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Kommunfullmäktiges sammanträde 
 
Dag: Den 6 september 2021 

Tid:  Kl 18:00 

Plats: Digitalt via Zoom. Presidiet deltar från Plenisalen, Stadshuset. 

 
Ärendelista 

  

Mötesformalia 
1 Val av protokolljusterare 

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

 

Information 
2 ITSAM, IT tillsammans 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 
Föredragning av Henrik Remmerfelt, ny förbundsdirektör för Kommunalförbundet 
ITSAM, 20 min 
 

4 - 15 

3 Deklarationen för demokrati - den svenska demokratin 100 år 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 
Föredragning av Moa Eskilsson, ungdoms- och ANDTS-samordnare, 10 min 
Länk till information på kommunens hemsida:  
https://www.vimmerby.se/kommunochpolitik/demokratin100ar/varaatagande 
 

16 - 29 

4 Aktuella byggnationer i Vimmerby 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 
Föredragning av Andreas Horste, samhällsbyggnadschef,  
och Roger Sjögren, ekonomichef, 30 min 
 

30 - 51 

5 Processen att ta fram en Vision för Vimmerby 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 
Föredragning av Leif Larsson, fullmäktiges ordförande samt ordförande i 
demokratiberedningen, 5 min 
 

 

6 Ledamöternas frågestund 
Fråga från Anneli Jakobsson (-) om tydligare skyltning av kanotleden samt 
upprustning av grillplatsen vid Skvalet i Storebro. 
Svar från Ola Gustafsson (KD) 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige lägger frågestunden till handlingarna. 

52 
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7 Meddelanden till kommunfullmäktige 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige lägger dagens meddelanden till 
handlingarna. 
 

53 - 89 

Beslutsärenden 
8 Policy och riktlinjer för representation 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige antar föreliggande Policy och riktlinjer för 
representation och gåvor, för Vimmerby kommun och de kommunala bolagen.  
 
Kommunfullmäktige upphäver regler för uppvaktning av anställda och 
förtroendevalda i Vimmerby kommun, KF § 181, dnr 299/2010. 
 
Beslutet fattas med förbehåll om att en redaktionell förändring görs och begreppet 
trivselpeng används istället för att en fast summa anges i policydokumentet. 
 

90 - 100 

9 Policy mot mutor, gåvor och andra otillbörliga förmåner 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige antar framtagen Policy mot mutor, gåvor 
och andra otillbörliga förmåner, för Vimmerby kommun och de kommunala 
bolagen. 
 

101 - 
109 

10 Avveckling av Stiftelser 
Förslag till beslut:  
1. Kommunfullmäktige ansöker hos Länsstyrelsen i Östergötland om att 
stiftelserna Samfond för förtjänstfull kulturell verksamhet, Fil doktor Erik 
Wahlbergs stipendiefond, Grundskolans samfond samt Samfond av 
Vimmerbydonationer för socialvårdande ändamål ska upphöra. 
2. Kraven för upphörande av stiftelse i 6 kap. 5 § stiftelselagen anses vara 
uppfyllda för respektive stiftelse. 
3. Tillgångarna ska förbrukas för respektive stiftelse. 
4. Förbrukning ska ske till det ändamål som framgår i respektive stiftelses 
stiftelseförordnande. 
 

110 - 
114 

11 Motion om säkrare skolskjutsar 
Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

115 - 
123 

 
 
 
 
Vimmerby den 3 september 2021 
 
 
Leif Larsson   Jenny Andersson 
Ordförande   Sekreterare  
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Vid förhinder, maila till kommun@vimmerby.se, samt kontakta din gruppledare, så att 
ersättare kan kallas in. 
 
Information till dig som förtroendevald finns på kommunens hemsida:  
https://www.vimmerby.se/kommunochpolitik/fortroendevalda/fordigsomarfortroendevald.4
.6a2a1ec91660af3da2a8ade4.html  
 
Vid frågor, kontakta: 
Liselott Frejd  
Administratör 
0492/ 76 90 18 
liselott.frejd@vimmerby.se  
 

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

Nästa sammanträde infaller den 11 oktober 2021. Information angående om det blir på plats 
eller digitalt kommer senare. Vi följer utvecklingen och har ännu inte tagit ställning till 
arrangemang för fortsatta sammanträden. 
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ITSAM
IT tillsammans
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Förbundsdirektör
Henrik Remmerfelt

I tjänst sedan den 12 augusti 2021

Bor i Linköping
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“Behovet av att samverka när man 
driver utveckling i en digital tid, är stort 
och drivs från många aspekter. Både 
från invånarperspektivet att mötas av 
en offentlig sektor men också från 
koncernperspektivet för att få ut full 
potential och effektivitet av de insatser 
som görs.”

(SKR, Samarbetsformer för kommuner och regioner, 11 mars 2021)
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Fikonspråk…..

Digitalisering

 

Förändring av arbetssätt för att öka effektiviteten.
Verksamhetsomvandling med digitala inslag
Styrs av verksamheten med Itsam som stöd

IT Teknik
Effektiv support
Överallt hela tiden
Säkerhet
I teknikens framkant
Teknisk sakkunnighet
Överlämnat till Itsam
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Vad är ITSAM?

- Ett kommunalförbund
- 6 olika medlemskommuner
- “Kommunernas IT avdelning”

(IT Tele Säkerhet etc)
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Vad vill medlemskommunerna?

➢ Enligt Förbundsordningen: 
■ Förbundet har till ändamål att svara för IT-verksamheten i medlemskommunerna 

och samtliga därmed förbundna frågor liksom investeringar. Medlemmarna kan 
dessutom anlita ITSAM för annan därmed förenlig verksamhet. Förbundet får träffa 
avtal om att svara för IT-relaterade frågor åt annan offentlig/offentligägd 
uppdragsgivare

➢ Enligt ITSAM avtalet
■ ITSAM ska leverera största möjliga kundnytta inom IT-området till medlemmarna. 
■ IT-Drift
■ Beställarkompetens inom IT området
■ Samordnare av IT verksamheten
■ IT-Strategikompetens
■ IT-arkiv
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Vad gör ITSAM?

Utveckling

Arbetsgrupper

Styrgrupper

Verksamhetsplan

KC Beredning

Direktion
10



Vad gör ITSAM?

DRIFT

Övervakning

Servicedesk
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Sveriges bästa 
användarupplevelse

En krona på Itsam ska ge mer än 
samma krona utan samarbete

I teknikens 
framkant

Digitalisering/
Verksamhetsutveckling 

Rätt svar snabbt

Hög tillgänglighet

Hjälp till självhjälp

Effektiva lösningar

Fånga verksamheternas
behov

Omvärldsbevakning

Gemensamma 
processer

Helhetsperspektiv

Omvärldsbevakning

Våga testa

Utvärdera

Lyft perspektiven
Spara pengar åt 
kommunerna

Samverka

Identifiera det verkliga  
behovet

Effektiv 
Support

Stabila system

Stabila och snabba
nätverk

Enhetsoberoende

Effektiv
incidenthantering

Överallt hela tiden

Lätt att göra rätt

Strukturerad 
Informationshantering

Skydd mot attacker
och intrång

Säkert

KOMMUNIKATIO
N!!
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På gång just nu inom ITSAM

- Gemensam samarbetsplattform, Google Workspace

- Upphandling av nytt HR system

- Nytt ärendehanteringssystem

- Infrastruktur

- VEMAB

- Hur blir vi bättre på att kommunicera?
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- Tillsammans är vi starka

Du

Tydlighet
Omtanke
Vilja

Hur kan vi hjälpa varandra?
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Tack!
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VÅR DEMOKRATI 100 ÅR
Vimmerby som nod för barn- och ungdomsdemokrati
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Demokratin fyller 100 år!
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Demokratistugans besök 17-21 november
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”Min röst är min rättighet”
Ett fotoprojekt för mellanstadiet

”…/ Därför skulle vi vilja be er ta kort på situationer där ni känner eller inte 
känner er lyssnade på. När lyssnar vuxna och andra barn på dig? Finns det 
tillfällen när vuxna är dåliga på att lyssna på vad du tycker och känner? 
 Skriv gärna en kort text som förklarar din bild.”

Syfte & målgrupp 
Artikel 12, Barnkonventionen 
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Klimatsamtal mellan gymnasieelever och politiker  

Klimatfrågan LUPP

Livesändning? 
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Det krympande demokratiska 
utrymmet för HBTQI-personer
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Kontakt:
Moa Eskilsson

Ungdomssamordnare
Vimmerby kommun

moa.eskilsson@vimmerby.se 
073-680 26 57
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1 (2) 
Änr 2021/36 

 
 
 
 
 

Id 2021.3882 

 
 
 
 

Deklarationen för demokrati 

Organisationens interna åtagande 
• Kommunfullmäktige kommer att ha demokratitema på ett möte under året. 
• Informationskampanj till samtliga medarbetare om demokratins utveckling, främst spridning 
via intranätet och via chefer. 
• Fortsatta utbildningsinsatser för samtliga medarbetare om barnkonventionen. 
 

Organisationens externa åtagande 
• Torsdagen den 27 maj - Signering av demokratideklarationen. 
 
• Vimmerby bibliotek kommer att visa utställningen Demokrati 100 år, tidsplanen är beroende 
av pandemin. 
 
• Den nationella krisberedskapsveckan har temat demokrati. Vimmerby kommun kommer att 
ha aktiviteter riktade mot allmänheten. 
 
• Riktad kommunikationsplattform om Demokratin kommer att publiceras på kommunens 
hemsida och lyftas under året i kommunens sociala medier. 
 
• Vimmerby kommun deltar i länsgemensamma aktiviteter och ansvarar för barnrätts-
perspektivet. Planen var att detta skulle genomföras under våren 2021 men är flyttat till hösten 
på grund av pandemin. Exempel på aktiviteter: 
o Flera digitala sändningar om Vimmerby som nod för barn och ungdomsdemokrati inklusive 
panelsamtal. 
o Fotoprojekt i samverkan med skolor. 
o Föreläsning om ungdomsinflytande på landsbygden. 
 
• Vimmerby kommun fortsätter att genomföra arbete inom ramen för Globträdet, det 
internationella nätverket med syfte att genom goda demokratiska mötesplatser främja barns 
och ungdomars rättigheter i enlighet med de 54 artiklarna i Barnkonventionen. 
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Änr 2021/36 

 
 
 
 
 

Id 2021.3882 

 

Organisationens kommunikativa åtagande 
• Vi kommunicerar demokratiåret med utgångspunkt från våra interna och externa aktiviteter 
före, under och efter genomförande. 
• Kommunikation sker i första hand via kommunwebben, våra sociala mediekanaler och via 
intranätet. 
 
Utöver detta deltar vi i det länsövergripande demokratiarbetet och ansvarar för  
barnrättsperspektivet, några av de aktiviteterna finns med i ovan planering.  
 

Om aktören  
Vimmerby ligger i Kalmar län. Förutom det stora kulturarvet från Astrid Lindgren 
kännetecknas kommunen av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt 
föreningsliv och vacker natur. 

24



25



 1 (2) 

 

2020-12-08 (100-2268-2020) 

 
Postadress 391 86 Kalmar Telefon 010 223 80 00 E-post kalmar@lansstyrelsen.se 

Besöksadress Regeringsgatan 1   Hemsida www.lansstyrelsen.se/kalmar

 

 Kommunstyrelsens ordförande och 
Kommunchefen 
 
 

Gemensamt undertecknande av demokratideklarationen 

Under den här mandatperioden uppmärksammar regeringen, via kommittén 
”Demokratin 100 år”, den svenska demokratins 100 års-jubileum. Tanken är att, 
tillsammans med myndigheter, kommuner, föreningsliv, näringsliv och andra, stärka 
och utveckla demokratin i Sverige.  

Ett sätt att göra detta på är den demokratistuga som ska turnera runt till samtliga län 
för att spegla olika aspekter av Sveriges demokrati, öka kunskapen om demokratin 
samt uppmuntra till engagemang och eftertanke.  

Den 12-17 mars 2021 kommer demokratistugan till Kalmar. Även om stugan fysiskt 
placeras i Kalmar vill vi från Länsstyrelsens sida att detta ska bli ett evenemang för 
hela länet. Tillsammans med er vill vi därför arrangera aktiviteter runt om i länet för 
att uppmärksamma den viktiga demokratin.  

I anslutning till invigningen av demokratistugan föreslår vi att länets samtliga 
kommuner undertecknar ”Deklarationen för demokrati”, som kommittén tagit fram 
och som Länsstyrelsen Kalmar län undertecknade i våras. Deklarationen syftar till att 
ena de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar 
tydlig ställning och arbetar för att stärka demokratin. De aktörer som antar 
deklarationen åtar sig att bidra till de åtaganden som anges i deklarationen. Se bifogat 
informationsblad eller läs mer på www.vardemokrati.se. 

I samband med invigningen av demokratistugan fredagen den 12 mars planerar vi för 
ett samtal på residenset kring demokrati i vid bemärkelse. Vi skulle gärna vilja att 
länets samtliga tolv kommuner deltar i samtalet och då också undertecknar 
deklarationen. Givetvis är detta ett beslut som varje kommun själv måste ta.  
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 2 (2) 

 

  

 
 

Åtaganden i deklarationen 

Det ni i så fall ska göra är att diskutera om ni kan leva upp till de allmänna åtaganden 
som anges i deklarationen: 

”Vi värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och 
rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, 
främlingsfientlighet, korruption och rasism. Vi vill bidra till att demokratin står sig 
stark även i framtiden genom att:  

 verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska 
systemet,  

 arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och  
 bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt”.  

Dessutom ska ni själva fylla på med ett antal punkter hur just ni ska göra för att bidra 
till att uppfylla ovanstående punkter. På webbplatsen 
www.vardemokrati.se/ataganden hittar ni många andra deklarationer som inspiration.  

Förankring av demokratiska beslut kan som bekant vara komplext och ta tid, men vi 
hoppas ändå att ni ska både vilja och ha möjlighet att delta i detta initiativ. 

Har ni frågor kan ni kontakta kommunikationschef Christina Karlberg, 
tfn. 010-223 82 45 eller christina.karlberg@lansstyrelsen.se.  

Christina kommer att kontakta era kommunikatörer för att följa upp detta brev och 
diskutera hur er kommun kan delta i vår ”demokrativecka”. 

Med vänliga hälsningar, 

 

Peter Sandwall 
Landshövding 

27

http://www.vardemokrati.se/ataganden
mailto:christina.karlberg@lansstyrelsen.se


Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Datum  
2021-01-19 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 20  2021/36 2021.2804  
 

Demokratideklaration 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Vimmerby kommun ställer sig bakom demokratideklarationen och ett eget tillägg ska 
kretsa kring fokus på ungas inflytande. 
 

Sammanfattning 
Brev från landshövding Peter Sandwall 
 
Under den här mandatperioden uppmärksammar regeringen, via kommittén 
”Demokratin 100 år”, den svenska demokratins 100 års-jubileum. Tanken är att, 
tillsammans med myndigheter, kommuner, föreningsliv, näringsliv och andra, stärka 
och utveckla demokratin i Sverige.  
 
Ett sätt att göra detta på är den demokratistuga som ska turnera runt till samtliga län för 
att spegla olika aspekter av Sveriges demokrati, öka kunskapen om demokratin samt 
uppmuntra till engagemang och eftertanke.  
 
Den 12-17 mars 2021 kommer demokratistugan till Kalmar. Även om stugan fysiskt 
placeras i Kalmar vill vi från Länsstyrelsens sida att detta ska bli ett evenemang för hela 
länet. Tillsammans med er vill vi därför arrangera aktiviteter runt om i länet för att 
uppmärksamma den viktiga demokratin.  
 
I anslutning till invigningen av demokratistugan föreslår vi att länets samtliga 
kommuner undertecknar ”Deklarationen för demokrati”, som kommittén tagit fram och 
som Länsstyrelsen Kalmar län undertecknade i våras. Deklarationen syftar till att ena de 
krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydlig 
ställning och arbetar för att stärka demokratin. De aktörer som antar deklarationen åtar 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Datum  
2021-01-19 

 

 
 

sig att bidra till de åtaganden som anges i deklarationen. Se bifogat informationsblad 
eller läs mer på www.vardemokrati.se. 
 
I samband med invigningen av demokratistugan fredagen den 12 mars planerar vi för ett 
samtal på residenset kring demokrati i vid bemärkelse. Vi skulle gärna vilja att länets 
samtliga tolv kommuner deltar i samtalet och då också undertecknar deklarationen. 
Givetvis är detta ett beslut som varje kommun själv måste ta. 
 
Dessutom ska ni själva fylla på med ett antal punkter hur just ni ska göra för att bidra till 
att uppfylla ovanstående punkter. 
 
Allmänna åtaganden i deklarationen 
 
”Vi värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och 
rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlig-
het, korruption och rasism. Vi vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden 
genom att:  
 

 verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokra-
tiska systemet,  

 arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och  

 bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt”.  

 

Beslutsunderlag 
Brev från landshövding Peter Sandwall, inklusive demokratideklarationen, id 221909 
 

Beslutet skickas till 
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Aktuella byggnationer i Vimmerby
Presentation KF 2021-09-06
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Aktuella byggnationer i Vimmerby
▪ Skollokaler i tätorten

▪ Nybble
▪ Förskola 
▪ Omsorgsboende
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Förstudierapport

Vimmerby tätort
 Skollokaler
2021-05-17
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Här är vi nu
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Programskede och alternativ för skollokaler i 
tätorten
▪ Programskede 

▪ Programskede är nästa steg i projektprocessen och innehåller 
kostnad för framtagande av programhandling.

▪ Alternativ 1
▪ Nybyggnation 7-9

▪ Alternativ 2
▪ Nybyggnation F-6 och 7-9

▪ Utöver alternativen från förstudien har beräkningar av ett ”0
-alternativ” gjorts. 
▪ ”0-alternativet” innebär ingen nybyggnation men om- och 

tillbyggnation i befintliga skollokaler. 
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Ekonomisk beräkning

Alternativ Beskrivning Årlig kostnad 
Nuläge 2021 Befintliga skollokaler 14,1 mkr

”0-alternativet” Ingen nybyggnation, 
till- och ombyggnation 
Vimarskolan och 
AL-skolan

20,2 mkr

Alternativ 1 Nybyggnation 7-9 och 
ombyggnation befintliga 
skollokaler

38,7 mkr

Alternativ 2 Nybyggnation F-6 och 7-9 43,7 mkr

Programskede Beskrivning Kostnad 
Framtagande av programhandling 2,2 mkr
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Nybble 
Nybyggnation förskola och omsorgsboende
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Nybble 
Nybyggnation förskola och omsorgsboende
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Nybble 
Nybyggnation förskola och omsorgsboende
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SKR – upphandlade förskolor
▪ Ramavtal för förskolebyggnader

▪ SKR och Adda (tidigare SKL Kommentus) har 
upphandlat ramavtal som låter kommuner beställa 
förskolebyggnader med hög kvalitet till låga kostnader.

▪ Ramavtalen erbjuder kommuner nyckelfärdiga och 
permanenta byggnader som kan anpassas till lokala 
behov. Kommuner besparas mycket tid och resurser 
av att byggnaderna redan projekterats. Byggnaderna 
bedöms ha en lägre kostnad än unikt projekterade 
förskolor och kostar från cirka 18 000 kronor per 
kvadratmeter bruttoarea.
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SKR – upphandlade förskolor
▪ Upphandlingen har genomförts med barnens och 

förskoleverksamheternas behov i fokus. Den har 
utförts i dialog med representanter för förskolor, 
lokalförvaltare, tekniska konsulter och potentiella 
leverantörer och beställare. Kommuner med olika 
förutsättningar har varit representerade. Även en 
grupp med barn har fått komma med önskemål.

▪ https://skr.se/skr/samhallsplaneringinfrastruktur/fastigh
eter/lokalresursplanering/pedagogiskalokaler/upphandl
adeforskolor.31727.html 
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Friendly Building 
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Flexator
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Flexator
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JSB
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PEAB
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Skanska 
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Byggprojektprocessen

 Förstudie Programskede Projektering Produktion Förvaltning 

Utrednings
-skede 

Förstudie

Investerings-
beslut om 

utformning

Beslut om 
Investering  

q Behovsanalys
q Utredning bef. 

förhållanden
q Alt. lösningar
q Framtida 

verksamheter
q Konsekvensanalys
q Kostnadsramar
q Risker, Möjligheter
q Lokalförsörjnings-

plan

q Huvudtidplan

q Projektplan
q Huvudtidplan
q Projektbudget
q Upphandling 

konsulter (Arkitekt, 
sakkunniga etc.) 

q Programhandling
q Systemhandling
q Arbetsmiljöplan
q Hållbart byggande
q Ansökan om 

Bygglov

q Beslut om 
Entreprenadform 

q Samordning av 
Programkrav

q Förslagshandlingar
q Framtagning 

förfrågnings- 
underlag 

q Avstämning 
Projektbudget

q Anbudsförfrågan 
Entreprenör

q Upphandlings-
beslut (LOU), val 
av Entreprenör

q Beställning, 
kontrakt

q Bygghandlingar
q Avstämning 

Projektbudget
q Slutkostnads-

prognos
q Risker och 

möjligheter

Slut-
besiktning 

q Godkänd 
Slutbesiktning

q Slutbesked från 
Byggnadsnämnd

q Upplåtelse till 
brukare

q Erfarenhetsåter-
koppling
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Omsorgsboende 

▪ Socialförvaltningen Behovsanalys

▪ Fastighetskontoret Förstudie
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Behovsanalys

Syftet med en behovsanalys är att:
▪ klargöra varför en förändring behövs
▪ beskriva behovet av olika funktioner 
▪ formulera mål och strategier som underlag för kommande beslut
▪  
Behovsanalysen ger svar på tre frågor:
▪ vad ska uppnås
▪ vilka begränsningar och risker finns
▪ vad ska prioriteras
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forts

Tänk på att:
▪ fokusera på orsaker till behovet
▪ övergripande sammanhang och omvärldsfaktorer 
påverkar

▪ behovsanalysen ska identifiera behov och problem-
inte lösa dem
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Byggprojektprocessen

 Förstudie Programskede Projektering Produktion Förvaltning 

Utrednings
-skede 

Förstudie

Investerings-
beslut om 

utformning

Beslut om 
Investering  

q Behovsanalys
q Utredning bef. 

förhållanden
q Alt. lösningar
q Framtida 

verksamheter
q Konsekvensanalys
q Kostnadsramar
q Risker, Möjligheter
q Lokalförsörjnings-

plan

q Huvudtidplan

q Projektplan
q Huvudtidplan
q Projektbudget
q Upphandling 

konsulter (Arkitekt, 
sakkunniga etc.) 

q Programhandling
q Systemhandling
q Arbetsmiljöplan
q Hållbart byggande
q Ansökan om 

Bygglov

q Beslut om 
Entreprenadform 

q Samordning av 
Programkrav

q Förslagshandlingar
q Framtagning 

förfrågnings- 
underlag 

q Avstämning 
Projektbudget

q Anbudsförfrågan 
Entreprenör

q Upphandlings-
beslut (LOU), val 
av Entreprenör

q Beställning, 
kontrakt

q Bygghandlingar
q Avstämning 

Projektbudget
q Slutkostnads-

prognos
q Risker och 

möjligheter

Slut-
besiktning 

q Godkänd 
Slutbesiktning

q Slutbesked från 
Byggnadsnämnd

q Upplåtelse till 
brukare

q Erfarenhetsåter-
koppling

51



Fråga till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Marie Nicholson eller Ola Gustafsson, ordförande i 
samhällsbyggnadsutskottet om tydligare skyltning av kanotleden i Storebro 

 

I slutet av förra året bifalldes en motion (att-sats 1 och 2) angående tydligare skyltning av 
kanotleden i Storebro samt att rusta upp grillplatsen där man lägger ner kanoterna 
(”skvalet”). Finns det någon tidsplan för när det beräknas vara färdigt? 

 

Vimmerby 2021-09-02 

 

Anneli Jakobsson
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Överförmyndaren i Vimmerby kommun
ovis@vimmerby.se

POSTADRESS:

581 86 LINKÖPING
BESÖKSADRESS:

Östgötagatan 3
TELEFON:

010-223 50 00
TELEFAX:

013-10 13 81
E-POST:

ostergotland@lansstyrelsen.se
WEBBPLATS:

www.lansstyrelsen.se/ostergotland
ORGANISATIONSNUMMER:

202100-2270

Inspektion enligt 20 § förmynderskapsförordningen 
(1995:379) av överförmyndaren i Vimmerby 
kommun
Länsstyrelsen företog den 26 april 2021 inspektion av överförmyndaren i Vimmerby kommun. 
På grund av pågående pandemi (Covid-19) genomfördes inspektionen genom att ett digitalt 
möte hölls via Skype. Med anledning av det gemensamma överförmyndarkansliet i Vimmerby 
företogs inspektionen gemensamt för överförmyndarna i Kinda, Vimmerby, Ydre och 
Åtvidaberg kommuner. Närvarande vid inspektionen var Anna Erlandsson Karlsson 
(administrativ chef), Tatjana Pavlov (handläggare), Anna Kindström (handläggare), Siv 
Karlsson (handläggare), Elly Boven (handläggare), Kjell Alexandersson (överförmyndare i 
Vimmerby), Göran Olsson (överförmyndare i Kinda), Åke Svahn (överförmyndare i Ydre) samt 
Peder Griph (överförmyndare i Åtvidaberg). Från Länsstyrelsen deltog länsjuristerna Fredrik 
Gustafsson och Linnea Hjorter.

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

Utöver de uppgifter som framgår av verksamhetsredogörelsen (se bilaga) behandlades 
nedanstående frågor särskilt.

Redogörelse för verksamheten
Det är fortsatt svårt att rekrytera ställföreträdare. Få intresseanmälningar inkommer i 
Vimmerby och många ändrar sig, medan nuvarande ställföreträdare inte kan ta fler uppdrag. 
Liknande situation upplevs i Kinda, och även i Åtvidaberg upplevs det svårare än tidigare. I 
Ydre har inte lika många ärenden varit aktuella varför frågan inte uppstått i samma 
utsträckning. I något ärende har de letat efter en lämplig ställföreträdare i 5–6 månader. Det är 
framförallt svårt att rekrytera lämpliga ställföreträdare till unga personer med olika typer av 
problematik så som skulder och missbruk. Många som är intresserade av att vara 
ställföreträdare vill ha uppdrag som avser äldre personer där uppdragen inte är lika krävande. 
Verksamheten använder bland annat sociala medier för att nå ut till nya ställföreträdare. 
Möjligheten att anlita Optio för mer komplicerade ärenden ses just nu över, liksom 
möjligheten att eventuellt ta hjälp av ställföreträdarenheter i andra kommuner. 

Under delar av 2020 hade kansliet vakanser i personalen vilket påverkade 
handläggningstiderna avseende granskning av årsräkningar. De är nu fulltaliga igen och 
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kansliet har en extra tjänst fram till september. Av årets årsräkningar är vid tidpunkten för 
inspektionen 52 % redan granskade. 

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

Kontroll av att konton har överförmyndarspärr görs vid granskningen av tillgångsförteckningar 
och årsräkningar. 

Pandemin har påverkat verksamheten på så sätt att det varit lite färre besök än annars. 
Kansliet har genomfört en enkätundersökning bland ställföreträdarna av vilka vissa önskat 
mer kontakt, men upplevt att det fungerat bra. Har ett möte behövts så har kansliet ordnat det 
i enlighet med de rutiner som varit gällande avseende till exempel avstånd. En utbildning har 
genomförts digitalt, vilket gav ett högre deltagande än tidigare. 

Stickprovsgranskning
Länsstyrelsen har genomfört en mer djupgående granskning av 6 akter (akt 1096, 1175, 1248, 
1381, 1411 och 1414). Granskningen har i huvudsak avsett de två senaste åren. Länsstyrelserna 
har en gemensam nationell tillsynsinriktning. Utifrån den nationella tillsynsinriktningen har 
Länsstyrelsen särskilt granskat ytterligare 2 akter (akt 794 och 1153).

Enligt tillsynsinriktningen för år 2021 ska Länsstyrelsen kontrollera att överförmyndarens 
granskning av redovisningshandlingar genomförts på ett korrekt vis, och därvid särskilt 
kontrollera överförmyndarens åtgärder vid sammanblandning av huvudmannens medel. 
Därutöver ska Länsstyrelsen kontrollera överförmyndarens hantering av 
förmynderskapsärenden och ställföreträdarskap för underåriga. Länsstyrelsen ska också 
kontrollera överförmyndarens handläggning och tillsyn i ställföreträdarskap i de fall 
huvudmannen är delägare i ett dödsbo. 

Granskningen ger Länsstyrelsen anledning till följande generella synpunkter och 
konstateranden.

I vissa akter har årsräkningar inte granskats inom rimlig tid. Länsstyrelsen informerar att 
Justitieombudsmannen, JO, har anfört i huvudsak följande avseende handläggningstider. 
Överförmyndares kontroll av årsräkningar är en garanti för att huvudmannens tillgångar 
används på ett sätt som är till dennes fördel. Det är därför viktigt att årsräkningar granskas 
inom rimlig tid. Handläggningen har ansetts för långsam när komplettering skickats ut nästan 
fem månader efter att årsräkningen getts in och när den sammanlagda tiden för granskning 
har uppgått till sju månader (jmf JO:s beslut den 3 juli 2009, dnr 5172–2008, se även JO:s 
ämbetsberättelse 2012/13 s. 452 ff. och JO:s beslut den 31 augusti 2016, dnr 6098–2015). Med 
anledning av de långa handläggningstiderna riktar Länsstyrelsen kritik mot överförmyndaren.

I vissa akter som Länsstyrelsen har granskat har det förekommit att överförmyndaren vid 
granskning av årsräkning/sluträkning riktat anmärkning mot förvaltningen. När det gäller 
anmärkningsförförfarandet vill Länsstyrelsen lämna följande generella information. 
Anmärkningsförfarandet regleras i 16 kap. 5 § föräldrabalken (FB). För det fall yttrande, eller 
möjlighet att yttra sig, sker genom telefonsamtal eller möte, ska detta tydligt framgå av en 
tjänsteanteckning. För det fall överförmyndaren bedömer att det inte behöver vidtas några 
åtgärder med anledning av en anmärkning är det lämpligt att det dokumenteras. På så sätt blir 
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det tydligt att ett ställningstagande har gjorts och varför man har bedömt att åtgärder inte 
behöver vidtas. När ställföreträdaren underrättas om att anmärkning riktats mot förvaltningen 
ska det dokumenteras att underrättelse har skett, även om detta sker genom att en kopia av 
årsräkningen/sluträkningen skickas till ställföreträdaren.

Utöver ovanstående generella synpunkter har Länsstyrelsen ytterligare påpekanden avseende 
följande akter.

Akt 1096 – godmanskap enligt 11 kap 4 § FB

Redovisning i förenklad form
Av handlingar i akten framgår att överförmyndaren har beslutat om redovisning i förenklad 
form. Beträffande årsräkningar för år 2018 och 2019 framgår inte av akten att granskning har 
skett. Vidare framgår att redovisning getts in bestående av enbart kontoutdrag och årsbesked. 

Enligt 14 kap. 19 § FB får överförmyndaren besluta att årsräkning eller sluträkning får lämnas i 
förenklad form. Ett sådant beslut innebär att ställföreträdaren ändå ska lämna in en 
redovisning som är underskriven på heder och samvete. JO har anfört följande i fråga om 
årsräkningar i förenklad form (se JO:s dnr 3267–2002). Enbart ett bankbesked kan inte i 
något fall anses utgöra en årsräkning, eftersom en sådan alltid måste avges av den som är 
redovisningsskyldig på heder och samvete. Ett av överförmyndaren meddelat beslut om att 
årsräkning får avges i förenklad form innebär alltså inte att kravet på avgivande på heder och 
samvete har eftergivits, utan enbart att själva redovisningen av förvaltningen får förenklas. Ett 
ingivet bankbesked kan - om överförmyndaren så har bestämt - i ett enskilt fall räcka som 
redovisning, men måste kompletteras med ett intyg från ställföreträdaren om att 
redovisningen avgivits på heder och samvete.

Vid inspektionsbesöket uppgavs att överförmyndaren ska åtgärda detta, till exempel genom att 
redovisningen ska innefatta uppgifter om tillgångar 1 januari och 31 december för aktuellt år 
och genom en årsredovisningsblankett i förenklad form. Mot bakgrund av att överförmyndaren 
inte tillsett att den förenklade redovisningen lämnats på heder och samvete riktar 
Länsstyrelsen viss kritik mot överförmyndaren.

Sammanblandning av medel
I akten förekommer uppgifter som indikerar att det kan ha skett sammanblandning av 
huvudmannens och ställföreträdarens respektive närståendes medel. Bland annat finns 
uppgifter om att fordonsskatt för närståendes fordon betalats med huvudmannens medel och 
att huvudmannens räkningar ibland betalas med ställföreträdarens medel.

Länsstyrelsen konstaterar att det av 12 kap. 6 § FB framgår att förmyndare, gode män och 
förvaltare ska se till att pengar och värdepapper som tillhör den enskilde förvaras så att de inte 
sammanblandas med tillgångar som ställföreträdaren annars förvaltar.

Vid inspektionsmötet uppgavs att huvudmannen betalar närstående för hyra och mat samt att 
överförmyndaren ska se över förhållandena. 

Uppgifter i akten
I akten förekommer belastningsregisterutdrag och liknande uppgifter. Handlingarna är 
inhämtade uppgifter om tilltänkt ställföreträdare. Länsstyrelsen konstaterar att handlingen 
inte kan anses utgöra sådan handling som avser ställföreträdarskapet enligt 17 § 
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förmynderskapsförordningen, och vill även framhålla att andra än överförmyndaren har rätt 
att få insyn i akten. Vid inspektionsmötet uppgavs att det numera finns nya rutiner kring detta 
förfarande och att överförmyndaren ska åtgärda detta. 

Akt 1175 – förvaltarskap och godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB
På årsräkningen för 2019, under ”Överförmyndarens beslut”, har det bockats i att den är 
granskad med korrigering, och det har gjorts en notering där det står ”Korrigerat enl 
kontoutdrag”. Det finns dock ingen underskrift eller datum på handlingen. Enligt 
dagboksbladet är årsräkningen granskad med korrigering den 1 december 2020. Vid 
inspektionsmötet angavs att det troligtvis har missats men att det finns noterat i Wärna. 
Länsstyrelsen betonar vikten av att uppgifter om överförmyndarens ställningstaganden vid 
granskning dokumenteras på ett lämpligt sätt. Av 16 kap. 4 § FB framgår att överförmyndaren 
ska göra anteckning om verkställd granskning på bland annat årsräkningar och sluträkningar. 
Vidare framgår av förarbetena till lagen (prop. 1993/94:251 s. 281 f.) att det av anteckningar 
som överförmyndaren ska göra bör framgå när granskningen har ägt rum.

Ingående balans gällande tillgångar i årsräkningen för 2019 stämmer inte med utgående 
balans gällande tillgångar på sluträkningen som upprättades innan årsräkningen. Enligt 
sluträkningen finns fyra konton, där två har 0 kr, ett har 74 kr och ett 6,48 kr (korrigerat från 
13,48 kr). Det finns även värdepapper om 210,09 kr. I årsräkningen finns tre konton angivna. 
På två av kontona har inget angivits, och på det tredje har det angivits 290 under ”Kronor”, 136 
under ”Öf. not” och i rött anges 74. Det finns inget angivet under värdepapper. Länsstyrelsen 
erinrar om att det är av stor vikt att överförmyndaren tillser att tillgångar och skulder är 
upptagna i årsräkningar/sluträkningar på ett sådant sätt att de går att följa från år till år eller 
period till period. Vidare framhåller Länsstyrelsen att överförmyndaren bör säkerställa att 
uppkomna differenser i redovisningen dokumenteras och utreds i tillfredsställande 
utsträckning.

Återrapportering
Överförmyndaren ska senast den 4 augusti 2021 redovisa till Länsstyrelsen

- vad överförmyndaren kommit fram till gällande eventuell sammanblandning av medel 
i akt 1096, samt vilka eventuella åtgärder som vidtagits.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsjurist Fredrik Gustafsson med länsjurist Linnea Hjorter som 
föredragande. I den slutliga handläggningen har även länsjurist Kajsa Risto medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilaga
Verksamhetsredogörelse
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Kopia till
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens revisorer i Vimmerby kommun, 
kommun@vimmerby.se 
JOkansli1@jo.se
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POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: E-POST: WWW:

581 86 LINKÖPING Östgötagatan 3 010-223 50 00 ostergotland@lansstyrelsen.se lansstyrelsen.se/ostergotland

Rättsenheten

2020

Verksamhetsredogörelse överförmyndare/överförmyndarnämnder

Överförmyndaren/överförmyndarnämnden i: Kinda, Vimmerby, Ydre och Åtvidaberg

Ifylld av (namn, befattning): Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef
Datum: 2021-04-08

Instruktioner:

Klicka på gul list högst upp i dokumentet ”Aktivera redigering”. Spara sedan dokumentet 
som Word-fil med filnamn ”Årsredogörelse (kommun)”. Fyll i dokumentet på skärmen. 
Spara igen och skicka e-postmeddelande med filen som bilaga till länsstyrelsen – 
ostergotland@lansstyrelsen.se  

Länsstyrelsen emotser en gemensam redogörelse i de fall det är fråga om flera 
överförmyndare med ett gemensamt kansli. Det ska dock tydligt anges om det föreligger 
några skillnader mellan överförmyndarna, och i sådana fall vilka.

1. Överförmyndarens organisation

a. Vilket är det totala antalet årsarbetskrafter och hur ser fördelningen ut? 

Vi har 3,6 fördelat på 3,0 handläggare och 0,5 administratör och 0,1 verksamhetschef.

b. Är resurserna tillräckliga?

Under förutsättning att det inte blir någon längre sjukfrånvaro eller liknande.

c. Har överförmyndaren/ersättaren/nämnden/handläggare deltagit i någon 
kompetensutveckling (exempelvis länsträffar, FSÖ, eller liknande nätverk) sedan 
Länsstyrelsens senaste inspektion? Ange för respektive aktivitet vem/vilka som deltagit.

Ja, det har varit digitala möten både avseende länsträff och FSÖ. Därutöver har 
handläggarna deltagit i olika utbildningar i SKR:s regi, t ex om granskningsarbetet och 
arvsskiften.

d. Hur ser överförmyndarkansliets öppettider ut? Finns särskilda telefontider eller 
besökstider?

Telefontid mån-fre kl. 10-12. Besökstid i Vimmerby mån-fre kl.10-12, övriga kommuner 
enligt överenskommelse.

2. Rutiner för diarieföring/aktförvaring 

a. Hur förvaras akterna?
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I brandsäkra aktskåp.

b. Vem öppnar inkommande post och hur ofta stämplas den?

Administratören öppnar och stämplar inkommande post dagligen. Vid frånvaro enligt ök med 
någon av handläggarna.

c. Hur sker registrering av allmänna handlingar som hör till ett ärende respektive handlingar 
som inte hör till ett ärende? När sker registrering? Används digitalt diarieföringssystem? Om 
ja, vilka?

Alla inkomna handlingar registreras och diarieförs dagligen i Wärna. Handlingar som inte 
tillhör ett ärende i Wärna registreras och diarieförs i ärendehanteringssystemet Evolution.

d. När och hur dokumenteras besök och telefonsamtal?

Vid besök och telefonsamtal görs tjänsteanteckning om det framkommer information som är 
av vikt för ärendet. Tjänsteanteckningen diarieförs i Wärna.

e. Hur hanteras e-post?

E-post som är av vikt för ärendet diarieförs i Wärna.

f. Vilket system/vilka rutiner används för bevakning av att handlingar kommer in i tid? 
Fungerar detta?

Bevakning görs i Wärna. Respektive handläggare ansvarar för sina bevakningar. Det 
fungerar.

3. Handläggningsrutiner

a. Lämnas ansökningar i ärenden som ska beslutas av tingsrätt vidare direkt till domstolen 
eller utreds de av överförmyndaren? Om ansökningar utreds av överförmyndaren, hur lång tid 
tar det innan de skickas vidare till tingsrätten? 
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Ansökningar skickas med vändande post till tingsrätten.

b. Hur hanteras anmälningar om behov av ställföreträdarskap som inkommer till 
överförmyndaren? Vad är normal handläggningstid för en sådan anmälan? (Beräknat från det 
anmälan inkom till dess att den skickats vidare till tingsrätt eller avskrivits) 

Hantering beror på vad anmälan innehåller. Om en anmälan t ex kommer från 
socialförvaltningen begäs läkarintyg in eller så ber vi anhöriga ombesörja det. Vi kan också be 
anhöriga inkomma med yttrande. Den normala handläggningstiden är 5-6 veckor. 
Handläggningstiden kan vara upp till 6 månader om vi inte har förslag på ställföreträdare.

c. Hur hanteras klagomål mot ställföreträdare som inkommer till överförmyndaren?

Klagomål diarieförs i Wärna. Begäran om yttrande på klagomålet skickas till 
ställföreträdaren. Eventuellt kan yttrande även begäras av t ex huvudmannen, nära anhörig 
eller boendepersonal. Det beror på vem som har klagat på god man och hur huvudmannens 
situation ser ut. Därefter görs en bedömning om skäl finns för ett entledigande av 
ställföreträdaren. Berörda parter får information om ställföreträdaren ska entledigas eller om 
skäl inte finns för det. Överförmyndaren fattar beslut om eventuellt entledigande.

d. Finns överklagandehänvisningar i besluten (t.ex. arvodesbesluten)?

Ja.

4. Ställföreträdare 

a. Har några särskilda ärendetyper ökat eller minskat särskilt sedan Länsstyrelsens senaste 
inspektion?

Nej.

b. Är det lätt/svårt att rekrytera nya ställföreträdare? Hur sker rekryteringen?

Det är stora svårigheter att rekrytera nya ställföreträdare. Rekrytering görs bl a via 
kampanjer på Facebook, annonser i lokalmedia och via ställföreträdarnas kontaktnät. 

c. Vilken prövning av en ställföreträdares lämplighet görs? Omprövas ställföreträdares 
lämplighet? Om ja, hur ofta?
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Lämplighetskontroller via Polisens belastningsregister, Kronofogden och socialtjänsten. 
Ställföreträdarnas lämplighet omprövas varje år, samt i samband med att en ställföreträdare 
får ett nytt uppdrag om det har gått mer än 6 månader sedan senaste lämplighetskontrollen.

d. Hålls det några utbildningar för nya och/eller befintliga ställföreträdare? Om ja, ange vilka 
utbildningar. Finns det någon godmansförening eller liknande nätverk för ställföreträdare?

I samverkan med kommunerna i Kalmar län genomfördes i november 2020 en digital 
utbildning av Jan Wallgren för både nya så väl som befintliga ställföreträdare. I november 
och december genomförde handläggarna digitala utbildningar/träffar inför inlämnande av 
årsredovisningar.
Det finns en godmansförening inom Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare (RFS) som 
ställföreträdare kan gå med i.

e. Hur många uppdrag har den ställföreträdare som i dagsläget har flest uppdrag inom 
kommunen/kommunerna som omfattas av överförmyndarens/överförmyndarnämndens 
tillsyn?
Hur görs avvägningen av hur många uppdrag som är lämpligt? 

Den som har flest uppdrag har 33 uppdrag. Det finns ingen uttalad gräns för hur många 
uppdrag en ställföreträdare får ha. Detta bedöms från fall till fall. Beroende på hur 
ställföreträdarens situation ser ut, vilken ställföreträdare det är och vilken typ av ärende det 
handlar om. Vissa ställföreträdare har möjlighet och tid till att ha flera ärenden. Andra 
ställföreträdare har inte möjlighet och tid till att ha flera ärenden.

f. Har ni kännedom om ställföreträdare har uppdrag i andra kommuner som inte omfattas av 
överförmyndarens/överförmyndarnämndens tillsyn? Om en ställföreträdare har uppdrag i 
flera kommuner, hur görs avvägningen av hur många uppdrag som är lämpligt? 

Vi ställer frågan till ställföreträdaren om hen har uppdrag i andra kommuner. Se 4 e för svar 
om avvägning.

g. Hur många uppdrag tillåts totalt per god man/förvaltare? Hur många uppdrag har en 
ställföreträdare vanligtvis?

Det finns ingen uttalad gräns, bedöms från fall till fall se ovan under 4 e. Normalt har en 
ställföreträdare 1-2 uppdrag.

h. Har någon ställföreträdare entledigats med anledning av att denne inte skött sitt uppdrag, 
sedan Länsstyrelsens senaste inspektion? Om ja, ange anledningen.

1 ställföreträdare.

i. Har någon ställföreträdare polisanmälts sedan Länsstyrelsens senaste inspektion? Om ja, 
ange anledningen.

Page 4 of 7
61



sid 5

Nej! 

j. Hur ofta omprövas förvaltarskapen? Vilka rutiner finns för uppföljning/bevakning av att 
detta sker? 

Varje år i samband med granskning av årsräkning.

5. Årsräkningar och sluträkningar 

a. Hur stor del av årsräkningarna kom in till den 1 mars 2020? Hur stor del av de som inte 
inkom till den 1 mars beviljades anstånd?

80 procent inkom i tid. Cirka 37 procent av de som inte inkom i tid hade beviljat anstånd.

b. Hur många påminnelser och hur många vitesförelägganden om årsräkningar har skickats 
ut? När skickas påminnelser och eventuella vitesförelägganden ut?

Det har skickats ut 41 påminnelser och 14 vitesförelägganden. Huvudregeln är att två 
påminnelser skickas. Ställföreträdaren brukar därefter höra av sig med en anledning till att 
årsräkningen är försenad. Om överenskommelsen sedan inte följs skickas vitesföreläggande.

c. När blev den senaste granskningen av årsräkningarna klar? När var majoriteten av 
årsräkningarna färdiggranskade?

Majoriteten av årsräkningarna var granskade december 2020. En sista årsräkning återstår 
och tid är bokad med ställföreträdare den 20 april 2021 för att gå igenom årsräkningen.

d. Hur många anmärkningar har gjorts vid senaste granskningen av årsräkningarna? Vilka 
åtgärder har vidtagits med anledning av anmärkningarna? 

26 st årsräkningar har granskats med anmärkning. Vissa ställföreträdare kommer att bli 
entledigat eller har begärt sitt entledigande. Alla har informerats muntligt och skriftligt 
angående felaktigheter.

e. Skickas beslut om arvode till huvudmannen? Om nej, varför inte?
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Ja, när huvudmannen står för arvodeskostnaden.

6. Rutiner vid försäljning och medelsförvaltning 

a. Hur ser rutinerna ut gällande försäljning av fastigheter/bostadsrätter?

Ansökan från god man att sälja fastigheten och skälet till försäljningen. Köpekontrakt, 
budgivningslista, taxeringsbevis, yttrande från huvudmannen. Ett läkarintyg om 
huvudmannen inte förstår vad saken gäller. Ev. yttrande från nära anhöriga. Om 
försäljningen görs på öppna marknaden krävs inget värderingsintyg.
Om allt är i sin ordning utfärdas beslut om samtycke till försäljningen. Redovisning till 
överförmyndaren att försäljningslikviden är insatt på spärrat konto.

b. Hur ser rutinen ut för godkännande vid medelsplacering? 

Placering i värdepappersfonder och obligationer kräver inte överförmyndarens samtycke.
Placering i specialfonder och aktier kräver överförmyndarens samtycke.

c. Hur ofta och på vilket sätt kontrolleras att konton har överförmyndarspärr?

I samband med granskning av årsräkning.

d. Krävs kvitton vid uttag från överförmyndarspärrat konto? Om nej, ange anledningen. 

Om uttaget avser löpande räkningar, fickpengar och liknande behöver inga kvitton redovisas. 
Kontroll görs vid granskning av årsredovisningen.
Om uttaget avser köp av en speciell sak, t.ex en TV ska kvitto redovisas efter köpet.

e. Hur mycket pengar får finnas på transaktionskonton?
20 000 kr till 25 000 kr.

f. Hur ser rutinen gällande utbetalning av försäkringsmedel till omyndiga ut?

Överförmyndaren får meddelande att försäkringsutbetalning (över 1 pbb) har skett till ett 
spärrat konto i barnets namn. Överförmyndaren öppnar en akt, informationsbrev skickas till 
förmyndarna. Överförmyndaren kan inte häva spärren. Om förmyndarna ansöker om att 
medlen ska placeras gör överförmyndaren kontroller på förmyndarna. Om dessa kontroller är 
utan anmärkning ges samtycke till placeringen och placeringen behöver inte ha 
överförmyndarspärr, inga vidare åtgärder. Redovisning ska göras av placeringen. 
Om kontrollerna är med anmärkning ges samtycke till placeringen och beslut fattas att 
placeringen ska vara överförmyndarspärrad. 
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Om försäkringutbetalningen är över 8 pbb krävs förteckning och beslut fattas om ev. 
förenklad redovisning.

7. Ensamkommande barn

a. Bereds barnet möjlighet att yttra sig över föreslagen god man?

Ja.

b. Informerar överförmyndaren barnet, boendet och eventuellt offentligt biträde omedelbart 
efter förordnandet om vem som har förordnats som god man? 

Ja.

c. Underrättar överförmyndaren socialnämnden om att förutsättningar föreligger för att 
ansöka om särskild förordnad vårdnadshavare när ett barn erhåller permanent 
uppehållstillstånd? Dokumenteras detta? 

Ja överförmyndaren underrättar och dokumenterar i Wärna.

8. Övrigt 

a. Har det sedan Länsstyrelsens senaste inspektion skett något i övrigt som Länsstyrelsen, i 
egenskap av tillsynsmyndighet, bör känna till, t.ex. planerade organisationsförändringar 
m.m.?
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Kommunstyrelseförvaltningen
Administrativa avdelningen

 

Id 
2021.2919

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

Kommunstyrelsen

Motion om hundlatriner i Storebro

Beslut om remittering
Motionen får ställas.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet 
Anneli Jakobsson (-) och Kjell Jakobsson (-) skriver i sin motion om hundlatriner i Storebro 
att när snön smälter blir hundbajs som ligger kvar från förra året synligt igen i samhället. De 
menar att inte alla gör som tänkt, och stoppar bajset i en plastpåse och lägger det i en latrin.

Anneli Jakobsson (-) och Kjell Jakobsson (-) påpekar att det på vissa gator i Storebro saknas 
hundlatriner, till exempel på Järnvägsgatan. Från Vimmerbyvägen upp till fotbollsplanen, där 
det finns en latrin, är det drygt en kilometer. På den sträckan rör sig många hundar, menar de, 
men där finns ingen latrin. De tror att med latriner placerade på Strandvägen och 
Järnvägsgatan skulle fler hundägare plocka upp efter sina hundar.

Anneli Jakobsson (-) och Kjell Jakobsson (-) föreslår att kommunen sätter upp hundlatriner på 
Järnvägsgatan och Strandvägen. De föreslår också att kommunen samtidigt kontrollerar var 
det finns behov av hundlatriner på andra ställen i Storebro.

Beslutsunderlag
Motion om hundlatriner i Storebro, KS 2021.2879

Leif Larsson 
Kommunfullmäktiges ordförande
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.	

Ordförande: Leif Larsson
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Motion om hundlatriner i Storebro 

 

Det som göms i snö kommer fram i tö brukar man säga och det stämmer verkligen in i Storebro då 
hundägarna inte plockar upp efter sina husdjur vilket man ser nu extra tydligt efter snösmältningen.. 
De allra flesta är noga med att plocka upp efter sitt djur, stoppa det i en plastpåse och lägga bajset i 
närmaste hundlatrin men på vissa gator i Storebro saknas hundlatriner som till exempel på 
Järnvägsgatan. När man kommer in från Vimmerbyvägen och går upp till fotbollsplan där det finns en 
latrin är det en sträcka på drygt en kilometer och denna gata är flitigt trafikerat av hundar men utan 
hundlatrin bryr sig tyvärr inte hundägaren om att plocka upp efter sin hund.  Med hundlatriner 
placerade på Strandvägen och Järnvägsgatan kan ansvarstagande hundägare servas och bidra till en 
ren hundbajsfri miljö. Med anledning av detta föreslår vi 

-att sätta upp hundlatriner på Järnvägsgatan och Strandvägen 

-att samtidig kontrollera var det finns behov på andra ställen i Storebro 

 

Vimmerby 2021-05-20 

Anneli Jakobsson 

Kjell Jakobsson
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En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partstödet har används för det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket kommunallagen,
nämligen att stärka sin ställning i den kommunala demokratin. Se regler för partistöd i Vimmerby kommun KF 2015-03-30, § 68.

Redovisningen ska lämnas till ekonomiavdelningen senast 30 juni avseende utbetalat partistöd för föregående år. Partiet ska utse en granskare som ska granska om redovisningen ger
en rättvisande bild av hur mottagaren använt partistödet. Granskarens rapport ska också lämnas in.

Det bör vara partiets kassör som gör redovisningen samt partiets revisor som gör granskningen. 
Till redovisningen skall verifikat för varje kostnadsslag medfölja.

PARTIER V KD SD M S C
År 2020
Mottagit partistöd 2020, kr 463 540,0 50 296,0 50 296,0 58 810,0 58 810,0 118 406,0 126 922,0
ANTAL MANDAT 49 5 5 6 6 13 14

% av
Redovisat belopp enligt kostnadsslag Summa summa totalt Redovisat-20 Redovisat-20 Redovisat-20 Redovisat-20 Redovisat-20 Redovisat-20

Ungdomsverksamhet 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Utbildning och konferenser 2 544,00 0,6% 450,0 2 094,0

Lokala medlemsaktiviter 35 807,00 8,3% 3 467,0 5 515,0 3 440,0 2 795,0 15 745,0 4 845,0

Ersättningar / lönekostnader 2 450,00 0,6% 2 450,0

Val/kampanjkostnader/material 48 992,00 11,4% 2 200,0 20 805,0 17 362,0 8 625,0

Lokalhyra 33 865,00 7,9% 665,0 5 000,0 22 200,0 6 000,0

Överföring till regional 
eller nationell partiorganisation 56 077,00 13,0% 3 960,0 9 800,0 17 643,0 24 674,0

Valfond 197 187,00 45,8% 36 469,0 20 779,0 10 000,0 40 278,0 89 661,0

Övriga kostnader 53 589,00 12,4% 3 085,0 1 103,0 10 758,0 5 343,0 31 558,0 1 742,0

Redovisat partistöd
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Summa totalt, kr 430 511,00 100,0% 50 296,0 50 296,0 58 810,0 25 781,0 118 406,0 126 922,0
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Partistöd 2018

Budgetram 2018 436100 kr
Partistöd enligt uträkning prisbasbelopp 2018 445 900 kr
Grundstöd 2018 10% av rambelopp/8 partier 5 574 kr/parti
Mandatstöd 2018 90% av rambelopp/49 mandat 8 190 kr/mandat

Antal
mandat Grund-stöd Mandat-stöd

Totalt
belopp

Socialdemokraterna 19 5 574 155 612 161 185,5

Moderaterna 10 5 574 81 900 87 473,5

Centerparitiet 10 5 574 81 900 87 473,5

Kristdemokraterna 2 5 574 16 380 21 953,5

Vänsterpartiet 2 5 574 16 380 21 953,5

Miljöpartiet 1 5 574 8 190 13 763,5

Sverigedemokraterna 4 5 574 32 760 38 333,5

Liberalerna 1 5 574 8 190 13 763,5

49 44 588,0 401 312,0 445 900,0

Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2018 beräknats till 45
500 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2018 är 700 kronor högre än
prisbasbeloppet för år 2017.
Uträkning partistöd 2018 = 20% av 45500* 49 = 445 900 kr
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-06-29 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ §  2021/289 Id  
 

Policy och riktlinjer för representation 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 
 

1. anta föreliggande förslag till Policy och riktlinjer gällande representation och 
gåvor för Vimmerby kommun och de kommunala bolagen 

2. upphäva regler för uppvaktning av anställda och förtroendevalda i Vimmerby 
kommun, KF § 181, dnr 299/2010. 
 

Beslutet fattas med förbehåll om att en redaktionell förändring görs och begreppet 
trivselpeng används istället för att en fast summa anges i policydokumentet.  
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har gett kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram en policy 
och riktlinjer för representation och gåvor för Vimmerby kommun och de kommunala 
bolagen.  

I de nu gällande reglerna för uppvaktning av anställda och förtroendevalda saknas bland 
annat kommunens ställningstagande och syn på representation.  

En arbetsgrupp med representanter från ekonomiavdelningen, HR-avdelningen och 
administrativa avdelningen har tagit fram föreliggande förslag till policy och riktlinjer.  
I förslaget som arbetsgruppen tagit fram används begreppet representation i samma 
betydelse som Skatteverket.  

All representation ska ske med ansvar, omdöme och måttfullhet. Omfattningen och 
kostnaden ska vara skälig. Nyttan med representation ska vara tydlig.  
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 

 
Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-06-29 

 

 
 

Beslutsunderlag 
Id. 2010.2868 KF §181/2010 2010-10-25, Regler för uppvaktning av anställda och 
förtroendevalda i Vimmerby kommun – revidering Upphävs i samband med ny policy 
antas.  
KS 2021/289 Policy och riktlinjer för representation  
KS 2021/289 Tjänsteskrivelse Policy och riktlinjer gällande representation och gåvor 
för Vimmerby kommun och de kommunala bolagen 
KS 2021/289 Beslut 8 2021-06-08 Policy och riktlinjer för representation  
 

Beslutet skickas till 
KF 
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Policy och riktlinjer 
gällande 

representation och gåvor 
för 

Vimmerby kommun 
och de 

kommunala bolagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumenttyp: Policy och riktlinjer 
Antaget av: Fullmäktige 
Status: Antagen, 2021-09-06, § 102 
Giltighetstid: Gäller tillsvidare 
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1. Definition och syfte 
Vimmerby kommun använder representations begrepp i samma betydelse som Skatteverket.  

All representation ska ske med ansvar, omdöme och måttfullhet. Omfattningen och kostnaden 
ska vara skälig. Nyttan med representation ska vara tydlig.  

 
2. Inledning  
Av policyn framgår att representation kan ske i form av måltid, gåvor, uppvaktning, 
aktiviteter eller liknande. Representationen är som huvudregel alkoholfri. För undantag se 
avsnitt 5.  

 Med måltid avses frukost, lunch, middag, bankett eller mottagning med lätt förtäring.  
 Med gåvor avses gåvor vid extern och intern representation, gåvor i samband med 

uppvaktning samt Hedersgåvor. För mer information se avsnitt 3.2 samt 6.  
 Med aktiviteter avses till exempel evenemang, studiebesök eller guidade rundturer.  

I första hand ska representationen ske lokalt eller regionalt.  

Inköp i samband med representation ska i första hand ske enligt gällande rutiner för inköp och 
upphandlade avtal. 

Dokumentation ska alltid bifogas fakturan vid måltid på arbetsgivarens bekostnad, se punkt 9. 

 

3. Extern representation 
Extern representation kan ske t ex för att upprätthålla eller inleda en affärsförbindelse eller 
som ett led i Vimmerby kommunkoncerns marknadsföring och näringslivsfrämjande åtgärder. 
Ett observandum ges för upprepad representation mot en och samma person eller grupp av 
personer. Närstående till förtroendevald eller närstående till medarbetare som av goda skäl 
behöver delta vid representation ses som undantag och behöver godkännas av 
kommundirektör, bolagens VD, kommunalråd eller kommunfullmäktiges presidium. Likaså 
gäller kring representation i hemmet. 

Dokumentation ska bifogas redovisningsunderlaget, se avsnitt 9. Det ska som huvudregel inte 
vara flera deltagare från den egna organisationen än utomstående gäster. 

 
3.1 Beslut om extern representation 
Av policyn framgår att beslut ska fattas om extern representation. Den som har rätt att besluta 
om representation avgör om en gåva ska lämnas.  

 Beslut om allmän representation, det vill säga kommunövergripande extern 
representation som helt eller delvis finansieras med kommunfullmäktiges 
representationsmedel, fattas av kommunfullmäktiges presidium. 

 Beslut om nämndrepresentation fattas av ordförande i respektive nämnd.  
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 Beslut om representation inom kommunalrådens respektive ansvarsområde fattas av 
kommunalråd.  

 Beslut om såväl övergripande förvaltningsrepresentation som extern representation på 
enhetsnivå, till exempel vid besök från externa samarbetspartners, Beslut om extern 
representation fattas inom ramen för sitt kostnadsansvar. Om chefen själv avser 
medverka vid den externa representationen godkänner chefens chef. 

All extern representation ska återrapporteras till ansvarigt organ eller beslutsfattare.  

 

3.2 Gåva till extern part  
Enligt Skatteverkets rekommendationer delas gåvor till extern part in i reklamgåvor och 
representationsgåvor.  

Reklamgåvans värde ska vara skäligt utan personlig karaktär och ska vara försedda med 
”Vimmerby kommun.” Kostnad belastar respektive verksamhet.  

Representationsgåva kan förekomma tex i samband med till exempel internationella besök, 
invigning eller jubileum. Behovet och omfattningen av sådan representation bedöms i varje 
enskilt fall. Kostnad belastar respektive verksamhet.  

Om det finns särskilda skäl kan representationsgåvans värde överstiga max värdet för 
momsavdrag, se Skatteverkets rekommendationer. För att läsa mer om vad som gäller. Klicka 
på denna länk 

 

4. Intern representation 
 Exempel på intern representation kan vara:  

 Personalfest eller middag inom förvaltning eller enhet, jullunch eller 
kommungemensam personalfest.  

 I samband med interna kurser, konferenser och planeringsdagar.  
 Måltid med personal som företräder kommunala bolag om syftet med mötet är att i 

första hand diskutera pågående affärer.  

I samband med interna kurser, konferenser och planeringsdagar kan intern representation i 
vissa fall vara en skattefri förmån, det kan förekomma som en personalsocial aktivitet med 
syfte att öka den sociala gemenskapen, t ex måltid, teater-, konsert- eller idrottsevenemang.  

Fri kost kan vara en skattefri förmån. Det gäller till exempel i dessa fall enlig Skatteverket: 

 Hotellfrukost som ingår i priset för övernattning vid tjänsteresa 
 Kost på allmänna transportmedel som ingår i priset för resan 
 Pedagogisk lunch och liknande för lärare, vårdpersonal med flera 
 Representation (intern och extern), som till exempel personalfest  

Kostnaden ska vara skälig tex så omfattas inte kaffe med fikabröd eller enklare smörgås av 
reglerna för intern representation. För mer information kring detta, se avsnitt 7.1.1 samt 
Skatteverkets hemsida: Klicka på denna länk 
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4.1 Beslut om intern representation 
Beslut om intern representation för medarbetare fattas inom ramen för sitt kostnadsansvar. 
Om chefen själv avser medverka vid den interna representationen godkänner chefens chef. 

Beslut om intern nämndrepresentation fattas av ordförande i nämnd. 
 

4.2 Rutiner för personalbefrämjande medel 
 Avsatta trivselpengar kan inte ges som kontanter, presentkort eller annat 

betalningsmedel som jämställs med kontanter. Pengarna ska användas till 
gemensamma aktiviteter som syftar till att skapa trivsel i arbetet. 

 Aktiviteterna ska rikta sig till hela personalen, d.v.s. alla ”månadsanställda”, 
även föräldralediga, sjukskrivna, m fl.  
 

 Pengarna får inte användas till alkohol.  
 Kan man inte delta i den gemensamma aktiviteten kan man inte få ut ersättning 

för ”egen aktivitet”. 
 De medel som inte använts under året kan inte sparas till nästkommande år.  

Undantag från dessa rutiner ska beslutas i kommunstyrelsen/bolagsstyrelsen. 

 

5. Alkoholservering i samband med representation 
Av policyn framgår att kommunkoncernens representation är alkoholfri. Undantag beslutas av 
kommundirektör, bolagens VD, kommunalråd eller kommunfullmäktiges presidium och då 
får alkohol endast köpas på restaurang eller av cateringfirma.  

 

6. Hedersgåva och uppvaktning till medarbetare och förtroendevald 
 

 Uppvaktning - när medarbetare och förtroendevald uppnår en viss ålder (jämna tiotal 
år) eller när anställningen/förtroendeuppdraget upphör. 

 Hedersgåva - efter en längre tids anställning/förtroendeuppdrag (minst 25 år för 
anställda och 20 år med förtroendeuppdrag). 

 
 

6.1 Hedersgåva till medarbetare 
Till arbetstagare skall hedersgåva överlämnas efter 25 års tillsvidare- eller 
visstidsanställning med månadslön i kommunkoncernen. Anställningen behöver inte ha varit 
sammanhängande. Deltidsanställda brandmän och personer i daglig verksamhet skall räknas 
till denna kategori och därmed få hedersgåva i enlighet med gällande regler. 
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6.2 Hedersgåva till förtroendevald 
Till förtroendevald ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommunal 
nämnd/styrelse ska hedersgåva överlämnas efter 20 års förtroendeuppdrag för 
kommunkoncernen. Angivna tider behöver inte vara sammanhängande. 

 

6.3 Blommor och gåvorekvisition 
Hedersgåvan består av en rekvisition på valfri gåva till ett värde av 7 % av aktuellt 
prisbasbelopp (exkl. moms). Beloppet avrundas till närmast hundratal kronor. Gåvan måste 
inhandlas vid ett och samma inköpstillfälle och i samma butik. 

Gåvan ska bestå av ett föremål som exempelvis en klocka, smycke konstverk bokverk, 
kvalitetsporslin eller dylikt som den anställde själv får välja ut. Önskemål som kan uppfattas 
som extrema kan nekas. Gåvan får inte avse livsmedel, tobak, alkohol eller kontanter. 

Om dyrare gåva inköps ska överstigande belopp överstigande den summa, som anges i 
rekvisitionen, betalas av gåvomottagaren själv direkt till butiken. 

Inköpet av gåvan ska göras inom tre månader efter att rekvisitionen mottagits. 

 

6.4 Överlämnandet av hedersgåvor och diplom 
Överlämnandet av hedersgåvor och diplom till de anställda ska göras av representant för 
kommunstyrelsen/bolagen vid en särskild sammankomst med gemensam måltid i samband 
med att den anställde kvalificerat sig för 25 år. För arbetstagare som inte har möjlighet att 
närvara vid detta tillfälle, överlämnas gåvan på ett lämpligt sätt. Hedersgåva utdelas ej 
postumt.  

Till förtroendevalda utdelas hedersgåvan i samband med kommunfullmäktiges sista 
sammanträde för året. 

För förtroendevald som inte har möjlighet att närvara vid detta tillfälle överlämnas gåvan på 
ett lämpligt sätt. Hedersgåva utdelas ej postumt. 

 

6.5 Ansvarig för sammankomsten och kostnadsansvarig 
Ansvarig för sammankomsten är kommunstyrelseförvaltningen, HR-avdelningen och vid 
bolagen är bolagens VD. Kostnadsansvarig är kommunstyrelsen och bolagen. 

Vid all uppvaktning från kommunen/bolagen ska det klart framgå att det är kommunen, 
bolagen eller enheten som står för uppvaktningen.  
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6.6 Gåva på bemärkelsedag, vid avslutning av anställning/ 
förtroendeuppdrag 
Blommor  < 500 kr inkl. moms 

Blommor och gåva  < 1500 kr inkl. moms 

Personal som arbetat mer än ett år och förtroendevald som innehaft förtroendeuppdrag får 
blommor i samband med att han/hon slutar hos oss. 

Har personen varit mer än 5 år får han/hon dessutom en gåva. 

Anställda och förtroendevald som fyller jämna tiotal år uppvaktas med blommor enligt ovan. 

 

6.7 Dödsfall 
Krans, blommor eller pengar till fond < 1 500: - inkl. moms 

När någon av kommunkoncernens anställda avlider ska kommunkoncernen representeras av 
närmaste chef och eventuella andra utsedda personer vid begravningen eller liknande. 
Kostnadsansvarig är respektive nämnd/bolag. 

När någon förtroendevald ledamot avlider ska kommunkoncernen representeras av 
representant från respektive styrelse/nämnd vid begravningen eller motsvarande. 
Kostnadsansvarig är kommunfullmäktige/bolagsstyrelse. 

När den anställda eller förtroendevalda ledamoten avlider efter avslutat tjänst och vid avslutat 
kommunal- eller bolags uppdrag sker ingen representation.  

 

7. Övrigt 

7.1 Lunch eller fika i samband med arbetsmöten 
I samband med arbetsmöten kan arbetsgivaren erbjuda lunch där det är befogat därför att 
mötet tar lunchrasten i anspråk. Av arbetsmiljömässiga skäl får den här typen av arbetsmöten 
inte förekomma regelbundet. Fika eller enklare förtäring kan vara aktuellt vid längre möten 
eller i samband med att en särskild framgång firas eller för ett sätt att visa uppskattning.  

 

 

7.2 Konferenser och utbildningar med mera 
Deltagande vid konferenser eller utbildningar med mera, som inte anordnas av Vimmerby 
kommunkoncern är inte att betrakta som representation ur skatterättsligt hänseende utan det är 
en personalkostnad i verksamheten. När en medarbetare deltar på konferens eller utbildning är 
måltiderna därför skattepliktiga. Måltiderna ska redovisas genom att fylla i en reseräkning. 
Detta gäller oavsett avstånd till förrättningsorten. 
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7.3 Övrig intern uppvaktning 
Kommunkoncernen kan i vissa fall uppvakta en medarbetare eller förtroendevald med kaffe 
och tårta eller annan liknande förtäring samt med en blombukett eller motsvarande.  

Det kan till exempel avse kaffe, tårta och blomma eller motsvarande vid avslutad anställning, 
avslutat uppdrag, eller vid andra särskilda tillfällen. Det kan även avse blomma eller 
motsvarande för att visa sitt deltagande vid medarbetarens eller förtroendevaldes långvariga 
sjukfrånvaro eller olycksfall eller vid närståendes dödsfall.  

Ovanstående är inte att betrakta som intern representation och omfattas således inte av 
reglerna för intern representation.  

 

7.4 Övrig extern uppvaktning 
Blomma eller motsvarande vid uppvaktning av extern part i samband med föreläsning, 
personlig högtidsdag eller blomma i samband med dödsfall är inte att betrakta som 
representationsgåva och omfattas således inte av reglerna kring extern representation.  

Kostnaden för uppvaktningen ska vara skälig. Notera att kommunkoncernen saknar 
avdragsrätt för mervärdeskatt i dessa fall. Den icke avdragsgilla mervärdesskatten belastar 
istället verksamheten som en kostnad. 

 

7.5 Logi i medarbetarens egna hem                 
När en medarbetare erbjuder en besökare logi i sitt eget hem, exempelvis i samband med 
vänortsbesök, är detta inte att betrakta som representation. Sådan personlig gästfrihet kan 
därför inte bekostas av kommunkoncernen. 

 

8. Allmänna regler 
 

8.1 Upphandling 
Representation i samband med pågående upphandling får inte förekomma. 

 

8.2 Myndighetsutövning 
Representation får inte förekomma i samband med myndighetsutövning. 

 

8.3 Mutor, gåvor och andra otillbörliga förmåner 
För aktiviteter som kan innebära muta etc. hänvisas till ”Policy gällande mutor, gåvor och 
andra otillbörliga förmåner för Vimmerby kommun och de kommunala bolagen”.  
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9. Krav på redovisningsunderlag 
Redovisningsunderlaget för representation, interna kurser och konferenser med mer ska 
innehålla uppgifter om: 

1. datum för representationstillfället 
2. syftet med representationen  
3. namn på samtliga deltagare 
4. namn på organisationer som gästerna företräder 
5. bifoga gärna program 
6. till faktura eller begäran om ersättning för utlägg ska kvitto i original bifogas 
7. faktura/restaurangnota ska innehålla specificerade uppgifter om mat och dryck 

 

10. Uppföljning  
Uppföljning av representation görs via ekonomisystemet för respektive verksamhet, nämnd 
som styrelse. Kommunstyrelsen följer upp arbetet årligen i samband med uppföljning och 
utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll.    

 

11. Kontering enligt Kommun-bas 
På intranätet under Ekonomi/Kontoplan finns konteringsmall för respektive typ av 
representation.
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-06-29 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ §  2021/288 Id  
 

Policy  mutor gåvor och andra otillbörliga förmåner 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta policy gällande mutor, gåvor 
och andra otillbörliga förmåner för Vimmerby kommun och de kommunala bolagen.  
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en 
policy avseende mutor, gåvor och andra otillbörliga förmåner som ska gälla för 
Vimmerby kommun och de kommunala bolagen. 
 
I policyn beskrivs vid vilka tillfällen då kommunkoncernens anställda, förtroendevalda 
eller styrelseledamöter kan bli utsatta för påverkan av olika slag, och det är viktigt att 
veta var gränsen går mellan en otillbörlig och tillbörlig förmån.  

Policyn beskriver också kommunens ställningstagande och syn på mutor, gåvor och 
andra otillbörliga förmåner som alla anställda, förtroendevalda och styrelseledamöter 
inom kommunkoncernen har att förhålla sig till. 

 

Beslutsunderlag 
KS 2021/288 Policy mutor gåvor och andra otillbörliga förmåner 
KS 2021/288 Tjänsteskrivelse Policy gällande mutor gåvor och otillbörliga förmåner 
för  Vimmerby kommun och de kommunala bolagen 
KS 2021/288 Beslut 8 2021-06-08 Policy mutor gåvor och andra otillbörliga förmåner 
 

Beslutet skickas till 
KF 
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Regler om mottagande av gåvor, tjänster, resor etc. 
 

1. Bakgrund 

Vimmerby kommun är en stor arbetsgivare och tillsammans med de kommunala bolagen har 

kommunen verksamheter inom många områden. Anställd, förtroendevald eller 

styrelseledamot kan du bli utsatt för påverkan av olika slag, och det är viktigt att veta var 

gränsen går mellan en otillbörlig och tillbörlig förmån.  

För all offentlig verksamhet är demokrati, rättssäkerhet och effektivitet grundläggande 

värden. Det är viktigt att anställda, förtroendevalda och styrelseledamöter inte missbrukar sin 

ställning och att integriteten inte behöver ifrågasättas. Korruption får inte förekomma, det är 

lätt att rasera förtroendet för verksamheten och svårt att bygga upp det igen. 

 

2. Syfte 

Kommunledningen och koncernledningen vill med denna policy tydliggöra 

gränsdragningen mellan tillbörlig och otillbörlig förmån för anställda, förtroendevalda och 

styrelseledamöter i Vimmerby kommun och de kommunala bolagen. 

Policyn är ett styrdokument som påvisar Vimmerby kommun och dess bolag 

ställningstagande gällande mutor, gåvor och andra otillbörliga förmåner för samtliga 

anställda, förtroendevalda och styrelseledamöter. Den ska också tydliggöra för 

leverantörer vad som gäller kring mutor, gåvor och andra otillbörliga förmåner i 

Vimmerby kommun och dess bolag.  

 

3. Mutbrott 

Alla anställda, förtroendevalda och styrelseledamöter i kommunen och dess bolag omfattas 

av lagreglerna om mutbrott. Lagreglerna gäller både offentlig och privat verksamhet. 

Kraven är dock högre på anställda, förtroendevalda och styrelseledamöter i offentlig 

verksamhet och mutbrotten faller där under allmänt åtal. Allmän åklagare har därför rätt 

och skyldighet att väcka åtal för sådana brott.  

Mutbrotten tagande av muta och givande av muta regleras i 10 kap 5 a-c §§ brottsbalken.  
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Givande av muta föreligger om någon lämnar, utlovar eller erbjuder en muta eller annan 

otillbörlig förmån till arbets- eller uppdragstagare för dennes tjänsteutövning.  

Tagande av muta begås när arbets- eller uppdragstagare i privat eller offentlig tjänst tar 

emot, låter sig utlova eller begär en muta eller annan otillbörlig förmån för sig själv eller 

annan för sin tjänsteutövning. 

En muta eller annan otillbörlig förmån kan till exempel bestå av gåvor, belöningar, 

pengar, varor och tjänster, besök på restaurang, sportevenemang, resor, kurser och 

konferenser och andra förmåner. Ibland kan även en gåva utan ekonomiskt värde för 

givaren framstå som så attraktiv för mottagaren att den kan tänkas påverka dennes 

tjänsteutövning. Exempel på förmåner utan ekonomisk värde kan vara ett medlemskap i 

en exklusiv klubb, en prestigefull utmärkelse eller en förmån som utan  att ha ett 

ekonomisk värde är personligt värdefull för mottagaren. 

Du som är anställd, förtroendevald eller styrelseledamot inom Vimmerby kommun eller 

dess bolag har ett personligt ansvar att agera på ett sådant sätt att allmänheten och media 

inte får anledning att misstänka att du i din tjänsteutövning eller i ditt uppdrag låter dig 

påverkas av otillbörliga förmåner. 

Frågor som du alltid bör ställa dig om du erbjuds något av en utomstående part är: 

 Är detta en förmån? 

 Varför erbjuds den mig? 

 Finns det en koppling mellan förmånen och min tjänsteutövning? 

 Hur är förmånen beskaffad och vad är den värd? 

 Vilket inflytande har jag på min arbetsgivares relation med den som erbjuder förmånen? 

 Ges gåvan vid ett enstaka tillfälle eller överlämnas gåvan regelbundet, systematiskt eller i 

samband med ett myndighetsbeslut eller politiskt beslut eller upphandlingar av vara eller 

tjänst? 

Om förmånen betingar ett visst värde för dig som mottagare, och den är kopplad till din 

tjänsteutövning eller uppdraget, är det givande av muta och tackar du ja har du gjort dig 

skyldig till brottet tagande av muta. 

Om du i ditt arbete/uppdrag upplever att du blir utsatt för försök till mutbrott ska du 

genast meddela detta till din chef. Du ska också tacka nej till sådan förmån, med 

hänvisning till denna policy. 
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4. Gränsen mellan tillbörlig och otillbörlig förmån 

Gränsen mellan en tillbörlig och otillbörlig förmån kan växla från tid till annan, och 

mellan olika verksamhetsområden.  

Som anställd inom Vimmerby kommun eller dess bolag ställs höga krav på att 

uppträdandet inte på något sätt kan uppfattas/tolkas som korrupt.  

Några typiska situationer där du bör tänka dig för är inför erbjudande om gåvor, 

testamentsförordnanden, rabatter, provisioner, måltider, konferenser, resor, 

fritidserbjudanden, tjänster eller krediter, men även vid erbjudanden om mer dolda 

förmåner som exempelvis inköp till "självkostnadspris" ska stor försiktighet iakttas.  

Om man arbetar inom kommunal verksamhet är det bra att tänka på att domstolarna 

ställer högre krav på anställda i den offentliga sektorn. Ett bra sätt att undvika svåra 

gränsdragningsproblem är att helt undvika att ta emot gåvor och förmåner. 

 

5. Situationer där mutor, gåvor och andra otillbörliga förmåner kan 
bli aktuellt 

I det följande ges exempel på situationer där erbjudandet av en förmån från en extern part bör 

hanteras med extra stor försiktighet. Samtliga exempel gäller anställda och förtroendevalda i 

Vimmerby kommun och dess bolag.  

 

5.1 Måltider  

I relationen till en leverantör bör du tacka nej till att bli bjuden på alla typer av måltider av en 

utomstående, om inte måltiden har ett naturligt samband med uppdraget. Måltider i samband 

med uppdraget kan vara en "normal" arbetslunch, det vill säga ”dagens rätt” eller 

motsvarande. Det är aldrig tillåtet att låta sig bjudas i samband med en upphandling av vara 

eller tjänst, oavsett vilken roll du har i upphandlingsprocessen. Att bli bjuden på alkohol till 

måltiden är alltid en otillbörlig förmån.  

 

 

 

106



Sida 6 av 8 

 

5.2 Kundträffar  

Om ett utomstående företag som kommunen handlar av bjuder på någon form av förtäring i 

samband med en kundträff är det normalt tillåtet att delta om huvudsyftet med träffen är att 

utbyta information. Även i samband med kundträffar är alkohol till måltiden en otillbörlig 

förmån.  

 

5.3 Studieresor, kurser och seminarier  

Resor som har ett naturligt samband med tjänsteutövningen/förtroendeuppdraget är det oftast 

tillåtet att delta i, om de omfattar en dag. Om resan inkluderar övernattning ska kommunen 

själv stå för kostnaden. Man bör alltid diskutera längre studieresor med sin chef.  

 

5.4 Gåvor och uppvaktningar 

I princip ska du aldrig ta emot gåvor från utomstående. Särskild restriktivitet gäller för den 

som utövar myndighetsutövning. Tillbörlig förmån kan vara mindre varuprover, enklare 

prydnadsföremål och minnesgåvor. Enklare uppvaktningar i samband med sjukdom, 

högtidsdagar, helger såsom jul och olika former av avslutning kan accepteras. Ett exempel på 

avslutning kan vara skolavslutning eller julavslutning. 

 

5.4.1 Gåvor inom kommunens hälso- och sjukvård och socialtjänst 

Gåvor och testamenten inom kommunens hälso- och sjukvård och socialtjänst. För att 

förtroendet för kommunens hälso- och sjukvård och socialtjänst inte ska kunna ifrågasättas är 

det av yttersta vikt att du som anställd beaktar kravet på lika vård och rättigheter för alla utan 

att förvänta dig några särskilda förmåner för din tjänsteutövning.  

Du får aldrig ta emot gåvor av en vårdtagare eller brukare om det kan ge upphov till 

misstanke om särbehandling av vårdtagaren. Penninggåvor ska aldrig accepteras även om det 

skulle röra sig om små belopp. Även när det gäller andra slags gåvor bör stor försiktighet 

iakttas och för gåvor med ett realiserbart värde såsom smycken, konstverk etc. så gäller 

samma förhållningssätt som för penninggåvor.  
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5.4.2 Gåvor utan realiserbart ekonomiskt värde  

En vårdtagare vill ibland visa sin tacksamhet genom att bjuda på en tårta, choklad, köpa 

blommor etc. Sådana gåvor bör kunna accepteras utan att det ska anses vara otillbörligt. 

Däremot är det olämpligt att ta emot flera gåvor från en och samma vårdtagare även om 

värdet av gåvorna är ringa.  

 

5.5 Testamentariskt förordnande  

Vårdpersonal får inte ta emot ett testamentariskt förordnande från en vårdtagare. Inte heller 

får personalen påverka en vårdtagare att upprätta ett testamente till förmån för någon annan.  

 

5.6 Tjänster  

En muta kan bestå i sidoleveranser av varor och tjänster från leverantör t.ex. att få en tjänst 

utförd, som till exempel ombyggnad av hus. Det är särskilt viktigt att vara uppmärksam mot 

mutor från leverantörer när du som privatperson begär in offerter från företag som du 

samtidigt har en relation till i sin tjänsteutövning.  

 

5.7 Rabatter och lån  

Anställda eller förtroendevalda får inte ta emot rabatter, följderbjudanden eller lån som inte 

riktas till samtliga anställda och kan kopplas till den anställdes tjänsteutövning eller den 

förtroendevaldes uppdrag. Även om en anställd eller förtroendevald lärt känna en 

affärskontakt så väl att det blivit fråga om vänskap måste kravet på saklighet och opartiskhet 

upprätthållas. Detsamma gäller om en förtroendevald eller anställd anlitar en genom tjänsten 

upparbetad affärskontakt för att utföra tjänster eller köpa varor för privat bruk.  

 

5.8 Övriga erbjudanden, bonuspoäng  

Ibland förekommer det att anställda och förtroendevalda får erbjudanden i tjänsten/uppdraget 

om att fritt eller till subventionerat pris delta i olika evenemang på fritiden. Det kan vara en 

resa, lån av sportstuga/segelbåt eller aktiviteter som till exempel golftävlingar. Tacka alltid 

nej till sådana erbjudanden.  
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Bonuserbjudanden i form av bonuspoäng i samband med exempelvis flygresor, övernattningar 

på hotell ska alltid tillfalla arbetsgivaren när detta är lämpligt, annars tackar du nej till ett 

sådant erbjudande.  

 

5.9 Jäv  

Grundläggande för anställda i Vimmerby kommun ska vara att tjänsteutövningen är saklig 

och objektiv. Släktskap, vänskap eller andra privata relationer ska inte påverka 

tjänsteutövningen. För vissa verksamheter gäller särskilda regler om jäv. Reglerna om jäv 

följer av lag. Jäv föreligger när någon kan anses ha ett sådant intresse i ett ärende att 

opartiskhet kan ifrågasättas. Den som är jävig får inte delta i handläggningen av ärendet. Det 

finns en skyldighet att självmant anmäla om man känner till någon omständighet som kan 

utgöra jäv.  

 

6. Regler för dubbelanställningar och konsulttjänster  

Regler för kommunens anställda avseende dubbelanställning och konsulttjänster finns 

beskrivet i Allmänna bestämmelser § 8 bisysslor. Dessa bestämmelser finns också tillgängliga 

på kommunens intranät.  

 

7. Rutiner då korruptionsbrott misstänks eller upptäckts  

Om du har frågor om vad som är en otillbörlig förmån eller gåva eller har fått ett erbjudande 

av någon utomstående ska du ta upp detta med din närmaste chef, som därefter kan föreslå 

åtgärder.  

Misstänker du som anställd att någon inom kommunen eller kommunens bolag är utsatt för 

eller har tackat ja till muta ska du i första hand anmäla detta till din närmaste chef eller dennes 

chef. Är du förtroendevald och misstänker att en kollega är utsatt för eller tackat ja till muta 

kan du kontakta kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens ordförande som kan ge råd hur 

du ska agera. 
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§ 217  2021/327 Id  
 

Upphörande av Stiftelser 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

 att hos Länsstyrelsen Östergötland ansöka om upphörande av stiftelserna: 
samfond för förtjänstfull kulturell verksamhet, Fil doktor Erik Wahlbergs 
stipendiefond, grundskolans samfond samt samfond av Vimmerbydonationer för 
socialvårdande ändamål. 

 att kraven för upphörande av stiftelse i 6 kap. 5 § stiftelselagen anses vara 
uppfyllda för respektive stiftelse. 

 att tillgångarna ska förbrukas för respektive stiftelse. 

 att förbrukning ska ske till det ändamål som framgår i respektive stiftelses 
stiftelseförordnande. 

 

Sammanfattning 
Vimmerby kommun förvaltar fyra nämnda stiftelser, en tillhörande kommunstyrelsen, 
två tillhörande barn- och ungdomsnämnden och en tillhörande socialnämnden. 
Gemensamt för stiftelserna är att de bildades för mer är 20 år sedan, avkastningen har de 
senaste åren varit obefintlig varför de inte kunnat främja sina ändamål, värdet på 
tillgångarna är lågt samt att de saknar skulder.  
Hanteringen av dessa stiftelser medför ett administrativt merarbete och kommunen 
belastas även av en årlig registeravgift för respektive stiftelse. 
 
Länsstyrelsen kan i egenskap av tillsynsmyndighet i vissa fall ge tillstånd att förbruka 
mindre stiftelsers tillgångar för stiftelsens ändamål eller för ett ändamål som så nära 
som möjligt motsvarar detta. 
 
Kriterierna för upphörande av en stiftelse i visst fall finns i stiftelselagen. För en 
avveckling av stiftelser krävs tillsynsmyndighetens tillstånd. Tillsynsmyndighet för 
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Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-08-17 

 

 
 

stiftelser inom Kalmar län är Länsstyrelsen Östergötland. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ansökan görs hos Länsstyrelsen i 
Östergötland om upphörande av nämnda stiftelser. Kraven för upphörande av stiftelser i 
6 kap. 5 § stiftelselagen bedöms vara uppfyllda för respektive stiftelse. Tillgångarna 
föreslås ska förbrukas för respektive stiftelse. Förbrukningen föreslås ska ske till det 
ändamål som framgår i respektive stiftelses stiftelseförordnande. 
 

Beslutsunderlag 
KS 2021.3437 Upphörande av Stiftelser 
KS 2021.3697 Sammanställning förvaltade stiftelser 
 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Östergötland (tillsynsmyndighet) 
Styrelseledamöter och revisorer i stiftelserna 
Ekonomiavdelningen 
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From:Roger Sjögren
Sent:Mon, 16 Aug 2021 15:05:43 +0200
To:Hanna Alsér
Subject:SV: fråga om stiftelserna

Hej igen!
 
Jag ser i tjänsteskrivelsen som Eric sammanställde att det ska finnas en bilaga för ekonomiska 
beräkningar men någon sådan fick jag aldrig av honom. Hur som helst så finns dessa medel i respektive 
stiftelse:
 

       Stiftelsen samfond för förtänstfull kulturell verksamhet: 193 241 kronor
       Stiftelsen grundskolans samfond: 287 533 kronor
       Stiftelsen Filosofie doktor Erik Wahlbergs stipendiefond: 21 698 kronor
       Stiftelsen samfond av Vimmerbydonationer för socialvårdande ändamål: 303 638 kronor

 
Hälsningar
Roger
 
Roger Sjögren
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 01
 

 

Från: Hanna Alsér <hanna.alser@vimmerby.se> 
Skickat: den 16 augusti 2021 10:41
Till: Roger Sjögren <roger.sjogren@vimmerby.se>
Ämne: Re: fråga om stiftelserna
 
Hej Roger! 
 
Det räcker jättebra så! Kanske vore det bra, om de har ev frågor. Eller vad tror du? Jag dubbelkollar tiden 
o återkommer ☺️ 
Hanna

Skickat från min iPhone

16 aug. 2021 kl. 10:34 skrev Roger Sjögren <roger.sjogren@vimmerby.se>:
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Hej Hanna!
 
Läget är bra här och hoppas att det är detsamma med dig!
 
Det går att ordna snabbt. Räcker det med att du får siffrorna i mejl eller hur vill du ha dem?
 
En kontrollfråga är om jag förväntas vara med på detta ärende? 
 
Hälsningar
Roger
 
Roger Sjögren
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 01
 
<image002.jpg>
 

Från: Hanna Alsér <hanna.alser@vimmerby.se> 
Skickat: den 16 augusti 2021 10:16
Till: Roger Sjögren <roger.sjogren@vimmerby.se>
Ämne: VB: fråga om stiftelserna
 
Hej Roger!

Hoppas allt är bra! Se fråga nedan från Jacob: är det en uppgift som är möjlig att få fram till 
i morgon?

Med vänlig hälsning,
Hanna
 

Från: Jacob Käll <jacob.kall@vimmerby.se> 
Skickat: den 16 augusti 2021 10:03
Till: Hanna Alsér <hanna.alser@vimmerby.se>
Ämne: fråga om stiftelserna
 
Hej Hanna! Kan vi få uppgift om ekonomin i de stiftelser det ligger förslag på nedläggning 
av? Vore bra om det gick att få fram till morgondagens ks…
Jacob
 
Med vänliga hälsningar

Jacob Käll
Kommunstyrelsens ordförande

Vimmerby kommun

113

mailto:hanna.alser@vimmerby.se
mailto:roger.sjogren@vimmerby.se
mailto:jacob.kall@vimmerby.se
mailto:hanna.alser@vimmerby.se


598 81 Vimmerby
0492-76 90 16 
jacob.kall@vimmerby.se | vimmerby.se 
_________________________________________
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§ §  2020/370 Id  
 

Motion om säkrare skolskjutsar 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad. 
 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsavdelningen har utrett motionen avseende säkrare skolskjutsar och 
ser i dagsläget ingen möjlighet att skapa en SMS-tjänst för information om inställda 
skolskjutsar. Om förutsättningarna skulle ändras ställer sig dock 
Samhällsbyggnadsavdelningen positiv till att inrätta en SMS-tjänst. 
 
 

Beslutsunderlag 
KS 2020/370 Beslut 13 2021-06-08 Motion om säkrare skolskjutsar 
 

Beslutet skickas till 
KF 
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Tjänsteskrivelse 
Sida 
1(1) 

2021-02-18 Ärendenr  
2020/370 

   
 
 
 
 
 
Förvaltning 
Avdelning/område 

   

Id  
2021.3901 

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 

 

Motion om säkrare skolskjutsar 
 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Att med nedanstående redogörelse anse motionen besvarad.  
 
 

Ärendet 
 
Jens af Ekenstam Stenman (V) skriver i sin motion att skolskjutsar ibland ställs in med kort 
varsel pga oväntade omständigheter. Barn riskerar i dessa fall bli kvar väntandes på bussen. 
Det kan inträffa att föräldrarna åkt till sina arbeten, och att hemmet är låst. Jens af Ekenstam 
Stenman menar att informationen på kommunens hemsida inte alltid räcker till i dessa fall.  
 
Jens af Ekenstam Stenman (V) föreslår i sin motion att kommunen inför en enkel SMS-
lösning som föräldrar frivilligt kan ansluta sig till. När en skolbuss råkar ut för något görs ett 
snabbt och enkelt massutskick med information. Stenman ger i sin motion Kalmar, Karlsborg 
samt Kiruna kommuner som exempel på kommuner där en SMS-tjänst finns.  
 
Förslaget syftar till att öka barnens säkerhet och trygghet. Jens af Ekenstam Stenman (V) 
förtydligar att det är upp till respektive förälder att ta tag i saken, men att det underlättar om 
de får veta att det finns ett problem. 
 

Bakgrund  
Kommunen är utifrån skollagen (2010:800) skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts till 
grundskole- och särskoleelever om det krävs med hänsyn till färdvägens längd, 
trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet.  
 
Fram till att eleven stiger på skolskjutsen är det vårdnadshavaren som ansvarar för sina barn. 
När eleven kliver på skolskjutsen övergår ansvaret för eleven till den som utför skolskjutsen. 
När eleven kliver av skolskjutsen vid skolan övergår ansvaret för eleven till skolan. Vid 
hemresan blir ordningen den omvända, d v s ansvaret övergår till vårdnadshavaren när eleven 
kliver av skolskjutsen.  
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I Vimmerby kommun är ca 450 elever beviljade skolskjuts. I Vimmerby kommun sker 
skolskjutsen antingen med ordinarie linjebussar, med särskilt upphandlade skolskjutsfordon 
eller i kombination linjebuss – skolskjuts.  
 
 

Aktuell situation 
 

Inhämtade uppgifter 
 
Stenman ger i sin motion Karlsborg, Kalmar och Kiruna kommuner som exempel på 
kommuner där SMS-tjänster liknande den som efterfrågas finns.  
 
Vid kontakt med de tre kommunerna är det ingen av dem som uppger att de har någon SMS-
tjänst motsvarande den som efterfrågas i motionen. Trafikkontoret i Tibro kommun, som även 
ansvarar för skolskjutsarna i Karlsborg anger att man inte har någon kommunal funktion för 
SMS-information vid störningar. Man uppgav att vissa skolskjutschaufförer möjligen kan ha 
organiserat egna SMS-grupper, men då inte i kommunal regi.  
 
Kiruna uppger att man har en SMS-funktion för skolskjutsar, men den är avsedd för att 
vårdnadshavare ska kunna skicka information till skolbusschaufförerna, exempelvis om 
barnen vid något tillfälle inte ska åka med skjutsen. Någon omvänd funktion där skolskjutsen 
informerar vårdnadshavarna finns inte.  
 
Inte heller Kalmar kommun anger att man har något system eller rutiner vid störningar i 
skolskjutstrafiken.   
 
Det är endast ett fåtal kommuner i Sverige som har system för att informera via SMS när det 
är störningar i skolskjutstrafiken. En kommun som har ett SMS-system är Höörs kommun. 
Höörs kommun har visserligen något fler skolskjutsberättigade elever, ca 550 st, jämfört med 
Vimmerby kommun, men trots detta utnyttjas färre fordon (6 jämfört med Vimmerbys 14) 
Höörs kommun har även färre skolenheter än Vimmerby kommun.  
 
I Höör har man organiserat enkla SMS-listor där kommunens skolskjutshandläggare kan 
skicka ut SMS vid störningar.  Vid störningar kontaktar skolskjutsentreprenören kommunens 
handläggare som i sin tur skickar ut SMS.  
 
Skolskjutsberättigade elever i Ljusdals kommun har möjlighet att ansluta sig till en SMS-
tjänst där skolskjutsentreprenören skickar ut SMS vid skolskjutsstörningar. I Ljusdal ansvarar 
kommunen för att samla in telefonnummer till vårdnadshavarna, emedan 
skolskjutsentreprenören svarar för att få ut informationen. Ljusdals kommun anger att det är 
svårt att få ut tillräckligt tydlig information. Ofta resulterar ett informations-SMS i flera frågor 
från vårdnadshavarna. Frågor som tar mycket resurser att besvara.  
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Analys av förslagets konsekvenser 
 
Det är ovanligt att skolskjutsar behöver ställas in. Vid de få tillfällen det sker är orsaken oftast 
snö eller halka.  
 
Vid de tillfällen som skolskjutsar ställs in är det oftast enstaka turer som ställs in. Att samtliga 
skolskjutsar ställs in är mycket ovanligt och har endast skett vid ett enda tillfälle under de 
senaste 12 åren. När enstaka turer ställs in sker det oftast med kort varsel. Chaufförernas 
ambition är att i största möjliga grad genomföra planerad trafik, Oftast är det först när en tur 
ska påbörjas som det konstateras att skolskjutsen inte kan ske på ett trafiksäkert sätt. Detta 
medför att inställda turer i många fall kommer till kommunens kännedom först i efterhand. 
 
Vid de tillfällen turer ställts in med längre framförhållning har kommunen kunna informera 
via sin hemsida samt genom Sveriges Radio P4. Vid inställda turer och störningar inom 
linjetrafiken brukar Kalmar Länstrafik, KLT, främst informera via sin hemsida.  
 
Antalet skolskjutsturer i Vimmerby varierar mellan 53 och 66 turer beroende på veckodag. 
Till detta kommer olika varianter på turer beroende på om det är udda eller jämn vecka. 
Vimmerby har i många år aktivt för att effektivisera sina skolskjutsar. Detta har medfört att 
turupplägget för skolskjutsarna varierar mellan veckodagarna och att det kan även variera 
vilket skolskjutsfordon som trafikerar en viss tur. En viss entreprenör eller visst fordon är inte 
knutet till att köra skolskjutsarna inom ett specifikt område. Detta försvårar möjligheten att få 
ut rätt information till rätt vårdnadshavare på ett enkelt sätt.  
 
En möjlighet skulle vara skapa en ”allmän” SMS-grupp där alla som anmält sig till tjänsten 
får SMS vid alla störningar. Det problematiska med en sådan storgrupp skulle dock kunna 
vara att precisera informationen så tydligt framgår i vilka skolskjutsar det är störningar. Om 
information via SMS ska ske bör det ske riktat till de elever som åter en viss tur.  
 
Vimmerby kommun har tecknat ett uppdragsavtal med Kalmar Länstrafik avseende 
skolskjutsarna i kommunen. Länstrafiken har i sin tur upphandlat två entreprenörer som utför 
skolskjutstrafiken i Vimmerby Kommun. I länstrafikens avtal med entreprenörerna finns inget 
krav på att chaufförerna eller entreprenörerna ska skicka ut SMS vid störningar.  
 
Som tidigare konstaterats finns tekniska förutsättningar för att skapa en SMS-tjänst. För 
Vimmerby har det dock inte gått att fina någon lösning för hur man på ett enkelt och 
tillförlitligt sätt ska gå att få ut relevant information i systemet.  
 
Om en SMS-tjänst ska införas är det av vikt att informationen görs på ett lättfattligt men ändå 
informativt sätt. Med utgångspunkt från hur trafikupplägget är gjort i kommunens skolskjutsar 
är det inte rimligt att utan ersättning kräva att  entreprenören ska skicka ut SMS-information.  
 
Gatukontoret gör bedömningen att en SMS-tjänst likande den som Höörs kommun erbjuder 
skulle kosta omkring 100 tkr per år inklusive ersättning för jour före och efter ordinarie 
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kontorstid. Om tjänsten skulle bli aktuell behöver en kartläggning ske på hur arbetet skulle 
organiseras alternativt upphandlas. 
 

Bedömning 
 
I dagsläget ser Samhällsbyggnadsavdelningen ingen möjlighet att skapa en SMS-tjänst för 
information om inställda skolskjutsar. Om förutsättningarna skulle ändras ställer sig dock 
Samhällsbyggnadsavdelningen positiv till att inrätta en SMS-tjänst. 
 

Beslutsunderlag 
Beslut KF 2021-01-25 § 15 
Motion om säkrare skolskjutsar, Id 2020.1827 
Tjänsteskrivelse/förslag till beslut, 2021-06-01 

Beslutet ska skickas till 
Jens af Ekenstam Stenman 
 
 
Joakim Svensson 
Teknik- och serviceförvaltning
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§ 15  2020/370 2021.286  
 

Motion om säkrare skolskjutsar 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen. 
 

Motivering 
Behov finns att grundligt utreda vilka tjänster och system andra kommuner använder för ett 
sådant meddelandesystem. 
 

Sammanfattning 
Jens af Ekenstam Stenman (V) skriver i sin motion att skolskjutsar ibland ställs in med kort 
varsel pga oväntade omständigheter. Barn riskerar i dessa fall bli kvar väntandes på bussen. 
Det kan inträffa att föräldrarna åkt till sina arbeten, och att hemmet är låst. Jens af Ekenstam 
Stenman menar att informationen på kommunens hemsida inte alltid räcker till i dessa fall.  
 
Jens af Ekenstam Stenman (V) föreslår i sin motion att kommunen inför en enkel SMS-
lösning som föräldrar frivilligt kan ansluta sig till. När en skolbuss råkar ut för något görs ett 
snabbt och enkelt massutskick med information. 
 
Förslaget syftar till att öka barnens säkerhet och trygghet. Jens af Ekenstam Stenman (V) 
förtydligar att det är upp till respektive förälder att ta tag i saken, men att det underlättar om 
de får veta att det finns ett problem. 
 
Motionen remitterades till samhällsbyggnadsavdelningen, som i sin tjänsteskrivelse 2020-10-
19 gör följande bedömning. Det är ovanligt att skolskjutsar behöver ställas in. Vid de tillfällen 
det händer, är det oftast enstaka turer som ställs in. ske det oftast med kort varsel. Oftast är det 
först när en tur ska köras som det konstateras att skolskjutsen inte kan ske på ett trafiksäkert 
sätt. Detta medför att inställda turer i många fall kommer till kommunens kännedom först i 
efterhand. 
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Datum  
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Samhällsbyggnadsavdelningen resonerar att med längre framförhållning har kommunen 
kunna informera via sin hemsida samt genom Sveriges Radio P4. Vid inställda turer och 
störningar inom linjetrafiken brukar Kalmar Länstrafik, KLT främst informera via sin 
hemsida.  
 
Samhällsbyggnadsavdelningen har gjort en omvärldsbevakning, som visar att rent tekniskt 
finns flera system för att nå ut med SMS vid störningar. Dock har det inte gått att finna rutiner 
för hur man ska kunna nå ut med information. I dagsläget ser samhällsbyggnadsavdelningen 
därför ingen praktisk möjlighet att skapa en SMS-tjänst för information om inställda 
skolskjutsar.  
 

Förslag till beslut 
Jacob Kant (V) yrkar på återremiss med motiveringen att grundligt utreda vilka tjänster och 
system andra kommuner använder för ett sådant meddelandesystem. 
Magnus Danlid (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden säger: Under överläggningarna har lagts två förslag, kommunstyrelsens förslag 
att anse motionen besvarad, och Jacob Kants (V) förslag om återremiss.  
Ordföranden frågar:  
Ska ärendet avgöras idag? 
Ska ärendet återremitteras? 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag. 
Omröstning begärs. 
Ordföranden ställer upp denna beslutsgång: 
Den som anser att ärendet ska avgöras idag röstar Ja. Den det ej vill röstar Nej. Vinner nej har 
fullmäktige beslutat om återremiss, med Jacob Kants (V) motivering. 
 

Omröstningsresultat 
Omröstningen får resultatet 15 Ja-röster och 14 Nej-röster. Därmed har kommunfullmäktige 
återremitterat ärendet till kommunstyrelsen för vidare beredning. 
 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-12-15 § 476 
Motion om säkrare skolskjutsar, Id 2020.1827 
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OMRÖSTNINGSLISTA: Motion om säkrare skolskjutsar 

Förtroendevalda Parti Ja Nej Avstår 
Magnus Danlid (C) X   
Bertil Carlsson (C) X   
Lars Sandberg (C) X   
Peter Karlsson (C) X   
Jacob Käll (C) X   
Lisbeth Karlsson (C) X   
Ingela Nilsson Nachtweij (C) X   
Marie Nicholson (M) X   
Tomas Peterson (M) X   
Niklas Gustafsson (M) X   
Maria Lundmark (M) X   
Ola Gustafsson (KD) X   
Torbjörn Sandberg (KD) X   
Daniel Nestor (S)  X  
Helen Nilsson (S)  X  
Eva Berglund (S)  X  
Peter Högberg (S)  X  
Lis-Astrid Andersson (S)  X  
Kenneth Björklund (S)  X  
Cissi Hammar (S)  X  
Lars Johansson (V)  X  
Peter Fjällgård (V)  X  
Jacob Kant (V)  X  
Anneli Jakobsson (SD)  X  
Kjell Jacobsson (SD)  X  
Mats Hennestig (SD)  X  
Presidium     
Leif Larsson, ordförande (C) X   
Gudrun Brunegård, 1:e vice ordf (KD) X   
Lennart Nygren, 2:e vice ordf (S)   X  

  15 14 0 
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