektassistans ska alltid vara fackmannamässig och följa god sed i 
branschen. Itsam ska vidare göra allt som skäligen kan förväntas av Itsam för att 
samarbeta och koordinera sina aktiviteter med Kinda och Inträdande Leverantör. 
Projektassistans ska vid varje överenskommen tidpunkt utföras av Itsam med 
användande av adekvata resurser. 

18.3.2 Projektassistans ska tillhandahållas under respektive Projektperiod. Om inte annat 
överenskommits i Projektplanen eller beslutas av Projektstyrgruppen eller 
Projektledaren, börjar Projektperioden löpa sju (7) dagar efter att Kinda meddelat Itsam 
att Projektassistans efterfrågas inom ramen för ett Delprojekt och under den tid som 
Kinda skäligen begär.  

18.3.3 Projektassistans ska utföras på ett sätt som underlättar för överlämnande av de aktuella 
Tjänsterna utan onödig kostnad eller störning för Kinda eller Kvarvarande 
Medlemskommuner.  

18.3.4 Itsam ska, om inte annat överenskoms eller instrueras av Projektstyrgruppen, varje 
vecka lämna en rapport till Projektgruppen med kopia till Kinda över tillhandahållen 
Projektassistans. 

18.4 Dokumentation och information 

18.4.1 Som en del av Itsams Projektassistans ska Itsam överlämna all Dokumentation som 
Itsam eller annan för vilken Itsam svarar (t.ex. underleverantör) har i sin besittning med 
anledning av Itsams tillhandahållande av de aktuella Tjänsterna, förutsatt att Itsam inte 
är förhindrad att lämna sådan Dokumentation enligt tillämplig lag. Dokumentationen ska 
innefatta, men inte vara begränsad till, det underlag som följer av Bilaga 18.4.1. 

18.4.2 De närmare förutsättningarna för hur, d.v.s. i vilken form och på vilken media, 
Dokumentation levereras till Kinda fastställs av Projektgruppen och annars i enlighet 
med Kindas vid var tid lämnade anvisningar och, såvida inte annat överenskoms, i ett 
lämpligt och för branschen standardmässigt format.  

18.4.3 Kinda har rätt att begära att Itsam planerar, förbereder och genomför utbildning 
angående Dokumentation enligt punkt 18.4.1 ovan för relevanta personer hos Kinda 
eller Inträdande Leverantör. Itsam har rätt till ersättning för sådana utbildningar i 

enlighet med principerna för ersättning för Projektassistans enligt punkt 26. 

18.5 Godkännande av Delprojekt 

18.5.1 Varje Delprojekt ska vara genomfört i enlighet med den för Delprojektet tillämpliga 
tidplanen samt den Övergripande Tidplanen, om inte Projektstyrgruppen beslutar om 
annan tidpunkt. 

18.5.2 Delprojekt ska anses genomfört när de aktuella Tjänsterna har Överflyttats till 
Inträdande Leverantör och tagits i drift av Inträdande Leverantör samt Kinda skriftligen 
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godkänt Delprojektet med beaktande av de principer som framgår av punkt 17.2, om 
inte andra Utträdeskriterier fastställs av Projektstyrgruppen.  

19. Försening 

19.1 Allmänt om Parts skyldigheter avseende befarade förseningar 

19.1.1 I den mån endera Part har skäl att anta att, inom ramen för ett Delprojekt eller inom 
ramen för Utträdesprojektet i övrigt, överenskommen tidplan eller tidsfrist inte följs, 
eller inte kommer att följas, eller om det finns skäl att anta att aktiviteter inte följer 
uppgjord tidplan, ska Parten oavsett skälet till förseningen informera den andra Parten 
och föreslå lämplig åtgärd för att undanröja eller reducera förseningen. Denna 
informations- och aktivitetsplikt föreligger oavsett orsaken till förseningen och oavsett 
vilken av Parterna som svarar för förseningen. 

19.2 Parts ansvar för kostnader vid försening 

19.2.1 Om Kinda (eller annan för vilken Kinda svarar) på grund av vårdslöshet inte utför sina 
åtaganden inom ramen för Delprojekt eller detta Avtal i övrigt i enlighet med den vid var 
tid tillämpliga Övergripande Tidplanen och/eller enligt tidplaner som framgår av 
Projektstyrgruppen fastställd Projektplan, och sådan försening inte beror på Itsam eller 
förhållande som Itsam svarar för, ska Kinda utge ersättning till Itsam med ett belopp 
som motsvarar Itsams kostnader som sådan försening orsakar.  

19.2.2 Om Itsam (eller annan för vilken Itsam svarar) på grund av vårdslöshet inte utför sina 
åtaganden inom ramen för Delprojekt eller detta Avtal i övrigt i enlighet med den vid var 
tid tillämpliga Övergripande Tidplanen och/eller enligt tidplaner som framgår av 
Projektstyrgruppen fastställd Projektplan, och sådan försening inte beror på Kinda eller 
förhållande som Kinda svarar för, ska Itsam utge ersättning till Kinda med ett belopp 
motsvarande fyrtiotusen (40 000) kronor för varje vecka som förseningen består och till 
dess rättelse skett. Om Kindas kostnader som sådan försening orsakar överstiger ovan 
angivna ersättning ska Itsam därutöver utge ersättning till Kinda med sådant 
överstigande belopp. Kinda har efter skriftligt meddelande till Itsam därom rätt att kvitta 
sin fordran på ersättning enligt denna punkt 19.2.2 mot betalning av ersättning för 
Tjänsterna samt Avvecklingskostnader.  

19.2.3 Om och i den mån Parterna inom ramen för ett Delprojekt har kommit överens om 
särskilda bestämmelser rörande försening ska sådana bestämmelser, i händelse av 
Kindas eller Itsams försening i sådant Delprojekt, tillämpas i stället för punkt 19.2.1 
och/eller 19.2.2. 

20. Utträdestidpunkten 

20.1 Utträdestidpunkten inträffar vid det första kalenderkvartalsskifte som inträffar närmast 
en (1) månad efter att Utträdeskriterierna har uppfyllts, såvida inte Projektstyrgruppen 
beslutar annat (”Utträdestidpunkten”). Vid Utträdestidpunkten upphör Kinda att vara 
medlem av Itsam.  

20.2 Utträdeskriterierna ska fastställas av Projektstyrgruppen, efter Projektgruppens 
rekommendation, vilka ska framtas med beaktande av de preliminära Utträdeskriterier 
som följer av Bilaga 20.1, såvida inte Projektstyrgruppen fastställer annat.  
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20.3 När Utträdeskriterierna uppfyllts ska Parterna utan dröjsmål skriftligen dokumentera 
detsamma varvid Parterna även ska skriftligen bekräfta datumet för Utträdestidpunkten. 

21. Åtgärder i samband med Utträdestidpunkten och den eventuella 
Övergångsperioden därefter 

21.1 Efter Utträdestidpunkten åtar sig Itsam att, i förekommande fall, fortsätta att 
tillhandahålla de Övriga Tjänsterna. I Bilaga 20.2 fastställs ett antal kriterier när en Tjänst 
utgör Övrig Tjänst, det vill säga, när viss Tjänst inte kan omfattas av Överflyttningen utan 
istället ska utgöra Övrig Tjänst, allt enligt Projektstyrgruppens beslut. Övriga Tjänster ska 
tillhandahållas även efter Utträdestidpunkten under en övergångsperiod för att därefter 
avslutas när gällande avtal för respektive Övrig Tjänst löper ut, eller till den tidpunkt som 
Parterna skriftligen kommer överens om (gemensamt för alla Övriga Tjänster kallad 
”Övergångsperioden”). 

21.2 Övriga Tjänster ska under Övergångsperioden tillhandahållas av Itsam på de villkor och i 
enlighet med de servicenivåer som sedan tidigare tillämpats mellan Parterna för sådana 
Övriga Tjänster - med den justering som må följa av punkt 24.2 – och regleras i enlighet 
med vad som framgår av respektive gällande avtal för respektive Övrig Tjänst samt de 
bestämmelser i Avtalet som reglerar Övriga Tjänster .  

21.3 Parterna ska komma överens om principerna för avveckling av Övriga Tjänster genom 
Överflyttning eller annat överenskommet avslut, varvid principerna i detta Avtal ska 
tillämpas mutatis mutandis, såvida inte Parterna kommer överens om annat.   

21.4 Om Kinda så begär åtar sig Itsam att, utöver eventuella Övriga Tjänster, under en 
övergångsperiod om maximalt sex (6) månader, tillhandahålla Kinda/den Inträdande 
Leverantören s.k. second line supporttjänster under kontorstid avseende tjänster som 
motsvarar Tjänsterna och som Överflyttats till den Inträdande Leverantören, för ett pris 
motsvarande Itsams självkostnad med beaktande av att Kinda inte längre betalar 
Förlusttäckningsbidrag för sådana supporttjänster.  

21.5 Projektgruppen och Projektstyrgruppens arbete syftar till att hantera Utträdesprojektet 
under Utträdesperioden enligt detta Avtal och inte Parternas eventuella samarbete 
under Övergångsperioden eller därefter. Projektgruppen och Projektstyrgruppen ska 
därför upplösas och Projektledarens uppdrag avslutas per Utträdestidpunkten, såvida 
inte Projektstyrgruppen beslutar annat. Projektstyrgruppen kan dock under 
Övergångsperioden sammankallas, på begäran av Part, för beslut i frågor som rör 
Avtalet. 

21.6 Noteras särskilt att om Parterna kommer överens om att Itsam ska tillhandahålla andra 
eller tillkommande tjänster till Kinda än Övriga Tjänster efter Utträdestidpunkten så 
regleras inte sådan eventuell överenskommelse av detta Avtal. 

22.  Avslutande åtgärder för Utträdesprojektet 

22.1 Itsam ska ha rätt och skyldighet att under en period om tre (3) månader från tidpunkten 
då viss Tjänst flyttats till den Inträdande Leverantören behålla back up-kopior av Kindas 
data, information och Dokumentation, såväl fysisk som elektroniskt lagrad, eller om 
Kinda så begär, som längst under den period som följer av punkt 34.1. 
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AVDELNING E - EKONOMISKA FRÅGOR 

23. Förlusttäckningsbidrag 

23.1 Kinda ska finansiera sin andel av Förlusttäckningsbidraget under Utträdesperioden, 
vilket ska beräknas och fastställas i enlighet med de Kommunala Överenskommelserna 
och enligt Itsams ordinarie budgetprocess, vilket bl.a. innebär att 
Förlusttäckningsbidragets omfattning och storlek kan komma att förändras i samband 
med kommande budgetår, dock med tillämpning av principerna i punkt 23.2-23.3. Slutlig 
reglering av Kindas finansiering av Förlusttäckningsbidraget ska ske inom trettio (30) 
dagar efter Utträdestidpunkten.  

23.2 Itsam ska särredovisa (i) Utvecklingskostnader såsom fastställda av Projektstyrgruppen, 
(ii) Utvecklingskostnader som avses i punkt 25 och (iii) kostnader som täcks av Kindas 
andel av Förlusttäckningsbidraget som Kinda har betalat till Itsam och som avser Itsams 
centrala IT-miljö från och med tidpunkten då Utträdeskriterierna har uppfyllts (nedan 
gemensamt kallat ”Överskott”). Med ”Itsams centrala IT-miljö” i denna punkt avses 
kostnader som enligt Itsams fastställda budget utgör kostnader för IT-drift och således 
inte lönekostnader för administrativ personal, hyra, el och revision samt liknande 
centrala overheadkostnader.  

23.3 Itsam ska utan dröjsmål efter Utträdestidpunkten till Kinda redovisa och återbetala 
eventuellt Överskott från Kindas andel av Förlusttäckningsbidrag från Kinda som 
kvarstår efter Utträdestidpunkten. Det noteras att avräkning och reglering enligt denna 
punkt inte påverkar Kindas skyldighet att ersätta Itsam för Avvecklingskostnader, 
Tjänster samt Övriga Tjänster enligt Avtalets principer. 

24. Ersättning för nyttjade Tjänster 

24.1 Av Itsam i förhållande till Kinda tillämpade priser och övriga villkor för Tjänsterna under 
Utträdesperioden ska följa ordinarie budget och motsvara de priser och villkor som 
erbjuds Kvarvarande Medlemskommuner vid den tidpunkt då motsvarande Tjänst 
tillhandahålls Kinda. Kindas skyldighet att betala för Tjänster och Itsams därtill 
tillhörande fakturering av Tjänster ska successivt minska i samma omfattning som Kinda 
avslutar eller på annat sätt minskar sin användning av Tjänster hos/genom Itsam. 

24.2 Efter Utträdestidpunkten ska priserna för Övriga Tjänster som utgångspunkt motsvara 
de priser som tillämpats för sådana Tjänster före Utträdestidpunkten och sådana priser 
som tillämpas för Kvarvarande Medlemskommuner för motsvarande tjänster, dock med 
skäligt tillägg för eventuell faktisk tillkommande administrations- och/eller overhead-
kostnad hos Itsam som inte direkt eller indirekt ersätts genom ordinarie tillämpade 
priser, allt i enlighet med Projektstyrgruppens beslut efter Projektgruppens 
rekommendation.  

25. Ersättning för ej utnyttjade Tjänster 

25.1 Kostnader som uppstår efter att Kindas begäran om utträde skickats in (se punkt 5.1.2) 
och som enbart är att hänföra till beslut rörande tjänster för de Kvarvarande 
Medlemskommunerna som inte nyttjas av Kinda ska enbart belasta de Kvarvarande 
Medlemskommunerna, t.ex. införandekostnader i samband med införande av nya 
system eller investeringar i hårdvara, mjukvara eller nya tjänster där Kinda väljer att stå 
utanför (se principerna i punkt 8). 
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25.2 Sådana kostnader som avses i denna punkt 25 ska anses utgöra Utvecklingskostnader.  

26. Ersättning för Utträdestjänster 

26.1 Kinda ska ersätta Itsam för samtliga Utträdestjänster som medför Avvecklingskostnader, 
med tillämpning av de priser som framgår av Itsams fastställda årsbudget med 
beaktande av principerna i denna punkt 26. Utvecklingskostnader ska bäras av Itsam, 
med beaktande av principen i punkt 23.2. 

26.2 Itsam har rätt till ersättning för Avvecklingskostnader enligt följande:  

26.2.1 Om Utträdestjänster kräver resurser utöver de som erfordras för tillhandahållandet av 
Tjänsterna och Itsams ordinarie verksamhet, har Itsam rätt till skälig ersättning för 
eventuella Avvecklingskostnader som sådant arbete föranleder, detta kan exempelvis 
vara inköp av konsultstöd för utförande av vissa moment. Noteras, för undvikande av 
missförstånd, att Itsams kostnader för framtagande/upprättande eller förädling av 
Dokumentation som redan före Utträdesprojektet ska eller bör finnas hos Itsam på 
grund av regulatoriska krav eller i enlighet med normalt acceptabel nivå på 
Dokumentation i enlighet med marknadsmässig standard med avseende på innehåll och 
begriplighet för en utomstående, och som avser Tjänsterna och inte specifikt 
Utträdesprojektet, som utgångspunkt ska anses utgöra Utvecklingskostnad.   

26.2.2 Om Utträdestjänster kan tillhandahållas genom utnyttjande av de resurser som normalt 
används för tillhandahållandet av Tjänsterna och som ingår i ersättning för Tjänsterna 
men detta innebär att överenskomna Tjänster inte kan upprätthållas fullt ut, har Kinda, 
under de förutsättningar som anges i denna punkt, rätt att besluta att Itsam i 
förhållande till Kinda ska vara befriad från sådan Tjänsteleverans eller servicenivå i 
motsvarande mån, varvid ingen extra ersättning för Avvecklingskostnader utgår till den 
del Utträdestjänster kan ersätta arbete som Itsam således redan ersätts för. Kindas rätt 
att befria Itsam från Tjänsteleverans eller servicenivå som anges ovan gäller enbart om 
och i den mån aktuell(a) Tjänst(er) inte nyttjas av Kvarvarande Medlemskommuner eller 
om Itsam kan befrias från leverans av aktuell(a) Tjänst(er) utan negativ påverkan för 
Kvarvarande Medlemskommuner. 

26.3 Parterna ska genom Projektstyrgruppen så långt möjligt komma överens om vilken av 
principerna i punkt 26.2 som ska tillämpas för olika aktiviteter inom Utträdesprojektet, 
samt eventuella Utvecklingskostnader som Itsam ska bära, och principerna ska noteras i 
relevant Projektplan.  

26.4 Om inte annat framgår av Avtalet eller beslut av Projektstyrgruppen, ska 
Avvecklingskostnader och Utvecklingskostnader redovisas till Projektstyrgruppen på 
löpande räkning månatligen såvida inte Projektstyrgruppen beslutar om annan frekvens. 
Redovisning ska ske till Projektstyrgruppen för avstämning med relevant Projektplan, 
budget och beslut. 

26.5 Itsam ska fakturera Kinda Avvecklingskostnader enligt Avtalets principer och i 
förekommande fall i enlighet med Projektstyrgruppens överenskommelse. Om inte 
annat beslutas av Projektstyrgruppen ska slutfakturering av Avvecklingskostnader ske 
inom trettio (30) dagar efter Utträdestidpunkten. Om det därefter kvarstår icke 
reglerade Avvecklingskostnader som inte varit kända vid slutfaktureringen enligt 
föregående mening ska samtliga kvarstående Avvecklingskostnader faktureras av Itsam 
så snart som möjligt och alltid senast den 31 januari året efter det kalenderår då 
Utträdestidpunkten inträffat.  
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27. Ansvarsbegränsning 

27.1 Part (”Skadevållaren”) svarar för att kompensera den andra Parten (”Skadelidande”) för 
de skador som Skadelidande åsamkats genom Skadevållarens brott mot detta Avtal, 
dock med de begränsningar som framgår av denna punkt 27. Skyldigheten att utge 
skadestånd gäller för Skadevållaren, såvida annat inte uttryckligen anges, i tillägg till 
andra i Avtalet angivna påföljder eller vad som följer av tillämplig lag.  

27.2 Utöver Skadevållarens ansvar för avtalsbrott enligt punkt 27.1, svarar Skadevållaren för 
samtliga skador som Skadevållaren, eller annan för vilken Skadevållaren ansvarar, 
orsakar genom vårdslöshet. Noteras särskilt att om Itsam medger Inträdande Leverantör 
självständig tillgång till Itsams system svarar Itsam för att sådan Inträdande Leverantör 
ges erforderliga instruktioner för att minimera risk för skada eller negativ påverkan. Om 
Inträdande Leverantör trots erforderliga instruktioner genom vårdslöshet orsakar Itsam 
skada, svarar Kinda Parterna emellan för sådan skada, med iakttagande av 
begränsningarna i denna punkt 27.   

27.3 Parts ansvar är begränsat till direkta skador och ingen av Parterna ska således svara för 
indirekta skador och förluster såsom produktionsbortfall, utebliven vinst, utebliven 
förväntad besparing eller förlorad goodwill. Förlust av data och Skadelidande Parts 
ersättningsskyldighet gentemot tredje man ska anses vara en direkt skada. Parts 
sammanlagda skadeståndsansvar som uppstår under eller i samband med detta Avtal 
ska vara begränsat till 10 000 000 kronor per år. För undvikande av oklarhet ska 
eventuell ersättning för försening enligt punkt 19.2.2 som Itsam ska erlägga till Kinda 
enligt Avtalet avräknas från skadeståndet, om Itsam är Skadevållare.  

27.4 Begränsningarna i punkt 27.3 ska dock inte gälla för (i) skada som orsakats genom grov 
vårdslöshet eller uppsåtlig handling; eller (ii) skada som avser dödsfall eller personskada. 

AVDELNING G – SEKRETESS, SÄKERHET MM 

28. Force Majeure 

28.1 Om Part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet på grund av omständighet 
som sådan Part inte kunnat råda över – såsom krig, naturkatastrof, myndighetsbeslut 
eller liknande – och som sådan Part inte heller kunde förväntas ha räknat med vid 
Avtalets ingående och vars följder Parten inte skäligen kunde ha undvikit eller 
övervunnit, ska detta, förutsatt att Parten meddelar den andra Parten därom i enlighet 
med punkt 28.2 utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av avtalade tidpunkter 
för prestation och befrielse från skadeståndsskyldigheter och andra eventuella påföljder.  

28.2 Om Part vill befrias från sina förpliktelser på grund av omständighet som avses i punkt 
28.1 ska sådan Part snarast möjligt efter den tidpunkt då omständigheten inträffat eller 
uppkommit skriftligen meddela den andra Parten därom med angivande av (a) 
uppkomsten av sådan omständighet, (b) den påverkan omständigheten medför på 
avtalsförhållandet, (c) omständighetens omfattning, och (d) den tidpunkt då hindret kan 
antas ha övervunnits. Parten ska vidare vidta alla skäliga åtgärder för att minimera 
effekterna av den inträffade omständigheten för den andra Parten. Om Parts 
fullgörande av sina prestationer under detta Avtal till väsentlig del förhindras på grund 
av sådan omständighet som avses i punkt 29.1 ska den Övergripande Tidplanen och, i 
förekommande fall, tidplaner i Projektplan(er) justeras i erforderlig omfattning enligt 
Projektstyrgruppens skäliga instruktioner. Om hindret består för längre tid än sex (6) 
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månader och hindret är av väsentlig betydelse för Utträdesprojektets fullgörande, ska, 

oavsett vem av Parterna som drabbats av hindret, den Part som inte drabbats av 
hindret ha rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan varvid punkt 33 ska 
tillämpas.  

29. Sekretess och säkerhet 

29.1 I tillägg till vad som i övrigt framgår av Avtalet ska Parterna tillse att Utträdesprojektet 
genomförs på ett sätt som säkerställer och upprätthåller en adekvat säkerhetsnivå för 
såväl Itsams (innefattande Kvarvarande Medlemskommuners) som Kindas data, 
information och material, såväl fysisk som elektronisk, och att samtliga åtgärder som 
vidtas i anledning av Avtalet genomförs i enlighet med för Parterna tillämpliga principer 
och krav på sekretess och informationssäkerhet, inklusive men inte begränsat till de krav 
som följer av för Parterna tillämplig lagstiftning samt Parternas interna riktlinjer. 

29.2 Noteras att båda Parter ansvarar för att Utträdesprojektet genomförs på ett sådant sätt 
som säkerställer bibehållen sekretess för uppgifter som omfattas av sekretesskyldighet 
enligt tillämplig författning.  

30. Personuppgiftsbehandling 

30.1 I den mån Itsam under Avtalet kommer behandla personuppgifter för Kindas räkning 
såsom Kindas personuppgiftsbiträde, ska mellan Parterna gällande 
personuppgiftsbiträdesavtal gälla för sådan behandling, varvid Kinda ska tillhandahålla 
Itsam de tillkommande och kompletterande instruktioner som kan krävas för sådan 
Itsams behandling. Parterna ska därutöver vidta de åtgärder och upprätta och ingå den 
eventuellt tillkommande dokumentation/överenskommelse som i övrigt krävs i enlighet 
med tillämplig dataskyddslagstiftning. 

AVDELNING H – AVTALSTID OCH AVTALETS FÖRTIDA UPPHÖRANDE 

31. Avtalstid 

31.1 Detta Avtal gäller från undertecknandet av Avtalet och ska, beroende på 
omständigheterna, gälla till den tidpunkt som följer av punkt (i) eller (ii) nedan 
(”Avtalsperioden”):  

(i) om någon Övrig Tjänst ska tillhandahållas av Itsam till Kinda efter 
Utträdestidpunkten, ska Avtalet gälla fram till utgången av Övergångsperioden, 
dvs Avtalet upphör att gälla vid den tidpunkt då alla Övriga Tjänster avslutats; 
eller 

(ii) om ingen Övrig Tjänst ska tillhandahållas efter Utträdestidpunkten, ska Avtalet 
gälla intill utgången av den period som anges i punkt 21.4, dvs sex (6) månader 
efter Utträdestidpunkten.        

32. Avtalsbrott 

32.1 Om Part (”Avtalsbrytande Part”) i väsentligt avseende inte fullgjort sina skyldigheter 
enligt Avtalet och inte inom fjorton (14) dagar efter skriftlig anmodan från den andra 
Parten (”Icke-Avtalsbrytande Part”) vidtagit rättelse, har den Icke-Avtalsbrytande 
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Parten rätt (men ej skyldighet) att på den Avtalsbrytande Partens bekostnad vidta 
sådana åtgärder som enligt den Icke-Avtalsbrytande Parten krävs för Utträdesprojektets 
rätta fullgörande och som inte rimligen kan anstå.  

32.2 Utöver rätten enligt punkt 32.1 får den Icke-Avtalsbrytande Parten i sådan situation som 
anges i punkt 32.1 genom skriftligt meddelande till den Avtalsbrytande Parten lämna en 
sista skälig frist, ej understigande trettio (30) dagar, för rättelse. Om den Avtalsbrytande 
Parten inte till fullo vidtagit rättelse inom denna frist, inklusive utan begränsning ett 
åtagande att lämna ersättning för den tillkommande kostnad/skada för åtgärder enligt 
punkt 32.1, får den Icke-Avtalsbrytande Parten säga upp Avtalet med omedelbar verkan 
eller med iakttagande av den uppsägningstid som den Icke-Avtalsbrytande Parten 
bestämmer. Vid den Icke-Avtalsbrytande Partens uppsägning enligt denna punkt är den 
Avtalsbrytande Parten skyldig att ersätta den Icke-Avtalsbrytande Parten för dennes 
skada, dock med de begränsningar som följer av Avtalet.   

33. Effekter av Avtalets förtida upphörande 

33.1 Om Avtalet sägs upp till förtida upphörande, ska Itsam omedelbart upphöra med arbete 
enligt Avtalet. Itsam ska vidare genast överföra allt resultat i anledning av Avtalet till 
Kinda och därefter äga rätt till ersättning för utfört arbete enligt Avtalet som Kinda är 
skyldig att ersätta enligt Avtalet, dock med avdrag för de anspråk som Kinda kan ha i 
anledning av de förhållanden eller omständigheter som medfört Avtalets förtida 
upphörande. Såvida inte annat överenskoms eller instrueras av Kinda ska Itsam under 
sådana förhållanden fortsatt leverera Tjänster på oförändrade villkor som inte 
Överflyttats till Kinda, varvid Avtalets bestämmelser ska fortsatt äga tillämpning vid 
avveckling genom Överflyttning eller annat överenskommet avslut av sådana Tjänster.  

33.2 Om Avtalet upphör på grund av att villkoret för Avtalets giltighet enligt punkt 5.2 inte 
uppfyllts, ska följande gälla i tillägg till vad som framgår av punkt 33.1 Kinda ska ersätta 
Itsam för de eventuella Avvecklingskostnader som Itsam upparbetat under 
Avtalsperioden fram till tidpunkten för Avtalets upphörande. Därutöver ska Kinda 
ersätta Itsam för Itsams andel av eventuella kostnader för Projektledaren som uppstått 
(med justering av principen i punkt 10.2).      

33.3 Om Kinda nån gång efter att villkoret för Avtalets giltighet enligt punkt 5.2 uppfyllts 
ensidigt väljer att avbryta pågående Utträdesprojekt och kvarstå som medlem i Itsam 
ska Kinda erlägga full ersättning för samtliga Avvecklingskostnader. Därutöver ska Kinda 
ersätta Itsam för Itsams andel av eventuella kostnader för Projektledaren som uppstått 
(med justering av principen i punkt 10.2) samt Itsams kostnader för juridisk rådgivning 
avseende upprättande och förhandling av Avtalet från februari 2022 fram till att det 
undertecknas av Parterna. Avtalet ska därefter upphöra. 

34. Effekter av Avtalets upphörande (allmänt) 

34.1 Parterna ska vid Avtalets upphörande ansvara för, samt kunna påvisa att, all information 
och Dokumentation, såväl fysisk som elektronisk lagrad, tillhörande den andra Parten 
utan dröjsmål har överlämnats till den första Parten samt därefter raderats. Om inte 
annat överenskommits ska Parterna radera kvarvarande data, inklusive 
säkerhetskopierad data i back up-system, tillhörande den andra Parten avseende viss 
Tjänst eller Övrig Tjänst, inom ett (1) år från den aktuella Tjänsten eller Övriga Tjänsten 
Överflyttats eller avslutats. Part ska således ha raderat all kvarvarande data tillhörande 
den andra Parten senast inom ett (1) år från  Avtalsperiodens utgång Part har emellertid 
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rätt att behålla det antal kopior som krävs för uppfyllande av krav uppställda i tillämplig 
författning, under förutsättning att sådana kopior destrueras när kravet att behålla 
dessa löper ut. I händelse av Avtalets förtida upphörande ska denna skyldighet inträda 
när Itsam rätteligen upphört att tillhandahålla Tjänster till Kinda (jmf sista meningen av 
punkt 33.1). 

34.2 För undvikande av missförstånd är vardera Part var för sig ansvarig för att tillse att 
arkivering sker av sådana allmänna handlingar som Part är skyldig att arkivera enligt 
tillämplig författning. 

AVDELNING I – ÖVRIGA FRÅGOR 

35. Meddelanden 

35.1 Alla krav, anmälningar, information och andra meddelanden (nedan ”Meddelanden”) 
som ska eller får lämnas enligt Avtalet ska lämnas skriftligen till Medlemmarna i 
Projektstyrgruppen genom deras respektive representant i Projektstyrgruppen (se punkt 
12.4). Meddelanden får skickas via bud, rekommenderat brev eller per e-post till varje 
Medlems i Projektstyrgruppens respektive representant i Projektstyrgruppen. 
Meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda vid överlämnandet om det har 
levererats med bud, en (1) arbetsdag efter avlämnande för postbefordran om det har 
skickats som rekommenderat brev eller vid mottagande av läskvitto eller annan 
bekräftelse, om det har skickats per e-post.  

36. Kostnader för rådgivare m.m. 

36.1 Vardera Part ska stå sina kostnader för juridisk rådgivning i samband med upprättande 
och förhandling av detta Avtal, såvida inte Projektstyrgruppen beslutar annat. 

37. Tvistlösning 

37.1 Eskaleringsprocess 

37.1.1 En tvist mellan Parterna ska i första hand lösas genom eskalering genom den 
eskaleringsprocess som anges i punkt 13, såvida inte någon av Parterna motsätter sig 
det. 

37.2 Utträdesprojektets hantering i händelse av oenighet 

37.2.1 I syfte att verka för att Utträdesprojektet kan genomföras i enlighet med Parternas 
gemensamma målsättning avseende tid för Utträdeskriteriernas uppfyllande enligt 
punkt 6.2.1 (i) samt med beaktande av Kindas behov av att koordinera Utträdesprojektet 
med införandeprojekt eller motsvarande med Inträdande Leverantör har Parterna 
kommit överens om att Kinda under vissa förutsättningar har rätt att utnyttja 
tolkningsföreträde enligt följande.  

37.2.2 Vid eventuell oenighet mellan Parterna avseende tolkningen eller tillämpningen av en 
bestämmelse i detta Avtal eller i annat avseende som avser eller innefattar utövande av 
rättighet eller skyldighet enligt Avtalet eller annan överenskommelse som grundar sig i 
Avtalet, som Parterna inte i enlighet med punkt 37.1.1 kommit överens om ska Kinda, i 
de fall som anges i punkterna 37.2.2.1 - 37.2.2.3, ha rätt att nyttja sitt tolkningsföreträde 
efter att Eskaleringsforum nyttjats varvid Kindas tolkning av de tvistiga frågorna i 
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anledning av Avtalet ska gälla till dess meningsskiljaktigheten slutligen har avgjorts eller 
den tidigare tidpunkt som följer av punkt 37.2.3 Kinda har rätt att nyttja 
tolkningsföreträde enligt denna punkt 37.2.2om, enligt Kindas skäliga bedömning, 
Itsams prestation(er) inte kan anstå utan risk för: 

37.2.2.1 att Kinda drabbas av en icke oväsentlig ekonomisk skada;  

37.2.2.2 negativ påverkan på Kindas Samhällsviktiga Verksamhet; eller 

37.2.2.3 negativ påverkan av Kindas behov av att koordinera Utträdesprojektet med 
införandeprojekt eller motsvarande hos Inträdande Leverantör. 

37.2.3 Kinda ska vid nyttjande av tolkningsföreträde enligt denna punkt 37.2 skriftligen 
underrätta Itsam, med hänvisning till denna punkt och informera Itsam om sin tolkning 
av den tvistiga frågan och med motivering av varför Kinda åberopar tolkningsföreträde. 
Kinda ska vidare, utan dröjsmål och alltid senast inom (14) dagar från Kindas nyttjande 
av tolkningsföreträdet, tillse att tvisten hänskjuts för prövning enligt punkt 37.5 såvida 
inte Parterna under denna tid kommit överens om den tvistiga frågan. Om Kinda inte 
iakttar vad som framgår av denna punkt 37.2.3 har inte Kinda rätt att nyttja sitt 
tolkningsföreträde. 

37.2.4 Om Kindas tolkning av den tvistiga frågan genom skiljedom visar sig inte varit riktig i 
förhållande till Avtalets bestämmelser, eller Kinda i övrigt efter nyttjande av 
tolkningsföreträdet medger att Kindas tolkning inte var korrekt, har Itsam, med 
iakttagande av ansvarsbegränsningen i punkt 27, rätt till skälig kompensation för den 
kostnad, skada eller förlust som Itsam lidit med anledning av Itsams agerande i enlighet 
med Kindas tolkning av den tvistiga frågan till följd av Kindas åberopande av sitt 
tolkningsföreträde enligt denna punkt 37.2. 

37.2.5 I det fall det pågår tvist mellan Parterna gällande sådan oenighet för vilken Kinda har 
tolkningsföreträde har Itsam inte rätt att under några omständigheter stoppa utförandet 
av prestationer enligt detta Avtal under tiden tvist pågår. I övriga fall har Part, i händelse 
av den andra Partens väsentliga avtalsbrott, rätt att hålla inne sin prestation under 
Avtalet.  

37.3 Lagval 

37.3.1 Detta Avtal ska regleras av och tolkas enligt svensk rätt, utan tillämpning av 
lagvalsregler. 

37.4 Medling 

37.4.1 En tvist som inte kan lösas genom eskalering enligt punkt 13 ska i första hand hänskjutas 
till medling enligt Medlingsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, 
om inte någon av Parterna när tvist uppkommit motsätter sig detta.  

37.5 Rättslig prövning 

37.5.1 Om någon Part motsätter sig medling eller om medlingen avbryts, ska tvist i anledning 
av detta Avtal slutligt avgöras genom skiljedom vid Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsinstitut (SCC). SCCs Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska gälla om inte SCC 
med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga 
omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsinstitut ska tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall ska SCC också 
bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare.  
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37.5.2 Part får inte avbryta eller uppskjuta fullgörandet av de prestationer som avtalats under 
åberopande av att tvisteförfarande inletts eller pågår.  

38. Ändringar och tillägg 

38.1 För att vara bindande för Parterna ska tillägg till eller ändringar av Avtalet vara skriftliga 
och vederbörligen undertecknade av Parterna. 

39. Bestämmelses ogiltighet 

39.1 Om någon bestämmelse eller del därav i detta Avtal skulle befinnas ogiltig eller annars 
inte kunna göras gällande ska detta inte få till följd att Avtalet i övriga delar är ogiltigt. I 
sådant fall ska Parterna göra de jämkningar av Avtalet som skäligen är påkallade. 

40. Offentliggörande      

40.1 Parterna ska samarbeta kring ett gemensamt pressmeddelande eller annat offentligt 
tillkännagivande av detta Avtal och Kindas utträde som medlem av Itsam, både i 
samband med Avtalets ikraftträdande och i anslutning till Utträdestidpunkten.       

 
* * * * 

 
Detta Avtal ska undertecknas med digital signatur i enlighet med EU-förordningen 910/2014 (eIDAS-
förordningen) genom BankID. Datum för undertecknande framgår av den digitala signaturen. 
Parterna kommer erhålla en digital kopia av Avtalet med tillhörande signaturverifikat.  
 
 

Ort: Ort: 

Datum: Datum: 
 

KOMMUNALFÖRBUNDET ITSAM KINDA KOMMUN 

 
________________________________ 

 
________________________________ 

Namn: Namn: 
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Bilaga 3.1 – Definitioner 

De begrepp som följer av denna bilaga ska, oavsett om de används i plural eller singular, i bestämd 
eller obestämd form, ha den innebörd som framgår denna bilaga när de anges med versal 
begynnelsebokstav i detta Avtal. 

”Avtalet” Avser det utträdesavtal jämte samtliga bilagor som denna 
bilaga utgör en del av. 

”Avtalsperioden” Definieras i punkt 31.1 i detta Avtal. 

”Avvecklingskostnader” Avser Itsams kostnader avseende resursanvändning eller 
tillkommande licenskostnader som är direkt föranledda av 
arbete hänförligt till Kindas utträde från Itsam och övergång 
till IT-drift hos Inträdande Leverantör, i enlighet med 
principen i punkt 26 och som inte utgör 
Utvecklingskostnader, och inkluderande sådana kostnader 
som särskilt anges utgöra Avvecklingskostnader i detta Avtal. 

”Delprojekt” Avser ett projekt under Utträdesperioden då de aktuella 
Tjänsterna ska Överflyttas från Itsam till den Inträdande 
Leverantören eller till Kinda. Med ”de aktuella Tjänsterna” 
avses de Tjänster som är föremål för ett enskilt Delprojekt. 

”Dokumentation” Avser underlag, dokumentation, beskrivningar, 
processdokumentation om Tjänsterna och dess produktion 
som Itsam ska tillhandahålla Kinda under detta Avtal, 
inklusive men inte begränsat till vad som följer av Bilaga 
18.4.1 till detta Avtal.  

”Eskaleringsforum” Definieras i punkt 13.1 i detta Avtal.  

”Förbundsordningen” Definieras i punkt 5.1.2 i detta Avtal. 

”Förlusttäckningsbidraget” Avser medlemskommuns i Itsam skyldighet att genom 
bidrag finansiera Itsams kostnader, i den mån Itsams 
kostnader inte täcks genom intäkter, såsom närmare 
beskrivs i § 11 i Förbundsordningen. 

”Inträdande Leverantör” Avser den/de IT-leverantör(er) som kommer upphandlas av 
Kinda för tillhandahållande av Tjänsterna, vissa Tjänster eller 
ersättande tjänster efter Kindas utträde ur Itsam. 

”Kommunala 
Överenskommelserna” 

Har den betydelse som framgår av punkt 3 i detta Avtal. 

”Kommunallagen” Avser kommunallag (2017:725). 

130



30 / 38 
 

”Nyckelpersoner” Avser personer hos Itsam som är viktiga på grund av att 
personen har speciell kompetens eller har haft en speciell 
roll i Itsams leverans av tjänster till Kinda. 

”Projektassistans” Avser den assistans som Itsam ska lämna för att säkerställa 
att planerad och produktionsstabil flyttning av Tjänster kan 
ske från Itsam till den Inträdande Leverantören eller till 
Kinda, inom ramen för ett Delprojekt. 

”Projektledaren” Framgår av punkt 10.1 i detta Avtal.  

”Projektperiod” Avser tidsperioden för ett Delprojekt, i enlighet med 
principerna i punkt 18.3.2 detta Avtal. 

”Projektplan” Avser en projektbeskrivning, upprättad och fastställd i 
enlighet med Avtalets principer, som beskriver ett 
Delprojekt. 

”Projektgrupp” Avser en projektgrupp bestående av Projektledaren och 
varsin av Parterna utsedd representant vars 
sammansättning och huvudsakliga uppgifter framgår av 
punkt 11 i detta Avtal. 

”Projektstyrgrupp” Avser en av Parterna och Kvarvarande Medlemskommuner 
gemensamt tillsatt projektstyrgrupp vars sammansättning 
och huvudsakliga uppgifter framgår av punkt 12 i detta 
Avtal.  

”Samhällsviktig Verksamhet” Avser verksamhet som använder eller nyttjar någon Tjänst 
och/eller Övriga Tjänster och som upprätthåller eller 
säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för 
samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet, i 
enlighet med den närmare gränsdragning som Parterna 
kommer överens om inom ramen för Utträdesprojektet. 

”Skadelidande” Definieras i punkt 27.1 i detta Avtal.  

”Skadevållare” Definieras i punkt 27.1 i detta Avtal. 

”Tjänster” Avser de ordinarie tjänster som Itsam vid var tid själv eller 
genom Tredjepartsleverantör tillhandahåller Kinda i 
egenskap av IT-leverantör. 

”Tredjepartsleverantör” Avser tredje part som ingått avtal med Itsam rörande 
leverans av hela eller delar av Tjänst(er) eller Övrig(a) 
Tjänst(er). 
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”Utträdeskriterierna” Avser de Utträdeskriterier som ska vara uppfyllda för att 
Utträdestidpunkten ska kunna inträffa och vars innehåll 
närmare berörs i punkt 20.2 i Avtalet.  

”Utträdesperioden” Avser tidsperioden från detta Avtal undertecknats av 
Parterna fram till Utträdestidpunkten. 

”Utträdesprojektet” Avser samtliga de aktiviteter som beskrivs i detta Avtal i 
syfte att möjliggöra och fullfölja Kindas utträde som medlem 
i Itsam och Överflyttning av Tjänster från Itsam till 
Inträdande Leverantör och/eller Kinda under detta Avtal, 
fördelat på ett eller flera Delprojekt. 

”Utträdestidpunkten” Avser den tidpunkt då Kinda upphör att utgöra 
medlemskommun i Itsam, varvid Kindas rättigheter och 
skyldigheter i egenskap av medlem av Itsams upphör både i 
förhållande till Itsam och i förhållande till Kvarvarande 
Medlemskommuner.  

”Utträdestjänster” Avser sådana tjänster som Itsam tillhandahåller Kinda inom 
ramen för Utträdesprojektet enligt detta Avtal, som inte 
utgör Tjänster, inklusive Projektassistans. 

”Utvecklingskostnader” Avser Itsams kostnader som avser åtgärder eller arbete som 
gagnar Itsams utvecklingsarbete och Kvarvarande 
Medlemskommuner (även om sådana åtgärder eller arbete 
sker med anledning av eller i enlighet med detta Avtal). 

”Verksamhet” Avser Samhällsviktig Verksamhet och Övrig Verksamhet. 

”Överenskommelsen” Har den betydelse som framgår av punkt 3 i detta Avtal. 

”Överflytta”/”Överflyttning” Avser åtgärder som resulterar i att det tekniska, praktiska 
och juridiska ansvaret för viss Tjänst eller vissa Tjänster 
övergår från Itsam till annan. 

”Övergripande Tidplanen” Har den betydelse som framgår av punkt 15.1 i detta Avtal. 

”Övergångsperioden” Har den betydelse som framgår av punkt 21.1 i detta Avtal. 

”Överskott” Har den betydelse som framgår av punkt 23.2 i detta Avtal. 

”Övrig Verksamhet” Avser verksamhet som använder eller nyttjar någon Tjänst 
och/eller Övriga Tjänster och som inte utgör Samhällsviktig 
Verksamhet.  

”Övriga Tjänster” Avser Tjänster som inte inom ramen för Utträdesprojektet 
kommer avvecklas och överlämnas av Itsam till Inträdande 
Leverantör utan som även efter Kindas utträde ur Itsam 
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kommer fortsättningsvis under en övergångsperiod att 
tillhandahållas till Kinda av Itsam, om några. 
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Bilaga 5.1.2 – mall för uppsägningsmeddelande 

 
Inledning 
 
Kinda kommun är tillsammans med Boxholms kommun, Vimmerby kommun, Ydre kommun, 
Åtvidabergs kommun och Ödeshögs kommun alla medlemmar av Kommunalförbundet Itsam. Kinda 
kommun har fattat principbeslut att utträda som medlem av Kommunalförbundet Itsam. Kinda 
kommun och Itsam har genom Utträdesavtal daterat [att kompletteras med datum för 
undertecknande vid upprättande av uppsägning] kommit överens om villkoren för Kinda kommuns 
utträde som medlem ur Kommunalförbundet Itsam, nedan kallat ”Utträdesavtalet”. Kinda kommun, 
Boxholms kommun, Vimmerby kommun, Ydre kommun, Åtvidabergs kommun och Ödeshögs 
kommun har genom överenskommelse daterad [att kompletteras med datum för undertecknande vid 
upprättande] en överenskommelse som bekräftar Utträdesavtalet, nedan kallad 
”Överenskommelsen”.  
I enlighet med vad som framgår av punkt 5.1.2 i Utträdesavtalet respektive punkt 5.1.2 i 
Överenskommelsen ska Kinda kommun formellt begära utträde ur Kommunalförbundet Itsam, i 
enlighet med § 16 i förbundsordningen för Itsam, när samtliga kommunfullmäktige i Kinda kommun, 
Boxholms kommun, Vimmerby kommun, Ydre kommun, Åtvidabergs kommun och Ödeshögs 
kommun har godkänt Utträdesavtalet och Överenskommelsen genom lagakraftvunna beslut. 
 
Noteras att Utträdesavtalet och Överenskommelsen godkänts av kommunfullmäktige i ovanstående 
kommuner genom beslut enligt följande, och att besluten vunnit laga kraft: 
Kinda kommun: [att kompletteras med datum för kommunfullmäktiges beslut vid upprättande av 
uppsägning]. 
Boxholms kommun: [att kompletteras med datum för kommunfullmäktiges beslut vid upprättande av 
uppsägning]. 
Vimmerby kommun: [att kompletteras med datum för kommunfullmäktiges beslut vid upprättande 
av uppsägning]. 
Ydre kommun: [att kompletteras med datum för kommunfullmäktiges beslut vid upprättande av 
uppsägning]. 
Åtvidabergs kommun: [att kompletteras med datum för kommunfullmäktiges beslut vid upprättande 
av uppsägning]. 
Ödeshögs kommun: [att kompletteras med datum för kommunfullmäktiges beslut vid upprättande av 
uppsägning]. 
 
Villkoren för giltighet enligt punkt 5.1 i Utträdesavtalet respektive punkt 5.1 i Överenskommelsen är 
därmed uppfyllda. 
 
Begäran om utträde 
Kinda kommun begär härmed utträde ur Kommunalförbundet Itsam, i enlighet med § 16 i 
Förbundsordningen för ITSAM, daterad 2019-12-09, att verkställas vid den tillämpliga 
Utträdestidpunkten, enligt definition i Utträdesavtalet.  

*** 
Kinda den ___________ 
 
_________________________ 
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Bilaga 17.2 – Principer för Projektplaner 

Upprättade Projektplaner ska innehålla i vart fall följande information: 

a. Omfattning av Itsams förväntade deltagande i Delprojektet, inklusive planeringsarbetet 
inför detta (specificerad åtminstone avseende antal resurser, typ av resurser och antal 
timmar per resurs); 

b. Budget för Delprojektet, inklusive analys av och preliminär fördelning av 
Avvecklingskostnader respektive Utvecklingskostnader, samt principerna för 
Avvecklingskostnader enligt punkt 26 i Avtalet; 

c. Specifikation av de personer hos Itsam och, i förekommande fall, Kinda som tillsammans 
med Projektgruppen ska leda Delprojektet, inklusive kompetens och rollfördelning hos 
dessa personer.  

d. Information om tillvägagångssätt för Itsams överlämnande och Kindas mottagande av 
information och Dokumentation inklusive elektroniskt lagrad information i 
ärendehanteringssystem, konfigurationsdatabaser och liknande; 

e. Planering för erforderliga möten och/eller utbildningstillfällen mellan Itsam och 
Inträdande Leverantör och/eller Kinda i syfte att förklara och gå igenom tillhandahållen 
Dokumentation; 

f. Information om sådant som, enligt vad Itsam känner till, kan försvåra en 
överföring/Överflyttning till Inträdande Leverantör, samt lämnande av förslag på åtgärder 
som kan eliminera eller minimera sådana hinder; 

g. Specifikation över Itsams och Inträdande leverantörs åtgärder och aktiviteter för att 
åstadkomma och underlätta en flytt till Inträdande Leverantör; 

h. Information om status för eventuella pågående utvecklingsprojekt som kan påverka 
aktiviteterna i Projektplanen samt en detaljerad plan för hand-off därav; och 

i. annan information och beskrivningar som är nödvändiga för att Överflyttning av de 
aktuella Tjänsterna kan ske i enlighet med detta Avtal. 

Därutöver, ska Projektplanen innehålla analys av risker och förslag på åtgärder för att tillse att: 

(i) Överflyttningen inte på något sätt menligt inverkar på leveransen av de Tjänster som 
inte omfattas av det aktuella Delprojektet; 

(ii) Överflyttningen, såvida inte annan överenskommelse träffas mellan Parterna, 
genomförs i en utsträckning som medger överföring av de aktuella Tjänsterna till Kinda 
eller Inträdande Leverantör vid den tidpunkt som följer av den Övergripande Tidplanen; 

(iii) Inträdande Leverantör under Projektperioden kan träda i Kindas ställe med avseende på 
beställar- och/eller samordningsansvar. 
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Bilaga 18.4.1 - Dokumentation 

Itsam ska överlämna i vart fall följande Dokumentation med hänsyn till gällande lagstiftning och 
säkerhetsklassning: 

a. all dokumentation (inklusive tekniska specifikationer) och alla manualer för de aktuella 
Tjänsterna; 

b. processbeskrivningar, processdokumentation, loggar, information om hantering av fel, 
konfigurationsinformation, handböcker, gränssnittsdokumentation, 
systemdokumentation, användardokumentation, datavolymer, och annan dokumentation 
som erfordras för de aktuella Tjänsterna eller som upprättats för tillhandahållandet av 
Tjänsterna åt Kinda; 

c. alla kopior, inklusive backup-kopior där så är möjligt att separat leverera endast Kindas 
data, av Kindas (eller Kindas licensgivares) samtliga immateriella rättigheter (inklusive 
resultat), IT-system och data samt därtill hörande dokumentation (inklusive tekniska 
specifikationer) som Itsam eller någon av dess underleverantörer har i sin besittning; 

d. all för Delprojektet relevant information rörande förhållandet mellan Itsam och eventuella 
Tredjepartsleverantörer och andra tredje parter och som används vid tillhandahållandet 
av de aktuella Tjänsterna; 

e. processbeskrivningar, arbetsrutiner och liknande dokumentation för tillhandahållande av 
de aktuella Tjänsterna som inte är relaterat till Itsams system men som är relevant för 
tillhandahållandet av Tjänsterna och Överflyttning av ansvaret för de aktuella Tjänsterna 
till Kinda eller Inträdande Leverantör; 

f. alla för Delprojektet relevanta kopior av avtal, licenser, hyresavtal och andra arrangemang 
kopplade till de aktuella Tjänsterna, såvida sådant avtal inte är känsligt ur 
sekretessperspektiv, för vilket fall Itsam istället ska tillhandahålla förteckning och 
beskrivning av för Delprojektet väsentliga villkor i sådant avtal; 

g. huvudsakliga kontaktpersoner för support (namn och telefonnummer) bland Itsams 
anställda eller hos Itsams underleverantörer som kommer att assistera under Delprojektet 
och/eller som i övrigt är involverade i tillhandahållandet av de aktuella Tjänsterna; 

h. allt annat som tillhör Kinda och som är i Itsams (eller någon av dess underleverantörers) 
besittning, exempelvis reservdelslager, statistik, kunddata, personuppgifter, 
dokumentation och lösenord. 
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Bilaga 20.2 – Preliminära Utträdeskriterier 

 
Inledning 
I enlighet med vad som framgår av punkt 20.2 av Avtalet ska Projektgruppen rekommendera och 
Projektstyrgruppen fastställa Utträdeskriterier. Denna bilaga syftar till att fastställa vilka principer 
som ska tillämpas vid arbetet att ta fram Utträdeskriterier.   
 
Parterna ska – genom sina representanter i Projektgruppen respektive Projektstyrgruppen - 
tillsammans och, i förekommande fall, i samråd med den Inträdande Leverantören inom ramen för 
Utträdesprojektet göra en individuell bedömning av Tjänsterna, för att kunna fatta kloka och 
rationella beslut om hur och när individuella Tjänster Överflyttas. Vissa systemförvaltningstjänster 
kan som utgångspunkt kvarstå under en övergångsperiod som Övriga Tjänster även efter 
Utträdestidpunkten, enligt vad som framgår nedan.  
 
Det noteras att vad som anges i denna bilaga är Parternas preliminära avsikt. Projektstyrgruppen har 
således rätt att komma överens om ändringar och tillägg till vad som framgår av denna bilaga. 
 
Allmänt om Utträdeskriterier 
Utträdeskriterierna ska vara mätbara och kumulativa, innebärande att Utträdestidpunkten kan 
inträffa först när samtliga Utträdeskriterier har uppfyllts, såvida inte Projektstyrgruppen beslutar 
annat. 
Preliminärt ska fyra Utträdeskriterier tillämpas, enligt följande:  

1. Genomförd Överflyttning av Infrastrukturella Tjänster (enligt definition nedan) till Inträdande 

Leverantör;  

2. Genomförd Överflyttning av Användarnära Tjänster (enligt definition nedan) till Inträdande 

Leverantör,  

3. Genomförd Överflyttning av Aktiva Systemförvaltningstjänster (enligt definition nedan) - i 

lämplig omfattning - till Inträdande Leverantör, och att 

4. Bedömt faktiskt värde på Övriga Tjänster understiger överenskommet maximalt värde på 

Övriga Tjänster, 

allt i enlighet med vad som framgår nedan.  
 

1. Infrastrukturella Tjänster  
Ett Utträdeskriterium ska vara att samtliga Infrastrukturella Tjänster ska vara Överflyttade till 
Inträdande Leverantör.  
 
Med ”Infrastrukturella Tjänster” avses preliminärt följande Tjänster som tillhandahålls av Itsam 
(och/eller motsvarande Tjänster såsom fastställt av Projektstyrgruppen):  

● Servrar (ej licenser och hårdvara), 

● Integrationsplattform, 

● Databaser (data), med undantag för databaser nödvändiga för eventuella Övriga Tjänster, 

samt data som lagras av Itsam under en övergångsperiod som back up i enlighet med 

Avtalets bestämmelser, 

● Fillagring med undantag för data som lagras av Itsam under en övergångsperiod som back up 

i enlighet med Avtalets bestämmelser, 

● Nätverk (WAN, Internet), och 

● AD och kontohantering. 

 
2. Användarnära Tjänster 
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Ett Utträdeskriterium ska vara att samtliga Användarnära Tjänster ska vara Överflyttade till 
Inträdande Leverantör.  
 
Med ”Användarnära Tjänster” avses preliminärt följande Tjänster som tillhandahålls av Itsam 
(och/eller motsvarande Tjänster såsom fastställt av Projektstyrgruppen): 

● Servicedesk (utom Itsams eventuella tillhandahållande av s.k. second line support till 

Kinda/Inträdande Leverantör som kan kvarstå/upprättas som en Övrig Tjänst under en 

övergångsperiod), och 

● Ansvaret för klienter (bärbara datorer, stationära datorer, Chromebooks, iPads och 

mobiltelefoner (utom telefonrelaterade abonnemangs-/telefoni-/växeltjänster som kan 

kvarstå som Övrig(a) Tjänst(er)))   

 
3. Aktiva Systemförvaltningstjänster 
Ett Utträdeskriterium ska vara att samtliga Aktiva Systemförvaltningstjänster ska vara Överflyttade 
till Inträdande Leverantör, med undantag för sådana Aktiva Systemförvaltningstjänster som enligt 
Projektstyrgruppens beslut, om och i den mån så begärs av Kinda eller Itsam, ska anses utgöra Övriga 
Tjänster, med tillämpning av nedanstående kriterier.  
 
Med ”Aktiva Systemförvaltningstjänster” avses som utgångspunkt de Tjänster som aktivt förvaltas 
av Itsam och tillhandahålls Kinda (dvs där Itsam inom ramen för sitt åtagande har kontakt med den 
aktuella Tredjepartsleverantören av systemet/Tjänsten och Kindas användare för att planera 
Tjänsten och dess framtida utveckling och implementering m.m. inom ramen för Kindas 
Verksamhet). Projektgruppen ska upprätta en lista på vilka Tjänster som utgör Aktiva 
Systemförvaltningstjänster enligt denna definition.  
 
För undvikande av missförstånd, om en Aktiv Systemförvaltningstjänst ska anses vara en Övrig Tjänst, 
behöver inte sådan Tjänst Överflyttas till Inträdande Leverantör eller avslutas av Itsam för att 
Utträdeskriterierna skall vara uppfyllda.  
 
Analysen av Tjänster enligt denna punkt 3 ska genomföras inom ramen för Utträdesprojektet och 
beslut om kriterierna infaller och Tjänster inklusive systemförvaltning ska kvarstå hos Itsam under en 
övergångsperiod som Övriga Tjänster, ska tas av Projektstyrgruppen i enlighet med Projektgruppens 
förslag. 
 
Kriterier för att Aktiv Systemförvaltningstjänst ska utgöra en Övrig Tjänst  
Om ett eller flera av nedanstående kriterier är uppfyllda, ska viss Tjänst anses utgöra en Övrig Tjänst, 
om så föreslås av Projektgruppen: 

● Om tillgång till erforderlig verksamhetskunskap kring specifikt system/Tjänst bedöms vara 

kritisk för Kinda och sådan verksamhetskunskap bedöms svår/alltför kostsam att bygga upp 

hos den Inträdande leverantören inom den tid som Utträdesperioden ska omfatta, enligt 

Parternas gemensamma målsättning;  

● Om systemet/Tjänsten delas mellan Kinda och Kvarvarande Medlemskommuner och det 

föreligger mer än oväsentliga tekniska/praktiska/juridiska svårigheter att avskilja Kindas 

andel av sådant system/Tjänst; 

● Om systemet är verksamhetskritiskt för Kinda och den bedömda risken för negativ påverkan 

på Kindas Verksamhet vid Överflyttning till Inträdande Leverantör bedöms som mer än 

oväsentlig; 

● Om kvarstående avtalslängd i förhållande till relevant Tredjepartsleverantör är mindre än 2 

år från den vid tidpunkten för Projektstyrgruppens beslut bedömda preliminära 

Utträdestidpunkten; 

138



38 / 38 
 

● På Itsams skäliga begäran om avtalet med Tredjepartsleverantören innefattar rabatter som 

skulle utgå eller väsentligen försämras om Kinda inte längre skulle omfattas av avtalet. 

● Om Tredjepartsleverantör inte accepterar partsbyte eller på annat sätt inte accepterar att 

Överflyttning från Itsam sker till Kinda/Inträdande Leverantör; eller 

● Enligt sådana andra kriterier som i förekommande fall fastställs av Projektstyrgruppen. 

 
Särskilt om passivt förvaltade systemförvaltningstjänster 
Noteras, för undvikande av missförstånd, att Itsam tillhandahåller ett antal passivt förvaltade 
systemförvaltningstjänster till Kinda per Avtalsdagen, utöver de Aktiva Systemförvaltningstjänsterna. 
Passivt förvaltade systemförvaltningstjänster är Tjänster där Itsam tillhandahåller Tjänsten men där 
Kindas förvaltning och inte Itsam som utgångspunkt styr när funktionella uppdateringar av 
Tjänsten/systemet ska implementeras. Parterna är överens om att passivt förvaltade 
systemförvaltningstjänster som eventuellt ska tillhandahållas av Itsam efter Utträdestidpunkten 
utgör Övriga Tjänster som ska beaktas vid beräkning av kriteriet i punkt 4 nedan uppfylls eller inte, 
men att passivt förvaltade systemförvaltningstjänster som utgångspunkt inte också ska beaktas vid 
bedömningen om kriterierna enligt denna punkt 3 uppfylls. 
 
4. Volym på Övriga Tjänster 
Ett Utträdeskriterium ska vara att det av Projektgruppen bedömda sammanlagda värdet på Övriga 
Tjänster per Utträdestidpunkten ska vara maximalt 2 000 000 kr per kalenderår eller det belopp som 
må fastställas av Projektstyrgruppen oavsett typ av Tjänster som Övriga Tjänster består av.  
Med ”värde” i denna punkt avses av Itsam till Kinda totalt förväntat fakturerat belopp på 
kalenderårsbasis, samt ersättning för rena utlägg för Övrig Tjänst, fastställt i enlighet med 
principerna i Avtalet, exklusive skatter och liknande. 
 

 

139



Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-06-28 

 
 

 
 
 
 
 
§ 199  2022/234 2022.2759  
 

Gemensam förvaltarenhet 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige  

1. att ställa sig positiv till en gemensam förvaltarenhet och ger den gemensamma 
överförmyndarorganisationen – Överförmyndare i Samverkan – i uppdrag att ta fram ett förslag 
till samverkansavtal med i första hand Linköpings kommun. 

2. att uppdra åt kommunstyrelsen att träffa avtal avseende förvaltarenhet. 

Medel motsvarande 288 tkr finns avsatta i budget 2023 som antogs av kommunstyrelsen 1 juni 2022, 
förutsatt att kommunfullmäktige fastställer budgeten 20 juni 2022. 
 

Sammanfattning 
Uppdragen som god man respektive förvaltare blir allt mer komplexa och det är inte helt ovanligt med 
personer som lider av svår psykisk sjukdom, har missbruksproblem och/eller andra allvarliga problem. 
Till denna grupp av individer har det blivit allt svårare att hitta ställföreträdare som är beredda att ställa 
upp. Det förekommer även att ett stort antal av dessa ärenden läggs på samma person och detta blir i 
längden sårbart. 

Det finns en statlig utredning som föreslår att det ska vara möjligt med en professionalisering av 
uppdragen som god man och förvaltare men för närvarande är inget lagförslag lagt i frågan. Flera 
kommuner har dock sedan många år valt att inrätta så kallade ställföreträdar- eller förvaltarenheter där 
anställda ställföreträdare hanterat särskilt komplicerade ärenden. 

Överförmyndare i Samverkan har utrett behov, kostnader och organisation för en förvaltarenhet för 
nuvarande medlemskommuner. Det finns vissa jävsaspekter vad gäller organiseringen av en eventuell 
ställföreträdarenhet i egen regi. Det innebär bland annat att den inte kan organiseras inom t e x 
kommunstyrelsen i Vimmerby där överförmyndarverksamhetens handläggare är anställda eller i någon 
av kommunernas socialnämnder.  

Den i utredningen presenterade kalkylen utgår ifrån att en anställd ställföreträdare har ca 20 uppdrag. En 
förvaltarenhet kommer ha intäkter i form av arvoden och kostnadsersättningar som en ställföreträdare 
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Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-06-28 

 

 
 

normalt haft rätt till. Arvodet till ställföreträdarna bestäms först i samband med den årliga granskningen 
vilket även innebär att verksamhetens finansiering under det första året behöver lösas helt med 
kommunala medel.  

Prognosticerad kostnad för Vimmerby kommuns del uppskattas till ca 575 tkr första året och till ca 288 
tkr när intäkter därefter tillförs i form av arvoden och kostnadsersättningar. (den totala kostnaden är av 
Linköpings kommun beräknad till 1,6 mnkr och Vimmerby kommun svarar för 38 %. Intäkterna utgör 
således något mer än hälften av den totala kostnaden). 

Utifrån främst kompetens- och sårbarhetsaspekter föreslås att kommunerna ansluter sig till befintlig 
förvaltarenhet i Linköpings kommun genom avtal. 
 

Beslutsunderlag 
KS 2022.215 Tjänsteskrivelse - gemensam förvaltarenhet 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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§ 200  2022/163 2022.2760  
 

Samordningsförbundet i Kalmar län årsredovisning 2021 och fråga om ansvarsfrihet 
 

Kommunstyrelsens beslut/förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning avseende 2021 för samordningsförbundet i Kalmar län 
samt beviljar ansvarsfrihet för 2021 förutsatt att kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens 
beslut 13 september 2022. 
 

Anmälan om jäv 
Marie Nicholson (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förhållandena för Samordningsförbundet i Kalmar län regleras i Lag (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser. PwC har haft i uppdrag att granska förbundets årsredovisning 
2021. Utifrån PwC:s revisionsrapport lyder bedömningen från revisorerna i Samordningsförbundet i 
Kalmar län enligt följande: 
 

”Vi har utfört granskningen utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, 
förbundsordningen, god revisionssed i kommunal verksamhet samt lagen om kommunal 
bokföring och redovisning. I granskningen av förbundets räkenskaper och årsredovisning 
har vi förlitat oss på den auktoriserade revisorns granskning och bedömning. 
 
I uppdraget samverkar revisorerna från kommuner, region och staten. Våra 
granskningsinsatser har utförts av sakkunniga biträden till revisorerna. Granskningen har 
haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagorna. 
 
Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet i Kalmar län har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vi bedömer att räkenskaperna i allt 
väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga 
delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed. 
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Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de 
finansiella mål som är uppställda. Dock är resultatet förenligt med de uppställda 
verksamhetsmålen. Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet”. 
 

Beslutsunderlag 
KS 2022.1199 Revisionsberättelse Samordningsförbundet 2021 signerad 
KS 2022.1120 Brev till medlemmar i Samordningsförbundet Kalmar län 
KS 2022.1122 Revisionsrapport Samordningsförbundet År 2021 
KS 2022.1123 Rapport över basgranskning 2021 - Samordningsförbundet i Kalmar län 
KS 2022.1124 Rapport God ekonomisk hushållning 2021 Samordningsförbundet i Kalmar län 
KS 2022.1125 Samordningsförbundet Årsredovisning 2021 med bilagor 
KS 2022.2325 Samordningsförbundet Årsredovisning 2021 med bilagor, inkl. ansvarsfrihet 
KS 2022.2695 Samordningsförbundet i Kalmar län årsredovisning 2021 och fråga om ansvarsfrihet 
 
 
Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
------ 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

143



144



145



 Rapport 2021 
 Genomförd på uppdrag av revisorerna 
 Mars 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Region Kalmar län 
Översiktlig basgranskning 
Samordningsförbundet i Kalmar län 
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2 

Sammanfattning 
 
På uppdrag av förbundets utsedda revisorer har EY genomfört en översiktlig basgranskning 
av Samordningsförbundet Kalmar län. Granskningens syfte har varit att bedöma förbundets 
verksamhet utifrån organisation, målstyrning, ekonomi och internkontroll. Basgranskningen 
är vidare en komplettering till den grundläggande granskningen och syftar att bidra till 
revisorernas ansvarsprövning. 
 
Sammantaget är vår bedömning att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt, samt att den interna kontrollen delvis  
har varit tillräcklig. 
 
Vi bedömer i stort att styrelsen har fastställt en organisation med tydlig fördelning av ansvar 
och befogenheter. Bedömningen grundas på att det finns en tydlig arbetsordning samt 
delegationsordning för verksamheten. Vi noterar och bedömer att målstyrningen grundas 
på tydliga och mätbara mål samt att de följs upp och återrapporteras till styrelsen. 
 
Vi bedömer att den ekonomiska styrningen är god och omfattas av uppföljning vid samtliga 
sammanträden. Det sker ett delvis systematiskt internkontrollarbete men den framtagna 
internkontrollplanen föregås inte av en dokumenterad riskanalys. Vi noterar och ser positivt 
på förbundets redan initierade arbete att stärka internkontrollarbetet. 
 
Det är vår bedömning att beslutsunderlagen och protokollen till stor del är tydliga. För att 
öka transparensen ytterligare vore det fördelaktigt om beslutsunderlagen framgick av 
protokollen avseende vilken information styrelsen har tagit del av inför beslutet. 

 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi styrelsen att: 
 

 genomföra en riskanalys för säkerställandet av att de mest väsentliga 
kontrollmomenten ingår i internkontrollplanen, 

 dokumentera utfallet av genomförd intern kontroll, 
 säkerställa en tillräcklig uppföljning av genomförd internkontroll, samt 
 säkerställa att eventuella beslutsunderlag framgår av protokollen. 
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3 

1. Inledning 
 

1.1. Bakgrund 
Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet ska den grundläggande granskningen 
innehålla granskning av måluppfyllelse och granskning av styrning och intern kontroll. Den 
grundläggande granskningen innebär bland annat frågor avseende hur styrelser och 
nämnder har tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och om de brutit ned dessa så att de 
fungerar som styrsignaler i verksamheten. Har styrelser och nämnder genomfört en egen 
riskanalys? Sker uppföljning och rapportering av verksamhetens resultat samt beslut om 
åtgärder vid avvikelser? Finns en ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och 
rapportering? Finns det ett systematiskt arbete med den interna kontrollen avseende såväl 
verksamhet som ekonomi? Finns det tydliga beslutsunderlag och protokoll? 
 
Mot bakgrund av ovan har förbundets revisorer beslutat att genomföra en basgranskning 
som en del i den grundläggande granskningen. 
 
1.2.  Syfte och revisionsfrågor: 
Det övergripande syftet är att genomföra en basgranskning av regionens styrelse, nämnder, 
bolag och förbund. Detta för att tillsammans med den övriga och systematiska 
grundläggande granskning som till exempel revisionsdialog bidra till en stabil grund i 
ansvarsprövningen. 
 
Denna granskning är en del av den årliga granskningen och kommer att ingå som en del i 
bedömningen om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt och har en tillräcklig intern kontroll. Granskningens övergripande syfte 
och revisionsfråga lyder: Har revisionsobjekten bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt 
och ekonomiskt tillfredsställande sätt och har den interna kontrollen varit tillräcklig? 
 
Vidare har följande delfrågor besvarats inom ramen för granskningen:  
 

 Är revisionsobjektets verksamhetsresultat förenligt med fullmäktiges, stiftarens, 
ägarens mål, beslut och riktlinjer samt gällande lagstiftning och andra relevanta 
föreskrifter? 

 Har revisionsobjektet genomfört sina uppdrag med tillgängliga resurser? 
 Har revisionsobjektet en styrning och uppföljning mot mål och beslut? 
 Har revisionsobjektet tolkat mål och uppdrag och brutit ned dessa till egna mätbara 

mål och att de fungerar som styrsignaler till verksamheten?  
 Har revisionsobjektet fastställt en organisation med tydlig fördelning av ansvar och 

befogenheter? 
 Har revisionsobjektet gjort en egen riskanalys samt en internkontrollplan vilka syftar 

till att hantera prioriterade risker? 
 Har revisionsobjektet en tillräcklig uppföljning och rapportering av verksamhetens 

resultat samt beslutar man om åtgärder vid avvikelser? 
 Har revisionsobjektet en fullgod ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och 

rapportering? 
 Har revisionsobjektet ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl 

verksamhet som ekonomi? Detta för att säkerställa att verksamhetens uppdrag och 
mål uppnås samt att lagar, föreskrifter m.m. följs. 

 Har revisionsobjektet tydliga beslutsunderlag och protokoll? 
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1.3. Avgränsning 

Denna granskning avser den grundläggande granskningen för 2021 och avser 
Samordningsförbundet i Kalmar län. 

1.4. Metod 

För granskningen har intervjuer genomförts med förbundschef och förbundets ekonom 
tillika administratör. Därtill har vi genomfört dokumentstudier. Bland de granskade 
underlagen ingår protokoll med tillhörande handlingar, förbundets arbetsordning, 
förbundsordning, verksamhetsplan, årsredovisning med mera. En detaljerad 
referensförteckning finns i avsnitt 4.  
 
1.5. Revisionskriterier 

1.5.1. Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003: 1210) 

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i kraft 
(Finsam). Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och 
region att samverka finansiellt genom att bilda samordningsförbund.  Insatserna inom den 
finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser. Samordningen finansieras av förbundets fyra parter. 
Samordningsförbundets uppgifter är att:  

 besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, 
 stödja samverkan mellan samverkansparterna, 
 finansiera sådana insatser som avses i 2 § och som ligger inom de samverkande 

parternas samlade ansvarsområde, 
 besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska 

användas, 
 svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna, och 
 upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. 

1.5.2. Förbundsordning 

Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser (Finsam). Förbundets medlemmar är Region Kalmar län och 
kommunerna i länet, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Medlemmarna utgör fyra 
parter varav kommunerna tillsammans utgör en part.  

Förbundets ändamål är att inom Kalmar län bedriva en finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet mellan förbundets medlemmar i syfte att underlätta och uppnå en 
effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och 
insatser i syfte att den enskilde få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. 

1.5.3. God revisionssed i kommunal verksamhet 

God revisionssed i kommunal verksamhet avser granskning och prövning av de som ansvarar 
för beredning, verkställighet och förvaltning inom det kommunala ansvarssystemet. God 
revisionssed i kommunal verksamhet omfattar alla revisionsuppdrag till vilka fullmäktige 
utser revisorer. 
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Revisorernas uppgift är att ge fullmäktige underlag till den årliga ansvarsprövningen. 
Revisorerna ska årligen granska all verksamhet i den omfattning som följer av god 
revisionssed. Begreppet all verksamhet avser den verksamhet som bedrivs inom styrelsens 
och nämndernas ansvarsområden.  

I god revisionssed framgår det att den grundläggande granskningen ska vara så omfattande 
att den ger en stabil grund för revisionens bedömningar i revisionsberättelsen/ 
granskningsrapporten. Den grundläggande granskningen innehåller: 

 granskning av måluppfyllelse 
 granskning av intern styrning och kontroll 
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2. Granskningsresultat 
 

2.1. Organisation  

2.1.1. Iakttagelser 

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Kalmar län samt länets tolv kommuner som medlemmar. Av 
antagen arbetsordning för styrelsen framgår att organisationen består av en styrelse med 
17 ledamöter som utses av medlemmarna. Kommunerna i länet, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen har en representant vardera och regionen har tre representanter i 
styrelsen. Styrelsens arbetsutskott består av sex representanter där samtliga medlemmar 
är representerade. 
 
I verksamheten finns tre anställda nämligen förbundschef, biträdande förbundschef samt en 
ekonom/administratör. Förbundet bedriver inga egna insatser och enligt uppgift går cirka 
75 procent av förbundets budget till pågående insatser. Bemanning samt utförande ligger 
ute i medlemmarnas verksamheter. För närvarande pågår åtta insatser.  
 
Förbundets uppdrag är främst att finansiera verksamheter vilka kompletterar 
myndigheternas ordinarie verksamhet. Den främsta uppgiften är att verka för att 
medborgare ska få stöd och rehabilitering för att nå en egen försörjning. 
Samordningsförbundet finansieras av medel från medlemmarna i förbundet. Regionen, de 
tolv kommunerna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen står för en fjärdedel vardera.  
 
Styrelsens uppgifter är fastlagda i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
och i förbundsordningen.  Av förbundsordningen framgår att det åligger förbundschef och 
dess biträdare att återrapportera och redovisa uppföljningar för styrelsen.  
 
Av sammanträdesprotokoll framgår att delegationsordningen har reviderats under 2021 
och beslutats av styrelsen den 10:e december 2021.  Revideringen har avsett en justering 
av ett fåtal beslutsärenden. Exempelvis ändrades punkten för kostnader för administration 
eller insatser från ett fast belopp till att gälla ett prisbasbelopp. Av delegationsordningen för 
framgår om beslutsärenden är delegerade eller inte. Vid delegering framgår vilken funktion 
som har fått delegationen att fatta beslut av förbundschef, arbetsutskottet eller ordförande. 
Därtill återfinns en rutin för att anmäla delegationsbeslut. Av rutinen framgår att beslut som 
fattas på delegation ska föras upp på en särskild blankett, att förteckningen lämnas till 
styrelsen inför varje sammanträde samt samlas i en pärm hos förbundschefen. Vi noterar i 
genomgång av protokoll och handlingar inför styrelsemöten att anmälan av 
delegationsbeslut är genomfört vid samtliga sammanträden och finns som en 
återkommande punkt.    

2.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att styrelsen har fastställt en organisation med tydlig fördelning av ansvar och 
befogenheter genom antagen arbetsordning och delegationsordning som på ett tydligt sätt 
fördelar befogenheten att fatta beslut på uppdrag av styrelsen.  
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2.2. Mål, uppdrag och uppföljning 

2.2.1. Iakttagelser  

I förbundets verksamhetsplan för 2021 finns mål inom fyra övergripande områden: Individ, 
struktur, organisation och ekonomi. För att mäta måluppfyllelsen använder sig förbundet av 
indikatorer framtagna av NNS (nationella nätverket för samordningsförbund). Sammantaget 
utgörs målstrukturen av åtta mätbara mål. Bland målen finns exempelvis att 30 procent av 
deltagarna ska ha kommit ut i arbete eller studier efter avslutad insats och 75 procent av de 
tilldelade medlen ska gå till individinriktade insatser.  
 
Uppföljning och resultat utifrån framtagna mål i verksamheten sammanställs i förbundets 
årsredovisning där målen bedöms som uppnådda eller ej uppnådda. Om målet ej har 
uppnåtts tillkommer en kortfattad beskrivning kring utfallet. Måluppfyllelsen avhandlas även 
i delårsrapporten. 
 
Delårsrapporten1 presenteras av förbundschef för styrelsen vid styrelsesammanträdet i 
oktober. I sammanfattningen i tillhörande protokoll berörs några mål från 
verksamhetsplanen. Samma process sker för årsredovisningen vid styrelsesammanträdet i 
mars. Vid styrelsesammanträdet i mars föredrar förbundschefen dessutom punkten 
genomgång av indikatorsresultat. Under punkten får styrelsen en genomgång av resultat 
kopplat till de fyra verksamhetsmålen.  Vid sammanträdet i december tar styrelsen beslut 
om verksamhetsplan och budget för kommande år. 

2.2.2. Bedömning  

Vi bedömer att samordningsförbundet har en tydlig styrning och uppföljning mot mål och 
beslut. Mål och uppdrag är tolkade och formulerade på ett sådant sätt att de är mätbara och 
kan fungera som en styrsignal för verksamheten. Detta möjliggör även en god uppföljning 
och rapportering av verksamhetens resultat. 

2.3. Ekonomi – genomförande och uppföljning  

2.3.1. Iakttagelser 

Samordningsförbundet finansieras av sina medlemmar. Ekonomin följs främst upp och 
delges styrelsen genom delår- och årsredovisning. Däremellan sker även, enligt uppgift, en 
muntlig dialog mellan förbundschef och arbetsutskott. 
 
I årsredovisningen följs verksamhetens ekonomi upp i ett flertal avsnitt, däribland god 
ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning. Därtill utgörs ett målområde 
i verksamhetsplanen av mål på ekonomisk nivå. I delårsrapporten sker den ekonomiska 
uppföljningen på ett likartat sätt. 
 
Av intervju och måluppfyllelse i del- och årsredovisning framgår att förbundet underskrider 
planerad budgetering och har återkommande redovisat överskott. I årsredovisningen 2020 
presenteras ett överskott där båda målen på ekonomisk nivå inte har uppnåtts. Ett överskott 

 
1 Avser perioden januari – juni  
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prognosticeras även i delårsrapporten för 2021. Detta är enligt intervjusvar till följd av 
pandemin och svårigheten att utföra sitt uppdrag som planerat. 

2.3.2. Bedömning 

Vi bedömer att förbundet har en fullgod ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning.  
Bedömningen grundas på att styrelsen tar regelbundet del av verksamhetens ekonomi 
genom ett flertal punkter vid styrelsesammanträden. Vi noterar de återkommande 
överskotten, vilka föranleder ytterligare notering att styrelsen kan ha brustit i sitt uppdrag 
som är att tillse att förbundets uppdrag kan utföras fullt ut. Samtidigt är vi väl medvetna att 
rådande pandemi under 2021 har försvårat för verksamheten att utföra sitt arbete, vilket 
bör beaktas för bedömningen. 

2.4. Internkontroll och riskanalys 

2.4.1. Iakttagelser  

Det åligger förbundschef och biträdande förbundschef att återrapportera och redovisa 
uppföljningar till styrelsen. Internkontrollen sker genom att följa den upprättade 
internkontrollplanen. Av intervju framgår att kontrollplanen inte föregås av en systematisk 
riskanalys. Styrelsemedlemmarna kan dock uppmärksamma möjliga kontrollmoment och 
kontrollplanen har enligt uppgift reviderats utifrån synpunkter och diskussioner kring risker. 

I internkontrollplanen för 2021 finns åtta kontrollmoment. I planen framgår metod för 
kontroll, ansvarig för kontrollen, frekvens samt vem utfallet rapporteras till. Exempel på 
kontrollmoment är övergripande uppföljning med delårs- och årsredovisning som metod. 

Enligt uppgift sker årlig återrapportering till styrelsen muntligt, oftast under punkten 
förbundet informerar. Det framgår inte av protokollen för 2021 att det har genomförts en 
muntlig uppföljning till styrelsen. 

I handlingarna till styrelsemötet i oktober 2021 framgår att förbundets internkontrollplan 
för 2021 är densamma som de föregående fem åren och att den behöver ses över. 

Vid styrelsemötet 2021-12-10 godkänner styrelsen internkontrollplanen för 2022. I den 
antagna kontrollplanen för 2022 återfinns ytterligare tre kontrollmoment. Bland tilläggen 
ingår årlig revidering av internkontrollplanen som ett kontrollmoment. Metoden för 
kontrollmomentet är årlig genomgång, vilket ska utföras av förbundschefen halvårsvis och 
rapporteras till arbetsutskottet. 

2.4.2. Bedömning  

Vi bedömer att det delvis finns en systematik kring internkontrollarbetet. Vi ser positivt på 
förbundets initiativ att genomlysa internkontrollarbetet och att internkontrollplanen har 
reviderats därefter. Vi instämmer med noteringen i protokoll att internkontrollplanen bör 
vara föremål för årlig revidering. Vi bedömer därtill att internkontrollplanen bör föregås av 
en riskanalys för säkerställandet av relevanta kontrollmoment. 
 
Vi noterar dock och bedömer att flera av kontrollmomenten i den reviderade planen för 2022 
redan är systematiserade moment och behöver nödvändigtvis inte vara en del av den interna 
kontrollen. Exempelvis budgetuppföljning och övergripande uppföljning i delårs- och 
årsredovisningen. Vi bedömer även att uppföljning och återrapportering av 
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internkontrollarbetet bör stärkas. En enbart muntlig uppföljning kan inte bedömas vara 
tillräcklig. 

2.5. Beslutsunderlag och protokoll 

2.5.1. Iakttagelser  

Styrelsens fyra sammanträden under 2021 är protokollförda. Av protokollen framgår vilka 
som har deltagit vid sammanträdet, ledamöter och övriga deltagare, när mötet genomfördes 
samt om mötet genomfördes digitalt. Till respektive paragraf finns en rubrik och en kort 
beskrivning av ärendet som har behandlats. I protokollen framgår det inte när det har funnits 
tillhörande beslutsunderlag i ärendet. Vi har dock tagit del av samtliga tillhörande handlingar 
i ett separat dokument. 

För ärenden som har krävt att styrelsen fattar ett beslut finns en beslutsformulering i 
protokollen. Majoriteten av styrelsens beslut är av sådan karaktär att de lägger 
informationen/rapporten/skrivelsen till handlingarna. Det finns även andra beslut såsom att 
verksamhetsplan och budget för kommande år.     

2.5.2. Bedömning beslutsunderlag och protokoll 

Det är vår bedömning att beslutsunderlagen och protokollen till stor del är tydliga. 
Bedömningen grundas på att det till stor del går att följa styrelsens arbete under året genom 
protokollen bortsett från att det inte framgår om det finns tillhörande beslutsunderlag till 
ärendena. För att öka transparensen ytterligare vore det fördelaktigt om beslutsunderlagen 
anges i protokollen avseende vilka handlingar styrelsen har tagit del av inför beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

155



 
 
 

10 

3. Svar på revisionsfrågor samt rekommendationer 

Revisionsfråga Svar 

Är revisionsobjektets verksamhetsresultat förenligt 
med fullmäktiges, stiftarens, ägarens mål, beslut och 
riktlinjer samt gällande lagstiftning och andra 
relevanta föreskrifter? 

Sammantaget är förbundets verksamhetsresultat 

förenligt med mål, beslut, riktlinjer och gällande 

lagstiftning. 

Har revisionsobjektet fastställt en organisation med 
tydlig fördelning av ansvar och befogenheter? 

Styrelsen har fastställt en organisation med tydlig 

fördelning av ansvar och befogenheter genom 

antagen arbetsordning och delegationsordning som 

på ett tydligt sätt fördelar befogenheten att fatta 

beslut på uppdrag av styrelsen. 

Har revisionsobjektet en styrning och uppföljning mot 
mål och beslut? 

Ja, genom verksamhetsplan, årsredovisning och 

återrapportering till styrelsen. 

Har revisionsobjektet tolkat mål och uppdrag och 
brutit ned dessa till egna mätbara mål och att de 
fungerar som styrsignaler till verksamheten?  

Ja, målen är tolkade och definierade på ett sätt som 

för att de är mätbara för verksamheten.  

Har revisionsobjektet en tillräcklig uppföljning och 
rapportering av verksamhetens resultat samt 
beslutar man om åtgärder vid avvikelser? 

Ja, då styrning och uppföljning mot mål följs upp hela 

vägen till styrelsen genom muntlig återrapportering 

och genom årsredovisningen. 

Har revisionsobjektet genomfört sina uppdrag med 
tillgängliga resurser? 

Ja. 

Har revisionsobjektet en fullgod ekonomistyrning 
samt ekonomisk uppföljning och rapportering 

Ja, styrelsen tar del av ekonomiska uppföljningar 

löpande under året vid styrelsesammanträden.  

Har revisionsobjektet gjort en egen riskanalys samt 
en internkontrollplan vilka syftar till att hantera 
prioriterade risker? 

Delvis. Det finns en äldre internkontrollplan som ska 

uppdateras årligen hädanefter enligt styrelsebeslut. 

Riskanalys saknas. 

Har revisionsobjektet ett systematiskt arbete med sin 
interna kontroll avseende såväl verksamhet som 
ekonomi? Detta för att säkerställa att verksamhetens 
uppdrag och mål uppnås samt att lagar, föreskrifter 
m.m. följs. 

Delvis, vi konstaterar att det inte sker ett 

systematiskt internkontrollarbete där 

internkontrollplanen föregås av en riskanalys. Vi ser 

dock positivt på aktuella initiativ kring 

internkontrollarbetet. 

Har revisionsobjektet tydliga beslutsunderlag och 
protokoll? 

Ja. 

 
 
Förklaring 

 Ja 

 Delvis 

 Nej 

 Går inte att bedöma 

 
 
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi styrelsen att: 
 

 genomföra en riskanalys för säkerställandet av att de mest väsentliga 
kontrollmomenten ingår i internkontrollplanen, 
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 dokumentera utfallet av genomförd intern kontroll, 
 säkerställa en tillräcklig uppföljning av genomförd internkontroll, samt 
 säkerställa att eventuella beslutsunderlag framgår av protokollen. 

 
 
 

 
 
Kalmar 21 mars 2022 
 
 
 
 
Negin Nazari   Tyko Ager                        
Projektledare  Projektmedarbetare 
EY   EY  
 
 

157



 
 
 

12 

4. Källförteckning 

 

Intervjuade funktioner  

 Förbundschef 
 Ekonom tillika administratör  

 
Dokument 

 Protokoll, kallelser och handlingar för styrelsesammanträden under 2021 
 Årsredovisning 2020 
 Balansrapport 2021 
 Delårsrapport 2021 
 Uppdragsavtal 2021 
 Presentation 2022 – information för Samordningsförbundets styrelse 
 Resultatrapport 2021 
 Reviderad förbundsordning 2019 
 Styrelsens arbetsordning 
 Verksamhetsplan och budet 2021 
 Delegationsordning 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat om resultaten för 

god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål som beslutats. Uppdraget ingår 

som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga 

bedömning om resultatet är förenligt med de mål som beslutats.  

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning: 

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som beslutats avseende god 
ekonomisk hushållning?  

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det framkommit 

omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara förenligt 

med de finansiella mål som fastställts i budget 2021. De finansiella målen uppfylls inte i 

och med förbundets resultat och ekonomiska ställning per 2021-12-31. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenligt med de verksamhetsmål som fastställts i budget 2021. De 

verksamhetsmässiga målen är uppnådda för år 2021. 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser § 23 ska 

styrelsen inom tre månader från räkenskapsårets slut upprätta en årsredovisning. Vid 

upprättande av årsredovisning tillämpas lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 

redovisning. 

Förbundsstyrelesn skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i årsredovisningen. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 

årsredovisningen är förenligt med de mål som beslutats. Revisorernas skriftliga 

bedömning ska lämnas till respektive medlem inför behandlingen av årsredovisningen.  

Styrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

resultatet är förenligt med de mål som beslutats.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som beslutats avseende god 

ekonomisk hushållning? 

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Förbundsstyrelsen beslut avseende god ekonomisk hushållning 

Avgränsning och metod 

Granskning av förbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs 

rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom 

genomgång av förbundets årsredovisning.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av förbundsstyrelsen 2021-03-18. 

Årsredovisningen överlämnas därefter till förbundets medlemmar.  

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och controller. 
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Granskningsresultat 
God ekonomisk hushållning 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets mål för god ekonomisk 

hushållning som fastställts i budget för 2021.  

Finansiella mål Utfall 2021 Måluppfyllelse, 
styrelsens bedömning 

Behållningen vid årets slut 
ska följa nationella rådets 
riktlinje. 

Eget kapital är högre än 
Nationella rådets riktlinje. 

Målet bedöms som ej 
uppfyllt.  

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

Budgeterade 
insatskostnader var 12,0 
mnkr och utfallet blev 11,2 
mnkr vilket är 6,8 %. 

Målet bedöms som ej 
uppfyllt. 

75 % av de tilldelade medlen 
ska gå till individinriktade 
insatser 

Budgeterade 
medlemsintäkter uppgår till 
16 058 tkr och budgeterad 
kostnad för individinriktade 
insatser till 12 033 tkr. 
Utfallet blev 11 216 tkr 
(69,8%).  

Målet bedöms 
som delvis 
uppnått. 

 

Av redovisningen framgår att inget av de finansiella målen uppfylls för år 2021. 

Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning av förbundets verksamhetsmål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2021.  

Verksamhetsmål Mål Aktiviteter Måluppfyllelse, styrelsens 
bedömning 

Mål på individnivå 3 mål 3 aktiviteter Målet bedöms som uppfyllt. 

Mål på strukturnivå 1 mål 1 aktivitet Målet bedöms som uppfyllt. 

Mål på organisationsnivå 1 mål 5 aktiviteter Målet bedöms som uppfyllt. 

 

Av redovisningen framgår att 7 av 9 aktiviteter är uppnådda, att en aktivitet är uppnådd 

till viss del och att en inte är uppnådd. 

Bedömning 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det framkommit 

omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara förenligt 

med de finansiella mål som fastställts i budget 2021. De finansiella målen uppfylls inte i 

och med förbundets resultat och ekonomiska ställning per 2021-12-31. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 
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skulle vara förenligt med de verksamhetsmål som fastställts i budget 2021. De 

verksamhetsmässiga målen är uppnådda för år 2021. 
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Bedömning utifrån 
revisionsfrågan 

Revisionsfråga Bedömning  

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med de 
mål fullmäktige beslutat 
avseende god ekonomisk 
hushållning? 
 

 
 
 
 

 

Finansiella mål 
 

Nej 

Grundat på vår granskning av 

årsredovisningens 

återrapportering har det 

framkommit omständigheter 

som ger oss anledning att 

anse att resultatet inte skulle 

vara förenligt med de 

finansiella mål som fastställts i 

budget 2021. De finansiella 

målen uppfylls inte i och med 

förbundets resultat och 

ekonomiska ställning per 

2021-12-31. 

 

Verksamhetsmål Ja 

Grundat på vår granskning av 

årsredovisningens 

återrapportering har det inte 

framkommit några 

omständigheter som ger oss 

anledning att anse att 

resultatet inte skulle vara 

förenligt med de 

verksamhetsmål som 

fastställts i budget 2021. De 

verksamhetsmässiga målen är 

uppnådda för år 2021. 
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2022-03-23 

 

 

 

Caroline Liljebjörn     

___________________________   

Uppdragsledare      

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Samordningsförbundet i Kalmar län enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av beslutad 
projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller 
delar av denna rapport.  
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets 

årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår som en 

obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om 

årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal 

verksamhet. 

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:  

Område Uppfyller kraven  

Förvaltningsberättelse Ja  

 

Resultaträkning Ja 

 

Balansräkning Ja 

 

Kassaflödesanalys Ja 

 

Noter Ja 

 

Driftredovisning Ja 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser § 23 ska 

styrelsen inom tre månader från räkenskapsårets slut upprätta en årsredovisning. Vid 

upprättande av årsredovisning tillämpas lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 

redovisning. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och förbundets ekonomiska ställning. 

Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige i respektive 

medlemskommun och övriga medlemmar inför behandlingen av årsredovisningen. 

Styrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om 

årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal 

verksamhet. 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Lag om finansiella samordning av rehabiliteringsinsatser 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer (RKR) 

Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 

grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 

förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 

de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 

förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl 

kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och regioner Sverige. 

Det innebär att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av 

granskning kräver.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av förbundsstyrelsen 2021-03-18. 

Årsredovisningen överlämnas därefter till förbundets medlemmar.  

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och ekonom.  
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Granskningsresultat 
 

Räkenskaper 

Resultaträkning 

Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga1 avvikelser noterats.  

Balansräkning 

Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Noter 

Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Bedömning 

Vi bedömer att förbundets räkenskaper2 i allt väsentligt är rättvisande.  

 
  

 
1
 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 

välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter. 
2
 Med räkenskaper menar förbundets resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter. 
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Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning 

Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.  

Driftredovisning 

Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14. 

Bedömning 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 

anledning att anse att förvaltningsberättelsen och driftredovisningen inte är upprättad i 

enlighet med LKBR och god redovisningssed. 
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2022-03-23 

 

Mattias Johansson     

___________________________   

Auktoriserad revisor    

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Samordningsförbundet i Kalmar län enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av beslutad 
projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller 
delar av denna rapport.  
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 Sida 2 
 

Signering av justerare 
på varje sida 

Ordförande har ordet 
 
2021 innebar fortsatta utmaningar för Samordningsförbundet Kalmar län inte bara för 
verksamheten utan även för beslutsfattarna. Vi har genom att vara en flexibel styrelse lyckats 
genomföra de planerade styrelsemötena och därmed gett verksamheten det stöd som den 
behövt. 
 
Eftersom vi har långsiktiga insatser så har det inneburit att verksamheten kunnat fortsätta 
trots att vi levt under en pandemi och resultaten visar på att vi kunnat uppfylla de mål som vi 
satt upp.    
 
Förutom de individinriktade insatserna runtom i länet arbetar förbundet med att generellt 
främja samverkan mellan medlemmarna genom de lokala samverkansgrupperna. I dessa 
grupper ingår representanter för de fyra myndigheterna.  
I styrelsen får vi ofta höra att de olika samverkansgrupperna, insatsernas arbetsgrupper och 
styrgruppen bidrar till att skapa goda relationer mellan myndigheterna, korta och enkla 
kommunikationsvägar och förståelse och förtroende för varandras arbete. Detta gynnar 
naturligtvis i slutänden individen som är i behov av myndigheternas stöd och det känns 
mycket positivt. 
 
Resultatmässigt så är det glädjande att vi fortsätter att i stort sett nå upp till målet om att 30% 
av deltagarna skall ha egenförsörjning efter insatsen. 2021 var målsättningen att vi skulle ha 
fokus på varför vi inte lyckas med de 70% som inte når målet om självförsörjning, men på 
grund av pandemin har det kommit lite i skymundan. Min målsättning är att vi 2022 pandemi 
eller ej, så ska vi fokusera på att utveckla processerna runt de som inte når målet om 
egenförsörjning och få en kunskapsspridning om detta i länet.  
 
Jag vill framföra ett stort tack till de fantastiska människor som jobbar på vårt förbund, till de 
som jobbar i våra insatser utan er vore vi ingenting, Jag är också glad och stolt som 
ordförande att vi har en engagerad styrelse som är med och brinner för våra frågor.  
Tillsammans är vi med och hjälper människor till ett bättre liv! 
 
 
 
 
Jonas Erlandsson  
ordförande  
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1. Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen beskriver områden i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning i tillämpliga delar. Förvaltningsberättelsens struktur följer RKR:s 
rekommendation R15, med vissa tillämpningar i förhållande till Finsam-förbundens struktur.   

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och 
verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetår 2021.  

Till redovisningen hör 9 bilagor från de insatser förbundet finansierar.  
 
Organisation  
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Kalmar län samt Kalmar läns tolv kommuner som medlemmar. 
Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har 
den ett kansli. 
 
Uppdrag 
De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie 
verksamhet. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska 
få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar Samordningsförbundet 
genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.  
Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella 
förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om 
kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 
 
Finansiering 
Samordningsförbundet i Kalmar län finansieras via Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen med hälften av medlen, Region Kalmar län med en fjärdedel och länets 
tolv kommuner med resterande fjärdedel. 
 
Verksamhetsidé och vision  
Samordningsförbundets verksamhetsidé är att arbeta med långsiktiga individinriktade 
insatser som består över tid. Förbundets vision är att fortsätta utveckla insatserna 
kontinuerligt så att de är relevanta och följer samhällsutvecklingens och individernas behov.  
Under 2021 har förbundet haft som ambition att arbeta med lunchseminarium med aktuella 
föreläsare och områden som kan vara till nytta för personal inom medlemmarnas 
organisationer. Även kompetensutveckling inom metoder som är framgångsrika i arbetet med 
individer med komplex problematik. 

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling 
 2021 2020  2019 2018 2017 2016 
Verksamhetens 
intäkter 

16 183 999 16 401 991 16 689 486 16 301 459 14 222 818 12 465 409 

Verksamhetens 
kostnader 

14 938 120 15 997 575 17 370 348 15 424 856 13 540 765 11 951 502 

Årets resultat 1 245 879 404 416 -680 862 876 603 682 232 513 907 
Soliditet (eget kapital) 4 058 448 2 812 569 2 408 153 3 089 133 2 212 530 1 530 298 
Antal anställda 2,8 2,8 2,8 2,8 2,5 2,5 

178



 
 

 Sida 5 
 

Signering av justerare 
på varje sida 

 

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 

Verksamhetsår 2021 hade förbundet planerat att arbeta med inre processer och utveckla 
insatserna genom att lyfta svårigheter och hur man kan förebygga alternativt minimera dem. 
Parallellt skulle förbundet också anordna lunchseminarier och utbildningar inom olika 
områden exempelvis MHFA och 7tjugo-metodiken. Då Covid-19 pandemin fortsatt under 
stora delar av året, fick det konsekvenser både för våra planerade aktiviteter och möten men 
även för insatsernas verksamhet. Hela verksamheten fick anpassas efter rådande 
rekommendationer från folkhälsomyndigheten samt de restriktioner det innebar på lokal 
nivå.  Detta har naturligtvis påverkat förbundets ekonomi även detta år, då pengar som var 
planerade för samverkansaktiviteter inte har gått ut, utan blivit kvar inom förbundet. 
 
Vad som sker i spåren av pandemins framfart kan vi bara spekulera om. Vi tror dock att vårt 
arbete kommer bli än mer omfattande i framtiden, då den psykiska ohälsan har ökat i vårt 
samhälle. Många individer har fått lämna sin vardagliga sysselsättning och det i sin tur har 
medfört osäkerhet och hälsobekymmer av skilda slag. 
 
Även arbetsmarknaden har förändrats under 2021. Det kommer bli än mer angeläget att hitta 
gemensamma samverkansvägar framåt, för att få individer att återgå till arbete eller börja 
studera. 

1.3. Händelser av väsentlig betydelse 
Pandemin har satt upp en ny spelplan som vi får förhålla oss till. Vi har under året fått 
orientera oss i dessa förhållande och ställt om vår verksamhet via digitala forum i den mån 
det gått. Ekonomin påverkas då vi har fått skjuta planerade aktiviteter på framtiden. Även 
insatserna har fått anpassa sin verksamhet, i början till mer utomhusaktiviteter, men på 
senare delen av året anpassat deltagarkontakten via digitala hjälpmedel. 
 
Förbundet har även under detta år finansierat arbetsterapeutkompetensen som varit en 
länsövergripande insats. Resursen servar samtliga insatser med sin kompetens, både 
gentemot deltagare men även mot insatspersonal där resursen agerar bollplank. 

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten 
Samordningsförbundet leds av en styrelse. I den har respektive kommun en ledamot, Region 
Kalmar län har tre ledamöter medan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen vardera en 
ledamot. Ersättare finns i samma antal. Styrelsens uppgift är fastlagd i lagen om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser och i förbundsordningen. 
 
Det finns ett arbetsutskott bestående av två ledamöter från Region Kalmar län, två som 
representerar kommunerna och en från vardera Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 
 
Förbundet har tre anställda i form av en förbundschef, Joakim Ivarsson (100%), en bitr 
förbundschef, Malin Gruvhagen (100%) och en administratör, Athraa Ahmed (80%). 
 
Målsättningar för kommande verksamhetsår har under året fastställts av styrelsen. Där finns 
representanter från samtliga medlemmar samt politiker som representerar styrelsen. Budget 
och policys arbetas fram genom att uppdrag ges till förbundets personal att förbereda 
underlag för beslut i AU och styrelsen.  
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Det åligger förbundschef och bitr förbundschef att återrapportera och redovisa uppföljningar 
av önskat slag. Detta sker genom olika upplägg och metoder.  
Internkontroll sker regelbundet genom fastlagd internkontrollplan samt genom att 
ordförande och ibland vice ordförande har en tät dialog med förbundspersonal. 
 

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och 
ekonomisk ställning 

 
Förbundet har som inriktning att ca 70-75% av budgeten ska gå till individinriktade insatser. 
Totalt ligger helårsbudgeten för insats- och projektmedel på 12 033 000 kr. Utifrån resultatet 
i tabellen ser vi att insatserna inte har rekvirerat fullt utan att skillnaden från budget mot 
utfall är 816 767 kr. 
 
Använda Insats/projektmedel jan- dec 2021   
Insats/projekt Kommun   jan-dec 2021 
KRUS Kalmar   2 104 623 
Pontibus Borgholm   1 307 033 
Vägknuten 2.0 Oskarshamn, Högsby, Mönsterås 2 055 692 
Potten Individinriktad pott 144 057 
Kompass Mörbylånga   685 000 
Lis SAMBA Rehabilitering Emmaboda/ Nybro 1 565 052 
Lis Knutpunkten Västervik   904 100 
Lis Plattform Hultsfred/Vimmerby 1 228 518 
RESA Torsås   487 081 
Arbetsterapeut Mörbylånga   676 927 
Hemligheten Kalmar museum   58 150 
      11 216 233 

 
Samtliga insatser följs upp kvartalsvis både när det gäller ekonomi och 
verksamhetsinriktning. Styrelsen har gett förbundspersonal i uppdrag att se över de 
processer som inte fungerar i insatserna och lyfter fram de personer som inte kommer vidare 
mot egen försörjning. 
 
Utöver dessa individinriktade insatser har Samordningsförbundet under 2021 avsatt 
1 250 000 kr för utbildningsinsatser, konferenser, samverkansmöten i form av digitala 
föreläsningar och andra digitala möten. Av dessa samverkansinsatser har utifrån budget  
745 663 kr förbrukats.  
 
Dessa kostnadsdifferenser utifrån budget beror i stort sett helt på Covid-19 pandemin.  
Många av insatsernas och de samverkansaktiviteter som planerats har inte gått att 
genomföras utifrån rådande situation. 
 
 
Uppföljning av verksamheten 
2021 var inriktningen för Samordningsförbundet att arbeta med fokus på det tvådelade 
uppdraget. Stärka samverkan mellan myndigheterna och att möjliggöra flexibel, långsiktig 
samverkan för individer med behov av stöd från flera myndigheter. Processer som inte 
fungerar skulle definieras och finna lösningar på.  
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Ambitionen var även att under 2021 bjuda in till sex lunchseminarier, ett i varje lokalt 
samverkansområde och två inspirationsdagar för personer som arbetar på 
Försäkringskassan, arbetsförmedlingen, kommunerna, regionen och i politiken.  
Ambitionen var även att serva länets aktörer med ett smörgåsbord av utbildningar, ex MHFA, 
lösningsfokuserat förhållningssätt, 7tjugo både vad gäller handledarutbildning och 
handledning, Nada 100-punktsutbildning samt inspirationsföreläsningar. 
 
I efterhand kan vi konstatera att vi fått svänga om och genomfört fem digitala föreläsningar i 
stället för de sex lunchföreläsningarna. Varje digital föreläsning har haft ett speciellt tema som 
motivation, smärtproblematik, ångest, VNR och samverkansaspekter.  
 
Vi har genomfört fyra digitala utbildningar, tre i 7tjugo samt en i existentiella samtal med vår 
insatspersonal.  
 
Även en länskonferens blev av om än lite komprimerad och samlad till en dag. Där fick vi ta 
del av den danska forskningsmetodiken BIP, samt diskuterade förbundets framtid med fokus 
på 2022. 
 
Pandemin höll oss i sitt grepp större delen av året med konsekvenser som gjorde det svåra att 
genomföra vissa planerade aktiviteter. Ett stort omställningsarbete har genomförts för att 
kunna hålla de möten som är kärnan i vår verksam digitala. Även insatserna har fått ställa om 
till mer digital verksamhet med deltagarna, vilket krävt både tid och energi. 
Mycket kunskap har vi tagit med oss och rustat oss för att möta 2022 års verksamhetsår. 
 
Målgrupper 
Förbundet har gjort ett ställningstagande om att de individinriktade insatserna gäller för 
målgruppen enligt följande formulering hämtad från Verksamhetsplanen ”Personer som är i 
behov av samordnade insatser för inträde eller återgång till arbetsmarknaden eller i annan 
varaktig försörjning” I dialog ska målgruppen prioriteras lokalt, men ska i huvudsak gälla 
åldersgruppen 16-64 år enligt FINSAM-lagstiftningen. 
Samtliga insatser ska vara långsiktiga och verka över tid, så länge insatsen fyller sitt syfte, 
utöver piloter och kartläggningar 
 
Insatser 
Det har bedrivits insatser i samtliga kommuner i länet och förbundet har beviljat bidrag till 
nedanstående insatser under 2021:  
 

• Innergården i Mörbylånga kommun 
• Vägknuten 2.0 i Oskarshamns, Mönsterås och Högsby kommuner 
• Samba Rehabspåret i Nybro och Emmaboda kommuner 
• Knutpunkten i Västerviks kommun 
• Plattformen i Hultsfred och Vimmerby kommuner  
• KRUS i Kalmar 
• Pontibus i Borgholms kommun 
• Resa i Torsås kommun 
• Länsövergripande insats - arbetsterapeutkompetens 

 
Förbundet har under året även medinasierar andra insatser i form av arbetstid eller med 
ekonomiska medel. Dessa är; Samverkan leder till arbete (ESF), Tillsammans är logiskt 

181



 
 

 Sida 8 
 

Signering av justerare 
på varje sida 

(Regionen och FK), Hemligheten (Kalmar Länsmuseum), Den regionala jämställdhetsstrategin 
(Länsstyrelsen), Den regionala integrationsstrategin (Länsstyrelsen) Indikatorprojektet 
(NNS), Utbildningsinsatser för att nämna några. 
 
Förbundet har även genomfört fem digitala föreläsningar under året. 
 
Under 2021 har 258 personer deltagit i de olika arbetsrehabiliterande projekt som bedrivits.  
34 av 115 utskrivna deltagare var i arbete och/eller studier vid utskrivning vilket motsvarar 
29,6%. Det är i stort sett samma andel än 2020 års första halvår på 30,7% procent och ett gott 
resultat med tanke på pandemins framfart under året. Utöver de 34 som är i egen försörjning 
har ytterligare 29 individer skrivet in sig som arbetssökande efter avslutad insasts vilket 
motsvarar 25,2%.  
Utöver indivdier som varit inskrivna i länets åtta individinriktade insatser har 
samverkansteamen lyft 135 konsultaioner och hittat en gemensam plan för dessa inivider 
som man har gjort konsultationer kring 
Man kan utläsa ur indikatormätningen som genomfördes senhösten 2021 att de allra flesta 
individer upplever att de blivit bemötta med respekt, att de fått med sig nya verktyg, att de 
fått en ökad självkännedom och en högre livskvalitet. I stort sett alla insatser lyfter fram 
samverkan mellan myndigheterna som den främsta faktorn för goda resultat. 
 
Förbundet arbetar också aktivt med att stimulerar samverkan genom att kalla till och leda  
samtliga sex lokala samverkansgrupper som finns i länet.  
Nyhetsinformation med en film som presenterar Förbundets uppdrag och arbete har lagts ut  
på facebook/hemsidan och hemsidan uppdateras regelbundet. Under 2021 kommer 
hemsidan även få en ansiktslyftning. 
Profil- och marknadsföringsmaterial utvecklas och produceras i takt med att förbundet blir 
mer synligt. 
 
Uppföljning och resultat utifrån Verksamhetsplanen 2021 
 
Nedanstående mål är uppsatta i verksamhetsplanen för 2021. Redovisning av bedömd 
måluppfyllelse kommenteras efter respektive målområde. 

Resultatmål Mål Aktivitet Måluppnåelse 
Mål på individnivå • 90 % av deltagarna ska 

uppleva stöd och inflytande i 
sin process. 

 
 
• 75 % av deltagarna ska 

uppleva sig vara mer redo för 
att arbeta eller studera. 

 
 
• 30 % av deltagarna ska ha 

kommit ut i arbete eller 
studier efter avslutad insats  

• Vi mäter detta mål genom 
indikatorerna, 1, 2, 3. 95,9% i 
genomsnitt av mätning med 
indikatorerna. 
 

• Vi mäter detta genom 
indikatorerna 5, 6, 7.  
Indikator 6 mäts endast vid 
avslut. 86,3% i genomsnitt i 
mätningen av indikatorerna. 

 
• Andelen till arbete eller studier 

mäts via SUS. 34 av 115 
utskrivna deltagare var i arbete 
och/eller studier vid utskrivning 
vilket är lika med 29,6 procent. 

 
Målet har uppnåtts 
 
 
 
 
 
Målet har uppnåtts 
 
 
 
Målet i stort sett 
uppnåtts 

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

• Vi mäter detta genom 
indikatorerna 7, 8, 9, 10, 12,13. 
87,8 % i genomsnitt utifrån 
indikatorerna. 

Målet har uppnåtts 
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Mål på 
organisations-nivå 

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

 

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

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

 
 
• Förbundet ska kunna presentera 

välgrundad statistik kring 
insatser.  
 

• Förbundet ska också arbeta med 
att vara mer synlig på webben 
och att bygga upp en 
marknadsföring som ska bidra till 
att sprida kunskap om förbundet 

 
 
• Nyhetsbrev/möten förväntas bidra 

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

Målet bedöms inte 
ha uppnåtts på 
grund av Covid-19, 
1 besök har 
genomförts under 
2020 
 
Målet bedöms ha 
uppnåtts, tre 
informationer har 
hållits under 2020 
 
 
 
Målet bedöms ha 
uppnåtts 
 
 
Målet bedöms ha 
uppnåtts 
 
 
 
 
Målet bedöms ha 
uppnåtts till viss del 
(dock inga 
nyhetsbrev under 
2021) 

Mål på ekonomisk 
nivå 

• Behållningen vid årets slut 
ska följa nationella rådets 
riktlinje  

 
 
 
 
 
 
 
 
• Insatsernas budgetar ska vara 

så väl beräknade att utfallet 
inte avviker mer än 5 procent 
 

 
 
 
 
 
• 75% av de tilldelade medlen 

ska gå till individinriktade 
insatser 

• Utfallet för 2021 års behållning 
ligger inte i enlighet med 
nationella rådets riktlinje. I 
enlighet med NR riktlinjer skulle 
vårt eget kapital kunna uppgå till 
2 730 000 kr och utfallet blev  
4 058 448 kr – 1 328 448 kr för 
stort. 

 
 
 
• Utfallet mäts genom att jämföra 

rekvirerade medel med den 
summa som budgeterats. 
Budgeterade insatskostnader var  
12 033 000 kr och utfallet blev 
11 216 233 kr vilket i procent 
innebär 6,8 % 

 
 
• Enligt medlemsintäkter på 

16 058 000 kr och en budgeterad 
kostnad för de individinriktade 
insatserna på 12 033 000 kr där 
utfallet blev 11 216 233 kr  

Målet har inte 
uppnåtts utan ligger 
klart över NR 
riktlinjer. Detta på 
grund av Covid19, 
då förbundet inte 
kunnat genomföra 
de aktiviteter som 
planerats  
 
 
Målet har inte 
uppnåtts. Detta på 
grund av Covid-19 
och att insatserna 
inte fullt ut kunnat 
arbeta enligt sin 
planering av 
aktiviteter. 
 
Målet i 
budgetplanering är 
uppnått och i stort 
sett även enligt 
utfallet (69,8 %)  

 
Uppföljning och resultat för individinriktade insatser 
Resultat och måluppfyllelse redovisas på aggregerad nivå för samtliga finansierade insatser. 
Mer detaljeradredovisning för varje enskild verksamhet läggs som bilagor. 
Redovisning på aggregerade nivå av deltagarnas avslutsorsaker kopplat till försörjning och 
arbetsförmåga samt ev. andra relevanta indikatorer. Deltagarnas resultat och avslutsorsaker 
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redovisas könsuppdelad utifrån försörjningskälla, andel i arbete/studier, andra 
avslutsorsaker samt ev. andra relevanta indikatorer.  
Redovisning av resultat hämtas ur SUS. 
 
I tabellen presenteras de uppgifter om individer som har rapporterats till SUS1 för de 
arbetsrehabiliterande projekten. 
 

 
 
Insatsnamn 

Budget 
antal  
delt.  

Totalt 
antal 
delt.  

Antal 
nya  

delt.  

Antal  
avslutade 

delt.  

Pågående 
delt.   

Innergården 25 14 8 5 9 
KRUS 30 31 20 12 19 
Plattform Vimmerby/Hultsfred 30 35 18 12 23 
Pontibus 30 43 17 19 23 
RESA 25 19 11 8 11 
SAMBA Rehab 30 40 16 13 27 
Knutpunkten (Spåret) 30 22 3 14 8 
Vägknuten 30 54 15 32 22 
SUMMA deltagare  230 258 108 115 142 

Tabell 1, Insatsredovisning 2021 enligt redovisning i SUS.  
 
En jämförelse av det totala antalet deltagare i arbetsrehabiliterande projekt i länet med 
tidigare år: 
  

Budget antal 
deltagare  

Antal 
deltagare  

Antal nya 
deltagare  

Antal avslut 
deltagare  

Pågående 
deltagare 

2011 128 178 122 82 50 
2012 208 264 176 104 57 
2013 195 275 120 195 71 
2014 167 167 90 87 82 
2015 167 199 122 78 121 
2016 214 220 99 133 85 
2017 259 256 164 132 124 
2018 230 327 199 137 179 
2019 250 369 189 200 170 
2020 230 277 112 127 152 
2021 230 258 108 115 142 

Tabell 2, jämförelse av insatsredovisning i SUS för 2011 till och med 2021 i arbetsrehabiliterande projekt. 
 
Antalet deltagare i insatserna har minskat marginellt mot föregående år. Detta hänger ihop 
med pandemin och de nya förutsättningar den medförde. Trots det ligger deltagarantalet väl 
till jämfört med åren 2011-2017. För att få en bättre bild av deltagarnas bakgrund och 
resultaten av verksamheten så presenteras även individstatistik ur SUS. Bakgrundsfaktorerna 
ålder, utbildning och tid i offentlig försörjning avser de 108 personer som skrivits in i 
insatserna och redovisningen av försörjning och sysselsättning vid avslut avser de 115 
personer som skrivits ut under 2021. 

 
1 SUS = Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet. Se www.susam.se. Systemet förvaltas av Försäkringskassan. Ett nytt rapportverktyg 
installerades i SUS i oktober 2020. Det visade sig innehålla allvarliga brister som inte till alla delar är korrigerade. 
Därför måste viss reservation göras vad gäller statistiken i denna redovisning. 
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Ålder 
 

 
Diagram 1, nyinskrivna deltagares ålder i projekt finansierade av Samordningsförbundet i Kalmar län under 
2021. 
 
Under 2021 har 70 kvinnor och 39 män skrivits in i de olika insatserna. 32 av 109 deltagare, 
eller ca 29,4 procent av deltagarna som skrevs in är under 30 år.  
 
Uppdelat på kön är de flesta av kvinnorna i åldersspannet 25 till 34 år, liksom männen också 
är flest i åldersspannet 25 till 34 år. Medelåldern för deltagarna ligger på ca 37 år, där man 
kan konstatera att kvinnor har en något högre medelålder än män vid inskrivningstillfället. 
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Diagram 2, nyinskrivna deltagares utbildningsnivå 2021 fördelat på kön. 
 
Av de deltagare där utbildningsnivån är känd så har 22 procent enbart grundskola och 54 
procent har fullföljt gymnasieutbildningen.  
Kvinnorna har en mer lyckad utbildningsnivå vad gäller eftergymnasial utbildning 
 
Tid i offentlig försörjning  
 

 
Diagram 3, nyinskrivna deltagares tid i offentlig försörjning under 2021 fördelat på kön. 
 
Nyinskrivna deltagare i insatserna har relativt lång tid i offentlig försörjning.  
84,4 procent av deltagarna har haft offentlig försörjning i mer än ett år och 37 procent av 
deltagarna har haft offentlig försörjning i mer än fem år.  
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Sysselsättning vid avslut 
Under 2021 avslutades 115 individer sina insater. 34 av 115 gick till egenförsörjning i form 
av arbete, subventionerat arbete eller studier. Ytterligare 29 individer skrevs vid avslut in 
sig som arbetssökande på arbetsförmedlingen, övriga deltgare gick tillbaks till någon av 
myndigheterna för fortsatt rehabilitering eller fick rätt till rätt ersättning. 
 

 
Diagram 4, 115 utskrivna deltagares sysselsättning vid avslut i insatsen under 2021.  
 

 
Diagram 5, andel deltagare före och efter insats som kom i egenförsörjning eller skrev in sig på arbetsförmedlingen 
som arbetssökande.  
 
34 av 115 utskrivna deltagare var i arbete och/eller studier vid utskrivning vilket motsvara 
29,6% . Det lever nästan upp till förbundets målsöttning och ligger i stort sett i linje med 2020 
års uppfyllelse (30,7%), som även det präglades till stora delar av pandemin.  
 
Pandemin har präglat resultatet, då arbetssituationen i samhället förändrats en hel del mot 
föregående år. Fortfarande är det dock glädjande att en stor andel av deltagarna går mot 
arbete och studier trots att de, enligt personal i insatserna, har en sämre ställning på 
arbetsmarknaden. Det är alltfler som har problem med psykisk ohälsa och lång tid av 
arbetslöshet.  
 
Förutom att deltagare kommer till egenförsörjning så har många deltagare fått en ökad 
självkännedom, lärt sig mycket om samhället och fått en större livskvalitet. Många går vidare 
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till fortsatt matchning inom Arbetsförmedlingen eller fortsatt rehabilitering. För vissa 
personer har det konstaterats att det inte finns någon arbetsförmåga. Även detta kan vara bra 
att få konstaterat för att slippa fortsätta kämpa med att försöka få ett arbete och kanske få en 
försörjning genom sjuk- eller aktivitetsersättning.  
 
Försörjning före och efter insats  
 

 
Diagram 6, Försörjning vid inskrivning och utskrivning för 115 utskrivna deltagare i arbetsrehabiliterande insatser 
under 2021 
Av diagrammet framgår att det skett störst minskning av personer som har 
sjukpenning/rehabpenning och försörjningsstöd som försörjningskälla.  
 
De försörjningskällor som har ökat i diagrammet är framför allt deltagare som inte har någon 
offentlig försörjning vid avslut. Även en stor ökning är det även av personer som har 
studiestöd, vilket är positivt. 
 
 
Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser 
Under året har tre digitala utbildningsinsatser för 7tjugo handlarutbildning genomförts med 
stor nöjdhet, likaså en insatspersonalutbildning i existentiella samtal har genomförts med 
stort intresse. 
 
Under 2021 genomförde Samordningsförbundet 5 digitala föreläsningar, vilka samtliga varit 
uppskattade och många gett uttryck för att de varit givande. 
 
Förbundets övriga strukturövergripande satsningar på lunchseminarier och 
inspirationsdag/ar har vi flyttat fram till 2022. 
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1.6. Väsentliga personalförhållanden 
 
Upplysningar om väsentliga personalförhållanden i vårt förbund, ser ut enligt följande. 
Vi är 2,8 tjänster på förbundets kansli. Två kvinnor och en man är anställda av förbundet. 
Ingen av dessa har varit sjukskrivna eller haft någon sjukfrånvaro under 2021. På grund av att 
en anställd lever tillsammans med en make som har underliggande sjukdomar, har dennes 
arbete till viss del utförts hemma i enlighet med folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
 

1.7. Förväntad utveckling 
 
Fokus 2022 
 
Temat för 2022 kommer vara att fokusera på vårt uppdrag enligt Finsamlagstiftningen. 
Det innebär att förbundet kommer att arbeta med fokus på det tvådelade uppdraget. Stärka 
samverkan mellan myndigheterna och att möjliggöra flexibel, långsiktig samverkan för 
individer med behov av stöd från flera myndigheter. Processer som inte fungerar är ett 
område vi kommer titta extra på.  
 
Att utveckla de av förbundet finansierade åtta insatser i länet är ett område som känns 
angeläget. Förbundets tjänstepersoner kommer ägna mer tid åt att besöka och vara mer 
delaktiga i insatsernas arbete än tidigare år. 
 
Även de globala målområden i Agenda 2030 som passar in i förbundets arbete, kommer 
aktualiseras under 2021. Vi menar då social hållbarhet, hälsa och välbefinnande, jämställdhet 
och fredligt och inkluderande samhälle bl a.  
 
Utbildningsarrangemang kommer förbundet också fortsätta arbeta med under 2022. Nada, 
SE/IPS, Lösningsfokuserat förhållningssätt och 7tjugohandledningsutbildning och 
handledning är utbildningar som planeras att genomföras under 2022. 
 
Ekonomisk prognos för 2022 
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2. Driftsredovisning 
 

Belopp tkr 
    
Utfall           jan-dec 

Aktuell 
budget Avvikelse Bokslut År 

                   2021 jan-dec 2021 utfallbudget 2021 

Nettokostnad        14 937 830       17 647 500       -2 709 670 14 937 830 

Medlemsavgift   16 184 000 
 

16 208 000             -24 000 16 184 000 

Resultat   1 245 879 -1 439 500         2 685 379 1 245 879 

Utgående eget Kapital   4 058 448        1 373 069       -2 685 379 4 058 448 

Likvida medel   7 333 759     7 333 759 
* Medlemsavgifter innehåller:      
Kursavgifter:  126 000      
Erhållna bidrag: 16 058 000            

 
 
       

3. Resultaträkning 

Resultaträkning   
 

                    2021-01-01                 2020-01-01 

Belopp i kr. Not                 2021-12-31                 2020-12-31 
Verksamhetens intäkter 1 16 183 999 16 401 991 
Verksamhetens kostnader 2 -14 937 830 -15 997 575 
Avskrivningar    
Verksamhetens resultat  1 245 879 404 416 
Finansiella intäkter    
Finansiella kostnader    
Resultat efter finansiella poster 1 245 879 404 416 
Extraordinära poster    
    
Årets resultat  1 245 879 404 416 
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4. Balansräkning 
 

Balansräkning 
      

Belopp i kr. Not 2021-12-31 2020-12-31 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar    
    Maskiner och inventarier    
    
Summa anläggningstillgångar    
    
Omsättningstillgångar    
    Korta fordringar 3 147 759 71 122 
    Kortfristiga placeringar    
    Kassa och bank  7 333 759 7 150 346 
Summa omsättningstillgångar  7 481 518 7 221 468 

 
   

Summa tillgångar  7 481 518 7 221 468 
   

 

   
 

Eget Kapital, avsättningar och skulder   
 

Eget Kapital  2 812 569 2 408 153 
    Årets resultat  1 245 879 404 416 
    Övrigt eget kapital   

 

Avsättning   
 

    Avsättningar för pensioner   
 

Skulder   
 

    Långfristiga skulder   
 

    Kortfristiga skulder 4 3 423 070 4 408 899 
   

 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  7 481 518 7 221 468 
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5. Kassaflödesanalys  
 
Kassaflödesanalys       

Belopp i kr.   
              2021-12-31         2020-12-31 

  
 

 
Årets Resultat  1 245 879 404 416 
Justering för ej likviditetspåverkande poster   

 
Medel från verksamheten före förändring av    

 
rörelsekapital   

 
  

 
 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -76 637 356 245 
Ökning/minskning kortfristiga skulder  -985 829 718 602 
Kassaflöde för den löpande verksamheten  183 413 1 479 263 

  
 

 
Årets Kassaflöde  183 413 1 479 263 
Likvida medel vid årets början  7 150 346 5 671 083 
Likvida medel vid årets slut   7 333 759 7 150 346 

 
 
 
 
 
 
6. Redovisningsprinciper 
 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning. 
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7. Noter 
 

 
 
 

Not 1. Verksamhetens intäkter               2021-12-31         2020-12-31
Driftbidrag från staten 8 029 000 8 150 000
Driftbidrag från Borgholms Kommun 176 791 180 505
Driftbidrag från Emmaboda Kommun 153 503 157 137
Driftbidrag från Hultsfred Kommun 231 070 236 892
Driftbidrag från Högsby Kommun 94 115 98 956
Driftbidrag från kalmar Kommun 1 146 569 1 149 084
Driftbidrag från Mönsterås Kommun 217 802 223 505
Driftbidrag från Mörbylånga Kommun 251 550 252 421
Driftbidrag från Nybro Kommun 330 620 338 372
Driftbidrag frånOskarshmns Kommun 443 029 449 967
Driftbidrag från Torsås Kommun 116 440 118 072
Driftbidrag frånVimmerby Kommun 255 272 259 879
Driftbidrag från Västerviks Kommun 597 739 610 210
Driftbidrag från Region Kalmar Län 4 014 500 4 075 000
EU-medel och andra bidrag
Övriga intäkter

Summa 16 058 000 16 300 000
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Not 2. Verksamhetens Kostnader 2021-12-31 2020-12-31

Övriga externa kostnader
Lämnade bidrag 11 216 233 11 741 497
Kurs O Konferensavgift 505 588 493 102
Övriga främmande tjänster 68 551 119 463
Trycksaker 36 047 105 359
Lokalhyran 90 503 84 753
Adm-tjänster 0 75 229
Förbrukningsinventarier 21 510 48 303
Rese/ Hotellkostnader 3 367 27 782
Leasing avg personbilar+Bränsle 45 708 49 150
Mobiltelefon 35 727 38 237
Dataprogram Licenser 30 093 32 580
Revisionsarvode 45 000 25 000
Kompetens i Samverkan 240 075 61 024
Företagsförsäkringar 6 733 6 587
Övr avdr gill kostn 17 162 17 695
Övriga Reklam 11 775 94 550
Utvärdering 10 000 0
Övrigt 10 683 23 866

12 394 755 13 044 177
Personalkostnader

Lön tjänstemän 1 461 667 1 370 041
Kollektiv Pensionsförsäkr 75 776 419 290
Arbetsgivaravgifter 564 683 495 595
Förändr sem löneskuld 7 312 68 589
Sammanträdesarvode 150 150 144 200
Styrelsearvode 71 308 73 872
Soc.avgifter semesterlön 2 298 21 551
Semesterlön tjänstemän 171 757 218 040
Sociala och andra avgifter 0 16 154
Skattefri bilersättning 5 602 6 323
Skattepl bilersättning 3 179 3 589
Övr personalkostnader 2 934 7 461
Arbetsgivaravg( nya pensionssystemet) 6 551 5 510
Särsk Löneskatt Pensionsk 18 383 101 720
Skattepl trakt 1 275 750
Övr gruppförsäkring 200 398
Skattefria trakt 0 330

2 543 075 2 953 413

Summa 14 937 830 15 997 590
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Not 3. Fordringar 2021-12-31 2020-12-31
Fordran moms 147 757 71 127

 Kundfordringar
                  Avräkn skatter och avgifter 2 -5

Summa 147 759 71 122

Not 4. Kortfristiga skulder 2021-12-31 2020-12-31
     Leverantörsskulder 3 137 697 4 018 112
     Övriga kortfristiga skulder 59 302 80 324
     Upplupna semlöner 75 901 68 589
     Upplupna soc.avg sem.lön 23 848 21 551
     Avräkn sociala avgifter 53 581 51 918
     Avräkn särsk lönesk pens 18 383 101 720
     Övr uppl kostn 54 358 66 685

Summa 3 423 070 4 408 899
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8. Styrelsens underskrift 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 
 
Datum:………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………  …………………………………………. 
Jonas Erlandsson  Madeleine Rosenqvist 
Ordförande   Vice ordförande 
 
 
…………………………………  ………………………………………….. 
Lukas Lodge   Ann-Brith Sköld (AF) 
2:e Vice ordförande  Ledamot 
 
 
…………………………………  ………………………………………….. 
Kristina Eimar (FK)  Roger Holmberg 
Ledamot   Ledamot 
 
 
…………………………………  ………………………………………….. 
Stefan Nyström  Conny Daag 
Ledamot   Ledamot 
 
 
…………………………………  ………………………………………….. 
Anders Svensson  Lars Ljung  
Ledamot   Ledamot 
 
 
…………………………………  ………………………………………….. 
Agnetha Landberg  Henriette Jarlid-Koblanck 
Ledamot   Ledamot 
 
 
…………………………………  ………………………………………….. 
Jimmy Loord  Lars Häggbring 
Ledamot   Ledamot 
 
 
…………………………………  ………………………………………….. 
Lars Sandberg  Gunnar Jansson 
Ledamot   Ledamot 
 
 
…………………………………  
Anette Rogö   
Ledamot 
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Bilagor  
 
Består av årsredovisningar för insatser finansierade av Samordningsförbundet i Kalmar län 
2021 
 

1) Kompass (Mörbylånga kommun) 
2) Krus (Kalmar kommun) 
3) Plattformen (Hultsfred och Vimmerby kommun) 
4) Pontibus (Borgholms kommun) 
5) Resa (Torsås kommun) 
6) Samba (Nybro och Emmaboda komun) 
7) Knutpunkten (Västerviks kommun) 
8) Vägknuten (Oskarshamn, Mönsterås och Högsby kommun) 
9) Länsövergripande arbetsterapeut (Länets tolv kommuner) 
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Samordningsförbundet i Kalmar Län                                    info@samkalmarlan.se 
Trädgårdsgatan 12                                                            www.samkalmarlan.se 
39235 Kalmar            
 

    Datum: 220118 

Årsredovisning Kompass i Mörbylånga kommun 2021 

Insatsens syfte, mål och målgrupp. 

Effektivisera kompetens och resurser kring individer i behov av myndighetssamverkan för att 
förkorta vägen till inträde eller återgång till arbetsmarknaden, eller annan varaktig försörjning.  

Insatsens tidsram samt personalresurs 

Insatsen bedrivs tillsvidare enligt LIS-avtal. Personal består av 1 insatsledare 80% och 1 
handledare 100%. 

Insatsens metod 

Friskvård och Empowerment-pedagogik enligt 7tjugo modellen, samt enskild vägledning. 
Möjlighet till praktik och arbetsträning internt och externt.  

Insatsens resultat på individnivå, (SUS) 

Hittills i år: 

• Budgeterat antal deltagare: 25 
• Antal nya deltagare: 8  
• Fördelning på remitterande myndighet: Försäkringskassan 5, Arbetsförmedlingen 0, 

Socialtjänst 2, Regionen 1.  
• Totalt antal deltagare under året: 9 
• Antal avslutade deltagare: 5 
• Antal till arbete eller studier: 0 
• Antal konsultationsremisser (fr o m april): 23 

 

Sedan uppstart: 

• Budgeterat antal deltagare: 15-25 
• Antal deltagare totalt: 72 (63 avslutade) 
• Fördelning på remitterande myndighet: uppgift saknas  
• Antal till arbete eller studier: 22 (17 till arbete, 5 till studier) 

 

Framgångsfaktorer inom samverkan,  

Organisation: Stabilt stöd, tydlighet och lyhördhet. Inbjuder till kompetensutveckling och 
erfarenhetsutbyte insatser emellan.  
Arbetsgrupp: Fyrpartsamverkan och månatliga teamsmöten, och kontaktvägar vid behov, 
säkerställer att rätt resurser och kompetens används, samt bidrar till ett värdefullt 
erfarenhetsutbyte.   
Styrgrupp: LSG-möten ger stöd och kontinuitet, och säkerställer kvalitet i utförande enligt 
uppdragets syfte och mål.  
Individnivå: Friskvård och 7tjugo-pedagogik i en trygg och tillåtande miljö, samt ett tydligt 
syfte med insatsen och ett lika tydligt individuellt mål. Delaktig i sitt ärende. 
 
Klas Andersson, Samverkansansvarig 
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Insats: KRUS Kalmar kommun   Datum: 2022-01-25 

 
 
Årsredovisning 2021 - KRUS  
Insatsens syfte, mål och målgrupp. 
KRUS är en arbetsförberedande insats där målet är att en deltagare ska utveckla sina egna förmågor och 
förutsättningar för att närma sig arbetsmarknaden - klara av arbetslivsinriktad rehabilitering/praktik, arbete eller 
studier. Målgruppen är personer i åldrarna 19 till 64 år med psykisk ohälsa, boende i Kalmar kommun som 
behöver stöd för att komma ut i arbetslivet. Målet är att 30 personer per år ska kunna ta del av insatsen.  

Insatsens tidsram samt personalresurs 
Insatsen har varit i projektform under perioden 2016-09 - 2019-08. Från och med 2019-09 finns ett beslut (LIS) 
om att insatsen ska finnas kvar så länge syftet uppfylls. 3 st årsarbetare/koordinatorer.  
 
Insatsens metoder 
Empowermentpedagogiken 7TJUGO, MI, Lösningsfokuserat förhållningssätt och friskvård. 
 

Deltagare, intresseförfrågningar, konsultationer under 2021 

Aktualiserande myndigheter:  2021 Sen start Försörjning vid - start   Sen start - avslut Sen start 
Försäkringskassan   9 26 Sjukp/ rehab.ers. *  11 32*  4 17 

Region Kalmar län 15 78 Aktivitetsersättning    3 25  2 19 

Arbetsförmedlingen   1 25 Aktivitetsstöd  *    0 17*  4* 23* 

Kalmar kommun    6 33 Ekonomiskt bistånd *    6 25*  3* 15* 

  Ingen försörjning     1 20  0   7 
  Studiemedel      0   6 
  Inkomst/anställning     1 11 

  Föräldrapenning   0   1 

Totalt antal personer 31 162    21 117* 13* 96* 

* Personer kan ha 2 ersättningar samtidigt: sjukpenning, aktivitetsstöd eller försörjningsstöd. 

Insatsens resultat på individnivå  Sen start 2021 
Intresseanmälningar – handlagda  162 31 
Konsultationer   34    6 

Deltagare, beviljade att delta 117  21 
 

Efter avslut   Sen start 2021 

AF - Arbetslivsinriktad rehabilitering/praktik/SIUS   42   8 
Studier (universitet, Komvux mm)     7   0 
Arbete   11   1 
Föräldrapenning     1   0 

Åter till försörjningsstöd, Försäkringskassa    30   4 
(utan sysselsättning)  

Annat / inget/flyttat (i vissa fall har de brutit all kontakt med alla parter)     5   0  

Avslutade    96 13 
 

• Antal personer som vi arbetat med under 2021 är: 33 st. 

• Antal inskrivna deltagare den 25 januari 2022 är 20 st fördelat på 2 grupper, medelåldern är 37 år.  

• 1 person har börjat studera januari 2022, finns ej i denna redovisning.  

  

64 % 
69 % - positiv 

stegförflyttning 
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Kalmar, januari 2022  
Laila Ruchatz Andersson, KRUS Kalmar kommun 
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Årsredovisning Plattformen 2021   211221 
Hultsfreds och Vimmerby 
 
Insatsens syfte, mål och målgrupp 
Syftet är att bibehålla det goda arbete som finns idag och fortsätta bygga en flexibel och 
långsiktig samverkansstruktur. Vi vill också fortsätta att utveckla metoder för att i samverkan 
kunna erbjuda individer en sammanhängande insats som kan öka deras förutsättningar att 
nå ökad självförsörjning, alternativt att de får stöd och underlag för att få till rätt ersättning. 

Målgruppen är personer som är i behov av samordnade insatser för inträde eller återgång till 
arbetsmarknaden, eller annan varaktig försörjning. Vilka personer som koordinatorerna ska 
arbeta med kommer att identifieras i den lokala samverkansgruppen en gång per år utifrån 
de behov som finns. 

Målsättningen är att hantera 60 konsultationsremisser samt ha 30 deltagare på årsbasis. 

90 % av deltagarna ska uppleva stöd och inflytande i sin process.  
75 % av deltagarna ska uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera.  
30 % av deltagarna ska ha kommit ut i arbete eller studier efter avslutad insats 
 
Insatsens tidsram samt personalresurs 
Insatsen Plattformen är en långsiktigt integrerad samverkansinsats och de personalresurser 
som finns är en koordinator i varje kommun, anställda på 100%.  

Insatsens metod 
Plattformen har ett Samverkansteam som består av personal från Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Öppenpsykiatriska mottagningen, Socialförvaltningarna och 
Hälsocentralerna i Hultsfred och Vimmerby kommun. Teamet träffas tre timmar var tredje 
vecka och konsulterar ärenden. Individen ger samtycke mellan verksamheterna. När alla 
verksamheter förmedlat relevant information, ger gruppen en rekommendation i ärendet. 
Då teamet bedömer att individer är i behov av koordinator skrivs hen in i Plattformen. I 
Plattformen samordnar och samverkar koordinatorn med myndigheter och verksamheter. 
Koordinatorn och deltagare träffas för motiverande samtal och skapande av handlingsplan 
innefattande mål och delmål. Ofta påbörjas förändringsprocess för att skapa struktur, 
välmående samt att hitta vägar mot arbetsträning, arbete eller studier. I samtalen används 
metoderna ”MI-Motiverande samtal”, ”Lösningsfokuserat förhållningssätt” och ”Supported 
Employment” Det förekommer även inslag av KBT. Insatsen genomsyras av ett 
förhållningssätt av empowerment. Vanligtvis erbjuder Plattformen gruppverksamhet kring 
personlig utveckling och empowerment, vilket endast gjorts i begränsad omfattning under 
året. 
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Insatsens resultat på individnivå (SUS) 
36 konsultationer har hanterats i Samverkansteamet under 2021 

Fördelningen av remittenter har varit enligt följande: 

• 5 Försäkringskassan (3 Hultsfred/2 Vimmerby) 
• 12 Socialförvaltningarna (6 Hultsfred/6 Vimmerby) 
• 11 Psykiatriska öppenvårdsmottagningen (3 Hultsfred/8 Vimmerby) 
• 8 Arbetsförmedlingen (3 Hultsfred/5 Vimmerby) 
• 0 Hälsocentralerna (Hultsfred/Vimmerby) 
• 0 Samarbetet Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen 

14 konsultationer har under 2021 lett till inskrivning hos koordinatorer i Plattformen 

Fördelningen av remittenter har varit följande: 

• 4 Försäkringskassan (3 Hultsfred/1 Vimmerby) 
• 2 Socialförvaltningarna (0 Hultsfred/2 Vimmerby) 
• 7 Psykiatriska öppenvårdsmottagningen (2 Hultsfred/5 Vimmerby) 
• 1 Arbetsförmedlingen (0 Hultsfred/1 Vimmerby) 
• 0 Hälsocentralerna (0 Hultsfred/0 Vimmerby) 
• 0 Samarbetet Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen 

38 aktiva deltagare i Plattformen under 2021 (även inskrivna tidigare år) 

• 12 Försäkringskassan (5 Hultsfred /7 Vimmerby)  
• 20 Öppenpsykiatriska mottagningen (7 Hultsfred /13 Vimmerby)  
• 3 Socialförvaltningarna (1 Hultsfred / 2 Vimmerby)  
• 3 Arbetsförmedlingen (2 Hultsfred/1 Vimmerby) 

14 deltagare har avslutats från Plattformen 2021  

Anledningarna till utskrivning har varit följande:  

• 2 utskrivning till arbete, studier eller arbetssökande: Deltagaren går vidare till 
arbete med/utan subvention/eget företag) eller studier, eller är aktivt sökande efter 
insatsen.  

• 2 utskrivning fortsatt rehabilitering: Deltagaren går vidare till annan 
rehabiliteringsinsats efter avslutad insats, till exempel fortsatt arbetslivsinriktad 
rehabilitering i den ordinarie myndighetsverksamheten eller i fortsatt samverkan.  

• 8 utskrivning på grund av sjukdom: Deltagaren avslutar insatsen på grund av 
försämrat hälsotillstånd eller att hälsotillståndet inte medger fortsatt deltagande i 
insatsen. Rehabilitering mot arbete är inte aktuellt i dagsläget för deltagaren.  

• 1 utskrivning på grund av föräldraledighet.  

Sedan uppstart har insatsen varit budgeterad för 30 deltagare/år vilket motsvarar 180 
personer. Antalet deltagare som varit inskrivna sedan starten är 146. En av orsakerna till 
differensen är att deltagare många gånger blir kvar i insatsen längre tid än ett år. Det finns 
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också en handfull som varit inskrivna under två olika perioder. Under hela insatsperioden har 
35 personer gått vidare till arbete och studier 

Framgångsfaktorer inom samverkan 

Organisation: Plattformen är en numer känd och väl inarbetad insats. Samverkansteamet är 
välfungerande, har hög samlad kompetens, bra upparbetade rutiner och representanterna 
har god kännedom om sina och varandras uppdrag och riktlinjer. När verksamheterna har en 
kontinuitet vad gäller representanter fortlöper arbetet smidigare. Mötena prioriteras högt 
och alla är aktiva och delaktiga i processen. Forumet bidrar till att ärenden som stått stilla 
under lång tid får en skjuts framåt i rätt riktning. Individen sätt i centrum.  

Styrgrupp: Bred kompetens. Regelbundna träffar. Gemensamt intresse av fungerande 
samverkan.  

Individnivå: De enskilda processerna får ta tid. Deltagarna har möjlighet till en tät personlig 
kontakt med koordinatorn som har tid att träffas ofta och vid behov, inne eller utomhus. 
Koordinatorerna har hög kompetens inom samtalsmetodik och hälsa. Insatsen anpassas 
individuellt efter deltagarens behov. Koordinatorerna har snabba ingångar till kontakt med 
myndigheterna och verksamheterna vilket gynnar individer när det gäller samverkan. 
Processerna är effektiva. Möjligheterna till arbetsträning på Erikshjälpen och Stegen är 
viktiga första steg för personer som behöver en mjuk start mot arbetslivet. Deltagare har fått 
möjligheten att träna tillsammans på gym eller gå till simhallen.  

/Plattformen Hultsfred och Vimmerby 
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    Datum: 2022-01-03 

 
 
Årsredovisning Pontibus 2021 i Borgholms kommun 
 
 
Insatsens syfte, mål och målgrupp 

Syfte 
 
Att motverka utanförskap genom samordnade insatser och därigenom stärka individer för 
inträde eller återgång till arbetsmarknaden eller annan varaktig försörjning. 
Ytterligare ett syfte är utveckla samverkan mellan parterna.  

 
Mål 
 
90 % av deltagarna ska uppleva stöd och inflytande i sin process. 
75 % av deltagarna ska uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera. 
30 % av deltagarna ska ha kommit ut i arbete eller studier efter avslutad insats.  

 

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

 
Målgrupp:  

Individer som är i behov av samordnade insatser för inträde eller återgång till 
arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning. Insatsen riktar sig till individer i 
yrkesverksam ålder, 18-64 år. 

En första prioriterad grupp är ungdomar 18-29 år, framförallt arbetslösa utan förankring på 
arbetsmarknaden. 

En andra prioriterad grupp är ensamstående föräldrar. 
 

 

Insatsens tidsram samt personalresurs 

Insatsen är LIS:ad (Långsiktig Integrerad Samverkan) sedan 2020-01-01. 

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

 

Insatsens metod 

Grunden är ett lösningsfokuserat förhållningssätt. 

• Gruppträning/friskvård en gång per vecka, en timme per gång. 
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Varierad träning där man får prova på olika träningsformer, grupp-promenader samt 
andra aktiviteter/friskvård. Gruppträningen innebär utöver fysisk träning även social 
träning. 

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

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

• Supported Employment med inslag av IPS används vid återgång till arbetslivet. 
• NADA, en standardiserad form av öronakupunktur erbjuds i grupp vid ett tillfälle per 

vecka.  
• Öronakupunktur och öronakupressur, vilket erbjuds enskilt för den deltagare som så 

önskar. 
 

 

Insatsens resultat på individnivå, (SUS) 

Hittills i år: 

• Budgeterat antal deltagare:  30 per år, 20 inskrivna samtidigt 
• Antal nya deltagare:  18 
• Fördelning på remitterande myndighet: 

Försäkringskassan 4 
Arbetsförmedlingen 1 

            Regionen 4 
            Socialförvaltningen 9 

• Totalt antal deltagare under året 43 
• Antal avslutade deltagare:  20 
• Antal till arbete eller studier 7 

 
35 % av de avslutade deltagarna har gått till arbete eller studier. Därtill har fem deltagare 
övergått i samverkan Arbetsförmedling/Försäkringskassa, det vill säga ytterligare 25 %. 
Totalt har alltså 60 % gjort en positiv stegförflyttning och gått vidare till annan försörjning. 
 

Sedan uppstart:    

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

• Antal deltagare totalt:  91 
• Fördelning på remitterande myndighet  

Försäkringskassan: 16 
Arbetsförmedlingen: 11 
Regionen: 21 
Socialförvaltningen: 43 
 

• Antal till arbete eller studier 20 
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Framgångsfaktorer inom samverkan,  

Organisation: 
 
Samverkansteam: 
 
Regelbundna möten där samtliga parter deltar och delger varandra nödvändig och relevant 
information. Korta vägar till kontakter vid behov där emellan. Parterna tar snabbt eventuella 
ytterligare, nödvändiga kontakter inom den egna organisationen. 
Uppföljningar av och gemensamma planeringar för pågående deltagare.  
Flerpartssamtal där deltagare och samtliga samverkande myndigheter kring den aktuelle 
deltagaren träffas för gemensam planering.  
 
 
Styrgrupp: 
 
Regelbundna möten. Engagerade medlemmar där merparten har mandat att fatta beslut.  
 
 
Individnivå: 
 
Deltagarna uppskattar och gynnas av samverkan – gemensamma möten och planeringar 
och snabba kontaktvägar vid behov.  
Metoden 7TJUGO är uppskattad av deltagarna och bedöms vara gynnsam för deras 
personliga utveckling.  
Metoderna Supported Employment och IPS bedöms också vara befrämjande med 
individuella planeringar utifrån egna önskemål och förutsättningar samt täta kontakter och 
uppföljningar. 
NADA och öronakupunktur/öronakupressur är mycket uppskattat av de deltagare som deltar 
i behandlingarna. Många upplever t.ex. att sömnen förbättras och då sömn är en 
grundförutsättning för hälsa och välbefinnande, anses detta vara mycket gynnsamt.  
 
Ytterligare en grundförutsättning för insatsen är koordinatorerna, som bidrar till att skapa en 
välkomnande, accepterande miljö för deltagarna. 
 

 
Verksamhet under 2021 
 
Under 2021 har arbetet inom insatsen förändrats och begränsats av pandemin på grund av 
restriktioner från såväl regering som förvaltning.  
Det är framförallt gruppverksamheterna som påverkats, med under vårterminen periodvis 
inställda gruppträffar.  
Under årets första tre månader låg gruppträningen nere men under april månad startades 
utomhussäsongen, vilken pågick oktober månad ut. 
Under november och december har träningen bedrivits inomhus i IOGT-NTO:s lokaler; detta 
med anledning av att inget av gymmen i Borgholm hade möjlighet att erbjuda gruppträning 
på dagtid. 
 
NADA har varit inställt under hela året. Under hösten återupptogs 
öronakupunktur/öronakupressur igen, till mångas glädje och nytta. 
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Deltagarbesök skedde under våren och sommaren mestadels utomhus via promenadbesök, 
samt per telefon. Under hösten har vi haft besök på kontoret igen. 
 
Merparten av deltagarna har pandemin till trots varit igång i praktik och följt de 
rekommendationer som gällt för respektive arbetsplats. Arbetet med att rekrytera nya 
praktikplatser har löpt på och har trots allt varit framgångsrikt.  
 
Borgholms kommun håller på att starta upp återbruk, fritidsbank och second handbutik där 
Pontibus kan få tillgång till arbetsprövningsplatser, vilket bedöms vara positivt. 
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    Datum: 2022-01-21 

Årsredovisning RESA 2021 i Torsås kommun 

 
Syfte 

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

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

Målgrupp 

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

Tidsram och personalresurs 

RESA har nu varit LIS:ad sedan hösten 2019 och insatsen är integrerad i ordinarieverksamhet på 
arbetsmarknadsenheten i Torsås Kommun. Andra halvåret 2021 ansökte RESA utökade medel till insatsen och 
blev beviljad en 50%:ig tjänst som kommer att starta 2022-02-01. Anställningen gick till Daniel Svensson som 
redan var anställd i kommunen. Daniel har tidigare arbetat i ett projekt i kommunen som hette Ungt insteg som 
AMIE hade och han har god kännedom av AMIEs verksamheter, han har även arbetat inom ungdomssupporten 
i kommunen och har goda reaktioner med kommunens unga vuxna. Vilket vi är helt övertygade om att Daniel 
kommer att vara en tillgång i RESA. 
 
Personalresurs: 1 personal på 100% fram till 2022-02-01, där efter 1 personal på 50% och samordnarens tjänst 
på 100% 
Mål: Vi provar med 150% nu och utvärdering kommer till våren 2023. 

Insatsens metod 
 
Metoden är riktad mot individanpassat arbete med deltagare. Metoder som används är Empowerment- 
metoden 7tjugo och Supported Employment/IPS. Dessa metoder bygger på ett coachande förhållningssätt med 
fokus på motivation, stöd, vägledning och inspiration gentemot arbetslinjen och egen försörjning. Den 
enskildes egna resurser ska vara i fokus och vägledande för genomförandeplanen. 

7TJUGO genomsyrar bemötande och förhållningssätt. Syftet är att stärka den inre motivationen till förändring 
och den egna tron på förändringsförmåga. 

Supported Employment/IPS baseras på evidens och är mätbar. Syftet är att stärka individens motivation till att 
hitta, få och behålla ett arbete eller annan sysselsättning genom noggrann kartläggning av individens vilja, in-
tressen och val. 

RESA kan även erbjuda NADA (öronakupunktur) för de deltagare som önskar. 

Alla deltagare har även möjligheter till att bli validerade enligt OCN-metoden i jobbspår som vård och omsorg, 
butik och städ. 
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Insatsens resultat på individnivå, (SUS) 

Hittills i år:  

• Budgeterat antal deltagare: 25 
• Antal nya deltagare: 8 
• Fördelning på remitterande myndighet: Fk 3, Af 0, Region 2, IFO 3 
• Totalt antal deltagare under året: 16 
• Antal avslutade deltagare: 8 
• Antal till arbete eller studier: 4 
• Antal konsultationsremisser: 29 
•  

Sedan uppstart: 

• Budgeterat antal deltagare: 25 
• Antal deltagare totalt: 34 
• Fördelning på remitterande myndighet: IFO 18, Fk 5, Af 4, Region 6 
• Antal till arbete eller studier: 11, varav 1 anonym 

 

Framgångsfaktorer inom samverkan,  

Organisation: Samorndningsförbundet i Kalmar län arbetar aktivt med alla insatserna i nära kontakt, vilket ger 
trygghet och tydlighet i uppdragen som insatserna i länet har. Organisationen är väl känd i länet idag. 
Personalen i insatserna kompetensutvecklas löpande med aktuella utbildningar som ligger i linje med 
samordningsförbundets filosofi. 
Organisatoriskt i Torsås kommun: RESA har varit involverad i kommunens processarbete och idag är insatsens 
processer och rutiner implementerade i socialförvaltningens process – Personer som inte kan försörja sig. 
 
Arbetsgrupp: Framgångsfaktorerna i RESA är Samverkansteamet (Teamet – IFO, AMIE, Ungdomssupporten, 
Af, Fk och Region Kalmar Län) där samordnaren för RESA är sammankallande 1 gång i månaden. De 
kompetenser som är representerade i teamet är en stor framgångsfaktor i sig och ger mervärde på individnivå 
med korta beslutsvägar och rätt insatser för individen. Teamet genomsyras av salutogent förhållningsätt till 
människan och dess egen förmåga till förändring. Ny framgångsfaktor är att RESA är idag en välfungerande 
verksamhet och trycket på insatsen har blivit så stort att vi har sett behovet att anställa ytterligare 1 person på 
deltid i RESA. 

Styrgrupp: Styrgruppen för Torsås och Kalmar har regelbundna träffar. Vi ger varandra inblick i respektives 
arbetsmarknadsenhet och dess olika verksamheter, ger varandra feedback och tips på lösningar och prövade 
arbetssätt. Vi får också en omvärldsbild i länet från samverkande myndigheter, samt på lokal nivå. Vi inventerar 
insatsernas behov och utvecklingsområden på ett föredömligt sätt. 
 
Individnivå: RESA är idag väl integrerad verksamhet i AMIE, vilket märks också väl i AMIEs resultat på 
individnivå, flertalet individer har kommit till egenförsörjning eller till rätt insats/stöd. Verktygen som RESA kan 
erbjuda för individen ger en tydlig bild på stegförflyttningar som individen gör i insatsen -  BiP är ett av 
verktygen och att individen som är en lägre tid i insatsen erbjuds att göra kartläggningen Mot arbetsliv med 
några månaders mellanrum eller om behov finns, för många gånger så ändras vägen under tiden i insatsen.  
 
Insatsens deltagare: Deltagare i insatsen har stort inflytande på sin egen process till förändring, genom en 
noggrann kartläggning och handlingsplan som deltagaren äger ger en tydlig riktning för deltagaren och dess 
egen insats i att vara med och påverka sin situation. 
 
Minna Sokura, Samverkansansvarig 
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Årsredovisning för SAMBA 2021 i Nybro och Emmaboda 
 
Insatsens syfte, mål och målgrupp.  
Syftet med Samba är att motverka utanförskap och låsningar i systemen genom att 
föra de inskrivna i insatsen närmare arbetsmarknaden eller hjälpa individerna till rätt 
ersättning. Målgruppen är kvinnor och män mellan 20 - 60 år som haft lång 
arbetslöshet eller sjukskrivning vilket medfört ett utanförskap. Personer som har sin 
ersättning och/eller stöd från någon av samverkansmyndigheterna.  

 
 
Insatsens tidsram samt personalresurser.  
Insatsen blev LIS:ad 1 januari 2018. Det jobbar tre samverkansledare på vardera 100 
% i insatsen. From 1/9 -21 finansieras 0,5 tjänst av individ och familjeomsorgen i 
Emmaboda.  
 
Insatsens metod. 
Metoden bygger på ett coachande förhållningssätt med fokus på motivation, stöd, 
vägledning och inspiration gentemot arbetslinjen och egen försörjning. Den enskildes 
egna resurser ska ställas i fokus och vara vägledande för genomförandeplanen. I vår 
gruppverksamhet arbetar vi tematiserat i rullande block med olika tema. Fysisk 
aktivitet i grupp ingår. Vid eventuell kö så erbjuds förgrupp i form av två aktiviteter per 
vecka. Utifrån de restriktioner som covid-19 medfört har vi fått anpassa insatsens 
metod till digitala möten första delen av 2021.     
 
 
Insatsens resultat på individnivå, (SUS) 
 
Budgeterat antal deltagare 30st/år.    
Antal nya deltagare: 17st. 
Fördelning på remitterande deltagare:  
Individ o familj: 7st      
Arbetsförmedling: 0st 
Region Kalmar: 5st  
Försäkringskassan: 5st.   
Totalt antal deltagare under året: 57st (varav 17st är konsultationer)  
Antal avslutade deltagare: 14st 
Antal till arbete eller studier: 3st 
Rätt ersättning: 6st  
Samverkan AF/FK: 4st  
 
Sedan uppstart: 
Budgeterat antal deltagare: 290st 
Antal deltagare totalt: 175st      
Fördelning på remitterande myndighet:   
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Individ o familj: 82st. 
Arbetsförmedling: 71st. 
Region Kalmar: 36st. 
Försäkringskassan: 18st  
Antal till arbete eller studier: 74st 
Rätt ersättning: 40st 
Samverkan AF/FK: 6st 
 
 
Framgångsfaktorer inom samverkan. 
 
Organisation: 
Kunskapsutbytet som sker i samverkansteamet ger ett mervärde på alla berörda 
myndigheterna och detta ökar samtidigt förståelsen för myndigheternas agerande. 
Samverkansteamet finner ofta lösningen på ärenden som under lång tid stått still 
genom att behandla ärendet skyndsamt samt använt det handlingsutrymme som 
finns på varje myndighet. Samsynen som råder i samverkansteamet placerar 
individen i fokus och alla deltagarnas processer diskuteras. Konsultationsforumet ger 
handläggarna på myndigheterna möjlighet att ta del av samverkansteamets 
kompetenser i komplexa ärenden för att komma vidare.  
 
Styrgruppen 
Representanterna i styrgruppen innehar bred kompetens och handlingskraft vilket 
medför att samverkansledarna får optimala förutsättningar för att göra ett kvalitativt 
arbete.  
 
Individnivå 
Täta och kontinuerliga kontakter med deltagarna utformar en djup och god relation 
mellan deltagarna och samverkansledaren vilket medför att deltagarna känner sig 
sedda och trygga. Detta ökar deras motivation, samt klargör deras egna mål och 
förutsättningar. Samverkansledarens kompetens medför att deltagarna kan stöttas 
och coachas, för att närma sig egen försörjning eller utbildning.   
Kartläggningen gör att deltagarna får rimliga krav utifrån sina förutsättningar, de får 
uppleva att de klarar saker samt att det ställs adekvata krav utifrån individens 
förutsättningar. Samverkansledarens möjlighet att lägga mycket tid på varje deltagare 
är en stor framgångsfaktor eftersom det ger deltagarna en trygghet, samt att det finns 
någon som kan vara ett stöd vid förändingar.   
 
 
Ulf Arvidsson, Carola Axelsson och Oscar Winsth  
Samverkansledare SAMBA 
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    Datum: 2022-01-12 

Årsredovisning Knutpunkten i Västervik 2021 
 
Insatsens syfte, mål och målgrupp. 
Att korta vägen för den enskilde mot ökad egenförsörjning samt att främja samverkan mellan 
myndigheterna. Målet är att erbjuda samverkande insats där 30% går vidare mot ökad 
självförsörjning genom arbete, studier eller rätt till rätt insats. Målgruppen är individer i behov 
av stöd från två eller fler av samverkansmyndigheterna, ålder 16 – 65 år, ingen pågående 
beroendeproblematik.  
 
Insatsens tidsram samt personalresurs 
Insatstiden är individuell. En samverkansansvarig på 50% samt en handledare på 100% 
finansieras via Samordningsförbundet. Ytterligare 4 handledare som arbetar i Knutpunktens 
verksamhet finns tillgängliga för insatsen. En SAM-grupp med handläggare från respektive 
myndigheter samt Lokala Samverkansgruppen med representation från respektive 
myndigheter lägger tid i projektet.  
 
Insatsens metod 
Insatsen är integrerad i Knutpunktens ordinarie verksamhet, i våra egna lokaler där man 
arbetar såväl i grupp som individuellt. Vi erbjuder även praktik/arbetsträning. 
 

Insatsens resultat på individnivå 
Hittills i år: Budgeterat antal deltagare: 25 helårsplatser 

• Antal nya deltagare: 5 
• Totalt antal deltagare under året: 27 
• Fördelning på remitterande myndighet: FK 8, Fsd 1, RKL 11, AF 7 
• Antal avslutade deltagare: 19 
• Antal till arbete eller studier: 9 
• Antal konsultationsremisser: 13 (FK 0, FSD 3, RKL 6, AF 4). 

Sedan uppstart: 
• Budgeterat antal deltagare: 25 helårsplatser 
• Antal deltagare totalt: 153 
• Fördelning på remitterande myndighet: FK 60, Fsd 38, RKL 38, AF 17   
• Antal till arbete eller studier: 34 

 
Framgångsfaktorer inom samverkan,  
Organisation  
Arbetsgrupp: Trygg, erfaren och väl sammansatt arbetsgrupp med samlad hög kompetens 
och en vilja att samverka. Upparbetade och fungerande rutiner, information om varandras 
uppdrag och ramverk.  
Styrgrupp: Väl sammansatt och ett aktivt intresse för en fungerande samverkan.  
 
Individnivå  
Insatsens deltagare: Insats under lång tid i de fall det behövs, stor flexibilitet i innehållet i 
insatsen. Att vi utgår från individens hela behov. Prioritet på bemötande och förhållningssätt. 
Aktivt stöd enligt sökandelotsmodellen i praktik och arbetsträning.  
 
Anja Coe, Samverkansansvarig 
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    Datum: 220125 

 
 
Årsredovisning Vägknuten 2021 i Oskarshamn, Mönsterås och Högsby 
 
 
Insatsens syfte, mål och målgrupp. 

Bedriva samverkan i syfte att undvika dubbelarbete och för att hitta rätt väg för den enskilde 
och minska risken att hamna utanför samhällets skyddsnät och tidigt identifiera och kartlägga 
insats- och rehabiliteringsbehov. Insatsen vänder sig till personer i yrkesverksam ålder från 
18 år. För att delta i insatsen ska den enskilde bedömas vara i behov av samverkan och stöd 
från myndigheterna inför etablering eller återetablering på arbetsmarknaden och egen 
försörjning. 

30 personer deltar årligen i insatsen. 
Insatstiden varierar utifrån den enskilde deltagarens behov med målet att inte 
överstiga 12 månader. 
 

Insatsens tidsram samt personalresurs 

2021-01-01-2021-12-31 3,0 personal. 

2021-01-01-2021-12-31 75% OSA-anställd 

 

Insatsens metod 

Vi använder oss av följande; Empowerment 7 Tjugo, Lösningsfokuserat.  

 

Insatsens resultat på individnivå, (SUS) 

Hittills i år: 

• Budgeterat antal deltagare 30 
• Antal nya deltagare 15 
• Fördelning på remitterande myndighet  
• Oskarshamn- FK: 4 Vården: 2 Kommun: 4 AF: 0  
• Högsby- FK 0, Vården 1, Kommun 0, AF 0 
• Mönsterås- FK 0, Vården 3, Kommun 1, AF 0  
• Totalt antal deltagare under året 15 
• Antal avslutade deltagare 33 
• Antal till arbete eller studier 15  
• Antal konsultationsremisser 25 

 

Sedan uppstart: 

• Budgeterat antal deltagare 30 

213

HP
Textruta
bilaga 8



 

Samordningsförbundet i Kalmar Län                                    info@samkalmarlan.se 
Trädgårdsgatan 12                                                            www.samkalmarlan.se 
39235 Kalmar            
 

• Antal deltagare totalt 59 
• Fördelning på remitterande myndighet  
• Oskarshamn- FK 8, Vården 6, Kommun 8, AF 1 
• Högsby- FK 4, Vården 2, Kommun 4, AF 1 
• Mönsterås – FK 4, Vården 7, Kommun 1, AF 0  
• Antal till arbete eller studier 26 
• 59 avslutade sedan start varav 26 personer gått till egenförsörjning-44% 

 

Framgångsfaktorer inom samverkan,  

Organisation: Vägknuten utgår från arbetsmarknadsenheten i Oskarshamn. Vi samverkar 
tillsammans med Högsby och Mönsterås arbetsmarknadsenheter vilket gör det lättare med 
samverkan med alla aktörer såsom myndigheter, näringslivet och kommunerna och alla 
projekt som finns i dessa kommuner. Fast vi saknar att träffas fysiskt.  
 
Arbetsgrupp Samverkansteamet träffas var tredje vecka. Vi påtalar för varandra om varför vi 
är där och vilken roll vi har. Vi har haft digitala möten som fungerat väl. Under hösten har vi 
jobbat med nya blanketter och policyn samt ” att vara representant i samverkansteamet”. 
 
*Dock fick vi till oss att psykiatrin inte kan medverka på våra samverkansteam i den 
utsträckning som tidigare, vilket ställer till problem med samverkan. VI hoppas på en snabb 
lösning.  
 
Styrgrupp Vi har haft digitala möten pga pandemi men fungerat bra utifrån förutsättningarna. 
 
Individnivå: Under första halvåret har vi arbetat individuellt och med mycket planering. 
Strukturerat om tillsammans med Samverkansteamet efter policyns nya riktlinjer. Vi är 3.o 
tjänster samt en 75% OSA anställd. Vi har haft gemensamma ”walk and talk” möten för att 
ses ute annars har det inneburit mycket hemarbete. 
Under andra halvåret vågade vi oss på fler fysiska träffar och genomförde även en 
gruppcoachning om 8 veckor. Tyvärr blev smittspridningen stor igen och vi fick återgå till 
hemarbete och mycket individuell coachning. Pandemin har satt käppar i hjulet mot 
arbetsgivare också där man fått skjuta på praktikperioder etc pga sjukdom hos individ eller 
handledare.  
 
Insatsens deltagare 
Vi har jobbat individuellt under detta halvår pga pandemin. Detta har gjort att det blivit mer 
fokus på deltagaren. Vi har även haft bra samarbete med enskilda aktörer inom näringslivet 
som tagit emot en och annan deltagare för praktik/arbetsträning. Fast vi har fått vara flexibla 
pga smittspridningen. Vi har fått ut 15 personer till jobb, lönebidragsanställning, studier. 
Några har också tagit B körkort. 3 individer är under utbildning och får stöd genom oss att 
klara av detta. 
VI har försökt jobbat på som vanligt med fysiska träffar under senare del av halvåret men fick 
nya restriktioner i slutet av året och återgick till mer individuell coachning via telefon/ teams.  
Men är individen motiverad att vilja göra en förändring så går allt mycket lättare.  
 
Önskan inför 2022 hoppas vi på fler fysiska träffar, utbildningar, konferenser och samverkan.  
 

Magdalena Ågren, Samverkansansvarig 
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    Datum: 2022-01-14 

Årsredovisning Arbetsterapeut 2021 
 
Insatsens syfte, mål och målgrupp. 

Arbetsterapeutiskt syfte på Samordningsförbundet är att länsövergripande arbeta med 
arbetsterapeutiska insatser i förbundets alla insatser. Träffa deltagare på förbundets åtta 
insatser och finnas med som ett komplement till övrig personal. Syftet är även att stödja 
personalen på insatserna och övriga samverkansparter samt vara ett bollplank i olika 
ärenden.  

Målet är att genom samtal och observation göra en arbetsterapeutisk bedömning/utredning 
för att stödja individen att komma vidare i sin utveckling på insatsen eller mot någon annan 
form av aktivitet till exempel arbete, praktik eller studier. 

Målgrupp är deltagare på länets insatser samt personalen på insatserna och övriga 
samverkansparter i kommunerna i länet. 

Insatsens tidsram samt personalresurs 

Insats till och med 2021-12-31. Legitimerad arbetsterapeut 100% 

Insatsens metod 

Metoden är arbetsterapeutiska insatser på individnivå. Arbetsterapeutiska insatser som till 
exempel kartläggning av individens kognitiva förmågor, sömnkartläggningar och 
anpassningar för att förbättra förutsättningarna för en god sömnhygien, 
arbetsförmågebedömningar, förmedla fungerande verktyg för att öka individens 
självständighet. Stödja individen i att finna fungerande strukturer och rutiner i hemmet, i 
studier och i arbetslivet. Erbjuda gruppträning utomhus i form av CrossNature. 

Arbetsterapeutisk samtalspartner och bollplank för insatspersonalen i länet. 

Insatsens resultat på individnivå 2021 

Under 2021 har arb.ter arbetat grundligare och under längre period med 28 individer/ärenden 
från insatserna. Den arbetsterapeutiska insatsen har till stor del varit möjlig att anpassa 
utifrån rådande Coronarestriktioner. En del arbetsterapeutiska insatser har dock fått skjutas 
på framtiden då insatsverksamheterna har varit begränsade/stängda på grund av 
Coronarestriktioner.  

Arb.ter har även konsulterat 65 ärenden med insatspersonal och övriga samverkansparter 
via telefon, digitala verktyg samt under gemensamma promenader.  

Har även i början av året arbetat med förändringar av pilotprojektet LUX samt omprioritering 
för att framöver eventuellt prova att starta upp LUX i Nybro. 

Arb.ter har instruerat insatsdeltagare och insatspersonal i gruppträningspass utomhus enligt 
konceptet CrossNature. 
 
 
Jenny Tinnert, arbetsterapeut 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-06-28 

 
 

 
 
 
 
 
§ 214  2017/322 2022.2778  
 

Antagande av detaljplan fastigheten Gäddan 8 och del av Vimmerby 3:3 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen överlämnar detaljplanen för kvarteret Gäddan 8 och del av Vimmerby 3:3, Vimmerby 
kommun, till kommunfullmäktige för antagande.  
 

Sammanfattning  
Detaljplanen avseende fastigheten Gäddan 8 och del av Vimmerby 3:3 har varit tillgänglig för samråd 
under hösten 2019 och granskning under våren 2022. Under samråds- och granskningstiden har yttrande 
från nio olika instanser kommit in. En miljöteknisk markundersökning beställdes efter samrådet och 
genomfördes under hösten och vintern 2021. Undersökningen resulterade inte på någon begränsning i 
plankartan. Efter granskning har enbart redaktionella ändringar gjorts i planhandlingarna. Detaljplanen 
bedöms vara klar för att antas enligt granskningsutlåtandet.  
 

Beslutsunderlag 
Plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande, undersökning om betydande miljöpåverkan 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2022-05-19

1(1)

Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

  

Detaljplan för kv Gäddan med flera, Vimmerby 
kommun. Antagande

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna detaljplanen för 
kvarteret Gäddan med flera, Vimmerby kommun, till kommunfullmäktige 
för antagande.

Sammanfattning
Detaljplanen syfte är att möjliggöra för befintliga verksamheter att 
utvecklas i området.

Ärendebeskrivning
Detaljplanen har varit tillgänglig för samråd under hösten 2019 och 
granskning under våren 2022. Under samråds- och granskningstiden har 
yttrande från nio olika instanser kommit in.

En miljöteknisk markundersökning beställdes efter samrådet och genom-
fördes under hösten och vintern 2021. Undersökningen resulterade inte på 
någon begränsning i plankartan. Efter granskning har enbart redaktionella 
ändringar gjorts i planhandlingarna.

Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt granskningsutlåtandet.

Beslutsunderlag
Plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande, undersökning om 
betydande miljöpåverkan

Skickas till
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsavdelningen

MBN § 78/2022 Dnr MBN 2018-3113
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2022-05-19
Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred 19 maj 2022 kl. 9.00-12.00

Beslutande Se särskild närvarolista

Övriga deltagande Elisabeth Karlsson, miljö- och byggnadschef, Klas Svensson, avdelningschef, 
Karin Schultz, nämndsekreterare

Daniel Johansson och Arvid Lindblad 9.30-10.10, Anna Nordgren §§ 71-72, 
Sophia Berggren §§ 71-73, Daniel Johansson §§ 74-75, Marthe Hedström § 76, 
Marcus Johansson § 77, Hanna Maleus Larsson § 78

Detta protokoll har justerats digitalt

Utses att justera Janette Persson                                                 
Underskrifter Paragrafer 70-82

Sekreterare …………………………………………….
Karin Schultz

Ordförande …………………………………………….
Lennart Davidsson

Justerande …………………………………………….
Janette Persson                       

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum  2022-05-19

Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats av protokollet  Miljö- och byggnadsförvaltningen

Underskrift …………………………………………….
Karin Schultz
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2022-05-19

1(1)

Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

Ledamot   Tjänstgörande ersättare Närvarande

1 Lennart Davidsson, KD X

2 Niklas Gustafsson, M X

3 Ulf Larsson, C Lennart Odengrund, C X

4 Percy Hesselgård, M Sven Weckfors, KD X

5 Konny Bogren, S X

6 Reino Thapper, S Janette Persson, S X

7 Christoffer Cederstrand, C X

8 Göran Gustafsson, KD X

9 Kenneth Björklund, S X

10 Anders Sundberg, S X
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§ 210  2019/613 2022.2774  
 

Motion om utökad kontroll av belastningsregister 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.  
 

Sammanfattning 

Vänsterpartiet yrkar i motion 2019-11-18 att Vimmerby kommun säkerställer att de som sköter transport 
till och från skola, vård och andra verksamheter skall uppvisa utdrag från polisens belastningsregister 
och anlitas för dessa uppdrag utifrån samma kriterier som gäller för anställning i exempelvis skola eller 
omsorg. De skriver vidare i sin motion “ För att få anställning inom flera yrken inom exempelvis skola 
och vård krävs enligt lag att säkerställa den arbetssökandes lämplighet och att skapa en trygg miljö för 
våra unga och närstående som lämnas i andras ansvar stora delar av deras tid”. 
 
Lag (1998:620) om belastningsregister behandlar vilka skyldigheter en arbetsgivare har att begära att 
den som erbjuds anställning lämnar utdrag ur belastningsregister, vissa bestämmelser ger också 
arbetsgivaren en möjlighet att begära registerutdrag och arbetsgivaren kan även besluta om att begära 
registerutdrag för andra arbetstagare än de som finns angivna i lag. Det är då arbetstagaren som själv 
begär ut registerutdraget och överlämnar eller visar upp detta för arbetsgivaren.  
 
Vimmerby kommun har inga egna avtal med entreprenörer eller andra samhällsbetalda resor. 
Kommunen avropar istället de entreprenörsavtal som tecknats av Kalmar länstrafik . KLT har i sina 
avtal med entreprenörerna inskrivet  att “ Föraren ska när sådan skyldighet och/eller rättighet för 
Beställaren (KLT) föreligger enligt lag, på begäran av beställaren uppvisa eller tillhandahålla utdrag från 
Rikspolisstyrelsen belastningsregister  innan förare utför köruppdrag. Om registreringar finns i 
belastningsregistret kan beställaren med hänsyn taget till lag, brottets svårighetsgrad, karaktär, 
tillvägagångssätt och den tid som förflutit sedan brottet begicks utesluta chauffören från att utföra 
Beställarens uppdrag” 
 
Kommunen har i sin tur tecknat ett samverkansavtal med KLT, och enligt detta ska KLT löpande följa 
upp att kraven i trafikavtalen följs upp. Utifrån dessa avtal kan konstateras att det redan i dag finns 
möjlighet för KLT att begära registerutdrag, och att utifrån KLT:s avtal med kommunen är de skyldiga 
att se till att registerkontroll görs. Vimmerby kommuns Samhällsbyggnadskontor som ansvariga för 
dessa avtal gör stickkontroller för att kontrollera att rutinen följs. 
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Beslutsunderlag 
KS 2019.3267 Motion om utökad kontroll av belastningsregister 
KS 2022.2252 Motion om Utökad kontroll av belastningsregister (tjänsteskrivelse) 
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-06-28 

 
 

 
 
 
 
 
§ 211  2020/160 2022.2775  
 

Motion Guldkant - att heltid kan omfatta en förkortad arbetsvecka 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att förslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen då medarbetare 
inom äldreomsorgen redan har förkortad veckoarbetstid. 

Sammanfattning 
Vänsterpartiet i Vimmerby föreslår att Vimmerby kommun erbjuder heltid inom äldreomsorgen, men att 
heltid inte  behöver omfatta 40 timmar utan en ”Guldkant” skapas i form av något förkortad 
arbetsvecka. Vänsterpartiet lyfter att en av konsekvenserna med heltidsresan inom äldreomsorgen är att 
det uppstår en övertalighet i personal när scheman överlappar varandra i större utsträckning än tidigare. 
Den övertaligheten kan användas för att sätta en ”guldkant” på personalen, genom att erbjuda ex 37,5 
timmars arbetsvecka genom att korta varje pass och därmed minska på tiden då det uppstår övertalighet. 
 
Vänsterpartiet påtalar att detta skulle leda till flera goda effekter, bland annat: 

- Nöjdare personal. 
- Mer tid till återhämtning. 
- Det blir enklare att rekrytera personal till Vimmerby kommuns äldreomsorg. 

 
Inom äldreomsorgen arbetar de flesta idag 37 timmar/vecka enligt centrala avtal. Medarbetare som 
arbetar ständig natt arbetar sedan april 2022 34,3 timmar/veckan. Medarbetare inom äldreomsorgen har 
därmed redan idag förkortad veckoarbetstid.  
 

Beslutsunderlag 
KS 2020.419 Motion Guldkant - att heltid kan omfatta en förkortad arbetsvecka 
KS 2022.2256 Tjänsteskrivelse svar motion Guldkant 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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2022-06-28 

 
 

 
 
 
 
 
§ 208  2020/254 2022.2771  
 

Motion om att Vimmerby kommun ska införa en visselblåsarfunktion 
 

Kommunstyrelsens beslut / Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att, med hänvisning till det arbete och 
beslut som hanteras för att etablera en visselblåsarfunktion i Vimmerby kommun, anse motionen 
besvarad. 
 

Sammanfattning 
Med bakgrund i EU-direktivet, kallat “Visselblåsardirektivet”, som presenterades under 2019 initierades 
flera ambitioner från olika håll om att på ett mer genomgripande sätt införa och säkerställa sådana 
funktioner. 
 
Sverigedemokraterna yrkade 2020 04 06 därför på, 

- att en visselblåsarfunktion handlagd av en extern enhet avsedd för både anställda och 
förtroendevalda i kommunen och dess bolag, utreds och införs av kommunstyrelsen. 

- att medel för denna funktion initialt tas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter 
för att senare bli en ordinarie del av förvaltningens budget. 

Både inför arbetet med EU-direktivet och sen i arbete med svensk lagstiftning inom området har 
ambitionen varit att införa “visselblåsarfunktioner”. Redan under utredningsarbetet på nationell nivå har 
kommunstyrelsen blivit informerad om vilka ställningstaganden som har varit aktuella för 
lagstiftningen. 
 
Under hösten (2021 10 07) utfärdade riksdagen “Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar 
om missförhållanden” Kommunens arbete med att skapa organisation och struktur för detta arbete 
intensifierades efter detta. 
 
Kommunen genomför en upphandling av extern funktion för att säkerställa integritet och anonymitet. 
Kommunens upphandling av tjänsten planeras vara genomförd så att det finns funktion i tjänsten från 
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och med halvårsskiftet. I lagen har gett verksamhetsutövare, som exempelvis kommuner, tid till 17 juli 
2022 som senaste datum för att ha infört funktionen. 
 

Beslutsunderlag 
KS 2022.2265 Tjänsteskrivelse svar på motion om att Vimmerby kommun ska införa en 
visselblåsarfunktion 
KS 2020.901 Motion om att Vimmerby kommun ska införa en visselblåsarfunktion 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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2022-06-28 

 
 

 
 
 
 
 
§ 209  2020/380 2022.2773  
 

Motion angående information om blodgivning 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

- anse del 1 i motionen besvarad, då det är en del i ett större arbete som pågår avseende utveckling 
av intranätet samt förmånspaket till medarbetare. 

- bifalla del 2 i motionen vad gäller att arbetsgivaren ska uttala sig positivt om medarbetares 
möjlighet att vara blodgivare.   

 

Motivering 
Kommunen som arbetsgivare kommer se över samtliga förmåner för kommunens medarbetare. HR har 
ett pågående arbete med att förbättra intranätsidan ”HR/personal” för chefer och medarbetare. 
 

Sammanfattning 
Del 1: Anneli Jakobsson (SD) föreslår i sin motion att kommunen som arbetsgivare upplyser alla vid 
både nyanställning och befintliga anställda att möjligheten finns att lämna blod på betald arbetstid och 
uttalar sig positivt till att anställda blir blodgivare. 
 
Del 2: Anneli Jakobsson (SD) menar att blodgivning är en viktig samhällsinsats som ofta innebär att 
man räddar en annans liv, och understryker att sjukhusen är i stort behov av blod varje dag. Kommunen 
bör därför informera på sin hemsida om att medarbetarna har rätt att lämna blod på betald arbetstid, 
anser Anneli Jakobsson (SD). 
 
Hemsidan är till för kommunikation till medborgarna, inte medarbetarna. Intranätssidan är 
arbetsgivarens kanal för att kommunicera med medarbetarna. Blodgivning kan i dagsläget tyvärr inte 
ske i Vimmerby, utan medarbetare måste resa till ex. Västervik eller Eksjö. Milersättning för resan 
brukar bekostas av blodcentralen, men förutom tiden för själva blodgivningen tillkommer resetid.   
I vanlig ordning ska frånvaro från arbetsplatsen förankras med chef innan. 
 
 

300



  

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-06-28 

 

 
 

Beslutsunderlag 
KS 2022.2303 Förslag till beslut angående motion om information till nyanställda om blodgivning 
KS 2020.1885 Motion angående information om blodgivning 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 206  2021/256 2022.2769  
 

Motion om hundlatriner i Storebro 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med 
hänvisning till driftavdelningens redan utförda inventering och åtgärd.  
 

Sammanfattning 

Annelie Jakobsson (-) och Kjell Jakobsson (-) skriver i sin motion om behov av hundlatriner i Storebro 
att när snön smälter blir hundbajs som ligger kvar från förra året synligt igen i samhället. Motionärerna 
föreslår 
- att sätta upp hundlatriner på Järnvägsgatan och Strandvägen 
- att samtidig kontrollera var det finns behov på andra ställen i Storebro 
 

Aktuell situation 
Driftenheten har tillsammans med idrottsföreningen inventerat  Storebro och dess nuvarande placering 
av hundlatriner/soptunnor. Antalet har utökas från 10st till 18st, vilket innebär 1.72  latrin/soptunnor per 
100 invånare, från tidigare 0.95 latrin/soptunnor per 100 invånare. 

Beslutsunderlag 
Motion om hundlatrin i Storebro, KS 2021.2879 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Motion om hundlatriner i Storebro 

 

Det som göms i snö kommer fram i tö brukar man säga och det stämmer verkligen in i Storebro då 
hundägarna inte plockar upp efter sina husdjur vilket man ser nu extra tydligt efter snösmältningen.. 
De allra flesta är noga med att plocka upp efter sitt djur, stoppa det i en plastpåse och lägga bajset i 
närmaste hundlatrin men på vissa gator i Storebro saknas hundlatriner som till exempel på 
Järnvägsgatan. När man kommer in från Vimmerbyvägen och går upp till fotbollsplan där det finns en 
latrin är det en sträcka på drygt en kilometer och denna gata är flitigt trafikerat av hundar men utan 
hundlatrin bryr sig tyvärr inte hundägaren om att plocka upp efter sin hund.  Med hundlatriner 
placerade på Strandvägen och Järnvägsgatan kan ansvarstagande hundägare servas och bidra till en 
ren hundbajsfri miljö. Med anledning av detta föreslår vi 

-att sätta upp hundlatriner på Järnvägsgatan och Strandvägen 

-att samtidig kontrollera var det finns behov på andra ställen i Storebro 

 

Vimmerby 2021-05-20 

Anneli Jakobsson 

Kjell Jakobsson
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§ 207  2021/376 2022.2770  
 

Motion om språkkrav vid anställning inom skola samt vård och omsorg i Vimmerby 
kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige, med Socialförvaltningens och Barn- och 
utbildningsförvaltningens redogörelse av nuvarande språkkrav vid anställning, anse motionen besvarad.  
 
 
Reservationer 
SD reserverar sig mot beslutet.  
 

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna Jimmy Rödin, Petra Whidotti, Emil Larsson och Peter Bengtsson har i en motion 
till kommunen föreslagit att kommunfullmäktige ger de kommunala förvaltningarna i uppdrag att ta 
fram ett obligatoriskt språktest enligt Socialstyrelsens rekommendationer, att använda vid nyanställning. 
Sverigedemokraterna framför också att redan anställda inom berörda förvaltningar i kommunen, utan 
fullgoda kunskaper i svenska språket, ska ges möjlighet till språklyft. Kommunfullmäktige har 
remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning samt framför att socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden bör få yttra sig. 
 
HR-avdelningen sammanfattande bedömning efter att ha tagit del av yttrande från socialnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden gällande hantering av språkkrav vid anställning anse motionen besvarad. 
 

Beslutsunderlag 
KS 2022.1564 Tjänsteskrivelse - Motion om språkkrav vid anställning inom skola samt  vård och 
omsorg 
KS 2022.1565 TJÄNSTESKRIVELSE Remiss av motion om språkkrav vid anställning inom skola samt 
vård och omsorg - förslag till svar från socialnämnden 
KS 2022.1569 BUN Beslut 1 2022-03-16 Yttrande över motion om språkkrav vid anställning inom 
skola samt vård och omsorg 
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KS 2021.3741 Motion om språkkrav vid anställning inom skola samt vård och omsorg i Vimmerby 
kommun 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Motion  
Språkkrav vid anställning inom skola samt vård och omsorg i Vimmerby kommun 
 

Att kunna det svenska språket är nyckeln till att bli en del av samhället, en förutsättning för en 
fungerande kommunikation människor emellan samt avgörande för en välfärd av hög kvalitet. 
Att kunna förstå varandra är grundläggande i alla arbeten särskilt viktigt är det inom vård och 
omsorg av våra äldre och sjuka. Bristfälliga kunskaper i svenska språket hos personalen kan 
innebära en risk för att omsorgstagaren inte får den vård/omsorg hon/han behöver.  

Allvarliga misstag kan dessutom inträffa när det gäller medicinering och vårdplan, vilket kan 
äventyra säkerheten och leda till missförhållande. Dessutom riskera övrig personal att få 
ytterligare merarbete när de utöver sina ordinarie arbetsuppgifter får agera språklärare och 
tolk. Ett merarbete som i sin tur ökar risken för ökad arbetsbelastning för personalen med 
utmattningssyndrom och sjukskrivaningar som följd.  

Omsorgen av den äldre måste stå i centrum och om arbetsgivaren anställer personer som inte 
kan tillräckligt bra svenska får det aldrig ske på bekostnad av omsorgen, samspelet och 
arbetssituationen.  

Att de som ska utbilda våra barn måste kunna god svenska är en förutsättning för fungerande 
undervisning och för att barnen ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Skolan har ett ansvar 
för våra barn och ungdomars språkutveckling, vilket ställer krav på personalens 
språkkunskaper. Att förstå och att bli förstådd är viktigt även här för att känna trygghet och 
tillit och kunna tillgodogöra sig lärande, utbildning och utveckling.  

Brist på personal inom skola, vård och omsorg lär komma att öka ytterligare framöver, då 
både den äldre befolkningen ökar och vi får fler barn i skolan. För att öka möjligheterna att 
rekrytera ny personal med utländsk bakgrund bör specifika språkkrav genom ett obligatoriskt 
språktest genomföras. Kunskaper motsvarande godkänt i svenska som andraspråk på 
gymnasienivå enligt Socialstyrelsens rekommendationer ska vara ett minimikrav.  

Arbetsgivaren måste åläggas ett språkansvar för att tillförsäkra sig att tillräckliga kunskaper 
finns inför anställning inom verksamheterna. Även den personal som redan arbetar inom 
skola, vård och omsorg men som inte har tillräckliga språkkunskaper ska få möjlighet till ett 
s.k. språklyft för att uppnå goda kunskaper i svenska språket. 
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Med anledning av de nu uppmärksammade klagomålen som riktar sig till kommunens 
hemtjänst avseende bristande språkkunskaper föreslås kommunfullmäktige att besluta: 

  
Att ge dem kommunala förvaltningarna i uppdrag att ta fram ett obligatoriskt språktest enligt 
Socialstyrelsens rekommendationer för användning vid nyanställning. 

Att redan anställda inom berörda förvaltningar i Vimmerby kommun som inte har fullgoda 
kunskaper i svenska språket ska ges möjlighet till språklyft. 

 

För Sverigedemokraterna 

 

Jimmy Rödin   Petra Whidotti 

 

Emil Larsson   Peter Bengtsson 
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§ 204  2021/217 2022.2766  
 

Medborgarförslag om att kommunen ska anlägga en discgolfbana 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om att 
Vimmerby kommun ska anlägga en discgolfbana.  
 

Sammanfattning  
Ulf Nilsson föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen ska anlägga en discgolfbana för frisbee. Han 
menar att kommunen på det sättet möjliggör ett bra komplement till vad som i övrigt finns att erbjuda, 
likaså en utomhusaktivitet som inte kräver medlemskap eller medför kostnader för den enskilde. Ulf 
Nilsson bedömer att VOK-området  skulle vara lämpligt, och skriver att kommunen i ett läge kan bygga 
en 9-hålsbana, men att området bör vara tillräckligt stort för att senare kunna komplettera med 9 hål till. 
I samband med att utvecklingsavdelningen såg över möjligheterna till en discgolfbana hörde Storebro IF 
av sig till Vimmerby kommun och sade sig vara intresserade av att bygga en 9 till 18 hålsbana vid sin 
anläggning Bruksvallen i Storebro. Denna 18 hålsbana är nu snart klar för spel och har invigning den 5 
juni 2022.  

 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om att kommunen ska anlägga en discgolfbana DNR 2021/217, ID- 2021.2550 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 205  2021/447 2022.2768  
 

Medborgarförslag om belysning på offentliga lekplatser 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget besvarat.  
 
 
Motivering 
I samband med översynen av de kommunala lekplatserna utifrån den antagna lek och badplatsstrategin 
undersökts vilka möjligheter som finns till komplettering av belysning. I de fall som komplettering är 
möjligt räknas pris för åtgärd fram för beslut om införande. 
 

Sammanfattning 
Medborgarförslag om belysning på offentliga lekplatser har inkommit där ökad belysning skulle ge en 
högre trygghetsfaktor och nyttjandemöjlighet.  
 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om belysning på offentliga lekplatser KS 2021.447. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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MEDBORGARFÖRSLAG 

Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag från: 

Namn 

Adress 

Tel nr 

E-post

Förslag: 

 Jag är medveten om att detta förslag blir en allmän handling, att det publiceras på 
kommunens hemsida, och kan komma att bli ett inslag i tidningarna och lokal-TV.

Underskrift: 
Ort Datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Lämna eller skicka medborgarförslaget till kommunen, se adresser nedan. 

Telefonnummer: Hemsida: 
0492 – 76 90 00 www.vimmerby.se 

Besöksadress: 
Stångågatan 28  
Stadshuset 
Vimmerby 

Postadress: 
Vimmerby kommun  
Stadshuset 
598 81 VIMMERBY E-post:

kommun@vimmerby.se
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Medborgarförslag om belysning på offentliga lekplatser: 
 
Det är sant som de säger – innan man själv står där så vet man sällan vad man pratar om. 
Hemma har jag en son på dryga 1,5 år som – precis som sina jämnåriga kompisar – älskar att leka och 
busa.  
Han är just nu i den åldern att han fortfarande hellre leker aktivt med kroppen än framför en skärm.  
Som förälder tycker man självklart att detta är fantastiskt. 
Det finns inget som hindrar honom från att leka, regn blåst eller kyla blir bara extra element av det 
roliga. Från vårt hem har vi bara några hundra meter till flera av kommunen organiserade lekplatser.  
De må vara små men med energi hos ett barn och fantasi blir även den minsta gruskulle till berg att 
bestiga.  
Vi är väldigt glada över att bo så nära den organiserade spontanleken men det finns utmaningar. 
En stor utmaning för den enkla leken, den organiserade och smidiga, är mörkret. 
 
Som allmänt känt vandrar vi just nu in i den perioden på året när timmarna som vi har möjlighet att 
se utan lampa blir kortare och kortare. 
Att med pannlampas hjälp försöka leta efter gungans fantastiska möjligheter känns vare sig tryggt 
eller lockande.  
 
Intill alla av kommunen organiserade lekplatser finns det gatubelysning.  
Dessa lyser upp vägen till där leken genomförs.  
Alla har lyktstolpar precis bredvid – med lyktan riktad mot vägen. 
 
Med en enkel manöver skulle lekplatsen få en mycket högre trygghetsfaktor och nyttjande möjlighet. 
I stället för att låta dessa lyktstolpar ha enkla strålkastare är min yrkan att kommunen uppgraderar 
just dessa stolpar till tvådelade ljuskällor där den ena delen lyser upp vägen medan den andra skapar 
möjligheter för lek även efter att solen slutat ge oss naturligt ljus. 
 
Låt barnen få möjlighet att vara barn på ett säkert och tryggt sätt 
 
 
Allt gott 
Den ödmjuka och otroligt trevliga, Hampus Torstensson 
 
 
Observera att denna motion inte inbjuder till att jag vill ta politisk ställning eller engagera mig i 
politiska frågor under kommande period. 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-06-28 

 
 

 
 
 
 
 
§ 201  2022/79 2022.2763  
 

Medborgarförslag om att kommunen ska höja friskvårdsbidraget för sina medarbetare 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige anse att medborgarförslaget är besvarat.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att ge HR-avdelningen i uppdrag att fortsätta arbetet med ett förslag på 
friskvårdsbidrag som en del i ett förmånspaket och önskar att frågan prioriteras av avdelningen.  
 
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har kommit in från Linn Carlsson om att Vimmerby kommun borde höja 
friskvårdsbidraget med minst 1 000 kr och på det sättet ger medarbetarna möjlighet att vara mer aktiva 
under året. Med den åtgärden visar kommunen omsorg om medarbetarnas hälsa, menar Linn Carlsson, 
som även gjort en omvärldsbevakning.  Friskvårdsbidraget har denna nivå i andra kommuner i länet:  
Västerviks kommun: 2 000 kr  Högsby kommun: 1 500 kr  Emmaboda kommun: 1 500 kr  Hultsfreds 
kommun: 1 560 kr eller ett friskvårdskort med 52 träningstillfällen  Oskarshamns kommun: 1 200 kr   
 
Diskussioner och arbete som rör vilka förmåner Vimmerby kommun erbjuder sina medarbetare pågår, 
och frågan om ett höjt friskvårdsbidrag är en del av det. Vimmerby kommun erbjuder idag ett 
friskvårdsbidrag på 1000 kr/år till medarbetarna. Flertalet av kommunerna i länet erbjuder ett högre 
friskvårdsbidrag. Ett friskvårdsbidrag är en främjande åtgärd som bidrar till bättre hälsa bland våra 
medarbetare samt bidrar till attraktiviteten hos oss som arbetsgivare. 
 

Beslutsunderlag 
KS 2022.287 Medborgarförslag om att kommunen ska höja friskvårdsbidraget för sina medarbetare 
KS 2022.2251 Tjänsteskrivelse svar medborgarförslag om att kommunen ska höja friskvårdsbidraget 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-06-28 

 
 

 
 
 
 
 
§ 203  2022/83 2022.2765  
 

Medborgarförslag om att förbättra trafiksäkerheten vid övergångstället på Lundgatan 
mellan tennishallen och Vimarskolan 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå Ingemar Gustafssons 
medborgarförslag.  
 

Motivering 
Avslag föreslås med motiveringen att ombyggnad av övergångsstället ingår i Rätt fart i staden. Där är 
tanken att ta bort vägmärken för övergångsställen och göra gångpassage. 
 

Sammanfattning 

Ingemar skriver i sitt medborgarförslag att kommunen behöver förbättra trafiksäkerheten i samband med 
övergångsstället på Lundgatan mellan tennishallen och Vimarskolan. Han föreslår att övergångsstället 
får blinkande lampor på övergångsskyltarna. Han jämför med övergångstället vid Ceosvallen vid rondellen 
på Södra Ringleden. De blinkade lamporna är borttagna från cirkulationsplatsen vid Ceosvallen då de inte 
fungerade som önskat. Övergångstället ska byggas om under 2022 inom ramen för trafiksäkerhetsåtgärder. 

Beslutsunderlag 
KS 2022.362 Medborgarförslag om att förbättra trafiksäkerheten vid övergångstället på Lundgatan 
mellan tennishallen och Vimarskolan 
KS 2022.1748 Tjänsteskrivelse Medborgarförslag om att förbättra trafiksäkerheten vid övergångstället 
på Lundgatan mellan tennishallen och Vimarskolan 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-06-28 

 
 

 
 
 
 
 
§ 202  2022/100 2022.2764  
 

Medborgarförslag om övergångsställe från Sevedegatan till Motorsport 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige anse medborgarförslaget vara besvarat.  
 

Sammanfattning 
Anneli Söderström föreslår i sitt medborgarförslag att ett övergångsställe anläggs från Sevedegatan över 
till Motorsport. Hon menar att det alltid är mycket trafik och svårt att komma över gatan. På berörd plats 
saknas idag ett övergångsställe. Övergångsstället finansieras inom projektet Gäddan som finns i 
investeringslistan för 2023 
 

Beslutsunderlag 
Trafikutredning Ramböll KS 2022.1374 
Medborgarförslag om övergångsställe från Sevedegatan till Motorsport. KS 2022.481 
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/2835975/bce6efdf1e4a39db4b553f208c800860eddb9cba/?asset=verification.pdf
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