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Datum 
2020-06-04 

 

Kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges sammanträde 
Tid: Måndagen den 15 juni 2020 kl. 18:00 
Plats: Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby 
 

 
Upprop 

1.  
Val av protokolljusterare 

Informationsärenden 

2.  
Meddelanden till kommunfullmäktige 

3.  
Ledamöternas frågestund i kommunfullmäktige 

Beslutsärenden 

4.  

Fråga om ansvarsfrihet för kommunens nämnder och styrelse år 2019 
4a. Förslag från fullmäktiges presidium hur kommunstyrelsens ansvarsprövning ska 
behandlas i fullmäktige. 
1. Ordföranden redogör för presidiets förslag till beslut. 
2. Ordföranden lämnar ordet till de som anmodats att lämna förklaring, möjlighet till muntliga 
förtydliganden och kompletteringar av lämnade förklaringar. 
3. Ordföranden lämnar ordet fritt för debatt och eventuella yrkanden.  
4. Ordföranden förklarar debatten avslutad.  
5. Ordföranden redogör för vilka förslag och yrkanden som finns.  
6. Jäviga ledamöter i ärendet lämnar lokalen.  
7. Ersättare kallas in och anvisas plats. 
8. Fullmäktige fattar beslut. 

4b. Kommunstyrelsens ansvarsprövning. 
Förslag till beslut: 

1. Kommunfullmäktige vägrar ansvarsfrihet för avgående, men under 2019 ordinarie ordförande i 
kommunstyrelsen.  
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Motivering: 

Kommunens revisorer lät, via KPMG, göra en omfattande granskning av kommunstyrelsens ledning 
av social organisatorisk arbetsmiljö inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 2019. Samtliga 
berörda intervjuade gavs möjlighet till faktagranskning innan färdigställande. Kommunens revisorer 
ställde sig bakom rapporten, vilken utgjorde en del i underlaget till revisionsberättelsen för 2019. 
Revisorernas sammantagna bedömning var att avstyrka ansvarsfrihet för avgående, men under år 2019 
ordinarie ordförande i kommunstyrelsen.  
Kommunfullmäktige delar denna uppfattning. Därutöver framhålles att dåvarande ordförande i 
kommunstyrelsen bär ett särskilt ansvar för att kommunstyrelsen under en kritisk period, framför allt 
efter sommaren, inte fungerade i sin ledning och styrning.  
Bristerna i kommunstyrelsens ordförandes handlande och ledarskap har gjort att rollfördelningen 
mellan tjänstepersoner och förtroendevalda inte efterlevts, vilket avsevärt har försvårat ett fungerande 
samspel, ledning och styrning av verksamheten samt påverkat arbetsmiljön negativt. Vidare har 
kommunstyrelsens ordförande fattat beslut utan att det funnits stöd för detta i delegationen. Allt detta 
sammantaget medförde negativa effekter för kommunen, främst kommunens förtroende hos 
medborgarna men även indirekta ekonomiska skador. 
Revisorerna har påvisat förtroendeskada, obehörigt beslutsfattande och ekonomisk skada, bristande 
styrning, ledning och uppföljning. 

2. Med hänvisning till att dåvarande ordförande i kommunstyrelsen lämnat sitt uppdrag beslutar 
kommunfullmäktige att skadeståndstalan inte ska väckas. 

3. Kommunfullmäktige riktar kritik mot kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.  

Motivering: 

Av inlämnade förklaringar framgår att kommunstyrelsens ledamöter och ersättare upplevde att de inte 
hade tillräcklig kontroll. Revisorerna har också påvisat bristande kontroll. Kommunfullmäktige delar 
denna uppfattning och revisorernas ställningstagande. 

4. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, förutom 
för avgående, men under 2019 ordinarie ordförande i kommunstyrelsen. 
 

4c. Övriga nämnders och beredningars ansvarsprövning: 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beviljar, med hänvisning till revisionsberättelsen, barn- och utbildningsnämnden 
ansvarsfrihet för år 2019. 
Kommunfullmäktige beviljar, med hänvisning till revisionsberättelsen, socialnämnden ansvarsfrihet 
för år 2019. 
Kommunfullmäktige beviljar, med hänvisning till revisionsberättelsen, ledamöter och ersättare i 
gemensamma nämnden för miljö och bygg ansvarsfrihet för år 2019. 
Kommunfullmäktige beviljar, med hänvisning till revisionsberättelsen, överförmyndaren ansvarsfrihet 
för år 2019. 
Kommunfullmäktige beviljar, med hänvisning till revisionsberättelsen, valnämnden ansvarsfrihet för 
år 2019. 
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Kommunfullmäktige beviljar, med hänvisning till revisionsberättelsen, demokratiberedningen 
ansvarsfrihet för år 2019. 
Kommunfullmäktige beviljar, med hänvisning till revisionsberättelsen, ledamöter och ersättare i 
gemensamma hjälpmedelsnämnden i Kalmar län ansvarsfrihet för år 2019. 

5.  
Kommunalförbundet ITSAM - Årsredovisning för år 2019 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige lägger årsredovisningen för Kommunalförbundet ITSAM år 2019 till 
handlingarna. 

6.  
Kommunalförbundet ITSAM - Fråga om ansvarsfrihet för år 2019 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beviljar, med hänvisning till revisionsberättelsen, direktionen för 
Kommunalförbundet ITSAM och dess ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

7.  
Samordningsförbundet i Kalmar län årsredovisning 2019 och fråga om ansvarsfrihet 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundets årsredovisning 2019. 
Kommunfullmäktige beviljar, med stöd av revisionsberättelsen, Samordningsförbundets styrelse 
ansvarsfrihet för år 2019. 

8.  
Begäran från Mikaela Hallberg (S) om entledigande från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige entledigar Mikaela Hallberg (S) från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige fr o m 2020-06-15, och överlämnar ärendet till Länsstyrelsen i Kalmar län för ny 
sammanräkning för att utse ny ersättare. 

9.  
Begäran från Anna Svensson (C) om entledigande från uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsen 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige entledigar Anna Svensson (C) från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen fr 
o m 2020-06-15. 
Kommunfullmäktige utser Eva Svensson (C) till ny ledamot i kommunstyrelsen fr o m 2020-06-15. 
Kommunfullmäktige utser Sandra Carlsson (C) till ny ersättare i kommunstyrelsen fr o m 2020-06-15. 
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10.  
Uppdrag i barn- och utbildningsnämnden, valberedningen och Vimarhem AB efter 
Maria Modig (S) 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige utser Maria Wisberg (S) till ledamot i barn- och utbildningsnämnden fr o m 
2020-06-15. 
Kommunfullmäktige utser Kenneth Björklund (S) till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning 
fr o m 2020-06-15. 
Kommunfullmäktige utser Anders Enqvist (S) till ersättare i bostadsbolaget Vimarhem AB fr o m 
2020-06-15. 

11.  
Tillval av nämndeman för perioden 2020-2023 pga Corona och Covid-19 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige väljer till NN (X) som nämndeman i Kalmar Tingsrätt fr o m 2020-06-15. 

12.  
Fyllnadsval till uppdrag som nämndeman i Kalmar tingsrätt 
Förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige fattar beslut i detta ärende idag. 
Kommunfullmäktige entledigar Marcela Mesta Velasquez Ledin (KD) från uppdraget som 
nämndeman i Kalmar tingsrätt fr o m 2020-06-15. 
Kommunfullmäktige utser Rebecka Fredriksson (KD) till uppdraget som nämndeman i Kalmar 
Tingsrätt fr o m 2020-06-15. 

13.  
Ägardirektiv för Vimmerby kommuns bolag 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige antar Riktlinjer och generella ägardirektiv för Vimmerby kommuns bolag, att 
gälla från och med dag för fastställande av respektive bolags bolagsstämma. 
Tidigare Riktlinjer och generella ägardirektiv för Vimmerby kommuns bolag (fullmäktige 2017-05-
29; dnr 2017/063; id 56542) upphör att gälla. 

14.  
Riktlinjer och taxor, tillägg för ambulerande försäljning och Sommartorget 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige godkänner tillägg till avsnittet ”Ambulerande försäljning”. 
Kommunfullmäktige godkänner uppdatering av bilaga 4 avseende Sommartorget, omformulering 
angående bokning av plats. 

15.  
Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 Stubingränd, Vimmerby kommun 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige antar detaljplanen för del av Vimmerby 3:3 Stubingränd, Vimmerby kommun. 
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16.  
Färdigställande av Rosenhill och Kv Stören 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelseförvaltningens samhällsbyggnadsavdelnings gatukontor i 
uppdrag att utföra arbetet, etapp 1 enligt upprättat förslag. 
Finansiering sker som nyinvestering, till en kostnad av 1,5 mkr. 
Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att återkomma till 
kommunstyrelsen med förslag om finansiering inom beslutad ram 80 mkr. 

17.  
Budgetuppföljning per april 2020 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige godkänner upprättad budgetuppföljning per 2020-04-30. 

18.  
Motion om språkkrav inom äldreomsorgen 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige avslår motionen. 

19.  
Motion om stadsnära odling i Vimmerby kommun 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige avslår motionen om stadsnära odling. 

20.  
Motion om digital signering av protokoll 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige bifaller motionen om digital signering av protokoll. 

21.  
Motion om fri tid inom hemtjänsten 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Motivering: Det finns redan en plan för att införa en liknande modell inom hemtjänsten i Vimmerby 
kommun. 

22.  
Medborgarförslag om att undanta VOK-skogen från vanligt skogsbruk 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslagets punkt 1, 2 och 4. 
Kommunfullmäktige anser punkt 3 och 5 besvarade. 

23.  
Inkomna handlingar 

 



 
  Sida 

6(6) 
 

 

Handlingarna finns tillgängliga på administrativa avdelningen, stadshuset, Vimmerby och på kommunens 
webbplats www.vimmerby.se under fliken "Kommun och politik". 
 
Protokollet justeras den 22 juni på administrativa avdelningen, stadshuset, Vimmerby. 
 
Nästa sammanträde inträffar den 21 september 2020 kl 18.00 i Plenisalen, Stadshuset. 
 
 
 
Vimmerby den 12 juni 2020 
 
 
Leif Larsson   Jenny Andersson 
Ordförande   Kommunsekreterare 
 
 
 
 
 
Vid anmälan av förhinder och inkallande av ersättare skicka i första hand ett mail till kommunens 
huvudbrevlåda: kommun@vimmerby.se. Kontakta även din gruppledare 
 
Vid frågor kontakta: 
Administratör Liselott Frejd: 0492/ 76 90 18 
Kommunsekreterare Jenny Andersson: 0492/ 76 90 06 

mailto:kommun@vimmerby.se
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UTTAI-ANDE

Till styrelsen i Regionftirbundet Kalmar len, i likvidation

Vi har genomltirt de granskningsitgdrder som ri kommit ijverens om i vArt uppdragsaltal
frin den 6 december 2or9. Styrelsen har beslutat att tiverlita verkamheten till Region
Kalmar och till Kommunftirbundet Kalmar ldn per zotg-or-o1. Under ar 20r9 inleddes en
process ftir att likvidera ftirbundet. Enligt ltirbundets reglemente $ 18, ska st)'relsen upprdtta
en slutredovisning fiir sin ftirvaltning. Redovisningen ska ske genom en
ftirvaltningsberettelse som rtir likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av
behAllna tillgingar. Till berdttelsen ska fogas redovisningshandlingar ltir hela likvidationen.
Det ska dven framgi vilken av fiirbundets medlemmar som ska tiverta och vflrda de
handlingar som hiir till ftirbundets arkiv. Nar fttrvaltnintsberittelsen och
redovisningshandlingar har delgetts samtliga fiirbundsmedlemmar, dr ftirbundet uppltist.

Virt uppdrag dr att l6mna ett uttalande om ftirbundets redovisning under 5r zo19, om
fdrvaltningsberattelsen och redovisningen av skiftade tillgangar samt de
redovisningshandlingar som riir hela likvidationen. Vi har utfiirt ftiljande granskning;

r. Vi har granskat slutredovisningen och kontrollerat att den upprdttats i enlighet med
fiirbundets reglemente S 18 samt att den i allt vdsentlig ter en rdttvisande bild av
likvidationsprocessen.

z. Vi har granskat fiirualtningsberdttelsen och redovisningen av skiftade tillgfingar.

3. Vi har kontrollerat att ingeende balanser per r januari zorg tiverensstdmmer med
Regionftirbundets irsredovisning per zo18-12-31.

4. Vi har kontrollerat samtlita transaktioner under ir zorg mot hurudbok och
slutredovisning.

Vi har gjort fiiljande iakttagelser och slutsatser:

a) Nar det galler punlden r, har slutredovisningen upprattats i enlighet med fiirbundets
rctlemente 5 r8 och ger i allt vasentligt en rdtwisande bild av likvidationsprocessen.

b) Niir det giiller punkt 2 fann vi att f6rvaltningsberdttelsen ger en fullgod beskrivning
likvidationsprocessen och att den tiverensstdmmer med beslut om skiftet av tillgingar.

c) Nir det gdller punkt 3 har vi kontrollerat ingiende balanser och jdmftirt med utgeende
balanser i flrsredovisningen per zorS-r2-3r. Det 6nns en fullstiindig kontinuitet mellan er
2018 och 2019 i Regionftirbundets huwdbok.

d) Nar det geller punkt 4, har vi granskat genomftirda transaktioner under 5r zorg och dess
underlag. Vi har inte firnnit annat an att dessa redovisats enligt god redovisningssed.
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Kalmar den t7 mars zozo

()

Caroline Liljebjiirn
Certifierad kommunal revisor
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Likvidation – Förvaltningsberättelse för avveckling av 
Regionförbundet i Kalmar län 

Den 1 januari 2019 bildade Regionförbundet i Kalmar län och Landstinget i 

Kalmar län Region Kalmar län. Samtidigt startade även Kommunförbundet 

Kalmar län sin verksamhet. Inför avvecklingen av Regionförbundet i Kalmar län 

den 31 december 2018 vidtogs ett antal åtgärder. Regionförbundets styrelse den 

20 september 2018 § 105 fattade beslut om att tillskriva sina medlemmar om att 

begära regionförbundet i likvidation, vilket samtliga har godkänt. I samband med 

detta ombads även respektive huvudman besluta om en förbundsordning som 

gäller under regionförbundets likvidationsprocess. Av förbundsordningen framgår 

att respektive huvudman har att utse en ledamot och en ersättare till styrelsen till 

dess att likvidationen verkställts.  

Gällande likvidation står följande i förbundsordningen: 

När styrelsen fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall den avge slutredovisning 

för sin förvaltning. Redovisningen skall ske genom en förvaltningsberättelse som 

rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. 

Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till 

slutredovisningen skall fogas direktionens beslut om vilken av förbundets 

medlemmar som skall överta och vårda de handlingar som hör till förbundets 

arkiv. 

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingar har delgivits samtliga 

förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 

Vid regionförbundets styrelsesammanträde den 6 december 2018 § 142 beslutades 

att den verksamhet som regionförbundet bedrev kommer att bedrivas inom ramen 

för två nya organisationer. Regional utvecklingsverksamhet kommer att bedrivas 

inom Region Kalmar län och primärkommunala frågor inom Kommunförbundet 

Kalmar län.  

 

Aktier, projekt och inventarier 

Vid regionförbundets styrelse den 7 december 2017 § 121 beslutades att 

regionförbundet skulle sälja samtliga aktier i Kommunernas Hus i Kalmar AB 

(KHAB) till det kommande Kommunförbundet Kalmar län till bokfört värde, det 

vill säga 500 000 kr. Överlåtelsen skedde omgående efter att kommunförbundet 

bildades hösten 2018. Lånet till KHAB sades upp för inlösen i samband med 

aktieöverlåtelsen.  
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Den 25 oktober 2018 § 123 beslutade styrelsen för regionförbundet att överlåta 

Regionförbundets i Kalmar län aktier för IT Plattform Småland & Öland AB, E22 

AB och Industriellt Utvecklingscentrum, IUC Träcentrum i Nässjö AB till 

Landstinget i Kalmar län till bokfört värde senast den 31 december 2018. 

Styrelsen beslutade vidare att överlåta pågående projekt med aktuellt saldo där 

regionförbundet är projektägare till respektive ny huvudman (Landstinget i 

Kalmar län, blivande Region Kalmar län respektive Kommunförbundet Kalmar 

län samt Kumulus) senast den 31 december 2018. Fordringar och skulder 

tillhörande respektive projekt övertogs av ny huvudman tillsammans med ansvar 

för de villkor och eventuella återkrav i samband med revision som är förenade 

med projekten.  

Det beslutades även att inventarier, undantaget teknisk utrustning som datorer, 

som fanns på Nygatan skulle överlåtas till Kommunernas Hus i Kalmar AB och 

de inventarier som fanns i Bryssel skulle överlåtas till Landstinget i Kalmar län, 

utan kostnad senast den 31 december 2018. Teknisk utrustning som datorer har 

sålts. 

Pensionsförpliktelser 

Den 6 december 2018 § 142 beslutades att all hantering avseende pensioner går 

över till Region Kalmar län. Detta innefattar även den tjänstepension som de 

anställda som går över till kommunförbundet har tjänat in under sin 

anställningstid på regionförbundet. Det innefattar också pension för 

förtroendevalda och personer som sedan tidigare avslutat sin anställning på 

regionförbundet.  

 

Som en konsekvens av ovanstående överläts även regionförbundets 

pensionsstiftelse som helhet till Region Kalmar län. Ansvaret för 

pensionsutfästelser samt tillgångar i SKL’s pensionsstiftelse övergick från 

regionförbundet till regionen den 1 januari 2019 enligt länsstyrelsens beslut den 

19 februari 2019. Tillgångarna i pensionsstiftelsen uppgick till 12 762 975 kr per 

den 31 december 2018. 

Allmänna handlingar 

Vid styrelsen den 20 september 2018 § 106 beslutades att allmänna handlingar – 

protokoll, diarier, korrespondens, ekonomihandlingar samt personalhandlingar 

som finns hos regionförbundet den 31 december 2018 ska överlämnas till Region 

Kalmar län. 

Personal och avtal 

Förutom ovanstående poliska beslut har många tjänstepersonsbeslut fattats och 

effektuerats. Regionförbundets personal har erbjudits fortsatt anställning genom 

verksamhetsövergång, antingen till Region Kalmar län eller till 

Kommunförbundet Kalmar län. Samtliga valde att tacka ja till fortsatt anställning 

enligt erbjudande. 

Avtal har avslutats eller överförts till ny huvudman.  
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Ekonomiska händelser 2019 

Regionförbundet har under likvidationsprocessen belastats med vissa kostnader 

och intäkter avseende avvecklingen. Sammantaget har detta resulterat i ett 

överskott på 48 959 kr vilket överförts till eget kapital inför likvidationen. 

Regionförbundets samtliga anläggningstillgångar avyttrades 2018 och därmed 

finns inga ingående balanser 2019 för dessa tillgångsslag. 

Ingående balanser för kundfordringar och leverantörsskulder har influtit 

respektive betalats under likvidationsprocessen. Förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter avser i 

huvudsak projektverksamheten och har reglerats i samband med att projekten 

överförts till respektive ny organisation. 

Mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter har betalats in till Skatteverket. Slutlig 

skatt har reglerats mot preliminär skatt avseende löneskatt på pensionskostnader. 

Upplupen semesterlöneskuld har följt personalen och betalats ut till respektive ny 

huvudman. 

Avsättning för pensioner har i sin helhet överförts till Region Kalmar län enligt 

beslut om fortsatt hantering av pensioner intjänade i regionförbundet. 

Eget kapital upparbetat inom verksamheterna Fokus och AV-media, totalt  

4 378 tkr, har överförts till Kommunförbundet Kalmar län. Resterande eget 

kapital, 33 074 tkr inkl årets resultat 49 tkr, har överförts till Region Kalmar län 

enligt överenskommelse mellan samtliga medlemmar i regionförbundet från 

september 2018. 

Slutsats 

I och med detta är samtliga balansposter avslutade och därmed kan 

Regionförbundet i Kalmar län 222000-0984 avregistreras. 
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Balansräkning, kr 2019-01-01 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 0 0

Immateriella 0

Materiella 0 0

Finansiella 0 0

Omsättningstillgångar 70 247 236 0

Kortfristiga fordringar 10 629 958 0

Kundfordringar 1 856 021 0

Skattefordringar 3 529 801 0

Övriga fordringar 542 770 0

Interimsfordringar 4 701 366 0

Kortfristiga placeringar 0

Kassa o bank 59 617 278 0

SUMMA TILLGÅNGAR 70 247 236 0

EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 37 403 231 0

varav bundet eget kapital

Reservfond

justering

varav ingående fritt eget kapital 33 616 214 0

varav årets resultat 3 787 017 0

Avsättningar 5 615 312 0

varav pensioner och liknande förpliktelser 5 615 312 0

Skulder 27 228 693 0

Långfristiga skulder 0 0

Långfristiga skulder, exkl fin leasing o koncernsk 0 0

Kortfristiga skulder 27 228 693 0

Leverantörskulder 12 126 733 0

Skatteskulder 563 800 0

Övriga skulder 0 0

Interimsskulder 14 538 160 0

SUMMA EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 70 247 236 0
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Administrativa avdelningen 
Jenny Andersson 

Delegationsbeslut - remittering 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-05-13  

Referens 
Dnr 2020/000285/109  
Id 71410  
 

  
Socialnämnden 

Remittering av motion om digitala samtal på äldreboenden 

Beslut 
Motionen får ställas. 
 
Motionen överlämnas till socialnämnden för beredning. 
   

Ärendet 
Anneli Jakobsson (SD) föreslår i sin motion att kommunen undersöker 
möjligheterna till digital uppkoppling på alla äldreboenden i kommunen. Hon 
skriver att digital uppkoppling kan motverka ensamhet och isolering på boendena. 
Att kunna se varandra istället för att ringa ger en större känsla av att man träffats, 
och det motverkar tristess och ensamhet, menar Anneli Jakobsson. 
Anneli Jakobsson (SD) rekommenderar kommunen att samverka med 
Kommunalförbundet ITSAM för att leverera surfplattor till äldreboendena.  
 

Beslutsunderlag 
Motion om digitala samtal på våra äldreboenden i Vimmerby kommun, 2020-04-27 
 
 
Vimmerby 2020-05-08 
 
 
Leif Larsson  
Kommunfullmäktiges ordförande 
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Jenny Andersson 

Delegationsbeslut 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-05-13  

Referens 
Dnr 2020/000301/109  
Id 71414  
 

  
Kommunstyrelsen 

Remittering av motion om att gynna näringslivet i 
Vimmerby kommun 

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

Ärendet 
Lars Johansson (V) föreslår i sin motion följande: 
- Vimmerby kommun aktivt tar kontakt med alla personer, 65 +, boende i 
kommunen och informerar om möjligheterna till extra inkomster och erbjuder 
hjälp med att ansöka om dem. 
- Att alla följs upp minst vart tredje år då ny ansökan ska lämnas in, eller för att 
uppdatera eventuella ändrade förhållanden som kan påverka möjligheterna att få 
ansökan beviljad. 
 
Lars Johansson (V) uppskattar att ca 250 pensionärer i Vimmerby kommun inte 
har tagit tillvara rätten till extra bostadstillägg. Han menar att genom att hjälpa 
pensionärer söka dessa medel gynnar kommunen näringslivet i Vimmerby. 
Lars Johanssons (V) överslagsräkning ger vid handen att ett sammanlagt extra 
tillskott på 3 miljoner kronor per år med hög sannolikhet kommer användas till 
inköp i Vimmerbys näringsliv.  
Lars Johansson (V) ser även dessa potentiella positiva effekter av förslaget: 
Enskilda medborgares liksom kommunens ekonomi förstärks. Bättre personlig 
ekonomi motverkar oro, ångest och social isolering som kan leda till såväl fysisk 
som psykisk ohälsa. Det förbättrar den enskildes liv och spar pengar åt samhället. 
 

Beslutsunderlag 
Motion - Gynna Näringslivet i Vimmerby kommun, 2020-05-08  
 
 
Vimmerby 2020-05-11 
 
 
Leif Larsson  
Kommunfullmäktiges ordförande 
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Kommunstyrelsen 

Remittering av motion om mentorer i skolan 

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

Ärendet 
Jacob Kant (V) föreslår i sin motion att kommunen tar efter Hultsfreds koncept 
med mentorer med intentionen att ha det systemet i hela grundskolan såväl som 
på gymnasiet. 
Jacob Kant (V) utvecklar idén med mentorer, och skriver att lärarna kan använda 
sin tid till att undervisa, och mentorerna arbetar som rastvakt, tar föräldra-
kontakter och utvecklingssamtal, handhar ledighetsansökningar, frånvaro och 
annan administration.  
Finansieringen klaras genom att antalet lärartjänster kan minskas, menar Jacob 
Kant (V), och skriver att personalsituationen stabiliseras, undervisningen 
effektiviseras och lärartjänsterna får fler sökande. 
Fullmäktiges presidium konstaterar att motionen berör barn- och utbildnings-
förvaltningens verksamhetsområde, men då det också är en ekonomisk fråga, 
remitteras den först till kommunstyrelsen. 
 

Beslutsunderlag 
Motion Mentorer i skolan, 2020-05-08  
 
 
Vimmerby 2020-05-08 
 
 
Leif Larsson  
Kommunfullmäktiges ordförande 
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 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  

 
Kommunfullmäktige 

 

Motion om att visa utdrag ur belastningsregistret 
kontinuerligt 
Beslut 
Motionen får ställas. 
 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 

Ärendet 
Anneli Jakobsson (SD) föreslår att utdrag ur belastningsregistret med lämpliga 
intervaller inhämtas för samtliga anställda inom all skolverksamhet och 
äldreomsorg. 
 
Anneli Jakobsson (SD) anser att kravet på att visa utdrag ur belastningsregistret 
inte enbart ska gälla vid nyanställning, utan även ske kontinuerligt under 
anställningstiden. Hon menar att man på det sättet kan sortera anställda så att de 
som är olämpliga inte finns kvar på arbetsplatsen, och därmed öka säkerheten för 
barn, unga och äldre. 
 
Fullmäktiges presidium konstaterar att motionen måste lämnas till 
kommunstyrelsen, då den berör två nämnder. 
 

Beslutsunderlag 
Motion om att visa utdrag ur belastningsregistret kontinuerligt, 2020-05-18 
 
 
 
Vimmerby 2020-05-19 
 
 
Leif Larsson  
Kommunfullmäktiges ordförande 
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Kommunfullmäktiges presidium 
 

Skrivelse 
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VIMKS 2020/000007/101  

 Id 
71633  
 

 
 Kommunfullmäktige  

Fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen år 2019 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige vägrar ansvarsfrihet för avgående, men under 2019 
ordinarie ordförande i kommunstyrelsen.  

Motivering: 

Kommunens revisorer lät, via KPMG, göra en omfattande granskning av 
kommunstyrelsens ledning av social organisatorisk arbetsmiljö inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde 2019. Samtliga berörda intervjuade gavs 
möjlighet till faktagranskning innan färdigställande. Kommunens revisorer ställde 
sig bakom rapporten, vilken utgjorde en del i underlaget till revisionsberättelsen 
för 2019. Revisorernas sammantagna bedömning var att avstyrka ansvarsfrihet för 
avgående, men under år 2019 ordinarie ordförande i kommunstyrelsen.  
Kommunfullmäktige delar denna uppfattning. Därutöver framhålles att dåvarande 
ordförande i kommunstyrelsen bär ett särskilt ansvar för att kommunstyrelsen 
under en kritisk period, framför allt efter sommaren, inte fungerade i sin ledning 
och styrning.  
Bristerna i kommunstyrelsens ordförandes handlande och ledarskap har gjort att 
rollfördelningen mellan tjänstepersoner och förtroendevalda inte efterlevts, vilket 
avsevärt har försvårat ett fungerande samspel, ledning och styrning av 
verksamheten samt påverkat arbetsmiljön negativt. Vidare har kommunstyrelsens 
ordförande fattat beslut utan att det funnits stöd för detta i delegationen. Allt detta 
sammantaget medförde negativa effekter för kommunen, främst kommunens 
förtroende hos medborgarna men även indirekta ekonomiska skador. 
Revisorerna har påvisat förtroendeskada, obehörigt beslutsfattande och 
ekonomisk skada, bristande styrning, ledning och uppföljning. 

2. Med hänvisning till att dåvarande ordförande i kommunstyrelsen lämnat sitt 
uppdrag beslutar kommunfullmäktige att skadeståndstalan inte ska väckas. 

3. Kommunfullmäktige riktar kritik mot kommunstyrelsens ledamöter och 
ersättare.  

Motivering: 

Av inlämnade förklaringar framgår att kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 
upplevde att de inte hade tillräcklig kontroll. Revisorerna har också påvisat 
bristande kontroll. Kommunfullmäktige delar denna uppfattning och revisorernas 
ställningstagande. 

mailto:kommun@vimmerby.se
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4. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
kommunstyrelsen, förutom för avgående, men under 2019 ordinarie ordförande i 
kommunstyrelsen. 
 

Allmänt 
Kommunens revisorer har till fullmäktige lämnat sin revisionsberättelse för år 
2019. Fullmäktige ska före utgången av juni månad året efter besluta om 
ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras för kommunens nämnder och beredningar. 
Beslutet ska motiveras. 1 
Fullmäktige ska hämta in förklaring från de ansvariga över revisorernas uttalande 
att ansvarsfrihet inte tillstyrks.2 

Vid prövning av anmärkning och ansvarsfrihet behöver fullmäktige motivera sitt 
beslut om det har framförts kritiska synpunkter och förslag från fullmäktiges 
ledamöter vid behandlingen av ärendet. Motiveringen ska tydligt redovisa vilka 
omständigheter som legat till grund för beslutet.3 

 

Ansvarsprövningen i kommunen fyller flera funktioner.4 

Led i styrningen 
Genom ansvarsprövningen uttrycker fullmäktige sin uppfattning om 
verksamheten och förvaltningen under det gångna året. Ansvarsprövningen är 
därmed en del i en dialog och process för styrning mellan uppdragsgivaren 
fullmäktige och uppdragstagare i styrelse, nämnder och beredningar. 

Formell funktion 
Ansvarsprövningen fyller också en formell funktion av att tillvarata och skydda 
kommunens intressen och tillgångar. Ett beslut om att neka ansvarsfrihet med 
grund i en ekonomisk skada ger därför fullmäktige möjlighet att väcka 
skadeståndstalan. 
Att nekas ansvarsfrihet innebär att fullmäktiges förtroende för berörda 
förtroendevalda har skadats. Fullmäktige har därför i en sådan situation möjlighet 
att också entlediga dessa förtroendevalda.  

Signaler till medborgarna 
Ansvarsprövningen i fullmäktige ger signaler om hur fullmäktige uppfattar att 
styrelse, nämnder och beredningar tar sitt ansvar. Den är därför viktig i det lokala 
demokratiska systemet. Medborgarnas företrädare finns i fullmäktige och ska slå 
vakt om medborgarintresset.  
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Vilket ansvar är det som prövas? 
Ansvar innebär att bedriva verksamheten enligt fullmäktiges mål, beslut och 
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Ansvar innebär att se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verk- 
samheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
I ansvaret ligger också att återrapportera till fullmäktige och att upprätta 
rättvisande räkenskaper. 

Vem har ansvar? 
Det är de förtroendevalda i styrelse, nämnder och beredningar som har 
revisionsansvar. Ansvaret är i grunden kollektivt, men i undantagsfall kan 
revisorerna och fullmäktige pröva ett individuellt ansvar t ex när en enskild 
ledamot agerat på ett uppenbart felaktigt sätt, utan behörighet eller i strid mot 
direktiv eller beslut. Det kan också handla om avsiktlig passivitet eller bristande 
initiativ. Anställda i kommunen har inte revisionsansvar. 

Motivering 
Fullmäktiges beslut i ansvarsfrågan ska motiveras. Syftet är att fullmäktiges 
ställningstaganden ska bli synliga och tydliga. Motivering innebär att fullmäktige 
gör tydligt vilka omständigheter som ligger till grund för beslutet. 
 

Revisionsberättelsen och förslag från kommunens revisorer 

Kommunstyrelsens ordförande 
Kommunens revisorer avstyrker i sin revisionsberättelse ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsens ordförande år 2019. Motiveringen är brister i ordförandens 
handlande och ledarskap. Bristerna orsakade att rollfördelningen mellan 
tjänstepersoner och förtroendevalda inte efterlevdes. Detta försvårade samspel, 
ledning och styrning av verksamheten samt påverkade arbetsmiljön negativt. 
Revisorerna ser negativa effekter för kommunens förtroende hos medborgarna 
och ekonomiska skador. 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 
Kommunens revisorer är mycket kritiska till kommunstyrelsens hantering av den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön på kommunstyrelseförvaltningen. De 
menar att kommunstyrelsen inte har vidtagit tillräckliga åtgärder i tid för att 
komma tillrätta med arbetsmiljöbristerna. Trots detta tillstyrker revisorerna 
ansvarsfrihet för kommunstyrelsens ledamöter och ersättare år 2019. 
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Presidiets bedömning 
Kommunens revisorer lät, via KPMG, göra en omfattande granskning av 
kommunstyrelsens ledning av social organisatorisk arbetsmiljö inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde 2019. Samtliga berörda intervjuade gavs 
möjlighet till faktagranskning innan färdigställande. Kommunens revisorer ställde 
sig bakom rapporten, vilken utgjorde en del i underlaget till revisionsberättelsen 
för 2019. Revisorerna avstyrker ansvarsfrihet för avgående, men under år 2019 
ordinarie kommunstyrelseordföranden, med anledning av brister i dennes 
handlande och ledarskap. Bristerna har gjort att rollfördelningen mellan 
tjänstepersoner och förtroendevalda inte efterlevts, vilket avsevärt har försvårat 
ett fungerande samspel, ledning och styrning av verksamheten samt påverkat 
arbetsmiljön negativt. Vidare har kommunstyrelsens ordförande fattat beslut utan 
att det funnits stöd för detta i delegationen. Detta medförde negativa effekter för 
kommunen, främst kommunens förtroende hos medborgarna men även indirekta 
ekonomiska skador. Revisorernas sammantagna bedömning var att avstyrka 
ansvarsfrihet för avgående, men under år 2019 ordinarie ordförande i 
kommunstyrelsen.  
Därutöver framhålles att dåvarande ordförande i kommunstyrelsen bär ett särskilt 
ansvar för att kommunstyrelsen under en kritisk period, framför allt efter 
sommaren, inte fungerade i sin ledning och styrning.  
Revisorerna har således påvisat förtroendeskada, obehörigt beslutsfattande och 
indirekt ekonomisk skada samt bristande styrning, ledning och uppföljning. 

Kommunfullmäktiges presidium delar revisorernas bedömning. 
Perioden mellan sammanträdena i kommunstyrelsen 2019-09-03 och 2019-09-30 
var särskilt kritisk i och med kommundirektörens sjukskrivning. 
Kommunstyrelsen skulle ha agerat i det skedet. Ordföranden borde skyndsamt ha 
kallat samman kommunstyrelsen för att ta fram en åtgärdsplan, detta skedde inte.  
Kommunstyrelsen samlades först 2019-09-30 till ett extra sammanträde efter 
begäran av kommunstyrelsens 2:e vice ordförande samt efter initiativ av 
fullmäktiges presidium som i skrivelse till kommunstyrelsens ledamöter och 
ersättare påpekat det arbetsgivaransvar som åligger kommunstyrelsen. 
Beslutet att vägra ansvarsfrihet kan vara ett verktyg för att åstadkomma 
förändringar. Presidiet konstaterar att dåvarande ordförande i kommunstyrelsen 
har lämnat sitt uppdrag. Någon ytterligare beredning såsom att väcka 
skadeståndstalan, förändra nämndstruktur eller ge förtydligande uppdrag från 
fullmäktige synes inte finnas behov av.  
Presidiet uppfattar att det nu finns en mycket stark vilja att avsluta det som varit 
och fokusera på kommunens arbete framåt. Den debatt som varit sedan sommaren 
2019 har varit uppslitande för alla. Nu behöver vi kunna gå vidare. Därför föreslår 
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presidiet att skadeståndstalan ej ska väckas. I och med fullmäktiges beslut om 
ansvarsprövningen är det presidiets uppfattning att ärendet ska avslutas.  
Revisorerna är även ”mycket kritiska” till kommunstyrelsens hantering av den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön på kommunstyrelseförvaltningen. 
Presidiet delar denna kritik. Av inlämnade förklaringar framgår att 
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare upplevde att de inte hade tillräcklig 
kontroll. Presidiet delar denna bedömning. Kommunallagen 6 kap 23 § säger: 
”Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter 
begär det eller om ordföranden anser att det behövs.” Presidiet anser att, för att 
uppfylla arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, borde kommunstyrelsen skyndsamt ha 
sammankallats vid kommundirektörens sjukskrivning. Presidiet föreslår därför att 
fullmäktige ska kritisera kommunstyrelsens ledamöter och ersättare för detta. 
 
 
Kommunfullmäktiges presidium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noter 

1 Kommunallagen 5 kap 24 § 
2 Kommunallagen 5 kap 32 § 
3 Kommunfullmäktiges arbetsordning, Vimmerby kommun, antagen KF 2020-04-06 § 36, 37 
4 Fullmäktiges ansvarsprövning, Sveriges Kommuner och Regioner, Stockholm november 2012 
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 Kommunfullmäktige 

 
 
 

 

Fråga om ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden år 2019 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beviljar, med hänvisning till revisionsberättelsen, barn- och 
utbildningsnämnden ansvarsfrihet för år 2019.   
  

Ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium har tagit del av revisionsberättelsen för år 2019 
samt KPMG:s granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31. 
Kommunens revisorer bedömer att barn- och utbildningsnämnden har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. De föreslår kommunfullmäktige att bevilja barn- och 
utbildningsnämnden ansvarsfrihet för år 2019. 
Kommunfullmäktiges presidium gör samma bedömning som revisorerna. 
 
 
Kommunfullmäktiges presidium 
 

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


 

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

Telefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun@vimmerby.se Webbplats: www.vimmerby.se 
Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt Bankgiro: 577-2777 Plusgiro: 7 48 59-0  

 
 
Kommunfullmäktiges presidium 
 
 

Skrivelse 
 

Sida 
1(1) 

Datum 
2020-06-03  

Referens 
VIMKS 2020/000007/101  

 Id 
71682  
 

 
 Kommunfullmäktige 

 

Fråga om ansvarsfrihet för socialnämnden år 2019 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beviljar, med hänvisning till revisionsberättelsen, 
socialnämnden ansvarsfrihet för år 2019.   
  

Ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium har tagit del av revisionsberättelsen för år 2019 
samt KPMG:s granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31. 
Kommunens revisorer bedömer att socialnämnden har bedrivit verksamheten på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De föreslår 
kommunfullmäktige att bevilja socialnämnden ansvarsfrihet för år 2019. 
Kommunfullmäktiges presidium gör samma bedömning som revisorerna.   
 
 
Kommunfullmäktiges presidium 
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 Kommunfullmäktige 

 

 

Fråga om ansvarsfrihet för gemensamma nämnden för 
miljö och bygg år 2019 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beviljar, med hänvisning till revisionsberättelsen, ledamöter 
och ersättare i gemensamma nämnden för miljö och bygg ansvarsfrihet för år 2019.   
  

Ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium har tagit del av revisionsberättelsen för år 2019 
samt KPMG:s granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31. 
Kommunens revisorer bedömer att gemensamma nämnden för miljö och bygg har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. De föreslår kommunfullmäktige att bevilja gemensamma 
nämnden för miljö och bygg ansvarsfrihet för år 2019. 
Kommunfullmäktiges presidium gör samma bedömning som revisorerna.  
 
 
Kommunfullmäktiges presidium 
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 Kommunfullmäktige 

 

Fråga om ansvarsfrihet för överförmyndaren år 2019 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beviljar, med hänvisning till revisionsberättelsen, 
överförmyndaren ansvarsfrihet för år 2019.   
  

Ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium har tagit del av revisionsberättelsen för år 2019 
samt KPMG:s granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31. 
Kommunens revisorer bedömer att överförmyndaren har bedrivit verksamheten 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De 
föreslår kommunfullmäktige att bevilja överförmyndaren ansvarsfrihet för år 
2019. 
Kommunfullmäktiges presidium gör samma bedömning som revisorerna. 
 
 
Kommunfullmäktiges presidium 
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 Kommunfullmäktige 

 

Fråga om ansvarsfrihet för valnämnden år 2019 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beviljar, med hänvisning till revisionsberättelsen, 
valnämnden ansvarsfrihet för år 2019.   
  

Ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium har tagit del av revisionsberättelsen för år 2019 
samt KPMG:s granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31. 
Kommunens revisorer bedömer att valnämnden har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De föreslår 
kommunfullmäktige att bevilja valnämnden ansvarsfrihet för år 2019. 
Kommunfullmäktiges presidium gör samma bedömning som revisorerna.   
 
 
Kommunfullmäktiges presidium 
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 Kommunfullmäktige 

 

Fråga om ansvarsfrihet för demokratiberedningen år 2019 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beviljar, med hänvisning till revisionsberättelsen, 
demokratiberedningen ansvarsfrihet för år 2019.   
  

Ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium har tagit del av revisionsberättelsen för år 2019 
samt KPMG:s granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31. 
Kommunens revisorer bedömer att demokratiberedningen har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. De föreslår kommunfullmäktige att bevilja 
demokratiberedningen ansvarsfrihet för år 2019. 
Kommunfullmäktiges presidium gör samma bedömning som revisorerna. 
 
 
Kommunfullmäktiges presidium  
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Fråga om ansvarsfrihet för ledamöter i gemensamma 
hjälpmedelsnämnden i Kalmar län år 2019 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beviljar, med hänvisning till revisionsberättelsen, ledamöter 
och ersättare i gemensamma hjälpmedelsnämnden i Kalmar län ansvarsfrihet för 
år 2019.   
  

Ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium har tagit del av revisionsberättelsen för år 2019 
samt KPMG:s granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31. 
Kommunens revisorer bedömer att ledamöter i gemensamma hjälpmedels-
nämnden i Kalmar län har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De föreslår kommunfullmäktige att 
bevilja ledamöter i gemensamma hjälpmedelsnämnden i Kalmar län ansvarsfrihet 
för år 2019. 
Kommunfullmäktiges presidium gör samma bedömning som revisorerna. 
 
 
Kommunfullmäktiges presidium 
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Svar till kommunfullmäktige ang revisorernas kritik mot kommunstyrelsens ledamöter 

och ersättare. 

 

Jag som ledamot, Emil Larsson, och ersättare, Petra Whidotti, i kommunstyrelsen 2019 
(hädanefter ”vi”), tar emot den kritik som riktats från revisorerna.   

Ansvaret för att upprätthålla en god arbetsmiljö är ett kollektivt ansvar för hela 
kommunstyrelsen. Det bör dock noteras att flertalet ledamöter och ersättare hade fram till 
september 2019 ingen eller väldigt begränsad vetskap om de rådande arbetsmiljöproblemen.  
Därtill har enstaka ledamöter tjänstgjort bara del av året 2019.  

Revisionsrapporten har slagit fast att ”kommunstyrelsens ordförandes 
handlande och bristande ledarskap är de huvudsakliga orsakerna till problemen”. Det finns 
ytterst få liknande situationer från andra kommuner att dra lärdom av. Råd söktes från SKR, 
fackförbund och andra utan att ge några tydliga svar på hur ärendet formellt skulle hanteras. 
Revisionsrapporten ansåg att en konsult borde ha tagits in. Det håller vi med om.  

Kommunstyrelsen är kommundirektörens arbetsgivare men arbetsmiljölagen 
(AML) omfattar inte politiskt förtroendevalda. Detta gäller oavsett omfattning på uppdraget 
och oavsett var den förtroendevaldas arbetsplats är förlagd. Det innebär att en förtroendevald 
som missbrukar sin ställning gentemot en tjänsteman inte kan utredas enligt AML. De rutiner 
som finns när en chef anses skapa dålig arbetsmiljö kan inte rakt av överföras på den politiska 
organisationen.  

Utan tydliga regler faller ansvaret tungt på partiernas interna organisationer. Det 
var också partiernas interna organisationer som från juni 2019 och framåt arbetade med att nå 
ut till KSO och försöka lösa situationen. 

Med facit på hand medges att problemen skulle ha lyfts till hela styrelsen samt 
dess ersättare direkt efter sommaren 2019 då, enligt revisionsrapporten, problemen hade 
eskalerat. Vi anser också att KSOs eget parti bär del av ansvaret för att åtgärderna drog ut på 
tiden. Det fanns en förhoppning bland samtliga inblandade, både politiker och tjänstemän, att 
situationen skulle kunna ordnas upp utanför offentlighetens ljus. Att detta misslyckades 
beklagar vi för de inblandade men för demokratins skull var det till slut absolut nödvändigt att 
ärendet blev offentligt.   

 

Vimmerby 2020-05-25 

Emil Larsson (SD), ledamot KS Petra Whidotti(SD), ersättare KS 





Svar till kommunfullmäktige ang revisorernas kritik mot kommunstyrelsens ledamöter 
och ersättare. 

Jag som ledamot eller ersättare i kommunstyrelsens 2019 (hädanefter ”vi”), tar emot den 
kritik som riktats från revisorerna.   

Ansvaret för att upprätthålla en god arbetsmiljö är ett kollektivt ansvar för hela 
kommunstyrelsen. Det bör dock noteras att flertalet ledamöter och ersättare hade fram till 
september 2019 ingen eller väldigt begränsad vetskap om de rådande arbetsmiljöproblemen.  
Därtill har enstaka ledamöter tjänstgjort bara del av året 2019.  

Revisionsrapporten har slagit fast att ”kommunstyrelsens ordförandes handlande och 
bristande ledarskap är de huvudsakliga orsakerna till problemen”. Det finns ytterst få 
liknande situationer från andra kommuner att dra lärdom av. Råd söktes från SKR, 
fackförbund och andra utan att ge några tydliga svar på hur ärendet formellt skulle hanteras. 
Revisionsrapporten ansåg att en konsult borde ha tagits in. Det håller vi med om.  

Kommunstyrelsen är kommundirektörens arbetsgivare men arbetsmiljölagen (AML) omfattar 
inte politiskt förtroendevalda. Detta gäller oavsett omfattning på uppdraget och oavsett var 
den förtroendevaldas arbetsplats är förlagd. Det innebär att en förtroendevald som missbrukar 
sin ställning gentemot en tjänsteman inte kan utredas enligt AML. De rutiner som finns när en 
chef anses skapa dålig arbetsmiljö kan inte rakt av överföras på den politiska organisationen.  

Utan tydliga regler faller ansvaret tungt på partiernas interna organisationer. Det var också 
partiernas interna organisationer som från juni 2019 och framåt arbetade med att nå ut till 
KSO och försöka lösa situationen. 

Med facit på hand medges att problemen skulle ha lyfts till hela styrelsen samt dess ersättare 
direkt efter sommaren 2019 då, enligt revisionsrapporten, problemen hade eskalerat. Vi anser 
också att KSOs eget parti bär stor del av ansvaret för att åtgärderna drog ut på tiden. Det fanns 
en förhoppning bland samtliga inblandade, både politiker och tjänstemän, att situationen 
skulle kunna ordnas upp utanför offentlighetens ljus. Att detta misslyckades beklagar vi för de 
inblandade men för demokratins skull var det till slut absolut nödvändigt att ärendet blev 
offentligt.   

 

Vimmerby den 20 maj 2020 

 

 

Helen Nilsson (S) Peter Högberg (S) Daniel Nestor (S) 
KS Ledamot  KS Ledamot   KS Ledamot 

 

 

 

Kenneth Björklund (S) Eva Berglund (S) Lis-Astrid Andersson (S) 
KS Ersättare  KS Ersättare  KS Ersättare 







Svar till kommunfullmäktige ang revisorernas kritik mot kommunstyrelsens ledamöter 

och ersättare. 

 

Jag som ledamot eller ersättare i kommunstyrelsens 2019 (hädanefter ”vi”), tar emot den 
kritik som riktats från revisorerna.   

Ansvaret för att upprätthålla en god arbetsmiljö är ett kollektivt ansvar för hela 
kommunstyrelsen. Det bör dock noteras att flertalet ledamöter och ersättare hade fram till 
september 2019 ingen eller väldigt begränsad vetskap om de rådande arbetsmiljöproblemen.  
Därtill har enstaka ledamöter tjänstgjort bara del av året 2019.  

Revisionsrapporten har slagit fast att ”kommunstyrelsens ordförandes 
handlande och bristande ledarskap är de huvudsakliga orsakerna till problemen”. Det finns 
ytterst få liknande situationer från andra kommuner att dra lärdom av. Råd söktes från SKR, 
fackförbund och andra utan att ge några tydliga svar på hur ärendet formellt skulle hanteras. 
Revisionsrapporten ansåg att en konsult borde ha tagits in. Det håller vi med om.  

Kommunstyrelsen är kommundirektörens arbetsgivare men arbetsmiljölagen 
(AML) omfattar inte politiskt förtroendevalda. Detta gäller oavsett omfattning på uppdraget 
och oavsett var den förtroendevaldas arbetsplats är förlagd. Det innebär att en förtroendevald 
som missbrukar sin ställning gentemot en tjänsteman inte kan utredas enligt AML. De rutiner 
som finns när en chef anses skapa dålig arbetsmiljö kan inte rakt av överföras på den politiska 
organisationen.  

Utan tydliga regler faller ansvaret tungt på partiernas interna organisationer. Det 
var också partiernas interna organisationer som från juni 2019 och framåt arbetade med att nå 
ut till KSO och försöka lösa situationen. 

Med facit på hand medges att problemen skulle ha lyfts till hela styrelsen samt 
dess ersättare direkt efter sommaren 2019 då, enligt revisionsrapporten, problemen hade 
eskalerat. Vi anser också att KSOs eget parti bär del av ansvaret för att åtgärderna drog ut på 
tiden. Det fanns en förhoppning bland samtliga inblandade, både politiker och tjänstemän, att 
situationen skulle kunna ordnas upp utanför offentlighetens ljus. Att detta misslyckades 
beklagar vi för de inblandade men för demokratins skull var det till slut absolut nödvändigt att 
ärendet blev offentligt.   

 

Vimmerby, 2020-05-24 

Marie Nicholson (M), 1e vice ordförande (190101-190811) 

Niklas Gustafsson (M), 1e vice ordförande (190812-191231) 

Tomas Peterson (M), ersättare 

Peter Andrae (M), ersättare 

 

 



 



 









  Ingela Nilsson Nachtweij  
  Bysjövägen 26 
  59830 VIMMERBY 
   
 

Till KFs presidie 
Vimmerby kommun 
2020 05 20 

 
 
 
  
 

 
 
 
Den 11 maj tillkännagav KFs presidie på Kommunfullmäktiges sammanträde att de 
avsåg att inhämta förklaringar av f d KSO i Vimmerby kommun gällande 
revisorernas förslag att inte bevilja mig ansvarsfrihet som KSO för Vimmerby 
kommun år 2019. Förklaringen skulle inkomma senast den 23 maj 2020. 
 
Här kommer min förklaring.  

 
 
Arbetsmiljöfrågan 
 
Kommunrevisionen har i en kortfattad skrivelse till mig av den 16 april 2020 
meddelat att de kommer att avstyrka ansvarsfrihet för mig.  
 
Enligt min uppfattning saknas det grund i KPMG:s rapport att i revision lägga ansvar 
på mig personligen när det gäller arbetsmiljöfrågorna. Jag har betydande synpunkter 
på innehållet och slutsatserna i rapporten, men även om det som där beskrivs 
stämmer föreligger inte grund för personligt arbetsmiljöansvar. Detta framgår också 
av rapporten. 
 
I avsnitt 4 ”Slutsats” på sid 19 i KPMG:s rapport anförs bl.a. att ”Alla parterna har i 
någon mening del i samarbetssvårigheter”, men att jag varit huvudsaklig orsak till 
problemen. När det därefter gäller arbetsmiljöansvaret, dvs arbetsgivarens ansvar att 
hantera uppkomna problem, håller sig rapporten uteslutande till kommunstyrelsen. 
Exempelvis anförs att ”Vi bedömer att kommunstyrelsen inte har säkerställt en god 
organisatorisk och social arbetsmiljö på kommunstyrelseförvaltningen.” och ”Vi 
bedömer att kommunstyrelsen inte vidtagit tillräckliga åtgärder…” 
 
När det gäller den formella fördelningen av arbetsmiljöansvaret konstateras i 
rapporten att detta enligt 19 § kommunstyrelsens reglemente tillkommer 
kommunstyrelsen. Det noteras även att ansvaret delegerats till kommundirektören. 
 
Av den struktur som framgår av kommunallagen, särskilt 6 kap avseende 
kommunstyrelsen och nämnderna, framgår att nämnderna har ett kollektivt ansvar för 
de ansvarsområden som fullmäktige anvisar enligt reglementena. Det finns ingen 

 
 



 
 

 

 

individuell rätt eller ansvar för enskilda nämndledamöter. För en ordförande finns 
vissa specifika uppgifter, men dessa avser uteslutande formalia kring sammanträden 
och inte i någon del ansvaret för verksamhetsområden. 
 
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har i en skrift ”Så klarar du 
arbetsmiljöansvaret” beskrivit arbetsmiljöfrågorna för förtroendevalda. På sid 7 
anges exempelvis följande: 
 ”Det slutliga ansvaret för en nämnds verksamhet – och därmed också dess 
medarbetare – är kollektivt för alla ledamöter i nämnden.” 
 
På sid 18 i skriften framgår följande: 
 ”Rollfördelningen kring arbetsmiljön är densamman som för andra 
arbetsområden i kommunen eller landstinget: de förtroendevalda i varje nämnd med 
verksamhetsansvar ska se till att det finns förutsättningar för att de aktuella lagarna 
följs.” 

 
Min slutsats är således att även om jag med mitt sätt att agera i enskilda ärenden kan 
ha bidragit till en dålig kommunikation som av vissa har uppfattats som ett 
arbetsmiljöproblem, medför det inte att jag i min egenskap av förtroendevald och 
kommunstyrelseledamot kan erhålla ett individuellt revisionsansvar för den hantering 
av arbetsmiljöproblem som kollektivt åligger kommunstyrelsen. 
 
Enligt min uppfattning finns mot ovanstående bakgrund varken stöd i KPMG:s 
rapport eller rättsligt stöd för att förvägra ansvarsfrihet med hänvisning till 
arbetsmiljöfrågorna. 
 
 
Delegation 
 
När det gäller handläggningen av Turistbyråns lokalbehov har kritik framförts mot 
det faktum att jag fattade ett s.k. ordförandebeslut trots att beslutanderätten i den 
aktuella ärendetypen var delegerad till fastighetschefen. 
 
I den situation som uppkom för Turistbyrån var det angeläget att snabbt kunna lösa 
ett ökat lokalbehov, vilket krävde en förändring av hyresavtalet. Nästföljande 
sammanträde med kommunstyrelsen skulle hållas i augusti, vilket inte kunde 
inväntas. Jag såg det som nödvändigt att fatta ett beslut å kommunstyrelsens vägnar, 
men hade vid det tillfället inte full kontroll på delegationsordningen. Inför beslutet 
hade jag samråd med fastighetschefen, som inte hade någon erinran mot beslutet. Jag 
uppfattade det tvärtom som så att fastighetschefen delande min bedömning av 
situationen och den mycket kortsiktiga lösning som föreslogs. Fastighetschefen gav 
inte någon information om sin egna delegation, och ingen av tjänstemännen har på 
direkt fråga från mig meddelat någon erinran. 

 
I lagkommentaren ”Kommunallagen” (Lundin/Madell, sid 194) anges att nämnden 
har rätt att när som helst återkalla en delegation. Det kan göras generellt eller i ett 
särskilt ärende. Nämnden kan genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt 
ärende av den som fått delegeringen för att själv ta över och besluta i ärendet. Det 



 
 

 

 

finns således en möjlighet för kommunstyrelsen att agera i ett enskilt ärende, även 
om det finns delegationsrätt. 
 
Det är även viktigt att notera att beslutet inte medfört några ekonomiska 
konsekvenser. 
 
När jag i efterhand har tagit del av alla relevanta omständigheter inser jag att det inte 
var en sådan situation då ordförandebeslut normalt ska fattas. Detta bör dock ses som 
en mindre ordningsförseelse, bl.a. då delegaten sannolikt hade fattat samma beslut 
och då ekonomiska konsekvenser saknas. Med tanke på beslutets betydelse för bl.a. 
kommunens ekonomi kan det t.o.m. anses ligga i gränslandet mot ren 
verkställighetsåtgärd. Felet hade också enkelt kunnat rättas till genom att beslut i 
samma fråga hade tagits på nästföljande kommunstyrelsesammanträde, vilket berörda 
tjänstemän bör ha kunskap om och ansvar för. 
 
Jag känner mig orättvist behandlad i revisionsrapporten gällande anklagelsen att jag 
vid enstaka tillfällen hotat och gjort utfall vilket jag i samband med faktakontrollen 
beskrivit att det saknas grund för. Jag har aldrig gjort utfall eller hotat. KPMG valde 
att inte beskriva att jag anser att denna anklagelse saknar grund och jag har också bett 
att få beskrivningar på vilket sätt dessa påstådda hot och utfall skett. Detta har jag 
inte fått och därför anser jag att dessa anklagelser inte bör stå med i en oberoende 
revisionsrapport. I utkastet till revisionsrapport fanns inte den påstådda kostnaden på 
2,6 miljoner med vilket innebar att jag heller inte fått möjlighet att bemöta den 
kostnaden. Nu i efterhand har jag fått ta del av en redovisning av den som KSF 
formulerat. Jag har heller inte blivit inbjuden till ett sammanträde med 
lekmannarevisorerna där jag fått förklara mig. Jag har heller inte fått ta del av de 
minnesanteckningar från sammanträdet med revisorerna den 14 april med motivering 
till revisorernas förslag avseende att inte bevilja mig ansvarsfrihet.  
 
Enligt min uppfattning kan ovanstående fel under inga förhållanden vara av den art 
att det kan läggas till grund för vägrad ansvarsfrihet. Det kan även noteras att de 
slutsatser som redovisas i KPMG:s rapport beskriver det fattade beslutet som en del i 
en problematik som kommunstyrelsen haft ansvaret att hantera. Däremot uttrycks 
inte i rapporten något rättsligt ansvar för mig personligen. 
 
Ingela Nilsson Nachtweij 

















































 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(3) 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 64 Dnr 2020/000007 101 

Fråga om ansvarsfrihet för kommunens nämnder år 2019 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger revisorernas berättelse för år 2019 till 
handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Kommunens revisorer har granskat den verksamhet som under år 2019 
bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar. Utsedd 
lekmannarevisor har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunens 
bolag. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. 
 
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för ledamöterna i kommunstyrelsen, 
utom för ordföranden år 2019. De tillstyrker ansvarsfrihet för ledamöterna i 
barn- och utbildningsnämnden, den gemensamma nämnden för miljö och 
bygg, socialnämnden, valnämnden, överförmyndaren samt den gemensamma 
hjälpmedelsnämnden. 
 
Revisorerna avstyrker ansvarsfrihet för 2019 års ordförande i 
kommunstyrelsen. Anledningen är brister i hennes handlande och ledarskap. 
Revisorerna menar bland annat att "rollfördelningen mellan tjänstepersoner 
och förtroendevalda inte har efterlevts, vilket avsevärt har försvårat ett 
fungerande samspel, ledning och styrning av verksamheten samt påverkat 
arbetsmiljön negativt". 
 
Revisorerna är mycket kritiska till kommunstyrelsens hantering av den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön på kommunstyrelseförvaltningen, 
och "inte vidtagit tillräckliga åtgärder i tid för att komma tillrätta med 
arbetsmiljöbristerna". 
 
KPMG har genomfört en granskning av årsredovisningarna för 
kommunkoncernen. De bedömer att kommunen klarade 2019 års balanskrav, 
men att endast ett av de tre finansiella målen uppnåddes. KPMG bedömer 
också att måluppfyllelsen för verksamhetsmålen är låg. 
 
Ordföranden för kommunens revisorer, Roland Ilemark (S), föredrar ärendet. 
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Tillkännagivande 
Fullmäktiges ordförande Gudrun Brunegård (KD) tillkännager följande: 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning har fullmäktiges presidium 
ansvaret att bereda frågan om ansvarsfrihet. Presidiet begär senast 2020-05-
24 förklaring av kommunstyrelsens ordförande för år 2019 med anledning av 
revisorernas kritik och slutsatser i revisionsberättelsen. 
Presidiet begär senast 2020-05-24 förklaring av ledamöter och ersättare som 
under år 2019 haft uppdrag i kommunstyrelsen med anledning av 
revisorernas kritik och slutsatser. 
Efter inkomna förklaringar kommer presidiet att lägga förslag med 
motivering till fullmäktiges sammanträde 2020-06-15.  

 
Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för år 2019, kommunens revisorer 2020-04-22 
Granskningsrapport för år 2019, Vimmerby kommun Förvaltnings AB 
Granskningsrapport för år 2019, Vimarhem AB 
Granskningsrapport för år 2019, Vimmerby Energi & Miljö AB 
Granskningsrapport för år 2019, Vimmerby Energiförsäljning AB 
Granskningsrapport för år 2019, Vimmerby Energi Nät AB 
Granskningsrapport för år 2019, Vimmerby  Fibernät AB 
Granskningsrapport för år 2019, Stiftelsen för förtjänstfull kulturell 
verksamhet 
Granskningsrapport för år 2019, Stiftelsen Fil dr Erik Wahlbergs 
stipendiefond 
Revisionsberättelse, Stiftelsen grundskolans samfond, 2020-04-14 
Revisionsberättelse, Stiftelsen Samfond av Vimmerbydonationer för 
socialvårdande ändamål, 2020-04-14 
 
Beslutet skickas till 
Kommunens revisorer  
Ingela Nilsson 
Nachtweij 
Anna Svensson 
Erik Paulsson 
Bo Svensson 
Eva Svensson 
Peter Karlsson 
Marcus Jonmyren 

Jacob Käll 
Ola Gustafsson 
Torbjörn Sandberg 
Marie Nicholson 
Peter Andrae 
Tomas Peterson 
Niklas Gustafsson 
Helen Nilsson 
Peter Högberg 

Daniel Nestor 
Eva Berglund 
Lis-Astrid Andersson 
Kenneth Björklund 
Emil Larsson 
Petra Whidotti 
Lars Johansson 
Peter Fjällgård 

 
___________________ 
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Kommunchefsberedningen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2020-03-20

15

Årsbokslut  2019

Dnr  2020/00020

Kommunchefsberedningens  beslut

Koi'nmunchefsberedningen  föreslår  direktionen  att anta  årsredovisning  för

2019.

Sammanfattning

Under  2019  har  arbetet  med  att  förtydliga  driftsstrukturen  respektive

utvecklingsstrukturen  fortsatt  vilket  under  året  medfört  en allt  mer  stabil  drift

med  färre  störningar  och  samtidigt  mer  proaktivt  arbetssätt  där  utveckling

bedrivs  parallellt  med  driften  i sy'fte  att ständigt  förbättra  både  funktion  och

stabilitet.  En  tydlig  effekt  av arbetet  är att antal  ärenden  soin  är av den

allvarliglietsgraden  att de måste  hanteras  av Itsams  linje  tre har  halverats

under  året.  Förutom  den  rippenbara  vinsten  med  mer  stabil  drift  medför  det

också  att allt  mer  resurser  kan  läggas  på utveckling  för  att skapa

förutsättningar  för  och  stödja  medlemskommunernas  digitalisering.  En

framgångsfaktor  i arbetet  har  varit  fokusen  på ett  gemensamt  Itsam  och

organisationens  roll  som  medlemskommunernas  it-  avdelning  och  däri'ned  en

del  av de kommunala  kärnverksamheterna.

Ett  stort  arbete  har  lagts  ner  på att skapa  en regelbundenhet  och  utveckling

av samverkan  med  de olika  delarna  av medlemskornmunerna.  Arbetet  sker  i

första  hand  via  de arbetsgnupper,  indelade  efter  'Junktion,  som  finns

gemensamt  mellan  kommunerna  och  Itsam.  Som  komplement  till  arbetet

med  arbetsgmpper  och  styrgrupper  har  projektmodellen  utvecklats  vidare

och  Itsams  projektledare  driver  idag  utvecklingsarbeten  i allt  från

upphandling  av nya  system  till  fibeiutbyggnad.

Strukturen  och  ärendeprocessen  för  direktionen  utvecklades  under  2018  och

har  sedan  förfinats  vidare  under  2019.  En  viktig  del  i denna  process  är att

kommundirektörerna  idag  i praktiken  har  en beredande  roll  där samtliga

ärenden  som  ska  beslutas  av direktionen  hanteras.  Vidare  har  Itsams

revisorer  genomfört  en granskning  gällande  styrningen  av Itsam  som

presenterades  i slutet  av året.  Denna  visar  på att det  i grunden  finns  en tydlig

struktur  men  självklart  finns  utvecklingsområden  som  kommer  beaktas  under

2020.

Justerandes  sign Utdragsbestyrkande
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Kommunchefsberedningen

Den  positiva  trend  när  det  gäller  möjligheten  till  att  rekrytera  kompetent

personal  som  inleddes  i och  med  beslut  om  byte  av lokaler  till  Linköping  har

fortsatt  under  året  och  gett  ännu  större  resultat  efter  att  bytet  av  lokaler

faktiskt  genomfördes  i slutet  av september.  Det  har  skett  en viss  ökning  i

omsättning  av personal  vilket  inte  var  oväntat  då i princip  all  personal  initialt

valde  att  följa  med  till  Linköping.

Under  2019  har  arbetet  med  att  skapa  en mer  ordnad  och  transparens

ekonomi  fortsatt.  Controller  som  köps  in från  Åtvidabergs  kommun  har,

tillsammans  med  ekonomiassistent  på  Itsam  förtydligat  och  tydliggjort

Itsams  ekonomiska  flöde.  Detta  har  gjort  det  möjligt  med  bättre  prognoser

och  resultatet  av arbetet  kommer  bli  ännu  tydligare  rinder  2020  då det  efter

hand  kommer  vara  lättare  att  göra  jämförelser  över  tid.

Beslutsunderlag

Årsredovisning  2019

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

IJus'randessgn
Utdragsbestyrkande
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Itsam

Arsredovisning  2019
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Förvaltningsberättelse

Kommunalförbundet  Itsam  avlämnar  här  årsredovisning  för  verksamhetsåret  2019.
Årsredovisningen  syftar  till att ge läsaren en översiktlig  redogörelse  för utvecklingen  av Itsams
verksamhet.

Itsams  syfte

Itsams uppdrag  är att svara för it-verksamheten  i medlemskommunerna  och samtliga  därmed
förbundna  frågor  liksom  investeringar.  Detta  förverkligas  genom  följande  punkter:
1.  Itsam  ger medlemskommunerna  en gemensam  it-organisation  med bred och djup

kompetens.

2. Itsam  ska leverera  funktion  och vara en betjänande  och informerande  stödverksamhet.
3. ItsamskapåuppdragbyggautfibernätettillmedIemskommunernasinvånare.

4. Itsam  ska vara medlemskommunernas  beställarkompetens  när det  gäller  it-relaterade  frågor.
5. Itsam  ska vara en katalysator  för  medlemskommunernas  digitaliseringsarbete.

Sammanfattande  kommentarer  och måluppfyllelse

Under  2019 har arbetet  med att  förtydliga  driftsstrukturen  respektive  utveckIingsstrukturen  fortsatt
vilket  under  året  medfört  en allt mer  stabil  drift  med färre  störningar  och samtidigt  mer  proaktivt
arbetssätt  där  utveckling  bedrivs  parallellt  med driften  i syfte  att ständigt  förbättra  både  funktion  och
stabilitet.  En tydlig  effekt  av arbetet  är att  antal  ärenden  som är av den allvarlighetsgraden  att de
måste  hanteras  av Itsams  linje  tre har halverats  under  året. Förutom  den uppenbara  vinsten  med
mer  stabil  drift  medför  det också att  allt  mer  resurser  kan läggas på utveckling  för  att skapa
förutsättningar  för  och stödja  medlemskommunernas  digitalisering.  En framgångsfaktor  i arbetet  har
varit  fokusen  på ett  gemensamt  Itsam och organisationens  roll som medlemskommunernas  it-
avdelning  och därmed  en del av de kommunala  kärnverksamheterna.

Ett stort  arbete  har lagts ner på att  skapa en regelbundenhet  och utveckling  av samverkan  med de
olika  delarna  av medlemskommunerna.  Arbetet  sker i första  hand via de arbetsgrupper,  indelade
efter  funktion,  som finns gemensamt  mellan  kommunerna  och Itsam.  Som komplement  till  arbetet
med arbetsgrupper  och styrgrupper  har projektmodellen  utvecklats  vidare  och Itsams  projektledare
driver  idag utvecklingsarbeten  i allt  från  upphandling  av nya system  till  fiberutbyggnad.

Strukturen  och ärendeprocessen  för  direktionen  utvecklades  under  2018  och har  sedan  förfinats
vidare  under  2019.  En viktig  deli  denna  process  är att kommundirektörerna  idag i praktiken  har en
beredande  roll där  samtliga  ärenden  som ska beslutas  av direktionen  hanteras.  Vidare  har Itsams
revisorer  genomfört  en granskning  gällande  styrningen  av Itsam som presenterades  i slutet  av  året.
Denna visar på att det i grunden finns en tydlig struktur men självklart  finns  utvecklin@sområden  som
kommer  beaktas  under  2020.

Den positiva  trend  när det  gäller  möjigheten  till  att rekrytera  kompetent  personal  som inleddes  i och
med beslut  om byte  av lokaler  till Linköping  har  fortsatt  under  året  och gett  ännu  större  resultat  efter
att bytet  av lokaler  faktiskt  genomfördes  i slutet  av september.  Det har skett  en viss ökning  i
omsättning  av personal  vilket  inte  var  oväntat  då i princip  all personal  initialt  valde  att  följa  med till
Linköping.

Under  2019 har arbetet  med att  skapa en mer  ordnad  och transparens  ekonomi  fortsatt.  Controller
som köps in från  Åtvidabergs  kommun  har, tillsammans  med ekonomiassistent  på Itsam  förtydligat
och tydliggjort  Itsams  ekonomiska  flöde.  Detta  har  gjort  det  möj1igt  med bättre  prognoser  och

Kommunalförbundet  Itsam,  Storgatan  36A,  590  36 Kisa
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resultatet  av arbetet  kommer  bli ännu tydligare  under  2020 då det  efter  hand kommer  vara lättare
att  göra  jämförelser  över  tid.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelsen  bedöms  vara god med undantag  av det  ekonomiska  målet  som inte  uppfylls.  Detta
på grund  av den förlust  som implementering  av ny skrivarlösning  fört  med sig, vilket  Itsams  direktion
beslutade  skulle  belasta  Itsams  resultat.  Vidare  har det  framkommit  en rad otydlighet  i hantering  av
projektledartid  gällande  fiberprojekt  i Åtvidaberg  under  åren 2014-2017.  Detta  har medfört
kostnader  som inte  går att  härleda  till  beslut  eller  faktiska  arbeten  och som därfi5r  krediterats
Åtvidabergs  kommun.

Viktiga  händelser  under  året

* Beslut  om att  investera  i, istället  för  att  leasa, klienter  (datorer)  för  både elever  och anställd
personal  fattades.

*  Byte av skrivarlösning  genomfördes.

* Tillfälliga kontorsplatser hyrdes på grund av den dåliga arbetsmiJön i Bexhuset.
*  Beslut  om förändring  av fördelning  av Itsams  anslag  fattades  men blockerades  av Kinda

kommun.

*  ItsambytteIokaIerfrånBexhusetiKisatiIITeknikringen9iLinköping.

*  InvesteringavaccesspunkterochswitcharförattundvikajämföreIsevishögre

leasingkostnader.

*  Upphandling  av socialtjänstsystem  genomfördes,  avtal  tecknades  ifebruari  2020.
*  Upphandling  av ärendehanteringssystem  genomfördes,  avtal  tecknades  iseptember  2019.
*  Fiberutbyggnadsprojekt  inleddes  i Boxholm,  Kinda och Åtvidaberg.

* NystrukturförverksamhetsplanerochverksamhetsuppföJninghartagitsfram.

Viktiga  händelser  efter  årets  slut

I mitten  av mars  blev spridningen  av det  nya coronaviruset  större  vilket  påverkar  Itsams  arbete.
Itsams  personal  uppmanas  att  jobba  hemifrån  i så stor  utsträckning  som möjigt  för  att  säkerställa
verksamheten  över  tid.  Detta  ska i sak inte  påverka  verksamheten  och arbetet  bedrivs  i övrigt  som

vanligt.

Då verksamheterna  i kommunerna  påverkas  kan det bli aktuellt  att  göra omprioriteringar  vilket  kan
påverka  de uppsatta  verksamhetsmålen  för  2020.  Detsamma  gäller  vid en stor  smittspridning  bland
Itsams  personal.

Kommunalförbundet  Itsam,  Storgatan  36A,  590  36 Kisa

Tel:  0494  -  197  00, Fax: 0494-197  99, Org  nr: 222000  -  2584
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Kommunalförbundets  ekonomi

Under  året  har  arbetet  fortsatt  med  att  öka transparensen,  få en tydlig  styrning  av ekonomin  samt
öka den  ekonomiska  medvetenheten  i organisationen.  Grundläggande  ekonomiska  termer  har  gåtts
igenom  på de olika  avdelningarnas  arbetsplatsträffar  och uppföljningsmöten  har  hållits  med
ansvariga  chefer.  Kodplanen  har  bearbetats  under  2019  för  att  till  fullo  tillämpas  under  2020.
Periodisering  av intäkter  och kostnader  bedöms  som god. Den ekonomiska  medvetenheten  har  ökat
där  övrig  personal  har  blivit  merinsatt  i de ekonomiska  frågeställningarna.  Arbetet  har  dock  inte
slutförts  ännu  och kommer  därför  även  fortgå  under  2020  för  att  kunna  uppnå  de internt  ställda
förväntningarna  inom  ekonomistyrning.  Det  fortsatta  arbetet  kommer  2020  därför  fokusera  på:

*  Fortsatt  genomlysning  av kommunalförbundets  kostnadsmassa  för  att  få en ökad
transparens  i debitering  till  medlemskommunerna.  Innehålli  grundanslag  kommer  att  ses
över på detaJnivå.

*  ProduktansvarigakommerattutsesfördeoIikasystemochtjänstersom

kommunalförbundet  levererar  till  medlemskommunerna.  Produktansvarig  förväntas  ha både
god  teknisk  samt  ekonomisk  insikt  i det  system  eller  tjänst  som  den ansvarar  för.

*  Fördjupad  ekonomiutbildning  kommer  hållas  för  dem  i personalen  som  kommer  utses  till
produktansvariga.

*  Förenklade  månatliga  bokslut  kommer  upprättas  och rapporteras  till  direktionen.

Periodens  resultat  och  jämförelse  med  budget,  prognos  samt  föregående  år

Årets  resultat  uppgår  till  -933  Tkr  vilket  är 1476  Tkr  sämre  än prognosen  per  tertial  två,  2 794  Tkr
under  budgeterat  överskott  och 2 662  Tkr  lägre  än 2018-års  resultat.

Differensen  om 1476  Tkr  från  prognosen  som  gjordes  per  tertia1  två beror  framför  aHt på:
*  Kommunalförbundet  gjorde  i slutet  av året  en överenskornmelse  med  Åtvidabergs  kommun

om att  kreditera  kommunens  kostnader,  det  vill  säga minska  kommunalförbundets  intäkter,
för  projektledning  för  åren  2014-2019  motsvarande  hälften  av det  överdrag  gentemot
budget  som  gjorts  vilket  motsvarar  1343  Tkr. Posten  redovisas  som  jämförelsestörande.

Differensen  om 2 794  Tkr  mot  budgeterat  resultat  förklaras  i huvudsak  av:
*  En nettoförlust  för  utskriftstjänster  om 1420  Tkr  som  förklaras  av en ny upphandling  som

sedan  fick  omförhandlas  under  året.  Itsam  har  under  årets  första  åtta  månader  betalat
leverantören  enligt  den  ursprungliga  upphandlingen  medan  kommunerna  för  hela året  har
betalat  Itsam  enligt  de priser  som  för  Itsams  del började  gälla  först  från  och med  september.

*  Intäkter  avseende  levererade  projektIedartjänster  till  Åtvidaberg  under  åren  2014-2019  har
debiterats  med  1343  Tkr  under  2019.

Awikelsen  om 2 662  Tkr  mot  föregående  år förklaras  framför  allt  av:
*  Förlusten  för  skrivartjänster  har  ökat  med  1036  Tkr.
*  Microsoft  har  ändrat  sin prissättning  förlicenser  avseende  användarkonton,  på helårsbasis

motsvarande  2 052  Tkr  vilket  under  2019  ger ett  genomslag  om ca 1000  Tkr. Itsam  har  under
2019  inte  justerat  prissättningen  gentemot  kommunerna.

*  KommunalförbundetharföråretssistakvartaIhaftdubblalokaIkostnaderiochmedfIytttiII

Linköping,  til)kommande  kostnad  motsvarar  440  Tkr.

Kommunalförbundet  Itsam,  Storgatan  36A,  590  36 Kisa
Te1:0494  -  197  00, Fax: 0494  -  197  99, Org  nr: 222000  -  2584
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Itsams resultat  har varierat  över de senaste fem åren vilket  tyder  på instabilitet  i den ekonomiska
hanteringen  och styrningen  samt att det är av yttersta  vikt att övrig  organisation  förstår  vilka
ekonomiska  konsekvenser  tagna beslut  får. Genom förbättrad  internkontroll,  tydligare  struktur  och
detaljerad  budget  finns  förutsättningar  för  en stabilare  ekonomistyrning  framöver.

2019 2018 2017 2016 2015
Resultat  som  del  av omsättning  exkl  kostnader  för

fiberutbyggnad  (mål  3% för  åren  2015-2018,  2% för  år 2019).

-0,96% 1,9% 3,7% 1,O% 4,8%

Kommunalförbundet  Itsam,  Storgatan  36A, 590 36 Kisa
Tel: 0j1'34 -  197  00, Fax: 0494  -  197  99, Org nr: 2220D0  -  2584
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Personal

Vid utgången  av 2019  var  52 personer  anställda  på Itsam  varav  29% kvinnor  och  71% män.
Anledningen  till  det  något  lägre  antal  anställda  vid  jämförelse  mot  utgången  av 2018  beror  på att
kommunalförbundet  hyrt  in en projektledare  istället  för  att  anställa  samt  en vakant  tjänst.

Antal  anställda 20191231 20181231 20191231 20181231

Kvinnor 15 17 29% 31%

Män 37 37 71% 69%

Totalt 52 54 IOO% IOO%

Kommunalförbundet  sjukskrivningstal  har  under  året  mer  än halverats  och är idag  nere  på en något
lägre  än medelsnittet  och klart  lägre  än snittet  för  övrig  kommunal  verksamhet.  I och med  det
förbättrade  rekryteringsläget  har  arbetsbelastningen  kunnat  minskas  och därmed  har  sjukskrivningar
på grund  av utmattningssymptom  helt  eliminerats.  Sjukfrånvaron  har  minskat  för  både  män  och
kvinnori  alla åldersgrupper  med  undantag  för  anställda  över  50. Denna  grupp  har  dock  fortfarande
den lägsta  sjukfrånvaron  och ökningen  beror  endast  på att  det  var  mycket  låg nivå 2018.

En viktig  faktor  för  att  förbättra  arbetsmiljön  är bytet  av lokaler  som  genomfördes  i slutet  av
september.  oå framför  allt  ventilationen  Var undermålig  itidigare  lokaler  har  de nya lokalerna
medfört  en markant  förbättring  i arbetsmiljön.

Den fackliga  samverkan  har  fortsatt  enligt  den  samverkansplan  som  togs  fram  2017  och även  arbete
med  att  genomföra  skyddsronder  har  fortsatt.  Bytet  av lokaler  har  medfört  att  de fysiska
arbetsmiljöproblem  som påtalats  av skyddsombud  tidigare  år inte  längre  finns  kvar.  Även  den

psykosociala miJön har förbättrats  tack vare nyrekrytering  av personal med hög kompetens.  Vidare
har  det  under  2019  lagts  stor  kraft  vid  arbetet  med  att  skapa  ett  gemensamt  Itsam  där  alla hjälps  åt.
Detta värdegrundsarbete  stärker Itsams varumärke  och förbättrar  arbetsmi5ön  ytterligare.

Löpande  personalvårdande  aktiviteter  genomförs  i samverkan  med  personalklubben  "Trivsam"
Aktiviteterna  beståri  allt  ifrån  stegtävlingar  till  uppmärksammande  av bröstcancer  och olika
trivselsammankomster.

Kommunalförbundet  Itsam,  Storgatan  36A,  590  36 Kisa
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Sjukfrånvaro Uttryckt  i procent  av 2019 2018 2017 2016

Total  sjukfrånvaro Sammanlagd  ordinarie  arbetstid 3,0% 6,3% 5 1% 2,7%

Långtidssjukfrånvaro  (60 dgr  eller  mer) Total  sjukfrånvaro 21,0% 43,4% 24,5% O,O%

Sjukfrånvaro  för  kvinnor

Sammanlagd  ordinarie  arbetstid

för  kvinnor 3,8% 6,9% 5,2% 3,6%

Sjukfrånvaro  för  män

Sammanlagd  ordinarie  arbetstid

för  män 2,6% 6,0% 5,0% 2,2%

Sjukfrånvaro  för  anställda,  29 år eller

yngre

Sammanlagd  ordinarie  arbetstid

för  anställda,

29 år eller  yngre 2,1% 4,1% 5,6% 4,2%

Sjukfrånvaro  för  anställda,  30-49  år

Sammanlagd  ordinarie  arbetstid

för  anställda,

30-49  år 3,8% 8,9% 6,7% 3,1%

Sjukfrånvaro  för  anställda,  50 år eller

äldre

Sammanlagd  ordinarie  arbetstid

för  anställda,

50 år eller  äldre

I

2,4% 1,6% 2,0% 1,4%

Kommunalförbundet  Itsam,  Storgatan  36A,  590  36 Kisa

Tel:  0494  -  197  00, Fax: 0494-197  99, Org  nr: 222000  -  2584
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Verksamheterna

Strategi  och Projekt

Strategi  och Projekt  består  av verksamhetsutveckIare,  verksamhetskoordinatorer,  som är en del  av
BRM-funktionen,  samt  projektledare.  Verksamhetskoordinatorerna  arbetar  dels med  att
sammanhålla  arbetet  med  Itsams  arbetsgrupper  samt  de styrgrupper  som anordnas  två  gånger  per  år
och  förvaltning.  Arbetet  under  året  har  legat  i fokus  på att  tillsammans  med  våra  arbetsgrupper,
strukturera  och förbättra  flödet  och kommunikationen  mellan  Itsam  och  verksamheterna.  Ett arbete
som  även  kommer  att  pågå under  hela 2020  och som  finns  med  i verksamhetsplanen.  Projektledarna
arbetar  med  de uppdrag  som  styrgrupperna  har  beslutat  om att  Itsam  ska arbeta  med.  Det  gäller  allt
från  uppgradering  av system,  fiberprojekt  eller  förstudie  inför  ny upphandling.  Itsams
verksamhetsutveckIare  är med  och utvecklar  en plattform  i ett  EU-projekt  samt  driver  utvecklingen
av verksamheten  inom  Barn-  och utbildning.

Boxholm  fiber  2019  - ElJ

Boxholms  kommun  har  ansökt  om och blivit  beviljade  EU-projektstöd  från  Landsbygdsprogrammet
2014-2020  för  anläggande  av ett  fibernät  inom  ett  väl avgränsat  projektområde  på landsbygden  i
Boxholms  och Mjölby  kommuner.

Projektet  omfattar  fiberanslutning  av cirka  200  fastigheter  med  folkbokförda  personer  inom  det
angivna  projektområdet.  I samband  med  EU-projektet  kommer  även närmare  200  fritidsfastigheter
att  erbjudas  fiberanslutning.

Projektet  genomförs  enligt  Itsams  projektmodell  och med  projektledarresurs  från  Itsam.  Övriga
resurser  i projektet  kommer  från  Itsam,  Boxholms  kommun  och upphandlade  entreprenörer.

Projektets  uppstart  gjordes  i mars  2019  och befinner  sig nu i starten  av genomförandefasen  vilket
betyder att grävning och förläggning av fiber just påbö2ats. Projektavslut för EU-projektet är planerat
till  slutet  av 2020.

Kinda  kommun

Projekt  Kisa tmort.

Projektet  harlöpt  på under  året  och äri  avslutningsfasen.  De som  har  beställt  fiberanslutning  i
projektet  är inkopplade,  ett  fåtal  anslutningar  kvarstår  dock  att  utföras  beroende  på problem  med
gammal  dokumentation  samt  extrema  markförhållanden.  Det  kommer  genomföras  en kampanj  för
de 30 talet  kunder  som  kommit  in med  beställningar  under  projektets  gång.  Sammantaget  rör  det  sig
om  900  -  1000  anslutningar.

Kinda  kommun,  Opphem

Ett byalag  som  visat  stort  intresse  med  cirka  100  anslutningsmöjigheter,  kommunen  har  beslutat  att
Opphem  ska byggasiflera  etapper,  därvi  2019  börjat  projektera  första  etappen  vilket  inkluderar
cirka  60 anslutningsmöjIigheter  byggnationsstart  kommer  ske våren  2020.

Åtvidabergs  Kommun

Projekt  Åtvidabergs  Landsbygd

Åtvidabergs  kommun  har  gett  Itsam  i uppdrag  att  planera  och genomföra  fiberutveckling  på
Åtvidabergs  landsbygd.  Målet  är att  fastigheter  ska ges möjlighet  att  ansluta  till  fiber  inom  ramen  för
projektet.  Projektet  påbörjades  2019  och beräknas  pågå under  3 år. Sammantaget  rör  detta  sig om
ungefär  1000  ansIutningsmöjIigheter.

Kommunalförbundet  Itsam,  Storgatan  36A,  590  36 Kisa
Te1:0494  -  197  00, Fax: 0494-197  99, Org  nr:  222000  -  2584
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Åtvidabergs  kommun
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ProjektÅtvidaberg  tätort  äri  avslutsfasen.  Alla kunder  är anslutna.  Det  som kvarståri  projektet  är
dokumentation  samt  ett  projektavslut  med  tillhörande  rapport.

A/V  och Digitala  klassrum
Projektet  ska upphandla en partner  för tillhandahållande  av A/V-produkter  och digitala
klassrumslösningar.  Den partner  som upphandlas  ska även  stå för  service  och underhåll.
Projektet  är i planeringsfas  och beräknas  klart  under  hösten  2020.

Imp)ementation  Print-  och  dokumentstyrning

Arbetet  med  att  införa  ny version  av follow-print  har  avslutats  under  årets  sista  kvartal  och  samtliga
gamla  skrivare  har  byts  ut mot  nya modeller.

Ny  Digital  Plattform

Nya licenser  för  Office  i form  av hybridlicenser  som  tillåter  övergång  till  Office  365  teckandes  under
våren.  Efter  att  förstudien  avslutades  2019-03-30  har  arbetet  gått  över  i en implementationsfas  som
till  mångt  och mycket  har  fokuserat  på den  tekiska  implementationen  samt  informationshantering.
Efter  detta  kommer  projektet  gå vidare  till  att  under  2020  börja  med  testanvändare  på Itsam  och
även  sedan  hos några  av våra  medlemskommuner.  Projektet  förväntas  pågå under  hela  2020  samt
under  2021.

Skolsystemet  IST

Styrgruppen  förlST  projektet  beslutade  på mötet  2019-05-14  att  godkänna  det  förslag  på tidsplan
som  presenterats  (framtagen  av IST och IST arbetsgrupp).
Tidsplanen  innehåller:

- Plan/Datum  för saknade moduler
- Projektavslut  för redan införda moduler  (med kvarvarande restlista över  fel/punkter  som  kan

kopplas  till  avtalet,  arbetsgruppen  och IST jobbar  vidare  med  dessa punkter)
- Datum  förtänkt  leveransgodkännande  gällande  hela projektet.

- Under slutet av 2019 påbörjades två delprojekt  enligt beslutad införandeplan,  "IKE  GR/GY"
och "IST  Admin  FSK". Dessa delar  är planerade  att  vara  iskarp  drift  per  2020-02-01.

- Övriga  delar  ser  ut att  kunna  följa  den beslutade  införandeplanen.

Slutföra  införandeprojekt  ITSAM 2019/2020
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Evikomp

Evikomp  är ett  länsgemensamt  ESF-projekt  (Europeiska  socialfonden)  mellan  samtliga  13  kommuner  i
Östergötland,  Region  Östergötland  och Kommunalförbundet  Itsam.  Projektet  syftar  till
kompetensutveckling  för  personal  inom  vård  och omsorg.  Det  ska också  bidra  till  att  möta  nuvarande
och framtida  behov  av kompetens  inom  kommunala  vård-  och  omsorgsverksamheter.

En flexibel  lärandemodell  utvecklas  och genomförs  lärarlett  på arbetsplatsen  och/eller  online  via en
webbplattform.  Itsams  deli  projektet  har  varit  att  utveckla  denna  plattform  och merparten  av detta
utvecklingsarbete  har  skett  under  2019.  I plattformen  loggar  projektets  deltagare  in för  att  göra
lektioner  med  filmer  och annat  material  samt  för  att  registrera  och attestera  sin tid  i projektet.
Evikomp  är det  första  ESF-projektet  i Sverige  som på detta  sätt  har  använt  sig av digital
tidsregistrering.

Upphandling  av socialtjänstsystem

Under  året  har  ett  stort  arbete  gjorts  tillsammans  med  våra  medlemskommuner  med  arbetet  kring
nytt  avtal  gällande  Procapita/lifecare.  Projektet  avslutas  under  första  kvartalet 2020  då avtal  skrivs.

Besökssystem

Projeket  har  haft  tekniska  problem  under  hela  året.  Kontakt  med  leverantören  för  systemet,  Visitlog,
har  hållits  både  från  kommunerna  och  från  Itsam.  En förbättrad  lösning  är på gång  under  slutet  av
2019  och förväntas  implementeras  och  driftas  under  första  kvartalet  2020  då även  projektet
beräknas  avslutas.

Teknikavdelningen

Drift  av och återetableringari  kommunernas  passiva  fibernät
Itsam  är för  majoriteten  av medlemskommunerna  också  nätoperatör  för  det  passiva  nätet  enligt
lagda  uppdrag.  Uppdragen  innebär  i huvudsak  avhjälpande  underhåll  vid skador  på nätet  samt
förvaltning  av nätets  dokumentation.  Under  2019  har ett  ökat  fokus  lagts  på att  åtgärda
kvalitetsbrister  i gammal  dokumentation,  ett  arbete  som är planerat  att  fortsätta  under  kommande
å r.

Fastighetsägare  som  vill  ansluta  till  en medlemskommuns  passiva  fibernät  för  att  få en
bredbandsanslutning  efter  det initiala fiberutbyggnadsprojektets  avslut kan få det @enom en så
kallad  återetablering.  Återetableringar  utförs  av Itsam  på kommunens  uppdrag.  Under  2019  har
anta)et  utförda  återetableringar  ökat  jämfört  med  tidigare  år.

Kommunalförbundet  Itsam,  Storgatan  36A,  590  36 Kisa
Tel:  0494  -  197  00, Fax: 0494-197  99, Org  nr:  222000  -  2584
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Antal  återetableringar
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SITHS/HSA
Under  2019  har  SITHS-organisationen  inom  Itsam  och några  utvalda  kommuner  varit  föremål  för
revision  från  Ineras  centrala  SITHS PA. Revisionen  hittade,  utifrån  SITHS PA:s definition,  sju mindre
awikelser  där  Itsam  tog  fram  åtgärder  för  att  rätta  ti1l awikelserna.  Dessa är nu genomförda  och
revisionen  är avslutad  med  godkänt  resultat.

Teknik

Under  2019  har ett  ökat  fokus  lagts  på åtgärder  för  ökad  tillgänglighet  och ökad  effektivitet  i den
gemensamma  it-infrastrukturen  för  att  möta  medlemskommunernas  förväntningar  inom  området.
Det  har  resulterat  i en positiv  utvecklingstrend  som  förväntas  fortsätta  under  kommande  år genom
aktiv  förvaltning  och utveckling  av it-infrastrukturen  samt  genom  utveckling  av organisationen  med
arbetssätt.  Organisationen  har  under  2019  förstärkts  genom  rekryteringar,  utbildning  och minskad
långtidsfrånvaro.

Den gemensamma  it-infrastrukturen  fortsätter  att  bli mer  finmaskig  genom  fortsatta  utbyggnad  av
det  gemensamma  kommunala  nätet,  vilket  syns genom  prognostiserade  ökningar  av både  trådlösa
accesspunkter  och ökningar  i antalet  aktiva  switchportar  i accessnät.

Antal  trådlösa  accesspunkter
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Antal  aktiva  switchportar
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Telefoni

Itsam levererar  en gemensam  telefoniplattform  till  alla medlemskommuner  förutom  Vimmerby  samt
till  Vadstena  kommun.  Vimmerby  kommun  använder  en tjänstebaserad  lösning  från en regionalt
upphandlad  leverantör  för  Kalmars  region.  Under  året  har nytt  regionalt  teletrafikavtal  tagits  i drift
för  medlemskommunerna  i Ostergötland  samt  Vadstena.  Avtalet  kommer  att medföra  generellt  lägre
kostnader  för  medlemskommunerna  som är knutna  till  avtalet.

Precis som tidigare  år ökar  antalet  mobila  enheter  såväl som antalet  abonnemang.  Mobila
smartphones  blir  mer  och mer  ett  arbetsredskap  för  kommunanställda  utöver  att  vara en telefon
som påskyndar  övergången  från  fasta  telefoner  till  mobila.

Säkerhet

Under  2019  har  förvaltningen  och utvecklingen  av säkerhetspIattformen  fortsatt  för  att säkerställa  it-
säkerhetsarbetet  inom  områdena  sekretess,  tillgänglighet,  riktighet  och spårbarhet  för  att möta  den
ständigt  ökande  hotbilden.

Användaravdelningen

Serviceteknikerna  hanterar  felavhjälpning  eller förfrågningar  som  kräver  fysisk tillgång  till
arbetsplatsen  och de lokaler  som utrustningen  är placerad  i. Serviceteknikerna  hjälper  även till
med hela kIientarbetspIatsens  livscykel,  från planering,  inköp,  leverans,  drift  och förvaltning  till
slutlig  aweckling.  Detta  bildar  sammantaget  en effektiv  och flexibel  hantering  av it-utrustning
vilket förutom  sänkta  livscykelkostnader  även ger ökad effektivitet  och  produktivitet  för
verksamheterna.  Under  2020 kommer  även installationer  och konfigurationer  av nätverk  och
kommunikationsutrustning  att  vara en del av serviceteknikernas  arbete.

Den 31:a december  2019  fanns  det totalt  7 542 datorer  i medlemskommunerna.  Datorerna  följer
en livscykel  som innebär  att de byts ut vart  tredje  till  fjärde  år och har garantier  kopplade  till  sig
under  hela denna  tid.

Kommunalförbundet  Itsam,  Storgatan  36A,  590  36 Kisa
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Datorarbetsplatser  per  2019-12-31

Fördelningen  mellan  olika  typer  av  enheter:

s Bärbara  s Stationära

Trenden  fortsätter  att  bärbara  enheter  ofö  läsplattor  ökar  mot  statiorföra  enheter.

Servicedesk  svarar  för  support  till  medlemskommunerna  och är användarnas  primära  kontaktyta  för
it-relaterade  frågor.  Servicedesk  tar  emot  samtliga  ärenden  från  användare  via telefon,  e-post  eller
webbportal,  registrerar  dessa i ärendehanteringssystemet  och de ärenden  som servicedesk  inte  löser
koordinerar  de vidare  till  övriga  grupperinom  Itsam.

Med  hjälp  av e-post  och webbportal  kan  verksamheten  anmäla  sitt ärende  dygnet  runt.
Användaren  kan själv  följa  sitt  ärende  via servicedesksidan.  Växelfunktionen  för  Itsam  bemannas
även  den  av handläggare  inom  servicedesk.

Under  året  förändrades  verksamheten  i och med  införandet  av en second  line  funktion  som  bland
annat  ska ta hand om ärenden  som tar längre  tid, installationer  och svårare  felsökningar.
Funktionen  ska även vara ett stöd  både  för  first-  som third-  line. Denna  funktion  har varit
framgångsrik  och ett behov  finns  därför  att utöka  funktionen  framöver.  I och med flytten  till
Linköping  har studenter  som arbetar  under  tiden  som det är möten,  utbildningar  eller  låg
bemanning  kunnat  rekryteras.  När  vi ny personal  till  servicedesk  har rekryterats  har söktrycket
ökats med mer än tre gånBer  så många sökande när placeringsorten  är Mjärdevi.

För perioden  konstateras  att  Servicedesken  nått  77 procents  lösningsgrad  inom  en timme  från  det
att ärendet  registrerats.  Med  detta  uppfylls  målet  från  budget  2019  om  en  70  procentig
lösningsgrad.

Kommunalförbundet  Itsam,  Storgatan  36A,  590  36 Kisa
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Antalet  ärenden  har  under  de senaste  3 åren  legat  på ungefär  samma  nivå.

Avslutade  ärenden  till  Itsam  under  2019  jämfört  med  föregående  år.

Per år
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Precis  som tidigare  år ökar  antalet  mobila  enheter  såväl  som antalet  abonnemang.  Under  2019
fortsatte  implementationen  av MDM-funktionen  i alla Itsamkommuner.  Detta  säkrar  upp  den data
som Itsamkommunerna  hanterar  i sina mobila  enheter.  Användaren  beställer  sin mobiltelefon  via
leverantörens  e-shop.  När den sedan  levereras  är den  redan  ansluten  till MDM-verktyget.
Verifiering  av användaren  krävs  innan  den  går att  använda.  En förändring  som gjordes  under  slutet
av året var att det enbart  är de MDM-anslutna  enheterna  som har tillgång  till e-post-  och
kaIendersynkronisering.

Arkiv

I uppdraget  ingår  att  utöva  tillsyn,  ge råd,  stöd,  handledning  och utbi)dning  till
medlemskommunerna,  samt  att  förbereda  medlemskommunerna  på digital  ärendehantering  och
digital  långtidslagring.

Samverkan  internt  och externt  är en nyckelfråga  för  Itsam  Arkiv.  Att  lära av varandra,  dela
erfarenheter  och goda  exempel,  utnyttja  kompetenser  på rätt  sätt  och  slippa  att  göra  samma  arbete
flera  gånger  är något  som  vi dagligen  arbetar  aktivt  med.  Genom  att  medverka  och ta del av olika
regionala  och  nationella  projekt  kan vi erbjuda  våra  medlemskommuner  en spetskunskap  och en
frontposition  inom  arkivområdet.

Det  externa  intresset  för  Itsam  som  företeelse  och kommunalförbundet  som  driftsform  är stort.
Många  frågor  har  kommit  in från  olika  kommuner  och projekt  och Itsam  Arkiv  har  aktivt  arbetat  för
att  sprida  information  om fördelarna  med  denna  typ  av samverkan.

Mer detaJerad redovisning  av Itsam arkiv redovisas i separat årsberättelse  för denna verksamhet.

Dataskyddssamordning

Nytt  dataskyddsombud  anställdes  augusti  vilket  har  medfört  en omstart  och ny energi  i arbetena
gällande  dataskydd  samt  informationssäkerhetssamordning.  Arbetet  har  därefter  i första  hand
fokuserats  på att  stödja  kommunerna  utifrån  respektive  kommuns  förutsättningar  och tidigare
genomfört  arbete.  Syftet  är att  Itsam  ska vara  en stödfunktion  även  inom  detta  område  samt  hjälpa
kommunerna  att  säkerställa  att  personuppgifter  hanteras  på rätt  sätt  samt  vara  en samordnande
part  för  informationskIassningsarbetet  vilket  i mångt  och mycket  är en förutsättning  för  framtida
användande  av molntjänster.

Kommunalförbundet  Itsam,  Storgatan  36A,  590  36 Kisa
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Måluppfyllelse

Måluppfyllelsen  äri  grunden  god  men  överskottsmålet  nås inte  vilket  beror  på flera  faktorer  vilka  är
beskrivna  ovan.
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Resultatet  ska motsvara  2 % av omsättningen. 1

Att  målet  inte  uppfylls  förklaras  till  största  del av reducering
av projektIedarintäkter  för  åren  2014-2019  (1 343  Tkr)  samt
förlust  för  utskriftslösning  (1 420  Tkr).

50 % av serviceärenden  ska lösas inom  en timme. 5 Under  året  har  50 % av serviceärendena  lösts  inom  en timme.
80 % av serviceärendena  ska lösas inom  fem

arbetsdagar. 5

Under  året  har  85 % av serviceärendena  lösts  inom  fem
arbetsdagar.

70 % av Itsams  personal  ska uppfattat  att  de får  en
relevant  kompetensutveckIing. 5

I medarbetarenkäten  som genomfördes  9-17  december
anger  79 % av Itsam  medarbetare  att  påstående  "Jag
utvecklas  i mitt  arbete"  stämmer  bra eller  mycket  bra.

70 % av alla  ärenden  till  Itsam  ska lösas  av

serviceenheten. 5 Under  året  har  79%  av ärendena  lösts  av serviceenheten.

90 % av användarna  ska vara  nöjda  gällande

kompetens,  bemötande  och återkoppling. 3

Senaste  användarundersökningen  (Feb 2019)  var  82 % nöjda
med  kompetens,  90 % med  bemötande  och 74 % med
återkopplingen.

Felavhjälpningstid  servicedesk  70% inom  1 timme,

80% inom  1 dag, 90 % inom  3 dagar  och  95 % inom
1 vecka. 5

Utfallet  är 71%  inom  1 timme,  94% inom  1 dag, 98 % inom  3
dagar  och 99 % inom  1 vecka  för  helår  2019.

Felavhjälpningstid  servicetekniker  10%  inom  1
timme,  35% inom  1 dag,  60 % inom  3 dagar  och 75

% inom  1 vecka. 5

Utfallet  är 11%  inOm 1 timme,  32% !nOm 1 dag, 60 % !nOm  3
dagar  och 74 % inom  1 vecka  för  helår  2019.

Inventering  avseende  bassystem  och  dess

kostnader  ska vara  genomförda  isin  helhet. 3

Kartläggning  av system  genomförd.  Ekonomisk  inventering
påbörjad.

Ny strategi  för  aktiva  nät  ska vara  framtagen  för
edu,  adm  och tekniska  tillämpningar. 5

Genomlysning  genomförd  och strategi  för  arbetet  framöver
framtagen.

Ny strategi  för  systemdrift  ska vara  framtagen  för
edu,  adm  och  tekniska  tillämpningar. 5

' Genomlysning  genomförd  och strategi  för  arbetet  framöver
framtagen.

Ledningssystem  för  info-  och it-  säkerhet  ska vara
driftsatt  fullt  ut. 4

Riktlinjer  finns  i stor  omfattning  men  ska slutgiltigt  fastställas
och sammanställas  iledningssystem.

Dokumentation  av passiva  nät  ska vara  färdigställt

tiil  90 %. 3

Arbetet  fortskrider,  men  i lägre  takt  än planerat  pga
resursbrist.

Förbättrade  interna  processer  med  fokus  på

effektivitet  och kvalitet  ska vara  driftsatta. s

lncidenthanteringsprocess  framtagen.  Förtydligande  av
Itsams  huvudprocesser  (drift  respektive  utveckling)  har
genomförts.  CAB (Change  advisory  board)  har  återinförts.

DeIaktighetisamtIiga  fiberutbyggnadsprojekti

medlemskommunerna,  exklusive  Vimmerby

kommun. 5

Itsam  driver  ca 50 % av utbyggnadsprojekten  och är, i form  av
kommunens  kravställare  och  fibersamordning,  delaktig  i
Övriga.

Kommunalförbundet  Itsam,  Storgatan  36A,  590  36 Kisa
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Finansiella  rapporter  och  noter

Redovisningsprinciper

Kommunalförbundet  Itsams  redovisning  har  fullgjorts  enligt  god  redovisningssed.  Årsredovisningen
är upprättad  LKBR samt  rekommendationer  från  Rådet  för  kommunal  redovisning  (RKR). Kostnader
och intäkter  har  periodiserats.

Avskrivningar  görs  planenligt,  linjär  metod  baserat  på den  ekonomiska  livslängden  för  tillgångarna.
För tekniska  anläggningar  bedöms  denna  som  grundregel  till  tre  år medan  för  kommungemensamma
system  är avskrivningstiden  satt  efter  avtalstiden,  inklusive  eventuellt  optionsår.

Avskrivningarna  görs  på anskaffningsvärdet.

Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp  i Tkr

Verksamhetens  huvudintäkter

Verksamhetens  sidointäkter

Verksamhetens  huvudkostnader

Verksamhetens  sidokostnader

Av-  och nedskrivningar

Verksamhetens  resultat

Finansiella  intäkter

Finansiella  kostnader

Resultat  efter  finansiella  poster

Jämförelsestörande  poster

Årets  resultat

'Exklusive  intäkter  och kostnader  för  fiberutbyggnad

Not

1

1

2

2

5

2019-12-31

98 343

1 578

-90 510

-1 578

- 7 302

534

410

-1 343

Prognos  T2"

97 218

o

- 88 775

o

-7 759

684

o

-141

543

201 8-1 2-31

go 943

15 362

-80 536

-15  362

-8 431

1977

o

-247

1 729

o

I 729

Budget

2019"

93 037

o

- 85 541

o

-5 570

1926

o

-65

1 861

o

1 861

Resultaträkningen  är ett  sammandrag  av kommunalförbundets  samtliga  intäkter  och kostnader
under  räkenskapsperioden.  Kommunalförbundet  visar  ett  negativt  resultat  om 933  Tkr.

Intäkter

Kommunalförbundets  största  inkomstkälla  är anslag  från  och  försäljning  av it-tjänster  till
medlemskommunerna  Kinda,  Ydre,  Boxholm,  Åtvidaberg,  Ödeshög  och  Vimmerby.  Förutom
åtaganden  gentemot  medlemskommunerna  förekommer  viss försäljning  till  Vadstena  kommun.
Itsam verkar bara på den kommunala marknaden och har således ingen försäJning till privata aktörer
eller  privatpersoner.

Kommunalförbundet  Itsam,  Storgatan  36A,  590  36 Kisa
Tel:  0494  -  197  00, Fax: 0494  -  197  99, Org  nr:  2220D0  -  2584
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Jämfört  med föregående  år har intäkterna  (exklusive  bredbandsutbyggnad  och jämförelsestörande

poster)  ökat  med 7 400 Tkr, vilket  motsvarar  en ökning  med 8,1 procent.  Intäktsökningen  beror  på

indexering  av kalkyler,  genomslag  avseende  serviceavgifter  för  mobiltelefoner  som infördes  2017,  en

mer  omfattande  projektverksamhet,  tydligare  ekonomisk  styrning  med bättre  kontroll  på flöden,

volymökningar  på accesspunkter  och switchar  samt  ökning  av antalet  genomförda

fiberåteretableringar.

Verksamhetens  kostnader

Verksamhetens  kostnader  uppgår  till  90 510 Tkr (exklusive  bredbandsutbyggnad)  vilket  innebär  att

kostnaderna  ökat  med 12,4  procent  jämfört  med föregående  år. Ökningen  består  i dyrare

Microsoftlicenser,  dubbla  hyror  under  sista kvartalet,  förlusttäckning  avseende  ny skrivarlösning

samt  personalförstärkningar  tack  vare  möjighet  att  rekrytera  efterfrågade  kompetenser.

Föregående  år behandlades  Microsoftlicenser  under  halva året  som en avskrivningskostnad  istället

för  som en verksamhetskostnad.

Kostnader  för  avskrivningar  uppgår  ti117 302 Tkr  vilket  är 1 129  Tkr lägre  än föregående  år. De lägre

avskrivningskostnaderna  är en nettoeffekt  att  Microsoftlicenser  under  hela år 2019 behandlats  som

en verksamhetskostnad,  jämfört  mot  2018  då de halva året  var  en avskrivningskostnad,  samt  att

avskrivningskostnaderna  under  2019  ökat  då kommunalförbundet  börjat  övergå  till  att investera  i

exempelvis  datorer  och accesspunkter  istället  för  att leasa dem.

Finansnetto

Finansiella  intäkter  för  perioden  uppgår  till  10  Tkr  och finansiella  kostnader  uppgår  till 131  Tkr.

Finansnettot  uppgår  således  till  -121  Tkr. De finansiella  kostnaderna  har minskat  med 116  Tkr  jämfört

mot  föregående  år vilket  är en nettoeffekt  av lägre räntekostnader  på lån (+36 Tkr), lägre kostnader

för  dröjsmålsränta  till  leverantörer  (+73  Tkr) samt  minskade  bankkostnader  (+8  Tkr).

Balanskrav

Om kostnaderna  överstiger  intäkterna  ett  visst  år, är kommunalförbund  skyldiga  att  återställa  det

negativa  resultatet  under  de närmast  följande  tre  åren. Det innebär  att  summan  av resultaten  de tre

efterföljande  åren måste  överstiga  det negativa  resultatet.  Itsam räknar  med att börja  återställa  det

negativa  baIanskravsresuItatet  från  augusti  2021 när kommunalförbundet  inte längre  behöver  betala

hyra för  den tidigare  kontorslokalen  i Kisa. Det negativa  balanskravsresuItatet  prognostiseras  vara

helt  återställt  under  2022.

I tabellen  visas balanskravsresultatet,  ackumulerad  återställningsplikt  samt  om återstäIIningspIikten

uppfyllts  eller  inte.

BalanskravsresuItatet  för  året  uppgår  till  -933 Tkr och återställning  krävs därmed.  Itsam har inget

återställningspliktigt  resultat  från  tidigare  år.

Belopp  i Tkr

Årets  resultat  enligt  resultaträkningen

Balanskravsresultat

Redovisat  resultat

-933

-933

Belopp  i Tkr

ÅterstäIIningspIiktigt  från  tidigare  år

Uppfylld  återställningsplikt

Total  återställningsplikt

2019

o

o

2018

o

Kommunalförbundet  Itsam,  Storgatan  36A,  590  36 Kisa
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Balansräkning

Balansräkning

Belopp  i Tkr

Tillgångar

Anläggningstiflgångar

Tekniska  anläggningar

Maskiner,  inventarier  och  fordon

Förbättringsutgifler  annans  fastighet

Pågående  investeringar

Immateriella  anläggningar

Summa  anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Lager

Koiristiga  fordringar

Kassa  och bank

Summa  omsättningstillgångar

Summa  tillgångar

Eget  kapital,  avsättningar  och  skulder

Eget  kapita1

Öwigt  eget  kapital

Årets  resultat

Summa  eget  kapital

Skulder

Långfristiga  skulder

Komristiga  skulder

Summa  skulder

Summa  eget  kapital,  avsättningar  och  skulder

Not

6

7

8

g

10

1l

12

2019-12-31

582

1 l 542

214

q ggg

3 419

17  756

1 009

39 882

3 056

4 3 947

61 703

13 406

-933

12473

14  306

34 924

49 230

61 703

2018-12-:31

1 282

7 779

o

o

1333

10  394

757

42 400

133

43 291

53 684

1l  677

1 729

13 406

o

40 278

40 278

53 684

Balansräkningen  är en sammanställning  av kommunalförbundets  til1gångar,  skulder  och eget  kapital
vid bokslutet.  Tillgångarna  visar  hur  kommunalförbundet  har  använt  sitt  kapital  fördelat  på
anläggnings-  och omsättningstillgångar.  Skulder  och eget  kapital  visar  hur  kapitalet  har  anskaffats
fördelat  på långfristiga  och kortfristiga  skulder  samt  eget  kapital.

Kommunalförbundet  Itsam,  Storgatan  36A,  590  36 Kisa
Tel:  0494  -  197  00, Fax: 0494-197  99,  Org  nr:  222000  -  2584
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Anläggningstillgångar

Tekniska  anläggningar  äri  kommunalförbundet  upptagna  till  ett  värde  om
582 Tkr och har sedan bokslutet  2018 minskat  med 699 Tkr vilket  motsvarar  årets  avskrivningar.

Maskiner,  inventarier  och fordon  äri  kommunalförbundet  upptagna  till  ett  värde  om 1l  542 och har
sedan  bokslutet  2018  ökat  med 3 763 Tkr. Periodens  nyanskaffningar,  9 086  Tkr, har ökat
tillgångarnas  värde  medan  årets  avskrivningar  har minskat  värdet  med 5 323 Tkr.

Förbättringsutgifter  annans  fastighet  har under  året  utförts  till  ett  värde  av 219 Tkr, efter  årets
avskrivningar  uppgår  det  upptagna  värdet  till  214 Tkr.

Pågående  investeringar  avseende  Office365  samt  ärendehanteringssystem  har upparbetats  till  ett
värde  av 1999  tkr.  lnvesteringsprojekten  kommer  fortlöpa  under  2020.

Immateriella  anläggningar  äri  kommunalförbundet  upptagna  till  ett  värde  av 3 419 Tkr  vilket  är en
ökning  med 2 086  Tkr  jämfört  med  föregående  år. Årets  nyanskaffningar  om 3 360 Tkr har ökat
värdet  med årets  avskrivningar  om 1274  tkr  har minskat  det.

Omsättningstillgångar

Lagret  har under  perioden  ökat  och uppgår  nu till  1009  Tkr  jämfört  mot  757 Tkriföregående
årsbokslut.  Lagerökningen  är en effekt  av att  man vill säkerställa  tillgång  till  det material  som behövs
i bredbandsutbyggnaden  samt  att  man lagerhåller  material  som kommunerna  tidigare  gjorde.

De kortfristiga  fordringarna  har under  perioden  minskat  med 2 518 Tkr  jämfört  mot  föregående  år
och uppgår  nu till  39 882 Tkr. Den största  posten  bland  de kortfristiga  fordringarna  är kundfordringar
om 29 960 Tkr.

Likvida medel  har ökat  med 2 923 Tkr  sedan årsbokslutet  och uppgår  nu ti113 056 Tkr. Ökningen
förklaras  av att  kommunalförbundet  precis  innan  årsskiftet  upptog  lån för  investeringar  som ska
finansieras  i början  av år 2020  till  ett  belopp  om 7 600 Tkr.

Eget  kapital  och soliditet

Det egna kapitalet  är skillnaden  mellan  tillgångar  och skulder.  Det utgörs  av periodens  resultat
sammanslaget  med tidigare  års ackumulerade  resultat.  Soliditeten  anger  hur  stor  andel  av
tillgångarna  som inte  är lånefinansierade.

Kommunalförbundets  eget  kapital  har minskat  med 933 Tkr  jämfört  mot  bokslut  2018  och uppgår  nu
till  12  473 Tkr. Kommunalförbundets  soliditet  har  därmed  försämrats  med 4,8 procentenheter  från
25,0 procent  vid årsbokslutet  2018  till  20,2 procent  vid utgången  av 2019. Med hänsyn  taget  till  de
lån som upptogs  precis  innan  årsskiftet  för  att  finansiera  ännu ej genomförda  investeringar  uppgår
den justerade  soliditeten  till 22,2%. Soliditeten  visar  kommunalförbundets  ekonomiska  styrka  på
lång sikt  och visar  hur  mycket  av tillgångarna  som är självfinansierade.  En hög soliditet  innebär  att  en
större  andel  av tillgångarna  finansierats  med eget  kapital.

Skulder

De långfristiga  skulderna  uppgår  till 14  306 Tkr och har under  perioden  ökat  med 14  306  Tkr och
beror  på att  kommuna1förbundet  under  året  tagit  upp lån för  att  finansiera  sina investeringar.  Total
låneskuld  uppgår  vid årsskiftet  till  19  200 Tkr varav  4 894 Tkr har  förts  om till  kortfristig  skuld  då de
förfaller  inom  ett  år.

Kommunalförbundet  Itsam,  Storgatan  36A,  590  36 Kisa
Tel:  0494  -  197  00, Fax: 0494-197  99, Org  nr: 222000  -  2584
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Kommunalförbundet  har  vid delårsbokslutet  kortfristiga  skulder  om 34 924  Tkr. De kortfristiga
skulderna  har  under  perioden  minskat  med  5 354  Tkr. De enskilt  största  posterna  är förutbetalda
intäkter  (16 143  Tkr),  leverantörsskulder  (5 814  Tkr)  samt  kortfristigt  banklån  (4 894  Tkr).

Kassaflödesanalys

Finansieringsanalys

Belopp  i Tkr

LÖpande  verksamhet

Årets resultat

Justering  för  av-  och nedskrivningar

Medel  från  verksamheten  före  förändring  av rörelsekapital

Ökning  (-)/minskning  (+)  koföristiga  fordringar

Ökning (-) / minskning (+) lager

Ökning (+)/minskning  (-) kortfristiga skulder

Kassaflöde  från  löpande  verksamheten

lnvesteringsverksamhet

Investering  i materiella  anläggningstiIIgångar

Investering  i immateriella  anläggningstillgångar

Pågående  investeringar

Kassaflöde  från  investeringsverksamheten

Finansieringsverksamhet

Nyupptagna  lån

Amortering  av lån

Ökning  (+)/minskning  (-) av långfristiga  skulder

Kassaflöde  från  finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida  medel  vid årets  början

Likvida  medel  vid periodens  slut

Not 2019-12-31

7 302

6 369

2 518

-5 354

-3 088

-g 305

-3 360

-i ggg

-14664

19 700

-4 357

-1 037

14306

2 923

133

3 056

2018-12-31

1 729

8 431

10160

-22 605

-573

16  928

-6 249

-930

-1 777

o

-2 707

o

-5 357

1 500

-3 857

-2 654

2 787

133

Kassaflödesanalysen  visar  hur  periodens  verksamhet  har  påverkat  kommunalförbundets  likvida
medel.  De likvida  medlen  har  under  perioden  ökat  med  2 923 Tkr,  från  133  Tkr  vid årets  början  till
3 056  Tkr  vid  periodens  slut.

Löpande  verksr:imhet

När  kommunalförbundets  resultat  har  justerats  för  av- och nedskrivningar  samt  övriga  ej
likvidpåverkande  poster  ger  det  ett  positivt  kassaflöde  på 6 369  Tkr. Dessa poster  finns  med  i årets
resultat  men  medför  inte  ett  ut-  eller  inflöde  av likvida  medel.  Rörelsekapitalet  (kortfristiga
fordringar  och  skulder  samt  lagerförändring)  har  minskat  med  3 088  Tkr.

Kommunalförbundet  Itsam,  Storgatan  36A,  590  36 Kisa
Tel:  0494  -  197  00,  Fax: 0494  -  197  99, Org  nr:  222000  -  2584
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lnvesteringsverksamhet

Periodens  investeringar  i materiella,  immateriella  anIäggningstiIIgångar  samt  pågående  investeringar
uppgår  till  14 664 Tkr.

Investeringar  påverkar  kassaflödet  negativt.  Investeringsverksamhetens  totala  kassaflöde  har  under
året  varit  negativ,  14  664  Tkr.

Finansieringsverksamhet

De långfristiga  lånen  har under  perioden  ökat  med 14  306 Tkr som följd  av nyupptagning  av lån
(+19 700 Tkr) samt  amorteringar  (-4 357 Tkr) samt  att  den del av lånen  som enligt  plan ska amorteras
de närmsta  tolv  månaderna  har förts  om till kortfristiga  skulder  (-1 037 Tkr).

Detta  ger  således  ett  positivt  kassaflöde  om 14 306 Tkr från  finansieringsverksamheten.

lnvesteringsredovisning

I budget  för  2019  var  utgångspunkten  att  inventarier  skulle  leasas men under  året  har beslut  tagits
om att istället  göra investeringar,  dels på grund  av att  vissa inventarier  inte längre  gått  att leasa, dels
på grund  av att  kostnaderna  blivit  lägre vid investering  istället  för  leasing. Investering  i 1-1  datorer
beslutades  av direktionens  ordförande  medan  övriga  beslut  om investeringar  har tagits  av
direktionen.

Belopp  i Tkr  Budget

Avslutade  investeringar

1-1 datorer

3-årig  licens  0ffice365

Switchar  och  accesspunkter

Servrar

Uppgradering  telefoniplattfomi

Utköp  4 st leasingbilar

Click  Share

Phoniro  Lock  Ydre

Synkroniseringsklockor

Phoniro  Lock  Vimmerby

MÖbler  T9

Teknik  T9

Fasadskylt  T9

Lokalanpassning  T9

Summa  avslutade  investeringar 0

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Direktions-
beslut

5 600

3 000

1 400

500

365

320

2 9

16

o

o

900

750

o

o

f2  880

Tidigare
investering

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Årets
investering

5 615

2 995

943

562

364

267

28

16

38

62

1 030

463

61

:ig

12  664

Total
investering

5 615

2 995

943

562

3 64

267

28

16

38

62

1 030

463

6i

219

12  664

Avvikelse
budgetlbeslut

15

- 5

-457

62

-1

-53

-1

- i

38

62

130

-287

61

:tg

-216

Pågående  arbeten

Implementation  0fflce365

Ärendehanteringssystem

Summa  pågående  arbeten o

o

2120

2 120 0

514

1 484

i ggg

514

1 484

z ggg

514

- 636

-121

Totalsumma o 15  000 o 14663 14663 -337

Kommunalförbundet  Itsam,  Storgatan  36A,  590  36 Kisa
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Noter

Not  1

Verksamhetens  intäkter

Försäljningsintäkter

Bredband  in/ut

Summa

2018-12

90 943

15 362

106  305

Not  2

Verksamhetens  kostnader

Löner,  arvoden  och ersättningar

Bredband  in/ut

Pensionskostnader

Sociala  avgifter

Köp  av huvudverksamhet

Lokaler

Kostnad  för  räkenskapsrevision

övriga  kostnader

Summa

Not  3

Finansiella  intäkter

Ränta  på lån

Summa

2019-12

i9  547

1578

1 326

6 289

55 999

1 578

189

5 583

92 088

2019-12

10

10

2018-12

19 027

15 362

1443

5 825

46 900

1 016

310

6 014

95 898

201 8-1 2

o

o

Not  4

Finansiella  kostnader

Ränta  på lån

Övriga  räntekostnader

Bankkostnader

Summa

2019-12

a1

70

o

1:31

2018-12

97

143

8

247

Not  5

Jämförelsestörande  poster

Kreditering  intäkter  2014-2019

Summa

201 9-1 2

-1 343

-1 343

201 8-12

o

o

Kommunalförbundet  Itsam,  Storgatan  36A,  590  36 Kisa
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Not  6

Beloppsgränser  för  investeringar
Vid aktivering  av anIäggningstiIlgångar  görs  bedömning  utifrån  anskaffningsvärde  samt  förväntad  livslängd.  För  att
betraktas  som  en anläggningstillgång  ska  det  sammanlagda  anskaffningsvärdet  för  en anläggning  uppgå  till minst  ett halvt
prisbasbelopp  och den  förväntade  livslängden  vara  minst  två år. Vid bedömning  av anskaffningsvärde  godtas  lägre
anskaffningsvärde  än ett haM  prisbasbelopp  i de fall investeringen  är en komplettering  till befintlig  anläggning  eller  om
kompletteringar  till en nyinvestering  som  understiger  ett halvt  prisbasbelopp  förväntas  gf'ras  och  det sammanslagna
anskaffningsvärdet  då överstiger  ett halvt  prisbasbelopp.

Löner  för  personal  som  har  arbetat  med  att utveckla  eller  iordningställa  anIäggningstillgångarna  har  tagits  med  i
anskaffningsvärdet  i de fall investeringsprojektet  har  tidredovisats.  Lånekostnader  redovisas  enligt  huvudmetoden.  Inga
lånekostnader  ingår  i anskaffningsvärdet  utan  lånekostnaden  belastar  resultatet  den  period  då de uppkommer.

Not  7

Tekniska  anläggningar

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Ingående  bokfört  värde

Årets  investeringar

Årets  försäljningar

Kostnadsfört

Utrangeringar/0mklassificeringar

Summa

Ackumulerade  avskrivningar

Ingående  bokfört  värde

Årets  avskrivningar

Årets  försäljningar

Utrangeringar/0mklassificeringar

Summa

Summa

Avskrivningstider

2019-12 2018-12

5 718

5 718

- 4 436

-5135

582

3 - 4 5 år

5 718

o

o

o

o

5 718

-3 221

-1214

o

o

-4 436

1 282

ö -15  år

Kommunalförbundet  Itsam,  Storgatan  36A,  590  36 Kisa
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Not  8

Maskiner,  inventarier  och  fordon

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Ingående  bokfört  värde

Årets  investeringar

Årets  försäljningar

Kostnadsfört

Utrangeringar/OmkIassificeringar

Summa

Ackumulerade  avskrrvningar

Ingående  bokfört  värde

Årets  avskrivningar

Årets  försäljningar

Utrangeringar/OmkIassificeringar

Summa

Summa

Avskrivningstider

2019-12

27 070

9 086

36 156

-tg  292

-5 323

-24 614

Il  542

3-15  år

2018-12

26 248

919

27  070

-12  616

-6743

-19 292

7 779

3 - 15 år

Not  9

Förbättringsutgifter  annans  fastighet

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Ingående  bokfört  värde

Årets  investeringar

Årets  försäljningar

Kostnadsfört

Utrangeringar/Omklassificeringar

Summa

2018-12

Ackumulerade  avskrivningar

Ingående  bokfört  värde

Årets  avskrivningar

Årets  försäljningar

Utrangeringar/OmkIassificeringar

Summa

Summa

Avskrivningstider

NOt 10

Pågående  investeringar

Ingående  bokfört  värde

Årets  investeringar

Summa

2019-12

o

i ggg

1999

2018-12

Kommunalförbundet  Itsam,  Storgatan  36A,  590  36 Kisa
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Not  1l

Immateriella  anläggningar

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Ingående  bokfört  värde

Årets  investeringar

Årets  försäljningar

Kostnadsfört

Utrangeringar/Omklassificeringar

Summa

Ackumulerade  avskrivningar

Ingående  bokfört  värde

Årets  avskrivningar

Årets  försäljningar

Utrangeringar/Omklassificeringar

Summa

Summa

Avskrivningstider

Not  12

Kortfristiga  fordringar

Kundfordringar

Förutbetalda  kosfnader  och upplupna  intäkter

Fordringar  hos staten

Summa

2019-12

1 777

3 360

o

o

o

5137

-444

- 1274

o

o

-1718

3 419

2-3 år

2018-12

o

1 777

o

o

o

1777

o

-444

o

o

-444

1333

3 år

2018.12

31 483

10 856

61

42 400

Not  13

Långfristiga  skulder

Ingående  bokfört  värde

Nyupptagna  lån

Amortering  av lån

Lösen  av lån

Förändring  kortfristig  del

Utgående  bokfört  värde

201 8-"12

3 857

o

-5 357

o

1500

o

Låneskuldens  förfallodatum

Inom 1 år

2-5  år

Effer  5 år

Genomsnittsränta

2018-12

3 857

1,36%

Kommunalförbundet  Itsam,  Storgatan  36A,  590  36 Kisa
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NOt14

Kortfristiga  skulder

Upplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter

Leverantörsskulder

Kortfristig  del av långfristig  upplåning

Skuld  mot  skatteverket

Mervärdesskatt

Personalens  skatter  och  avgifier

SemesterIöneskulder,  upplupna  löner

Avgiffsbestämd  ålderspension

Löneskatt,  avgifisbestämd  ålderspension

övrigt

Summa

2019-12

18 988

5 814

4 894

5 04

1876

414

i 107

853

473

o

34 924

2018-12

19 959

8 879

3 857

528

4 205

443

i 219

936

242

40 278

Kommunalförbundet  Itsam,  Storgatan  36A,  590  36 Kisa
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Direktionen

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2020-04-02

1l

Årsbokslut  2019

Direktionens  beslut

Dnr  2020/00020

Direktionen  beslutar  godkänna  årsbokslut  för  2019  samt  föreslår

medlemskommunerna  att göra  detsamma.

Sammanfattning

Under  2019  har arbetet  med att förtydliga  driftsstrukturen  respektive

utvecklingsstrukturen  fortsatt  vilket  under  året  medfört  en allt  mer  stabil  drift

med förre  störningar  och samtidigt  mer  proaktivt  arbetssätt  där utveckling

bedrivs  parallellt  med  driften  i syfte  att ständigt  förbättra  både funktion  och

stabilitet.  En tydlig  effekt  av arbetet  är att antal  ärenden  som är av  den

allvarlighetsgraden  att de måste  hanteras  av Itsams  linje  tre har halverats

under  året. Förutom  den uppenbara  vinsten  med  mer  stabil  drift  medf'ör  det

också  att allt  mer  resurser  kan läggas  på utveckling  för  att skapa

förutsättningar  för  och stödja  medlemskommunernas  digitalisering.  En

framgångsfaktor  i arbetet  har varit  fokusen  på ett gemensamt  Itsam  och

organisationens  roll  som  medlemskornmunernas  it- avdelning  och därmed  en

del av de kommunala  kärnverksamheterna.

Ett  stort  arbete  har lagts  ner på att skapa  en regelbundenhet  och utveckling

av samverkan  med  de olika  delarna  av medlemskornrnunerna.  Arbetet  sker  i

första  hand  via  de arbetsgnipper,  indelade  efter  fiinktion,  som  finns

gemensamt  mellan  kornmuneina  och  Itsam.  Som  komplement  till  arbetet

med  arbetsgnipper  och  styrgmpper  har  projektmodellen  utvecklats  vidare

och Itsams  projektledare  driver  idag  utvecklingsarbeten  i allt  från

upphandling  av nya system  till  fiberutbyggnad.

Strukturen  och ärendeprocessen  för  direktionen  utvecklades  under  2018  och

har sedan förfinats  vidare  under  2019.  En viktig  del i denna  process  är att

kommundirektörerna  idag  i praktiken  har  en beredande  roll  där samtliga

ärenden  som ska beslutas  av direktionen  hanteras.  Vidare  har Itsams

revisorer  genomfört  en granskning  gällande  styrningen  av Itsam  som

presenterades  i slutet  av året. Denna  visar  på att det i grunden  finns  en tydlig

struktur  men själyklart  finns  utvecklingsområden  som kommer  beaktas  under

2020.

Justerandes  sign Utdragsbestyrkande
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Direktionen
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Sammanttädesdatum

2020-04-02
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Den  positiva  trend  när  det  gäller  möjligheten  till  att  rekrytera  kompetent

personal  som  inleddes  i och  med  beslut  om  byte  av lokaler  till  Linköping  har

fortsatt  under  året  och  gett  ännu  större  resultat  efter  att  bytet  av lokaler

faktiskt  genomfördes  i slutet  av september.  Det  har  skett  en viss  ökning  i

omsättning  av personal  vilket  inte  var  oväntat  då i princip  all  personal  initialt

valde  att följa  med  till  Linköping.

Under  2019  har  arbetet  med  att skapa  en mer  ordnad  och  transparens

ekonomi  foitsatt.  Controller  som  köps  in från  Åtvidabergs  kommun  har,

tillsammans  med  ekonomiassistent  på Itsam  förtydligat  och  tydliggjort

Itsams  ekonomiska  flöde.  Detta  har  gjort  det  möjligt  med  bättre  prognoser

och  resultatet  av arbetet  kommer  bli  ännu  tydligare  under  2020  då det  efter

hand  kommer  vara  lättare  att göra  jämförelser  över  tid.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelsen  bedöms  vara  god  med  undantag  av det  ekonomiska  målet

som  inte  uppfylls.  Detta  på grund  av den  förlust  som  implementering  av ny

skrivarlösning  fört  med  sig,  vilket  Itsams  direktion  beslutade  skulle  belasta

Itsams  resultat.  Vidare  har  det  framkommit  en rad  otydlighet  i hantering  av

projektledartid  gällande  fiberprojekt  iÅtvidaberg  under  åren  2014-2017.

Detta  har  medfört  kostnader  som  inte  går  att  härleda  till  beslut  eller  faktiska

arbeten  och  som  därför  krediterats  Åtvidabergs  komrnun.

Periodens  resultat  och  jämförelse  med  budget,  prognos  samt

föregående  år

Årets  resultat  uppgår  till  -933  Tkr  vilket  är 1 476  Tkr  sämre  'an prognosen

per  tertial  två,  2 794  Tkr  under  budgeterat  överskott  och  2 662  Tkr  lägre  än

2018-års  resultat.

Differensen  om 1 476  Tkr  från  prognosen  som  gjordes  per  tertial  två  beror

framf'ör  allt  på:

*  Kommunalförbundet  gjorde  i slutet  av året  en överenskommelse  med

Åtvidabergs  kommun  om  att kreditera  koi'nmunens  kostnader,  det  vill

säga  minska  kommunalförbundets  intäkter,  för  projektledning  för

åren  2014-2019  motsvarande  hälften  av det  överdrag  gentemot

budget som gioits vilket  motsvarar l 343 Tkr. Posten redovisas som
jämförelsestörande.

Differensen  om  2 794  Tkr  mot  budgeterat  resultat  förklaras  i huvudsak  av:

*  En nettoförlust  för  utskriftstjänster  om 1420  Tkr  som  förklaras  av en

ny  upphandling  som  sedan  fick  omförhandlas  under  året. Itsam  har

under  årets  första  åtta  månader  betalat  leverantören  enligt  den

ursprungliga  upphandlingen  medan  kommunerna  för  hela  året  har

Justerandes  sign Utdragsbestyrkande
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Direktionen

betalat  Itsam  enligt  de priser  som  jör  Itsams  del  började  gälla  först

från  och  med  september.

*  Intäkter  avseende  levererade  projektledartjänster  till  Åtvidaberg

under  åren  2014-2019  har  debiterats  med  1343  Tkr  under  2019.

Avvikelsen  om  2 662  Tkr  mot  föregående  år förklaras  framför  allt  av:

*  Förlusten  för  skrivartjänster  har  ökat  med  1036  Tkr.

*  Microsoft  har  ändrat  sin  prissättning  för  licenser  avseende

användarkonton,  på  helårsbasis  motsvarande  2 052  Tkr  vilket  under

2019  ger  ett  genomslag  om  ca 1000  Tkr.  Itsam  har  under  2019  inte

justerat  prissättningen  gentemot  kommunerna.

*  Kommunalförbundet  har  för  årets  sista  kvartal  ha'ft  dubbla

lokalkostnader  i och  med  flytt  till  Linköping,  tillkommande  kostnad

motsvarar  440  Tkr.

Itsams  resultat  har  varierat  över  de senaste  fem  åren  vilket  tyder  på

instabilitet  i den  ekonomiska  hanteringen  och  styrningen  samt  att  det  är av

yttersta  vikt  att  övrig  orgar»isation  förstår  vilka  ekonomiska  konsekvenser

tagna  beslut  får.  Genom  förbättrad  internkontroll,  tydligare  struktur  och

detaljerad  budget  finns  förutsättningar  för  en stabilare  ekonomistyrning

framöver.

Beslutsunderlag

Årsredovisning  2019

Kornmunchefsberedningens protokoll  2020-03-20 fi 15

Beslutsexpediering

Akt

Medlemskomrnunerna
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PwC har på uppdrag  av förbundets  förtroendevalda  revisorer  granskat  förbundets  års-

redovisning  för  perioden  20a19-01-0a1 -  2019-12-31.  Uppdraget  ingår  som en obligatorisk

del av revisionspmnen  fÖr år 2019.

Syftet  med granskningen  är att ge förbundets  revisorer  underlag  för sin  skriftliga

bedömning  om årsredovisningen  är upprättad  i enlighet  med lagens  krav  och god redo-

visningssed  samt  om resultatet  är förenligt  med  de mål fullmäktige  beslutat.

Med  utgångspunkt  från  ställda  revisionsfrågor  lämnas  följande  revisionella  becR5mningar:

Läinnai  årsrerlovisnin(len  tipplysiiiri  oin Verksamt'ietei'is  titfoll,  verksaimieteiis

rlnaiisitiririg  ocli  cJen okoiiomis»ia  stfillnlitHeil?

Vi bedömer  att årsredovisningen  i allt väsentligt  innehåller  upplysning  om verksamhetens

utfall,  verksamhetens  finansiering  och den ekonomiska  ställningen.

Förbundet  lever  inte upp till kommunallagens  krav  på en ekonomi  i balans.

Är  årsredovisriingens  resultat  föronfigt  med  de mål  direktiorien  beslutat  avseei'idia

gocl  ekonoriiisk  midallv'iiiig?

Vi bedömer  att resultatet  inte är förenligt  med  de finansiella  mål som  direktionen  fastställt

i budget  2019.

Vi bedömer  att verksamhetens  utfall  är förenligt  med de av direktionen  fastsföl1da  verk-

samhetsmålen  i budget  2019.

Är räkr;iiiskapr*rria  i alll väsentliBt  räjtvisande  ?

Vi bedömer  att räkenskaperna  i allt väsentligt  är rättvisande.
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N-.nledning
Bakgruim

Revisorerna  har enligt 12 kap 1 e3 kommunallagen  bland annat till uppgift att pröva om
räkenskaperna  är rättvisande. Inom ramen för dei'ina uppgift bedöms om årsredo-

visi'iingen är upprättad i enlighet  med lag om kommunal  bokföring och redovisning.

Vidare  ska revisorerna  enligt 12 kap 2 fi kommunallagen  bedöma om resultaten  i årsredo-
visningen är förenliga med de mål kommunfullmäktige  beslutat. Revisorernas  bedöm-

ningar ska biläggas årsbokslutet.  Detta sker inom ramen för upprättandet  av revisions-

berättelsen.

Revisionsobjekt  är förbundsdirektionen  som är ansvarig för årsredovisningens  upprätt-
ande.

Syfte  oc:li Revföionsfrågor

Granskningen  syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om

årsredovisningen  är upprättad  i enlighet  med lagens krav och god redovisningssed  samt
om resultatet  är förenligt  med de mål direktionen.

Granskningen  ska besvara  följande  revisionsfrågor:

*  Lämnar årsredovisningen  upplysning om verksamhetens  utfall, verksamhetens
finansiering  och den ekonomiska  ställningen?

e Arårsredovisningensresultatförenligtmeddemåldirektionenbeslutatavseendegod
ekonomisk  hushållning?

e Är räkenskaperna  i allt väsentligt  rättvisande?

ReviHionskriterier

Följande !<riterier används  i granskningen:

e Kommunallag  (KL)

e Lag om kommunal  bokföring ocl'i redovisning  (LKBR)

*  Rådet för kommunal  redovisnings  rekommendationer  (RKR)

a Direktionens  beslut avseende  god ekonoi'nisk  hushållning

Avgränsning  och  metoct

Avgränsning  och inriktning har skett effer en bedömning av väsentlighet  och risk. Till

grund för bedömningen  ligger bland annat resultatet  av tidigare års granskning  och  för-

ändringar  i normgivningen  avseende  den kommrinala  redovisningen.
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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

förbcindet,  hade påverkat  dennes  bedömning  av förbcindet.  Detta kan inkludera  såväl

kvalitativa  som kvantitativa  fel och varierar  mellan kommuner  och verksamheter.

Granskningen  har utförts  enligt  god revisionssed  ined utgångspunld  i citkast "Vägledning

för redovisningsrevision  i kommcii"ier  och landsting"  från Sveriges  kommcinala  yrkes-

revisorer  (SKYREV).  Granskningen  har skett  genom intervjuer,  dokumentgranskning  och

granskning  av räkenskapsmaterial.

Vår  granskning  omfattar  inte intern kontroll  i system och rutiner  som genererar  underlag

till den finansiella  rapporteringen.

Den granskade  årsredovisningen  fastställdes  av direktionen  2020-04-02  och direktionen

överläi'nnar  rapporten  inom lagstadgad  tid till fullmäktige  i medlemskommunerna.

Granskningen  är genomförd  på ritkast  av årsredovisningen  per  27 mars 2020.

Rapportens  innehåll  har sakgranskats  av redovisningsansvarig

pwe
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.J[akt-t;igelser-  oeh  bec)öntni'ngar

Verksaintiators  citfall, fitiarislriring  ocl'i ekonomiska  sfö)1nirt41

lafdta(lalser

Föivaltnii'igiiliei'ättese

Förvaltningsberättelsen  innehåller  en översikt  över utvecklingen  av förb*indets  verk-

samhet  samt  innehåller  upplysningar  om viktiga  förhållanden  för resultat  och ekonomisk

ställning.

FörvaItningsberättelsen  innehållei-  upplysningar  om händelser  av väsentlig  betydelse  för

förbundet  som inträffat  rinder  räkenskapsåret  och efter  dess  slut.

FörvaItningsberättelsen  innehåller  inte upplysning  om förbundets  förväntade  utveckling.

Förvaltningsberättelsen  innehåller  upp1ysningar  om väsent1iga  personalförhålIanden  samt

sjukfrånvaron.

FörvaItningsberätteIsen  innehåller  upplysningar  om andra  förhållanden  som är av betyd-

else  för  styrningen  och cippföljningen  av den verksamheten.

FörvaItningsberätteIsen  innehåller  en utvärdering  av om målen  och riktlinjerna  för god

ekonomisk  hi.ishållning  har  uppnåtts  ocli  följts.  Resultatet  av god ekonomisl«  hushållning

bedöms  under  avsnittet  god  ekonomisk  hushå1lning  i denna  rapport.

FörvaItningsberätteIsen  innehåller  en utvärdering  av förbcindets  ekonomiska  ställning.

FörvaltningsberätteIsen  innehåller  bipplysningar  om årets resultat  efter balanskravs-

justeringar.  BaIanskravsresultatet  uppgår  till -  933 tkr.

DriftredovisninB

Årsredovisningen  innehåller  inte en driftredovisning  i eget  avsnitt.

lnvesteritigsredovisiiiii4)

Årsredovisningen  innehåller  en investeringsredovisning  i eget  avsnitt.  Investeringsredo-

visningen  omfattar  en samlad  redovisning  av förbundets  investeringsverksamhet.

BedÖmiiiirlg

Vi bedömer  att årsredovisningen  i allt väsentligt  redogör  för utfallet  av verksamheten,

verksamhetens  finansiering  och den  ekonomiska  ställningen.

Förbundet  lever  inte upp till kommunallagens  krav  på en ekonomii  balans  för år 20fö.
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Gocl ekoixmnisk  l'utsliållxiinH

Kommunalförbundet  Itsam har fastställt  El«onomisk budget  2019 med mål för verksam-

heten och plan för 2020 - 2021. I årsredovisningen  redovisas  utfallet av de fastställda

finansiella  målen saint målen för verksamheten.  Den egna bedömningen  av målupp-

fyllelsen uppges vara är att den är god med undantag  för det finansiella  målet som  inte

uppfylls.

laJdhigelsar

Finaitsialln  mäl

I årsredovisningen  görs en avstämning av förbundets  finat'isiella mål som fastställts

budget  2019. Följande  finansiella  mål har fastställts  och följs cipp utifrån helårscitfallet.

Resciltat som motsvai-ar två procent  av omsättningen.

Vi noterar  att direktionen  beviljat avsteg från det finansiella  målet i november  2018. Det

aktuella överskottsmålet  l'iar därmed sänkts från tre till två procent. Av årsredovisningen

framgår  att årets resultat  uppgår  till - 933 tkr, vilket motsvarar  - 0,96 procent av omsätt-
ningen. Det finansiella  målet uppfylls således ii'ite.

Anledningen  till att det finansiella  målet inte uppfylls uppges till största del förklaras  av

redcicering av projektledarintäkter  för åren 2014 -  2019 samt förlcist för utskriftslösning.

Vidare  uppges att med en förbättrad  internkonti'oll,  tydligare  struktbir och detaljerad  budget

finns förutsättningar  för att nå en stabilare  ekonomistyrning  framöver.

Wål för  verkaamheten

God ekonoinisk  hushållning ur ett verksamhetsperspektiv  regleras av uppsatta r'nål  för

verksamheten  som fastställts  i budget 2019. I årsredovisningen  redovisas helårsutfallet

av  dessa mål.

I tabellen nedan redovisas  måIuppfyllelsegraden  för de fastställda  resultatmålen  kncitna

till förbundets  fyra övergripande  målområden.  Målen återrapporteras  enligt en skala  1-

5, där 1 innebär  ej uppfylld eller ej påbörjad, 2 innebär  bristfälligt  cippfylld, 3 innebär  delvis
uppfylld, 4 innebär  fortgår  enligt plan och 5 genomfört.

Övergripande

målområden

5 iaenomförtl

Drift  och  Koinpetens  och  Användar-

säl«erhet  utvecklina  avdelninat

Teknlk- Andel

Vi konstaterar  att målen för verksamheten  som redovisas  i årsredovisningen  uppnås i

stort. Vi noterar att ca 71 procent  av målen bedöms vara genomförda,  att ca 7 procent

Jtl,
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bedöms  fortgå  enligt  plan  samt  att ca 21 procent  bedöms  vara  delvis  uppfyllda.  Inget  av

målen  bedöms  som  ej uppfyllt.

Beck5mning

Vi bedömer  att årets  resultat  inte är förenligt  med det finansiella  mål som kommunalför-

bundet  fastsföllt  i budget  2019  och sedan  jcisterat  genom  beslut  i direktionen.  Vidtagna

åtgärder  för  en stabilare  ekonomistyrning  redovisas.

Vi bedömer  att de verksamhetsmässiga  målen  cippnås  i stort. Ca 79 procent  av målen

har  bedömts  som uppfyllda  eller  fortgår  enligt  plan.

Råittvisancle  räkenskaper

I;ddtt'rgelst.;i

Resultaträknitig

Resultaträkningen  är uppställd  enligt  LKBR  och omfattar  erforderliga  noter.

Balansräkning

Balansräkningen  är upprättad  enligt  LKBR  och omfattar  erforderliga  noter.  Vid gransk-

ningen  av balansräkningen  har  följande  noterats:

Kundfordringarna  uppgår  till 29 960 tkr  varav  1015  tkr  avser  tvist  med två medlemmai-.

Reservering  för  denna  post  har  dock  inte sketti  bokslutet  då förbundet  inte  ser  någon  risk

för att detta  kommer  belasta  resultatet  år 2020.

Kassaflötleaanalys

Kassaflödesanalysen  är uppställd  enligt  gällande  rekommendation.  Den oinfattar  er-

forderliga  noter.  Kassaflödesanalysen  överensstämmer  med övriga  delar  av årsredovis-

ningen.

Fta«.lovismngsprincipev

Enligt  RKR:s  rekommendation  R5 Leasing  ska i not cipplysningar  lämnas  oin ej uppsäg-

ningsbara  operationella  leasingavtal  avseende  minimiIleasingavgifter  samt  kriterier  vilket

saknas.

Badärnning

Vi bedömer  att räkenskaperna  i allt väsentligt  är rättvisande.

PWC
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UppdragsIedare/projektIedareUppdragsIedare/projektIedare

Susanne  Lindberg

Denna  rapporl  har  uppi'ätlals  av Öhrlings  PricewaterhouseCoopers  AB (org nr 556029-6740)  (PwC)  på uppdrag
av Kommtinalförbtindet  Ilsam  enligl  de villkor  och under  de förutsältningar  som framgår  av projeklplan  från den
2019-1  2-16. PwC ansvarar  inle utan särskilt  ålagande,  gentemot  annan  som  tar  del av och förlikar sig på hela
eller  delar  av denna  rapport.
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Kommunalförbundet ITSAM - Fråga om ansvarsfrihet för år 2019 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beviljar, med hänvisning till revisionsberättelsen, 
direktionen för Kommunalförbundet ITSAM och dess ledamöter och ersättare 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
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ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
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Revisionsberättelse  för  år 2019

Till  kommuyd'tttlmäMge  i;
Boxholms  kommun

I(inda  kommun

Vimmerby  komn'iun

Ydre  kommun

Åtvidabergs  kommun

Odesl'iögs  komn'iun

Vi av respelctive komnuu'ifullmäktige  utsedda reirisorer i Kommunalförbundet  Itsam, har

granskat  denverksamhet  SOm bedrivits  av direlctionen  under  år 2019.

I vårt  arbete  liar  vi  biträtts  av PwC.

Direkt.ionen  ansvarar för att verksa+nheten  bedrivs i enlighet  med gällande mål, beslut  ocli

riktlinjer  san'it de föreskrifter  som gäller  för  verksaml'ieten.  Den svarar OCl(Så för att det finns

en tillräcldig  intern kontroll  samt för återredovisning  till medlemmarnas  kommunfull-
mäktige.

Reirisorernas  ansvar är att granska verksan'föet,  kontroll  ofö redovisning  och att pröva om
verksamheten  bedrivits  i enlighet  med rippdraget.

Granskningen  har ritföits  enligt kommunallagen  ocl'i god revisionssed  i kon'i'i'i'iunal  verlc-
sanföet.

Granskningen  har genomförts  med den inriktning  OCl] omfattning  som  belfövs  för  att  ge
rimlig  grund  för  bedömning  ocli  ansvarsprövning.

Son'i underlag  för våit  rföalande  l'iar vi granslming  aV årsredoirisning,  delårsrapport  och

fördjupad  gransla'iing  av Styrning  och (edning  samt genom  att följa  protokoll  OCl] liandlingar
granskat  1»eslut,  åtgärder  och förhållanden  i Komn'iunalförbundet  Itsam.

Vår övergripande  bedönuting  är att direldionen  liar  bedrivit  sin  verksanföet  på ett ändamåls-
enligt  OC1I ekonomiskt  tillfredställande  sätt.

Direktionen  liar  beslutat  on'i mål för verksanföeten  vilka  ska bidra  till  en god ekonomisk  l1LlS-

liållning.  Vi l»edömer att årets resultat  utifrån  årsredovisningcns  återrapportering  inte  är

förenligt  nied faststänt  mål för god ekonomisk  hushållning  i det finansiella  perspektivet.  Vi

l»edömer, utifrån  årsredovisningens  återrapportering,  atf: verlsamlietens  utfall  är förenligt
med  fastställda  verksanföetsmål.

Vi bedömer  att årsredovisi'iingen  i allt väsei'itligt  redogör för utfallet  av verksainheten,  verk-

samhetens finansiering  ofö den ekonomiska  ställningen.  Förbundet  lever inte ripp  till
kommunallagens  krav  l)å en ekonomi  i balans och balanskravet  uppfylls  inte. Vi bedömer  att
förvaltningsberättelscn  innehåller  den infonnation  som  sl<a ingå enligt  lag om  kon'imunal
redoirisning  och  god  redovisningssed.
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Granskning  om  styrning  och  ledning  visar  att  förbundsdirektionens  styrning,  uppföljning  och

kontroll  av verksainheten  för  att  uppnå  förbundsordningens  syaen  bedöms  vara  delvis  till-

räcldig  baserat  på:

*  att  det  i styrningen  sal<nas  rutiner  där  ansvar  för  beredning  av ärenden  inför  beslut  i

direktionen  är tydliggjort.  Detta berör kommunchefsgrupl:iens roll och förankring  lIOS
medlemskommunerna,

* att beshit fattades om budget 2019  i novem'ber 2018  ocl'i att medleinmarna  härefter
gavs  möjligliet  att  yltra  sig. Detta  är inte  förenligt  med  förl»undsordningen  som  säger

att  medlemmarna  ska ges möjlighet  atj: yttra  sig över  förslaget,  d v s innan  beslut

fattats,

@ att  arbetet  med  den  interna  kontrollen  nyligen  l'iar  konunit  igång,  vaiför  det  inte  helt

ritövas  enligt  de regler  som  satts.  Vi  liedömer  att  detta  innehåller  en god  struldur.

I granskningen  läiruiades  rekommenationerna  att  direlctionen:

*  bör  tydliggöra  beredningsrutinerna  med  avseende  på tjänstemännens  roll  oc}i  ansvar

respeldive  den  politiska  organisationens  roll  OCl] ansvar  i beredningsprocessen,

*  bör  tydliggöra  vem  som  ägcr  det  strategiska  ansvaret  för  att  driva  utsrecldingen  inom

området (förbundet  och/eller  komnumerna).  Genom att tydligare klargöra de olika
parternas  roller  ocli  inbördes  ansvar  tydliggörs  OCkSå kommunchefsgruppen  roll  och

därmed  OCkSå hur  beslut  förankras  imedlemskon'inrunerna.  Detta  omfattar  även  att;

o tydliggöra  i xilket  forum  och  när  i processen  yttrande  ska  inhämtas  gällande  för-

slag  till  budget  ocli  säkerställa  att  detta  sker  ienligliet  med  förbundsordningen,

o föitydliga  l'nir  samråd,  enligt  förbundsordningen,  ska ske med  medlemmarna

inför  beslut  i frågor  av större  vikt,  av principiell  natur  eller  on'i  större
investeringar.

Vi  vill  l)rfta  fram  irikten  av föranlaaing  l'ios  medlen'iskon'imunetna  ocli  kon'ununcliefsgruppen  i

samband  med  strategiska  beshit  för  att  förbundet  ska  kunna  driva  uhiecldingen  inom  sitt  an-

svarsområde. Vi är OCkSå la:itiska till  att svaret på ovanståcnde granslq'iit'ig dr4ide så fönge
ocl'i  att  den,  efter  att  lia  tagits  idirektionen,  inte  kom  revisionen  till  del  förrän  efter  ytterligare

en månad.

Utifrån  vår samlade l»edömning av direktionens arbete rmder år 2019 0ClI genomförda
granskningar  rekoirunenderar  vi trots  ovanstående  noteringar  kon'innirå1lmälctige  enligt

nedan:

@ Vi tillstyrker  att direlctionen och dess enskilda ledamöter Lievil,ias ansvarsfriliet  för
verksamlietsåret  2019.

* Vi tillstyrker  att konumu'ialförbundets  årsredovisning  för verksamhetsåret 2019  god-
känns.

Linköping  den  8 maj  2020
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Carl  Rydberg

Revisor

utsedd  av  Ydre  kommun

Lars  Nilsson

Reirisor

utsedd  avÅtvidabergs  komn'nin

Ann-Britt  Schern'ian

Revisor

utsedd  av Ödcshögs  komimin

'  ) Se notering  nedan

Bilagor:

Graiislnuiigsrappoit  delaorsrapport  per  3:r augusti  2019

Granskningsrapport  Stiyning  ocTi  1edning

Gransloiingsrapport  årsredoirisning  2019

Noteyaing:

Vid  datum  för  rinderskrift  av denna  revisionsberättelse  saknas  utsedda  revisorer  för:
Boxholms  komrnun

Kinda  komnuin

Vimmerby  konunun
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PwC e-posl  - revisiansberättelsen

Susanne Lindberg (SE - ASR) <susanne.lindberg@pwc.com>

revisionsberättelsen
'1 meddelande

Marja Rydberg <marja.rydberg@teIia.com>
Till: susanne.Iindberg@pwc.com

8 maj  2020  12:01

Jag godkänner  revisionsberätteIsen  i den form den fastställts  vid sammanträde  per  den  8 maj
2020.

I och med detta godkännande  bekräftar  jag även att jag inte har någon annan  mening  än den
som  framkommer  i revisionsberättelsen.

Jag godkänner  att revisionsberättelsen  med bilagor lämnas till fullmäktige  som underlag  för
beslut i ansvarsfrågan.

Carl  Rydberg  Revisor  i Itsam  för  Ydre  kommun

hups://mail.google.com/mail/u/0?ik=e81da1eff2&view=pt&search=alI&permtliid=thread-f%3A1666'l1607'I967353071%7Cmsg-f%3A16661160z19  . 1/1



5/8/2020 PwC e-posl  - Underskrifi
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Susanne Lindberg (SE - ASR) <susanne.Iindberg@pwc.com>

Underskriff
1 meddelande

Ann-Britt  Scherman  <ann-britt.scherman@odeshog.se>
Till: Susanne  Lindberg  <susanne.Iindberg@pwc.com>

8 maj 2020 11 :23

RevisionsberätteIsen  2019  för  kommunalförbundet  Itsam

'Uag godkännerrevisionsberättelseniden  fonn den fastställts  vid sainmanträde  perderi  8 maj  2020.

/OC/? med  detta  godkännar»de  bekräflar  jeg  även att  jag  inte liar  någon  anriar'i meningen  är'i den som  framkommeri
revisiorisberätte?sen.

Jag godkäriner  att revisiorisberättelsen  med  bilagor  läinnas  tilt fullrnäktige  som underlag  för  beslutiensversfrågan.

Ann-Britt  Scherman
FMroendevald  revisor,  Ödeshög

-VÄL  MöTTii!  -
Ann-Britt  Scherman

Mobil:  +46 76 651 33 75

E-post: ann-britt.scherman@odeshog.se
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Lars Alfred  Nilsson  <IarsaIfred42@outlook.com>
Till: "Susanne  Lindberg (SE - ASR)" <susanne.lindberg@pwc.com>

8 maj 2020 11 :54

Jag godkänner  revisionsberätteIsen  i den form  den  fastställts  den  8.5 2020

I och med  detta  godkännande  bekräftar  jag  även att  jag inte  har  någon  annan  mening  än den,  som

framkommer  i revisionsberätteIsen.

Jag godkänner  att revisionsberätteIsen  med  bilagor  lämnas  till  fullmäktige  som  underlag  i ansvarsfrågan.

Lars A. Nilsson

förtroendevald  revisor
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§ 210 Dnr 2020/000307 043 

Samordningsförbundet i Kalmar län årsredovisning 
2019 och fråga om ansvarsfrihet 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 
 

1. godkänna Samordningsförbundets årsredovisning för 2019 
 

2. med stöd av revisionsberättelse för Samordningsförbundet föreslå 
kommunfullmäktige att Samordningsförbundets styrelse beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 

 
Anmälan om jäv 
Marie Nicholson (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
 
Sammanfattning 
Ur revisionsberättelse frö Samordningsförbundet i Kalmar län (2020-04-23), s 2: 
 

”Uttalande: Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revi-
sion av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet i Kalmar läns samord-
ningsförbund för år 2019. Vi bedömer sammantaget att … verksamheten 
bedrivit(s) på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig …  
 

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.”           
 
Beslutsunderlag 
Brev till Samordningsförbundets medlemmar 
Revisionsberättelse Samordningsförbundet 2019 
Revisionsrapport årsredovisning 2019 Samordningsförbundet Kalmar län 
Samordningsförbundet Årsredovisning 2019      
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige      
___________________      



 

Revisionsrapport 

Granskning av  

årsredovisning 2019 

Samordningsförbundet i Kalmar län 

April 2020 

Caroline Liljebjörn 
Elin Freeman 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets 
årsredovisning för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Uppdraget ingår som en 
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019. 

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga 
bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som beslutats.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 
bedömningar: 

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen? 

Vi bedömer att årsredovisningen redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019. 

Vi rekommenderar att en genomgång genomförs under år 2020 utifrån RKR:s 
rekommendationer för att säkerställa att innehållet i förvaltningsberättelsen samt drift- 
och investeringsredovisningen överensstämmer med lag och rekommendationernas 
krav. 

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som beslutats avseende 
god ekonomisk hushållning?  

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med mål för god ekonomisk hushållning i det 
finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2019 är uppfyllda.  

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall är 
förenligt med de övergripande målen för verksamheten. De verksamhetsmässiga 
målen för 2019 är uppfyllda. 

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är 
upprättade enligt god redovisningssed. 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge 
en rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens, regionens eller 
förbundets ekonomiska ställning.  

Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport 
och årsredovisning.  

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 1–2 § bedöma om räkenskaperna är 
rättvisande samt om resultaten i årsredovisningen är förenliga med de mål som 
beslutats. Revisorernas skriftliga beskrivning ska lämnas till fullmäktige i respektive 
medlemskommun inför behandlingen av årsredovisningen. Denna granskning utgör 
underlag för den revisionsberättelse som revisorerna ska lämna till fullmäktige i 
respektive medlemskommun.   

Revisionsobjekt är förbundsstyrelsen som är ansvarig för årsredovisningens 
upprättande. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed 
samt om resultatet är förenligt med de mål som beslutats.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen?  

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som beslutats avseende god 
ekonomisk hushållning? 

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

● Beslut avseende god ekonomisk hushållning 
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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 med utgångspunkt i utkast 
”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges 
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer, 
dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.  

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar 
underlag till den finansiella rapporteringen. 

Rapporten har sakgranskats av förbundschef. 
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Iakttagelser och bedömningar 
 
Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning ska förvaltningsberättelsen 
innehålla följande information: 

• En översikt över utveckling av förbundets verksamhet. 
• Upplysningar om viktiga förhållande för resultat och ställning. 
• Upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för förbundet som inträffat 

under räkenskapsåret eller efter dess slut. 
• Upplysning om förbundets förväntade utveckling. 
• Upplysningar om väsentliga personalförhållanden samt sjukfrånvaron. 
• Upplysningar om andra förhållanden som är som av betydelse för styrning 

och uppföljning av förbundets verksamhet. 
• Utvärdering av mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
• Utvärdering av förbundets ekonomiska ställning. 
• Upplysning om årets resultat efter balanskravsjusteringar 

Rådet för kommunal redovisning har gett ut rekommendation R15 
Förvaltningsberättelse som förtydligar lagens intentioner. Rekommendationen träder i 
kraft 1 januari 2020. 

Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av förbundets 
verksamhet genom att jämförelse görs med föregående år.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om viktiga förhållanden för resultat 
och ekonomisk ställning. Upplysningar lämnas finansiering/medlemsavgifter. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om händelser av väsentlig betydelse 
för förbundet som inträffat under räkenskapsåret. Upplysningar lämnas om bedriven 
verksamhet. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysning om förbundets förväntade utveckling. 
Vision och arbetssätt för år 2020 beskrivs. 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om väsentliga 
personalförhållanden samt sjukfrånvaron. Upplysning lämnas om antalet anställda 
och vilka arbetsuppgifter som utförs. Uppgift om sjukfrånvaron behöver inte lämnas 
eftersom antalet anställda är färre än 10. 
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Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av om målen och riktlinjerna för god 
ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts. Resultatet av god ekonomisk 
hushållning bedöms under avsnittet god ekonomisk hushållning i denna rapport.  

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av förbundets ekonomiska ställning 
utifrån mål för god ekonomisk hushållning.  

Nationella rådet har tagit fram riktlinjer som visar rekommenderad storlek på eget 
kapital för Samordningsförbundet vid årets slut. Eftersom målen för verksamheten är 
att omsätta lämnade bidrag till åtgärder i enligt med lämnade mål och riktlinjer anges 
en övre gräns för det egna kapitalets storlek.  

Årets resultat -680 982 kr innebär att det egna kapitalet vid utgången av år 2019 
uppgår till 2 408 153 kr vilket överensstämmer med Nationella rådets riktlinjer 
(3 027 862 tkr). Förbundet redovisar därmed en ekonomi i balans för år 2019.  

Driftredovisning 

Utfallet av förbundets driftverksamhet redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. 
Årets kostnad för projekt och utbildningar uppgår till  

Bedömning 

Vi bedömer att årsredovisningen redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019. 

Vi rekommenderar att en genomgång genomförs under år 2020 utifrån RKR:s 
rekommendationer för att säkerställa att innehållet i förvaltningsberättelsen samt drift- 
och investeringsredovisningen överensstämmer med lag och rekommendationernas 
krav. 
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God ekonomisk hushållning 
Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2019.  

Finansiella mål Utfall 2019 Måluppfyllelse, förbundets 
bedömning 

Behållning vid årets slut ska följa 
Nationella rådets riktlinje 

Eget kapital är lägre än 
Nationella rådets riktlinje. 

 
Målet bedöms som uppfyllt. 

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

Budgeterade insatskostnader 
var 12,3 mnkr och utfallet blev 
11,8 mnkr vilket är 4,2 %. 

 
Målet bedöms som uppfyllt. 

 

Av redovisningen framgår att både de finansiella målen uppfylls.. 

Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning mot verksamhetsmålen för god ekonomisk 
hushållning som fastställts i budget för 2019.  

Verksamhetsmål Mål Aktiviteter Måluppfyllelse, förbundets 
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. 

 

Samtliga mål uppnås. 

Bedömning 

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med mål för god ekonomisk hushållning i det 
finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2019 är uppfyllda.  

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall är förenligt 
med de övergripande målen för verksamheten. De verksamhetsmässiga målen för 2019 är 
uppfyllda. 
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Rättvisande räkenskaper 

Iakttagelser 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.  

Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt samtliga förbundets intäkter och 
kostnader för året samt hur det egna kapitalet förändras under räkenskapsåret. 
Jämförelse med förgående år lämnas för varje delpost. 

Årets resultat är negativt och uppgår till -1 558 tkr (2018: 877 tkr). Verksamhetens 
intäkter har ökat med 388 tkr beroende på ökade bidrag från förbundets medlemmar 
och ökade intäkter från kursavgifter. Verksamhetens kostnader har ökat med 1 945 
tkr vilket främst beror på en ökning av lämnade bidrag till beslutade insatser med 961 
tkr, ökade kostnader för kurs- och konferensavgifter med 488 tkr samt ökade 
kostnader för egna arrangemang med 270 tkr.   

Balansräkning 

Balansräkningen är upprättad enligt LKBR och omfattar erforderliga noter. 

Balansräkningen redovisar i allt väsentligt förbundets tillgångar, avsättningar och 
skulder per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt 
periodiserade samt har värderats enligt principerna i LKBR. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation och 
överensstämmer med övriga delar av årsredovisningen. 

Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen innehåller en beskrivning av tillämpade redovisningsprinciper.  

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är 
upprättade enligt god redovisningssed. 
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2020-04-23 
 
 
 
 
Caroline Liljebjörn 

  
 

 
 
 
 

Projektledare   

 
 

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 
avsnittet ”Inledning” i rapporten. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av 
och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  

 









   1(46)  

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

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årsredovisning 
2019 

 
 
 

Fastställd av styrelsen 2020-03-20 
 
 
 
 
  



   2(46)  

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

 
Ordförande har ordet 
 
2019 innebär ny mandatperiod för styrelseledamöter i Samordningsförbundet Kalmar län. Jag 
vill därför passa på så här i början att tacka den gamla styrelsen för ett bra arbete med att ge 
förbundet ett gott renommé i länet och landet.  
 
Under 2019 blev de sista projekten LISADE (långsiktiga insatser) vilket firades med tårta för 
insatspersonal och övriga deltagare vid förbundets höstkonferens i Vimmerby där grunden 
också lades för det framtida arbetet i förbundet. 
 
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 nå upp till målet om att 30% av 
deltagarna skall ha egenförsörjning efter insatsen. Samtidigt som vi vet att 70% inte når målet 
så har styrelsen beslutat att fokus under 2020 skall vara på hur vi kan utveckla processerna runt 
de som inte når målet om egenförsörjning och 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 omfattar de områden i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning i tillämpliga delar. 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling 
samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2019.  
Till redovisningen hör bilagor som närmare beskriver de olika insatser som finansierats.  

 
1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret  
Samordningsförbundet i Kalmar län bedriver sedan 1 oktober 2005 finansiell samordning 
mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Kalmar län och länets tolv kommuner. 
Målet med verksamheten är att förbättra samverkan mellan dessa myndigheter och att den 
enskilde som är i behov av samordnade insatser igenom våra insatser ska förbättra sin förmåga 
till förvärvsarbete och få en förbättrad livskvalitet. Därigenom ska samhällets resurser användas 
optimalt för målgruppen. 
 
Förbundet har en styrelse med 17 ledamöter. Då ny mandatperiod trätt i kraft under 2019 har 
ordförandeskapet växlat mellan Maria Ixcot Nilsson (t o m 31/3) och Jonas Erlandsson  
(fr o m 1/4), 1:e vice ordf. Anders Andersson (t o m 31/3) och Madeleine Rosenqvist (fr o m 
1/4) samt 2:e vice ordf. Andreas Erlandsson (t o m 31/3) och Ingela Ottosson (fr o m 1/4). 
Närvaron vid styrelsesammanträden och engagemanget från ledamöterna i styrelsen har varit 
mycket stort under det gångna året. Styrelsen anser de flesta av målen som uppställdes i 
verksamhetsplanen för 2019 är uppnådda. Finansiering har skett av åtta individinriktade 
insatser, två kartläggningsinsatser samt sex utbildningar. Utöver detta har förbundet finansierat 
insatser i form av ”tillsammans är logiskt” och Samba integration samt medfinansierat ESF-
projekt vid namn IKO (Integration, kompetens och organisation) och SLA (Samverkan leder 
till arbete).   
 
Under året har 369 personer deltagit i de olika arbetsrehabiliterande insatser som bedrivits. 
Utöver de 369 deltagare i insatserna har samverkansteamen hanterat 167 konsultationer på 
individer, dessa har oftast fått en annan planering än själva insatsen, vilket innebär att 536 
individer har fått en myndighetsgemensam plan. 
63 av 200 utskrivna deltagare var i arbete och/eller studier vid utskrivning vilket är lika med 
31,5 procent. Det ligger i linje med de senaste årens siffror där individer har nått 
egenförsörjning.  
Dessutom beskriver många deltagare i enkätsvaren från Indikatorerna att de vuxit mentalt 
genom att de lärt sig mycket, fått en ökad självkännedom och en högre livskvalitet. En 
framgångsfaktor som beskrivs av i stort sett alla insatser är den samverkan som sker kring 
individerna mellan de olika myndigheterna och det engagemang som många handläggare visar.  
 
Förbundet driver även samverkan genom att hålla i samtliga sex lokala samverkansgrupper i 
länet. Där svarar förbundet för att dagordning mejlas ut, ledning av mötena samt för 
minnesanteckningar. Förbundet har haft fyra beredningsgruppsmöten, fyra arbetsutskottsmöten 
samt fem styrelsemöten under 2019. 
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Under 2019 har Samordningsförbundets haft visionen att arbeta och sätta fokus på begreppet 
hälsa utifrån WHO:s definition om hälsans tre delar; psykisk, fysisk och social hälsa. 
Förbundet har under 2019 arrangerat tolv frukostmöten, tolv brunchmöten, tjugoen 
träningstillfällen samt tre inspirationsdagar. Därutöver har sex utbildningar i form av Supported 
Employment (1 st), 7tjugo handledarutbildning (2 st), lösningsfokuserat förhållningssätt (2 st), 
styrelseutbildning (1 st) samt en länskonferens finansierats. 
 
Förbundet har fortsatt att marknadsföra sig via facebook och uppdaterat hemsidan kontinuerligt 
under året. 2019 har förbundet fortsatt arbeta med kortfilmer som beskriver det arbete 
förbundet gör och har gjort. 
Förbundets personalstyrka har under året bestått av en förbundschef 100%, en biträdande 
förbundschef 100% och en adminstratör som arbetat 80% under året. 
 
Under 2019 hade Samordningsförbundet i Kalmar län intäkter i form av medlemsavgifter och 
övrigt på 16 689 513 kr. Årets resultat är -680 982 kr vilket gör att det egna kapitalet minskade 
från 3 089 135 kronor till 2 408 153 kronor. Nu ligger det egna kapitalet inom den riktlinje som 
nationella rådet rekommenderar. 
 
1.2 Om förbundet  
1.2.1 Organisation  
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Kalmar läns landsting (från 2019 Region Kalmar län) och länets tolv 
kommuner som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av 
medlemmarna. Till sin hjälp har styrelsen ett kansli bestående av en förbundschef och en 
biträdande förbundschef samt en deltidsanställd administratör.  

1.2.2 Historik 
Samordningsförbundet bildades den 1 oktober 2005. 

1.2.3 Lagrum 
Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliterings-
insatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av samordningsförbundets 
medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom 
rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av 
samordnad rehabilitering och därigenom åstadkomma en effektiv resursanvändning.   
 
Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) 
och kommunallagen (2017:725) i tillämpliga delar. 

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

1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter 
2019 års tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgick till 16 330 000 kronor där 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrog med hälften av medlen, landstinget/regionen 
med en fjärdedel och kommunerna tillsammans med resterande fjärdedel, fördelat efter 
befolkningens storlek. Därutöver fanns vid årets början 3 089 135 kronor i eget kapital. 
 

1.2.6 Verksamhetsidé och vision  
Samordningsförbunden har enligt lagstiftningen till  
uppgift att: 

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

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

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

 

1.2.7 Vision och arbetssätt för 2020 
Temat för 2020 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. 
 
Under 2020 kommer Samordningsförbundet att bjuda in till sex lunchseminarier, ett i varje 
lokalt samverkansområde och två inspirationsdagar för personer som arbetar på 
Försäkringskassan och arbetsförmedlingen, i kommunerna, i regionen och i politiken.  
 
Vi kommer även under 2020 utreda hur vi kan/ska arbeta förebyggande mot åldersgruppen 16 - 
20 år. Ett långsiktigt länsövergripande strukturinriktat arbetssätt är grundförutsättningar i detta 
förebyggande arbete. 
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Även de globala målområden i Agenda 2030 som passar in i förbundets arbete, kommer 
aktualiseras under 2020. Vi menar då social hållbarhet, hälsa och välbefinnande, jämställdhet 
och fredligt och inkluderande samhälle bl a.  
 
Utbildningsarrangemang kommer förbundet också fortsätta arbeta med under 2020. Nada, 
MHFA, Lösningsfokuserat förhållningssätt och 7tjugohandledningsutbildning är utbildningar 
som kommer genomföras under 2020. 

1.3 Beskrivning av verksamheten 
Först presenteras de målgrupper som deltagit i de individinriktade insatser som förbundet 
finansierat under 2019 och därefter utfallet av dessa insatser samt en beskrivning av de insatser 
som finansierats för att stödja samverkan på ett strukturellt plan. 

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

 
Diagram 1, nyinskrivna deltagares ålder under 2019. 
 
Nyinskrivna deltagares medelålder under 2019 var 34,1 år vilket är lägre genomsnittlig ålder än 
2018. Det har skrivits in 110 kvinnor och 79 män, vilket möjligen återspeglar att kvinnorna har 
en högre sjukskrivningsgrad än männen. Marginella skillnader i medelålder mellan kvinnor och 
män, 34,4 år bland kvinnor jämfört med 36,6 år bland männen.  

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

 

 
Diagram 2, nyinskrivna deltagares utbildningsnivå fördelat på kön under 2019. 
 
Utbildningsnivån bland deltagarna har stigit något i jämförelse med föregående år. Av de 
deltagare som man känner till utbildningsnivån på så har 34 procent enbart grundskola och 48 
procent har även fullföljt gymnasieutbildning. Kvinnorna har i större utsträckning färdigställt 
sin gymnasieutbildning i förhållande till männen.  
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Tid i offentlig försörjning 
 

 
Diagram 3, nyinskrivna deltagares tid offentlig 2019 uppdelat på män och kvinnor. 
 
Under 2019 hade 32 procent av nyinskrivna deltagare fått offentlig försörjning i mer än fem år, 
vilket är en markant höjning mot föregående två år – 2018, 20 procent och 2017, 24 procent 
som haft försörjning i mer än fem år. 
 
Försörjning vid inskrivning 
 

 
Diagram 4 Under 2019 avslutade deltagares försörjning vid inskrivning fördelat på kön. 
 
När man studerar orsaker till inskrivning för de 200 deltagare som skrevs ut under 2019, 120 
kvinnor och 80 män, så framgår att kvinnorna har högre procent av sjukpenning/rehabpenning 
än männen som försörjningskälla vid inskrivning. Männen har å andra sidan högre procent 
försörjningsstöd än kvinnorna som försörjningskälla vid inskrivning  
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Huvudinremittent 
 

 
Diagram 5, nyinskrivna deltagares huvudinremittent 2014–2019, andelar av inrapporterade remittenter. 
 
En bild av vilka myndigheter som remitterat in deltagare till insatserna i länet. Tidigare år har 
man kunnat plocka denna statistik från SUS. Då ny lagstiftning trätt i kraft under 2018 
benämnd GDPR, är inte denna statistik tillämpbar längre i SUS. 
Statistiken från 2018 och 2019 är baserad på lämnade uppgifter över årsredovisningar från 
respektive insats (finns bifogade som bilagor). Därav bättre frekvens på svarande. Väldigt bra 
är att den mörkblå stapeln är relativt jämn, vilket innebär att samtliga fyra myndigheter är 
delaktiga i att remittera in deltagare till insatserna i länet. 
 

1.3.2 Insatser 
1.3.2.1 Individinriktade insatser 
Här görs en sammanfattande beskrivning av individinriktade insatser som bedrivits under året. 
För en närmare beskrivning av varje insats hänvisas till bilagorna. 
 
Arbetslivsinriktade insatser 
Av nedanstående tabell framgår hur många deltagare de olika arbetslivsinriktade insatserna har 
haft under det gångna året.  
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Budget  
antal  

delt  

 
Antal 

delt  

Antal 
nya  
delt  

Antal  
avslut 

delt  

 
Pågåen

de 
delt  

Antal  
nya  

anonyma 

Innergården, Mörbylånga 25 23 8 10 13  
KRUS, Kalmar 30 41 22 25 17        
Plattformen, Hultsfred/Vimmerby 30 48 22 30 19   
Pontibus, Borgholm 30 41 21 16 24    
SAMBA, rehabilitering 30 42 17 14 28   
SAMBA, integration 30 49 30 35 14  
Knutpunkten, Västervik 30 35 9 19 16   
RESA, Torsås 15 16 15 9 7   
Vägknuten, Oskarshamn/ 
Mönsterås/Högsby 30 74 45 42 32  
SUMMA 250 369 189 200 170  

Tabell 1 Antal deltagare i arbetslivsinriktade insatser i Kalmar län under 2019 
 
Som framgår så har det funnits arbetslivsinriktade insatser i samtliga kommuner under 2019. 
Samtliga insatser, förutom SAMBA integration är långsiktiga och ej längre tidsbestämda. 
Insatserna kommer finnas kvar över tid så länge behovet kvarstår och insatsen fyller sitt syfte. 
 
Uppbyggnaden av insatserna är till stor del densamma då vi i verksamhetsplanen enats om att 
målgruppen för våra insatser är ”Personer som är i behov av samordnade insatser för inträde 
eller återgång till arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning. Behoven ska identifieras 
och prioriteras lokalt. Målgrupperna kan variera lite. Några insatser prioriterar yngre personer 
(KRUS) och det finns insatser som fokuserar på personer som är utrikesfödda (SAMBA 
integration).  
 
Insatsernas mål kan vara att stödja personer mot en egen försörjning, att undvika rundgång 
mellan myndigheterna, att deltagarna mår bättre och behöver mindre vård samt att säkerställa 
att de kommer rätt i systemen och får rätt ersättning. 
 
I samtliga insatser finns ett samverkansteam med personal från de samverkande myndigheterna 
som träffas regelbundet för att gemensamt diskutera personer i behov av samordnat stöd. Ibland 
löser gruppen vid sittande bord hur inblandade parter gemensamt ska gå vidare för att ge 
individen bästa möjliga stöd. Om samverkansteamet kommer fram till att personen ifråga 
behöver extra stöd så tillsätts en person ur insatsen som extra stöd. Dessa personer har lite olika 
titlar som koordinator, vägledare eller handledare. Det är lönerna till den personalen och övriga 
kringkostnader som Samordningsförbundet står för. Insatserna är då projekttiden löpt ut, dessa 
blir då LIS:ade, vilket innebär att insatserna inte har ett slutdatum utan löper på över tid, så 
länge det fyller sitt syfte. I samtliga nu pågående insatser är det kommunerna som är 
anställningsmyndighet för personalen. 
Ibland lyfter samverkansteamet upp personer för konsultation, för att få en helhetsbild av vad 
som blir bäst för individen, då insats inte är aktuell. Under 2019 konsulterades 167 individer 
som fick en myndighetsgemensam plan utifrån samverkansteamets arbete. Dessa är inte 
inräknade i antalet deltagare i insatserna i SUS. 
 

http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=BUDGETANT_DELT&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2016&BUDGETAR_FR=2016&MANAD_FR=201601&MANAD_TO=201612&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=BUDGETANT_DELT&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2016&BUDGETAR_FR=2016&MANAD_FR=201601&MANAD_TO=201612&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=BUDGETANT_DELT&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2016&BUDGETAR_FR=2016&MANAD_FR=201601&MANAD_TO=201612&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=ANT_DELT&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2016&BUDGETAR_FR=2016&MANAD_FR=201601&MANAD_TO=201612&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
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Nedan finns en jämförelse med tidigare år av antal deltagare i arbetsrehabiliterande insatser. 
 

 
Budget antal 

deltagare  

 
Antal 

deltagare  

Antal nya 
deltagare  

Antal avslut 
deltagare  

 
Pågående 
deltagare  

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

Tabell 2, jämförelse av insatsredovisning i SUS för 2011 - 2019. 
 
Den variation som finns över tid i antal inskrivna och utskrivna deltagare beror främst på när 
olika insatser har startat respektive avslutats. 
 
1.3.2.2 Stödjande av samverkan 
Lokala samverkansgrupper (LSG) 
I länet finns det sex lokala samverkansgrupper som fungerar som ett forum för utveckling av 
samverkan mellan parterna. De omfattar Kalmar/Torsås, Nybro/Emmaboda, Borgholm/ 
Mörbylånga, Oskarshamn/Mönsterås/Högsby, Hultsfred/Vimmerby respektive Västerviks 
kommun. Samordningsförbundet är sammankallande i samtliga lokala samverkansgrupper. 
Vidare deltar representanter, vanligtvis chefer, från de fyra samverkande parterna.  
 
Varje lokal samverkansgrupp är kopplad mot en eller två insatser i länet. De träffas några 
gånger per år och dit kan arbetsgrupperna lyfta problem som uppmärksammats vid samverkan 
för åtgärd.  
 
 
Frukostmöten, Brunchmöten och träningstillfällen 
Under 2019 har Samordningsförbundet arrangerat 12 frukostmöten för tjänstepersoner inom 
samverkande myndigheter. Dessa frukostmöten har varit innehållsrika och välbesökta. Ca 400 
tjänstepersoner har varit på dessa frukostmöten som handlat om psykisk hälsa utifrån olika 
aspekter. 
I direkt anslutning till frukostmötena har förbundet arrangerat 12 brunchmöten för personer 
med komplex problematik. Antalet brunchdeltagare har legat i paritet med frukostmötena och 
ca 400 individer har varit på plats. Temat för brunchmötena var på våren ”mod till förändring” 
och på hösten ”mod till handling”. Mötesinnehållet och upplägget har varit mycket uppskattat. 
 
Utöver dessa mötesplatser har förbundet anordnat 22 träningstillfällen för tjänstepersoner och 
deltagare i insatserna som förbundet finansierar. Adam Nilsfors med sitt mobila gym har åkt 
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http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=PAGAENDE&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=PAGAENDE&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
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runt i länet och bedrivet ett ca timmes träningspass. Detta var ett försök av förbundet att 
stimulera och möjliggöra den fysiska hälsan utifrån träning. Ca 200 personer har varit med och 
tränat vid dessa tillfällen i länet. 
 
Inspirationsdagar 
Tre inspirationsdagar har förbundet anordnat under 2019. Två under våren, en i Oskarshamn 
och en i Kalmar med samma innehåll. Tomas Fogdö var huvudtalare och beskrev hur livet går 
vidare trots att förutsättningarna förändras. Ulrika Edman, Malin Gruvhagen och Adam 
Nilsfors hade varsina delar av dagen med kortare föreläsningar och pausgymnastik i form av 
”kontorstabata”. Ca 300 personer kom på vårens två inspirationsdagar. 
Under hösten ordnades en gemensam inspirationsdag för hela länet. Bussar fanns tillgängliga 
för transport från länets alla hörn. Magnus Samuelsson var huvudtalare utifrån ett fysiskt 
perspektiv och hur viktigt den mentala/psykiska hälsan är i sammanhanget. ACT, 7tjugo och 
NADA var andra delar av dagen samt Adam Nilsfors ”kontorstabata”. Ca 180 personer var 
anmälda till denna dag som var mycket uppskattad. 
 
Kartläggning och medfinansiering av projekt 
Förbundet har under året finansierat en kartläggning gällande behov av insatser för nyanlända 
kvinnor i Högsby. 
 
Samordningsförbundet har under 2019 medfinansierat två projekt.  
Det ena är ett ESF-projekt som drivs av Kommunförbundet i Kalmar län. Projektet heter IKO 
(Integration, kompetens och organisation) – vi blir fler i Kalmar län. Projektet handlar till stor 
del om att utbilda personal inom olika myndigheter och idéburna verksamheter i interkulturellt 
bemötande av nyanlända. Samordningsförbundet medfinansierar både med tid och ekonomiska 
medel. Projektet avslutades i november 2019. 
 
Det andra är också ett ESF-projekt som drivs av Kommunförbundet i Kalmar län. Projektet 
heter SLA (Samverkan leder till arbete). Projektet handlar om att arbeta med målgruppen 
nyanlända och personer i utanförskap med komplex problematik som ska ledas in mot arbete 
eller studier. 
Samordningsförbundet har medfinansierat med tid. 
 
Utbildningar och konferenser 
Två uppskattade fyradagars utbildningar i Lösningsfokuserat förhållningssätt genomfördes av 
Swedish empowerment center. Man skulle kunna beskriva lösningsfokuserat förhållningssätt 
som en grundsten i 7-tjugometodiken.  
 
Två fyradagarsutbildningar i 7tjugo genomfördes i slutet av året av Swedish empowerment 
center. 7tjugometodiken är ett mycket gediget arbetssätt/förhållningssätt för att stärka 
individernas förmågor och självinsikt. Samordningsförbundet har anordnat åtta utbildningar 
under de senaste tre åren, vilka alla varit uppskattade och välfyllda. 
 
I samband med att en ny styrelse för Samordningsförbundet i Kalmar län tillträdde den 1 april 
2019, anordnades en utbildningsdag den 15:e april i FINSAM-lagstiftningen och de uppdrag ett 
förbund har. Magnus Simonsson från Nationella Rådet höll i utbildningsdagen, vilken gav nya 
insikter i uppdraget för styrelseledamöterna som närvarade. 
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En Supported employmentutbildning har ägt rum under året i Oskarshamn av Malmerho 
kompetens i kombination med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Denna 
fyradagars utbildning var innehållsrik och uppskattad av de arton personer som deltog. 
 
Under hösten hölls förbundets årliga länskonferens för styrelseledamöter, deltagare i de olika 
lokala samverkansgrupperna och insatspersonal. Den hölls lunch till lunch 24 – 25 oktober på 
Vimmerby stadshotell. Åttiotalet personer var med på lunch-till-lunch-konferensen där  
bl a Magnus Simonsson beskrev uppdraget vi har enligt FINSAM-lagstiftningen. Tid ägnades 
åt att reflektera över 2019 samt arbeta fram visionstemat för 2020 – Tillbaka till FINSAM-
lagstiftningens intentioner. Hållbarhet, långsiktighet och fokus på Individinriktade insatser. 
Att arbeta mer förebyggande med målgruppen 16-20 år är också ett fokusområde att utreda 
under 2020. 
 
Samtlig insatspersonal i länet träffades under hösten under en lunch-till-lunch-konferens på 
Gränsö Slott i Västervik. Innehållet var kompetensutveckling kring bemötande av personer med 
funktionsvariationer inom autismspektrat. Tid för att samtala om andra gemensamma och 
angelägna frågor rymdes också under dagarna. 
 
Personalen som arbetar i Insatserna i länet tillsammans med ordförande och personal från 
kansliet deltog i den stora Finsam-konferensen som hölls i Stockholm under två dagar, 26-27 
mars.  
Ordförande i Samordningsförbundet i Kalmar län var sedan tidigare invald som ledamot i 
Nationella nätverket för Samordningsförbund (NNS). För ny mandatperiod lämnade1:e vice 
ordförande över stafettpinnen till nya ordförande Jonas Erlandsson. Vid ett tillfälle 
kombinerades NNS styrelsemöte med en ordförandedag. 1:e vice ordförande samt förbundschef 
deltog i NNS ordförandekonferens i januari. 
 
Förbundschef och bitr förbundschef har även deltagit i Nationella rådets 
förbundschefskonferens samt vid nätverksmöten för samordningsförbund från kust till kust 
benämnt ”Norra Sydsverige”. 

Måluppfyllelse och resultat 
Nedanstående mål är uppsatta i verksamhetsplanen för 2019. 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. 

 

• Vi mäter detta mål genom 
indikatorerna, 1, 2, 3. 
90,3% i genomsnitt av 
mätning med indikatorerna. 
 

• Vi mäter detta genom 
indikatorerna 5, 6, 7.  
Indikator 6 mäts endast vid 
avslut. 76% i genomsnitt i 
mätningen av indikatorerna. 

Målet har 
uppnåtts 
 
 
 
Målet har 
uppnåtts 
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• 30 % av deltagarna 

ska ha kommit ut i 
arbete eller studier 
efter avslutad insats  

 
• Andelen till arbete eller 

studier mäts via SUS. 63 av 
200 utskrivna deltagare var 
i arbete och/eller studier vid 
utskrivning vilket är lika 
med 31,5 procent. 

 
Målet har 
uppnåtts 

Mål på 
strukturnivå 

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

• Vi mäter detta genom 
indikatorerna 7, 8, 9, 10, 
12,13. 
89 % i genomsnitt utifrån 
indikatorerna. 

Målet har 
uppnåtts 

Mål på 
organisations-
nivå 

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

 

• Fullmäktige ska besökas en 
gång per mandatperiod och 
Kommun- och 
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 
ha uppnåtts, fyra 
besök har 
genomförts 
under 2019 
 
Målet bedöms 
ha uppnåtts, tre 
ytterligare 
informationer 
har hållits under 
2019 
 
 
Målet bedöms 
ha uppnåtts 
 
 
 
Målet bedöms 
ha uppnåtts 
 
 
 
 
Målet bedöms 
ha uppnåtts till 
viss del (dock 
inga nyhetsbrev 
under 2019) 
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Mål på 
ekonomisk nivå 

• Behållningen vid 
årets slut ska följa 
nationella rådets 
riktlinje  

 
 

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

 
 

• Utfallet för 2019 års 
behållning ligger i enlighet 
med nationella rådets 
riktlinje.  

 
 
• Utfallet mäts genom att 

jämföra rekvirerade medel 
med den summa som 
budgeterats. Budgeterade 
insatskostnader var  
12 313 364 kr och utfallet 
blev 11 796 996 kr vilket i 
procent innebär 4,2 % 

Målet har 
uppnåtts  
 
 
 
 
Målet har 
uppnåtts 

 
Kommentar till mål på ekonomisk nivå. 
Eftersom det ekonomiska resultatet inte är uppnåddes 2018, beslutade styrelsen redan i slutet av 
2018 att ge förbundschef i uppdrag att göra en analys och förstärka de insatser som är väl 
fungerande och i behov av ytterligare resurser för att kunna ta emot fler deltagare. När detta 
arbete nu är gjort ligger resultaten i linje med målen på ekonomisk nivå. 
 

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

 
Diagram 6, Sysselsättning vid inskrivning och avslut för 200 deltagare i arbetsrehabiliterande insatser som 
avslutats under 2019 
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Diagrammet illustrerar vad de deltagare som avslutades under 2019 hade för sysselsättning vid 
inskrivning och avslut. 63 av de 200 utskrivna deltagarna, eller 31,5 procent, hade arbete eller 
studier vid utskrivning och 77 (=38,5 procent) var inskrivna som arbetssökande. Totalt 
betraktades således 70 procent som rehabiliterade och redo för arbetsmarknaden när de 
avslutades.  
 
Det är fler andel kvinnor än män som fått ett arbete utan lönesubventioner och fler kvinnor än 
män som har börjat studera. Det är marginella skillnader mellan män och kvinnor som fått 
subventionerat arbete än. 
 

 

Tabell 2, jämförelse av insatsredovisning i SUS för 2011 - 2019. 
 
I tabellen ovan kan man konstatera att 2019 återigen var ett bra år där en knapp tredjedel av de 
200 deltagare som avslutades i en insats gick till arbete eller studie. Med tanke på att deltagarna 
oftast stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden så får detta anses som ett mycket gott resultat. 
 
Försörjning efter insats 
 

 
Diagram 7, Försörjning vid inskrivning och utskrivning för 189 utskrivna deltagare i arbetsrehabiliterande 
insatser under 2019 
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Antal avslut till 
arbete eller 

studier 

Andel avslut till 
arbete eller 

studier 
2011 31 37,8 % 
2012 44 42,3 % 
2013 47 24,1 % 
2014 23 26,4 % 
2015 21 26,9 % 
2016 50 37,6 % 
2017 54 40,9 %  
2018 46 33,6 % 
2019 63 31,5 % 
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Av diagrammet framgår att det skett störst minskning av personer som har försörjningsstöd 
som försörjningskälla men även minskning av personer som erhållit sjukpenning/rehabpenning 
och aktivitetsstöd.  
 
De försörjningskällor som har ökat i diagrammet är framförallt deltagare som inte har någon 
offentlig försörjning vid avslut. Ökning är det även av personer som har studiestöd, vilket är 
mycket positivt. 
 

1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser 
Att värdera effekterna av strukturövergripande insatser är mycket svårare eftersom det här inte 
finns någon statistik från SUS eller andra källor att hämta data ur.  
 
Det som kan konstateras är dock att det finns en väl utbyggd struktur för samverkan mellan 
myndigheterna genom de olika lokala samverkansgrupperna, de samverkansmöten som börjat 
komma igång för att utveckla samverkan och insatsens styr- och arbetsgrupper.  
En stor del av det goda samverkansklimatet hör också till de uppskattade tolv frukostmöten, de 
tolv brunchmöten, de tjugotvå träningstillfällen samt de tre stora inspirationsdagar som 
förbundet ordnat under 2019. Vid snabbutvärdering med hjälp av post-it-lappar, har en otrolig 
mängd positiv feedback delgetts förbundets arbete.  
 
Vi vet också att de utbildningar i Supported Employment, 7tjugo handledarutbildning samt 
utbildning i lösningsfokuserat förhållningssätt som finansierats, varit mycket uppskattade och 
används i olika verksamheter för att stödja individer mot arbetsmarknaden. De konferenser som 
finansierades har varit välbesökta och uppskattade liksom den länskonferens för förbundets eget 
nätverk som arrangerades i oktober. 
 
1.5 Styrelsearbetet mm 
1.5.1 Styrelsens arbete under året 
Styrelsen har bestått av följande ledamöter fram till den 31 mars 2019 då ny styrelse tillträdde 

Medlemsorganisation Ordinarie ledamot Ersättare 
Borgholm Mikael Palmqvist (S) Bengt Jonsson (FÖL) 
Emmaboda Stig-Ove Andersson (S) Stefan Nyström (M) 
Hultsfred Conny Daag (M) Lizette Wästerlund (S) 
Högsby Marcus Schön (M) Diana Bergskans (S) 
Kalmar Dzenita Abaza (S) Roger Holmberg (S) 
Mönsterås Agneta Landberg (C) Håkan Sjöborg (C) 
Mörbylånga Göran Backrot (C) Eva Folkesdotter-Paradis (M) 
Nybro Jimmy Loord (KD) Ann-Christine Quist-Karlsson (S) 
Oskarshamn Andreas Erlandsson (S) Lennart Hellström (M) 
Torsås Christina Lönnqvist (S) Linda Eriksson (C) 
Vimmerby Eva Berglund (S) Marie Nicholson (M) 
Västervik Gunnar Jansson (S) Conny Tyrberg (C) 
Region Kalmar län Maria Ixcot Nilsson (S) Jonny Bengtsson (S) 
Region Kalmar län Anders Andersson (KD) Bill Björklund (L) 
Region Kalmar län Ylva Bengtsson (V) Eva-Karin Holgersson (MP) 
Arbetsförmedlingen Lars Häggbring Carina Lindgren/Lars Borgemo 
Försäkringskassan Petter Grönwall Susanne Möller 
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Den nya styrelsen som tillträdde 1 april 2019 har bestått av dessa ledamöter: 

Medlemsorganisation Ordinarie ledamot Ersättare 
Borgholm Magnus Ståhl (S) Ulrika Lind (C) 
Emmaboda Stefan Nyström (M) Linda Johansson (C) 
Hultsfred Conny Daag (M) Lizette Wästerlund (S) 
Högsby Marcus Schön (M) Diana Bergskans (S) 
Kalmar Roger Holmberg (S) Christina Fosnes (M) 
Mönsterås Agnetha Landberg (C) Chatrine Pålsson/Ahlgren (KD) 
Mörbylånga Gunilla Karlsson (C) Ella-Britt Andersson (S) 
Nybro Jimmy Loord (KD) Ann Arleklo (S) 
Oskarshamn Ingela Ottosson (M) Mathias Karlsson (L) 
Torsås Lars Häggbring (S) Linda Eriksson (C) 
Vimmerby Lars Sandberg (C) Tomas Peterson (M) 
Västervik Gunnar Jansson (S) Conny Tyrberg (C) 
Region Kalmar län Jonas Erlandsson (S) Jonny Bengtsson (S) 
Region Kalmar län Madeleine Rosenqvist (KD) Marie Nicholson (M) 
Region Kalmar län Anette Rogö (C) Inger Hilmansson (L) 
Arbetsförmedlingen Ann-Brith Sköld Linda Ilmerud 
Försäkringskassan Petter Grönwall Kristina Eimar 

 
Styrelsen har under året haft fem välbesökta sammanträden på olika orter i länet. 
Sammanträdena har kombinerats med besök i olika kommuner och presentation av olika 
aktuella insatser. En styrelseutbildning med fokus på FINSAM-lagstiftningen ägde rum i 
samband med att ny styrelse tillträdde. Protokoll från sammanträden publiceras på förbundets 
hemsida och finns därmed tillgängliga för såväl ledamöter, samverkansaktörer som övriga 
intresserade. 
 
Arbetsutskottet fram till 31 mars har bestått av Maria Ixcot Nilsson, ordförande, Anders 
Andersson, 1:e vice ordförande Andreas Erlandsson, 2:e vice ordförande, samt ledamöterna 
Göran Backrot, Petter Grönwall och Carina Lindgren.  
Arbetsutskottet från 1 april har bestått av Jonas Erlandsson, ordförande, Madeleine Rosenqvist 
1:e vice ordförande, Ingela Ottosson 2:e vice ordförande samt ledamöterna Roger Holmberg, 
Petter Grönwall och Linda Ilmrud. Arbetsutskottet har under året haft fyra sammanträden. 
 
I och med att insatserna numer är tillsvidare, så kallade LIS:ade (långsiktig integrerad 
samverkan) är förbundets inriktning inför 2020 att fortsätta vidareutveckla insatserna och titta 
på de processer som inte alltid fungerar och vilka utmaningar det ställer på samverkan utifrån 
varje aktörs regelverk och styrning. 
Att gå tillbaks till FINSAM-lagstiftningen och förbundets grunduppdrag blir fokus under 2020 
med ledorden hållbarhet och långsiktighet. 
 
Vid varje styrelsesammanträde redovisas de delegationsbeslut som fattats av arbetsutskottet och 
förbundschefen. Förbundschefen redogör även muntligt för utvecklingen i förbundet både 
ekonomiskt och verksamhetsmässigt. I oktober presenterades en skriftlig delårsredovisning av 
det första halvåret där bland annat insatserna redovisar sin verksamhet. 
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Minnesanteckningar från beredningsgruppen och AU-protokoll delges styrelsen. Vidare 
informerar Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans representanter styrelsen om 
utvecklingen i sina respektive verksamheter vid styrelsens sammanträden. 
 
Förbundet har medverkat, i det så kallade Indikatorprojektet, som drivits av Nationella 
nätverket för samordningsförbund (NNS), med syfte att utveckla indikatorer som ska vara ett 
stöd i utvärdering och utveckling av samordningsförbundens verksamheter.  
 
Under senare delen av 2017 var verktyget färdigt för användning. Förbundet har köpt in licens 
för att kunna mäta indikatorerna även för 2019 och mätningen ägde rum i oktober/november. 
De positiva resultaten utifrån mätningen finns delgivna under rubriken måluppfyllelse och 
resultat. 
 
Representanter ur styrelsens presidium har under året, tillsammans med förbundschef, fört en 
dialog med representanter för medlemsmyndigheterna vid två tillfällen och dels vid besök i de 
högsta politiska ledningarna för såväl kommuner som Region. Dialogen har handlat både om 
resultaten i förbundets verksamhet och om ekonomi och medlemsavgifter. 

1.5.2 Revisorer 
Första delen av 2019 fram till att ny mandatperiod trätt i kraft den 1 april hade Regionen utsett 
Bo Jonsson, Västervik, och kommunerna Jan Bengtsson, Kalmar, som revisorer. Staten hade 
upphandlat revision av Deloitte som i Kalmar län företrädes av Berth Larsson. 
 
Då ny mandatperiod fr om 1 april trädde i kraft utsåg Regionen Bo Jonsson, Västervik att 
fortsätta uppdraget och länets kommuner utsåg Margareta Johansson, Högsby som revisor. 
Staten gjorde en ny upphandling av revision och det blev KPMG som i Kalmar län företräds av 
Niclas Bremström. 
 
Bo Jonsson är revisionens ordförande. Räkenskapsgranskning har handlats upp av PWC i 
Kalmar. Sakkunnigt biträde har varit Joachim Klasa som är revisionschef i Region Kalmar län.  
Revisionen har haft två sammanträden som protokollförts. 

1.5.3 Ny lagstiftning GDPR 
Den 25 maj 2018 trädde GDPR, de nya dataskyddsreglerna inom EU kraft. För 
Samordningsförbundets del har dessa nya regler inneburit att man köpt in tjänsten av 
dataskyddsombud via Region Kalmar län. Dataskyddsombudet heter Anders Falck och arbetar 
som jurist på Region Kalmar län.  

1.5.4 Kansli 
PÅ kansliet arbetar en förbundschef på 100%, Joakim Ivarsson, en biträdande förbundschef på 
100%, Malin Gruvhagen och en administratör på 80%, Athraa Ahmed.  
 
Kansliet biträder styrelsen, ansvarar för förbundets administration och utåtriktade information 
samt stöttar de olika insatser som finansieras av förbundet och ger övrigt stöd till utveckling av 
samverkan inom länet. Kanslilokalen finns på Trädgårdsgatan 12 i Kalmar, där samtliga 
anställda har sina arbetsplatser att utgå ifrån. 
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Kalmar kommun ansvarar för tillsyn av att Samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter 
enligt arkivlagen.  

1.5.5 Beredningsgrupp  
En beredningsgrupp bestående av en tjänsteman från vardera Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och Region Kalmar län samt sex kommunala tjänstemän har haft fyra 
sammanträden under året. Beredningsgruppen har en kvalitetssäkrande roll i beredningen av 
ärenden till styrelsen och är ett stöd till förbundschefen. 

1.5.6 Medlemssamråd 
Det har hållits två medlemsdialoger med förbundets medlemskommuner under året. 
Sammankallande är Kommunförbundet Kalmar läns ordförande, Sthina Johansson/Evertsson, 
Högsby. Vid dessa tillfällen har kommunrepresentanter, representanter för 
samordningsförbundets presidier samt förbundschef deltagit. Förbundet har presenterat sin 
verksamhet och haft dialog om resultaten och om finansieringen av förbundets framtida 
verksamhet. 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 Ekonomiskt utfall 
 

1.6.1 Ekonomisk sammanfattning 
Belopp tkr 

 
 

Aktuell budget 
jan-dec 2019 

Utfall jan-dec 
2019 

Avvikelse utfall – 
budget 

Bokslut helår 
2018 

Nettokostnad 
 

16 975 864 17 370 348 -394 484 15 424 856 

Bidrag/intäkt 
 

16 480 000 16 689 486 209 486 16 301 459 

Resultat 
 

495 864 -680 862 - 1 176 726 876 603 

Utgående eget 
kapital  

 2 408 153  3 089 133 

Likvida medel 
 

 5 671 083  5 968 616 
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1 Resultaträkning 
 

       Resultaträkning Not 
2019-01-01- 
2019-12-31 

2018-01-01- 
2018-12-31 

        
Intäkter 1 16 689 486 16 301 459 
Intäktsjustering       
        
    16 689 486 16 301 459 
Rörelsens Kostnader       
Övriga externa kostnader 2 -2 977 458 -2 176 955 
Personalkostnader 3 -2 595 894 -2 412 339 
Lämnade bidrag   -11 796 996 -10 835 562 
Rörelseresultat   -680 862 876 603 
Räntekostnader   -120   
Resultat efter finansiella poster    -680 982 876 603 
        
Årets resultat   -680 982 876 603 
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2 Balansräkning 
 
Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31 
        
TILLGÅNGAR       
Omsättningstillgångar       
Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar   195 000 81 312 
Avräkning skatter och avgifter   -15 67 
Fordran moms   232 381 191 058 
Övriga interimsfordringar       
    427 366 272 437 
        
Kassa och Bank   5 671 083 5 968 616 
Summa omsättningstillgångar   6 098 449 6 241 053 
        
Summa tillgångar   6 098 449 6 241 053 
        
EGET KAPETAL OCH SKULDAR       
Eget Kapital       
Balanserat resultat   3 089 135 2 212 530 
Årets Resultat   -680 982 876 603 
        
Summa Eget Kapital   2 408 153 3 089 133 
        
Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder 4 3 468 502 2 985 948 
Övriga kortfristiga skulder 6 96 523   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 125 271 165 972 
    3 690 296 3 151 920 
        
Summa eget Kapital och skulder   6 098 449 6 241 053 
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3. Kassaflödesanalys  
Kassaflödesanalys   2019-12-31 2018-12-31 

        
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN       
Årets Resultat   -680 982 876 603 
Ökning(-)/minsknig(+) av kortfristiga fordringar   -154 928 -144 113 
Ökning(+)/minsknig(-) kortfristiga skulder   538 377 87 162 
Medel från den löpande verksamheten   -297 533 819 652 
        
        
INVESTERINGSVERKSAMHETEN       
Förvärv av materiella anläggningstillgångar       
        
        
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN       
Nyupptagna Lån       
        
ÅRETS KASSAFLÖDE   -297 533 819 652 
Likvida medel vid årets början   5 968 616 5 148 964 
Likvida medel vid årets slut   5 671 083 5 968 616 

 
 

4. Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning i tillämpliga delar och de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal 
redovisning eller dess företrädare. Sammantaget innebär det att Samordningsförbundet i 
Kalmar läns redovisning i allt väsentligt överensstämmer med god redovisningssed. De 
redovisningsprinciper som ligger till grund för denna är fortlevnad, konsekvens, försiktighet, 
kontinuitet, periodisering och öppenhet. 
 
 

5. Balanskrav 
Nationella rådet har riktlinjer om hur mycket Samordningsförbunden bör ha i eget kapital vid 
årets utgång.  
Vid ingången av 2019 översteg Samordningsförbundet i Kalmar län gränsen för eget kapital 
enligt dessa riktlinjer med ca 140 000 kr. Årets resultat för verksamheten, -680 982 kr innebär 
att utgående eget kapital överensstämmer med Nationella rådets riktlinjer. 
Resultatet av verksamheten är positivt och förbundets ekonomi bedöms därmed vara i balans 
för 2019.  
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6. Noter 

Not 1 Intäkter   2019-12-31 2018-12-31 
Erhållna statliga bidrag  75 786 159 609 
Erhållna bidrag  16 330 000 16 000 000 
Kursavgifter  283 700 141 850 

      
      
      
    16 689 486 16 301 459 

 
 
Not 2 Övriga externa kostnader   2019-12-31 2018-12-31 
Adm-tjänster  52 730 70 730 
Kompetens i samverkan  975 157 705 006 
Kurs o konferensavgift  1 036 203 547 903 
Rese/ hotellkostnader  176 037 200 238 
Revisionsarvode  25 000 25 000 
Leasingavg Personbilar+Bränsle  53 343 51 992 
Kontorsmaterial  10 301 9 596 
Trycksaker  153 211 140 991 
Lokalhyra  106 231 85 776 
Förbrukningsinventarier    25 956 
Övriga reklam  108 801 117 877 
Övr avdr gill kostn  41 764 28 468 
Mobiltelefon  28 022 28 484 
Övriga främmande tjänster  150 821 51 104 
Reklamtrycksaker    1 198 
Dataprogram Licenser  28 884   
Styrelsekostnader  10 380   
Utvärdering  10 000 42 500 
Övrigt  10 573 44 136 
    2 977 458 2 176 955 
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Not 3 Personalkostnader   2019-12-31 2018-12-31 
Lön tjänstemän  1 356 436 1 327 566 
Arbetsgivaravgifter  566 858 526 902 
Arbetsgivaravg (nya pens system  13 066 11 185 
Sammanträdesarvode  284 440 193 590 
Kollektiv pensionsförsäkr  75 018 77 106 
Styrelsearvode  73 718 69 976 
Semesterlön  161 374 132 038 
Skattefri bilersättning  24 016 17 026 
Skattepl bilersättning  13 630 9 663 
Skattefria trakt  4 620 5 610 
Skattepl trakt  2 550 2 925 
Övr gruppförsäkring  369 327 
Övr personalkostnader  1 600 4 641 
Särsk Löneskatt pens  18 199 33 784 
    2 595 894 2 412 339 

 
 
 
 
 

Not 4 Leverantörsskulder   2019-12-31 2018-12-31 
Projekt Kv4   3 385 814 2 797 230 
Kalmar Kommun/ leasing& bränsle   5 607 11 479 
Big Travel     49 065 
KPA Pensionsadministration   761   
Linneuniversitetet/ Utvärdering av verksamhet 50 000   
NNS/ Höstkonferens 2019   14 625   
Oskarshamns Kommun/Stadshuset   1 232   
Skylt& Reklam     2 625 
Delegia AB/Konferens     28 550 
KPA Pensionsservice AB     761 
Ekerum/ Frukostmöte     13 600 
Parkster     133 
Swedish Empowerment Center     45 000 
IOGT.NTO/ Kontorshyran     25 749 
Påskallavik/ Konferens     11 756 
Kalmarsund Hotell  2150   
Park Hermina AB  8087   
Kalmar Kommun/ Förrådsuttag Center  210   
Inteleon AB/ Parkering  16   
    3 468 502 2 985 948 
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Not 5 Upplupna Kostnader   2019-12-31 2018-12-31 
Revisionsarvode   25 000 25 000 
Kompetens i samverkan    3 500 
Övr avdr gill kost.   5 222 2 452 
Utg momsförsäljning 25%    16 263 
Kontorsmaterial   1 402 3 072 
Avräkn särsk lönesk pens   18 199 18 706 
Mobiltelefon   9 9 
Personalskatt    49 323 
Avräkna sociala avgifter   54 048 47 503 
Dataprogram licenser   144 144 
Kurs& konferensavgift   18 780   
Lämnade bidrag   1 836   
Övriga främmande tjänster   609   
Rese/hotellkostnader   22   
    125 271 165 972 

 
 
Not 6 Övriga Kort Fristiga Skulder   2019-12-31 2018-12-31 
Utg moms Försäljning 25% sv   39 000   
Personalens Källskatt   57 523   
        
        
    96 523   
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7 Sammanställning av utfall och budget 2019 
Intäkter  Budget 

2019 
Utfall Differens Kommentarer 

Medlemsbidrag  16 330 000 16 330 000 0   
Anställningsstöd 150 000 75 813 -74 187 Upphörde i maj 
Kursavgifter 0 283 700 283 700 7tjugo, 

lösningsfokus, 
SE.  

Eget kapital  2 000 000 3 089 134 1 089 134 
 

Öres och kronutjämning 0 -27 -27 
 

Summa eget kapital och intäkter 18 480 000 19 778 620 1 298 620 
 

     

Kostnader Budget 
2019 

Utfall Differens Kommentarer 

Styrelsen  350 000 524 758 -174 758 Arvode, arb. 
giv avgift, 
milersättn mm 

Personal 2 150 000 2 071 137  78 863 Lön, arb. giv 
avgift, sem mm 

Lokal, dator, telefon, porto, försäkr. 130 000 193 404 -63 404 kontorsmaterial 
Resor, hotell 185 000 229 380 -44 380 Bilen, resor och 

hotell 
Redovisning och sakkunnigt biträde 77 500 52 730 24 770 

 

Revision  36 000 25 000 11 000 PWC 
Utbildning, SE, 7tjugo, lösningsfokus  300 000 684 500 -384 500 Se intäkter 

kursavgift 
Konferenser 250 000 351 704 -101 704 Finsam, läns 

konf i Vim-by, 
insatskonf i Vv 

Samverkansmöten, frukostmöte mm 1 000 000 975 157 24 843  
Utvärdering 50 000 50 000 0 Indikatorerna, 

Linnéunivers. 
Avgift NNS2 34 000 32 860 1140 

 

Övrigt 100 000 382 724 -282 724 Trycksaker, 
reklam, 
främmande 
tjänster och 
avdragsgilla 
kostn - stor del 

Delsumma, administration mm 4 662 500 5 573 354 -910 854 
 

Individinsatser  12 313 364 11 796 996 516 368 
 

SUMMA 16 975 864 17 370 350 -394 486 
 

 
2 NNS = Nationella Nätverket för Samordningsförbund 
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Beslutade insatser inför 2019 Budget 

2019 
Utfall Differens Kommentarer 

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

1 730 000 1 844 874 -114 874 Ny utökad 
budget under 
2019 

Innergården i Mörbylånga kommun 683 064 683 064 0 
 

Knutpunkten i Västervik 1 230 000 1 024 256 205 744 
 

RESA i Torsås 523 000 501 027 21 973 Ny utökad 
budget under 
2019 

SAMBA Rehabilitering i Nybro och 
Emmaboda kommuner 

1 000 000 1 395 948 -395 948 Ny utökad 
budget under 
2019 

SAMBA Integration i Nybro och 
Emmaboda kommuner 

275 000 332 449 -57 449 I dialog med 
förb chef 

Plattform Hultsfred/Vimmerby 1 235 000 1 196 845 38 155 
 

Pontibus i Borgholms kommun 1 398 000 1 300 025 97 975  

KRUS i Kalmar kommun 2 500 000 2 191 828 308 172  

Tillsammans är logiskt - ACT 1 330 000 1 000 779 329 221 
 

Högsby Kartläggningsprojekt 65 000 130 000 -65 000 Justerades till 
130 tkr  

Medfinansiering IKO  44 300 0 44 300 Fanns pengar 
kvar i projektet 

Pott för individer 300 000 195 901 104 099  

SUMMA 
 

12 313 364  11 796 996 516 368  

 
 
 

8 Styrelsens beslut 
Styrelsen intygar genom ett protokollfört beslut den 20 mars 2019 att årsredovisningen ger en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska 
ställning. 
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Bilagor 
Insatser och måluppfyllelse 
 
 
    Datum: 2020-01-08 
 
 

                              
 
Årsredovisning 
 
Insatsens syfte, mål och målgrupp. 
Syftet är att bibehålla det goda arbete som finns idag och fortsätta bygga en flexibel 
och långsiktig samverkansstruktur. Vi vill också fortsätta att utveckla metoder för att i 
samverkan kunna erbjuda individer en sammanhängande insats som kan öka deras 
förutsättningar att nå ökad självförsörjning alternativt att de får stöd och underlag för 
att få rätt till rätt ersättning.  
 
Personer som är i behov av samordnade insatser för inträde eller återgång till 
arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning. Vilka personer som 
koordinatorerna ska arbeta med kommer att identifieras i den lokala 
samverkansgruppen en gång per år utifrån de behov som finns.  
  
Målsättning är att hantera 60 konsultations- och insatsremisser samt ha 30 deltagare 
på årsbasis. 
 
90 % av deltagarna ska uppleva stöd och inflytande i sin process.  
75 % av deltagarna ska uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera.  
30 % av deltagarna ska ha kommit ut i arbete eller studier efter avslutad insats 
Insatsens tidsram samt personalresurs 
Insatsen Plattformen är en tillsvidare insats och de personalresurser som finns är en 
koordinator i varje kommun, anställd på 100%. 
Insatsens metod 
Insatsen Plattformen har ett Samverkansteam som består av personal från 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Öppenpsykiatriska mottagningen, 
socialförvaltningarna och hälsocentralerna i Hultsfred- och Vimmerby kommun. 
Teamet träffas tre timmar var tredje vecka och konsulterar ärenden. Samtycke finns 
för individen. Efter att alla myndigheter gett den information som finns, ger gruppen en 
rekommendation om vad som kan vara nästa steg för individen. Om teamet bedömer 
att personen är i behov av en koordinator skrivs personen in i Plattformen. Vidare i 
insatsen Plattformen jobbar koordinatorn med att samordna och nätverka med 
myndigheterna kring deltagaren. Koordinatorn jobbar motiverande med handlingsplan 
innefattande mål och delmål och en förändringsprocess startas för att skapa struktur, 
hitta vägar mot arbetsträning, arbete eller studier. Plattformen erbjuder också 
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gruppverksamhet kring personlig utveckling. I samtalen används metoderna 
”Motiverande samtal” och ”Lösningsfokuserat förhållningssätt”. Det förekommer inslag 
av KBT och empowerment genomsyrar allt deltagande. Supported Employment är en 
metod som också används.  
 
Insatsens resultat på individnivå 
 
51 remisser har konsulterats i Samverkansteamet under 2019.  
Fördelningen av remittenter har varit följande: 
 
15 Försäkringskassan (7 Hultsfred/ 8 Vimmerby) 
17 Socialförvaltningarna (7 Hultsfred/10 Vimmerby) 
10 Öppenpsykiatriska mottagningen (3 Hultsfred/ 7 Vimmerby)  
8   Arbetsförmedlingen (6 Hultsfred/ 2 Vimmerby) 
1   Hälsocentralerna (1 Hultsfred/ 0 Vimmerby) 
0 Samarbetet Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen 
 
25 konsultationer under 2019 har lett till inskrivning hos koordinatorer i 
Plattformen. Fördelningen av remittenter har varit följande: 
 
15 Försäkringskassan (6 Hultsfred /9 Vimmerby) 
6   Öppenpsykiatriska mottagningen (3 Hultsfred /3 Vimmerby) 
3   Socialförvaltningarna (2 Hultsfred /1 Vimmerby) 
1   Arbetsförmedlingen 
0   Hälsocentralerna 
0   Samarbetet Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen 
 
Deltagare som konsulterats i slutet av året kan bli inskrivna i insatsen under början av 
2020. Det innebär också att konsultationer som gjordes i slutet av 2018 resulterade i 
deltagare som skrevs in i Plattformen 2019. 
 
29 deltagare avslutats från Plattformen 2019.  
Anledningarna till utskrivning har varit följande: 
 
9 utskrivning till arbete, studier eller arbetssökande: Deltagaren går vidare till 
arbete med/utan subvention/eget företag) eller studier, eller är aktivt sökande efter 
insatsen. 
0 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. 
19 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 flytt. 
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Framgångsfaktorer inom samverkan,  
Plattformen är en väl inarbetad insats vilket gör arbetet lättare. Koordinatorerna har 
varit anställda länge och är kända på myndigheterna. Samverkansteamet är 
välfungerande med bra närvaro och delaktighet från representanterna. För individerna 
är framgångsfaktorerna att processen inte är tidsbestämd. De får en nära och 
personlig kontakt med koordinatorn som har tid att träffas ofta och vid behov. 
Deltagare erbjuds gruppverksamhet med 7-tjugometodiken där stort fokus ligger på 
personlig utveckling. Att koordinatorerna är kända på de olika myndigheterna gynnar 
individer när det gäller att samverka, det är lätt att få kontakt med myndigheterna och 
ger snabbhet samt effektivitet i arbetet. Att det finns ett bra utarbetat samarbete med 
Erikshjälpen i Vimmerby och Stegen i Hultsfred är också en framgångsfaktor för 
individen och insatsen när det gäller möjlighet till arbetsträning. Under året har 
deltagarna erbjudits träning inom ramen för insatsen. Några har tagit möjligheten att 
träna tillsammans på gymmet eller gå och simma. För dem som har deltagit har det 
varit väldigt uppskattat. 
 
Malin Strömmert och Linda Thörn 
Verksamhetsledare Plattformen 
 
 

                           
Helårsrapport för SAMBA   
 
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. 0,5 tjänst finansieras av individ och familjeförvaltningen i Nybro.  
 
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 erbjuds även i grupp. 
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Insatsens resultat på individnivå, (SUS) 
 
Budgeterat antal deltagare 30st/år.    
Antal nya deltagare: 17st. 
Fördelning på remitterande deltagare:  
Individ o familj: 4st      
Arbetsförmedling: 6st 
Region Kalmar: 5st  
Försäkringskassan: 2st.   
Totalt antal deltagare under året: 57st (varav 16st är konsultationer)  
Antal avslutade deltagare: 14st 
Antal till arbete eller studier: 3st 
Rätt ersättning: 5st  
 
 
Sedan uppstart: 
Budgeterat antal deltagare: 200st 
Antal deltagare totalt: 141st      
Fördelning på remitterande myndighet:   
Individ o familj: 71st. 
Arbetsförmedling: 70st. 
Region Kalmar: 23st. 
Försäkringskassan: 9st  
Antal till arbete eller studier: 62st 
Rätt ersättning: 27st 
 
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.  
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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 förändringar.   
 
 
Ulf Arvidsson, Carola Axelsson och Oscar Winsth  
Samverkansledare SAMBA 
 
 
Helårsrapport för projektet SAMBA Integration 2019 
 
Syfte 
Syftet med Samba integration är att fånga upp individer som behöver extra stöd där 
ordinarie etableringsinsatser inte är tillräckliga så att de ska få rätt förutsättningar för 
att bli integrerade. 
Mål  
För att motverka segregation, utanförskap och social utsatthet har vi valt att satsa 
extra på de individer som aldrig skulle komma in i det svenska samhället utan ett 
särskilt metodstöd. 
Målgrupp 
Män och kvinnor i åldern 20-60 år med invandrarbakgrund som befinner sig i 
etableringen, individer som redan är beroende av försörjningsstöd och de som redan 
är inskrivna på arbetsförmedlingen. De individer med svaga svenskkunskaper eller 
som riskerar att hamna i utanförskap och ekonomisk och social utsatthet och som är i 
behov av extra stöd för att kunna bli integrerade i det svenska samhället och komma in 
i arbetslivet. 
Insatsens tidsram samt personalresurser.  
 
Projektet startade den 11 februari 2016 och pågår till den 31 december 2019  
Det jobbar en projektledare på 100 % i projektet.  
 
Insatsens metod. 
 
Metoden för Samba integration är uppdelad i block, där man alltid börjar med en 
kartläggning av deltagarnas utbildningsnivå, hälsa, arbetslivserfarenhet,  
fritidsintresse och sociala förhållanden. Man genomför regelbundna gruppsamtal, 
enskilda samtal samt fysisk aktivitet. Samhällsorienteringsundervisning genomförs där 
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man diskuterar allt som handlar om det svenska samhället så som regler, normer, 
kultur, rättigheter och skyldigheter, demokrati, arbetsliv osv. 
 
Insatsens resultat på individnivå, (SUS) 
Budgeterat antal deltagare: 30 ST/år.  Antal nya deltagare: 30 ST  
Fördelning på remitterande deltagare: 
IFF, IFO: 7 ST Arbetsförmedling: 2 ST      Försäkringskassan: 0 ST         
Regionen: 0 ST 
Totalt antal deltagare under året: 37 ST  
Antal till arbete eller studier: 17 ST 
Sedan uppstart: Budgeterat antal deltagare: 30 ST 
Antal deltagare totalt: 78 ST 
 Antal till arbete eller studier: 39 ST    Praktik:50 ST   
Fördelning på remitterande myndighet:   
Individ o familj:15 ST  Arbetsförmedling: 63 ST 
Försäkringskassan: 0 ST Regionen: 0 ST 
 
Framgångsfaktorer inom samverkan. 
Organisation 
 Alla relevanta parter strävar mot samma mål i samverkansgruppen, det vill säga 
individens bästa och att samtliga deltagare etableras på arbetsmarknaden. Inom 
samverkansgruppen bidrar alla berörda parter med sin expertis och följer upp och 
diskuterar deltagarnas utvecklingsprocess. På så sätt får deltagarna den bästa möjliga 
hjälpen för att en förändring ska kunna ske.  
Styrgruppen 
Projektet och projektledaren får goda förutsättningar för att göra ett kvalitativt arbete 
tack vare att de relevanta myndigheterna har handlingskraftiga personer i styrgruppen. 
Styrgruppen delar syn på hur man ska hantera något så komplext som integration och 
etablering. 
Individnivå  
De fyra mest avgörande framgångsfaktorerna för deltagarna har varit:  
1. Att röra sig i ett socialt sammanhang samtidigt som man får stöd för etablering på 
arbetsmarknaden.  
2. Fokus på det svenska språket genom språkträning kopplat till aktiviteter och 
diskussioner där alla talar svenska.  
3. Bred samhällsorientering som kopplas till olika teman.  
4. Koordinerade insatser från samverkansledaren och motivationsstöd till deltagare 
som oftast känner sig osäkra och ängsliga inför förändringar och även på sin egen 
förmåga att göra faktiska förändringar.    
 Ronja Ismail, Samverkansledare SAMBA integration  
2020-01-20 
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Helårsredovisning Knutpunkten 2019 
 
Insatsens syfte, mål och målgrupp. 
Att korta vägen för den enskilde mot ökad egenförsörjning samt att effektivisera och 
öka myndigheternas samverkan.  Målet är att erbjuda samverkande insats där 30% 
går vidare mot ökad självförsörjning genom arbete, studier eller rätt till rätt insats. 
Målgruppen är individer i behov av stöd från två eller fler av 
samverkansmyndigheterna, ålder 16 – 65 år som inte har ett pågående 
beroendeproblematik och klarar en insatstid av minst 10 tim/v. 
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: 17 
• Fördelning på remitterande myndighet: FK 6, Fsd 1, Region 7, AF 3 
• Totalt antal deltagare under året: 45  
• Antal avslutade deltagare: 22 
• Antal till arbete eller studier: 5 

Sedan uppstart: 
• Budgeterat antal deltagare: 25 helårsplatser 
• Antal deltagare totalt: 128 
• Fördelning på remitterande myndighet: FK 55, Fsd 38, Region 23, AF 12   
• Antal till arbete eller studier: 20 

 
Framgångsfaktorer inom samverkan,  
Organisation  
Arbetsgrupp: Trygg, erfaren och väl sammansatt arbetsgrupp med samlad hög 
kompetens och en vilja att samverka. Upparbetade och fungerande rutiner, information 
om varandras uppdrag och ramverk. 
Styrgrupp: Väl sammansatt och ett aktivt intresse för en fungerande samverkan.  
 
Individnivå  
Insatsens deltagare: Insats under lång tid i de fall det behövs, stor flexibilitet i 
innehållet i insatsen. Att vi utgår från individens hela behov. Prioritet på bemötande 
och förhållningssätt.  
 
Anja Coe, Samverkansansvarig  2020-01-08  
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Vägknuten 2.0 årsredovisning 2019 
 
Insatsens syfte, mål och målgrupp. 
Bedriva samverkan i syfte att undvika dubbelarbete och för att hitta rätt väg för den 
enskilde och minska risken att hamna utanför samhällets skyddsnät och tidigt 
identifiera och kartlägga insats- och rehabiliteringsbehov. Projektet vänder sig till 
personer i yrkesverksam ålder från 18 år. För att delta i projektet ska den enskilde 
bedömas vara i behov av samverkan och stöd från myndigheterna inför etablering eller 
återetablering på arbetsmarknaden och egen försörjning. 
30 personer deltar årligen i projektet  
Insatstiden varierar utifrån den enskilde deltagarens behov med målet att 
inte överstiga 12 månader. 
30 % av antalet deltagare ska efter 90 dagar efter avslutad insats nått 
självförsörjning eller fått rätt ersättning. 
 
Insatsens tidsram samt personalresurs 
2017-02-01–2019-06-30  2,0 personal. 
2019-09-01-2020-01-31   3,0 personal. 
 
Insatsens metod 
Vi använder oss av följande; Empowerment 7 Tjugo, Lösningsfokuserat samt TUBA 
kartläggning.   
 
Insatsens resultat på individnivå, (SUS) 2019-07-01-2019-12-31 

• Budgeterat antal deltagare 30st 
• Antal nya deltagare 23st 
• Fördelning på remitterande myndighet   
• HÖGSBY; Arbetsförmedlingen = 1st Kommunen= 1st Försäkringskassan= 3st 

= 5st 
• MÖNSTERÅS; Arbetsförmedlingen = 3st Försäkringskassan= 3st = 6st 
• OSKARSHAMN; Arbetsförmedlingen 3st, Försäkringskassan 6st, Kommunen 

3st = 12st 
• Totalt antal deltagare under året: 45st 
• Antal avslutade deltagare 7st 
• Antal till arbete/studier 7st, 6st har gått åter till in remittent.  
• Aktiva 191231: 28st 
• Konsultation: 17st  

 
 
 
Framgångsfaktorer inom samverkan; Man ser vinsten av samverkansteamets roll när 
man har någon/något att konsultera från sin egen myndighet. Man ser också en vinst i 
att kunna delge varandra information om olika vägar man kan ta när det gäller 
individen samt vi får information från varandras myndigheter och man får större 
förståelse varför det kanske går trögt i ett ärende. Vi Vägknuten ser också en 
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framgång att samverka tillsammans med ”nätverket unga till arbete”, OF 
(omsorgsförvaltningen), KAA (kommunalt aktivitetsansvar), samt praktiksamordnare/ 
AME i de tre kommunerna.  
Organisation: Vägknuten 2.0 ligger under arbetsmarknadsenheten i Oskarshamn vilket 
gör det lättare med samverkan med alla aktörer såsom myndigheter, näringslivet och 
kommunerna och alla projekt som finns i dessa kommuner. Vi samverkar tillsammans 
med Arbetsmarknadsenheterna i Högsby samt Mönsterås kommuner. VI är nu mera 
3,0 tjänster som arbetar i de tre kommunerna.  
 
Arbetsgrupp: Samverkansteamet träffas var tredje vecka. Vi påtalar för varandra om 
varför vi är där och vilken roll vi har. Vi har under detta halvår jobbat med 
kommunikation och förhållningssätt för att förstå varandra bättre men också med 
”funktionen i samverkansteamet”, vad min roll är som kontaktperson. Vi har detta 
halvår haft 17st konsultationsärende. Det har varit mindre rörigt under det senaste 
halvåret och tycker samverkansteamets funktion flyter på bättre och ser fram emot en 
lunch-till-lunchkonferens som vi startar 2020 med.   
 
Styrgrupp/ LSG: I augusti hade vi ett gemensamt möte tillsammans LSG och 
samverkansteamet. VI lyfte bland annat syfte och mål med samverkansteamets roll 
och dess verkan. För övrigt har vi haft bra möten under halvåret. Ett gemensamt möte 
med LSG/ SVT team en gång per år skulle vara bra, då skulle alla aktörer få mer 
förståelse över hur det fungerar organisatoriskt.  
 
Insatsens deltagare: Detta halvår har vi haft två gruppcoachningar igång. Totalt i 
grupperna har vi haft 20 deltagare under hösten Eftersom det var ett stort tryck in 
delade vi upp grupperna med en yngre grupp och en äldre. Vi har erbjudit grupperna 
studiebesök, föreläsningar samt brunchmöte under hösten.  
 
Vägledarna: Vi har under hösten blivit 3,0 tjänster där Ann-Louise Håkansson 
anställdes from 1/9-19. Med detta kunde vi under hösten köra två gruppcoachningar 
om 20personer. Vi har varit mer aktiva i de tre kommunerna än tidigare.   
 
Magdalena Ågren & Mateo Saranovic & Ann-Louise Håkansson 
Vägknuten 2.0  2020-01-13 
 
 
 

  
 
Årsredovisning Innergården 2019   
 
Insatsens syfte, mål och målgrupp 

Syfte: Individer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska hitta sin väg tillbaka in i 
arbetslivet och/eller till en bättre livskvalitet samt få rätt hjälp från rätt instans. 
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Mål: 30% av deltagarna är i arbete eller studier inom tre månader efter avslutat 
deltagande. Upplevd högre livskvalitet. Rätt stöd/ersättning.  

Målgrupp: Individer i arbetsför ålder 18-64 år som står en bit från arbetsmarknaden 
och som är i behov av samverkande insatser av minst två av följande: 
Försäkringskassan, Region Kalmar län, Arbetsförmedlingen och Mörbylånga kommun 
samt i vissa fall även Kalmar kommun.  

Insatsens tidsram samt personalresurs 

Innergården blev LIS3:at 2018 och är från och med 20180101 en insats finansierad av 
Samordningsförbundet och Mörbylånga kommun. Personalen 2019 bestod av en 
verksamhetsledare/handledare på 25+75% samt en handledare på 100%.    

Insatsens metod 

Naturbaserad (grön) rehabilitering, Empowerment (7-tjugo), Supported employment, 
arbetsträning i trädgård/odling/externt, vägledning, friskvård (promenader + 
gymträning). 

Insatsens resultat på individnivå, (SUS)  

20190101-20191216: 
• Budgeterat antal deltagare: 15/år  
• Antal nya deltagare: 8 (+34) 
• Fördelning på remitterande myndighet: 
Nya deltagare: Kommun/Försörjningsstöd: 4, Region Kalmar/Psykiatrin: 3, 

Försäkringskassan 1  
Samtliga deltagare:  
• Totalt antal deltagare under året: 24 
• Antal avslutade deltagare: 10  
• Antal till arbete eller studier: 4 till arbete5  
 

Sedan uppstart:  
• Budgeterat antal deltagare: 15  
• Antal deltagare totalt registrerade i SUS: 62 (49 avslutade)   
• Fördelning på remitterande myndighet: Information saknas  
• Antal till arbete eller studier: 21: 16 till arbete, 5 till studier 

 
Framgångsfaktorer inom samverkan: 

Organisation: 

Arbetsgrupp: Samverkansteammöten 24/1, 28/2, 4/4, 2/5, 11/6, 29/8, 24/9, 17/10, 
7/11 samt 5/12 med representanter från Arbetsförmedlingens rehab, 
Försäkringskassans Samverkansgrupp, Individ- och Familjeomsorgen samt LSS i 

 
3 Långsiktig integrerad samverkan 
4 Ännu ej registrerade i SUS: 3 varav 1 från Region Kalmar/Psykiatrin, 1 från Försäkringskassan och 1 från 
Kommun/Försörjningsstöd   
5 Därutöver 2 till arbetsträning som ledde till arbete inom 3 mån, ej registrerat i SUS 
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Mörbylånga kommun, Kurator från Hälsocentralerna i Mörbylånga och Färjestaden, 
Kurator från Psykiatrins Öppenvårdsavdelning på Region Kalmar län, från 
Arbetsmarknads- och Integrationsavdelningen samt från Verksamhetsledare och 
handledare från Innergården säkerställer rätt hjälp från rätt instans samt att 
samverkande parter uppdateras om varandras verksamheter och resurser.   

Styrgrupp: Styrgrupp/LSG-möten den 8/2, 26/4, 3/9 samt 8/11 resulterar i styrning, 
kvalitetssäkring, stöd, kontinuitet, värdefull feedback, information samt betydelsefullt 
erfarenhetsutbyte. 

Individnivå/Insatsens deltagare: Naturbaserad grön rehab. Uppföljningar 
deltagare/samverkansparter var 6v. Samverkansteam med konsulterande funktion. 
Empowerment (7-tjugo) en gång/vecka. Vägledning. Friskvård genom dagliga 
promenader samt 1 gång/vecka på gym. Trygg och tillåtande miljö. Supported 
employment. Praktikplatser.  

Lisa Ask 
Verksamhetsledare Innergården 20200113 
 
Årsredovisning KRUS Kalmar kommun 
 
Insatsens syfte, mål och målgrupp. 
KRUS är en arbetsförberedande insats där målet är att en deltagare ska utveckla sina 
egna förmågor och förutsättningar för att närma sig arbetsmarknaden - klara av 
arbetslivsinriktad rehabilitering, praktik, arbete eller studier. 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. Prioriterad målgrupp är personer mellan 19 och 29 år. 
Målet är att 30 personer per år ska kunna ta del av insatsen.  
Insatsens tidsram samt personalresurs 
Insatsen har varit i projektform under perioden 2016-09-01 - 2019-08-31. Från och 
med 2019-09-01 finns ett beslut (LIS) om att insatsen ska finnas kvar så länge syftet 
uppfylls.   
3 st årsarbetare (3 st koordinatorer varav 1 även är projektledare) 
Insatsens metod 
7TJUGO, Lösningsfokuserat förhållningssätt och friskvård (bl.a. Friskis och Svettis).   
 
Inremitterande myndigheter:  (nov)2016 -  (jan) 2020 Försörjning 
 Start (2019) Avslut (2019) 
Försäkringskassan 12  (4) Sjukp/ rehab.ers. * 18 (5) 
 10 (3)  
Region Kalmar län 52  (16) Aktivitetsersättning 19 (5) 
 12 (8) 
Arbetsförmedlingen 22  (4) Aktivitetsstöd  * 14 (4) 
 15 (8) 
Kalmar kommun  19  (1) Ekonomiskt bistånd * 14 (2)    
9 (4) 
  Ingen försörjning 15 (7)  
5 (3) 
  Studiemedel     4 (1) 
  Inkomst/anställning   7 (1) 
Totalt 105  (25)   82 (22) 64  (25) 
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* Personer som går från försörjningsstöd till aktivitetsstöd, fortsätter ofta med bägge bidragen 
eftersom aktivitetsstödet oftast är lågt, detta kan även gälla sjukpenning.  Under 2019 började 
22 personer och en person har haft både ekonomiskt bistånd och aktivitetsstöd.  
 
Insatsens resultat på individnivå, (SUS)  
Intresseanmälningar – handlagda (totalt) 105 
Konsultationer 21 (11) 
Deltagare, beviljade att delta 82 
 
Efter avslut samt aktuell planering    Totalt 2019 
AF - Arbetslivsinriktad rehabilitering/praktik/SIUS   26 11  
Studier (universitet, Komvux mm)     5   2 
Arbete     7   1 
Åter till försörjningsstöd, Försäkringskassa. *    21   9 
(utan aktivitet, söka sjukersättning eller annat)   
Annat / inget (i vissa fall har de brutit all kontakt med alla)     4   2 
Avslutade    64 25 
 

• Antal inskrivna deltagare i januari 2020 är 18 st – varav 5 st går i 
introduktionsgrupp/förgrupp.  

• * Många avslutade ärenden som går tillbaka till myndighet utan aktivitet, är 
personer som inte riktigt har förmågan och motivationen att komma igång med 
sin rehabilitering. Några börjar inte alls och några börjar men har väldigt låg 
närvaro.  

Framgångsfaktorer inom samverkan 
• Insatsens arbetsgrupp – Samverkansteamets representanter är kunniga och 

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

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

rehabilitering, där deltagarna till stor del själva hjälper och stöttar varandra med att 
själva delta.  Deltagarna behöver och får tid på sig att anpassa sig till att klara av 
nya rutiner samt stöd i att se sitt eget ansvar i sin personliga utveckling på deras 
väg mot egen försörjning.  

 
 
Kalmar den 13 januari 2020 
Laila Ruchatz Andersson, KRUS Kalmar kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 % 
56 % - närmare 

arbetsmarknaden
/ egen försörjning 
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Årsredovisning 2019 Pontibus 
 
Insatsens syfte, mål och målgrupp 

Syfte 
Att motverka utanförskap genom samordnade insatser och därigenom stärka individer 
för inträde eller återgång till arbetsmarknaden eller annan varaktig försörjning. 
Ytterligare ett syfte är utveckla samverkan mellan parterna.  

 
Mål 
90 % av deltagarna ska uppleva stöd och inflytande i sin process. 
75 % av deltagarna ska uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera. 
30 % av deltagarna ska ha kommit ut i arbete eller studier efter avslutad insats.  

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

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

Insatsen planeras pågå i projekttiden under perioden 2017-01-01 – 2019-12-31. 
Fr.o.m. 2020-01-01 är insatsen LIS:ad. 

Personalresurserna är två heltidsanställda; en koordinator som även har 
projektledaransvaret samt en koordinator. 
 
Insatsens metod  
Grunden är ett lösningsfokuserat förhållningssätt. 

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

• Gruppträffar en gång per vecka, två 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. 
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• NADA, en standardiserad form av öron akupunktur erbjuds i grupp vid ett tillfälle 
per vecka. Antalet platser är begränsat, så vid stor efterfrågan kan ytterligare ett 
tillfälle per vecka komma att erbjudas. 

• Öron akupunktur och öronakupressur, vilket erbjuds enskilt för den deltagare 
som så önskar. 

Insatsens resultat på individnivå (SUS)  

2019: 
• Budgeterat antal deltagare: 

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

21 
• Fördelning på remitterande myndighet:  

Försäkringskassan: 4 
Arbetsförmedlingen:  3 
Regionen:  3 
Socialförvaltningen:  11 

• Totalt antal deltagare under året: 35 
• Antal avslutade deltagare: 15  
• Antal till arbete eller studier: 5 

 
15 personer avslutades under 2019. Fem av dessa gick till arbete och studier, det vill 
säga 33 %. Om man räknar med de två som gått till samverkan AF/FK, så är utfallet 
46 %. 
 
Sedan uppstart:  

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

• Antal deltagare totalt: 60  
• Fördelning på remitterande myndighet:  

Försäkringskassan:  11 
Arbetsförmedlingen:  10 
Landstinget:  8 
Socialförvaltningen:  28 

• Antal till arbete eller studier: 8 
 

Framgångsfaktorer inom samverkan 

Samverkansteam: Regelbundna möten där samtliga parter deltar och delger varandra 
nödvändig och relevant information. Korta vägar till kontakter vid behov där emellan. 
Parterna tar snabbt eventuella ytterligare, nödvändiga kontakter inom den egna 
organisationen. 
Uppföljningar av och gemensamma planeringar för pågående deltagare.  
Flerpartssamtal där deltagare och samtliga samverkande myndigheter kring den 
aktuelle deltagaren träffas för gemensam planering.  
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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 öron akupunktur/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. 
 
Carola Granström   2020-01-14 
Verksamhetsledare Pontibus 
 
 

  Torsås kommun 
 
Årsredovisning 2019 RESA 
 
Samverkansteamet RESA Torsås Kommun 
Att erbjuda effektivare service till individer som är i behov av stöd från flera 
samverkande myndigheternas insatser och därigenom stärka individen för inträde eller 
återgång till arbetsmarknaden eller annan varaktig försörjning. 
 
Framgångsfaktorer: 
Framgångsfaktorerna i RESA är samverkansgruppen (Teamet – IFO, Af, FK och 
Region Kalmar Län) där samordnaren för RESA är sammankallande 1 gång i 
månaden. De kunskaper som är representerat 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. 
Teamet har en väl fungerade struktur och arbetssätt (flöde) 
Teamet har en kontinuitet och långsiktighet arbetet, teamet har avsikt att bibehålla och 
utveckla samarbetet mellan myndigheterna i samverkan för ännu bättre flöde, 
flexibilitet och tillgänglighet. 
 
Metod: 
Den metod som RESA arbetar efter bygger på coachande förhållningsätt med fokus 
på motivation, rätt stöd för individen på dess villkor, vägledning och inspiration 
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gentemot sysselsättning och egen försörjning. Den enskildas egna resurser ska vara i 
fokus och vägledande för insatsen. 
RESA erbjuder konsultation, vägledning, kartläggning, gruppverksamhet och 
arbetsträning utifrån en individuell planering enligt genomförandeplan. 
RESA har ett välfungerande och upparbetat arbetssätt där man i samverkan arbetar 
med konsultativa remisser samt insatsremisser. 
 
Syfte, målgrupp och målsättning: 
Syftet är att bibehålla det goda arbetet som finns idag och fortsätta att bygga på en 
flexibel och långsiktig samverkansstruktur. Vi vill också utveckla metoder för att i 
samverkan kunna erbjuda individer en sammanhängande insats inom AMIE i 
samarbete med teamet för att öka förutsättningar att nå ökad självförsörjning eller hitta 
vägar till rätt stöd och underlag till rätt ersättning. 
 
Målgrupp: 
Personer som är i behov av samordnade insatser för inträde eller återgång till 
arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning, män och kvinnor mellan 18-64 år. 
 
Specifika mål: 
Hantera 50 remisser (konsultations- och insatsremisser) samt ha 20 deltagare på 
årsbasis i insatsen. 
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 annan sysselsättning efter avslutad 
insats 
Verksamheten kommer att utvärderas enligt Samordningsförbundets riktlinjer med 
registrering i SUS och utifrån indikatorerna. 
 
Totalt antal deltagare under året 2019: 
Avslutade deltagare: 17 
Arbete: 3 
Studier: 2 
Annat: 12 
Aktiva deltagare: 9 
  
Antal remisser: 54 st. varav 28 konsultationer. 
 
Teamets struktur/upplägg: 
Styrgrupp – beslutsfattande chefer från respektive myndighet 
Träffas 4 gånger per år och har ett strategiskt ansvar för en operativ verksamhet samt 
ansvarar för övergripande samverkan och samordning. 
Samverkansteamet RESA – handläggare från respektive myndighet Af, FK, Region 
och socialförvaltningen träffas för remissgång och samverkansfrågor första onsdagen 
varje månad – 10 gånger/år i syfte att stärka samverkan och samordna det stöd som 
den enskilde har rätt till. En gemensam planering görs/finns för individerna i 
samverkan samt samtycke till samverkan. 
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Verksamheten startades 2018-08-20 och är en långsiktigt integrerad insats i 
samverkan (LIS) från och med 2019.09.01 
 
Budget:               597 000 kr 
Lönekostnader: 494 000 kr 
Lokalkostnader: 42 000 kr 
IT/tele/support/licenser: 8000 kr 
Resor/transporter: 8000 kr 
Kostnader kopplat till deltagare: 45 000 kr 
 
Utbildningar under 2019: 
Som man frågar får man svar/Lösningsfokuserat förhållningssätt. 
 
 
Minna Sokura  
verksamhetsledare RESA  2020-01-14 

 
 
 
 
 
 

















 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2019-09-30 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 130 Dnr 2018/000350 111 

Val av nämndemän i Kalmar tingsrätt 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser Jimmy Alexandersson, Vimmerby, Monica 
Carlsson, Vimmerby, Bert Lindesfeldt, Vimmerby, Marcela Mesta 
Velasquez, Vimmerby, Cecilia Hammar, Vimmerby, och Kenneth 
Björklund, Gullringen, till nämndemän i Kalmar tingsrätt för perioden år 
2020 - 2023.  
 

Sammanfattning 
Kalmar tingsrätt meddelar att mandatperioden för samtliga nämndemän går 
ut år 2019. Nyval av sex nämndemän från Vimmerby kommun måste därför 
företas för perioden år 2020 - 2023. Tingsrätten behöver besked om vilka 
som valts senast 2019-10-01. Av tingsrättens skrivelse framgår att nämnde-
mannauppdraget är helt opolitiskt. Tingsrätten vill därför inte veta vilket 
parti som nominerat aktuell nämndeman.  
 

Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att utse Jimmy Alexandersson, 
Dvärgstigen 17, 598 31 Vimmerby, Monica Carlsson, Östra Grinderum 149, 
598 93 Vimmerby, Bert Lindesfeldt, Lindängsgatan 31 A, 598 39 
Vimmerby, Marcela Mesta Velasquez, Bullerbygatan 27 B Lgh 1202, 598 34 
Vimmerby, Cecilia Hammar, St Persgatan 14, 598 39 Vimmerby, och 
Kenneth Björklund, 2:a Tvärgränd 5, 598 73 Gullringen, till nämndemän i 
Kalmar tingsrätt för perioden år 2020 - 2023.  

 
Beslutsunderlag 
Val av nämndemän i Kalmar tingsrätt 
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Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutet skickas till 
Kalmar tingsrätt 
Jimmy Alexandersson 
Monica Carlsson 
Bert Lindesfeldt 
Marcela Mesta Velasquez 
Cecilia Hammar 
Kenneth Björklund 
 
___________________ 
 







   
   
   
 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Post: Vimmerby kommun 598 81 Vimmerby  Besök: Stångågatan 28 
Telefon: 0492 76 90 00  Fax: 0492- 76 90 98  E-post: kommun@vimmerby.se  Webbplats: www.vimmerby.se  

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

 
 
 
 
 
 
>> 14 juni 2020 kl. 19:51 skrev Gudrun Brunegård <gudrun.brunegard@vimmerby.se>: 

>>  

>> Hej! 

>> Marcela Mesta Vasquez Ledin, som valdes till nämndeman för KD i höstas, kommer att flytta till 
Norrbotten i sommar och därefter tillbaka hem till Mexiko. Hon kommer lämna in sin avsägelse under 
förmiddagen imorgon måndag.  

>>  

>> Som ny nämndeman har vi för avsikt att nominera Rebecka Fredriksson (19810331-7106), Lilla Vi 
174, 59872 Södra Vi. 

>>  

>> Vi skulle vara tacksamma om ärendet kunde tas upp i fullmäktige, så att hon kan komma med på den 
utbildningsomgång, som Domstolsverket sannolikt kommer att anordna för de nya extra nämndemän som 
utses med anledning av Covid-19 och alla ålderstigna nämndemän som inte kan tjänstgöra pga att de 
tillhör riskgrupper.  

>>  

>> Önskar er en fin söndagskväll! Vi ses kl 13 imorgon. 

>>  

>> Hälsningar, 

>> Gudrun 
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§ 204 Dnr 2020/000264 107 

Ägardirektiv för bolagen 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, i enlighet med Vimmerby kommun Förvaltnings 
AB:s styrelses förslag, att 
 

1. kommunfullmäktige antar Riktlinjer och generella ägardirektiv för 
Vimmerby kommuns bolag att gälla från och med dag för fastställande 
av respektive bolags bolagsstämma 

 

2. tidigare Riktlinjer och generella ägardirektiv för Vimmerby kommuns 
bolag (fullmäktige 2017-05-29; dnr 2017/063; id 56542) upphör att gälla 

 
Ordförande uppmanar respektive styrelseordförande att ta frågan om 
fastställande i en ”pappersstämma” i respektive bolag.  
 
Sammanfattning 
Gällande Riktlinjer och generella ägardirektiv för Vimmerby kommuns 
bolag (KF 2017-05-29) behöver justeras. 
 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s (VkF) styrelse vill förtydliga/ 
förändra delar i det generella ägardirektivet. 
 

Ändring har gjorts på sidan 3 så att det framgår att alla styrdokument inte är 
tillämpliga för moderbolaget VkF då bolaget inte bedriver någon egen 
egentlig verksamhet. Ändring har också gjorts på sidan 10, under anställ-
ningsvillkor för vd. Ändringarna är markerade med gult i förslaget. 
 

Efter kommunfullmäktiges beslut ska ägardirektivet fastställas på respektive 
bolags bolagstämma.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Riktlinjer och generella ägardirektiv för Vimmerby 
kommuns bolag, id 71115 
Förslag till Riktlinjer och generella ägardirektiv för Vimmerby kommuns 
bolag 2020, id 71114 



 

 
 
Kommunstyrelsen 
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Protokoll Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s styrelse, 2020-04-07, § 22 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
___________________     



STYRELSEMöTE

Vimrnerby  kommun  Förvaltnings  AB

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Saiuinanträdesdahim

2020-04-07

Plats  och  saininanträdestid Rumskullarurnmet  tisdagen  den  7 april  2020

klockan  10.OO-11.OO

Beslutare Jacob  Käll,  ordförande

Marie  Nicholson

Helen  Nilsson

Sidiu'

1(6)

Öviiga  deltagare Carolina  Leijonram

Mattias  Karlsson

Gunilla  .Andersson

Protokolljusterare Helen  Nilsson

Justei'ingens  plats  OCl] tid Vimmerby  den  7 april  2020

Ordföi'ande

Protokolljusterare

Sekreterare

Jacob  Kä:ll

Helen  Nilsson

Gffnilla  .Andersson

Paragrafer  19-28



STYRELSEMöTE

Virnmerby  kornu'nun  Förvaltnings  AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Saininanträdesdatum

2020-04-07

Sidnr

2

% 19

Val av iusterare

Till att justera dagens protokoll vä5s Helen Nilsson.

% 20

Godkäru'iande  av dagordning

Föreslagen  dagordning  godkänns.

% 21

Genomgång  av föregående  mötesprotokoll

Föregående  mötesprotokoll  från  200218  gicks  igenom.

Arbetet  med  ägardirektiv  och  lönerevision  fortsätter,  se F3) 22.

I övrigt  framkom  inga  erinringar.

% 22

Riktlinier  och generella ägardirektiv

Ändring  har  gjorts  på sidan  3 så att det  nu framgår  att alla  styrdokument  inte  är

tillämpliga  för  moderbolaget  VkF  eftersom  bolaget  inte  bedriver  någon  egen

egentlig  verksamhet.  Andring  har  även  gjorts  på sidan  Il  under  anställningsvill

kor  för  VD.

Text  ska läggas  till  att generella  anställningsvillkor  och  lönekartläggning  ska  gö-

ras gemensamt  inom  koncernen.

Beslutades  att:

Carolina  får  i uppdrag  att ta in  texten  om  generella  anställningsvillkor  och  löne-

kartläggning  i Riktlinjer  och  generella  ägardirektiv.

Jacob  sainmankallar  bolagens  styrelseordförande  och  oppositionsföreträdare  för

dialog  om  detta.

Det  uppdaterade  dokumentet  Riktlinjer  och  generella  ägardirektiv  går  ut  med  kal-

lelsen  till  KS  21/5.

Protokolljusterare

Ål(S')"
Utdi'agsbestyrkning
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Riskbedömning  Sevedepro.iektet

Mattias  har  gjort  en riskbedöinning  av fiberutbyggnad  i Sevedeprojektet  utifrån

VkFs  perspektiv.

Se bilaga  1

Bidragspengarna  är säkrade  och  det  behöver  inte  konkurrensutsättas

Beslutades  att:

VkFs  styrelse  föreslår  att  kornmunstyrelsen  föreslår  komtnunfullmäktige  att ställa

sig  positiv  till  att  gå vidare  med  fiberutbyggnad  i Sevedeprojektet.

g 24

Pensioner  i bolag

OPF-KL  gäller  inte  bolagsuppdrag  om  inte  särskilt  beslut  tagits.

Se bilaga  2

Beslutades  att:

VkFs  styrelse  föreslår  komrnunstyrelsen  att  föreslå  koinmunfullmäktige  att:
- Bolagsuppdrag  ska  omfattas  av OPF-KL.

- Uppdragen  ska  räknas  var  för  sig,  d v s ingen  samordning.

- Ska  inte  tillämpas  retroaktivt

Se bilaga  2, punkt  2 a.

Protoko15usterare

.> l,4,,
Utdragsbestyrkning
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Årsredovisning  VkF-koncernen  2019

VkF-koncernen  gör  ett resultat  efter  boks1utsdispositioner  och skatt  på minus

IO 707 tla-.

Bolagens  resultat  före  boksIutsdispositioner  och  skatt:

Viinmerby  kornmun  Förvaltnings  AB

Virnmerby Energi & Mi5ö AB -  koncernen
Vimarhem  AB

Vimrnerby  Fibemät  AB

Tkr

-17405

9140

6 896

-22 105

Vimmerby  kommun  Förvaltnings  AB  gör  ett resultat  före  boks1utsdispositioner

och  skatt  på minus  17 405  tkr.  I det  negativa  resultatet  ligger  ett lämnat  aktieägar-

tillskott  på 16 974  tkr  till  Virnmerby  Fibernät  AB.

Bolaget  har  erhållit  koncernbidrag  med  3 927  tkr  och  lämnat  koncernbidrag  med

3 200  tkr.

Resultatet  efter  boks1utsdispositioner  och  skatt  är minus  16.678  tkr.

Styrelsen  beslutar  att:

- godkäru'ia  redovisat  bokslut

- föres1åattfrittegetkapitall18212tkrbalanserasinyräkning.

Protokolljusterare Utdi'agsbestyrkning
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Sydarkiveras  informationsplan  - VerkSAM

Vimmerby  kornrnun  är medlem  i Kommunalförbundet  Sydarkivera,

som  är komi'nunens  arkivmyndighet.

Sydarkivera  har  tagit  fram  VerkSAM  Plan,  som  är en verksarnhets-

baserad  inforinationshanteringsplan.  En sådan  plan  anger  den struktu-

rella  indelningen  för  de dokument  som  diarieförs  samt  handlingstyper-

nas gallringsfrister.  Därmed  fungerar  planen  även  som  gallringsbeslut.

Gallrings'Jristerna  i Sydarkiveras  plan  följer  Sveriges  Kornmuner  och

Regioners,  SKR:s  rekominendationer.

Virnmerby  kornmun  kommer  hösten  2020  att  byta  dokument-  och  ären-

dehanteringssystem  från  Ciceron  till  Evolution.  Kommunstyrelseför-

valtningens  administrativa  avdelning  uppdaterar  fortlöpande  planen  så

att den  stärnmer  med  Sydarkiveras  version.

Arkivlagens  bestämmelser

Av  arkivlagen  (1990:782)  6 e) 'Jramgår:  "I  arkivvården  ingår  att myn-

digheten  ska

1. organisera  arkivet  på ett sådant  sätt  att  rätten  att ta del av allmänna

handlingar  underlättas,

2. upprätta  dels  en arkivbeskrivning  som  ger  information  om  vilka  slag

av handlingar  som  kan  finnas  i myndighetens  arkiv  och  hur  arkivet  är

organiserat,  dels  en systematisk  arkivförteckning,"

5. "verkställa  föreslaiven  gallring  i arkivet."

Bedömning

VkF  behöver  uppdatera  sin  informationshantering  för  att leva  upp  till

arkivlagens  krav  när  det  gäller  förvaring  av handlingar.  Kommunalför-

bundet  Sydarkiveras  infornnationshanteringsp1an  innebär  ett förbättrat

stöd  för  hanteringen  av överförmyndarens  dokument.  Det  finns  också

samordningsvinster  med  att Sydarkiveras  förbundsmedlemmar  utgår

från  samma  informationshanteringsplan.

VkF  bör  därför  följa  den  mall  för  informationshanteringsplan  som  Syd-

arkivera  tagit  fram.

Finansiering

Ingen  kostnad  följer  med  att gå över  till  Sydarkiveras  informationshan-

teringsplan.

Beslutades  att:

Styrelsen  i VkF  antar  Kommunalförbundet  Sydarkiveras  VerkSAM  Plan  som  sin

informationshanteringsplan.

Protokol]justerare Utdragsbestyi'kning
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Information  om  bolagen

För  Vimarhem  kan  det  bli  aktuellt  med  byggnation  på Uven.  Riskbedömning  är

på gång.

Vemab  har  en panncentral  på BoKloks  område.  Torbjörn  håller  på med  förhand-

ling.

28

Övriga  frågor

Inga  övriga  frågor  fanns.  Mötet  förklarades  avslutat.

Protokolljustei'are Utdragsbestyrkning
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Vimmerby  kommun  Förvaltnings  AB

Riskbedömning  Sevedeprojektet

Vimmerby  fibernät  AB har  beskrivit  bakgrund,  bidraget,  ekonomi,  tidsplan,  risker  och sammanfattat  i

bilaga  1.

Vimmerby  kommun  Förvaltnings  AB är moderbolaget  i en koncern  som består  av tre  dotterbolag  och

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

De ekonomiska  riskerna  för  VkF är intecknade  koncernbidrag  samt  ytterligare  aktieägartillskott  till

Vimmerby  Fibernät  AB i och med  årliga  värderingar  och nedskrivningsbehov.  Ökade  räntekostnader

och utökad  låneram  är likaså en finansiell  risk. Det  leder  också  till  prioriteringar  av investeringar  och

låneutrymme  inom  koncernen.

2019  års resultat  för  Vimmerby  kommun  Förvaltnings  AB uppgick  till  minus  16,7  mnkr.  Det  fria  egna

kapitalet  uppgår  efter  2019  års resultat  till  118,2  mnkr.

Frågan  gällande  fiberutbyggnad  i Sverige  och Vimmerby  kommun  kommer  säkerligen  att  diskuteras

ytterligare  med  anledning  av rådande  situation  i samband  med  covid-19  och dess efterspel.  Alltifrån

skolundervisning,  jobba  på distans  till  att  beställa  tex  varar  och mat  via nätet  kräver  en säker  och

stabil  uppkoppling.

https://www.rezeringen.se/informationsmaterial/2016/12/sveriBe-heIt-uppkopplat-2025---en-

bredbandsstratezi/

tMX
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jiber,nät  ab

Riskbedömning  Sevedeprojektet

Bakgrund

Det finns  ett gammalt  projekt  med ett beviljat  bidrag  för  att fibrera  del av landsbygden  i det sk

Sevedeprojektet.  Vilket  omfattar  ca 240 st möjliga  fastboende  kunder  inom området.

Vimmerby  kommun  är beviljat  bidraget  men den upphandlade  aktören  har  valt  att inte utföra

tänkta  projekt  pga bedömd  dålig  lönsamhet.  Bidraget  ligger  därmed  kvar  hos kommunen

som ställt  frågan  till Vimmerby  Fibernät  AB (Vifab)  om möjligheter  finns  för utförande  inom

bolagets  regi. Påstötningar  har även gjorts  från  Sevede  ek förening  som lagt ner  ett stort
arbete  för  att möjliggöra  projektet.

Bidraget

Bidraget  som är beviljat  bedöms  som möjligt  för  Vifab  att ta del av utan föregående

upphandling  och extra  konkurrensutsättning.  Det omfattar  10,7  Mkr som utbetalas  om man

når en anslutningsgrad  om 85,05  % dvs 182 st kunder  inom området.

Ekonomi

Projektets  totala  kostnad  beräknas  till ca 22,4  Mkr, ännu  är ingen  detaljerad  projektering

utförd.  Med anslutningsintäkter  som delfinansiering  tillsammans  med bidraget  så återstår  ca

7,3 Mkr  för bolaget  att finansiera  och tillföra  balansräkningen  som anIäggningstiIlgång.  För

detta  krävs  ett utökat  låneutrymme  med ca 10 Mkr. På intäktssidan  kommer  anslutna  kunder

att tillföra  ca 200 tkr/år  samtidigt  som kostnaderna  ökar  med ca 450 tkr vilket  medför  att

projektet  kommer  att ha en resultatpåverkan  över  tid med -  250 tkr/år.

Tidsplan

Efter  erforderliga  beslut  om utökad  låneram  och om genomförande  av projektet  så bedöms
leveranstiden  till kund  vara  ca 18 månader.

Risker

Första  risken  som synes  är om inte bidraget  kan överföras  på bolaget  så tappas  finansiering

motsvarande  bidragets  storlek.  Då totalekonomin  inom bolaget  behöver  koncernbidrag  för att

gå runt så kräver  revisorerna  att det årligen  görs  en avkastningsvärdering  dvs en värdering

av bolagets  förmåga  att generera  tillräckligt  bra resultat  för att driva  verksamheten.  Vid

senaste  bokslutet  behövdes  det göras  en nedskrivning  av bokförda  anläggningstiIIgångar

som en följd  utav avkastningsvärderingen  motsvarande  skillnaden  mellan  bokförda  värden

och marknadsvärde  i det här fallet  ca 17 Mkr. Vid genomförande  av Sevedeprojektet  kommer

nya anläggningstiIIgångar  tillföras  om ca 7,3 Mkr  vilket  också  kan bli upphov  till ett



Vimmerby

nedskrivningsbehov  vid kommande  bokslut.  Dessa  nedskrivningar  finansieras  genom  tillskott

från  ägaren  dvs  Vimmerby  kommun  förvaltning  AB.

Sammanfattning

Vifab  anser  att  projektet  är  genomförbart  inom  befintlig  verksamhet  men  att  det  finns

ekonomiska  risker  som  ovan  beskrivits  och  som  kräver  moderbolagets  finansiella

engagemang  för  att  kunna  hanteras  i den  omfattning  det  drabbar  bolaget  framledes.

Vimmerby  Fibernät  AB

2020-03-15

Torbjörn  Swahn

VD

di[
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Från: Magnus  Larsson  jmaiIto:maznus.Iarsson@soderberzpartners.seJ
Skickat:  den  8 april  2019  11:03

Till: Marie  Halldån <marie.haIIden@vimmerby.se>

Ämne:  SV: Angående  pensioner  i bolag  igen

Hej!

Enligt  OPF-KL  så har  man  rätt  till  4,5%  i pensionsavsättning  upp  till  7,5 inkomstbasbelopp  och  30%  i

pensionsavsättning  över  7,5  inkomstbasbelopp.

Om  inget  annat  beslut  har  tagits  så räknas  uppdragen  i nämnderna  ihop  (arvodet)  men  däremot  inte

arvodet  ifrån  VEMAB.  Vid  ett  totalt  arvode  ifrån  de tre  olika  uppdragen  som  då skulle  överstiga  7,5

ibb  så skulle  han  alltså  inte  få pensionsavsättning  från  VEMAB  i och  med  att  OPF-KL  inte  gäller

bolagsuppdrag  om  inte  kommunen  har  tagit  ett  särskilt  beslut  om  det.

Ni kan välja  att  hantera  detta  på lite  olika  sätt:

1.  Ni beslutar  att  uppdrag  i bolag  inte  ska omfattas  av OPF-KL  (inget  särskilt  beslut  behöver  tas).

Enligt  SKL bör  inte  OPF-KL  gälla  för  bolagsuppdrag.  Detta  beroende  på att  OPF-KL  är

framtaget  av SKL och de företräder kommuner/landsting, inte bolag
2. Ni beslutar  att  även  bolagsuppdrag  som  omfattas  av OPF-KL

a. Ni kan då välja  att  uppdragen  ska räknas  var  för  sig, d.v.s.  ingen  samordning.  I detta

fall  skulle  det  alltså  innebära  att  han  får  4,5%  i avsättning  ifrån  bolagsuppdraget.

VEMAB  måste  då teckna  ett  avtal  med  Skandia  att  hantera  denna  avsättning

b. Ni kan väJa att VEMAB rapporterar in arvodet till er och att ni sammanräknar allt hos
er  och rapporterar  in det  totala  arvodet  till  Skandia.  NI kan  sedan  välja  om  ni ska

internfakturera  VEMAB  för  detta  eller  ta kostnaden  själva.

Det  finns  inget  rätt  eller  feli  detta  i och  med  att  OPF-KL  inte  är ett  kollektivavtal.  Samtliga  lösningar

ovan  finns  hos  andra  kommuner.  Dock  tror  jag  att  det  vanligaste  är att  man  inte  får

pensionsavsättning  för  uppdrag  i kommunala  bolag.

Hälsningar

Magnus
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 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  

 
kommunstyrelsen 

 
Riktlinjer och generella ägardirektiv för Vimmerby 
kommuns bolag  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, i enlighet med Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s 
styrelses förslag, att 
1. kommunfullmäktige antar Riktlinjer och generella ägardirektiv för 

Vimmerby kommuns bolag att gälla från och med dag för fastställande av 
respektive bolags bolagsstämma 

2. tidigare Riktlinjer och generella ägardirektiv för Vimmerby kommuns bolag 
(fullmäktige 2017-05-29; dnr 2017/063; id 56542) upphör att gälla  

 
Ärendet 
Gällande Riktlinjer och generella ägardirektiv för Vimmerby kommuns bolag (KF 
2017-05-29) behöver justeras Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s (VkF) 
styrelse vill förtydliga/förändra delar i det generella ägardirektivet. 
 

Ändring har gjorts på sidan 3 så att det framgår att alla styrdokument inte är 
tillämpliga för moderbolaget VkF då bolaget inte bedriver någon egen egentlig 
verksamhet. Ändring har också gjorts på sidan 10, under anställningsvillkor för 
vd. Ändringarna är markerade med gult i förslaget. 
 

Efter kommunfullmäktiges beslut ska ägardirektivet fastställas på respektive 
bolags bolagstämma. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Riktlinjer och generella ägardirektiv för Vimmerby kommuns 
bolag, id 71115 
Förslag till Riktlinjer och generella ägardirektiv för Vimmerby kommuns bolag 
2020, id 71114 
Protokoll Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s styrelse, 2020-04-07, § 22  
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Riktlinjer och generella ägardirektiv för 
Vimmerby kommuns bolag 

 

Allmänna utgångspunkter 
Detta dokument har antagits av fullmäktige och utgör det samlade regelverket för 
Vimmerby kommuns ägarstyrning av de kommunala bolagen. Dokumentet ska också 
fastställas på samtliga bolagsstämmor för att äga giltighet.  

Vimmerby kommun bedriver verksamhet i såväl nämnd som bolagsform. Bolagen har 
organiserats i en koncern med koncernbolag; moderbolag och dotterbolag. Vimmerby 
kommun, vars ägande utövas av fullmäktige, är endast direktägare av koncernbolaget 
Vimmerby kommun Förvaltnings AB som i sin tur äger övriga kommunala bolag.  

Vimmerby kommun äger även bolag tillsammans med andra kommuner och intressenter. 
Detta styrdokument ska vara utgångspunkt för kommunens ägarrepresentanter även i 
dessa bolag att tillämpas i nära samverkan och dialog med övriga ägare. 

Syftet med riktlinjer är att utveckla den kommunala koncernen och relationen mellan 
kommunen som ägare och bolagen. Vidare framgår kommunens ambitionsnivå och med 
vilken inriktning fullmäktige vill styra kommunens bolag. Riktlinjerna ska möjliggöra en 
aktiv styrning av bolagen samt underlätta för Vimmerby kommun att följa upp 
verksamheten. 

Av de generella ägardirektiven framgår det formella regelverket som bolagen har att 
följa.  

Det ankommer på bolagens styrelse och VD att följa detta dokument samt andra av 
fullmäktige fastställda övergripande styrdokument som gäller även för bolagen. Bolag 
inom koncernen Vimmerby kommun Förvaltnings AB ska se till att dessa antas att gälla 
för bolagets verksamhet genom beslut på bolagsstämma. För moderbolaget Vimmerby 
kommun Förvaltnings AB är dock inte alla styrdokument tillämpliga eftersom bolaget 
inte bedriver någon egen egentlig verksamhet. 
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Riktlinjer 
Syftet med Vimmerby kommuns ägande av bolag är att dessa tillsammans med 
kommunens övriga verksamheter skapa nytta och god service för kommunen och dess 
invånare. 

Koncernnytta 
Koncernnytta och helhetssyn ska genomsyra bolagens verksamhet. Det är därför naturligt 
att bolagsverksamheten samordnas med kommunens övriga verksamheter så långt det är 
möjligt och lämpligt. Det enskilda bolaget ska i sin verksamhet samverka med 
kommunen och bolag i syfte att främja det som är mest ändamålsenligt utifrån 
helhetsperspektiv och kommunens bästa.  

Hållbarhet 
Bolagen ska medverka i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Bolagens verksamhet ska 
genomsyras av stort miljötänkande och bedrivas i samklang med Vimmerby kommuns 
övergripande miljömål.  

Ekonomiskt självbärande 
Målet är att bolagen ska driva sin verksamhet ekonomiskt självbärande utan kommunala 
bidrag. Undantag kan vara bolag där andra skäl än ekonomiska ligger till grund för 
bolagsformen. 

 
Generella ägardirektiv 
Principer 
Bolagen är bundna av de kommunalrättsliga principer som framgår av kommunallagen 
såvida inte annan lag eller rättspraxis medger undantag. 

Allmänhetens intresse av insyn i bolagen tillgodoses genom att offentlighetsprincipen 
som framkommer av 2 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen även gäller kommunala 
bolag. 

Bolagen ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala 
ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av 
bolagsordningen, detta styrdokument och särskilda ägardirektiv. 

Bolagen bedriver kommunal verksamhet och i den mån det är tillämpligt gäller 
självkostnadsprincip, likställighetsprincip och lokaliseringsprincip. Dessa beskrivs enligt 
nedan. 

Självkostnadsprincipen 

Bolagen ska vid sin prissättning räkna med samtliga kostnader som vid normal 
affärsmässig drift är motiverade från företagsekonomisk synpunkt. Det innebär att 
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relevanta interna och kalkylerade kostnader ska ingå. I självkostnaden ska också ingå 
kapitalkostnad samt skälig avkastning på det egna kapitalet. 

Likställighetsprincipen 

Bolagen ska behandla de kunder som är kommunmedlemmar lika, om det inte finns 
sakliga skäl för något annat. 

Lokaliseringsprincipen  

Bolagen ska i huvudsak bedriva verksamhet inom det geografiska området Vimmerby 
kommun. Denna princip gäller även för samtliga dotterbolag. Eventuella undantag 
framgår av de särskilda ägardirektiven. 

 
Ägarstyrning 
Utövande av ägarstyrning 

Bolagen har kommit till för att tillgodose kommunens och dess invånares behov och 
utgör därför del av den kommunala organisationen.  

Vimmerby kommun är genom fullmäktige ägare till bolagen och det är fullmäktige som i 
formell mening utövar ägarstyrningen över bolagen. 

Fullmäktige utövar formellt sin ägarroll gentemot bolagen genom att: 

 Fastställa riktlinjer och generella ägardirektiv 
 Fastställa bolagsordningar 
 Fastställa särskilda ägardirektiv 
 Utse styrelser 
 Utse revisorer 
 Lämna instruktioner till kommunens ombud vid bolagsstämmor 
 Regelbundet informeras av företagsledningarna 
 Ha regelbundna ägardialoger 
 
Ägardialog 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB har av fullmäktige fått i uppdrag att svara för 
ägarstyrningen och ägardialogen med utgångspunkt i detta dokument. 

Ägarstyrning över bolagen handlar om att medverka till att fullmäktiges mål och riktlinjer 
genomförs. Det ska ske genom en aktiv och konstruktiv ägardialog i syfte att stärka och 
tydliggöra ägarstyrningen av bolagen.  

I rollen som aktiv ägare ligger att löpande utvärdera verksamheten och verksamhets-
formen, bolagens mål och strategier, hur dessa överensstämmer med kommunens övriga 
verksamheter samt hur bolagsverksamheten sköts av bolagsstyrelser och bolagsledningar. 
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Ägardialogerna ska ha god framförhållning, vara planerade och strukturerade med en på 
förhand utsänd dagordning med frågor som ska behandlas. 

Ägardialog ska minst ske vid två protokollförda möten per år. 

Framkommer i ägardialogerna behov av förändringar lämnas förslag om detta från 
Vimmerby kommun Förvaltnings AB till fullmäktige för avgörande. Kommunstyrelsen 
bereder sådana ärenden inför fullmäktige. 

Bolagsordning  

Bolagsordningen är det instrument som fullmäktige ska använda för att fastställa de 
viktigaste kommunalrättsliga principerna för bolaget, det kommunala ändamålet och samt 
val av styrelse och revisorer. I bolagsordningen för respektive bolag ska det framgå om 
VD kan eller ska utses. 

Ägardirektiv 

Ägardirektiven innebär en formulering av vilka motiv kommunen har som ägare för att 
bedriva verksamheten, vilka särskilda uppgifter/mål bolaget har att lösa och vilka 
restriktioner i verksamheten som ägaren vill ange. 

Direktiven ska innehåll en konkretisering av verksamhetsmålen i kvantitativa och 
kvalitativa termer. Det gäller såväl de ekonomiska som de sociala och miljömässiga 
målen. Dessa mål bör väljas och preciseras utifrån bolagets förutsättningar och vilken 
bransch eller marknad det arbetar inom. 

Som övergripande ekonomiska styrmedel gäller: 

 Avkastning på totalt kapital 
 Avkastning på eget kapital, utdelning och utdelningspolicy 
 Soliditet 
 
Ägardirektiven ska vara enkla, tydliga och inte alltför detaljerade. Direktiven ska 
upprättas i samråd med bolagen för att dessa ska kunna ta ansvar för de uppgifter som i 
samförstånd lagts på dem. Viktiga inslag i ägarstyrningen är ett aktivt styrelsearbete och 
förtroende mellan ägaren och av denne utsedda styrelsen. 

Ägardirektiven för respektive bolag antas av fullmäktige och fastställs därefter på extra 
eller ordinarie bolagsstämma. Härigenom skapas en brygga mellan kommunallagens 
regler och de regler som styr bolagens verksamhet. 

Styrelsen - styrelsearbetet 

Det är ägarens ansvar att tillsätta en styrelse med förutsättningar att rätt tillvarata 
bolagens och ägarens intressen samt att ge styrelsen mandat att aktivt verka inom givna 
ramar. Styrelseledamoten har ansvar för bolagets framgång samt att följa ägardirektiv.  
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Fullmäktige kan välja mellan en styrelse med representanter från de politiska partierna 
eller en styrelse med såväl ledamöter som representerar politiska partier som ledamöter 
som tillför branschkompetens eller annan kompetens. 

Styrelserna i bolagen ska upprätta en arbetsordning. Arbetsordningen ska omfatta roll- 
och ansvarsfördelning inom styrelsen.  

Däri ingår att också utforma ett årsprogram för styrelsearbetet. En av utgångspunkterna 
vid utformningen av detta program är kommunens tidplan för bokslut, budget och 
rapportering.  

För VD ska det finnas en VD-instruktion som reglerar arbetsfördelningen mellan styrelse 
och VD. 

Finns suppleanter utsedda i styrelsen avgör styrelsen själv om dessa ska kallas till 
styrelsesammanträden även när de ordinarie ledamöterna är närvarande. 

Insyn och information till kommunstyrelsen 

Bolagen är skyldiga att informera kommunstyrelsen om den ekonomiska och 
verksamhetsmässiga utvecklingen enligt den fastställda årsplanen och enligt instruktioner 
från ekonomiavdelningen. Beslut om information vid sammanträden ska dokumenteras. 

Information lämnas vid de sammanträden som kommunstyrelsen kallar bolagens 
företrädare till. Vid dessa sammanträden redovisas: 

 Styrkortens perspektiv: ekonomi, invånare och brukare, verksamhet och medarbetare 
och utveckling. 

 
Avrapportering till fullmäktige 

Avrapportering från bolagen till fullmäktige ska göras i samband med behandlingen av 
bolagens årsredovisning på våren samt efter samråd med respektive bolag på hösten. 

Avrapporteringen ska lämnas angående den ekonomiska och verksamhetsmässiga 
utvecklingen i likhet med informationen som lämnas till kommunstyrelsen samt om 
sådana ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt som fullmäktige har 
möjlighet att ta ställning till.  

Bolagen ska bereda fullmäktige möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten 
fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.  

Årsredovisning 

Bolagen ska i februari månad lämna en årsredovisning till ekonomiavdelningen på 
kommunen som underlag för kommunens koncernredovisning. Bolagen ska bereda 
årsredovisningen så att ordinarie bolagsstämma kan hållas senast under maj månad innan 
fullmäktige behandlar kommunens samlade årsredovisning.  
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Som moderbolag i en aktiebolagsrättslig koncern svarar bolagen för att vad som stadgas 
om policies och ägardirektiv även gäller för dotterbolag. 

Bolagens styrelse och VD ska i eller i anslutning till respektive bolags årsredovisning, 
utöver vad som följer av aktiebolagslagen och god redovisningssed, redovisa hur de olika 
bolagen bedrivit verksamheten och hur den utvecklats i enlighet med det kommunala 
uppdraget och det kommunala syftet med respektive bolag och dess verksamhet. 

Bolagen ska i årsredovisningen – utöver vad som krävs enligt aktiebolagslagen – redovisa 
utbetalda löner och ersättningar samt andra anställningsförmåner och pensionsförmåner.  

Informationskrav 

Bolagen ska årligen informera kommunfullmäktige om sin verksamhet. 

 
Revision och uppföljning 
Revision 

Utöver vad aktiebolagslagen stadgar, ska bolagens revisorer, mot bakgrund av det 
kommunala syftet med bolagen och dess verksamhet, medverka i granskning enligt 
kommunallagen och pröva huruvida verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.  

Förvaltnings- och verksamhetsrevision  

Bolagens lekmannarevisorer har i uppdrag att i granskningsrapport redogöra för 
genomförd förvaltnings- och verksamhetsrevision och bedömning av utfallet av 
verksamheten i form av ändamålsuppfyllelse och måluppfyllelse. Redogörelsen ska 
lämnas till bolagens styrelse och fullmäktige. 

Kommunens bolag ska årligen, efter fakturering från kommunen, betala för denna 
förvaltningsrevision i enlighet med revisionsplan som godkänts av fullmäktiges 
presidium. 

Uppföljning  

Utöver uppgifterna i bolagens årsredovisning ska bolagens styrelse och VD årligen lämna 
redovisning till fullmäktige och kommunens lekmannarevisorer om hur de anser att 
ändamålet med bolagens verksamhet förverkligats under året. 

Denna redovisning utgör del av underlag för lekmannarevisorernas redovisning.  

Därutöver ska styrelsen lämna en kortfattad redogörelse för hur bolagen har utövat intern 
kontroll. 
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Beredning av ärenden 
Moderbolagets ansvar för beredning av ärenden inom koncernen 

Oavsett om den kommunala verksamheten drivs i förvaltningsform eller i bolagsform 
respektive kommunalförbund ska den präglas av samma princip om koncernnytta. Det 
innebär att verksamheterna ska tillgodose behov hos olika kommunmedborgare, kunder 
och intressenter på ett sådant sätt att även helheten inom kommunkoncernen gagnas. 

Moderbolaget ska normalt inte bereda ärenden inom de individuella bolagen men kan 
komma att göra det, tillsammans med dotterbolagens operativa ledning och styrelse, när 
det uppenbart är så att helheten gagnas.  

Inhämtande av kommunens yttrande 

Bolag inom koncernen Vimmerby kommun Förvaltnings AB ska bereda fullmäktige 
möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten fattas som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt och som inte avser den löpande driften. Till denna 
beslutskategori hör: 

 planer som gäller ändrad inriktning av bolagens verksamhet 
 förvärv av företag eller bildande av dotterbolag 
 förvärv eller försäljning av fastigheter vilka är av sådan omfattning att de påverkar 

bolagens långsiktiga ekonomi 
 större investeringar vilka är av sådan omfattning att de väsentligt påverkar bolagens 

långsiktiga ekonomi 
 sådana större investeringar som väsentligt påverkar ägarens ekonomi och/eller 

medför risk för ägaren 
 med större investeringar avses inte reinvesteringar eller andra investeringar som 

erfordras för att hålla nuvarande fastighetsbestånd eller anläggningar intakta 
 
Inhämtande av kommunens godkännande 

Bolagen ska inhämta fullmäktiges godkännande innan någon av följande åtgärder förs till 
beslut om inte annat anges i respektive bolags särskilda ägardirektiv: 

 ändring av bolagsordning 
 ändring av aktiekapital 
 förvärv, avveckling eller bildande av dotterbolag 
 förvärv och försäljning av aktier eller andelar i annat företag samt deltagande i 

emission eller lämnande av ägartillskott eller dylikt i företag som inte är helägt 
dotterbolag 

 inträde eller utträde som medlem i ekonomisk förening 
 bildande av stiftelse 
 fusion av företag 
 
Förslag i frågor som kräver fullmäktiges godkännande ska beredas och samordnas av 
moderbolaget Vimmerby kommun Förvaltnings AB. 
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Underlag för kommunens koncernredovisning 

Bolagen ska lämna budget och periodbokslut till moderbolaget Vimmerby kommun 
Förvaltnings AB i enlighet med fullmäktiges beslut och tidplan som fastställs av 
kommunstyrelsen. Kopia av dessa uppgifter ska lämnas till kommunstyrelsen för att 
utgöra underlag för kommunens lagstadgade redovisningsskyldighet. 

Bolagen ska vid större avvikelser mot budget och andra planer informera moderbolaget 
Vimmerby kommun Förvaltnings AB. 

 
Övriga frågor 
Bolagens stämmor 

Bolagens stämmor hålls årligen, inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. 

Utdelning och koncernbidrag 

Styrelsen för Vimmerby kommun Förvaltnings AB föreslår nivå på koncernbidrag eller 
utdelning från de rörelsedrivande bolagen.  

Frågeställningar kopplat till lönehantering inom kommunkoncernen 

 Anställningsvillkor för VD 
Bolagsstyrelse ska förankra med Vimmerby kommun Förvaltnings AB och dess VD 
vad gäller anställningsförhållanden för VD som tillsättning, entledigande, 
lönesättning och förmåner inklusive den årliga lönerevisionen. 

 Årliga lönerevisioner 
Respektive bolagsstyrelse ska göra en avstämning med Vimmerby kommun 
Förvaltnings AB kring planerad generell nivå för årlig lönerevision i bolaget. 

Extraordinär händelse och höjd beredskap 

Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap, har krisledningsnämnden rätt att ta över hela eller delar av 
verksamhetsområden från övriga nämnder i den utsträckning som är nödvändig med 
hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. I tillämpliga delar ska denna 
möjlighet till övertagande också gälla de kommunala bolagen. 

Konstnärlig utsmyckning 

Vid nybyggnad av byggnader för kommunal verksamhet ska bolagen i investerings-
kalkylen ta hänsyn till konstnärlig utsmyckning. Som nybyggnad räknas i detta 
sammanhang även tillbyggnader och sådana ombyggnader som föranleds av ändrad 
användning. 

De avsatta medlen för konstnärlig utsmyckning av byggnader där kommunen är hyresgäst 
ska ställas till kommunstyrelsens förfogande. 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2020-05-26 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 203 Dnr 2019/000532 010 

Styrdokument: Riktlinjer och taxor, tillägg för ambule-
rande försäljning och Sommartorget 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
 

1. godkänna tillägg till avsnittet ”Ambulerande försäljning” 
 

2. godkänna uppdatering av bilaga 4 avseende Sommartorget, omformule-
ring angående bokning av plats 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2020-03-02 en uppdaterad version av styrdoku-
mentet ”Riktlinjer och taxor för skyltning och affischering, uteservering, 
marknad, torghandel och försäljning, evenemang, andra markupplåtelser + 
Sommartorget” (id 69790), med avsikt att bland annat generera ett tydligare 
och mer effektivt arbetsflöde. 
 

Av tillhörande tjänsteskrivelse (id 69544) har framgått att gatukontoret varje 
år mottar 55-100 ansökningar om tillstånd enligt ordningslagen från Polis-
myndigheten för yttrande. Ansökningarna avser bland annat evenemang, 
uteserveringar, försäljning, demonstrationer, korteger, politiska samman-
komster och andra tillfälliga markupplåtelser. Utöver dessa hanteras även 
förfrågningar om bl.a. skyltning, affischering, marknadsdagar, torghandel 
och Sommartorget. 
 

Ovan nämnda styrdokument med riktlinjer möjliggör ett effektivare arbets-
flöde, förstärkt service samt stärker förtroendekapitalet hos sakägare och 
andra aktörer. Därutöver gagnar styrdokumentet likabehandlingsprincipen. 
 
Aktuell situation 

Ambulerande försäljning: Ett förtydligande behöver inskrivas på sidan 11 
under avsnittet ”Ambulerande försäljning”, som formuleras enligt följande: 
”Ambulerande försäljning är inte tillåten i Vimmerby kommun. Anvisad 
försäljningsplats krävs. Distributionsföretag med offentligt angiven samt 
förutbestämd rutt undantas och omfattas därmed inte av detta förbehåll.” 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2020-05-26 
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Bilaga 4, Sommartorget 

I ovan nämnda styrdokument hanteras kommunens tillställning Sommar-
torget i bilaga 4. Polismyndigheten har nyligen meddelat att ärendehante-
ringen avseende just Sommartorget behöver omformas utefter andra förut-
sättningar. Med anledning av detta har nu ett förslag på uppdatering och 
omformulering av bilaga 4 tagits fram i linje med Polismyndighetens önske-
mål. Förslaget på uppdatering/omformulering finns inlagt i ett separat 
dokument för enklare påsyn, se id 70827.  
 

Avsnittet som främst berörs av uppdateringen/omformuleringen är avsnittet 
”Vad gäller för bokning av plats på Sommartorget?” och har därmed ingen 
inverkan på antagna taxor kopplade till Sommartorget.  
 

Om förslaget godkänns kommer styrdokumentet (id 69790) omgående aktua-
liseras med denna uppdatering/omformulering. 
 
Bedömning 

Ambulerande försäljning: Förslagen på tillägg och förtydliganden bedöms 
som mycket angelägna och nödvändiga. 
 

Bilaga 4, Sommartorget: Förslaget bedöms som mycket angeläget och nöd-
vändigt. Det är viktigt att ärendehanteringen av Sommartorget går i linje med 
Polismyndighetens grundprinciper och att Kommunen tillhandahåller korrekt 
information, dels gentemot Sommartorgets sannolika aktörer, dels internt. 
 
Finansiering 

Ryms inom befintlig MEX-budget.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag SBU 2020-05-05, § 50, Riktlinjer och taxor för skyltning etc 
Tjänsteskrivelse tillägg till riktlinjer 
Styrdokument ”Riktlinjer och taxor för skyltning och affischering, uteserve-
ring, marknad, torghandel och försäljning, evenemang, andra markupplåtel-
ser + Sommartorget”. Id: 69790 
Förslag på uppdatering/omformulering av bilaga 4, Sommartorget. Id: 70827 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
___________________     



 

 
 
Samhällsbyggnadsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2020-05-05 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 50 Dnr 2019/000532 010 

Styrdokument: Riktlinjer och taxor, tillägg för 
ambulerande försäljning och Sommartorget 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att 
 
1. godkänna tillägg till avsnittet ”Ambulerande försäljning” 
 
2. godkänna uppdatering av bilaga 4 avseende Sommartorget, 

omformulering angående bokning av plats 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2020-03-02 en uppdaterad version av 
styrdokumentet ”Riktlinjer och taxor för skyltning och affischering, 
uteservering, marknad, torghandel och försäljning, evenemang, andra 
markupplåtelser + Sommartorget” (id 69790), med avsikt att bland annat 
generera ett tydligare och mer effektivt arbetsflöde. 
Av tillhörande tjänsteskrivelse (id 69544) har framgått att gatukontoret varje 
år mottar 55-100 ansökningar om tillstånd enligt ordningslagen från 
Polismyndigheten för yttrande. Ansökningarna avser bland annat 
evenemang, uteserveringar, försäljning, demonstrationer, korteger, politiska 
sammankomster och andra tillfälliga markupplåtelser. Utöver dessa hanteras 
även förfrågningar om bl.a. skyltning, affischering, marknadsdagar, 
torghandel och Sommartorget. 
Ovan nämnda styrdokument med riktlinjer möjliggör ett effektivare 
arbetsflöde, förstärkt service samt stärker förtroendekapitalet hos sakägare 
och andra aktörer. Därutöver gagnar styrdokumentet 
likabehandlingsprincipen. 
 
 
Aktuell situation 
Ambulerande försäljning:  
Ett förtydligande behöver inskrivas på sidan 11 under avsnittet 
”Ambulerande försäljning”, som formuleras enligt följande: 
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2020-05-05 
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”Ambulerande försäljning är inte tillåten i Vimmerby kommun. Anvisad 
försäljningsplats krävs. Distributionsföretag med offentligt angiven samt 
förutbestämd rutt undantas och omfattas därmed inte av detta förbehåll.” 
 
Bilaga 4, Sommartorget: 
I ovan nämnda styrdokument hanteras Kommunens tillställning 
Sommartorget i bilaga 4. Polismyndigheten har nyligen meddelat att 
ärendehanteringen avseende just Sommartorget behöver omformas utefter 
andra förutsättningar. Med anledning av detta har nu ett förslag på 
uppdatering och omformulering av bilaga 4 tagits fram i linje med 
Polismyndighetens önskemål. Förslaget på uppdatering/omformulering finns 
inlagt i ett separat dokument för enklare påsyn, se id 70827.  
Avsnittet som främst berörs av uppdateringen/omformuleringen är avsnittet 
”Vad gäller för bokning av plats på Sommartorget?” och har därmed ingen 
inverkan på antagna taxor kopplade till Sommartorget.  
Om förslaget godkänns kommer styrdokumentet (id 69790) omgående 
aktualiseras med denna uppdatering/omformulering. 
Bedömning 
Ambulerande försäljning: Förslagen på tillägg och förtydliganden bedöms 
som mycket angelägna och nödvändiga. 
Bilaga 4, Sommartorget: Förslaget bedöms som mycket angeläget och 
nödvändigt. Det är viktigt att ärendehanteringen av Sommartorget går i linje 
med Polismyndighetens grundprinciper och att Kommunen tillhandahåller 
korrekt information, dels gentemot Sommartorgets sannolika aktörer, dels 
internt. 
Finansiering 
Ryms inom befintlig MEX-budget. 

Beslutsunderlag 
Styrdokument ”Riktlinjer och taxor för skyltning och affischering, 
uteservering, marknad, torghandel och försäljning, evenemang, andra 
markupplåtelser + Sommartorget”. 
Id: 69790 
Förslag på uppdatering/omformulering av bilaga 4, Sommartorget 
Id: 70827 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Utvecklingsavdelningen (inkl. KoF) 
Ekonomiavdelningen 
Miljö- och Byggnadsförvaltningen  
Vimmerby Energi & Miljö AB    
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Syfte 
Dessa riktlinjer och taxor avses för skyltning, affischering, uteservering, marknad, torghandel, 
försäljning, evenemang och andra markupplåtelser som kan upprättas på allmän platsmark där 
Vimmerby kommun, hädanefter kallad Kommunen, är fastighetsägare. Sommartorget hanteras 
separat i Bilaga 4. 
 
Avsikten med riktlinjerna och taxorna är att den offentliga miljön i Vimmerby kommun ska 
präglas av kvalitet och trivsel, samtidigt som de ska ge alla aktörer samma förutsättningar att delta 
i en sund konkurrens.  
 
Samråd med Kommunen ska ha skett innan en markupplåtelse upprättas enligt avsnitten som 
följer. Aktören är själv skyldig att ordna eventuella nödvändiga tillstånd för det aktuella ändamålet 
och att följa samtliga föreskrifter från berörda myndigheter. 
 
I övrigt gäller antagna dokument om lokala ordningsföreskrifter för torghandel i- samt lokala 
ordningsföreskrifter i Vimmerby kommun. Vänligen besök Kommunens hemsida 
www.vimmerby.se för mer information. 

Revidering 
Detta dokument revideras vid behov av mark- och exploateringsingenjör på Kommunens 
gatukontor. Reviderat dokument antas av Kommunfullmäktige (KF). 
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Begreppsförklaringar 
Här beskrivs innebörden av vissa begrepp som förekommer i detta dokument. 

Allmän platsmark 
Allmän platsmark är enligt gällande Plan- och bygglagen 1 kap. 4 § gator, vägar, torg, parker och 
övriga områden som är allmänt tillgängliga samt avsedda för gemensamt behov inom områden 
med detaljplan. Det kan även inkludera kvartersmark och gångbanor i anslutning till fastigheter.  

Offentlig plats(mark) 
Enligt gällande 1 kap. 2 § Ordningslagen är offentlig plats bland annat allmän platsmark. Offentlig 
plats är även platser som ska jämställas med offentliga platser enligt de lokala 
ordningsföreskrifterna för Vimmerby kommun. Exempel på platser som ska jämställas med 
offentliga platser kan vara idrottsplatser, badplatser och begravningsplatser, under förutsättning att 
områdena är tillgängliga för allmänheten.  

Kommunal mark 
Med kommunal mark avses både allmän platsmark och offentlig plats men även ej planlagda 
områden som förvaltas av Kommunen. Sådan mark får inte stängas av för allmänheten eller tas i 
anspråk för annat ändamål utan tillstånd.  

Markupplåtelse 
Kommunen kan ge tillåtelse att använda mark utomhus till annat än vad den är avsedd för. Det 
kallas markupplåtelse och innebär att du som aktör får hyra marken tillfälligt för exempelvis 
uteservering, marknad eller andra evenemang. 
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Tillstånd enligt Ordningslagen 
För upplåtelse av offentlig plats och allmän platsmark krävs många gånger tillstånd av 
Polismyndigheten, se gällande 1 kap. 1 §, 2 § och 3 kap. 1 § Ordningslagen. Ansökan ska göras 
skriftligt till Polismyndigheten och blankett finns att hämta på deras hemsida. Du som aktör 
betalar själv för polistillståndet. 
 

När Polismyndigheten mottagit ansökan ges Gatukontoret, Räddningstjänsten samt Miljö- och 
byggnadsförvaltningen på Kommunen möjlighet att yttra sig. Yttrandena skickas sedan till 
Polismyndigheten som godkänner eller avslår ansökan.  
 
Avgift enligt taxor i Bilaga 3 (Bilaga 4 för Sommartorget) ska betalas till kommunen. Betalning 
sker i förskott mot faktura om inget annat överenskommits. Taxorna är befriade från 
mervärdesskatt om inget annat anges. 
 
En aktörs tillstånd kan komma att återkallas om exempelvis avgifter kopplade till tillståndet inte 
betalas i tid eller om aktören bryter mot de villkor som gäller för tillståndet, se gällande 3 kap.  
18 § Ordningslagen. 
 
I övrigt gäller antagna dokument om lokala ordningsföreskrifter för torghandel i- samt lokala 
ordningsföreskrifter i Vimmerby kommun. Vänligen besök Kommunens hemsida 
www.vimmerby.se för mer information. 

När krävs tillstånd enligt Ordningslagen? 
Tillstånd krävs om marken ska användas på ett sätt som inte stämmer överens med markens 
ändamål. I detaljplanen anges till exempel vad som ska vara gator. Då krävs inte tillstånd för att få 
köra på gatan eftersom det är gatans ändamål men ska du som aktör exempelvis anordna 
uteservering på gatan krävs tillstånd. Detta beror på att då Kommunen beslutade om detaljplanen 
prövades lämpligheten för att göra just gata av marken. Man prövade inte om det var lämpligt med 
en uteservering och därför krävs tillstånd av Polismyndigheten. Trafik, ordning och säkerhet är det 
man i första hand undersöker. Se även gällande 2 kap. 4, 5, 6 § Ordningslagen. 
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När krävs inte tillstånd enligt Ordningslagen? 
Tillstånd enligt Ordningslagen krävs inte vid kortvarig användning som strider mot ändamålet, 
men då är det fråga om mycket korta tider, max 60 minuter. I dessa avseenden ska samråd ske 
med Kommunen. Se även gällande 2 kap. 4, 5, 6 § Ordningslagen. 

Tillstånd enligt Ordningslagen krävs i vissa fall heller inte om det är ”allmänt vedertaget” att 
platsen används på annat sätt än dess ändamål. Detta skulle exempelvis kunna vara en veranda 
som varit upprättad på offentlig plats under mycket lång tid. I dessa avseenden ska samråd ske 
med Kommunen. 

Tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker och livsmedel 
Tänk på att du som aktör även behöver tillstånd för att få servera alkoholhaltiga drycker. Vid 
frågor gällande tillstånd för alkoholhaltiga drycker, vänligen kontakta Kommunens 
alkoholhandläggare.  
 
Vid servering av livsmedel måste du som aktör registrera dig som livsmedelsföretagare hos 
Kommunen. Vänligen kontakta någon av livsmedelsinspektörerna på Miljö- och 
byggnadsförvaltningen. 
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Uppställning av föremål på gatu- och 
gångbaneutrymmen 

Byggrelaterade föremål 

För information om Kommunens taxor, se Bilaga 3. Taxorna avser påbörjad kalendermånad och 
gäller vid uppställning av bodar, byggmaterial, containrar, byggställningar eller övriga upplag för 
längre tid än tre (3) dygn. Vid uppställning av ovanstående för kortare tid än tre (3) dygn utgår 
ingen avgift. 

Handelsrelaterade föremål 

 Gatupratare och lösa föremål såsom blommor och marschaller får inte vara 
siktskymmande, hindrande eller störande. Gående ska obehindrat kunna passera. Av- och 
påstigning från fordon får inte störas eller hindras. Speciellt ska funktionshindrades krav 

på tillgänglighet beaktas. För mer information, vänligen kontakta Boverket eller besök 
deras hemsida www.boverket.se.   

 Lösa föremål såsom blommor och marschaller får utan tillstånd endast ställas ut i direkt 
anslutning till aktörens verksamhet. Marschaller ska dessutom placeras i skyddande 
ställning eller hållare minst 0,5 m från brännbart material. I övrigt krävs tillstånd av 
Polismyndigheten. 

 Varuställningar och lösa föremål såsom blommor och marschaller ska ha stabila 
konstruktioner och en höjd på minst 15 cm. De får inte medföra någon risk att gående 
snubblar eller förorsaka någon annan skada. Aktören ansvarar för skador på tredje man.  

 För gatupratare krävs tillstånd av Polismyndigheten och ska vara konstruerade enligt bild 
nedan. Gatupratare ska placeras max 0,5 m från fasaden, minst 1,2 m från trottoarkanten 
och får inte placeras närmare korsning än 10 m. Konstruktionen tar hänsyn till 
funktionshindrades tillgänglighet och minimerar risken för att skymma sikt i korsning. 
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Gatupratare uppifrån samt framifrån. 

 Gatupratare får endast innehålla anslag som avser aktörens verksamhet. Endast en (1) 
gatupratare tillåts för varje affärsingång verksamheten har. 

 Gatupratare, varuställningar eller liknande anordningar får endast vara utställda under den 
tid aktören håller öppet för allmänheten. Området ska städas efter nyttjandet.  
 

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

Tillfälligt nöjesfält, tivoli eller cirkus 

I Vimmerby kommun hanteras tillfälligt nöjesfält, tivoli eller cirkus som enskilda fall och kan 
medges i mån av plats/lämplighet. 

Ambulerande försäljning 

Ambulerande försäljning är inte tillåten i Vimmerby kommun. Anvisad försäljningsplats krävs. 

Övrigt 

Övriga markupplåtelser hanteras som enskilda fall. Beslut och debitering sker utefter detta.  
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Tillfällig uppsättning av skyltar och affischering 
Vid tillfälliga evenemang har Kommunen tagit fram platser som anses lämpliga för sådan typ av 
affischering. Dessa redovisas i Bilaga 1. För information om Kommunens taxor, se Bilaga 3.  
 
Vid tillfällig skyltning och affischering gäller följande: 

 Tillfällig skyltning och affischering, med undantag från valaffischering, får enligt 
Kommunens policy ske under maximalt sju (7) dagar per tillfälle. 

 Valaffischering: Under valår får affischering ske tidigast sex (6) veckor före valdagen. 
 Skyltar och affischer ska placeras på så sätt att de inte är siktskymmande för trafikanterna. 
 Tillstånd medges inte för uppsättning av banderoller över gator. 
 Skyltning och affischering får inte skymma befintliga vägmärken. 

 

Vid frågor om uppsättning av skyltar och affischering för tillfälligt bruk, vänligen kontakta 
Polismyndigheten. 
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Permanent uppsättning av skyltar och flaggstänger 
En uppsättning av skylt för permanent bruk kräver oftast bygglov. För mer information, vänligen 
kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. På kommunal mark krävs även att aktören tecknar ett 
arrendeavtal eller nyttjanderättsavtal med Kommunen, under förutsättning att detaljplanens 
bestämmelser tillåter detta. Avgiften regleras i avtalet. I annat fall debiteras aktören enligt 
Kommunens taxor (om skyltens syfte kan kopplas till direkt/indirekt kommersiellt bruk), se  
Bilaga 3. 
 
För uppsättning av flaggstänger krävs bygglov om flaggan har ett budskap som är direkt/indirekt 
kopplad till kommersiellt syfte/marknadsföring. För mer information, vänligen kontakta Miljö- 
och byggnadsförvaltningen. På kommunal mark krävs att aktören tecknar ett arrendeavtal eller 
nyttjanderättsavtal med Kommunen, under förutsättning att detaljplanens bestämmelser tillåter 
detta. Avgiften regleras i avtalet. I annat fall debiteras aktören enligt Kommunens taxor (om 
flaggstångens syfte kan kopplas till direkt/indirekt kommersiellt bruk), se Bilaga 3. 
 
För uppsättning av flaggstänger där flaggan inte har ett budskap (t.ex. landsflagga) krävs inget 
bygglov men däremot krävs en överenskommelse med fastighetsägaren. På kommunal mark krävs 
att aktören tecknar ett arrendeavtal eller nyttjanderättsavtal med Kommunen, under förutsättning 
att detaljplanens bestämmelser tillåter detta. Avgiften regleras i avtalet. I annat fall debiteras 
aktören enligt Kommunens taxor (om flaggstångens syfte kan kopplas till direkt/indirekt 
kommersiellt bruk), se Bilaga 3. 
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Riktlinjer för uteservering i Vimmerby kommun 

Tillstånd för uteservering 
För upplåtelse av uteservering krävs tillstånd av Polismyndigheten. Se avsnittet ”Tillstånd enligt 
Ordningslagen” och dess underrubriker. 
 
Om ansökan beviljas av Polismyndigheten debiterar Kommunen enligt gällande taxor, se Bilaga 3. 
 
Tillstånd för uteserveringar beviljas av Kommunen under perioden 1 maj - 30 september. 

Uteservering på Sommartorget 
Se Bilaga 4. 

Placering 
En markupplåtelse för uteservering får endast göras i direkt anslutning till permanent restaurang, 
café eller motsvarande servering. Detta för att, i enlighet med livsmedelslagen, säkerställa en 
kvalitet på mat och dryck som endast kan uppnås från godkända kök. 
 
Övriga önskemål angående serveringar av tillfällig art tas upp och hanteras som enskilda fall. 
Vänligen kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Utformning 
Aktören ska samråda med Kommunen för godkännande av uteserveringens utformning. Vänligen 
kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Möblering 

Uteserveringarnas möblering ska ta hänsyn till kulturmiljöns helhet och bidra till den estetiska 
upplevelsen i staden. Samråd angående möblering ska ske med Kommunen för godkännande. 
Vänligen kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Avgränsning/Inhägnad  

Uteserveringar som upprättas ska ha avgränsning/inhägnad som överensstämmer väl med 
omgivningens och fastighetens stil samt färgsättning. Avgränsning av serveringen ska i första 
hand ske med staketsektioner som tillhandahålls av Kommunen mot avgift, se Bilaga 3 för 
Kommunens taxor.  
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Kommunens staketsektioner. 
 
För andra typer av avgränsningar/inhägnad kan bygglov vara aktuellt och samråd samt 
godkännande krävs från Kommunen. Vänligen kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Trädäck  

I första hand ska uteserveringar placeras direkt på gatan/marken för att hålla en så öppen och 
tillgänglig miljö som möjligt. Avsteg från denna princip kan göras där lutningen på marken 
omöjliggör servering direkt på marken. Om sådant avsteg planeras är trädäck tillåtet men detta 
måste då aviseras av aktören och samråd ska ske med Kommunen för godkännande. Vänligen 
kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Tak- och regnskydd 

Kommunen förespråkar sol- och regnskydd av parasolltyp över serveringarna som vid behov kan 
fällas ned eller föras undan. Området blir på så sätt öppnare och mer tillgängligt.  
Ett väggfast tak är bygglovspliktigt och godtas endast i undantagsfall. Ansökan om bygglov sker 
hos Miljö- och byggnadsförvaltningen. Aktören ansvarar själv för att söka bygglov. 

Utsmyckning 

Önskad utsmyckning ska beskrivas utförligt i polisansökan och bedöms av Kommunen i varje 
enskilt fall. 
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Renhållning 
Aktören har skyldighet att under hela upplåtelsetiden hålla uteserveringen ren och välstädad samt 
angränsande område fritt från skräp och fimpar. Det är inte tillåtet att skräp och fimpar som 
uppkommit sopas ut utanför angränsande område.    
 
Efter upplåtelsetidens utgång ska aktören se till att upplåtelseplatsen återställs, städas och att 
eventuell skadegörelse uppdagas samt ersätts. Upptäcker Kommunen skadegörelse eller bristfällig 
städning i samband med upplåtelsen har Kommunen rätt att debitera aktören, se Bilaga 3 för 
Kommunens taxor. 

Avfallshantering 

Ansvar för samt hantering av hushållsavfall från uteserveringar räknas till aktörens ordinarie 
verksamhet och dess avfall.  

Vatten och avlopp 

En markupplåtelse för uteservering som görs i direkt anslutning till permanent restaurang, café 
eller motsvarande servering tilldelas inte någon vatten- eller avloppsanslutning. Då uteserveringen 
görs i direkt anslutning till verksamheten finns inte behov av vatten- eller avloppsanslutning, 
eftersom det behovet kan uppfyllas inne från verksamheten. De VA-anslutningar som finns är 
endast ett fåtal och reserveras för de tillfälliga verksamheter som placeras på Sommartorget. 
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Riktlinjer för övriga markupplåtelser på kommunal 
mark 

Nyttjande av allmän platsmark 
Till allmän platsmark räknas exempelvis Kommunens parker, gator, torg och grönytor. 
Användningsområden för dessa typer av ytor kan vara demonstrationer, idrottsaktiviteter, 
festivaler eller andra evenemang.  

För upplåtelse av allmän platsmark krävs ofta tillstånd av Polismyndigheten. Se avsnittet 
”Tillstånd enligt Ordningslagen” och dess underrubriker. 

Om ansökan beviljas av Polismyndigheten debiterar Kommunen enligt gällande taxor, se Bilaga 3. 

Ansökan kan avslås på grund av att annat evenemang redan är bokat på önskad upplåtelseplats. 

För information om offentliga platser lämpliga för marknad, torghandel och tillfälliga evenemang, 
se Bilaga 2. 
 
Ansökan om tillstånd för övriga platser i Vimmerby tätort och för övriga platser i Vimmerby 
kommun hanteras som enskilda fall. Beslut och debitering sker utefter detta, se Bilaga 3. 

I övrigt gäller antagna dokument om lokala ordningsföreskrifter för torghandel i- samt lokala 
ordningsföreskrifter i Vimmerby kommun. Vänligen besök Kommunens hemsida 
www.vimmerby.se för mer information. 

Renhållning 

Efter evenemanget ska aktören se till att markområdet återställs, städas samt att eventuell 
skadegörelse uppdagas och ersätts. Upptäcker Kommunen skadegörelse eller bristfällig städning i 
samband med evenemanget har Kommunen rätt att debitera aktören, se  
Bilaga 3 för Kommunens taxor.  

Avfallshantering 

Hushållsavfall från enskilda evenemang hanteras internt i evenemanget av aktören. Avfallet 
samlas på en gemensam plats, exempelvis i en container eller kärl beroende på mängder. 
Vimmerby Energi & Miljö AB, hädanefter kallad VEMAB, hämtar.  
 
VEMAB kan via sin entreprenör tillhandhålla tillfälliga behållare. Detta regleras av Kommunen 
när tillstånd ges till evenemanget. VEMAB:s kund i detta fall är aktören för evenemanget. 
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Vatten och avlopp 

Kontakta VEMAB (www.vemab.se) i god tid innan evenemanget för att se om möjlig VA-
anslutning kan fås tillfälligt på angiven plats. Är placeringen på Stora torget eller Rådhustorget 
sker debitering enligt Kommunens taxor, se Bilaga 3. Kommunen kontaktar VEMAB för 
anslutning.  

För att få ansluta till VEMAB:s VA-nät krävs att aktörens utrustning har återströmningsskydd och 
fettavskiljare.  

Vad gäller för marknader? 
För marknadsdagar ansöker Kommunen själva om tillstånd hos Polismyndigheten.  

Om du som aktör vill boka marknadsplats eller disk till marknad finns en ansökningsblankett att 
använda på Kommunens hemsida www.vimmerby.se.  När blanketten är ifylld mejlar du den till 
marknad@vimmerby.se för vidare hantering. 

Först till kvarn gäller för marknadsplatser och diskar. Aktören debiteras enligt Kommunens taxor, 
se Bilaga 3. Kostnaderna avser ett marknadstillfälle. Aktören betalar samtliga belopp mot utställd 
förskottsfaktura. 

Avbokning av marknadsplats sker senast 3 dagar innan marknaden äger rum. Då får aktören 
tillbaka samtliga belopp förutom tillkommande avbokningsavgift. Sker avbokning senare än 3 
dagar innan får aktören, mot uppvisande av läkarintyg, tillbaka samtliga belopp förutom 
tillkommande avbokningsavgift. Om läkarintyg inte kan uppvisas eller om närvaro av någon 
anledning uteblir utan avbokning kan aktören inte få tillbaka något belopp.  

Vill du som aktör servera eller sälja livsmedel på en marknad kan registrering hos Miljö- och 
byggnadsförvaltningen. Vänligen kontakta dem för mer information. 

Vatten och avlopp 

Kontakta VEMAB (www.vemab.se) i god tid innan marknaden för att se om möjlig VA-
anslutning kan fås tillfälligt på angiven plats. Är placeringen på Stora torget eller Rådhustorget 
sker debitering enligt Kommunens taxor, se Bilaga 3. Kommunen kontaktar VEMAB för 
anslutning.  

För att få ansluta till VEMAB:s VA-nät krävs att aktörens utrustning har återströmningsskydd och 
fettavskiljare.  
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Vad gäller för torghandel? 
Gratis torghandel får endast ske på anvisade platser, se Bilaga 2. Dessa anvisade platser kräver 
inget tillstånd från Polismyndigheten. Kommunen debiterar ingenting för nyttjande av dessa 
anvisade platser men aktören har skyldighet att plocka ned och transportera bort sin utrustning 
varje dag. Först till kvarn gäller. 
 
Vid önskemål om annan placering än anvisade platser krävs tillstånd av Polismyndigheten, se 
avsnittet ”Tillstånd enligt Ordningslagen” och dess underrubriker. Om ansökan beviljas av 
Polismyndigheten debiterar Kommunen enligt gällande taxor, se Bilaga 3. Ansökan kan avslås på 
grund av att annat evenemang redan är bokat på önskad upplåtelseplats.  
 
Efter nedplockning av utrustning ska aktören se till att upplåtelseplatsen återställs, städas och att 
eventuell skadegörelse uppdagas samt ersätts. Upptäcker Kommunen skadegörelse eller bristfällig 
städning i samband med upplåtelsen har Kommunen rätt att debitera aktören, se Bilaga 3 för 
Kommunens taxor. 

I dagsläget finns inga årsplatser för torghandel att erbjuda.  
 
Du som aktör har möjlighet att välja el som tillval. Debitering sker enligt Kommunens taxor, se  
Bilaga 3. För frågor eller ytterligare information om anvisade platser för torghandel, vänligen 
kontakta någon av Kommunens arbetsledare på Driftenheten. 
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 

I övrigt gäller antagna dokument om lokala ordningsföreskrifter för torghandel i- samt lokala 
ordningsföreskrifter i Vimmerby kommun. Vänligen besök Kommunens hemsida 
www.vimmerby.se för mer information. 

Vad gäller för bokning av plats på Sommartorget? 
Se Bilaga 4. 

Vad gäller för bokning av parker? 
För upplåtelse av allmän platsmark krävs ofta tillstånd av Polismyndigheten. Se avsnittet 
”Tillstånd enligt Ordningslagen” och dess underrubriker. 
 
Om ansökan beviljas av Polismyndigheten har aktören skyldighet att kontakta Gatukontorets 
administratör hos Kommunen för bokning av park. Ansökan kan avslås på grund av att annat 
evenemang redan är bokat på önskad upplåtelseplats. 
 
För bokning av parker är det först till kvarn som gäller och tidigast 365 dagar innan evenemanget 
ska hållas. Hyres- och bokningsavgift utgår endast vid evenemang kopplade till direkt/indirekt 
försäljning i kommersiellt syfte/marknadsföring, se Bilaga 3 för Kommunens taxor. 
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El 

Nyckel till elskåp hämtas hos Gatukontorets driftenhet. Du som aktör ansvarar själv för att boka 
tid när nyckeln ska hämtas.  

Har du som aktör behov av mer än 16 ampere tillkommer en extra avgift. Den extra avgiften beror 
på behovet och tas fram vid enskilda fall. 

Vid frågor om el, vänligen kontakta Kommunens driftchef.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 

Ljudnivåer 

Vänligen kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen för mer information. 
Telefonnummer till växeln: 0495-24 14 00 

Efter evenemanget 

Efter evenemanget ska aktören se till att parken återställs, städas och att eventuell skadegörelse 
uppdagas samt ersätts. Upptäcker Kommunen skadegörelse eller bristfällig städning i samband 
med evenemanget har Kommunen rätt att debitera aktören, se Bilaga 3 för Kommunens taxor. 

Aktören ansvarar även för att eventuella hyrda bänkar plockas undan och ställs in i containern de 
fraktades i. 
 
Vid frågor om städning och eventuell skadegörelse, vänligen kontakta Kommunens driftchef.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 

Vad gäller för bokning av bänkar i samband med evenemang? 
Om du som aktör vill boka bänkar görs det hos Gatukontorets driftenhet. Bänkarna (bockar och 
bräder) körs dit i en container. Kostnad för frakt tillkommer om du som aktör inte transporterar 
containern själv, se Bilaga 3 för Kommunens taxor. Fakturaadress kommer att behöva uppges.  
 
Vid frågor om bänkar, vänligen kontakta Vimmerby kommuns driftchef.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00  
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Vad händer om Vimmerby kommuns riktlinjer inte 
följs? 
Om ovanstående riktlinjer inte följs, så har Kommunen rätt att avvisa aktören från platsen med 
omedelbar verkan samt göra en polisanmälan.  
 
Aktörens tillstånd kan komma att återkallas om exempelvis avgifter kopplade till tillståndet inte 
betalas i tid eller om aktören bryter mot de villkor som gäller för tillståndet, se gällande 3 kap.  
18 § Ordningslagen.   
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Bilaga 1 
Offentliga platser i Vimmerby kommun där tillfällig 
skyltning och affischering är tillåten 

Vimmerby 
Se översiktskartor. 

 Lundgatan 
Grönområde mellan Torsgatan och Lundgatan. 

 Lundgatan 
Grönområde utmed Lundgatan öster om Vimarskolan. 

 Vimmerbyallén 
Grönområde mellan väg 23/34 och Vimmerbyallén norr om Åbrovägen. 

 Vimmerbyallén 
Grönområde utmed Vimmerbyalléns södra sida mellan järnvägsövergången och 
Badhusgatan. 

 Södra Ringleden 
Grönområde utmed Södra Ringledens västra sida mellan Åbrovägen och Hultsfredsvägen. 

Södra Vi 
Se översiktskarta. 

 Grönområde väster Björkavägen och norr om Syrénvägen. 

Övriga orter i Vimmerby kommun 
Gullringen, Storebro, Rumskulla, Frödinge, Tuna, Djursdala, Locknevi och Pelarne har i dagsläget 
inga anvisade platser. Vid frågor om offentliga platser lämpliga för tillfällig skyltning och 
affischering i dessa orter, vänligen kontakta Kommunens trafikingenjör. 
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
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Bilaga 2 
Offentliga platser i Vimmerby kommun där marknad, 
torghandel och tillfälliga evenemang är lämpliga, 
inklusive översiktskartor 

Vimmerby tätort 

Offentliga platser anvisade för marknad 

Se översiktskarta. 

Offentliga platser anvisade för gratis torghandel 

Se översiktskarta. 

 Sevedegatan 
 Norrtullsgatan 
 Del av Stora torget 

Offentliga platser lämpliga för tillfälliga evenemang 

Se översiktskartor. 

 Stora torget 
 Rådhustorget 
 Källängsparken 
 Gästgivarehagen 

 
Ansökan om tillstånd för övriga platser i Vimmerby tätort hanteras som enskilda fall. Beslut och 
debitering sker utefter detta.  

Offentliga platser anvisade för Sommartorget 

Se översiktskarta. 

Övriga Vimmerby kommun 
Ansökan om tillstånd för övriga platser i Vimmerby kommun hanteras som enskilda fall. Beslut 
och debitering sker utefter detta. 
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Bilaga 3 
Vimmerby kommuns taxor för skyltning, affischering, 
uteservering, marknad, torghandel och andra 
markupplåtelser 

Skyltning och affischering 
Nedanstående taxor gäller inte för ideella föreningar, skolklasser och politiska partier.  
För ideella föreningar, skolklasser och politiska partier gäller skyltning samt affischering på 
platser anvisade av Kommunen. 

Tillfällig skyltning och affischering 

  
Tillfällig skyltning och affischering på anvisade platser, max 7 dagar per tillfälle Ingen avgift utgår 

Permanent skyltning 

  
Permanent skyltning upplåten via bygglov och arrendeavtal/nyttjanderättsavtal Ingår i arrende-

/nyttjanderättsavgiften 
Permanent skyltning upplåten via bygglov och debitering enligt kommunens 
taxa för direkt/indirekt kommersiellt syfte/marknadsföring 

1000 kr per kvm och 
påbörjat år 

Permanent flaggstång 

  
Permanent flaggstång upplåten via arrendeavtal/nyttjanderättsavtal Ingår i arrende-

/nyttjanderättsavgiften 
Permanent flaggstång upplåten via debitering enligt kommunens taxa för 
direkt/indirekt kommersiellt syfte/marknadsföring 

1000 kr per flaggstång och 
påbörjat år 

Gatupratare, varuställningar och lösa föremål 
  
Gatupratare, varuställningar och lösa föremål, såsom blommor och 
marschaller 

1000 kr per påbörjat år 
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Uteservering 

Uteservering utan utskänkningstillstånd 

  
Sommarsäsong 1 maj – 30 september 45 kr per kvm och påbörjad 

månad 
Minimiavgift 1 maj – 30 september 1600 kr per påbörjad månad 

Uteservering med utskänkningstillstånd 

  
Sommarsäsong 1 maj – 30 september 55 kr per kvm och påbörjad 

månad 
Minimiavgift 1 maj – 30 september 1800 kr per påbörjad månad 

Staket för avgränsning/inhägnad av uteservering 

  
Staketsektioner 220 kr per sektion och 

påbörjad månad 

Elanslutning i samband med uteservering 

  
El 500 kr per påbörjad månad 
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Andra markupplåtelser 

Tillfälliga evenemang  

  
Evenemang för välgörenhet samt evenemang anordnade av ideella 
organisationer eller skola 

Ingen avgift utgår 

  
Evenemang som är direkt/indirekt kopplade till kommersiellt 
syfte/marknadsföring: 

 

0-10 kvm 200 kr per dag 
11-20 kvm 300 kr per dag 
21-30 kvm 400 kr per dag 
För varje tillkommande 20 kvm från och med 31 kvm  50 kr per dag 
Maxtaxa för evenemangsytor 1500 kr per dag 
  
Politiska sammankomster Ingen avgift utgår 

Marknad 

  
1 marknadsplats 100 kr per löpmeter och dag 
Eventuell avbokningsavgift 100 kr 
  
El som tillval 80 kr per dag 
Hyra av disk eller motsvarande 400 kr per styck och tillfälle 

Torghandel 

  
Gratis torghandel på anvisade platser (med undantag för Sommartorget, 
marknadsdagar och andra evenemang) 

Ingen avgift utgår 

Torghandel på ej anvisade platser 200 kr per tillfälle och dag 
El som tillval 150 kr per tillfälle och dag 
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Parker 

  
Bokningsavgift:  
Evenemang för välgörenhet samt evenemang anordnade av ideella 
organisationer eller skola 

Ingen bokningsavgift  

Evenemang kopplade till direkt/Indirekt försäljning i kommersiellt 
syfte/marknadsföring 

200 kr per bokning 

Politiska sammankomster Ingen bokningsavgift 
  
Hyresavgift:  
Evenemang för välgörenhet samt evenemang anordnade av ideella 
organisationer eller skola 

Se Bilaga 3, ”Tillfälliga 
evenemang” under rubriken 
”Andra markupplåtelser” 

Evenemang kopplade till direkt/Indirekt försäljning i kommersiellt 
syfte/marknadsföring 

Se Bilaga 3, ”Tillfälliga 
evenemang” under rubriken 
”Andra markupplåtelser” 

Politiska sammankomster Se Bilaga 3, ”Tillfälliga 
evenemang” under rubriken 
”Andra markupplåtelser” 

  
Bänkar (om Gatukontoret transporterar containern istället för aktören):  
Kostnad för utkörning 500 kr 
Kostnad för tillbakakörning 500 kr 

Debitering vid skadegörelse eller bristfällig renhållning/städning 

  
Skadegörelse Debitering sker utefter 

omfattning 
Bristfällig renhållning/städning 2000 kr per tillfälle  

Tillfälligt nöjesfält 

  
Cirkus/Tivoli etc. 1150 kr per dygn 

Byggrelaterat 

  
Byggnadsupplag (byggmaterial, bod, byggnadsställning etc.) 50 kr per kvm och påbörjad 

månad 
Skylift 50 kr per kvm och påbörjad 

månad 
Container 50 kr per kvm och påbörjad 

månad 
Övrigt 50 kr per kvm och påbörjad 

månad 
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Bilaga 4 
Riktlinjer för Sommartorget 

Vad är Sommartorget? 
Sommartorget är varje sommar ett trevligt inslag på Stora torget och delar av Rådhustorget i 
Vimmerby. Här kan medborgare och turister njuta av café, glass, enklare förtäring och lekplats för 
barnen. Säsongen för Sommartorget avser sista lördagen i maj - 31 augusti enligt 
Kommunstyrelsens beslut. 

Vad gäller för bokning av plats på Sommartorget? 
För Sommartorget ansöker Kommunen själva om tillstånd hos Polismyndigheten. Vill du som 
aktör vara deltagande i Sommartorget, vänligen anmäl intresse via ansökningsblanketten på 
Kommunens hemsida www.vimmerby.se. Ansökningsblanketten heter ”Ansökan om plats på 
Sommartorget”.  
 
Ansökningstiden startar 1 oktober varje år och först till kvarn gäller för dessa platser. Ett 
tidsbegränsat arrendeavtal upprättas sedan mellan Kommunen och aktören. Avtalet avser en 
säsong. Aktören debiteras enligt Kommunens taxor kopplade till Sommartorget, se avsnitt ”Taxor 
för uteserveringar kopplade till Sommartorget”. 

I övrigt gäller antagna dokument om lokala ordningsföreskrifter för torghandel i- samt lokala 
ordningsföreskrifter i Vimmerby kommun. Vänligen besök Kommunens hemsida 
www.vimmerby.se för mer information. 

Tak- och regnskydd 

Kommunen förespråkar sol- och regnskydd av parasolltyp över serveringarna som vid behov kan 
fällas ned eller föras undan. Området blir på så sätt öppnare och mer tillgängligt.  
Ett väggfast tak är bygglovspliktigt och godtas endast i undantagsfall. Ansökan om bygglov sker 
hos Miljö- och byggnadsförvaltningen. Aktören ansvarar själv för att söka bygglov. 
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Utsmyckning 

Har du som aktör blivit tilldelad en plats på Sommartorget ingår en (1) gatupratare som måste 

användas. Samtliga gatupratare tillhandahålls av Kommunen utan extra kostnad. 

Gatupratare uppifrån samt framifrån. 

Aktörens plats på Sommartorget inhägnas av svarta staketsektioner som även dessa tillhandahålls 
av Kommunen utan extra kostnad. 

Kommunens staketsektioner. 
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Tillfällig byggnad/bod 

I de fall tillfällig byggnad/bod önskas för verksamheten rekommenderas aktören tillhandahålla en 
själv, då Kommunen endast hyr ut i mån av tillgänglighet. Den tillfälliga byggnaden/boden ska 
harmoniera med stadskärnans genuina småstadskänsla likt Kommunens Bullerby-stugor och ha 
traditionella färger såsom Falu rödfärg eller Rådhusets gula kulör. Takbeläggningen kan med 
fördel vara rött tegel eller täckt av sedum, i annat fall svart. 

 
En av Kommunens Bullerby-stugor. 

 
Exempel på gul bod med sedumtak. 
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Vid frågor om tillfällig byggnad/bod, vänligen kontakta Kommunens driftchef.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 

Hålltider 
Följande hålltider gäller för Sommartorget: 

 Måndag till söndag kl 10:00-21:00 
 
Detta innebär att du som aktör har möjlighet att disponera din tilldelade plats under dessa tider. Du 
förväntas dock ha öppet minst måndag till fredag kl 10:00-18:00 med undantag för särskilda 
evenemang vid enstaka tillfällen. Vid särskilda evenemang informeras samtliga aktörer på 
Sommartorget. 

Renhållning 
Aktören har skyldighet att under hela upplåtelsetiden hålla sin tilldelade plats ren och välstädad 
samt angränsande område fritt från skräp och fimpar. Det är inte tillåtet att skräp och fimpar som 
uppkommit sopas ut utanför angränsande område.  

Efter upplåtelsetidens utgång ska aktören se till att upplåtelseplatsen återställs, städas och att 
eventuell skadegörelse uppdagas samt ersätts.  

Upptäcker Kommunen skadegörelse eller bristfällig städning i samband med upplåtelsen har 
Kommunen rätt att debitera aktören, se Bilaga 4 för Kommunens taxor kopplade till 
Sommartorget. 

Avfallshantering 

Ansvar för samt hantering av hushållsavfall från uteserveringar räknas till aktörens ordinarie 
verksamhet och dess avfall.  

Vatten och avlopp 

De VA-anslutningar som finns i anslutning till Sommartorget är i första hand reserverade för 
aktörer som inte har en permanent verksamhet i anslutning till torget.  

För att få ansluta till VEMAB:s VA-nät krävs att den tillfälliga byggnaden är utrustad med 
återströmningsskydd och fettavskiljare.  

Kommunen tar ut brukningsavgift för aktörens vattenåtgång samt kontaktar VEMAB för 
installation av vattenmätare, vattenanslutning och avloppsanslutning.  
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El 
Om el erfordras ska du som aktör ange el som tillval i ansökningsblanketten om plats på 
Sommartorget. Där ska också antalet ampere redogöras. Debitering sker enligt Kommunens taxor 
kopplade till Sommartorget, se avsnitt ”Taxor för uteserveringar kopplade till Sommartorget”.  

Har du som aktör behov av mer än 16 ampere tillkommer en extra avgift. Den extra avgiften beror 
på behovet och tas fram vid enskilda fall. 

Vid frågor om el, vänligen kontakta Kommunens driftchef.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 

Ljudnivåer 

Vänligen kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen för mer information. 
Telefonnummer till växeln: 0495-24 14 00 
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Taxor för uteserveringar kopplade till Sommartorget 

Uteservering utan utskänkningstillstånd 

  
Sommarsäsong (Sommartorget), sista lördagen i maj – 31 augusti 45 kr per kvm och påbörjad 

månad 
Minimiavgift (Sommartorget), sista lördagen i maj – 31 augusti 1600 kr per påbörjad månad 

Uteservering med utskänkningstillstånd 

  
Sommarsäsong (Sommartorget), sista lördagen i maj – 31 augusti 55 kr per kvm och påbörjad 

månad 
Minimiavgift (Sommartorget), sista lördagen i maj – 31 augusti 1800 kr per påbörjad månad 

Staket för avgränsning/inhägnad av uteservering 

  
Staketsektioner Ingår i Sommartorget 

Elanslutning i samband med uteservering 

  
El 500 kr per påbörjad månad 

Tillfällig byggnad/bod 

  
Tillfällig byggnad/bod (hyrs endast ut i mån av tillgänglighet) 2000 kr per påbörjad månad 

Debitering vid skadegörelse eller bristfällig renhållning/städning 

  
Skadegörelse Debitering sker utefter 

omfattning 
Bristfällig renhållning/städning 2000 kr per tillfälle  

Övrigt 

Övriga markupplåtelser kopplade till Sommartorget hanteras som enskilda fall. Beslut och 
debitering sker utefter detta. 
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Vad händer om Vimmerby kommuns riktlinjer för 
Sommartorget inte följs? 
Om ovanstående riktlinjer inte följs, så har Kommunen rätt att avvisa aktören från platsen med 
omedelbar verkan samt göra en polisanmälan.  
 
Aktörens tillfälliga arrendeavtal kan komma att hävas om exempelvis avgifter kopplade till avtalet 
inte betalas i tid eller om aktören bryter mot de villkor som gäller för upplåtelsen, se gällande 3 
kap. 18 § Ordningslagen.   
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Bilaga 4 
Riktlinjer för Sommartorget 

Vad är Sommartorget? 
Sommartorget är varje sommar ett trevligt inslag på Stora torget och delar av Rådhustorget i 
Vimmerby. Här kan medborgare och turister njuta av en trivsam mötesplats för rekreation, 
gemenskap och lekplats för barnen. Säsongen för Sommartorget avser sista lördagen i maj - 31 
augusti enligt Kommunstyrelsens beslut. 

Vad gäller för bokning av plats på Sommartorget? 
För Sommartorget som mötesplats (där bland annat bänkar, lekplats, blommor och WC inräknas) 
ansöker Kommunen själva om tillstånd hos Polismyndigheten. Vill du som aktör vara deltagande i 
Sommartorget med din verksamhet (uteservering, försäljning av enklare förtäring etc.), vänligen 
följ instruktionerna enligt nedan: 

1. Ansök om tillstånd hos Polismyndigheten 
För upplåtelse av verksamhet likt ovan nämnda krävs tillstånd av Polismyndigheten. Se 
avsnittet ”Tillstånd enligt Ordningslagen” och dess underrubriker. Ansökan ska göras 
skriftligt till Polismyndigheten och blankett finns att hämta på deras hemsida. Observera 

att det i ansökan även måste framgå att 1 st gatupratare önskas. Gatuprataren 
tillhandahålls av Kommunen, för mer information se avsnittet ”Utsmyckning”. Du som 
aktör betalar själv för polistillståndet.  
 
Om ansökan beviljas av Polismyndigheten debiterar Kommunen enligt gällande taxor för 
Sommartorget, se avsnitt ”Taxor för uteserveringar kopplade till Sommartorget”. 
Debiteringen regleras via ett tidsbegränsat arrendeavtal mellan Kommunen och aktören. 
 
Ansökan till Polismyndigheten ska skickas in i samband med att intresseanmälan via 
ansökningsblanketten görs i instruktion 2. 
 

2. Anmäl intresse via ansökningsblanketten på Kommunens hemsida www.vimmerby.se 
Ansökningsblanketten heter ”Ansökan om plats på Sommartorget”. Ansökningstiden 
startar 1 oktober varje år och först till kvarn gäller för dessa platser. Ett tidsbegränsat 
arrendeavtal upprättas sedan mellan Kommunen och aktören. Avtalet avser en säsong.  
 

Tillstånd för uteserveringar beviljas av Kommunen inom avsedd säsong för Sommartorget, se 
avsnittet ”Vad är Sommartorget?”. 

Ansökan till Polismyndigheten och intresseanmälan kan avslås på grund av att annan verksamhet 
redan är bokad på önskad upplåtelseplats. 
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I övrigt gäller antagna dokument om lokala ordningsföreskrifter för torghandel i- samt lokala 
ordningsföreskrifter i Vimmerby kommun. Vänligen besök Kommunens hemsida 
www.vimmerby.se för mer information. 

Tak- och regnskydd 

Kommunen förespråkar sol- och regnskydd av parasolltyp över serveringarna som vid behov kan 
fällas ned eller föras undan. Området blir på så sätt öppnare och mer tillgängligt.  
Ett väggfast tak är bygglovspliktigt och godtas endast i undantagsfall. Ansökan om bygglov sker 
hos Miljö- och byggnadsförvaltningen. Aktören ansvarar själv för att söka bygglov. 

Utsmyckning 

Har du som aktör blivit tilldelad en plats på Sommartorget erhålls en (1) gatupratare som måste 
användas. Samtliga gatupratare tillhandahålls av Kommunen utan extra kostnad men du som 

aktör måste skriva i din ansökan om tillstånd hos Polismyndigheten att 1 st gatupratare 

önskas. 

Gatupratare uppifrån samt framifrån. 
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Aktörens plats på Sommartorget inhägnas av svarta staketsektioner som även dessa tillhandahålls 
av Kommunen utan extra kostnad. 

Kommunens staketsektioner. 
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Tillfällig byggnad/bod 

I de fall tillfällig byggnad/bod önskas för verksamheten rekommenderas aktören tillhandahålla en 
själv, då Kommunen endast hyr ut i mån av tillgänglighet. Den tillfälliga byggnaden/boden ska 
harmoniera med stadskärnans genuina småstadskänsla likt Kommunens små röda lekstugor och ha 
traditionella färger såsom Falu rödfärg eller Rådhusets gula kulör. Takbeläggningen kan med 
fördel vara rött tegel eller täckt av sedum, i annat fall svart. 

 
En av Kommunens små röda lekstugor. 

 
Exempel på gul bod med sedumtak. 

Vid frågor om tillfällig byggnad/bod, vänligen kontakta Kommunens driftchef.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
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Hålltider 
Följande hålltider gäller för Sommartorget: 

 Måndag till söndag kl 10:00-21:00 
 
Detta innebär att du som aktör har möjlighet att disponera din tilldelade plats under dessa tider. Du 
förväntas dock ha öppet minst måndag till fredag kl 10:00-18:00 med undantag för särskilda 
evenemang vid enstaka tillfällen. Vid särskilda evenemang informeras samtliga aktörer på 
Sommartorget. 

Renhållning 
Aktören har skyldighet att under hela upplåtelsetiden hålla sin tilldelade plats ren och välstädad 
samt angränsande område fritt från skräp och fimpar. Det är inte tillåtet att skräp och fimpar som 
uppkommit sopas ut utanför angränsande område.  

Efter upplåtelsetidens utgång ska aktören se till att upplåtelseplatsen återställs, städas och att 
eventuell skadegörelse uppdagas samt ersätts.  

Upptäcker Kommunen skadegörelse eller bristfällig städning i samband med upplåtelsen har 
Kommunen rätt att debitera aktören, se avsnittet ”Taxor för uteserveringar kopplade till 
Sommartorget”. 

Avfallshantering 

Ansvar för samt hantering av hushållsavfall från uteserveringar räknas till aktörens ordinarie 
verksamhet och dess avfall.  

Vatten och avlopp 

De VA-anslutningar som finns i anslutning till Sommartorget är i första hand reserverade för 
aktörer som inte har en permanent verksamhet i anslutning till torget.  

För att få ansluta till VEMAB:s VA-nät krävs att den tillfälliga byggnaden är utrustad med 
återströmningsskydd och fettavskiljare.  

Kommunen tar ut brukningsavgift för aktörens vattenåtgång samt kontaktar VEMAB för 
installation av vattenmätare, vattenanslutning och avloppsanslutning.  
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El 
Om el erfordras ska du som aktör ange el som tillval i ansökningsblanketten om plats på 
Sommartorget. Där ska också antalet ampere redogöras. Debitering sker enligt Kommunens taxor 
kopplade till Sommartorget, se avsnitt ”Taxor för uteserveringar kopplade till Sommartorget”.  

Har du som aktör behov av mer än 16 ampere tillkommer en extra avgift. Den extra avgiften beror 
på behovet och tas fram vid enskilda fall. 

Vid frågor om el, vänligen kontakta Kommunens driftchef.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 

Ljudnivåer 

Vänligen kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen för mer information. 
Telefonnummer till växeln: 0495-24 14 00 
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Taxor för uteserveringar kopplade till Sommartorget 

Uteservering utan utskänkningstillstånd 
  

Sommarsäsong (Sommartorget), sista lördagen i maj – 31 augusti 45 kr per kvm och påbörjad 
månad 

Minimiavgift (Sommartorget), sista lördagen i maj – 31 augusti 1600 kr per påbörjad månad 

Uteservering med utskänkningstillstånd 
  

Sommarsäsong (Sommartorget), sista lördagen i maj – 31 augusti 55 kr per kvm och påbörjad 
månad 

Minimiavgift (Sommartorget), sista lördagen i maj – 31 augusti 1800 kr per påbörjad månad 

Staket för avgränsning/inhägnad av uteservering 
  

Staketsektioner Ingår i Sommartorget 

Elanslutning i samband med uteservering 
  

El 500 kr per påbörjad månad 

Tillfällig byggnad/bod 
  

Tillfällig byggnad/bod (hyrs endast ut i mån av tillgänglighet) 2000 kr per påbörjad månad 

Debitering vid skadegörelse eller bristfällig renhållning/städning 
  

Skadegörelse Debitering sker utefter 
omfattning 
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Bristfällig renhållning/städning 2000 kr per tillfälle  

Övrigt 

Övriga markupplåtelser kopplade till Sommartorget hanteras som enskilda fall. Beslut och 
debitering sker utefter detta. 

Vad händer om Vimmerby kommuns riktlinjer för 
Sommartorget inte följs? 
Om ovanstående riktlinjer inte följs, så har Kommunen rätt att avvisa aktören från platsen med 
omedelbar verkan samt göra en polisanmälan.  
 
Aktörens tillfälliga arrendeavtal kan komma att hävas om exempelvis avgifter kopplade till avtalet 
inte betalas i tid eller om aktören bryter mot de villkor som gäller för upplåtelsen, se gällande 3 
kap. 18 § Ordningslagen.   
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 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  

 
Kommunfullmäktige 

 

Styrdokument: Riktlinjer och taxor, tillägg för ambulerande 
försäljning och Sommartorget 

 
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att 
 
1. godkänna tillägg till avsnittet ”Ambulerande försäljning” 
 
2. godkänna uppdatering av bilaga 4 avseende Sommartorget, 

omformulering angående bokning av plats 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2020-03-02 en uppdaterad version av styrdokumentet 
”Riktlinjer och taxor för skyltning och affischering, uteservering, marknad, 
torghandel och försäljning, evenemang, andra markupplåtelser + Sommartorget” 
(id 69790), med avsikt att bland annat generera ett tydligare och mer effektivt 
arbetsflöde. 
Av tillhörande tjänsteskrivelse (id 69544) har framgått att gatukontoret varje år 
mottar 55-100 ansökningar om tillstånd enligt ordningslagen från 
Polismyndigheten för yttrande. Ansökningarna avser bland annat evenemang, 
uteserveringar, försäljning, demonstrationer, korteger, politiska sammankomster 
och andra tillfälliga markupplåtelser. Utöver dessa hanteras även förfrågningar 
om bl.a. skyltning, affischering, marknadsdagar, torghandel och Sommartorget. 
Ovan nämnda styrdokument med riktlinjer möjliggör ett effektivare arbetsflöde, 
förstärkt service samt stärker förtroendekapitalet hos sakägare och andra aktörer. 
Därutöver gagnar styrdokumentet 
likabehandlingsprincipen. 
 
 
Aktuell situation 
Ambulerande försäljning:  
Ett förtydligande behöver inskrivas på sidan 11 under avsnittet ”Ambulerande 
försäljning”, som formuleras enligt följande: 
”Ambulerande försäljning är inte tillåten i Vimmerby kommun. Anvisad 
försäljningsplats krävs. Distributionsföretag med offentligt angiven samt 
förutbestämd rutt undantas och omfattas därmed inte av detta förbehåll.” 
 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/
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Bilaga 4, Sommartorget: 
I ovan nämnda styrdokument hanteras Kommunens tillställning Sommartorget i 
bilaga 4. Polismyndigheten har nyligen meddelat att ärendehanteringen avseende 
just Sommartorget behöver omformas utefter andra förutsättningar. Med 
anledning av detta har nu ett förslag på uppdatering och omformulering av bilaga 
4 tagits fram i linje med Polismyndighetens önskemål. Förslaget på 
uppdatering/omformulering finns inlagt i ett separat dokument för enklare påsyn, 
se id 70827.  
Avsnittet som främst berörs av uppdateringen/omformuleringen är avsnittet ”Vad 
gäller för bokning av plats på Sommartorget?” och har därmed ingen inverkan på 
antagna taxor kopplade till Sommartorget.  
Om förslaget godkänns kommer styrdokumentet (id 69790) omgående 
aktualiseras med denna uppdatering/omformulering. 
Bedömning 
Ambulerande försäljning: Förslagen på tillägg och förtydliganden bedöms som 
mycket angelägna och nödvändiga. 
Bilaga 4, Sommartorget: Förslaget bedöms som mycket angeläget och 
nödvändigt. Det är viktigt att ärendehanteringen av Sommartorget går i linje med 
Polismyndighetens grundprinciper och att Kommunen tillhandahåller korrekt 
information, dels gentemot Sommartorgets sannolika aktörer, dels internt. 
 
Finansiering 
Ryms inom befintlig MEX-budget. 
 

Beslutsunderlag 
Styrdokument ”Riktlinjer och taxor för skyltning och affischering, uteservering, 
marknad, torghandel och försäljning, evenemang, andra markupplåtelser + 
Sommartorget”. 
Id: 69790 
Förslag på uppdatering/omformulering av bilaga 4, Sommartorget 
Id: 70827 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Utvecklingsavdelningen (inkl. KoF) 
Ekonomiavdelningen 
Miljö- och Byggnadsförvaltningen  
Vimmerby Energi & Miljö AB    
___________________ 

Sandra Lövsjö 
Mark- och exploateringsingenjör  
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§ 201 Dnr 2017/000430 000 

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 Stubingränd, 
Vimmerby kommun 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens 
beslut,  att överlämna detaljplanen för del av Vimmerby 3:3 Stubingränd, 
Vimmerby kommun till kommunfullmäktige för antagande.  
 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse och ny gata 
planeras längs befintlig gång- och cykelväg. 
 
Lagstöd 

PBL 5 kap §§ 27-32 Antagandet av en detaljplan. 
 
Motivering till beslut 

Bebyggelsetrycket är högt i Vimmerby kommun, främst inom Vimmerby 
tätort. Den föreslagna bostadsbebyggelsen innebär en komplettering till 
befintliga bostadskvarter. 
 
Ärendebeskrivning 

Detaljplanen har varit på samråd och två granskningar under hösten och 
vintern 2019-2020. 
 

Inkomna synpunkter har föranlett ändringar på plankartan och 
planbeskrivningen enligt granskningsutlåtandet. Länsstyrelsens synpunkter 
på dagvattenhanteringen medförde ytterligare en granskning av detaljplanen. 
 

Detaljplanen bedöms vara klar att antas i enlighet med gransknings-
utlåtandet.       
 
Beslutsunderlag 
Beslut från miljö- och byggnadsnämnden för antagande Stubingränd  
Yttrande Stubingränd  
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Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Stubingränd, Vimmerby, Vimmerby 
kommun, Kalmar län.   
Remissvar från Vimmerby kommun Detaljplan för Stubingränd, Vimmerby 
kommun  
Samråd Detaljplan för Stubingränd, Vimmerby kommun  
Beslut för kännedom undersökning av betydande miljöpåverkan  
Beslut för kännedom samråd  
Id 61975 Plankostnadsavtal Vimmerby 3:3 Stubingränd  
§ 160 Beslut MBN 2017-09-13 Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 
Stubingränd, Vimmerby kommun. Planuppdrag 

 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
___________________     
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Inledning 
En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Plankartan är den 
handling som är juridiskt bindande och anger till exempel vad som skall 
vara allmän plats, kvartersmark (privat mark), hur bebyggelsen skall 
regleras. Plankartan ligger till grund för kommande bygglovsprövning. 

Till varje detaljplan hör också en plan- och genomförandebeskrivning som 
förklarar syftet med planen och på vilket sätt den skall genomföras. 
Avsikten är att alla som berörs av detaljplanen skall förstå vilka 
konsekvenserna blir när planen genomförs. 

Plan- och genomförandebeskrivningen har ingen egen rättsverkan.  

Kommunen upprättar även en undersökning om betydande miljöpåverkan 
för att avgöra om detaljplaneförslaget kan antas påverka miljön så mycket 
att en miljökonsekvensbeskrivning behövs. 

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

Planhandlingar 
Detaljplanehandlingarna består av: 

• Plankarta med bestämmelser i skala 1:1500 (A3) 
• Plan- och genomförandebeskrivning 
• Undersökning om betydande miljöpåverkan 
• Fastighetsförteckning (bifogas ej) 

Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostadsbyggelse genom att en ny 
lokalgata anläggs med anslutning från Snokebovägen där den nuvarande 
gång- och cykelvägen idag sträcker sig samt att det biologiskt viktiga 
våtmarksområdet norr om bostadsområdet bevaras. För att kompensera att 
naturmark exploateras för bebyggelse så är det viktigt att trygga de 
biologiska värdena i närområdet. Sådan kompensation främjar biologisk 
mångfald, ekosystemstjänster, folkhälsa och flera av miljökvalitetsmålen. 

Den nya bostadsbebyggelsen innebär en komplettering till de befintliga 
bostadskvarteren. Ny sammanhållen bebyggelse utvecklas därmed inom det 
befintliga bostadsområdet. Detaljplaneläggningen skapar lämplig 
bebyggelseutveckling i ett område där det råder ett högt bebyggelsetryck. 
Den föreslagna detaljplanen är en konsekvens av stadens förtätning och är 
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ur ett hållbarhetsperspektiv en föredömlig utbyggnad av staden. 
Utformningen ska ske med hänsyn till befintlig bebyggelse och 
tomtstruktur. De omkringliggande kvarteren består av fristående hus i två 
våningar. 

Planprocessen sker med ett så kallat standardförfarande. Plankostnadsavtal 
tecknas med beställaren av planen som i detta fall är Vimmerby kommun. 
Förslaget strider inte mot översiktsplanen. 

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

 
Processen vid standardförfarande. 

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

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

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

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

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

Synpunkter från samrådet och granskningen redovisas i ett gransknings-
utlåtande. 

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Efter antagandet har ej tillgodo-
sedda sakägare under tre veckors tid möjlighet att överklaga detaljplanen. 
Därefter vinner planen laga kraft om den inte överklagas. 
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Plandata 

Läge 
Planområdet ligger cirka 1,6 kilometer nordöst om centrala Vimmerby i 
anslutning till Stubingränd och Snokebovägen.  

Området kantas av bostadskvarteren Porfyren, Gatstenen, Kompassen och 
Gnejsen och Rågen. Öster om planområdet består av ett naturområde. 

 

Areal 
Planområdet är cirka 28 728 m2 varav 11 590 m2 är avsedda för bostäder. 

Täljstensgatan 
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Översiktskarta, planområdet är markerat med blå linje. Karta: Vimmerby kommun 

Ägoförhållanden 
Marken inom planområdet ägs av Vimmerby kommun. 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 
Området omnämns inte specifikt i den fördjupade översiktsplanen för 
Vimmerby stad 2016, men benämns som naturmark. Den föreslagna 
förtätningen är dock ett mål i översiktsplanen 2007 som anger att förtätning 
med centrum som mittpunkt och utbyggnadsområden tätt runt omkring är ur 
ett hållbarhetsperspektiv en föredömlig utbyggnad av staden.  
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Detaljplan 
Planområdet berör två gällande detaljplaner, 0884-P264 och 0884-P257. 
Båda lagakraftvunna 2004. I dessa detaljplaner anges planområdet som 
naturområde och gång- och cykelväg. Genomförandetiden har utgått. 

 

 

Del av detaljplan 0884-P264, det rödmarkerade området är det planerade området. 
Karta: Vimmerby kommun 
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Del av detaljplan 0884-P257, det rödmarkerade området är det planerade området. 
Karta: Vimmerby kommun 

Övriga kommunala beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2017-09-13 att ge miljö- och 
byggnadsförvaltningen uppdraget att upprätta en detaljplan för 
bostadsområdet Stubingränd, del av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun.  
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Planens förutsättningar 
Pågående markanvändning 
Området är en del av ett stort, sammanhängande naturområde som avskiljer 
flera större bostadsområden ifrån varandra. Planområdet är obebyggt och 
består av ett naturområde och genom planområdet går en gång- och 
cykelväg. 

Natur & vegetation 
Merparten av området utgörs av en gles och mogen tallskog. Här finns några 
rösen som visar att området tidigare varit inägomark. Enstaka björkar och 
någon ek förekommer. Norr om gång- och cykelvägen växer en del gran. I 
vissa partier växer en del lövsly. 

Fältskiktet domineras av blåbärsris, örnbräken och ljung. I bottenskiktet 
växer husmossa, väggmossa med mera. 

Tallskogsområdet som helhet är en tydlig produktionsskog där inga 
specifika naturvärden iakttagits vid besök av kommunekolog och 
miljöstrateg. 

 

Gles mogen tallskog inom planområdet. Foto: Stefan Khoo 
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Stigen som går från gång- och cykelvägen till Snokebovägen. Foto: Stefan Khoo 

 

Gång- och cykelvägen igenom planområdet. Foto: Stefan Khoo 
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Våtmarksområdet 
Området norr om bostadsområdet utgörs av en sumpskog, klass 2 i 
Skogsstyrelsens sumpskogsinventering*. Klass 2 innebär Högt naturvärde. 
Tillsammans med det område som ligger öster om gång- och cykelvägen 
utgör sumpskogen en sammanhängande enhet.  

Typiska arter för denna miljö är stjärtmes och hackspettar. Många arter av 
mossor, lavar, svampar, snäckor, sniglar och groddjur är också beroende av 
sumpskogsmiljön med mycket fukt och vatten. En viktig faktor är lång 
kontinuitet. Det innebär att inga större åtgärder som förändrat hydrologin 
eller skuggförhållandena ska ha genomförts på lång tid. Sumpskogar har 
också en funktion som brandrefug samt en ekosystemtjänst i form av 
vattenrening och flödesutjämning vid högflöden. 

Att området är en sumpskog innebär att det per definition finns skyddsvärda 
kvaliteter i biotopen. Delvis för ekosystemtjänsterna som beskrivs ovan men 
även med anledning av en hög biodiversitet. Utöver detta kan området bidra 
till naturupplevelser för de närboende. 

*Klassificeringen är borttagen och en mer relevant klassning är klass 3. 
Dikningar och dragning av vägar och vattenledning har påverkat området 
negativt.   

 

Våtmarksområdet i områdets norra del. Foto: Stefan Khoo 
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Vid olika fältbesök har det noterats fågelarten stjärtmes. Något enstaka 
bohål har noterats och även hack- och fläkmärken från hackspett. Några 
grova björkar finns liksom ett flertal sockelalar. I kärret växer bland annat 
skogsbräken, älgört samt kärrtistel. I bottenskiktet finns en hel del olika 
mossarter. Här finns en liten andel död ved, stående som liggande. Kärret 
sluttar från nordväst mot sydost. 

Tidigare påverkan 
Astrid Lindgrens gata som delar av sumpskogen byggdes i slutet av 1980-
talet. 
En vattenledning drogs genom området i riktning SV-NO i slutet av 1960-
talet.  
En stig från Snokebovägen mot NV till åkern (som nu är bebyggd) har 
funnits under lång tid, den fanns åtminstone så tidigt som 1940. 
En luftledning fanns tidigare i områdets västra del. 
Dikningar har företagits på flera ställen. 
Gång- och cykelvägen delade av sumpskogen ytterligare en gång.  

Kultur och rekreation 
Inom planområdet finns idag ett skogsområde som ligger i nära anslutning 
till område med sammanhållen bebyggelse. Det går en gång- och cykelväg 
igenom området som används för motion och promenadstråk för de boende i 
närområdet. 

Riksintressen 
Området berör inte något riksintresse. 

Fornlämningar 
Det finns inga påträffade fornlämningar inom planområdet. 

Skyddad natur, bebyggelse, anläggningar 
Det finns ingen skyddad natur, bebyggelse eller anläggningar inom 
planområdet. 

Stads- och landskapsbild 
Planområdet är omringat av lugna villaområden i två plan som planerades 
och bebyggdes under andra halvan av 2000-talet.  
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Villor byggda under slutet av 2000-talet väster om planområdet. Foto: Stefan Khoo 

 

Villor byggda under slutet av 2000-talet norr om planområdet. Foto: Stefan Khoo 
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Vy på Stubingränd österut. Foto: Stefan Khoo 

 

Dagens ände av Stubingränd, en vändplan där en gång- och cykelväg fortsätter till 
vänster om det gula huset i bild. Foto: Stefan Khoo 
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Offentlig och kommersiell service 
Kommersiell service saknas i närområdet. Närmaste handelsområde är 
Vimmerby stadskärna som ligger cirka 1,6 kilometer sydväst om 
planområdet. Där finns såväl offentlig som kommersiell service och handel. 
Inom en radie av 1 kilometer finns även skolor, dagis och 
idrottsanläggningar. 

Gator och trafik 
Inom planområdet finns idag endast en gång- och cykelväg som går från 
Stubingränds ände och slutar vid Rådjursstigen. Via Stubingränd når man 
närmsta huvudgata Lundgatan. Snokebovägen kan endast nås via en 
nedtrampad stig från gång- och cykelvägen. 

 

En framtida vändplan ansluter till den befintliga gång- och cykelvägen en bit fram. 
Foto: Stefan Khoo 

Vatten och avlopp 
Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Geotekniska förhållanden 
Enligt Sveriges Geologiska Undersöknings jordartskarta består marken utav 
porfyrisk granit, en sur metamorf bergart skapad under den svekokarelska 
orogenen för 1,84 - 1,77 miljarder år sedan. 
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SGU karta (Berggrund 1:50000 - 1:250000). Planområdet består av porfyrisk granit 
som har den prickiga röda färgen som symbol. Bild: Sveriges Geologiska 
Undersökning 

Hydrologiska förhållanden 
Enligt Sveriges Geologiska Undersöknings jordartskarta består marken utav 
morän med ett uppskattat jorddjup på 10-20 meter. Den har en medelhög 
genomsläpplighet för att ingen direktavrinning på markytan skall kunna ske 
annat än lokalt. Området bedöms inte bli översvämningsdrabbat vid 
beräknade framtida 100-års flöden. 
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SGU karta (Jordarter 1: 25 000–1:100 000). Planområdet består av morän som har 
en ljusblå färg som symbol. Bild: Sveriges Geologiska Undersökning 

Markföroreningar 
Det finns inga kända föroreningar inom planområdet. 

Radon 
Vimmerby kommun klassificeras som ett normalriskområde. Marken utgörs 
i huvudsak av normalradonmark. Lokala variationer kan förekomma. 

Buller 
Planområdet påverkas inte av trafikbuller från Lundgatan eller 
Snokebovägen. Bullermätningar visar att omkringliggande bostadsområden 
inte påverkas av ljudnivåer, högre än lagstadgade, från trafiken vare sig i 
dagsläget eller i framtiden år 2030. Bullernivåerna från Snokebovägen 
förväntas faktiskt att minska fram till 2030. Den dimensionerande årstiden 
är under sommaren då turisttrafiken bidrar till en ökad trafikmängd.  
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Ekvivalent ljudutbredning av vägtrafik två meter ovan mark under sommartrafik 
2010. Bild: Vimmerby kommun 

 

Ekvivalent ljudutbredning av vägtrafik två meter ovan mark under sommartrafik 
2030. Bild: Vimmerby kommun 
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Planförslaget 
Övergripande mål 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostadsbyggelse genom att en ny 
lokalgata anläggs från Snokebovägen där den nuvarande gång- och 
cykelvägen idag sträcker sig samt att det biologiskt viktiga våtmarksområdet 
bevaras. 

För att kompensera att naturmark exploateras för bebyggelse så är det 
viktigt att trygga de biologiska värdena i närområdet. Sådan kompensation 
främjar biologisk mångfald, ekosystemstjänster, folkhälsa och flera av 
miljökvalitetsmålen. Det är av denna orsak som sumpskogen införlivats i 
planen så att denna kan skyddas mot exploatering och ogynnsam påverkan. 

Den nya bostadsbebyggelsen innebär en komplettering till de befintliga 
bostadskvarteren. Ny sammanhållen bebyggelse utvecklas därmed inom det 
befintliga bostadsområdet. Detaljplaneläggningen skapar lämplig 
bebyggelseutveckling i ett område där det råder ett högt bebyggelsetryck. 
Den föreslagna detaljplanen är en konsekvens av stadens förtätning och är 
ur ett hållbarhetsperspektiv en föredömlig utbyggnad av staden. 
Utformningen ska ske med hänsyn till befintlig bebyggelse och 
tomtstruktur. De omkringliggande kvarteren består av fristående hus i två 
våningar. 

Planprocessen sker med ett så kallat standardförfarande. Plankostnadsavtal 
tecknas med beställaren av planen.  

Förslaget strider inte mot översiktsplanen. 

Sumpskogen 
Inga åtgärder kommer alltså att vidtas i sumpskogen. Anledningen till att 
den tas med i detaljplanen är att den ska skyddas från påverkan av 
exploateringen i övriga delar av planområdet. 

Syftet är att säkra de ekosystemtjänster som sumpskogen utgör i form av 
rening och fördröjning av vatten samt biologisk mångfald. 

I detaljplanen kommer även en skyddsbestämmelse införas som kräver 
marklov vid avverkning av lövträd med en diameter som är större än 10 cm 
vid en meter över mark. 

Att området införlivas i detaljplan innebär även att det inom området 
kommer att krävas marklov för schaktning och grävning. Detta hade inte 
krävts om områden inte införlivades i planområdet. Detta innebär att 
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området hindras från exploatering och negativ påverkan. Skogsstyrelsen har 
även i sin inventering av sumpskogar gett området en status som 
skyddsvärd. 

Bebyggelse 
Den nya bebyggelsen kan bestå av nio till tio nya villatomter. Men eftersom 
planen är flexibel och inte reglerar boendeformen så kan det även vara något 
annat så som radhus eller lägenheter. 

Offentlig och kommersiell service 
Detaljplanen innefattar ingen offentlig eller kommersiell service. 

Gator och trafik 
En ny lokalgata anläggs i den nuvarande gång- och cykelvägens sträckning 
och slutar i en vändplan i planområdets västra del. Den nya lokalgatans 
brädd blir 7 meter vilket är bredare än de andra lokalgatorna i närområdet 
för att underlätta för snöröjning. Den nya lokalgatan bör ha en 
rekommenderad hastighet på 30 km/h. Från vändplanen fortsätter en gång- 
och cykelväg västerut för att ansluta till Stubingränds vändplan. 

Det nya bostadsområdet ansluter till det befintliga gång- och cykelstråket 
som går norr. Planområdet kopplas samman med det övergripande gång- 
och cykelvägnätet i Vimmerby i alla väderträck. 

 

 

Befintlig GC-väg Täljstensgatan 

Ny GC-väg 

Befintlig GC-väg 
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Bilden visar det befintliga gång- och cykelnätverket med nya gång- och 
cykelvägsanslutningar. Karta: Stefan Khoo 

 

Karta över cykelstråk i norra Vimmerby. Blå markering visar planområdet. Karta: 
Vimmerby kommun 

Teknisk försörjning 

El 
El finns framdraget i området. El- och teleanslutning sker i samråd med el- 
och teleleverantör. 

Värme 
Kommunen ser gärna att uppvärmning sker via anslutning till kommunens 
fjärrvärmenät. Ambitionen för bostadsbyggnaderna är att den uppförs med 
god isolering samt att de förses med uppvärmningssystem som har hög 
verkningsgrad. Den energi som behöver tillföras bör baseras på 
förnyelsebara energikällor såsom sol, vind, vatten och biobränslen.  

Vatten och avlopp 
Vatten- och avloppsledningar finns framdragna under den befintliga gång- 
och cykelvägen och anslutning skall ske till befintligt vatten- och 
avloppsnät. 

Avfallshantering 
Avfallshanteringen sker enligt anvisningar i kommunens avfallsplan. 
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Elektroniska kommunikationer 
Möjlighet till framtida anslutning till fiber finns. 

Geotekniska frågor 
En geoteknisk undersökning saknas för området. Med erfarenhet från 
tidigare genomförd byggnation inom planområdet bedöms markförhåll-
anden som goda för en normal grundläggning. 

Dagvattenhantering 
En dagvattenutredning har gjorts av Vimmerby Energi & Miljö. Syftet med 
utredningen är att utifrån områdets naturliga förutsättningar, såsom 
topografi och jordarter, föreslå lämpliga åtgärder för hantering av dagvatten. 
Att hantera dagvattnet från de hårdgjorda ytorna inom området med hjälp av 
befintliga dagvattenledningar i det södra samt i det sydvästra området 
bedöms vara den mest fördelaktiga lösningen. I det östra området föreslås en 
öppen dagvattenhantering för att förhindra avvattning av sumpskogsområdet 
i norr som har beteckningen natur. Dagvattenlösningen bör ske via 
gräsklädda svackdiken eller motsvarande, som medför en trög avledning och 
fördröjning. Detta skulle hindra att eventuella föroreningar spolas ner i 
våtmarken alltför snabbt vid högflöden (läs mer nedan under ’Fördröjning i 
diken’). Lösningen avlastar dessutom det allmänna dagvattensystemet. 
Belastningen av våtmarken kommer dock inte bli större av denna hantering 
då dagvatten från området redan når våtmarksområdet idag. Med ett öppet, 
trögt dagvattensystem av denna typ bedöms inte miljökvalitetsnormerna för 
vatten påverkas av förändringen inom detaljplanen. 

Samtliga dagvattenåtgärder som krävs för ett fungerande system måste 
placeras på allmän platsmark. Detta för att kommunen ska ha rådighet över 
marken och äga dagvattenanläggningarna. Om exploatören vill vidta 
ytterligare åtgärder på kvartersmark uppmuntras detta. Dagvattnet kan 
nyttjas som en resurs, till exempel till bevattning eller för att skapa en 
kreativ lekmiljö. Det är dock viktigt att tänka på säkerhetsaspekterna. 

Väg och vändplaner föreslås avledas enligt kartan nedanför. Avledningen 
mot dikena inom planområdet sker antingen i öppna rännor eller i ledning. 
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Avledning efter exploatering i område. Karta: Stefan Khoo och VEMAB 

Dagvattenavledning från takytor 
Dagvattnet från den tillkommande byggnaden i öster föreslås samlas upp i 
dagvattenrännor eller i dagvattenledning och ledas till de öppna dikena samt 
till sumpmarksområdet. Det bedöms inte finnas plats till ett öppet dike inom 
kvartersmarken och det är dessutom olämpligt av säkerhetsskäl. 

En dagvattenledning går från vid Kalkstensgatan där det mynnar ut i öppet 
dike. I det 4 kilometer långa öppna diket luftas och infiltreras dagvattnet 
innan det mynnar ut i Kröns södra del via Skvalbäcken.  
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Dagvattnets väg genom 4 km öppna diken för att inte påverka recipienten negativt. 
Karta: Stefan Khoo 

Fördröjning i diken 
Vägdiken utformas normalt med slänter på 1:2. Om dikena är 0,5 m djupa 
och 2 m breda rymmer de 130 m3, vilket överstiger volymen som behöver 
fördröjas. Volymen kommer i praktiken att vara något mindre på grund av 
höjdskillnaderna. Det kan behövas dämning längs vägen i form av trappsteg 
för att fånga upp höjdskillnader och därmed kunna nyttja så stor del av 
volymen som möjligt. 

Marken består av morän vilket innebär att möjligheten till infiltration är 
mycket god. En del dagvatten kommer dock tas upp av växtligheten. 

Dagvatten vid skyfall (100-årsregn) 
Ur en dagvattensynpunkt är det viktigt att höjdsättningen sker så att skador 
förhindras på fastigheter och anläggningar vid skyfall. Marken inom 
området ska höjdsättas så att marken lutar ut från fastigheter och att det 
finns ytliga flödestråk där vattnet kan rinna igenom bebyggelsen vid skyfall 
när dagvattenledningsnät är fullt. 

 

Öppet dike 
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Summering 
Planområdet ligger lägre än ovanliggande område, avskärande diken enligt 
kartan ovanför föreslås. Fastigheten löper alltså risk att drabbas av ytlig 
översvämning från omgivande fastigheter vid stora regn. 

Det är även viktigt att se till att planområdet inte orsakar skada på 
kringliggande områden. Väster om planområdet finns bostadshus som är 
mycket lägre belägna och som löper risk för översvämning om 
sumpmarksområdet skulle översvämmas. För att undvika detta föreslås att 
ett översvämningsskydd där vatten vid viss nivå förs vidare från 
naturområdet enligt kartan nedan. Vattnet förs sedan under Flintstensgatan i 
en kulvert och för att ansluta sig till dagvattenledningen i det framtida 
området vid Sandstensgatan. Här ska det gå ut i kulvert i den nybyggda 
gatan för att sedan ledas i öppet dike till krön. Möjlighet finns att ansluta i 
befintliga dagvatteninlopp och föra dagvattnet vidare in på Täljstensgatan.  

 

Vattnets väg från planområdet leds norrut och västerut. Karta: VEMAB 
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Här ska det gå ut i kulvert i nybyggda gatan för att sedan ledas i öppet dike till krön. 
Karta: VEMAB 

För nybyggda dagvattensystem i tätbebyggda områden är 
dimensioneringskravet att de ska klara ett 5-årsregn med trycklinje under 
hjässa och ett 20-årsregn med en trycklinje i marknivå, enligt Svenskt 
Vattens publikation P110. VA-huvudmannens ansvar sträcker sig upp till 
markytan. Ovan mark är det kommunens ansvar som planläggande 
myndighet att se till att höjdsättningen medför att befintliga och 
tillkommande byggnader skyddas vid större regn. 

Den hårdgjorda ytan på tomterna begränsas med en planbestämmelse på 
plankartan (maximalt 45% av markytan får hårdgöras) eftersom kapaciteten 
på det befintliga ledningsnätet för dagvatten sannolikt inte kommer att 
utökas. På så sätt kan tillkommande dagvattenvolym begränsas, till exempel 
vid extrema regntillfällen. 
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Hälsa och säkerhet 

Radon 
Planområdet bedöms som ett normalriskområde för markradon, enligt en 
upprättad radonundersökning (SGI 1989). Nya byggnader skall alltid 
uppföras radonsäkert. I Boverkets byggregler (BFS 1993:57) finns 
föreskrifter med funktionskrav för att radonhaltens årsmedelvärde och 
gammastrålningsnivån inte skall överstiga angivna värden. Detta behandlas 
vid bygglovgivningen. 

Buller 
En exploatering av planområdet innebär marginellt mer trafik, vilket för 
med sig försumbart mer ljud mot dagens situation. Bullernivåerna från 
Snokebovägen förväntas att minska och tillsammans med att det nya 
bostadsområdets karaktär blir ett lugnt villaområde så uppskattas 
bullernivåerna på omkringliggande områden att inte påverkas nämnvärt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planens konsekvenser 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
En undersökning om betydande miljöpåverkan har upprättats och ingår i 
planhandlingarna. Där framgår det att genomförandet av detaljplanen inte 
antas medföra någon betydande miljöpåverkan (EU-direktiv 2001/42 EG), 6 
kap miljöbalken. Miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning 
behöver därför inte upprättas.  
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Planens genomförande strider inte mot mark- och vattenanvändningen i 
översiktsplanen. Detaljplanens genomförande strider inte heller mot de 
föreslagna lokala miljömålen och inte heller mot de långsiktiga miljömål 
som beslutats nationellt och regionalt. 

Miljökonsekvenser 

Natur- och vattenområden 
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte: 

• Stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning 
med mark- och vattenområden, 3 kap miljöbalken. 

• Stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med 
mark och vatten för vissa områden i landet, 4 kap miljöbalken. 

Områden som idag är natur kommer att tas i anspråk och bebyggas men 
dessa områden har inte bedömts hysa några höga naturvärden. I gengäld 
kommer området i norr (sumpskogen), vilken bedöms hysa höga 
naturvärden, att kunna skyddas via planen. Därav kompenseras 
exploateringen som sker, genom att mer värdefull natur skyddas. Det 
skyddade naturområdet kommer även att ge positiva effekter på 
miljökvalitetsnormer avseende såväl vatten, luft som buller. 

Riksintressen och skyddade områden 
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte beröra skyddade 
områden, 7 kap miljöbalken. 

Miljömål 
Myllrande våtmarker är ett nationellt miljömål berör planområdets norra del 
som innefattar våtmarksområdet. Den aktuella sumpskogen innehåller vissa 
naturvärden och bör betraktas som värdefull i ett kommunalt sammanhang. 
De flesta tätortsnära våtmarker har dikats ur eller fyllts igen. Detta sätt att se 
på våtmarker måste förändras så att de bevaras för att bevara den biologiska 
mångfalden och även för de ekosystemtjänster som en våtmark står för.  

Stadsbild 
Planområdet ingår i ett redan utbyggt stadsområde. Områdets karaktär 
kommer inte att förändras och stadsbilden bedöms därför inte påverkas 
negativt. 

Gestaltningsprogrammet Vackra Vimmerby 
Planområdet ligger inom området som benämns som ”Trädgårdsstaden” i 
gestaltningsprogrammet (2015) där målbilden är att lyfta fram och 
tillgängliggöra områdets starka karaktärer. 
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Hälsa och säkerhet 
Planförslaget bedöms inte påverka närområdet i negativ bemärkelse när det 
gäller hälsa och säkerhet. 

Konsekvenser för miljökvalitetsnormer 
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte medverka till att 
miljökvalitetsnormerna överskrids, 5 kap miljöbalken. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster (ytvatten, grundvatten och 
skyddade områden) syftar till att tillståndet i våra vatten inte skall försämras 
och att alla vatten skall uppnå en bestämd miljökvalitet. Kvaliteten på 
grundvattenförekomster bedöms inte försämras. 

Miljökvalitetsnormer för samtliga yt- och grundvattenförekomster inom 
Sverige infördes i december 2009 och Vimmerby kommun omfattas av 
föreskrifterna i Södra Östersjöns vattendistrikt. Den ytvattenförekomst som 
ligger närmast planområdet är Stångån: Högerumsån–Älsterebäcken–
SE638915–150304.  
 
För området gäller att följande kvalitetskrav skall uppnås:  
Ekologisk status: god status 2021. Idag bedöms den måttlig. Åtgärder krävs 
för att god ekologisk status skall kunna uppnås till år 2021.  
Kemisk status: god status 2015. Idag bedöms den som god (exklusive 
kvicksilver). 
 
Stångån är negativt påverkad, främst av övergödning, vilket är tydligast i 
sjön Krön. Även jordbrukspåverkan märks då det längs långa sträckor odlas 
alldeles intill ån och det är brist på skuggande vegetation i åkanten. Efter 
årets rensning av ån är detta särskilt tydligt. Detta medför att fisk 
missgynnas. 
 
Detaljplanen i sig bedöms inte påverka miljökvalitetsnormer för vatten 
negativt. Kommunen bedömer att det inte blir någon ökning av 
dagvattenpåverkan i den angränsande sumpskogen eller i recipienten 
Stångån. 

Miljökvalitetsnormer för luft 
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa 
och miljön. Gällande miljökvalitetsnormer enligt svensk författningssamling 
(SFS 2001:527) för luft, med gränsvärden för kväveoxid, kvävedioxid, 
svaveldioxid, kolmonoxid, bly, partiklar (PM10) i utomhusluft, bensen och 
ozon, bedöms inte överskridas på grund av planförslaget.  
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Inga mätningar har genomförts i kommunen men luftkvalitén bedöms som 
god och gynnas av att naturområdena i kommunen är omfattande och 
orterna är förhållandevis små. Detaljplanen bedöms inte innebära någon 
försämring av luftkvaliteten. 

Miljökvalitetsnormer för buller 
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en slags målsättningsnorm. 
Normen följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors 
hälsa av omgivningsbuller. 

I de största kommunerna omfattar miljökvalitetsnormen omgivningsbuller 
från alla vägar, järnvägar, flygplatser och tillståndspliktiga hamnar. Även i 
mindre och medelstora kommuner (under 100 000 invånare) skall strävan 
vara att begränsa buller. Buller, det vill säga oönskat ljud, mäts i decibel. 
Det ljud som uppfattas av människan mäts normalt i decibel A (dBA). 
Ekvivalenta bullernivåer är buller beräknat som ett genomsnitt per dygn. 
Naturvårdsverkets riktvärde för ekvivalenta ljudnivåer från vägar vid en 
bostads fasad är 60 dBA och riktvärdet för maximala ljudnivåer är 70 dBA 
på utomhusplats.  

Lundgatans bullernivåer förväntas öka på grund av en höjning av 
hastighetsgränsen till 60 km/h från dagens 50 km/h. Men Snokebovägens 
och bullernivåer minskar däremot. Lokalgatorna inom de omkringliggande 
bostadsområdena förväntas ha lägre bullernivåer i framtiden. 
Miljökvalitetsnormen för buller kommer ej att överskridas. Bedömningen är 
att det inte innebär en betydande miljöpåverkan. 

Ekonomiska konsekvenser 
I och med att detaljplanen möjliggör en exploatering så ökar man värdet på 
den här marken inom planområdet.  

Förtätning är ett sätt att försöka att skapa en mer hållbar stadsutveckling. En 
tätare stad anses vara mer energieffektivare och leda till färre utsläpp 
eftersom invånarna bor närmare arbeten och lokal service och därmed är 
mindre beroende av bilen. Istället främjas andra färdsätt såsom att gå, cykla 
eller färdas med kollektivtrafik. Genom att bygga i redan exploaterade 
områden kan den befintliga infrastrukturen utnyttjas vilket är positivt både 
ur ett ekonomiskt och ett ekologiskt perspektiv. Bevarandet av 
våtmarksområdet är positivt ur ett ekologiskt perspektiv och det leder till en 
ekonomisk och social hållbarhet. 

Sociala konsekvenser 
En tät stad har en hög tillgänglighet som leder till ökade sociala och 
ekonomiska interaktioner och är positivt för den sociala hållbarheten. 
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Barnkonsekvenser 
Planförslaget medverkar inte till några negativa konsekvenser ur ett 
barnperspektiv. 

Jämställdhet 
Planförslaget medverkar inte till några negativa konsekvenser ur ett 
jämställdhetsperspektiv. 

Tillgänglighet 
Exploateringen har goda förutsättningar att anpassas ur ett 
tillgänglighetsperspektiv. Markens tillgänglighet får anses vara god för 
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. God tillgänglighet 
till husens entréer säkerställs vid bygglovgivningen utifrån befintliga 
gatuhöjder. 

Fastighetskonsekvenser 
För genomförande av detaljplanen erfordras följande fastighetsrättsliga 
åtgärder. Fastighetsbildning skall genom avstyckning av x tomter från 
fastigheten Vimmerby 3:3. Allmän platsmark i form av naturmark kommer 
att övergå till kvartersmark för bostäder (privatägd mark).  

VIMMERBY 3:3  

Från fastigheten Vimmerby 3:3 avstyckas 11 590 m2 mark till nya 
bostadsfastigheter. 

Nya fastigheter 

Cirka 11 590 m2 mark avstyckas från Vimmerby 3:3 och bildar nya 
bostadsfastigheter. 
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Planens genomförande 
Organisatoriska frågor 

Allmänt 
En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
skall kunna genomföras. Beskrivningen skall även redovisa vem som vidtar 
åtgärderna och när de skall vidtas. Genomförandebeskrivningen har ingen 
egen rättsverkan. 

Tidplan för genomförande 
Antagande av detaljplanen beräknas ske av kommunfullmäktige i december 
2019. Därefter är detaljplanens genomförandetid 5 år. 

Ansvarsfördelning 
Vimmerby kommun initierar fastighetsbildning inom planområdet. VEMAB 
upprättar anslutningspunkter för vatten, avlopp och dagvatten. 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark, det vill säga kommunen 
ansvarar för anläggande och drift av allmänna gator, gång- och cykelvägar 
och naturmark. 

Avtal 
Inget särskilt markanvisnings- eller exploateringsavtal avses upprättas.  

Fastighetsfrågor 
Kommunen initierar nödvändiga fastighetsbildningar inom planområdet och 
svarar för samtliga fastighetsbildningskostnader. 

Ekonomiska frågor 
Kommunen ansöker om och står för samtliga förrättningskostnader till 
Lantmäteriet.  

Plankostnaderna regleras i ett plankostnadsavtal som upprättats innan 
detaljplanearbetet påbörjats. Inga planavgifter tas därmed ut i samband med 
bygglovet.  

Bygglovsavgift tas ut av exploatör i samband med bygglovgivning. VA-
avgifter tas ut enligt gällande taxa. 
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Tekniska utredningar 
Utredningar som ligger till grund för utformning och ställningstaganden: 

• Översiktsplan för Vimmerby kommun 2007 
• Trafikanalys Vimmerby, Ramboll 2013-08-20 
• Bullerkartläggning Vimmerby tätort, Ramboll 2013-08-22 
• Vackra Vimmerby – gestaltningsprogram, Tengbom 2015-06-22 
• Fördjupad översiktsplan för Vimmerby stad 2016 
• Dagvattenutredning Stubingränd, VEMAB 2020-01-23 

Medverkande 
Stefan Khoo, planeringsarkitekt 

Daniel Johansson, miljöstrateg 

Björn Holm, kommunekolog 
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Slänt

Fastighetsgräns
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Barrträd

Lövskog

Kvarters-/traktgräns

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
NATUR Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NATUR1
Våtmark, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GATA1
Lokalgata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning
e1 30% Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean inom

användningsområdet, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning

Utförande
b1

Endast 45 % av fastighetsarean får hårdgöras, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år ., PBL 4 kap. 21 §

Ändrad lovplikt, fastighetsplan
a1

Marklov krävs även för avverkning av lövträd med en diameter som är
större än 10 cm vid en meter över mark samt för schaktning och grävning.
Allmän plats, PBL 4 kap. 15 § 1 st 3 p.

)—7,5 Högsta nockhöjd är 7,5 meter , PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
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Förfarande 
Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2017-09-13 (MBN § 160/2017) beslut 
om att upprätta en detaljplan för aktuellt område. 
 
Planen hanteras med ett så kallat standardförfarande, då syftet inte är i strid 
mot översiktsplanen och inte anses vara av betydande allmänt intresse eller i 
övrigt av stor betydelse eller kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. 
 
Detaljplaneförslaget har varit på samråd och varit föremål för granskning 
enligt plan- och bygglagen 9 kap 8–37 §§. 
 
Handlingar har skickats till sakägare enligt fastighetsförteckning, 
Länsstyrelsen, Lantmäteriet, kommunala organ och berörda organisationer. 
Planhandlingarna har även varit tillgängliga på miljö- och byggnadskontoret 
samt funnits på Vimmerby kommuns hemsida under hela granskningstiden. 
 
I enlighet med inkomna samråds- och granskningsyttranden har 
planförslaget ändrats och justerats enligt granskningsutlåtandet. 
 
Detaljplanen är framtagen med stöd av plan- och bygglagen (2010:900). 

Samråd 
Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2019-08-21 (MBN § 123/2019) beslut 
om samråd. Samråd har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 kap 11–17 
§§. Samrådstiden var 28 augusti - 18 september 2019. 
 
Samrådshandlingar: 
Plankarta med bestämmelser, 2019-08-14 
Plan- och genomförandebeskrivning, 2019-08-14 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2019-08-14 
Fastighetsförteckning, 2019-08-05 
 
Två myndigheter, två kommunala organ och tre övriga organ kom in med 
samrådsyttranden, varav tre utan erinran. 
 
Myndigheter: 
Lantmäteriet    2019-09-09 
Länsstyrelsen Kalmar   2019-10-03 
 
Kommunala organ: 
Vimmerby Energi & Miljö AB  2019-09-16 
Samhällsbyggnadsavdelningen  2019-09-12 



 
 

Granskningsutlåtande   

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2017-1147 
Antagandehandling 

2020-04-01 

 
 

3 (7) 
 

 
Övriga organ: 
E.ON    2019-08-30 
Skanova    2019-09-17 
Kompassen 2-9   2019-09-18 
 
Inkomna synpunkter hade föranlett till några ändringar på plankarta och i 
plan- och genomförandebeskrivningen. En av ändringarna var att en bit 
naturmark i nordöst togs med för att släcka på den underliggande gamla 
detaljplanen som visar en gång- och cykelväg på detta område. Detta är inte 
aktuellt längre. Vidare utökades naturmarken i norr för att undvika att 
mindre delar mark inte detaljplaneläggs.  

Vändplanen flyttades högre upp för att det är inte är nödvändigt att den är 
placerad hela vägen fram till tomterna vid Stubingränd. På så sätt hålla man 
nere kostnaderna. Höjder för den nya vägen är också utplacerade längs med 
vägen. Den nya vägen får samma bredd hela vägen från Snokebovägen till 
vändplanen. 

Bostadsmarken i öster hade förminskats för att bereda plats för ledningar 
under jord och en gångväg från kvarteret Kompassen i söder. Naturmark 
planläggs mellan bostadsmarken och kvarteret Kompassen för att fungera 
som en buffertzon mellan dessa områden samt att det är väldigt brant i det 
området.  

En ny planbestämmelse under administrativa bestämmelser på plankartan 
har lagts till. Det innefattar naturområdet i norr och bestämmelsen gör så att 
marklov krävs för avverkning av lövträd med en diameter som är större än 
10 cm vid en meter över mark samt för schaktning och grävning. 

Avsnitten i plan- och genomförandebeskrivningen kring 
sumpmarksområdet, dagvattenhantering, ekologi och natur har förbättrats 
för att tydliggöra mer utförligt utredningen av området. 

Övriga ändringar som skett är enbart av redaktionell karaktär. 

Granskning 
Granskning har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 
kap 18–22 §§. Granskningstiden var 31 januari - 21 februari 2020. 
 
Granskningshandlingar: 
Plankarta med bestämmelser, 2020-01-31 
Plan- och genomförandebeskrivning, 2020-01-31 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2020-01-31 
Fastighetsförteckning, 2019-08-05 
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Två myndigheter och ett kommunalt organ kom in med 
granskningsyttranden, varav en utan erinran. 
 
Myndigheter: 
Lantmäteriet    2020-02-10 
Länsstyrelsen Kalmar   2020-02-20 
 
Kommunala organ: 
Vimmerby Energi & Miljö AB  2020-02-19 

 
Mindre ändringar gjordes på plankartan och i plan- och 
genomförandebeskrivningen har kapitlen om naturområdet förbättrats för att 
beskriva mer utförligt och tydligt. 

Granskning 2 
Granskning 2 har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 
kap 18–22 §§. Granskningstiden var 4 mars – 25 mars 2020. 
 
Granskningshandlingar: 
Plankarta med bestämmelser, 2020-03-03 
Plan- och genomförandebeskrivning, 2020-03-03 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2020-03-03 
Fastighetsförteckning, 2019-08-05 
 
Två myndigheter och två kommunala organ kom in med 
granskningsyttranden, varav tre utan erinran. 
 
Myndigheter: 
Lantmäteriet    2020-03-10 
Länsstyrelsen Kalmar   2020-03-23 
 
Kommunala organ: 
Vimmerby Energi & Miljö AB  2020-03-19 
Samhällsbyggnadsavdelningen  2020-03-19 

 
Inga ändringar har gjordes på plankartan, lite kompletteringar kring 
dagvattenhanteringen har gjorts men i övrigt har endast ändringar enbart av 
redaktionell karaktär har gjorts i planhandlingarna inför antagande. 

Sammanställning av yttranden 
Nedan redovisas sammanfattningar av inkomna yttranden. Yttrandena följs 
av miljö- och byggnadsförvaltningens kommentarer. 
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Samtliga yttranden finns i sin helhet tillgängliga på miljö- och 
byggnadsförvaltningen, Vimmerby kommun. 

Ingen erinran 
Lantmäteriet 
E.ON 
Skanova 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 
• Avlastningsytan för dagvatten är samma yta som är planerad för 

kommande gata Sandstensgatan. Observera att utfarter ifrån 
tomterna längst i sydväst är i konflikt med vändplan, vilket kan 
komma att skapa en svår parkeringsituation för de. 

Kommentar: 
Den här frågan har utretts med dagvattenutredaren och lösningen är att det 
ska det gå ut i kulvert i den nybyggda gatan för att sedan ledas i öppet dike 
till krön. 

Kompassen 2-9 

• När vi valde att bygga och flytta hit var en av anledningarna 
närheten till naturen. Att få en baksida mot skog och ändå ha 
närheten till staden. Det känner vi nu att ni håller på att förstöra. Vi 
vill att det tilltänkta området nedanför Kompassen helt tas bort från 
detaljplanen. Det skulle kunna göra att man inte behöver ha en infart 
bakom Kompassen 8 och 9, utan istället kan förlänga vägen vid 
Gatstensområdet. 

• Eftersom det blir en markant nivåskillnad mellan de nya bostäderna 
och vårt område är vi oroliga över hur eventuella skorstenar och rök 
kan komma att påverka oss, då det med stor sannolikhet kommer 
hamna i vår hushöjd. Det finns därför en oro över höjden på de 
kommande fastigheterna. 

• Mellan Kompassen 7 och Kompassen 8 är det ett utrymme på fyra 
meter. Tidigare har det snackats om att det ska byggas en gångväg 
där, för att binda ihop vårt område med området nedanför. Bland 
annat Rådjursstigen, där den närmaste lekparken ligger. Som det är 
idag måste barnen på Kompassen passera Snokebovägen två gånger 
för att ta sig ner till lekparken. Ur ett säkerhetsperspektiv är det 
riskabelt, eftersom det är en hårt trafikerad väg med många lastbilar. 
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Enligt det här förslaget försvinner möjligheten till att bygga en 
gångväg. 

• Trafiken på Snokebovägen kommer öka markant, vilket är allt annat 
än önskvärt då den redan är vältrafikerad. 

• Risk för att värdet på Kompassens fastigheter sjunker på grund av 
ovan nämnda punkter. 

Kommentar: 

En naturremsa har lagts till mellan det nya området och fastigheterna på 
Kompassen. Även utrymme för en gångväg från Kompassen har lagts till för 
att underlätta för barnen i området att slippa korsa Snokebovägen. 

Angående rökutvecklingen är detta inget föremål för detaljplaner. Det är 
andra förordningar och föreskrifter som reglerar detta. 

Den här planen är ett föremål för förtätningen utav Vimmerby och är en 
föredömlig metod för att låta staden växa på ett hållbart sätt. En tätare stad 
förhindrar stadsutglesning och främjar för en mer miljömässig stad. 

Länsstyrelsen Kalmar 

• Hela planområdet utgörs idag av naturmark där delar är sumpskog 
med klass 2. Det saknas fortfarande en naturvärdesinventering för 
området och kommunen har inte heller på något sätt visat vilka 
konsekvenser detaljplanen kommer att få på sumpskogen och 
eventuellt andra naturvärden i området. Länsstyrelsen kan därför inte 
göra någon bedömning av påverkan på naturvärdena och en anmälan 
om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken kommer att krävas för 
detaljplanen. 

• Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten samt dagvattenhantering. 
Det är bra att föreslagen naturmark i norr försörjs med dagvatten. 
Dock är det viktigt att dagvattnet fördröjs och renas med trög 
avledning, gärna via gräsklädda svackdiken eller motsvarande, innan 
vattnet når sumpskogsområdet. Eventuella föroreningar och 
näringsämnen riskerar annars vid höga dagvattenflöden att snabbt 
transporteras in i och belasta sumpskogsområdet. 

Kommentar: 

Dessa synpunkter har tagits i beaktande och plan- och 
genomförandebeskrivningen har ändrats för att tillgodose dessa frågor. 
Styckena kring naturområdet i planhandlingarna har gjorts mer utförligt för 
att tillgodose Länsstyrelsens krav. I granskningsyttrande 2 så tyckte man att 
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de ändringarna var tillräckliga för att inte aktualisera en överprövning. 
Länsstyrelsen bedömer nu att planförslaget är förenligt med 11 kap. PBL. 

Sammanfattning 
Samråd och granskning har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 kap 11, 
12 respektive 18 §§.  

Yttranden från sju olika instanser/sakägare inkom under samråds- och 
granskningstiden. En liten ändring har gjorts inför antagande i plankartan 
och plan- och genomförandebeskrivningen för att underlättande för den 
framtida dagvattenhanteringen. Länsstyrelsen bedömer att planförslaget är 
förenligt med 11 kap. PBL. 

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

 

Stefan Khoo 
planeringsarkitekt 

Miljö- och byggnadsförvaltningen  



 
 Sammanträdesprotokoll  1(1) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-08 

Miljö- och byggnadsnämnden 
 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

 

 
Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 Stubingränd, 
Vimmerby kommun. Antagande 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna detaljplanen för del av 
Vimmerby 3:3 Stubingränd, Vimmerby kommun till kommunfullmäktige 
för antagande. 
 
Lagstöd 
PBL 5 kap §§ 27-32 Antagandet av en detaljplan. 
 
Motivering till beslut 
Bebyggelsetrycket är högt i Vimmerby kommun, främst inom Vimmerby 
tätort. Den föreslagna bostadsbebyggelsen innebär en komplettering till 
befintliga bostadskvarter. 
 
Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse och ny 
gata planeras längs befintlig gång- och cykelväg. 
 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanen har varit på samråd och två granskningar under hösten och 
vintern 2019-2020. 
 
Inkomna synpunkter har föranlett ändringar på plankartan och 
planbeskrivningen enligt granskningsutlåtandet. Länsstyrelsens synpunkter 
på dagvattenhanteringen medförde ytterligare en granskning av 
detaljplanen. 
 
Detaljplanen bedöms vara klar att antas i enlighet med gransknings-
utlåtandet. 
 
Beslutsunderlag 
Plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
 
 

MBN § 54/2020 Dnr MBN 2017-1147  



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2020-05-26 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 199 Dnr 2020/000246 315 

Färdigställande av Rosenhill och Kv Stören 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
 

1. gatukontoret får i uppdrag att utföra arbetet, etapp 1 enligt förslag 
nedan. 

 

2. finansiering sker som nyinvestering, till en kostnad av 1,5 mkr. 
 

3. samhällsbyggnadsavdelningen återkommer till kommunstyrelsen med 
förslag om finansiering inom beslutad ram 80 mkr.  

 
Sammanfattning 
Efter att kvarteret Stören i centrala Vimmerby har byggts klart är omkring-
liggande gator och trottoarer i starkt behov av upprustning dels på grund av 
byggnationen men även av allmänt slitage.   
 
Bedömning 

Iordningställandet av gator och trottoarer runt kvarteret Stören behöver 
påbörjas omgående då området ligger centralt i Vimmerby och passeras 
dagligen av ett stort antal kommuninnevånare och turister under säsongen då 
det ligger mellan centrum och Astrid Lindgrens värld.  
 
Etapp 1 
Omfattar byggandet av trottoar och refuger på Sveagatan, asfalteringsarbeten 
på Kyrkogårdsgatan och byggandet av trottoar på båda sidor, refuger, 
avsmalning av gatan, justeringsarbeten och beläggning på Västra 
Tullportsgatan till en beräknad kostnad av totalt 1 500 000 kr. Vid 
korsningen Sveagatan och Västra Tullportsgatan/Lundgatan byggs samtidigt 
en ”pocketpark” med en beräknad kostnad på 200 000 kr som belastar 
projektet ”Vackra Vimmerby"                                                                                                          
 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2020-05-26 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Etapp 2 
Inrymmer åtgärder för trottoarer, nya refuger, trädplanteringar och ny 
beläggning på Rönnbärsgatan till en beräknad kostnad av totalt 1,1 mkr. 
Arbetet planeras att utföras under år 2021. 
 
Finansiering 

Gatukontoret föreslår att finansieringen för byggnationen av gator och 
trottoarer runt kvarteret Stören tas som en nyinvestering.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag SBU 2020-05-05 § 45 Färdigställande av Rosenhill och Kv 
Stören  
Tjänsteskrivelse kv Stören 2020-04-15 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
___________________      



 

 
 
Samhällsbyggnadsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2020-05-05 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 45 Dnr 2020/000246 315 

Färdigställande av Rosenhill och Kv Stören 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att 
 
1. gatukontoret får i uppdrag att utföra arbetet, etapp 1 enligt 

förslag nedan. 
 
2. finansiering sker som nyinvestering, till en kostnad av 1,5 mkr. 
 
3. samhällsbyggnadsavdelningen återkommer till 

kommunstyrelsen med förslag om finansiering inom beslutad 
ram 80 mkr. 

 
 

Sammanfattning 
Efter att kvarteret Stören i centrala Vimmerby har byggts klart är 
omkringliggande gator och trottoarer i starkt behov av upprustning dels på 
grund av byggnationen men även av allmänt slitage.   
 
Bedömning 
Iordningställandet av gator och trottoarer runt kvarteret Stören behöver 
påbörjas omgående då området ligger centralt i Vimmerby och passeras 
dagligen av ett stort antal kommuninnevånare och turister under säsongen då 
det ligger mellan centrum och Astrid Lindgrens värld.  
Etapp 1. Omfattar byggandet av trottoar och refuger på Sveagatan, 
asfalteringsarbeten på Kyrkogårdsgatan och byggandet av trottoar på båda 
sidor, refuger, avsmalning av gatan, justeringsarbeten och beläggning på 
Västra Tullportsgatan till en beräknad kostnad av totalt 1 500 000 kr. Vid 
korsningen Sveagatan och Västra Tullportsgatan/Lundgatan byggs samtidigt 
en ”pocketpark” med en beräknad kostnad på 200 000 kr som belastar 
projektet ”Vackra Vimmerby.”                                                                                                          
 



 

 
 
Samhällsbyggnadsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2020-05-05 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Etapp 2. Inrymmer åtgärder för trottoarer, nya refuger, trädplanteringar och 
ny beläggning på Rönnbärsgatan till en beräknad kostnad av totalt 1,1 mkr. 
Arbetet planeras att utföras under år 2021. 
 
Finansiering 
Gatukontoret föreslår att finansieringen för byggnationen av gator och 
trottoarer runt kvarteret Stören tas som en nyinvestering. 
 

Förslag till beslut 
Erik Paulsson (C) yrkar bifall 
      

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
 
___________________ 
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Samhällsbyggnadsavdelningen 
UK 
 

Tjänsteskrivelse Sida 
1(2) 

Datum 
2020-04-15  

Referens 
2020/246/315 

 Id  

 
 till 

Kommunstyrelsen 

 

Iordningställande av gator och trottoarer runt det nya 
kvarteret Stören i centrala Vimmerby, etapp 1. 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att 
1.  gatukontoret får i uppdrag att utföra arbetet, etapp 1 enligt förslag 

nedan. 
2. finansiering sker som nyinvestering, till en kostnad av 1,5 mkr. 
3. Samhällsbyggnadsavdelningen återkommer till Kommunstyrelsen 

med förslag om finansiering inom beslutad ram 80 mkr. 
 

Ärendet 
Efter att kvarteret Stören i centrala Vimmerby har byggts klart är omkring-
liggande gator och trottoarer i starkt behov av upprustning dels på grund av 
byggnationen men även av allmänt slitage.   

 

Bedömning 

Iordningställandet av gator och trottoarer runt kvarteret Stören behöver påbörjas 
omgående då området ligger centralt i Vimmerby och passeras dagligen av ett 
stort antal kommuninnevånare och turister under säsongen då det ligger mellan 
centrum och Astrid Lindgrens värld.  
Etapp 1. Omfattar byggandet av trottoar och refuger på Sveagatan, asfalterings- 
arbeten på Kyrkogårdsgatan och byggandet av trottoar på båda sidor, refuger, 
avsmalning av gatan, justeringsarbeten och beläggning på Västra Tullportsgatan 
till en beräknad kostnad av totalt 1 500 000 kr.                                                            
Vid korsningen Sveagatan och Västra Tullportsgatan/Lundgatan byggs samtidigt 
en ”pocketpark” med en beräknad kostnad på 200 000 kr som belastar projektet 
”Vackra Vimmerby.”                                                                                                         
Etapp 2. Inrymmer åtgärder för trottoarer, nya refuger, trädplanteringar och ny 
beläggning på Rönnbärsgatan till en beräknad kostnad av totalt 1,1 mkr.      
Arbetet planeras att utföras under år 2021. 
 

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


 
 
 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
2(2) 

Datum 
2020-06-04  

Referens 
2016/ 

  

 

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

Gatukontoret föreslår att finansieringen för byggnationen av gator och trottoarer 
runt kvarteret Stören tas som en nyinvestering. 
 

Beslutet ska skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen  

 
 

Ulf Karlsson 
Gatuingenjör 

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


 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2020-05-26 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 208 Dnr 2020/000266 042 

Budgetuppföljning per april 2020 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  
 

1. godkänna uppföljningen och att lämna den som meddelande till 
kommunfullmäktige 

 

2. till kommunstyrelsens möte 2020-09-01 bjuda in barn- och utbildnings-
nämnden samt socialnämnden med anledning av delårsrapporten 

 

3. återuppta arbetet med handlingsprogrammet för en budget i balans   
 

Sammanfattning 
Mattias Karlsson, ekonomichef, summerar uppföljningen av budgeten per 
den sista april. 
 

 det är svåra tider och den prognos som nu ämnas är kanske den mest 
osäkra prognosen vi lämnat givet krisläget på grund av covid-19 

 

 2,9 mkr har kommit in idag från staten för april och det kommer att bli 
ersättning för maj också; det bidrar därmed till en prognos som är ca 6 
mkr bättre än de siffror som finns i delårsrapporten 

 

 därtill har kommunen per sista april märkt upp 3,1 mkr som utgifter som 
kan härledas till covid-19  

 

 SKR trycker på regeringen och sista budet är att kommuner ska ersättas 
fullt ut; dock inte helt tydligt vilka pengar vi kan få; utifrån vad vi vet 
idag pekar det mot ett totalt underskott knappt 30 mkr för helåret 

 

 de stora avvikelserna per sista april är socialnämnden med -35, mkr och 
barn- och utbildningsnämnden med -7 mkr; tidigare har ekonomin till 
stor del räddats av en stark börs, något som nu inte är faller även om en 
viss återhämtning skett på senare tid 

 

 inom kommunstyrelseförvaltningen ger kost och lokalvård och rädd-
ningstjänst ett underskott på knappt 5 mkr, medan prognosen är att vi 
beträffande investeringarna nästan når ram (80 mkr) 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2020-05-26 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 
 prognosarbetet är svårt, men bedömningen är att det blir bättre under 

året; dock kommer nedskrivning av pensionsmedel att ske; vi kommer 
inte att amortera; och vi behöver låna nya pengar mot slutet av året 

 

 Mattias poängterar att det finns ett grundproblem sedan länge, som inte 
går att blunda för 

 
Kommunstyrelsen diskuterar kort läget och att arbetet med det handlings-
program för en budget i balans som beslutades i september 2019 behöver 
komma igång i ett samspel mellan majoritet och opposition.      
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport kommunen per 2020-04-30 
Delårsrapport per 2020-04-30 och styrelseprotokoll, Vimarhem AB 
Styrelseprotokoll VEFAB, VEMAB, VENAB, VIFAB feb 2020 
Styrelseprotokoll VEFAB, VEMAB, VENAB, VIFAB mars 2020 
Delårsrapport per 2020-04-30, VEMAB      
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige som meddelande      
 
___________________      



 

 
 

 

 

 

 

  

Budgetuppföljning  
April 2020 

Foto: Jenny Andersson 
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Sammanfattning 
 

Budgetuppföljning per 2020-04-30 har genomförts för kommunens samtliga avdelningar och förvaltningar. I 
samband med detta har också en prognos för helåret 2020 gjorts.  

Helårsprognosen pekar mot ett resultat på ca -38,5 mnkr, dvs. en total budgetavvikelse på ca -57,5 mnkr. De 
största avvikelserna återfinns i prognoserna för Socialnämnden -35,6 mnkr  och Barn- och Utbildningsnämnden -
7,0 mnkr (se specifikationer vidare i detta dokument). 

Nettokostnaderna i förhållande till skatter och generella statsbidrag är ett mått som visar hur kommunens resultat 
utvecklar sig. Prognosen för 2020 visar att kommunens nettokostnader är högre än skatter och generella 
statsbidrag. Vid en avmattning av konjunkturen påverkas skatteintäkterna negativt. SKL:s prognos avseende 
konjunkturen i Sverige är att lågkonjunktur nu ett faktum.  

Covid-19 och dess pandemi har snabbt drabbat vår omvärld globalt, med effekt på flera plan. Det är en fortsatt 
osäkerhet hur framtiden kommer att se ut och hur hårt den kommer drabba ekonomin. Vimmerby Kommun har 
hittills haft nettokostnader pål ca 3,1 mnkr som man kan koppla till Covid-19, av dessa är 1,7 mnkr 
personalkostnader.  

Investeringsbudget för år 2020 är 80 000 tkr. Prognosen för helårets investeringar uppgår till 77 611 tkr. 

Inför budget 2020 avsattes 5 375 tkr för oförutsedda medel och under året har följande beslut fattats där 
finansiering har skett genom dessa. 

  

Budget 2020 -5 375

SKR-analys utredning, ekonomiavdelningen 85 KS §348, Dnr 2019/000579 042
Oförutsedda medel, utvecklingsavdelningen 200 KS §91, Dnr 2020/000096 800
Utökat hemsändningsbidrag 2020 med anledning av Covid 19 500 KS §143, Dnr 2020/000226 090
Förlängd lunch för gymnasieelever 500 KS §61, Dnr 2020/000230 622
Digitalisering av arkivet, fastighetskontoret 300 KS §162, Dnr 2020/000201 004
Räddningstjänst Samverkan 400 KS §72, Dnr 2018/000617 170

Summa som förbrukats 1 985

Kvar efter förbrukade medel -3 390

Reserverade belopp

Översiktsplan 1mnkr 2020, 2mnkr 2021, 1mnkr 2022 1 000
Räddningstjänst, 3 tjänster 1 500
HR, 1 tjänst 700
Summa som reserverats 3 200

Kvar efter reserverade medel -190
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Resultatredovisning 
 

Årets resultat prognostiseras till -38 531 tkr. Resultatet för 2020 är budgeterat till 19 720 tkr, vilket innebär en 
budgetavvikelse på -57 468 tkr.   

Prognosen innehåller underskott som främst är koncentrerad hos Barn- och Utbildningsnämnden och 
Socialnämnden.  

Barn- och Utbildningsnämnden redovisar en budgetavvikelse på -7,0 mnkr. De större negativa avvikelserna 
hittas i Gymnasieverksamheten, som beror på den interkommunala ersättningen är högre än budgeterat. Den 
uppgår totalt till 4,2 mnkr. Vidare prognostiseras en större budgetavvikelse inom Vuxenutbildningen som står för 
ett underskott på 2,7 mnkr.  

Socialnämnden prognostiserar totalt en budgetavvikelse på -35,6 mnkr. De större avvikelserna härleds till 
Individ- och familjeomsorgen som visar ett underskott på 13,5 mnkr. Största orsaken är placering av barn och 
ungdomar som uppgår till 12,7 mnkr. Även inom verksamheten Stöd och omsorg, LSS finns ett underskott på 
14,3 mnkr, där personalkostnader för LSS-boende, personlig assistans och externa placeringar är huvudorsakerna 
till underskottet. 

Kommunstyrelseförvaltningen prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 4,6 mnkr. Huvuddelen av denna 
avvikelse hänför sig till Samhällsbyggnadsavdelningen, -4,8 mnkr, vilket är kopplat till ökade kostnader inom 
kostenheten och räddningstjänsten samtidigt som intäktsbortfall inträffar pga. Covid-19.  

För utförligare information, se bilagorna med nämndernas driftredovisningar.  

 

 

  

Resultatbudget Perioden Helår

Tkr

Utfall 2020 

jan-apr

Utfall 2019 

jan-apr

Helårs-

budget 

2020

Bedömd 

Prognos 

helår

Avvikelse mot 

budget 

överskott+ 

underskott -

Utfall 

helår 2019

Verksamhetens intäkter 102 270 109 543 255 755 288 425 32 669 337 564
Verksamhetens kostnader -422 982 -402 197 -1 214 805 -1 294 236 -79 348 -1 271 995
Varav personalkostnader -270 163 -267 407 -739 772 -789 724 -49 951 -769 655
Avskrivningar -11 159 -10 558 -33 428 -33 428 0 -31 094
Summa nettokostnader -331 871 -303 212 -992 477 -1 039 240 -46 678 -965 525

Skatter och generella statsbidrag 334 156 323 054 1 000 199 999 409 -790 933 424
Finansiella intäkter -20 013 9 185 25 600 15 600 -10 000 27 400
Finansiella kostnader -3 483 -3 051 -13 600 -13 600 0 -14 031
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 0
Summa finansiering 310 660 329 188 1 012 199 1 001 409 -10 790 946 793

Summa resultat -21 211 25 976 19 722 -37 831 -57 468 -18 732
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Verksamhetens nettokostnader samt skatteintäkter och generella statsbidrag 
 

  

 

Bilden visar hur Vimmerby kommuns nettokostnader har utvecklats i förhållande till skatteintäkter och generella 
statsbidrag, exklusive finansnetto. För att Vimmerby kommun ska klara av sina välfärdsuppdrag framöver, samt 
finansiera investeringarna, krävs det att nettokostnaderna fortsättningsvis understiger skatteintäkterna och de 
generella statsbidragen.  

Prognosen för helåret 2020 visar att skatteintäkter och generella statsbidrag är 40,5 mnkr lägre än kommunens 
nettokostnader. 
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Nämndernas driftredovisning 

 

 

Perioden Helår

Tkr

Utfall 2020 

jan-apr

Utfall 2019 

jan-apr

Helårs-budget 

2020

Bedömd 

Prognos utfall 

helår

Avvikelse mot 

budget 

överskott+ 

underskott -

Utfall helår 

2019

Intäkter kommunstyrelsen 49 684 48 908 134 519 140 179 5 660 152 385
Kostnader kommunstyrelsen -107 189 -105 841 -354 197 -364 486 -10 290 -349 128
Netto kommunstyrelsen -57 505 -56 933 -219 678 -224 307 -4 630 -196 744

Intäkter Socialnämnden 16 112 23 917 47 764 50 759 2 995 79 550
Kostnader Socialnämnden -160 535 -154 127 -430 393 -469 007 -38 614 -473 057
Netto Socialnämnden -144 423 -130 210 -382 629 -418 248 -35 619 -393 507

Intäkter barn och utbildningsnämnden 19 219 19 871 32 259 57 140 24 880 62 453
Kostnader barn och utbildningsnämnden -156 292 -145 399 -392 577 -424 457 -31 880 -421 699
Netto Barn- och utbildningsnämnden -137 073 -125 528 -360 318 -367 318 -7 000 -359 246

Intäkter Miljö och byggnadsnämnden 0 0 0 0 0 0
Kostnader Miljö och byggnadsnämnden -2 899 57 -8 634 -8 718 0 -9 104
Netto Miljö och byggnadsnämnden -2 899 57 -8 634 -8 718 -84 -9 104

Intäkter revision 0 0 0 0 0 0
Kostnader revision -65 -113 -886 -886 0 -885
Netto revision -65 -113 -886 -886 0 -885

Intäkter överförmyndare i samverkan 821 1 005 3 285 2 419 -866 2 296
Kostnader överförmyndare i samverkan -1 017 -1 503 -5 418 -3 982 1 436 -3 966
Netto överförmyndare i samverkan -196 -498 -2 133 -1 563 570 -1 670

Intäkter valnämnden 0 381 0 0 0 396
Kostnader valnämnden -9 -625 -75 -75 0 -816
Netto valnämnden -9 -244 -75 -75 0 -420

Summa intäkter nämnder 85 836 94 082 217 827 250 497 32 669 297 079
Summa kostnader nämnder -428 005 -407 551 -1 192 180 -1 271 611 -79 348 -1 258 655
Nettokostnader nämnder -342 169 -313 469 -974 352 -1 021 115 -46 762 -961 576

Intäkter finansförvaltningen 358 096 347 700 1 063 727 1 052 937 -10 790 1 001 309
Kostnader finansförvaltningen -37 138 -8 255 -69 653 -69 653 0 -58 465
Netto finansförvaltningen 320 958 339 445 994 074 983 284 -10 790 942 844

Summa totala intäkter 443 932 441 782 1 281 554 1 303 434 21 879 1 298 388

Summa totala kostnader -465 143 -415 806 -1 261 833 -1 341 264 -79 348 -1 317 120

Summa totalt -21 211 25 976 19 722 -37 831 -57 468 -18 732
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Investeringsredovisning 

 

Kommentarer till Investeringsredovisning 
Prognosen för årets investeringar uppgår till 77 611 tkr och budget för 2020 är 80 000 tkr. I samband med 
årsbokslut kommer det att göras en genomgång för att se om utgifterna är att klassificeras som investering eller 
drift. 

 

Förvaltning                                                

tkr Projekt

Utfall 2020 

jan-apr

Prognos 

för året

Budget 

2020

Igångsättnings 

beslut

61406 Bil m kyla till kostverksamhet 550 550 600 600
62004 Driftoptimering 22 1 000 1 000 1 000
62006 Passersystem stadshuset 134 134
62007 Anslutningsavgifter Fiber 250 250 250
62203 Ombyggnad Stadshuset 267 1 000 1 000 1 000
62220 Kundcentrum 69 650 250 1 250
62230 Rådhuset, ventilation 68 700
62318 Exploatering Nossen 29 2 200 2 200
62336 Vackra Vimmerby 46 246 250 250
62358 Exploatering Nybble 1 3 560 1 700 1 700
62501 Verksamhetsanpassade lokaler 864 1 500 1 500 1 500
62502 A-L skolan upprustn. teknik yt 756 2 500 2 500 2 500
62511 Vimarskolan upprustn teknik yt 5 286 9 850 13 000 9 850
62542 Solelpaneler kommunala fastigh 250 250 250
62546 Utbyggnad Vidala 1 567 2 500 5 000
62547 Ishallen, ombyggnad 1 987 4 500 4 500 4 500
62548 Utbyggnad Södra Vi förskola 2 003 6 200 7 700
62549 Ombyggnad av brandstation 4 338 6 700 4 300 6 700
62555 Ny förskola Vimmerby 21 1 500 5 000 5 000
62564 Brännebro skola ers självvdrag 3 2 700 2 450 2 700
62568 Utbyggnad Fritids, Vimarskolan 500 2 000 500
62570 Ny skola 196 1 000 1 000 1 000
62582 Storebro skola A-hus, C-hus 580 800 500 750
62583 Kyla till kommunens fastighete 21 1 000 1 500 1 500
62584 Digitalisering av skolan 51 600 600 600
62588 Utbyggn Fritids, AL-skolan 0 2 000 500
62589 Kulturskolan invändigt 6 2 589 2 589
63212 Allmänna arbeten 1 090 1 500 1 090
63213 Asfalteringsprogram 86 2 000 2 000 2 000
63229 Inventering avfallsdeponier 600 600 600
63231 Trafiksäkerhetsåtgärder 8 325 400 400
63233 GC-väg Gullringen 13 500 200 500
63241 Tillgänglighetsanpassning 4 400 400 400
63281 Byte av gatljusarmaturer 200 200 200
63283 Krönsmon Gatunät 21 2 900 1 700 1 700
63284 Krönsmon infart från RV 1 6 500 6 500 6 500
63286 Laddplatser Rosenhill 1 20
63287 Nosshults lilla parkering (del av Allm arb) 410 410
64204 Ceosvallen idrottsanläggning 156 950 1 200 950
64220 Ryttargården omklädningsrum 4 1 200 1 000 1 200
68822 Tankbil, räddningstjänsten 2 837 2 700 2 700
NY Ombyggnad p-platser Stortorget 0 350
NY Skalskydd gymnasiet 750
NY Vägar vid Kv Stören 1 500

Kommunstyrelsen 19 159 77 161 77 600 67 339

67601 Verksamhetsförändr inventarier 0 200 200 200
67702 Inköp sängar nya särsk. boende 0 250 250 250
Socialnämnden 0 450 450 450

Totalt 19 159 77 611 78 050 67 789
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Bilagor 

Central förvaltnings driftredovisning 
 

  

Central förvaltning

Verksamhet/tkr

Intäkt Kostnad                    

Netto

Utfall 2020 

jan-apr

Utfall 2019 

jan-apr

Helårs-budget 

2020

Bedömd 

Prognos 

helår

Avvikelse mot 

budget överskott+               

underskott -

Utfall helår 

2019

1) 00 Kommunfullmäktige 0011 Intäkt 0 0 0 0 0
Kostnad -215 -365 -830 -830 0 -989
Varav personal -169 -272 -641 -641 0 -830
Netto -215 -365 -830 -830 0 -989

2) 00 Kommunstyrelsen 0031 Intäkt 0 0 0 0 0 0
Kommunledning Kostnad -1 455 -1 436 -4 307 -4 847 -540 -4 438

Varav personal -1 192 -1 137 -3 289 -3 829 -540 -3 624
Netto -1 455 -1 436 -4 307 -4 847 -540 -4 438

3) 00 Övrig Intäkt 0 -1 0 0 0 -1
verksamhet kommunstyrelse Kostnad -1 121 -1 548 -3 964 -3 964 0 -3 964
exkl. 0021 Varav personal 0 0 0 0 0 0

Netto -1 121 -1 549 -3 964 -3 964 0 -3 965

4) 02 Kommun- Intäkt 18 17 776 806 30 817
ledning inkl jurist Kostnad -1 395 -1 132 -4 665 -4 375 290 -4 072

Varav personal -938 -969 -2 715 -2 755 -40 -2 615
Netto -1 377 -1 115 -3 889 -3 569 320 -3 255

5) 03 Administrativ- Intäkt 3 075 1 935 1 219 4 759 3 540 3 284
avdelning Kostnad -8 176 -7 376 -21 819 -25 749 -3 930 -23 889

Varav personal -5 191 -3 978 -12 306 -14 686 -2 380 -12 228
Netto -5 101 -5 441 -20 600 -20 990 -390 -20 605

6) 04 Ekonomi- Intäkt 13 17 435 435 0 471
avdelning Kostnad -1 878 -1 555 -5 571 -5 651 -80 -4 970

Varav personal -1 504 -1 167 -4 394 -4 420 -26 -3 573
Netto -1 865 -1 538 -5 136 -5 216 -80 -4 499

7) 06 CLA, 0691 Intäkt 0 0 0 0 0 0
centralt löneanslag Kostnad 0 0 -18 225 -18 225 0 0

Varav personal 0 0 -18 225 -18 225 0 0
Netto 0 0 -18 225 -18 225 0 0

8) 06 HR-avdelning Intäkt 69 48 150 510 360 531
Kostnad -3 636 -3 976 -13 106 -12 566 540 -11 750
Varav personal -2 537 -2 736 -8 922 -8 264 658 -7 887
Netto -3 567 -3 928 -12 956 -12 056 900 -11 219

9) 08 IT-service Intäkt 0 0 0 0 0 0
Kostnad -735 -2 744 -8 409 -8 409 0 -9 220
Varav personal 0 0 0 0 0 0
Netto -735 -2 744 -8 409 -8 409 0 -9 220

10) 09 Övrig gemensam Intäkt 0 0 0 0 0 0
verksamhet, Kostnad -399 -664 -2 287 -2 327 -40 -2 258
Inkl  0991, 0992 0 0 0 0 0

Netto -399 -664 -2 287 -2 327 -40 -2 258

11) 40 Bilpool Intäkt 113 204 340 340 0 446
Inkl 4015 Kostnad -94 -146 -700 -700 0 -369

Varav personal 0 0 0 0 0 0
Netto 19 58 -360 -360 0 77

TOTALT Intäkt 3 288 2 220 2 920 6 850 3 930 5 548

Kostnad -19 104 -20 942 -83 883 -87 643 -3 760 -65 919

Varav personal -11 531 -10 259 -50 492 -52 820 -2 328 -30 757
Netto -15 816 -18 722 -80 963 -80 793 170 -60 371

Perioden Helår
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Kommentar till helårsprognos etc. 

 

1) Kommunfullmäktige 
Prognos enligt budget. Eftersom kommunfullmäktige har ställt in ett sammanträde beräknas kostnaden för fullmäktige 
att blir lägre än det beräknade underskottet som finns enligt budget. Beräknade lägre kostnader för utbildning etc och 
sammanträden, demokratiberedning pga. covid-19. 
 

2) Kommunstyrelse 

Prognosen visar på ett underskott på -540 tkr mot budget. Underskottet beror på underfinansiering av arvoden. 
 

3) Övrigt KS inkl. kostnad Vimmerby Fiber 

Prognos enligt budget. 
 

4) Kommunledning inkl. jurist 

Prognosen visar ett överskott på 320 tkr mot budget. Överskottet beror främst på lägre kostnader för köpta tjänster samt 
försäljning av juristtjänster. 
 

5) Administrativ avdelning 

Grupp 03 visar ett underskott på 390 tkr mot budget. Underskottet ligger på biblioteksverksamheten vilket beror på 
högre kostnader för konsulttjänster samt underbudgetering av biblioteket. Höga kostnader för personal beror på de olika 
bidragsprojekt som pågår. 
 

6) Ekonomiavdelningen 

Verksamheten visar ett underskott på -80tkr mot budget. Underskottet beror främst på ökade kostnader för personal 
samt ökande kostnader för köpt externa tjänster. 
 

7) CLA, centralt löneanslag 

Prognos enligt budget. 
 

8) HR-avdelning 

Prognosen visar ett överskott på 900 tkr mot budget. Överskottet beror främst på vakanta tjänster som beräknas vara 
tillsatt i september samt lägre kostnader för strategisk annonsering.  
 

9) IT-service 

Prognos enligt budget. 
 

10) Övriga gemensam verksamhet (medlemsavgifter och försäkringar) 

Prognosen visar ett underskott på -40 tkr mot budget. Underskottet beror på högre kostnader för medlemsavgifter. 
 

11) Bilpool 

Prognos enligt budget. 

Totalt går centralenhet med 170 tkr överskott vilket beror på främst lägre kostnader på HR-avdelningen pga vakanta 

tjänster och strategisk annonsering.  
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Samhällsbyggnadsavdelningens driftredovisning 

 

 
 

 

 

 

 

Samhällsbyggnadsavdelningen

Verksamhet/tkr

Intäkt                         

Kostnad                   

Netto

Utfall 2020 

jan-apr

Utfall 2019 

jan-apr

Helårs-budget 

2020

Bedömd 

Prognos 

helår

Avvikelse mot 

budget överskott+               

underskott -

Utfall helår 

2019

1) 05 Teknisk Intäkt 68 58 0 0 0 1
administration Kostnad -790 -852 -2 544 -2 544 0 -2 660

Varav personal -717 -784 -2 299 -2 299 0 -2 454
Netto -722 -794 -2 544 -2 544 0 -2 659

2) 14 Kostenheten Intäkt 3 009 2 929 10 981 10 661 -320 11 117
Kostnad -15 963 -16 058 -46 729 -47 709 -980 -46 054
Varav personal -9 181 -9 170 -26 634 -26 344 290 -25 878
Netto -12 954 -13 128 -35 749 -37 049 -1 300 -34 936

3) 15 Lokalvårdsenheten Intäkt 6 739 6 586 20 062 20 442 380 20 121
Kostnad -7 369 -6 873 -20 412 -21 192 -780 -19 967
Varav personal -6 788 -6 413 -18 390 -19 010 -620 -17 972
Netto -630 -286 -350 -750 -400 154

4) 21 Grustag Intäkt 89 36 700 350 -350 304
Kostnad -346 -18 -700 -350 350 -104
Varav personal 0 0 0 0 0 0
Netto -257 17 0 0 0 200

5) 24 Skogsdrift Intäkt 644 -36 3 500 3 500 0 2 062
Kostnad -486 -7 -2 000 -2 000 0 -601
Varav personal 0 0 0 0 0 0
Netto 158 -43 1 500 1 500 0 1 461

6) 28 Bostadsanpassning Intäkt 0 0 0 0 0 0
Kostnad -590 -275 -2 152 -1 852 300 -1 465
Varav personal 0 0 0 0 0 0
Netto -590 -275 -2 152 -1 852 300 -1 465

7) 32 Gatukontoret Intäkt 4 351 4 686 3 178 3 788 610 17 942
Kostnad -14 193 -15 263 -33 433 -34 943 -1 510 -47 045
Varav personal -4 730 -4 550 -13 204 -13 144 60 -12 434
Netto -9 842 -10 577 -30 255 -31 155 -900 -29 103

8) 36 Infrastruktur, trafik Intäkt 0 0 0 0 0 969
Kostnad -4 010 -2 993 -12 252 -12 252 0 -12 417
Varav personal 0 0 0 0 0 0
Netto -4 010 -2 993 -12 252 -12 252 0 -11 447

9) 37 Mark o exploatering   Intäkt 1 168 2 635 440 2 710 2 270 5 606
Kostnad -1 327 -1 133 -917 -4 087 -3 170 -6 189
Varav personal -12 -9 0 -385 -385 -60
Netto -160 1 501 -477 -1 377 -900 -583

10) 88 Räddningstjänsten Intäkt 797 865 2 507 2 247 -260 2 315
Kostnad -7 279 -7 346 -23 462 -24 802 -1 340 -23 993
Varav personal -4 734 -4 621 -15 531 -15 191 340 -14 840
Netto -6 482 -6 481 -20 955 -22 555 -1 600 -21 678

11) Fastighetskontoret Intäkt 29 278 27 616 88 478 87 878 -600 83 324
Kostnad -26 927 -27 093 -94 935 -94 335 600 -91 866
Varav personal -686 -806 -3 438 -2 908 530 -2 178
Netto 2 351 523 -6 457 -6 457 0 -8 542

12) TOTALT Intäkt 46 143 45 375 129 845 131 575 1 730 143 764

Kostnad -79 282 -77 911 -239 536 -246 065 -6 530 -252 360

Varav personal -26 848 -26 354 -79 496 -79 281 215 -75 816

Netto -33 139 -32 536 -109 691 -114 490 -4 800 -108 597

Perioden Helår
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Kommentar till helårsprognos etc. 

 

1) Teknisk administration:  
Prognosen följer budget. 
 

2) Kostenheten:  
Prognosen är ett underskott mot budet på 1,3 mkr. Underskottet beror främst på kostnader utöver budget pga beslut 
om take-away luncher till gymnasieelever, livsmedelskostnader över budget, inköp pga. Covid-19 samt intäktstapp 
till följd av stängda matsalar pga. covid-19. Arbetet med minskat matsvinn måste tyvärr prioriteras ner under 
rådande situation och måluppfyllelsen följs inte upp i nuläget. 
 

3) Lokalvårdsenheten: 

Prognosen är ett underskott mot budget på 400 tkr. Avvikelsen beror på utökningar och inköp pga. covid-19. 
Lokalvården mål att sänka sjukfrånvaron kommer troligtvis inte uppnås pga. covid-19. 
 

4) Grustag:  
Prognosen följer budget. 
 

5) Skogsdrift:  
Prognosen följer budget. 
 

6) Bostadsanpassning:  
Prognosen är ett överskott mot budget på 300 tkr. 
 

7) Gatukontoret:  
Prognosen ör ett underskott mot budget på 900 tkr. Underskottet beror främst på trafikbelysningen, som 
prognostiseras överstiga budget med drygt 900 tkr. Vidare har kostnaderna för vinterväghållning varit inom budget 
undervårvintern. Gatukontoret har som mål att helt övergå till fossilfritt bränsle där så är möjligt. Andelen fossilfritt 
bränsle under årets första månader uppgår till 95%. 
 

8) Infrastruktur, trafik:  
Prognosen följer budget. 
 

9) Mark och exploatering:  
Prognosen är ett underskott mot budget på 900 tkr. Prognosen inkluderar reavinster från sålda objekt. Kostnaderna 
är över under pga. stort antal uppdrag. 
 

10) Räddningstjänsten:  
Prognosen är ett underskott mot budget på 1,6 mnkr. Underskottet beror på att utbildningar i HLR och brand ej kan 
genomföras pga covid-19. Vidare är kostnader för reparationer och underhåll, förbrukningsinventarier samt 
konsultkostnader, pga. vakant räddningschefstjänst, över budget. 400 tkr har erhållits i tilläggsanslag för 
visstidstjänst. 
 

11) Fastighetskontoret:  
Prognosen följer budget totalt sett. Dock finns diverse avvikelser gentemot budget, varav de största är lägre 
kostnader för personal och energi samt lägre hyresintäkter. 300 tkr har erhållits i tilläggsanslag för att strukturera 
och digitalisera arkivet. Under året har källsortering införts i flera av kommunens fastigheter. Målet att källsortering 
ska finnas i minst 10% av fastigheterna är uppnått. 
 

12) Samhällsbyggnadsavdelningen totalt:  
Prognosen är ett underskott mot budget på 4,8 mnkr. Prognosen är emellertid mycker osäker pga rådande pandemi. 
Covid-19 medför såväl intäktstapp som kostnadsökningar. Utbildningar och diverse övriga aktiviteter skjuts på 
framtiden, vilket kan innebära att vissa kostnadersposter är lägre än budget i år, men betydligt högre 2021 pga. 
uppdämda behov. Ackumulerade kostnader för covid-19 uppgår till 700 tkr. I prognosen upptas kostnader för 
covid-19 motsvarande drygt 1,5 mnkr.  
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Utvecklingsavdelningens driftredovisning 
 

 

Perioden Helår

Verksamhet/tkr

Intäkt                

Kostnad                

Netto

Utfall 2020 

jan-apr

Utfall 2019 

jan-apr

Helårs-budget 

2020

Bedömd 

Prognos 

helår

Avvikelse mot 

budget överskott+               

underskott -

Utfall helår 

2019

1) 12 Näringslivsenheten Intäkt -290 0 0 0 0 231
Kostnad -1 045 -1 356 -4 730 -4 730 0 -4 019
Varav personal -637 -1 075 -2 999 -2 999 0 -2 473
Netto -1 335 -1 356 -4 730 -4 730 0 -3 788

2) 40 Kultur- och fritidsadministration Intäkt 112 125 297 297 0 630
Kostnad -441 -59 -2 719 -2 719 0 -3 053
Varav personal -923 -837 0 0 0 -2 392
Netto -329 66 -2 422 -2 422 0 -2 423

3) 42 Fritidsanläggningar Intäkt 114 106 737 737 0 642
Kostnad -2 355 -1 964 -7 084 -7 084 0 -7 235
Varav personal 0 0 0 0 0 -1
Netto -2 241 -1 858 -6 347 -6 347 0 -6 593

4) 44 Övrig fritidsverksamhet Intäkt -125 522 90 90 0 390
Kostnad -1 563 -1 664 -5 437 -5 437 0 -5452
Varav personal -918 -844 -3 308 -3 308 0 -3049
Netto -1 688 -1 142 -5 347 -5 347 0 -5 062

5) 45 Stöd fritidsverksamhet Intäkt 0 0 0 0 0 0
Kostnad -1 309 -308 -2 485 -2 485 0 -2 584
Varav personal 0 0 0 0 0 0
Netto -1 309 -308 -2 485 -2 485 0 -2 584

6) 48 Stöd kulturverksamhet Intäkt 0 0 0 0 0 0
Kostnad -847 -796 -1 142 -1 142 0 -1124
Varav personal 0 0 0 0 0 0
Netto -847 -796 -1 142 -1 142 0 -1 124

7) 69 Kulturskola Intäkt 442 560 430 430 0 868
Kostnad -2 300 -2 382 -6 158 -6 158 0 -6 535
Varav personal -1 278 -1 276 -3 110 -3 110 0 -3 257

-1 858 -1 822 -5 728 -5 728 0 -5 667

8) 79 Stöd till föreningar Intäkt 0 0 0 0 0 0
Kostnad 1 186 1 702 -181 -181 0 -220
Varav personal 0 0 0 0 0 0
Netto 1 186 1 702 -181 -181 0 -220

9) 89 Stöd till föreningar Intäkt 0 0 0 0 0 0
Kostnad -3 -3 -2 -2 0 -3
Varav personal 0 0 0 0 0 0
Netto -3 -3 -2 -2 0 -3

10) 17 Varuhemsändningsverksamhet Intäkt 0 0 200 200 0 312
Kostnad -126 -158 -840 -840 0 -624
Varav personal 0 0 0 0 0 0
Netto -126 -158 -640 -640 0 -312

11) TOTALT Intäkt 253 1 313 1 754 1 754 0 3 073

Kostnad -8 803 -6 988 -30 778 -30 778 0 -30 849

Varav personal -3 756 -4 032 -9 417 -9 417 0 -11 172

Netto -8 550 -5 675 -29 024 -29 024 0 -27 776
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Kommentar till helårsprognos etc. 

 
1) Näringslivsenheten: prognos enligt budget.  

 

2) Kultur-och Fritidsadministration: prognos enligt budget. 
 

3) Fritidsanläggningar: prognos enligt budget. 
 

4) Övrig fritidsverksamhet: prognos enligt budget. 
 

5) Stöd fritidsverksamhet: prognos enligt budget. 
 

6) Stör Kulturverksamhet: prognos enligt budget. 
 

7) Kulturskola: prognos enligt budget. 
 

8) Stöd till föreningar: prognos enligt budget. 
 

9) Stöd till föreningar: prognos enligt budget. 
 

10) Varuhemsändningsverksamhet: prognos enligt budget. 
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Socialnämndens driftredovisning 
 

 

  

Perioden Helår

Verksamhet/tkr

Intäkt                

Kostnad                

Netto

Utfall 2020 

jan-apr

Utfall 2019 

jan-apr

Helårs-budget 

2020

Bedömd 

Prognos 

helår

Avvikelse mot 

budget               

överskott+ 

underskott -

Utfall helår 

2019

1) 75 Individ- och familjeomsorg Intäkt 6 649 16 697 15 876 18 196 2 320 42 634
Kostnad -33 773 -34 550 -83 356 -99 181 -15 825 -106 518
Varav personal -17 923 -20 544 -49 262 -52 512 -3 250 -57 159
Netto -27 124 -17 853 -67 480 -80 985 -13 505 -63 884

2) 76 Förvaltningsövergripande Intäkt 1 635 499 0 1 936 1 936 1 965
Kostnad -8 680 -9 291 -21 596 -23 482 -1 886 -22 807
Varav personal -6 757 -7 700 -18 494 -17 994 500 -18 595
Netto -7 045 -8 792 -21 596 -21 546 50 -20 842

3) 77-78 Äldreomsorg Intäkt 4 021 3 848 14 842 15 267 425 16 234
Kostnad -71 108 -65 048 -195 275 -203 019 -7 744 -200 805
Varav personal -61 295 -55 630 -167 326 -175 726 -8 400 -171 756
Netto -67 087 -61 200 -180 433 -187 752 -7 319 -184 571

4) 79 Stöd och omsorg, LSS Intäkt 3 353 2 516 15 691 13 924 -1 767 17 343
Kostnad -35 921 -34 219 -98 955 -111 464 -12 509 -109 514
Varav personal -25 257 -25 175 -69 875 -72 448 -2 573 -75 151
Netto -32 568 -31 703 -83 264 -97 540 -14 276 -92 171

5) 80 Hälso- och sjukvård Intäkt 454 357 1 355 1 436 81 1 374
Kostnad -11 053 -11 019 -31 211 -31 861 -650 -33 413
Varav personal -8 034 -8 409 -23 641 -23 641 0 23 656
Netto -10 599 -10 662 -29 856 -30 425 -569 -32 039

6) TOTALT Intäkt 16 112 23 917 47 764 50 759 2 995 79 550

Kostnad -160 535 -154 127 -430 393 -469 007 -38 614 -473 057

Varav personal -119 266 -117 458 -328 598 -342 321 -13 723 -299 005

Netto -144 423 -130 210 -382 629 -418 248 -35 619 -393 507
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Kommentar till helårsprognos etc. 

 

1) Individ- och familjeomsorg:  
Prognosen för Individ och familjeomsorgen är underskott på 13,505 mnkr. Största orsaken är placeringar av barn 
och ungdomar som ser ut att gå med ett underskott mot budget med 12,724 mnkr. Verksamheten Våld i nära 
relation går med ett underskott på 2,252 mnkr. Enheten Barn- och familj har pga. personalsituationen och arbetets 
karaktär tagit in konsulter vilket ger ett underskott på 1,872 mnkr. Placeringar Vuxna missbrukare ser i dagsläget ut 
att gå med ett överskott på 0,8 mnkr och placeringar inom Socialpsykiatrin ser budgeten ut att inte behöva 
användas. Verksamheten ensamkomna ser ut att ge ett överskott på 0,951 mnkr, orsaken är att individ och 
familjeomsorgen arbetat effektivt med omställningen av verksamheten. Integrationsenheten ser i dagsläget ut att få 
in budgeterade intäkter 2020 men inga överskott på intäktssidan som tidigare år. 
 

2) Förvaltningsövergripande verksamhet:  

Förvaltningsövergripande verksamhet ser ut att gå med ett överskott på socialnämndens konto med 50 tkr. 
 

3) Äldreomsorg:  
Vård- och omsorgsboende, prognosen är ett underskott på 3 mnkr. Det är ett extraordinärt ärende där personal 
behövs 24 timmar/dygn vilket ger en kostnader på 2,4 mnkr. Verksamheten Hemtjänst ser ut att gå med ett 
underskott på 4,970 mnkr. Orsaken är även här ett extraordinärt ärende, 40 timmar/dygn samt ökat antal 
hemtjänsttimmar. 
 

4) Stöd och omsorg:  
Stör och omsorg, LSS går med ett underskott på 14,276 mnkr De största orsakerna till det är personalkostnader på 
LSS-boende 2,198 mnkr, personlig assistans 7,881 och externa placeringar med 4,620 mnkr. Det saknas budget för 
5 ärende inom personlig assistans, LSS. 
 

5) Hälsa- och sjukvård:  

Orsaken till underskottet på 0,569 mnkr inom verksamheten Hälso- och sjukvård är ökade kostnader för 
sjukvårdsmaterial på 0,9 mnkr, verksamheten Rehabilitering ser ut att gå med ett överskott på 0,250 mnkr vilket 
beror på svårigheter att rekrytera fysioterapeuter.  
 

6) Socialnämndens totala resultat visar efter fyra månader på ett underskott med 35, 619 mnkr. 

I socialnämndens redovisning för april finns extrakostnaderna för covid-19. I dagsläget uppgår de till 1,823 mnkr 
av detta är 0,878 mnkr personalkostnader. 
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Barn- och Utbildningsnämndens driftsredovisning 
 

  

Perioden Helår

Verksamhet/tkr

Intäkt Kostnad 

Netto

Utfall 2020 

jan-apr

Utfall 2019 

jan-apr

Helårs-budget 

2020

Bedömd 

Prognos 

helår

Avvikelse mot 

budget överskott+ 

underskott -

Utfall helår 

2019

1) 60 Nämnd och kontor Intäkt 0 7 0 0 0 0
Kostnad -3 034 -4 015 -9 836 -9 536 300 -10 293
Varav personal -2 623 -3 206 -8 471 -8 024 447 -8 583
Netto -3 034 -4 008 -9 836 -9 536 300 -10 293

2) 62 Förskoleklass Intäkt 0 -5 0 200 200 368
Kostnad -3 282 -3 108 -8 748 -8 948 -200 -8 491
Varav personal -3 206 -3 057 -8 250 -8 160 90 -8 226
Netto -3 282 -3 113 -8 748 -8 748 0 -8 123

3) 63 Särskola Intäkt 0 0 0 0 0 43
Kostnad -2 715 -2 093 -6 852 -7 152 -300 -6 913
Varav personal -2 558 -2 029 -6 536 -6 844 -308 -6 692
Netto -2 715 -2 093 -6 852 -7 152 -300 -6 870

4) 64 Grundskola Intäkt 6 873 6 214 913 18 313 17 400 20 933
Kostnad -63 141 -61 273 -151 238 -169 638 -18 400 -169 289
Varav personal -46 675 -46 771 -105 650 -137 555 -31 905 -122 317
Netto -56 268 -55 059 -150 325 -151 325 -1 000 -148 356

5) 65 Gymnasiet Intäkt 6 772 6 378 12 620 17 620 5 000 18 104
Kostnad -31 596 -26 107 -76 318 -84 118 -7 800 -82 048
Varav personal -15 131 -15 270 -37 877 -39 562 -1 685 -40 005
Netto -24 824 -19 729 -63 698 -66 498 -2 800 -63 944

6) 66 Vuxenutbildning Intäkt 187 789 4 158 3 788 -370 3 868
Kostnad -7 018 -7 344 -17 407 -19 737 -2 330 -20 122
Varav personal -5 147 -5 725 -12 422 -12 846 -424 -15 097
Netto -6 831 -6 556 -13 249 -15 949 -2 700 -16 254

7) 67 Gymnasiesär Intäkt 0 0 0 0 0 0
Kostnad -1 811 -52 -3 000 -3 600 -600 -3 226
Varav personal -180 -48 0 -200 -200 -250
Netto -1 811 -52 -3 000 -3 600 -600 -3 226

8) 68 Campus Vimmerby Intäkt 126 82 42 92 50 270
Kostnad -2 084 -1 249 -5 302 -5 152 150 -4 287
Varav personal -813 -825 -3 220 -2 394 826 -2 107
Netto -1 958 -1 168 -5 261 -5 061 200 -4 017

9) 70 Pedagogisk omsorg Intäkt 58 47 100 150 50 175
Kostnad -343 -204 -600 -950 -350 -798
Varav personal 0 0 0 0 0 0
Netto -285 -157 -500 -800 -300 -623

10) 71 Förskola Intäkt 3 815 4 455 10 400 12 450 2 050 13 321
Kostnad -34 543 -33 452 -95 895 -96 745 -850 -97 359
Varav personal -25 281 -24 668 -69 349 -70 265 -916 -70 477
Netto -30 728 -28 996 -85 495 -84 295 1 200 -84 038

11) 72 Fritidshem Intäkt 1 387 1 905 4 027 4 527 500 5 371
Kostnad -6 726 -6 502 -17 380 -18 880 -1 500 -18 873
Varav personal -6 052 -5 966 -15 208 -16 368 -1 160 -17 075
Netto -5 338 -4 597 -13 353 -14 353 -1 000 -13 502

12) TOTALT Intäkt 19 219 19 871 32 259 57 140 24 880 62 453

Kostnad -156 292 -145 399 -392 577 -424 457 -31 880 -421 699

Varav personal -107 666 -107 566 -266 981 -302 218 -35 236 -290 829

Netto -137 073 -125 528 -360 318 -367 318 -7 000 -359 246 
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Kommentar till helårsprognos etc. 

 

1) Nämnd och förvaltning: klarar budgeten tom med ett litet överskott när vi säljer del av tjänst. (+0,3 mnkr) 
 

2) Förskoleklassverksamheten: klarar budgeten trots fler elevassistenter är budget. 
 

3) Särskolan: kommer inter klara budgeten i denna prognos osäkert hur kostnader blir till hösten. (-0,3 mnkr) 
 

4) Grundskolan: kan komma att överskrida budget med 1,0 mnkr. Elevtalen ser ut att vara relativt konstant under 
året. Budgeten är förstärkt jämfört med 2019. Det finns fortfarande många elever med behov av extra stöd som har 
mer kostnader än budget. 
 

5) Gymnasiet: kan komma att redovisa underskott vid årets slut med 2,8 mnkr. Interkommunal ersättning står för 4,3 
mnkr. Totalt inte fler elever i andra gymnasieskolor men det är flera som valt naturbruk. Naturbruk kostar dubbelt 
så mycket som ett vanligt program gör. Vimmerby gymnasium håller budget. 
 

6) Vuxenutbildningen: kommer att överskrida budget med 2,7 mnkr även om vi försöker anpassa kostnader till 
budget sp växer både grundvux och sfi verksamheten. Mindre statsbidrag än tidigare. Budgeten är förstärkt jämfört 
med 2019, men inte tillräckligt. Krav på medfinansiering med 50% har dragits tillbaka. Det medför mer statsbidrag 
dock osäkert hur mycket, i denna prognos ca 0,5 mnkr. 
 

7) Gymnasiesärs: budget för interkommunala ersättningar håller inte när ledsagare i skolskjuts tillkommer. Dessutom 
ser det ut att bli fler gymnasiesärelever till hösten. Hultsfreds krav på ersättning för elevassistenter ökar 
underskottet ytterligare. Totalt underskottet i denna prognos är 0,6 mnkr. 
 

8) Campus Vimmerby: kan komma att redovisa överskott. (+0,2 mnkr) 
 

9) Pedagogisk omsorg: finns i Lilla Sverigebyn, Målen i fristående form. Det finns budget men den ser ut att 
överskridas. (-0,3 mnkr) 
 

10) Förskolan: kan klara budgeten när mer föräldraavgifter och avgiftskontrollen för 2018 genomförts. Barnantalet 
minskar då antalet födda 2019 blev 150 i Vimmerby. Det planeras att stänga Bullerbyns förskola från augusti, det 
medför minskade kostnader på ca 1,1 mnkr 2020. 
 

11) Fritidshemmen: kan komma att redovisa ett underskott på 1,0 mnkr. Fler elever i verksamheten än vi har budget, 
Kyrkans fritids har 40 barn mot budgeterat 30. 
 

12) Ett resultat på minus 7,0 mnkr kan komma att redovisas det finns dock en del osäkerhet i prognosen. Statsbidrag 
är inte budgeterade. För lärarlönelyft och förstelärare är stb ca 6,0 mnkr per år. Likvärdighetsbidraget är ca 9,4 
mnkr för 2020 och lärarassistansbidraget 0,7 mnkr. 
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Valnämndens driftredovisning 
 

 

 

Kommentar till helårsprognos etc. 

 

1) Valnämnden: prognos enligt budget. 
 

 

  

Verksamhet/tkr

Intäkt                

Kostnad                

Netto

Utfall 2020 

jan-apr

Utfall 2019 

jan-apr

Helårs-budget 

2020

Bedömd 

Prognos  

utfall helår

Avvikelse mot 

budget överskott+ 

underskott -

Utfall helår 

2019

1) 09 Valnämnden Intäkt 0 381 0 0 0 396
Kostnad -9 -625 -75 -75 0 -816
Varav personal 0 -104 -40 -40 0 -703
Netto -9 -244 -75 -75 0 -420

2) TOTALT Intäkt 0 381 0 0 0 396

Kostnad -9 -625 -75 -75 0 -816

Varav personal 0 -104 -40 -40 0 -703

Netto -9 -244 -75 -75 0 -420

Perioden Helår
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Revisorernas driftredovisning 
 

 

 

Kommentar till helårsprognos etc. 

 

1) Revisorerna: prognos enligt budget. 

  

 

  

Verksamhet/tkr

Intäkt                

Kostnad                

Netto

Utfall 2020 

jan-apr

Utfall 2019 

jan-apr

Helårs-budget 

2020

Bedömd 

Prognos 

helår

Avvikelse mot 

budget                

överskott+ 

underskott -

Utfall helår 

2019

1) 00 Revisorerna Intäkt 0 0 0 0 0 0
Kostnad -65 -113 -886 -886 0 -885
Varav personal -65 -98 -285 -285 0 -267
Netto -65 -113 -886 -886 0 -885

2) TOTALT Intäkt 0 0 0 0 0 0

Kostnad -65 -113 -886 -886 0 -885

Varav personal -65 -98 -285 -285 0 -267

Netto -65 -113 -886 -886 0 -885

Perioden Helår
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Miljö- och byggnadsnämndens driftredovisning 
 

 
 
 
Kommentar till helårsprognos etc. 
Beräknat resultat mot budget: Nämnd ± 0 tkr och verksamhet -84 tkr. 
I uppföljningen beräknas fördelningen lika mellan Vimmerby och Hultsfred men vid årets slut fördelas det faktiska resultatet 
enligt en fördelningsnyckel som bygger på intäkter, antal ärenden samt befolkningsmängd i respektive kommun. 

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc. 

Nuvarande situation med Coronavirus och Covid-19 har starkt präglat nämndens verksamhet: digitaliseringstaken av 
arbetssätt, möten och utbildning har ökat väsentligt under året. Planerad tillsyn och kontroll är förändrad och delvis 
begränsad. 

Avstämning av måluppfyllelse 

Invånare och brukare; Insikt – det finns ännu inga resultat för service 2020. Verksamhet och medarbetare: utfall 
sjukfrånvaron januari – april 1,19%, ligger under målnivå. Utveckling: rankning Aktuell hållbarhet – rankingen 2020 ej 
presenterad ännu. 

 

 

  

Perioden Helår

Verksamhet/tkr

Intäkt                

Kostnad                

Netto

Utfall 2020 

jan-apr

Utfall 2019 

jan-apr

Helårs-budget 

2020

Bedömd 

Prognos helår

Avvikelse mot 

budget  överskott+ 

underskott -

Utfall helår 

2019

1) 81 Driftbidrag samverkanIntäkt 0 0 0 0 0 0
Kostnad* -2 755 210 -8 264 -8 348 -84 -8 712
Varav personal 0 0 0 0 0 0
Netto -2 755 210 -8 264 -8 348 -84 -8 712

81 Arvoden nämnden Intäkt 0 0 0 0 0 0
Kostnad -144 -153 -370 -370 0 -392
Varav personal -144 -153 -370 -370 0 -392
Netto -144 -153 -370 -370 0 -392

11) TOTALT Intäkt 0 0 0 0 0 0

Kostnad -2 899 57 -8 634 -8 718 0 -9 104

Varav personal -144 -153 -370 -370 0 -392

Netto -2 899 57 -8 634 -8 718 0 -9 104

*Utfall 2019: faktura för samverkan jan-april 2 717 tkr bokförs i maj och därför inte 
med i ovanstående utfall.
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Överförmyndarverksamhetens driftredovisning 
 

 

 

Kommentar till helårsprognos etc. 

1) Prognosen visar ett överskott på 570 tkr mot budget. Överskottet beror på dels på e-tjänster till god man samt nytt 
verksamhetssystem som skulle enligt planering införas 2020 men som ej kommer att genomföras pga. 
personalbrist. Det finns också en stor eftersläpning av granskning och handläggning av ärenden, pga. 
personalsituationen, vilket gör att utbetalning av arvoden till gode män har blivit försenad. En reservpott på 260 tkr 
finns med i budgetramen som beräknas bli oförbrukat. 

 

  

Perioden Helår

Verksamhet/tkr

Intäkt                

Kostnad                

Netto

Utfall 2020 

jan-apr

Utfall 2019 

jan-apr

Helårs-budget 

2020

Bedömd 

Prognos 

helår

Avvikelse mot 

budget                 

överskott+ 

underskott -

Utfall helår 

2019

1) 09 Överförmyndare Intäkt 821 1 005 3 285 2 419 -866 2 296
i samverkan Kostnad -1 017 -1 503 -5 418 -3 982 1 436 -3 966

Varav personal -887 -1 384 -4 093 -2 972 1 121 -3 556
Netto -196 -498 -2 133 -1 563 570 -1 670

Intäkt 821 1 005 3 285 2 419 -866 2 296

Kostnad -1 017 -1 503 -5 418 -3 982 1 436 -3 966

Varav personal -887 -1 384 -4 093 -2 972 1 121 -3 556

Netto -196 -498 -2 133 -1 563 570 -1 670
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Finansförvaltningens driftredovisning 
 

 

 

Kommentar till helårsprognos etc. 

 

1) Bedömning att oförutsedda medel kommer gå enligt budget. 

2) Pensioner beräknas gå enligt budget. 

3) Kalkylerade kapitalkostnader beräknas gå enligt budget. 

4) Avskrivningar beräknas gå enligt budget. 

5) Kommunalskatt och generella statsbidrag beräknas göra ett underskott gentemot budget med 790 tkr. Minskar invånarantal 
med 117 under år 2019. 

6) Finansiella intäkter beräknas bli 10 mnkr lägre än budgeterat, beroende på börsen och placeringar via KLP. 

7) Finansiella kostnader beräknas bli som budgeterat. 

8) Bedöms inte bli några extraordinära intäkter. 

Perioden Helår

Verksamhet/tkr

Intäkt               

Kostnad               

Netto

Utfall 2020 

jan-apr

Utfall 2019 

jan-apr

Helårs-budget 

2020

Bedömd Prognos 

helår

Avvikelse mot 

budget överskott+ 

underskott -

Utfall helår 

2019

1) 06 Ofördelad budget Intäkt 0 0 0 0 0 0
Kostnad 0 0 -4 475 -4 475 0 0
Varav personal 0 0 0 0 0 0
Netto 0 0 -4 475 -4 475 0 0

2) 90 Pensioner Intäkt 16 434 15 461 37 928 37 928 0 40 485
Kostnad -9 799 -8 753 -62 000 -62 000 0 -57 197
Varav personal -9 742 -8 715 -62 000 -62 000 0 -57 159
Netto 6 635 6 708 -24 072 -24 072 0 -16 712

3) 91 Kalkylerade kapitalkostnader Intäkt 0 0 0 0 0 0
Kostnad 14 822 14 107 43 850 43 850 0 43 857
Netto 14 822 14 107 43 850 43 850 0 43 857

4) 96 Avskrivningar Intäkt 0 0 0 0 0 0
Kostnad -11 159 -10 558 -33 428 -33 428 0 -31 094
Netto -11 159 -10 558 -33 428 -33 428 0 -31 094

Summa centrala nettokostnader 10 298 10 257 -18 125 -18 125 0 -3 949

5) 92 Kommunalskatt och generella Intäkt 334 156 323 054 1 000 199 999 409 -790 933 424
Statsbidrag Kostnad 0 0 0 0 0 0

Varav personal 0 0 0 0 0 0
Netto 334 156 323 054 1 000 199 999 409 -790 933 424

6) 94 Finansiella intäkter Intäkt 7 506 9 185 25 600 15 600 -10 000 27 400
Kostnad -27 519 0 0 0 0
Varav personal 0 0 0 0 0 0
Netto -20 013 9 185 25 600 15 600 -10 000 27 400

7) 95 Finansiella kostnader Intäkt 0 0 0 0 0 0
Kostnad -3 483 -3 051 -13 600 -13 600 0 -14 031
Netto -3 483 -3 051 -13 600 -13 600 0 -14 031

8) 97 Extraordinära intäkter Intäkt 0 0 0 0 0
Kostnad 0 0 0 0 0
Netto 0 0 0 0 0 0

Summa finansiering 310 660 329 188 1 012 199 1 001 409 -10 790 946 793

320 958 339 445 994 074 983 284 19 942 844

Perioden Helår

Intäkt             

Kostnad             

netto

Utfall 2020 

jan-apr

Utfall 2019 

jan-apr

Helårs-budget 

2020

Bedömd Prognos 

helår

Avvikelse mot 

budget överskott+ 

underskott -

Utfall helår 

2019

Intäkt 358 096 347 700 1 063 727 1 052 937 -10 790 1 001 309

Kostnad -37 138 -8 255 -69 653 -69 653 0 -58 465

Varav personal -9 742 -8 715 -62 000 -62 000 0 -57 159
Netto 320 958 339 445 994 074 983 284 -10 790 942 844





















































Delårsrapport januari-april 2020

tkr
Enligt bokföring

Rörelsens intäkter 2020-04-30

Hyresintäkter 31 064
Outhyrda objekt -712
Övriga förvaltningsintäkter (inkl övr rörelseint.) 45
S:a nettoomsättning 30 397

Rörelsens kostnader
Driftkostnad -16 467
Underhåll enl plan -2 404
Underhåll utöver plan -2 831
Fastighetsskatt/fastighetsavgift -567
Avskrivningar -4 827
Bruttoresultat 3 301

Centrala administrations- och
försäljningskostnader -2 308
Övriga rörelseintäkter 5 273
Övriga rörelsekostnader -5 018
Rörelseresultat 1 248

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper 
och fordringar som är anläggnings-
tillgångar.
Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter. 7
Borgensavgift. -498
Räntekostnader och liknande . -812
Periodens resultat -55



Delårsrapport  2020-04-30

Hyresintäkterna är jämnt fördelade över hela året 2020. 
Hyreshöjningen är från 1 april.  (1.494.000 kr)  2,25 %.

Driftskostnader:  I nuläget följer kostnaderna bra mot budget.

Underhåll enligt plan. Följer budget.

Underhåll utöver plan.  Ligger bra i förhållande till budget.

Sidoverksamheterna går hittills   +255 kkr.

Räntekostnad:  Budgeten för räntorna är jämnt fördelat över året.
En beräknad snittränta för år 2020 är 1,30% .
Detta kan ändras beroende på ev nyupplåning efter sommaren. 

Prognos

Hyresintäkterna beräknas gå ungefär enligt lagd budget. 

Outhyrt beräknas idag enligt budget.

Driftskostnader:  Beräknas att följa budget men reserverar oss för ev
ökade kostnader på reparationer.
Även att det kan komma en justering av uppvärmning, beroende på klimat.

Avskrivningar:  Beräknas följa budget.

Räntekostnader:  Budgeten är lagd efter en snittränta på 1,30 % för år 2020.  
Internlimiten är upp till minus 30 mnkr. Det troliga är att det blir nyupplåning
efter sommaren. Då ökar räntekostnaden och även borgensavgiften. 

Prognos, resultat:  Vinst ca 200 kkr.



Investering och finansiering

*  Investering under perioden uppgår till 2.308 tkr

*  Totala låneskulden uppgår till 299 mnkr



























































































































 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2020-03-17 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 95 Dnr 2019/000608 109 

Motion om språkkrav inom äldreomsorgen 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, i enlighet med socialnämndens beslut, att 
kommunfullmäktige avslår motionen.  
 

Sammanfattning 
Anneli Jakobsson (SD) har lämnat in en motion om språkkrav. Socialnämn-
den har 2019-12-04 fått motionen för beredning från Kommunfullmäktige. 
 

Anneli Jakobsson föreslår att kommunen följer Socialstyrelsens rekommen-
dationer om svenska som andraspråk på gymnasienivå för att komma ifråga 
för anställning. Hon föreslår även att kommunen utreder de resursmässiga 
förutsättningarna för att ge de nyanlända med bristande språkkunskaper en 
utbildning som motsvarar Socialstyrelsens rekommendation. 
 

Sverigedemokraterna, däribland Anneli Jakobsson, lämnade även 2018-08-
27 in motion till kommunfullmäktige om språkkrav. Motionen remitterades 
till socialnämnden som svarade 2018-12-13. Socialnämndens svar samt 
socialchefens tjänsteskrivelse från 2018-11-19 utgör, tillsammans med  
tjänsteskrivelse från 2020-01-20, underlag för beslutet. 
 

Vid FÖSAM 2020-02-03 ställer sig Kommunal och Vision bakom 
socialchefens tjänsteskrivelse och förslaget att avslå motionen.  
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-25, § 33 
Protokollsutdrag socialnämnden 2020-02-13, § 9, Svar på motion om 
språkkrav 
Motion om språkkrav från (SD). Vimmerby 21/11-2019 
Tjänsteskrivelse - förslag till svar på motionen, 2020 Id 27967 
Tjänsteskrivelse - förslag till svar på motionen, 2018 Id 26433 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2020-03-17 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
___________________    



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2020-02-13 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 9 Dnr 2019/000364 109 

Svar på motion om språkkrav  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
Socialnämnden antar socialchefens förslag till svar som nämndens eget svar 
på motionen. 
 

Reservation 
Anneli Jakobsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning 
Anneli Jakobsson (SD) har lämnat in en motion om språkkrav. Socialnämnden har 
2019-12-04 fått motionen för beredning från Kommunfullmäktige. 
 
Anneli Jakobsson föreslår att kommunen följer Socialstyrelsens rekommendationer  
om svenska som andraspråk på gymnasienivå för att komma ifråga för anställning.  
Hon föreslår även att kommunen utreder de resursmässiga förutsättningarna för att  
ge de nyanlända med bristande språkkunskaper en utbildning som motsvarar Social-
styrelsens rekommendation. 
 
Sverigedemokraterna, däribland Anneli Jakobsson, lämnade även 2018-08-27 in 
motion till kommunfullmäktige om språkkrav. Motionen remitterades till social-
nämnden som svarade 2018-12-13. Socialnämndens svar samt socialchefens 
tjänsteskrivelse från 2018-11-19 utgör, utöver dagens tjänsteskrivelse, underlag  
även denna gång. 
 
Vid FÖSAM 2020-02-03 ställer sig Kommunal och Vision bakom socialchefens 
tjänsteskrivelse och förslaget där att avslå motionen.  
 
Språkkrav diskuteras av socialnämndens ledamöter. 
 
 



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2020-02-13 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Förslag till beslut 
1. Anneli Jakobsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

 
2. Tomas Peterson (M) yrkar avslag på motionen och att socialnämnden  

ska anta socialchefens tjänsteskrivelse som nämndens eget svar på 
motionen.      
 

Beslutsgång 
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att socialnämnden  
avslår motionen och att socialnämnden anta socialchefens tjänsteskrivelse  
som nämndens eget svar på motionen.  
 

Beslutsunderlag 
Motion om språkkrav inom äldreomsorgen. Id 27968. 
Kommunfullmäktiges beslut om beredning av socialnämnden. Id 27965. 
Tjänsteskrivelse - förslag till svar på motionen. Id 27967.  
Remissvar från socialnämnden 2018-12-13, § 99, över motion med likartat 
innehåll. Id 26740. 
Tjänsteskrivelse 2018 från socialchef Anette Nilsson om denna tidigare 
motion. Id 26433. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige      
 
___________________ 
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 Socialnämnden  

 

Motion om språkkrav från Sverigedemokraterna, Anneli 
Jakobsson  

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
Motivering 
Språket är viktig nyckel in i samhället och att behärska svenska i tal och skrift  
främjar en bra integration. Det finns dock flera olika sätt att bedöma språkkunskap.  
Kurs D inom SFI kan inte vara avgörande för en anställning och inte heller svenska  
som andraspråk på gymnasienivå. I övrigt vidhåller socialnämnden de motiveringar  
som nämnden angav i sitt remissvar 2018-12-13.  

Ärendet 
 

Bakgrund 
Den aktuella motionen  

Anneli Jakobsson (SD) har lämnat in en motion om språkkrav. Socialnämnden har  
2019-12-04 fått motionen för beredning från Kommunfullmäktige. 
 
Anneli Jakobsson skriver i sin motion att det inom äldreomsorgen arbetar många  
nyanlända, som visserligen gör en stor insats men som inte behärskar svenska i tal  
och skrift. Den som behöver omsorg är i behov av en bra kommunikation så att  
man förstår vad personalen säger. Personalen behöver också förstå omsorgstagarens 
behov och vad den enskilde vill förmedla. Arbetsmiljömässigt bör det också bli 
betungande för den ordinarie personalen när kommunikationen inte fungerar. 
 
Anneli Jakobsson föreslår att kommunen följer Socialstyrelsens rekommendationer,  
som är svenska som andraspråk på gymnasienivå, för att komma ifråga för anställning. 
Hon föreslår även att kommunen utreder de resursmässiga förutsättningarna för att  
ge de nyanlända med bristande språkkunskaper en utbildning som motsvarar Social-
styrelsens rekommendation. 
 
Tidigare motion om språkkrav från augusti 2018 
Sverigedemokraterna, däribland Anneli Jakobsson lämnade även 2018-08-27 in 
motion till kommunfullmäktige om språkkrav. Sverigedemokraterna föreslog då 
kommunfullmäktige besluta att det ska krävas kunskaper på minst kurs D i SFI  
för att komma ifråga för en anställning och likaså att för att få arbeta ensam inom 
äldreomsorgen ska krävas kunskaper i svenska på minst kurs D i SFI.  
Motionen remitterades till socialnämnden som svarade 2018-12-13. I sitt remissvar 
föreslog socialnämnden avslag med motiveringen att det finns flera olika sätt att  
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bedöma språkkunskap och att kurs D inom SFI inte kan vara avgörande för en  
anställning.  
 
Socialnämnden höll med motionsställarna om att en viktig nyckel in i samhället är  
att behärska svenska i tal och skrift och att detta främjar en bra integration. Nämnden 
betonade att möjligheten att komma ut på en arbetsplats är viktig för att utveckla 
kunskaperna i svenska språket, och det kan förkorta tiden för nyanlända att komma 
ut på arbetsmarknaden och i egen försörjning. 
 
Socialnämnden framhöll att äldreomsorgen är i stort behov av att kunna rekrytera  
tillräckligt med medarbetare. Nämnden skulle inte klara sin personalförsörjning  
och att utföra äldreomsorg utan att ta tillvara på de nyanlända som finns i vår  
kommun. Verksamheten har allt fler medarbetare med annat modersmål än svenska 
och oftast fungerar det mycket väl.  
 
Socialnämnden såg också att det blir fler brukare som har ett annat språk och då  
är det en fördel att ha medarbetare som kan andra språk än svenska.  
 
Nämnden ställde sig också bakom innehållet i min tjänsteskrivelse, daterad  
2018-11-19.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25 att avslå motionen med den motivering  
som framgick av socialnämndens remissyttrande. Se ovan.  
 
 

Bedömning  
Socialnämnden besvarade en motion om språkkrav för cirka ett år sedan och nämndens  
svar samt min tjänsteskrivelse från 2018-11-19 kan ugöra underlag även denna gång. 
 
När det gäller förslaget att utreda resursmässiga förutsättningar för att ge nyanlända  
med bristande språkkunskaper en utbildning som motsvarar Socialstyrelsen  
rekommendationer så saknas det resurser både för utredningen och anordnande av  
utbildning inom socialnämndens ram.  
 
Utredning av eller anordnande av utbildning faller heller inte inom socialnämndens 
ansvarsområde utan det finns ett etablerat utbildningssystem i Sverige.  
 
Socialnämndens uppdrag är att bedriva socialtjänst och hälso- och sjukvård och är  
givetvis i stort behov av utbildad personal.  
 
I ett anställningsförfarande görs alltid en individuell bedömning om den sökande  
kan klara arbetsuppgifterna. Socialförvaltningen gör till exempel ett enklare  
språktest innan anställning sker.  
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Socialförvaltningen har samtidigt ett ansvar att organisera och fördela arbetet så  
att språkhinder minimeras och inte utgör en fara för vården och omsorgen om den  
enskilda. Semesterperioden innebär särskilt stora svårigheter på hur verksamheten  
organiseras.  
 

Beslutsunderlag 
Motion om språkkrav inom äldreomsorgen. Id 27968. 
Kommunfullmäktiges beslut om beredning av socialnämnden. Id 27965.  
Remissvar från socialnämnden 2018-12-13, § 99, över motion med likartat  
innehåll. Id 26740. 
Tjänsteskrivelse från socialchef Anette Nilsson om denna tidigare motion. Id 26433. 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Anette Nilsson  
Socialchef   
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Vimmerby 21/11-2019 
 
Motion om språkkrav 
 
Allt fler blir äldre och en del av oss kommer att behöva omsorg.  Inom äldreomsorgen arbetar många 
av våra nyanlända som visserligen gör en stor insats för samhället men som inte behärskar vårt språk 
i tal och skrift. När man kommer till vårt land så måste man lära sig att prata samt skriva svenska. 
Detta är nyckeln in i samhället. Den som behöver omsorg är i behov av en bra kommunikation så att 
man förstår vad personalen säger och att personalen förstår omsorgstagarens behov och vad den 
enskilde vill förmedla. Arbetsmiljömässigt bör det också bli betungande för den ordinarie personalen 
när kommunikationen inte fungerar. I Vimmerby kommun är det viktigare att tillsätta platser än att 
personalen talar svenska. Socialstyrelsen rekommenderar svenska som andraspråk på gymnasienivå 
för att komma ifråga för anställning vilket vi Sverigedemokrater tycker är en självklar 
rekommendation till kommunerna 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar sverigedemokraterna på att kommunfullmäktige beslutar 
 
Att kommunen följer socialstyrelsens rekommendationer, svenska som andraspråk på gymnasienivå 
för att komma ifråga för anställning. 
 
Att kommunen utreder de resursmässiga förutsättningarna för att ge de nyanlända med bristande 
språkkunskaper en utbildning som motsvarar socialstyrelsens rekommendation, svenska som 
andraspråk på gymnasienivå 
 
Sverigedemokraterna/Anneli Jakobsson 
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§ 205 Dnr 2019/000612 109 

Motion om stadsnära odling i Vimmerby kommun 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen 
om stadsnära odling 
 

Ärendet 
Jacob Kant (V) har lämnat in en motion (id 68881) om stadsnära odling i 
Vimmerby kommun. I motionen beskrivs projektet Stadsnära odling i Göte-
borgs kommun, syftandes till bland annat biologisk mångfald, rekreation, 
sociala mötesplatser och närproducerad mat framställd genom ekologiska 
principer. Två av de centrala delarna i projektet är Bostadsnära odling 
(privatpersoner tillgängliggör t ex sin trädgård för odlare) och Stadsbruk 
(kommunen iordningställer och arrenderar ut mark för odling och på sikt 
låter odlare köpa loss odlingsmarken). 
 

I motionen framhåller Jacob Kant (V) att det tidigare drivits ett odlings-
projekt i Vimmerby på fastigheten Uven. Med lärdomar från detta samt 
inspiration från Göteborgs projekt Stadsnära odling anses att både 
ekonomisk och ekologisk nytta kan skapas för Vimmerby kommun.   
 
Aktuell situation 

2019-12-17 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott ge samhällsbyggnads-
avdelningen i uppdrag att bereda förslag till ovan nämnda motion. Uppdraget 
tilldelades gatukontorets mark- och exploateringsingenjör januari 2020. En 
markinventering har genomförts för att bedöma vilka förutsättningar som 
finns för stadsnära odling i Vimmerby tätort. Efter granskning och utvärde-
ring har man kunnat konstatera att det i dagsläget inte finns något markom-
råde, varken resurs- eller storleksmässigt, att avvara för ändamålet. I motion-
en framhålls att det tidigare drivits ett odlingsprojekt i Vimmerby på fastig-
heten Uven (Uven 7). Då Uven 7 ägs av Vimarhem AB och det finns en 
pågående diskussion om fastighetens framtida bruk bedöms den inte som ett 
aktuellt objekt för ändamålet. 
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Möjligheten huruvida projektet skulle vara genomförbart om man gjorde det 
mer småskaligt har också undersökts. Sett ur enbart markperspektiv och utan 
hänsyn till yttre faktorer finns ett markområde som bedöms lämpligt för 
ändamålet. Markområdet är en del av fastigheten Vimmerby 3:5. Arealen 
omfattar ca 0,8 hektar och ligger i anslutning till Stångån, se kartskiss id 
70232 samt ortofoto id 70234. Markområdet går inte i konflikt med 
kommunens arbete kring förnyad översiktsplan men möter hinder från flera 
yttre faktorer, såsom enskilda, allmänna och ekonomiska intressen. Följande 
redogörelse klargör dessa: 
 
1. Enskilda och allmänna intressen 
 Det är mycket svårt att hitta en trafiklösning utan att behöva inkräkta på 

flera andra fastighetsägares marker i intilliggande bostadsområde. 
 

 Med hänsyn till intilliggande bostadsområde kan ett odlingsprojekt likt 
detta komma att bidra med ökad trafik, ljudnivå och aktivitet i området. 
 

 Projektet bedöms ha ett kommersiellt syfte, vilket kan göra det svårt för 
Kommunen att gå in och stödja då det kan klassas som subvention. 
Kommunen kan då även komma att behöva gå in och stödja/hjälpa andra 
aktörer på liknande sätt. Något som också bedöms klokt att undersöka är 
hur övriga lantbrukare och odlare i Vimmerby kommun skulle ställa sig 
till detta. 
 

 Vimmerby Energi & Miljö AB har VA-ledningar inom markområdet som 
ska tas hänsyn till och som ska fortsätta vara åtkomliga, se tidigare 
nämnda kartskiss id 70232 samt ortofoto id 70234. 

 
2. Ekonomiska intressen 
 Markområdet bedöms ha gång- och cykelavstånd från centrum men har 

ingen tillfartsväg. Det måste också finnas möjlighet att använda andra 
transportmedel, såsom bil eller andra fordon. För att kunna ta sig till 
markområdet behöver tillfartsväg och parkeringsplatser med vändplan 
uppföras. På grund av utrymmesbrist behöver dessa inrymmas inom 
markområdets totalareal på ca 0,8 ha. Samtliga delar behöver även 
tillgänglighetsanpassas. 
 

 Inköp, frakt och uppförande av redskapsbodar samt bygglov för dessa (på 
grund av strandskydd Stångån). 
 

 VA (vatten och avlopp). 
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 Inköp, frakt och uppförande av belysning för tillfartsväg, 
parkeringsplatser och odlingsområde. 
 

 Inköp, frakt och uppförande av toaletthus samt bygglov för detta (på 
grund av strandskydd Stångån). 
 

 Strandskyddsdispens (på grund av Stångån) med anledning av uppförande 
av redskapsbodar, parkeringsplatser och toaletthus. 
 

 Drift- och underhållskostnader för tillfartsväg, parkeringsplatser och 
vändplan. 
 

 Iordningställande av odlingsområde (röjning, gallring, urgrävning, 
påfyllnad av odlingsbar jord etc.). 
 

 Tillsyn, städning samt övergripande drift och underhåll av toaletthus och 
odlingsområde. 
 

 Då projektets avsikt är att Kommunen iordningställer och arrenderar ut 
marken skulle det resultera i ökad administrativ belastning i form av 
avtalsupprättande, avtalshantering, förvaltande, fakturering m.m. 

 
En total kostnadsbedömning är i dagsläget svår att göra då det är många 
kostnadsposter att ta hänsyn till, men en kostnadsbedömning för enbart 
uppförande av tillfartsväg med mindre parkering samt iordningsställande av 
odlingsområde har kunnat sammanställas med hjälp av Gatukontorets 
gatuingenjör: 
 
 Uppförande av tillfartsväg med mindre parkering: ca 230 000 kr exkl. 

asfaltering och belysning 
 

 Iordningsställande av odlingsområde (röjning, vegetationsavtagning, 
ogräsbekämpning, plöjning/harvning, jordförbättring, gödning m.m.): ca 
320 000 kr. Övriga kostnadsposter att ta hänsyn till anges under ”2. 
Ekonomiska intressen”. 

 
Bedömning 

Projektets syfte bedöms vara nyttofullt men de resurser och förutsättningar 
en storkommun som Göteborg har är svåra att applicera på en mindre 
kommun som Vimmerby. Stadsnära odling bedöms i dagsläget inte vara 
genomförbart i Vimmerby kommun. 
 
Finansiering 

Förslaget kräver ingen finansiering 
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag SBU 2020-05-05, § 41, Motion om stadsnära odling i 
Vimmerby kommun 
Motion om stadsnära odling, id 68881 
Tjänsteskrivelse - Om stadsnära odling i Vimmerby kommun, yttrande 
Kartskiss, del av Vimmerby 3:5, id 70232 
Ortofoto, del av Vimmerby 3:5, id 70234 

 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
___________________     
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§ 41 Dnr 2019/000612 109 

Motion om stadsnära odling i Vimmerby kommun 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen om stadsnära odling 
 

Sammanfattning 
Jacob Kant (Vänsterpartiet, V) har lämnat in en motion (id 68881) om 
stadsnära odling i Vimmerby kommun. I motionen beskrivs projektet 
Stadsnära odling i Göteborgs kommun, syftandes till bland annat biologisk 
mångfald, rekreation, sociala mötesplatser och närproducerad mat framställd 
genom ekologiska principer. Två av de centrala delarna i projektet är 
Bostadsnära odling (privatpersoner tillgängliggör t.ex. sin trädgård för 
odlare) och Stadsbruk (kommunen iordningställer och arrenderar ut mark för 
odling och på sikt låter odlare köpa loss odlingsmarken). 
I motionen framhåller Jacob Kant (V) att det tidigare drivits ett 
odlingsprojekt i Vimmerby på fastigheten Uven. Med lärdomar från detta 
samt inspiration från Göteborgs projekt Stadsnära odling anses att både 
ekonomisk och ekologisk nytta kan skapas för Vimmerby kommun.   
 
Aktuell situation 
2019-12-17 beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott ge 
Samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att bereda förslag till ovan nämnda 
motion. Uppdraget tilldelades gatukontorets mark- och exploateringsingenjör 
januari 2020.En markinventering har genomförts för att bedöma vilka 
förutsättningar som finns för stadsnära odling i Vimmerby tätort. Efter 
granskning och utvärdering har man kunnat konstatera att det i dagsläget inte 
finns något markområde, varken resurs- eller storleksmässigt, att avvara för 
ändamålet. I motionen framhålls att det tidigare drivits ett odlingsprojekt i 
Vimmerby på fastigheten Uven (Uven 7). Då Uven 7 ägs av Vimarhem AB 
och det finns en pågående diskussion om fastighetens framtida bruk bedöms 
den inte som ett aktuellt objekt för ändamålet. 
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Möjligheten huruvida projektet skulle vara genomförbart om man gjorde det 
mer småskaligt har också undersökts. Sett ur enbart markperspektiv och utan 
hänsyn till yttre faktorer finns ett markområde som bedöms lämpligt för 
ändamålet. Markområdet är en del av fastigheten Vimmerby 3:5. Arealen 
omfattar ca 0,8 hektar och ligger i anslutning till Stångån, se kartskiss id 
70232 samt ortofoto id 70234. Markområdet går inte i konflikt med 
Kommunens arbete kring förnyad översiktsplan men möter hinder från flera 
yttre faktorer, såsom enskilda, allmänna och ekonomiska intressen. Följande 
redogörelse klargör dessa: 
 
1. Enskilda och allmänna intressen 
-Det är mycket svårt att hitta en trafiklösning utan att behöva inkräkta på 
flera andra fastighetsägares marker i intilliggande bostadsområde. 
-Med hänsyn till intilliggande bostadsområde kan ett odlingsprojekt likt detta 
komma att bidra med ökad trafik, ljudnivå och aktivitet i området. 
-Projektet bedöms ha ett kommersiellt syfte, vilket kan göra det svårt för 
Kommunen att gå in och stödja då det kan klassas som subvention. 
Kommunen kan då även komma att behöva gå in och stödja/hjälpa andra 
aktörer på liknande sätt. Något som också bedöms klokt att undersöka är hur 
övriga lantbrukare och odlare i Vimmerby kommun skulle ställa sig till detta. 
-Vimmerby Energi & Miljö AB har VA-ledningar inom markområdet som 
ska tas hänsyn till och som ska fortsätta vara åtkomliga, se tidigare nämnda 
kartskiss id 70232 samt ortofoto id 70234. 
 
2. Ekonomiska intressen 
-Markområdet bedöms ha gång- och cykelavstånd från centrum men har 
ingen tillfartsväg. Det måste också finnas möjlighet att använda andra 
transportmedel, såsom bil eller andra fordon. För att kunna ta sig till 
markområdet behöver tillfartsväg och parkeringsplatser med vändplan 
uppföras. På grund av utrymmesbrist behöver dessa inrymmas inom 
markområdets totalareal på ca 0,8 ha. Samtliga delar behöver även 
tillgänglighetsanpassas. 
-Inköp, frakt och uppförande av redskapsbodar samt bygglov för dessa (på 
grund av strandskydd Stångån). 
-VA (vatten och avlopp). 
-Inköp, frakt och uppförande av belysning för tillfartsväg, parkeringsplatser 
och odlingsområde. 
-Inköp, frakt och uppförande av toaletthus samt bygglov för detta (på grund 
av strandskydd Stångån). 
-Strandskyddsdispens (på grund av Stångån) med anledning av uppförande 
av redskapsbodar, parkeringsplatser och toaletthus. 
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-Drift- och underhållskostnader för tillfartsväg, parkeringsplatser och 
vändplan. 
-Iordningställande av odlingsområde (röjning, gallring, urgrävning, 
påfyllnad av odlingsbar jord etc.). 
-Tillsyn, städning samt övergripande drift och underhåll av toaletthus och 
odlingsområde. 
-Då projektets avsikt är att Kommunen iordningställer och arrenderar ut 
marken skulle det resultera i ökad administrativ belastning i form av 
avtalsupprättande, avtalshantering, förvaltande, fakturering m.m. 
 
En total kostnadsbedömning är i dagsläget svår att göra då det är många 
kostnadsposter att ta hänsyn till, men en kostnadsbedömning för enbart 
uppförande av tillfartsväg med mindre parkering samt iordningsställande av 
odlingsområde har kunnat sammanställas med hjälp av Gatukontorets 
gatuingenjör: 
-Uppförande av tillfartsväg med mindre parkering: 
Ca 230 000 kr exkl. asfaltering och belysning 
-Iordningsställande av odlingsområde (röjning, vegetationsavtagning, 
ogräsbekämpning, plöjning/harvning, jordförbättring, gödning m.m.): 
Ca 320 000 kr. Övriga kostnadsposter att ta hänsyn till anges under ”2. 
Ekonomiska intressen”. 
 
Bedömning 
Projektets syfte bedöms vara nyttofullt men de resurser och förutsättningar 
en storkommun som Göteborg har är svåra att applicera på en mindre 
kommun som Vimmerby. Stadsnära odling bedöms i dagsläget inte vara 
genomförbart i Vimmerby kommun. 
 
Finansiering 
Förslaget kräver ingen finansiering 
 

Förslag till beslut 
Erik Paulsson (C) yrkar bifall l 
      

Beslutsunderlag 
Motion om stadsnära odling, id 68881 
Kartskiss, del av Vimmerby 3:5, id 70232 
Ortofoto, del av Vimmerby 3:5, id 70234 

 
Beslutet skickas till 



 

 
 
Samhällsbyggnadsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 4(4) 
Sammanträdesdatum 
2020-05-05 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Jacob Kant (Vänsterpartiet, V)  
_________________ 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Sandra Lövsjö 
 

Tjänsteskrivelse 
 

Sida 
1(4) 
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2020-03-13  

Referens 
VIMKS 2019/000612/109  

 Id 
70018  
 

 
 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  

 
Kommunfullmäktige 

 

Motion om stadsnära odling i Vimmerby kommun, yttrande 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen om stadsnära odling 
 

Ärendet 
Bakgrund 
Jacob Kant (Vänsterpartiet, V) har lämnat in en motion (id 68881) om stadsnära 
odling i Vimmerby kommun. I motionen beskrivs projektet Stadsnära odling i 
Göteborgs kommun, syftandes till bland annat biologisk mångfald, rekreation, sociala 
mötesplatser och närproducerad mat framställd genom ekologiska principer. Två av 
de centrala delarna i projektet är Bostadsnära odling (privatpersoner tillgängliggör 
t.ex. sin trädgård för odlare) och Stadsbruk (kommunen iordningställer och arrenderar 
ut mark för odling och på sikt låter odlare köpa loss odlingsmarken). 
 
I motionen framhåller Jacob Kant (V) att det tidigare drivits ett odlingsprojekt i 
Vimmerby på fastigheten Uven. Med lärdomar från detta samt inspiration från 
Göteborgs projekt Stadsnära odling anses att både ekonomisk och ekologisk nytta 
kan skapas för Vimmerby kommun.   

Aktuell situation 

2019-12-17 beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott ge 
Samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att bereda förslag till ovan nämnda 
motion. Uppdraget tilldelades Gatukontorets mark- och exploateringsingenjör 
januari 2020. 
En markinventering har genomförts för att bedöma vilka förutsättningar som finns 
för stadsnära odling i Vimmerby tätort. Efter granskning och utvärdering har man 
kunnat konstatera att det i dagsläget inte finns något markområde, varken  
resurs- eller storleksmässigt, att avvara för ändamålet.  
I motionen framhålls att det tidigare drivits ett odlingsprojekt i Vimmerby på 
fastigheten Uven (Uven 7). Då Uven 7 ägs av Vimarhem AB och det finns en 
pågående diskussion om fastighetens framtida bruk bedöms den inte som ett aktuellt 
objekt för ändamålet. 
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Möjligheten huruvida projektet skulle vara genomförbart om man gjorde det mer 
småskaligt har också undersökts. Sett ur enbart markperspektiv och utan hänsyn 
till yttre faktorer finns ett markområde som bedöms lämpligt för ändamålet. 
Markområdet är en del av fastigheten Vimmerby 3:5. Arealen omfattar ca 0,8 
hektar och ligger i anslutning till Stångån, se kartskiss id 70232 samt ortofoto id 
70234. 
 
Markområdet går inte i konflikt med Kommunens arbete kring förnyad 
översiktsplan men möter hinder från flera yttre faktorer, såsom enskilda, allmänna 
och ekonomiska intressen. Följande redogörelse klargör dessa: 

1. Enskilda och allmänna intressen 
- Det är mycket svårt att hitta en trafiklösning utan att behöva inkräkta 

på flera andra fastighetsägares marker i intilliggande bostadsområde. 
- Med hänsyn till intilliggande bostadsområde kan ett odlingsprojekt likt 

detta komma att bidra med ökad trafik, ljudnivå och aktivitet i 
området. 

- Projektet bedöms ha ett kommersiellt syfte, vilket kan göra det svårt 
för Kommunen att gå in och stödja då det kan klassas som subvention. 
Kommunen kan då även komma att behöva gå in och stödja/hjälpa 
andra aktörer på liknande sätt. Något som också bedöms klokt att 
undersöka är hur övriga lantbrukare och odlare i Vimmerby kommun 
skulle ställa sig till detta. 

- Vimmerby Energi & Miljö AB har VA-ledningar inom markområdet 
som ska tas hänsyn till och som ska fortsätta vara åtkomliga, se 
tidigare nämnda kartskiss id 70232 samt ortofoto id 70234. 

 
2. Ekonomiska intressen 

- Markområdet bedöms ha gång- och cykelavstånd från centrum men 
har ingen tillfartsväg. Det måste också finnas möjlighet att använda 
andra transportmedel, såsom bil eller andra fordon. För att kunna ta sig 
till markområdet behöver tillfartsväg och parkeringsplatser med 
vändplan uppföras. På grund av utrymmesbrist behöver dessa 
inrymmas inom markområdets totalareal på ca 0,8 ha. Samtliga delar 
behöver även tillgänglighetsanpassas. 

- Inköp, frakt och uppförande av redskapsbodar samt bygglov för dessa 
(på grund av strandskydd Stångån). 

- VA (vatten och avlopp). 
- Inköp, frakt och uppförande av belysning för tillfartsväg, 

parkeringsplatser och odlingsområde. 
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- Inköp, frakt och uppförande av toaletthus samt bygglov för detta (på 
grund av strandskydd Stångån). 

- Strandskyddsdispens (på grund av Stångån) med anledning av 
uppförande av redskapsbodar, parkeringsplatser och toaletthus. 

- Drift- och underhållskostnader för tillfartsväg, parkeringsplatser och 
vändplan. 

- Iordningställande av odlingsområde (röjning, gallring, urgrävning, 
påfyllnad av odlingsbar jord etc.). 

- Tillsyn, städning samt övergripande drift och underhåll av toaletthus 
och odlingsområde. 

- Då projektets avsikt är att Kommunen iordningställer och arrenderar ut 
marken skulle det resultera i ökad administrativ belastning i form av 
avtalsupprättande, avtalshantering, förvaltande, fakturering m.m. 

 
En total kostnadsbedömning är i dagsläget svår att göra då det är många 
kostnadsposter att ta hänsyn till, men en kostnadsbedömning för enbart 
uppförande av tillfartsväg med mindre parkering samt iordningsställande av 
odlingsområde har kunnat sammanställas med hjälp av Gatukontorets 
gatuingenjör: 

- Uppförande av tillfartsväg med mindre parkering: 
Ca 230 000 kr exkl. asfaltering och belysning 
 

- Iordningsställande av odlingsområde (röjning, vegetationsavtagning, 
ogräsbekämpning, plöjning/harvning, jordförbättring, gödning m.m.): 
Ca 320 000 kr  

Övriga kostnadsposter att ta hänsyn till anges under ”2. Ekonomiska intressen”. 

Bedömning 

Projektets syfte bedöms vara nyttofullt men de resurser och förutsättningar en 
storkommun som Göteborg har är svåra att applicera på en mindre kommun som 
Vimmerby. Stadsnära odling bedöms i dagsläget inte vara genomförbart i 
Vimmerby kommun. 

Finansiering 

Förslaget kräver ingen finansiering. 

Beslutsunderlag 
Motion om stadsnära odling, id 68881 
Kartskiss, del av Vimmerby 3:5, id 70232 
Ortofoto, del av Vimmerby 3:5, id 70234 
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Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsavdelningen 

Sandra Lövsjö 
Mark- och exploateringsingenjör  
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§ 206 Dnr 2020/000082 109 

Motion om digital signering av protokoll 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen om 
digital signering av protokoll.     
 
Sammanfattning 
Innehållet i motionen 

Anneli Jakobsson (SD) föreslår i sin motion att kommunen utreder möjlig-
heterna till digital signering av protokoll i Vimmerby kommun, som ett led i 
att förenkla och effektivisera processen för protokollsjustering. Anneli 
Jakobsson (SD) menar att tider inte behöver bestämmas för att fysiskt vara 
på plats vid justeringen, samt att det är en miljöförbättrande åtgärd genom att 
bilåkandet minskas. 
 
Aktuell situation 

Vimmerby kommun kommer i oktober år 2020 att byta dokument- och 
ärendehanteringssystem från Ciceron till systemen Evolution samt 
NetPublicator, som hanterar den mobila mötesfunktionen. I samband med 
införandet planeras för digital justering av protokoll. 
 

Sekreteraren väljer i NetPublicator aktuellt dokument och signerare, skickar 
signaturbegäran via mail eller sms, och eventuellt ett meddelande. Justeraren 
signerar protokollet med mobilt Bank-ID.  
 

I protokollet syns ReferensID för signeringen på samtliga sidor, nere utmed 
vänstra kanten. Sist syns även uppgifter (som vattenstämplar) om signerare, 
datum, BankID-referens mm.  
 

Man signerar alltid hela filen, det finns inga möjligheter att välja ut vissa 
sidor för signering. Gör man en ändring i protokollet, är signeringen ogiltig. 
 

Funktionen kommer att testas innan driftsättning. Utbildning i hanteringen 
planeras till september år 2020. Utbildningen behandlar även hanteringen av 
ärenden belagda med sekretess. Funktionen är säkerhetsanpassad för den 
hanteringen. 
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Bedömning 

Funktionen att justera protokoll digitalt effektiviserar arbetet genom att 
gemensam tid inte behöver bokas och resor inte behöver utföras för 
justeringen. Om sekreteraren skickar ut signeringsbegäran i god tid, finns 
samma möjlighet som idag för justerarna att i med god tidsmarginal läsa 
igenom protokollet innan det justeras. 
 
Finansiering 

Funktionen digital signering ingick i upphandlingen av systemen, det 
tillkommer ingen kostnad för detta.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2020-05-05, § 66, Motion om digital signering av protokoll 
Motion om digital signering av protokoll 
Tjänsteskrivelse - Digital signering av protokoll 
Protokollsutdrag 2020-03-17 § 109 Motion om digital signering av protokoll 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
___________________     
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 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  

 
Kommunfullmäktige 

 

Motion om digital signering av protokoll 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen om digital signering av protokoll.    
 

Ärendet 
Innehållet i motionen 

Anneli Jakobsson (SD) föreslår i sin motion att kommunen utreder möjligheterna 
till digital signering av protokoll i Vimmerby kommun, som ett led i att förenkla 
och effektivisera processen för protokollsjustering. Anneli Jakobsson (SD) menar 
att tider inte behöver bestämmas för att fysiskt vara på plats vid justeringen, samt 
att det är en miljöförbättrande åtgärd genom att bilåkandet minskas. 
 

Aktuell situation 

Vimmerby kommun kommer i oktober år 2020 att byta dokument- och ärende-
hanteringssystem från Ciceron till systemen Evolution samt NetPublicator, som 
hanterar den mobila mötesfunktionen. I samband med införandet planeras för 
digital justering av protokoll. 
 
Sekreteraren väljer i NetPublicator aktuellt dokument och signerare, skickar 
signaturbegäran via mail eller sms, och eventuellt ett meddelande. Justeraren 
signerar protokollet med mobilt Bank-ID.  
 
I protokollet syns ReferensID för signeringen på samtliga sidor, nere utmed 
vänstra kanten. Sist syns även uppgifter (som vattenstämplar) om signerare, 
datum, BankID-referens mm.  
 
Man signerar alltid hela filen, det finns inga möjligheter att välja ut vissa sidor för 
signering. Gör man en ändring i protokollet, är signeringen ogiltig. 
 
Funktionen kommer att testas innan driftsättning. Utbildning i hanteringen 
planeras till september år 2020. Utbildningen behandlar även hanteringen av 
ärenden belagda med sekretess. Funktionen är säkerhetsanpassad för den 
hanteringen. 
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Bedömning 
Funktionen att justera protokoll digitalt effektiviserar arbetet genom att 
gemensam tid inte behöver bokas och resor inte behöver utföras för justeringen. 
Om sekreteraren skickar ut signeringsbegäran i god tid, finns samma möjlighet 
som idag för justerarna att i med god tidsmarginal läsa igenom protokollet innan 
det justeras. 
 

Finansiering 
Funktionen digital signering ingick i upphandlingen av systemen, det tillkommer 
ingen kostnad för detta.  
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunens samtliga nämnder och styrelser 
 

Jenny Andersson 
Kommunsekreterare  
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§ 207 Dnr 2019/000611 109 

Motion om fri tid inom hemtjänsten 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, i enlighet med socialnämndens förslag, kommun-
fullmäktige att avslå motionen 
 

Motivering: det finns redan en plan för att införa en liknande modell inom 
hemtjänsten i Vimmerby kommun 
 

Sammanfattning 
Jacob Kant (V) föreslår i sin motion ”Fri tid inom hemtjänsten” att Vimmer-
by kommun utreder Västerviks sätt att arbeta med Fri tid utifrån de förut-
sättningar som gäller i vår kommun och sedan anammar arbetssättet anpassat 
efter våra förhållanden. 
 

Av socialchefens tjänsteskrivelse framgår att Vimmerby kommun är på väg 
att gå in i en modell som är liknande den som Västervik har. En skillnad 
mellan modellerna är att i Vimmerby kommer alla brukare att omfattas och 
arbetsprocessen blir då lika för all handläggning av hemtjänst. Vimmerby 
kommer också ha en ramtid per månad som ger en frihet för hemtjänsten att 
tillsammans med brukaren fördela hjälpen/insatserna, men som ger ett stöd i 
att sätta yttre ramar. Detta var en av utmaningarna som Västerviks kommun 
lyfte fram. 
 

Vid facklig samverkan genom FÖSAM 2020-04-06 framför Kommunal och 
Vision att de tycker att tjänsteskrivelsen är bra och att förslaget ger mindre 
fixering vid tider. FÖSAM diskuterade också vad fri tid innebär. Det 
kommer alltid att finnas behov av planering.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag socialnämnden 2020-04-16, § 19, Svar på motion om "Fri 
tid" inom hemtjänsten 
Motion 2019-11-17, Fri tid inom hemtjänsten. Id 27970. 
Kommunfullmäktige 2019-11-25. Beslut att överlämna ärendet till 
socialnämnden för beredning. Id 27966. 
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Tjänsteskrivelse av socialchef Anette Nilsson. Id 27969.  
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
___________________      
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 Socialnämnden 

 

Motion om fri tid inom hemtjänsten 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med motiveringen 
att det redan finns plan att införa en liknande modell inom hemtjänsten i Vimmerby 
kommun. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Jacob Kant (V) föreslår i sin motion ”Fri tid inom hemtjänsten” att Vimmerby  
kommun utreder Västerviks sätt att arbeta med Fri tid utifrån de förutsättningar  
som gäller i vår kommun och sedan anammar arbetssättet anpassat efter våra 
förhållanden. 
Vimmerby kommun är på väg att gå in i en modell som är liknande den som  
Västervik har. En skillnad mellan modellerna är att i Vimmerby kommer alla  
brukare att omfattas och arbetsprocessen blir då lika för all handläggning av  
hemtjänst. Vimmerby kommer också ha en ramtid per månad som ger en  
frihet för hemtjänsten att tillsammans med brukaren fördela hjälpen/insatserna,  
men som ger ett stöd i att sätta yttre ramar vilket var en av utmaningarna som 
Västervik lyfte fram.  

Ärendet 
Bakgrund 
Jacob Kant (V) föreslår i sin motion ”Fri tid inom hemtjänsten” att Vimmerby  
kommun utreder Västerviks sätt att arbeta med Fri tid utifrån de förutsättningar  
som gäller i vår kommun och sedan anammar arbetssättet anpassat efter våra 
förhållanden.  
 
Jacob Kant (V) förklarar att Fri tid innebär att hjälp till brukare i biståndsbe-
dömningen inte beräknas i minuter, utan att personalgrupper planerar arbetet efter 
behov. Han menar att systemet är mer kostnadseffektivt och ger mer kvalitet.  
 
Utöver det uppstår följande goda effekter, menar Jacob Kant (V): det sparar  
pengar för brukarna, personalen får mer tid till brukarna, biståndshandläggarna får  
mer tid till uppföljningar, det blir mindre administration och detaljstyrning, det  
uppstår mer tillit mellan yrkesgrupper, arbetsglädjen ökar, stressen minskar,  
personalen får större inflytande över planering och utförande och minst 95 % av 
brukarna är nöjda. 

Kommunfullmäktige har överlämnat ärendet till socialnämnden för beredning.  
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Aktuell situation  

 
Västervik 
Modellen ”Fri tid” inom hemtjänsten i Västerviks kommun infördes under 2017. 
Syftet var att förenkla biståndshandläggningen så att handläggarkompetensen 
används där den bäst behövs men också att en förenklad handläggning även  
kan innebära en förenkling för kommuninvånarna.  
 
Det gjordes först ett test inom en begränsad del i hemtjänsten och efter sex  
månader så infördes modellen i hela hemtjänsten. Modellen har sedan dess  
använts utan förändringar och består i stora drag av dessa delar: 

 Modellen ”Fri tid” används för den kategori brukare som redan är  
beviljade rätt hemtjänstinsatser men som behöver justerad tid. Det är  
här som förenklingen sker genom att den beviljade tiden tas bort och 
fortsättningsvis utgår man från den utförda tiden. Om någon av dessa 
brukare behöver mer eller mindre tid för redan beviljade insatser så  
kvarstår den beviljade tiden i systemet men det är den utförda tiden  
som gäller. Det innebär att handläggaren inte behöver kontaktas vid 
förändringar utan det anpassas av utförarna. 

 Nya brukare som inte har haft några insatser tidigare eller brukare som 
behöver fler insatser omfattas inte av förenklingen ”Fri tid”.  

 Nya brukare eller brukare som behöver fler insatser får som tidigare  
beslut om insatser samt en beviljad tid. Beviljad tid bygger på schablon-
tider för respektive hemtjänstinsats. 

 Den beviljade tiden från handläggarna används i statistiksammanhang. 

 Det är den utförda tiden som ligger till grund för faktura till den enskilde 
brukaren. Den utförda tiden registreras digitalt hemma hos varje brukare 
med hjälp av mobiltelefon eller det nyckelfria låset. 

 Erfarenheterna i Västervik är att det frigör tid från biståndshandläggarna 
som inte behöver hålla på med tidsjusteringar. Tid och energi har sparats  
på att inte fylla i blanketter som ska skickas fram och tillbaka. Hemtjänsten 
upplever mindre tidspress och tidsfokuseringen har minskat. Utmaningar/ 
utvecklingsområden som Västervik pekar på är information till utförarna 
om ”Fri tid” samt stöd till utförarna gällande bedömningar och möjlighet  
att sätta gränser hos brukare som vill ha mycket tid.  

 
Vimmerby 
Inom socialförvaltningen har övergång till rambeslut eller ramtid diskuterats  
under en längre tid. Ett förslag till modell i Vimmerby finns sedan en tid men  
för att komma ifrån tidsfokuseringen på utförarsidan så behöver verksamhets-
systemet för handläggning och dokumentation förändras.  
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Närmaste året kommer verksamhetssystemet bytas och då kommer det nya 
systemet vara anpassat efter ett annat arbetssätt. Vimmerby har många likheter  
med Västervik i uppbyggnaden av hur hemtjänstprocessen ser ut och hur resurs-
fördelningen ser ut. I samband med införande av Lagen om valfrihetssystem  
(LOV) så hade Vimmerby en samverkan med Västervik och utgick från deras 
resursfördelningsmodell. På den tiden så var det detaljerade tider som var det 
etablerade arbetssättet och verksamhetssystemet vi införde då byggdes efter  
detta.  
Nuläget i Vimmerby är att biståndshandläggare beslutar om insatser och dessa 
tidsbestäms genom schablontider (så långt lika som Västervik). Tiden går sedan 
att justera och utföraren kontaktar handläggaren när de märker att det finns behov 
av det, om det inte är helt tillfälligt. Handläggaren lägger då en ny beställning  
till utföraren så att rätt tid finns i systemet. Det är den tiden som sedan används  
i vårt ”logistikprogram” som omsorgspersonalen använder för att planera ut den 
dagliga hemtjänsten. 
Under 2020 kommer Vimmerby kommun byta verksamhetssystem till ett som är 
uppbyggt utifrån IBIC (Individens behov i centrum, en systematisk dokumentation 
i modell framtagen av Socialstyrelsen). Landets kommuner håller successivt på att 
införa IBIC. Under 2020 sker alltså ett förberedelsearbete både för att byta 
verksamhetssystem, införa IBIC samt att införa en ny modell för hemtjänsten.  
Den är inte döpt än, har tidigare benämnts ”rambeslut” men kan nog kallas 
”Ramtid”. 
Kort beskrivning av Ramtid: 

 Biståndshandläggaren utgår från den enskildes behov (stöd från IBIC)  
och fattar ett ”rambeslut”. Den enskilde brukaren får i sitt beslut  
beviljade insatser utifrån de behov som finns samt en ramtid. Ramtiden  
är satt till timmar per månad och utgår från schablontider för insatserna. 

 Utförarna gör en genomförandeplan tillsammans med brukaren som utgår 
från den enskildes behov. 

 Handläggaren följer upp beslutet efter 4-6 veckor. Då har utförarna kunnat 
bilda sig en uppfattning om behovet av tid och ramtiden kan justeras. 

 Utförarna lägger upp besöken/insatser tillsammans med den enskilde 
brukaren och planeringen sker av omsorgspersonal med stöd av 
logistikprogram. 

 Utförd tid registreras digitalt hemma hos varje brukare och den ligger  
till grund för fakturering av hemtjänstavgifter samt den interna 
resursfördelningen. 

 Resursfördelningen till utförarna fortsätter att baseras på en timersättning 
och sker i efterhand. Möjlig variation utifrån ramtiden kommer att tas fram 
och när det går utanför den så är det en indikation till handläggaren att 
beslutet behöver följas upp. 
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 Vimmerbys modell är tänkt att omfatta alla brukare som har beslut om 
hemtjänst. 

 Syftet med ramtid är att förenkla handläggningen, frigöra tid hos bistånds-
handläggare samt minska detaljstyrningen på utförarsidan det vill säga hem-
tjänsten får en större frihet att planera tillsammans med brukaren. 

 

Bedömning 

Västervik arbetar sedan ett par år tillbaka med ”Fri tid” och har positiva erfaren-
heter från det. I Västervik gjordes uppföljning efter sex månader, därefter har  
ingen utvärdering gjorts. Flertalet kommuner håller på olika sätt på att gå över  
till olika modeller som innehåller delar där besluten inte är så detaljerade, där 
utförarsidan får större frihet att planera tillsammans med brukaren och där 
behovsbedömning sker genom IBIC. Samtidigt delar kommunerna utmaningen  
att fortsätta hålla kontroll på sina kostnader, kunna lämna offentlig statistik  
samt att se till att rättssäkerheten för den enskilde upprätthålls. 
 
Bedömningen är att varje kommun behöver utveckla sitt sätt att arbeta utifrån  
sina förutsättningar men med stöd av kontinuerlig omvärldsbevakning. 
 
Vimmerby är på väg att gå in i en modell som är liknande den som Västervik  
har.  
 
Några skillnader mellan modellerna är: 

 I Vimmerby kommer alla brukare att omfattas och arbetsprocessen blir  
då lika för all handläggning av hemtjänst.  

 Vimmerby kommer ha en ramtid per månad som ger en frihet för hem-
tjänsten att tillsammans med brukaren fördela hjälpen/insatserna. Det ger  
ett stöd i att sätta yttre ramar vilket var en av utmaningarna som Västervik 
lyfte fram.  

 
Den här typen av resonemang kring en modell/metod och dess arbetssätt kan vara 
svår att sätta sig in i om man inte arbetar inom området.  
 
Begreppen beviljad tid och utförd tid används i hela landet och är viktiga att för-
hålla sig till. Det finns skillnad mellan dem då all beviljad tid inte utförs, det finns 
exempelvis personer som avsäger sig vissa besök eller kanske läggs in på sjukhus. 
Därför är det viktigt att veta när det ena eller det andra utgör grunden för 
ersättningar och avgifter.  
 

Finansiering 

Införande av ”Ramtid” sker inom befintlig budgetram. 
 

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


 
 
Socialnämnden 
Anette Nilsson 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
5(5) 

Datum 
2020-02-13  

Referens 
VIMSN 2019/000380109  

  

 

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

Telefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun@vimmerby.se Webbplats: www.vimmerby.se 
Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt Bankgiro: 577-2777 Plusgiro: 7 48 59-0  

Beslutsunderlag 
Motion 2019-11-17, Fri tid inom hemtjänsten. Id 27970. 
Kommunfullmäktige 2019-11-25. Beslut att överlämna ärendet till socialnämnden för  
beredning. Id 27966. 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Anette Nilsson 
Socialchef  
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§ 19 Dnr 2019/000380 109 

Svar på motion om "Fri tid" inom hemtjänsten 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med motivering  
att det redan finns plan att införa en liknande modell inom hemtjänsten i Vimmerby 
kommun. 
 

Reservation 
Kjell Jonason (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om bifall till 
motionen.   
 

Sammanfattning 
Jacob Kant (V) föreslår i sin motion ”Fri tid inom hemtjänsten” att Vimmerby kommun 
utreder Västerviks sätt att arbeta med Fri tid utifrån de förutsättningar som gäller i vår 
kommun och sedan anammar arbetssättet anpassat efter våra förhållanden.  
 
Av socialchefens tjänsteskrivelse framgår att Vimmerby kommun är på väg att gå in i 
en modell som är liknande den som Västervik har. En skillnad mellan modellerna är 
att i Vimmerby kommer alla brukare att omfattas och arbetsprocessen blir då lika för 
all handläggning av hemtjänst. Vimmerby kommer också ha en ramtid per månad som 
ger en frihet för hemtjänsten att tillsammans med brukaren fördela hjälpen/insatserna, 
men som ger ett stöd i att sätta yttre ramar. Detta var en av utmaningarna som 
Västerviks kommun lyfte fram.  
 
Vid facklig samverkan genom FÖSAM 2020-04-06 framför Kommunal och Vision  
att de tycker att tjänsteskrivelsen är bra och att förslaget ger mindre fixering vid tider. 
FÖSAM diskuterade också vad fri tid innebär. Det kommer alltid att finnas behov av 
planering.  
  

Förslag till beslut under överläggningen 
 Förslag enligt tjänsteskrivelsen om att avslå motionen med motivering att det redan 

finns plan att införa en liknande modell inom hemtjänsten i Vimmerby kommun. 
 Förslag från Kjell Jonason (V) om att bifalla motionen.   
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden bifaller förslaget 
enligt tjänsteskrivelsen om att avslå motionen med motivering att det redan finns plan att 
införa en liknande modell inom hemtjänsten i Vimmerby kommun.  
 

Beslutsunderlag 
Motion 2019-11-17, Fri tid inom hemtjänsten. Id 27970. 
Kommunfullmäktige 2019-11-25. Beslut att överlämna ärendet till socialnämnden för 
beredning. Id 27966. 
Tjänsteskrivelse av socialchef Anette Nilsson. Id 27969. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
 
___________________ 
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§ 202 Dnr 2018/000557 109 

Medborgarförslag om att undanta VOK-skogen från 
vanligt skogsbruk 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att  
 

1. avslå medborgarförslagets punkt 1, 2 och 4 
 

2. anse punkt 3 och 5 besvarade         
 
Ärendet 
Medborgarförslagets fem punkter sammanfattade i kommunstyrelsens 
protokoll 2020-09-03, § 253: 
 

1. Vimmerby kommun att göra en frivillig avsättning från vanlig 
skogsproduktion av friluftsområdet VOK-skog. 
 

2. Att området ska skötas på ett varsamt sätt utan inblandning av stora 
skogsmaskiner. 

 

3. Akuta åtgärder med att ta ut vindfällda träd från skogen och träd som är 
angripna av granbarkborrar. 

 

4. Presenterar förslag på möjligheten att markägare skriver naturvårdsavtal 
med staten genom Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen. 

 

5. Att en inspektion av området sker tillsammans med kommunen. 
 
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet med motivering att det fanns 
delar i medborgarförslaget som kräver utredning av vad som gäller lag-
mässigt enligt punkt 3. Vindfällor och angripen skog av granbarkborren 
planeras enligt överenskommelse med kontaktpersonerna för VOK att tas ut 
under månadsskiftet maj-juni 2019.  
 
Bedömning av punkt 3 

Efter kontroll med kommunens skogsförvaltare Skogssällskapet framkom att 
det inte finns något lagkrav på att äldre vindfällor måste ligga kvar på mar-
ken när kommunen inte är certifierad. Kommunen har beställt certifiering 
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som beräknas vara klar hösten 2020. Det som gäller om en kommun är 
certifierad är att äldre vindfällor inte får föras ut från skogen. Med tanke på 
granbarkborrens härjningar vill man ta bort ”nyare” vindfällor så snabbt som 
möjligt och här finns också krav enligt Skogsstyrelsen/bekämpningsområde.                    
Här måste man också skilja på nya vindfällor och ”döda” träd. Liggande 
döda träd ska ligga kvar på marken men kan flyttas om behov finns. Stående 
döda träd ska inte avverkas men även här måste en bedömning ske om dessa 
utgör en allmänfara t ex stående intill en naturled: om så är fallet kan träden 
fällas och ligga kvar på marken.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget 
på åtgärder, med anledning av Medborgarförslag – Undanta VOK-skogen 
från vanligt skogsbruk, enligt tjänsteskrivelse 2019-05-22 utan vidare åtgärd      
 
Beslutsgång 
Ola Gustafsson (KD) påpekar att kommunstyrelsens beslut ska utgöra ett 
förslag till hur kommunfullmäktige ska ställa sig till det ursprungliga 
medborgarförslaget och yrkar på en upprepning av det kommunstyrelsen 
beslutade 2020-09-03: 
 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
 

1. avslå medborgarförslagets punkt 1, 2 och 4. 
 

2. anse punkt 3 och 5 besvarade. 
 
Då inga andra yrkanden finns finner ordföranden att kommunstyrelsen 
bifaller Ola Gustafssons yrkande.     
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag SBU 2020-05-05, § 43, Medborgarförslag om att undanta 
VOK-skogen från vanligt skogsbruk  
Medborgarförslag, undanta VOK-skogen från vanligt skogsbruk Id 63726 
2018-11-27 
Tjänsteskrivelse Medborgarförslag VOK-skogen återremittering 
Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll § 144 2019-09-30 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
___________________     
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§ 43 Dnr 2018/000557 109 

Medborgarförslag om att undanta VOK-skogen från 
vanligt skogsbruk 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslaget på åtgärder för Medborgarförslag – 

Undanta VOK-skogen från vanligt skogsbruk enligt tidigare 
tjänsteskrivelse dat 2019-05-22 utan vidare åtgärd.  

 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet med motivering att det fanns 
delar i medborgarförslaget som kräver utredning av vad som gäller 
lagmässigt enligt punkt 3. Vindfällor och angripen skog av granbarkborren 
planeras enligt överenskommelse med kontaktpersonerna för VOK att tas ut 
under månadsskiftet maj-juni 2019.  
 
Ärendet 
Enligt Dnr: VIMKS 2018/000557/109. 
 
Bedömning 
Efter kontroll med kommunens skogsförvaltare Skogssällskapet framkom att 
det inte finns något lagkrav på att äldre vindfällor måste ligga kvar på 
marken när kommunen inte är certifierad. Kommunen har beställt 
certifiering som beräknas vara klar hösten-2020. Det som gäller om en 
kommun är certifierad är att äldre vindfällor inte får föras ut från skogen. 
Med tanke på granbarkborrens härjningar vill man ta bort ”nyare” vindfällor 
så snabbt som möjligt och här finns också krav enligt 
Skogsstyrelsen/bekämpningsområde.                    
Här måste man också skilja på nya vindfällor och ”döda” träd. Liggande 
döda träd ska ligga kvar på marken men kan flyttas om behov finns. Stående 
döda träd ska inte avverkas men även här måste en bedömning ske om dessa 
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utgör en allmänfara t ex stående intill en naturled om så är fallet kan träden 
fällas och ligga kvar på marken. 
 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, undanta VOK-skogen från vanligt skogsbruk Id 63726 
2018-11-27 
Kommunfullmäktiges beslut § 243 2018-12-17 
Kommunstyrelsen arbetsutskottets beslut § 26 2019-01-22  
Tjänsteskrivelse Ulf Karlsson, Gatuingenjör 2019-05-21 
Samhällsbyggnadsutskottet, sammanträdesprotokoll §58 2019-05-28 
Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll §253 2019-09-03 
Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll § 144 2019-09-30 
 

Beslutet skickas till 
Bertil Axelsson, representant för Vimmerby OK 
 
 
___________________ 
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Samhällsbyggnadsavdelningen 
UK 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
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Datum 
2020-04-27  

Referens 
VIMKS 2018/000557/109 

 Id 
66373 
 

 
 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  

 
Kommunstyrelsen 

 

Medborgarförslag – Undanta VOK-skogen från vanligt 
skogsbruk 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
Att godkänna förslaget på åtgärder för Medborgarförslag – Undanta 

VOK-skogen från vanligt skogsbruk enligt tidigare tjänsteskrivelse 
dat 2019-05-22 utan vidare åtgärd.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet med motivering att det fanns delar i 
medborgarförslaget som kräver utredning av vad som gäller lagmässigt enligt 
punkt 3. Vindfällor och angripen skog av granbarkborren planeras enligt 
överenskommelse med kontaktpersonerna för VOK att tas ut under månadsskiftet 
maj-juni 2019.  
 

Ärendet 
Enligt Dnr: VIMKS 2018/000557/109. 
 

Bedömning 
Efter kontroll med kommunens skogsförvaltare Skogssällskapet framkom att det 
inte finns något lagkrav på att äldre vindfällor måste ligga kvar på marken när 
kommunen inte är certifierad. Kommunen har beställt certifiering som beräknas 
vara klar hösten-2020. Det som gäller om en kommun är certifierad är att äldre 
vindfällor inte får föras ut från skogen. Med tanke på granbarkborrens härjningar 
vill man ta bort ”nyare” vindfällor så snabbt som möjligt och här finns också krav 
enligt Skogsstyrelsen/bekämpningsområde.                    
Här måste man också skilja på nya vindfällor och ”döda” träd. Liggande döda träd 
ska ligga kvar på marken men kan flyttas om behov finns. Stående döda träd ska 
inte avverkas men även här måste en bedömning ske om dessa utgör en 
allmänfara t ex stående intill en naturled om så är fallet kan träden fällas och ligga 
kvar på marken. 
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Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, undanta VOK-skogen från vanligt skogsbruk                         
dnr 2018-000557 109, Id 63726 2018-11-27 
Kommunfullmäktiges beslut § 243 2018-12-17 
Kommunstyrelsen arbetsutskottets beslut § 26 2019-01-22  
Tjänsteskrivelse Ulf Karlsson, Gatuingenjör 2019-05-21 
Samhällsbyggnadsutskottet, sammanträdesprotokoll §58 2019-05-28 
Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll §253 2019-09-03 
Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll § 144 2019-09-30 
 

Beslutet ska skickas till 
Bertil Axelsson, representant för Vimmerby OK 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
 
 
Ulf Karlsson 
Gatuingenjör 
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