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Datum 

2017-06-08 

 

Kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktiges sammanträde 

Tid: måndagen den 19 juni 2017 kl. 15:00 

Plats: Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby 

 

 

 Upprop 

 

Informationsärenden 

1.  Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering (2017) 

2.  Meddelanden 2017 

- Telia moderniserar nätet i Vimmerby kommun 

- Vimmerby kommuns svar om riktad tillsyn angående erbjudande om förskoleplats 

- Svar från Pelarne hembygdsförening angående försäljning av Pelarne skola 

3.  Interpellation om daglig fysisk aktivitet ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande  

Lis-Astrid Andersson (S) – interpellationsdebatt  

4.  Interpellation till Helen Nilsson (S) om Pelarne skola – interpellationsdebatt  

5.  Ledamöternas frågestund 2017 

6.  Allmänhetens frågestund 2017 

7.  Information från revisorerna till fullmäktige 2017 

Revisor Ulf Svensson 

 

Ärenden för avgörande 

8.  Ekonomiuppföljning 2017 – per april 2017 

Ekonomichef Mattias Karlsson  

9.  Fördelning av driftramar år 2018 med plan 2019 - 2020 samt förslag till investeringsram 2018 

Ekonomichef Mattias Karlsson  

Efter ekonomichefens presentation får varje parti möjlighet att göra ett anförande,  

rekommenderad tid, max 10 minuter per parti. 
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Ajournering kl 17.00-17.30 för smörgåstårta i cafeterian. Meddela särskilda kostbehov 

 i god tid. 

10.  Försäljning av del av Vimmerby 3:6, Östra Ceos, Astralia Fastigheter AB 

11.  Försäljning av del av Vimmerby 3:6, Östra Ceos, Hammar Förvaltning i Kumla AB 

12.  Markanvisningsavtal gällande Nybbleområdet del av Vimmerby 3:3 

13.  Motion om framtagande av policy mot främlingsfientlighet och handlingsplan för att värna 

demokratin mot våldsbejakande extremism 

14.  Motion om att införskaffa rörelsespelet kinect till äldreboende i Vimmerby kommun 

15.  Motion om att erbjuda halkskydd till äldre och rörelsehindrade 

16.  Motion om att införa social tjänstehund 

17.  Motion - Barnomsorg på obekväma tider 

18.  Motion om mångkulturellt bokslut 

19.  Motion om interpellationssvar 

20.  Motion om att snabba upp besvarandet av interpellationer 

21.  Motion om breddad delaktighet i budgetprocessen 

22.  Motion om attraktiva och naturliga namn på stadsdelar, gator och torg 

23.  Medborgarförslag om nedläggning av Pelarne förskola 

24.  Ledarskapspolicy för Vimmerby kommunkoncern 

25.  Riktlinjer för sociala medier Vimmerby kommun - revidering 

26.  Erbjudande om delägarskap i Inera 

27.  Ny förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera 

28.  Sammanträdeskalender 2018 för kommunfullmäktige 
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Ärenden för beredning 

29.  Medborgarförslag om att stänga av Drottninggatan, vid fastigheten Falken 6, på kvällar och  

helger för fordonstrafik 

30.  Inkomna handlingar 

 

 

 

 
Handlingarna finns tillgängliga på administrativa avdelningen, stadshuset, Vimmerby och på 
kommunens webbplats www.vimmerby.se under fliken "Kommun och politik". 
 
I början av sammanträdet finns frukt och vatten i foajén.  
 
Efter måltiden kommer det att finnas kaffe, te, vatten, fralla och kaka. 
 
Protokollet justeras den 26 juni 2017 på administrativa avdelningen, stadshuset, Vimmerby. 
 
Vimmerby den 8 juni 2017 
 
 

 

Lennart Nygren 

Ordförande 

 

 

 

Therese Jigsved 

Kanslijurist 

 

 
 

Vid anmälan av förhinder och inkallande av ersättare skicka i första hand ett 

mail till kommunens huvudbrevlåda: kommun@vimmerby.se 

Kontakta även din gruppledare 

 

Vid frågor kontakta: 

Administratör Liselott Frejd: 0492/ 76 90 18 

Kanslijurist Therese Jigsved: 0492/ 76 90 06 
 

mailto:kommun@vimmerby.se
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   Sammanträdesdatum 

   2017-05-24 

Barn- och utbildningsnämnden 

 
 
Protokolljusterare 
 

 
 

 
 

 
 

 
Utdragsbestyrkning 

 

  

 

 

  

BUN § 80 Dnr 2017/83/629 

Vimmerby kommuns svar om riktad tillsyn angående erbjudande om 

förskoleplats 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.  

 
Ärendet 
Skolinspektionen har med bakgrund av beslutade intagningsstoppet i förskolorna 

beslutat att genomföra en riktad tillsyn angående erbjudande om plats i förskola.  

Barn- och utbildningsnämnden skulle lämna information och dokumentation om: 

 Vilka aktuella beslut har Vimmerby kommun fattat avseende kö till och 

erbjudande om plats i förskola? 

 Vad har föranlett dessa beslut? 

 Finns det barn som inte har garanterad plats i förskolan inom fyra månader 

från ansökan? 

 Bifoga beslut och andra dokument som styrker kommunens uppgifter.  

Vimmerby kommun har svarat Skolinspektionen 2017-04-20.  

 

Skolinspektionen har 2017-05-05 beslutat om att Vimmerby kommun senast  

2017-06-07 ska vidta åtgärder så att erbjudanden om plats i förskolan följer 

skollagens bestämmelser genom att se till att när vårdnadshavare anmält 

önskemål om förskola med offentlig huvudman erbjuda barnet förskola inom fyra 

månader (8 kap.14 § skollagen).  

 

Intagningsstoppet kan ses som upphävt med anledning av att det i dagsläget finns 

platser i förskolan. En del vårdnadshavare väljer att avstå platserbjudande och 

avvaktar istället plats på önskad förskola till efter sommaren 

 
 Beslutsunderlag  

 Vimmerby kommuns svar till Skolinspektionen om riktad tillsyn erbjudande om 

 förskoleplats (Id 22143). 

Skolinspektionens beslut efter utredning av signaler gällande erbjudande av plats 

i förskolan i Vimmerby kommun (Id 22184).  

 

______ 
  
 Beslutet skickas till  

 Kommunstyrelsen  

  



Beslut angående Pelarne skola 

styrelsen i Pelarne Hembygdsförening har beslutat att inte anta Vimmerby kommuns erbjudande om 

att köpa Pelarne skola för l krona. 

Efter att vi fått avslag på vår begäran om bidrag- för att kunna nyttja Boverkets bidrag för att 

konvertera uppvärmningen jordvärme- ser vi ingen möjlighet att finansiera detta själva. 

Petarneborna var beredda att genom gåvor till Träffpunkt Pelarn e bidra med 2oo.ooo kr för att kunna 

genomföra ett köp. Vi hade en riktig nytändning på gång men som nu har falnat på många håll. 

Våra kvarstående punkter att ta ställning till 

• Vid försäljning vill vi att ni noga överväger och tar referens på en eventuell köpare. Det måste 

vara en seriös fastighetsägare. Vi vill vara med i försäljningsprocessen då vi inte är 

intresserad av att få en byggnad som förfaller eller blir en bilskrot. 

• Det finns en hel del gammalt skolmaterial kvar som inte används i undervisningen längre. Det 
tar vi i Hembygdsförening gärna över- för ett framtida skol museum. 

• Föreningarna äger saker som finns kvar i skolbyggnaden. Bord, stolar, projektorer, 

fotografier, serviser och prissamlingar. En större föreningsägd kaffebryggare har dock 

försvunnit. Vi vill veta er plan så att vi kan ta hand om detta innan dessa saker försvinner ut i 

er organisation. 

Vi hoppas dock på att ni ska ändra ert beslut så vi stänger inte dörren -vår kravlista kvarstår om ni vill 

förhandla i framtiden. 

Pelarne 2017-05-25 

Pelarne Hembygdsförening 

Ordförande Anders F. Rosen 



Från: robert.liljestrom@teliacompany.com 
Skickat: den 18 maj 2017 07:17 
Ämne: Telia moderniserar nätet i er kommun 
Bifogade filer: Framtidens nät, hösten 2018.pdf; Kommuninformation 

framtidens nät.pdf; Folder framtidens nät.pdf 
 
Till kommunledningen samt bredbandsansvarig eller motsvarande 
  
Telia moderniserar nätet i er kommun 
  
Basen för fortsatt digitalisering är att det finns en infrastruktur som möjliggör en snabb, robust 
och säker uppkoppling. Ju mer digitaliserat samhället blir, desto viktigare är det med en stabil 
och snabb uppkoppling med hög kapacitet. Telia genomför därför en övergång från 
kopparbaserade tjänster till tjänster baserade på främst fiber- och mobilnät. Tjänster som 
kommer att påverkas är telefoni, bredband, TV och olika grossist- och företagstjänster. 
  
I bifogade dokument finns information om den aktuella förändringen, hur och när den kommer 
genomföras och på vilket sätt den påverkar er kommun. Har ni några frågor är ni självklart 
välkomna att kontakta undertecknad. För kännedom har även de regionala 
bredbandssamordnarna informerats om förändringarna. 
  
Med vänlig hälsning 
  
/Robert Liljeström 
 
 
Robert Liljeström 
Public Affairs Manager 
Telia Sverige 
+46 727349091 
robert.liljestrom@teliacompany.com 

mailto:robert.liljestrom@teliacompany.com


Framtidens nät är här

DINA NYA TJÄNSTER 
FÖR TELEFONI OCH 
BREDBAND



NU ERSÄTTER VI 
DET GAMLA TELENÄTET 
MED FRAMTIDENS NÄT

Den snabba digitaliseringen i samhället ställer krav på oss att 
leverera driftsäkra, snabba och stabila tjänster. Eftersom delar 
av det gamla telenätet inte längre uppfyller kraven för detta så 
fortsätter vi arbetet med att modernisera och bygga ut främst 
fi ber och mobilnäten. Vi kallar detta Framtidens nät.

Alla som berörs av Framtidens nät erbjuds nya tjänster för 
att ringa och surfa, via oss eller annan telekomoperatör. De 
fl esta erbjuds tjänster via mobilnätet. Kunder som bor i fi ber-
områden kan välja mellan tjänster via fi ber- eller mobilnätet. 

Driftsäkerheten ökar jämfört med det gamla telenätet i och 
med att vi slipper avbrott på grund av att fallande träd, blöt-
snö eller stormar skadar ledningarna. Om en mobilmast skulle 
gå sönder så fi nns det oftast en överlappande mobilmast som 
kan ta över din telefoni och ditt bredband. På många ställen 
blir också kapaciteten bättre vilket innebär att uppkopplingen 
för bredbandet blir snabb och stabil. 



SÅ HÄR FUNGERAR DET:

Så här gör du för att beställa och komma igång med de nya tjänsterna:

• Ring vår specialkundtjänst på 020-34 12 40 och beställ. 

• Kom överens med kundtjänst om vilket datum som är lämpligt för dig att börja 
använda de nya tjänsterna och samtidigt stänga de gamla. 
Det datumet slutar vi också att ta betalt för dina gamla tjänster.

• Hämta ut ditt paket med router eller trådlös telefon och basenhet, simkort och 
kom-igång-guide.

• Sätt i simkortet och strömsladden – så är du igång med din nya tjänst. 

I de nya tjänsterna som går via mobilnätet, ingår en 
router eller trådlös telefon och basenhet som är spe-
ciellt anpassade för att användas i hemmet. Båda har 
kraftfulla inbyggda antenner som fångar upp även svaga 
mobilsignaler på ett mycket effektivt sätt. Det gör att det 
vanligtvis fungerar även där man upplever dålig mobil-
täckning med en mobil telefon. I vissa fall räcker dock inte 
den inbyggda antennen till och då kan en utomhusantenn 
monteras på huset. 

Väljer du enbart telefoni får du en trådlös telefon 
med basenhet. Om du vill kan du köpa till fl era tråd-
lösa telefoner. Även om mobiltäckningen upplevs 
dålig med din mobiltelefon fungerar det vanligen att 
ringa med den trådlösa telefonen och basenheten.

Väljer du både bredband och telefoni får du en router 
som du ansluter dator och surfplatta till på samma sätt 
om du gör idag. Du använder routern även för telefonin. 
Du kan fort sätta att använda de fasta telefoner du har 
idag men för bästa ljudkvalitet rekommenderar vi att du 
istället ansluter en trådlös telefon direkt till routern.

Idag kanske du upplever dålig mobil-
täckning med vanlig mobiltelefon.



TELIA MOBIL HEMTELEFONI 

För dig som enbart vill ha hemtelefoni. Om du vill – komplettera med fl er 
bärbara telefoner. Du behåller ditt fasta nummer och det blir dessutom billigare.

Det här ingår:
• Trådlös telefon med basenhet (Huawei F688) med 12 mån bindningstid, 

annars 895 kr

• Mobilsvar

• Nummerpresentation

Pris:
• 99 kr/månad. 

• Samtalspriser: öppningsavgift 69 öre/samtal, 20 öre/min till 
fasta telefoner och 69 öre/min till mobiler

• Vi bjuder på första månadsavgiften – du betalar bara samtalen du ringer

99
kr/mån

TESTA
OSS I 30 
DAGAR!



TESTA
OSS I 30 
DAGAR!

TELIA BREDBAND VIA MOBILNÄTET 

För dig som vill ha fast bredband i hemmet. Wifi -router för snabb och stabil surf. 
Du kan kostnadsfritt byta hastighet när du vill.

Det här ingår:
• Wifi -router (Huawei E5186) med 12 mån bindningstid 

• 100 GB surf/mån. Just nu bjuder vi på extra 100 GB surf/mån i 12 månader. 
Du får alltså 200 GB surf/mån dina första 12 månader.

• Fem e-postadresser från Telia

Pris:
• Bredband 8: 329 kr/mån (normalhastighet 2-8 Mbit/s*)

• Bredband 30: 359 kr/mån (normalhastighet 5-20 Mbit/s*)

• Vi bjuder på första månadsavgiften

* Vi kan inte garantera vilken hastighet du får, 
det beror på hur det ser ut med mobiltäckningen där du bor.

Från 

329
kr/mån



TELIA BREDBAND MED HEMTELEFONI

För dig som vill ha bredband och hemtelefoni – till paketpris. Wifi -router för snabb, 
stabil surf och telefoni i hemmet. Du behåller ditt fasta telefonnummer och du kan 
kostnadsfritt byta hastighet på bredbandet när du vill.

Det här ingår:
• Wifi -router (Huawei E5186) med 12 mån bindningstid 

• 100 GB surf/mån. Just nu bjuder vi på extra 100 GB surf/mån i 12 månader.
Du får alltså 200 GB surf/mån dina första 12 månader.

• Fem e-postadresser från Telia

• Mobilsvar och nummerpresentation

Pris:
• Bredband 8 med hemtelefoni: 409 kr/mån (normalhastighet 2-8 Mbit/s*)

• Bredband 30 med hemtelefoni: 439 kr/mån (normalhastighet 5-20 Mbit/s*)

• Samtalspriser: öppningsavgift 69 öre/samtal, 20 öre/min till fasta telefoner 
och 69 öre/min till mobiler

• Vi bjuder på första månadsavgiften – du betalar bara samtalen du ringer

* Vi kan inte garantera vilken hastighet du får, 
det beror på hur det ser ut med mobiltäckningen där du bor.

Från 

409
kr/mån

TESTA
OSS I 30 
DAGAR!



TILLVAL – SOM GÖR DIN 
HEMTELEFONI BÄTTRE 

FÖR BREDBAND MED HEMTELEFONIFÖR HEMTELEFONI

Trådlös extra telefon till 
basenheten (Huawei F688)

Trådlösa telefoner att koppla till routern 
(Huawei E5186)

FAVORITNUMMER
• Ingen månadsavgift

• 0 kr/min till valfritt 
nummer i Telias 
fasta nät

• 69 öre öppningsavgift

TILL UTLANDET
• 9 kr/mån

• Lägre pris på 
utlandssamtal

Huawei FH88
• Stora knappar och 

tydlig display

• Nummerpresentation 
och högtalare

• Taltid upp till 
6 timmar 

• Passningstid upp 
till 340 timmar

• Telefonbok

399 kr

Gigaset E310
• Stora knappar och 

tydlig display

• Nummerpresentation 
och högtalare 

• Upp till 20 timmar 
taltid och 220 timmar 
passning

• Stöd för hörapparat 

• Volymkontroll för luren

399 kr

Gigaset A150
• Grundfunktioner 

till bra pris

• Taltid upp till 18 
timmar

• Passningstid upp 
till 200 timmar

• Telefonbok

199 kr

BATTERIBACKUP
• 360 kr

• Så att du kan ringa 
under kortare ström-
avbrott

• Batteri du enkelt 
kopplar till utrust-
ningen

TESTA
OSS I 30 
DAGAR!



TILLVAL – SOM GÖR DITT 
BREDBAND BÄTTRE 

TELIA PLAY+
Vi kan inte leverera vår traditionella tv-tjänst via mobilnätet. Men med appen Play+ 
kan du njuta av tv, serier och fi lm på alla skärmar. Titta enligt tv-tablån, streama 
när du vill och se fi lm i Filmbutiken från din mobil, surfplatta, dator, Apple TV eller 
Chromecast. Du kan lägga till fl er tv-paket. Läs mer på telia.se/playplus

Beställ Play+ Start till Bredband via mobilnätet utan kostnad. Du får 7 kanaler 
(SVT1, SVT2, SVT24, TV4, Barnkanalen, Kunskapskanalen och Axcess-tv)

F-SECURE SAFE
Tre månader kostnadsfritt för 
3 enheter, därefter 49 kr/mån

• Skydd för datorer, plattor och 
mobiler (upp till 10 enheter)

EXTRA SURF
99 kr för 20 GB, 199 kr för 50 GB 
och 349 kr för 100 GB. Giltighets-
tiden för den extra surfen är 31 dagar.

• Lägg till extra surf om surfmängden 
tar slut innan månadsskiftet 

TESTA
OSS I 30 
DAGAR!



TESTA 
OSS I 30  
DAGAR!

VANLIGA FRÅGOR & SVAR

Vad gäller angående datumet när telestationen i kopparnätet stängs?

I brevet så har du fått information om stängningsdatum för den telestation 
som du tillhör. Det är också den dagen som dina tjänster stängs om du 
inte gör någonting. Om du beställer nya tjänster kommer du överens med 
kundtjänst om vilket datum som är lämpligt för dig att börja använda de nya 
tjänsterna och samtidigt stänga de gamla. Det datumet slutar vi också att ta 
betalt för dina gamla tjänster. Du får då slutfakturor, en för telefoni och en för 
bredband/tv.

När börjar ni ta betalt för den nya tjänsten?

Vi börjar inte ta betalt för den nya tjänsten när du beställer utan först när du 
sätter i simkortet och börjar använda den. Det är också från den dagen vi 
bjuder på den första månadsavgiften.

Vad innebär ”Testa oss i 30 dagar”?

Beställ de nya tjänsterna och testa dem i 30 dagar. Om du mot förmodan 
skulle ångra dig, så är det bara att ringa kundtjänst som hjälper till med att 
avsluta dina tjänster.

Ringer jag samtalen på samma sätt som tidigare?

Det finns en liten men viktig skillnad. Du ska alltid inleda med riktnumret, 
även när du ringer till ett fast nummer i ditt riktnummerområde där du bor.

En annan viktig skillnad är att när du ringer till någon som har nummer-
presentation så är det ditt mobila telefonnummer i den nya telefonilösningen 
som visas.

Den som ringer till dig kan fortsätta att ringa ditt gamla telefonnummer eller 
välja att ringa på det mobila telefonnumret. Båda numren fungerar.

Kan jag fortsätta använda de fasta telefoner jag redan har?

När du väljer kombinationen Bredband via mobilnätet med hemtelefoni får 
du en router. För bästa samtalskvalitet rekommenderar vi att du ansluter en 
trådlös telefon direkt i routern. Behöver du flera telefoner kan du ansluta din 
jackslinga (med max 3) telefoner till routern. Jackslingan och äldre telefoner 
kan medföra kvalitetsproblem som t ex sämre ljud.



Väljer du endast tjänsten Mobil hemtelefoni får du en trådlös telefon och 
en basenhet, som inte fungerar med dina gamla telefoner. Behöver du flera 
telefoner så finns ett erbjudande i foldern på en trådlös telefon som passar  
till basenheten. 

Kan jag ringa om det blir strömavbrott?

För att kunna ringa under kortare strömavbrott behöver routern kompletteras 
med ett backupbatteri. Läs mer om detta under ”Tillval” i den här foldern.

Hur mycket kan jag surfa?

Det ingår 100 GB surf/mån i abonnemanget. Dessutom bjuder vi just nu 
på extra 100 GB/surf/mån. Du får alltså 200 GB surf/mån dina första 12 
månader, vilket räcker väl för de allra flesta. En timmes tittande med Play+ 
förbrukar ca 0,9 GB vid en hastighet  på 8 Mbit/s. Med 200 GB surf kan du 
alltså se mer än 200 timmar tv via appen Play+. Observera att tv kan ses i 
olika kvalitet och om du väljer en lägre kvalitet räcker surfen längre. Om du 
istället lyssnar på strömmad musik kan du lyssna dygnet runt i en månad och 
ändå bara förbruka 40 GB.

Vad händer om jag behöver mer surf?

Skulle surfmängden ta slut får du automatiskt upp en webbsida där du kan 
köpa mer surf. Priset för 20 GB är 99 kr, 50 GB 199 kr och 100 GB 349 kr. 
Giltighetstiden för den extra surfen är 31 dagar.

Kan jag flytta över E-post, Spotify och Säker surf till det nya 
bredbandet?

Vi hjälper dig att flytta över de tjänster du har idag till ditt nya bredband.

Obs! Tjänsten Säker surf har ersatts av F-secure SAFE och behöver därför 
beställas på nytt. 

Vad är skillnaden mellan Bredband via mobilnätet och vanligt mobilt 
bredband?

Tjänsten Bredband via mobilnätet är anpassad för att användas i hemmet, 
och inkluderar en router med kraftfull inbyggd antenn. När det gäller pris  
och prestanda är det jämförbart med bredband via telejacket och innehåller 
en betydligt större surfmängd än mobilt bredband. Ett mobil bredband  
kan du ta med utomlands, medan Bredband via mobilnätet bara kan 
användas i Sverige. 



Blir det dyrare med de nya tjänsterna?

För de flesta blir det inte dyrare. 

Om du ofta ringer till ett nummer kan du välja den kostnadsfria tjänsten  
Mitt favoritnummer. Du ringer då för 0 kr/minut till ett valfritt nummer i  
det fasta nätet. 

Om du ringer mycket från Sverige till utlandet kan du lägga till tjänsten 
Till utlandet för endast 9 kr/månad. Du ringer då med lägre minutpriser till 
utlandet.

Vad kommer det att kosta att ringa till mig?

Kostnaden för att ringa till dig beror på vilken operatör och vilket 
abonnemang den som ringer har och vilken prislista som gäller för den 
operatören. Ringer man ditt fasta nummer är det fortfarande priset till det 
fasta nätet som gäller. Om man ringer dig på ditt mobila nummer är det priset 
för ett mobilsamtal som gäller.

Vad händer med mitt larm?

Trygghetslarm som är anslutna till det fasta telenätet fungerar inte 
tillsammans med den nya telefonilösningen. Trygghetslarm är ett kommunalt 
ansvarsområde och handläggare på kommunen ska kontakta alla som har 
trygghetslarm och föser er med larmutrustning som fungerar utan anslutning 
till det fasta nätet. Du kan själv kontakta den enhet på kommunen som har 
ansvar för trygghetslarm och be dem åtgärda din lösning. Har du ett larm för 
inbrott, överfall eller liknande som är anslutet till det fasta telenätet, vänder du 
dig till larmleverantören, som kan ge förslag på alternativa lösningar.

Vart vänder jag mig vid frågor, för att få support eller göra en 
felanmälan?

I kom-igång-guiden som du får tillsammans med din utrustning hittar  
du en felsökningsguide, och om du inte lyckas lösa ett eventuellt fel  
själv är du välkommen att kontakta Support på tel. 020-34 12 40,  
vardagar kl. 08.00-21.00 och helgdagar kl. 09.00-17.00.



Beställ dina nya tjänster senast en månad innan stängning
 - så att du kan fortsätta att ringa och surfa!

Läs mer om dina nya tjänster på telia.se/framtidensnat

Erbjudandet gäller privatpersoner som är berörda av Framtidens nät, till och med 2017-11-30 
eller så långt lagret räcker. Fakturaavgift 29 kr (om du inte väljer e-faktura).
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Kommun Station/Ort Övergångsdatum Antal accessser
ARVIKA 350

ARVIKA FREDROS 2018-10-01
ARVIKA GRÄNSJÖN 2018-10-01
ARVIKA HÖGERUD 2018-10-01
ARVIKA LENUNGSHAMMAR 2018-10-01
ARVIKA NORRA FJÖLE 2018-10-01
ARVIKA STÅLSBERGA 2018-10-01
ARVIKA ÄLGÅ KYRKBY 2018-10-01

AVESTA 330
AVESTA BERGSHYTTAN 2018-10-01
AVESTA KLINTBO 2018-10-01
AVESTA MESTAÄNG 2018-10-01
AVESTA NORRNÄVDE 2018-10-01
AVESTA NÄCKENBÄCK 2018-10-01
AVESTA PÄLLBO 2018-10-01
AVESTA STORBYN 2018-10-01
AVESTA STRANDMORA 2018-10-01
AVESTA SVENSBO 2018-10-01
AVESTA ÅSGARN 2018-10-01

BOLLNÄS 950
BOLLNÄS ANNEFORS 2018-10-01
BOLLNÄS BOFARA 2018-10-01
BOLLNÄS BOGÅRDEN 2018-10-01
BOLLNÄS ERIKNÄSBO 2018-10-01
BOLLNÄS FINNFARA 2018-10-01
BOLLNÄS FLUGBO 2018-10-01
BOLLNÄS FLÄSTA 2018-10-01
BOLLNÄS GALVEN 2018-10-01
BOLLNÄS GLÖSBO 2018-10-01
BOLLNÄS HERTE 2018-10-01
BOLLNÄS HERTSJÖBY 2018-10-01
BOLLNÄS ISTE 2018-10-01
BOLLNÄS LÖVTJÄRN 2018-10-01
BOLLNÄS NORDANHÖLE 2018-10-01
BOLLNÄS ROREN 2018-10-01
BOLLNÄS SIMEÅ 2018-10-01
BOLLNÄS STOCKSÄTER 2018-10-01
BOLLNÄS TÖNSEN 2018-10-01
BOLLNÄS VÄXBO 2018-10-01
BOLLNÄS ÅSBACKA 2018-10-01

BOXHOLM 25
BOXHOLM BENSÄTER 2018-10-01
BOXHOLM MOSSEBO 2018-10-01

BRÄCKE 250
BRÄCKE ALBACKEN 2018-12-03
BRÄCKE BENSJÖ 2018-12-03
BRÄCKE BODSJÖ 2018-12-03
BRÄCKE BODSJÖBÖLE 2018-12-03
BRÄCKE DÖVIKEN 2018-12-03
BRÄCKE GIMDALSBY 2018-12-03
BRÄCKE GIMÅN 2018-12-03
BRÄCKE HUNGE 2018-12-03
BRÄCKE HÄLLESJÖ 2018-12-03
BRÄCKE MJÖSJÖ 2018-12-03
BRÄCKE OCKSJÖN 2018-12-03
BRÄCKE REVSUND 2018-12-03
BRÄCKE RISSNA 2018-12-03
BRÄCKE SIDSJÖ 2018-12-03



BRÄCKE SÖRBYGDEN 2018-12-03
BRÄCKE SÖSJÖBYN 2018-12-03
BRÄCKE TAVNÄS 2018-12-03

EMMABODA 260
EMMABODA ALGUTSBODA 2018-10-01
EMMABODA BLÄSEMÅLA 2018-10-01
EMMABODA BÄLSHULT 2018-10-01
EMMABODA FÖRLÅNGSÖ 2018-10-01
EMMABODA HERMANSTORP 2018-10-01
EMMABODA LIDAHULT 2018-10-01
EMMABODA LJUNGBYLUND 2018-10-01

ENKÖPING 400
ENKÖPING BOGLÖSA 2018-12-03
ENKÖPING HJÄLSTABY 2018-12-03
ENKÖPING HÄSSLE 2018-12-03
ENKÖPING KRONKVARN 2018-12-03
ENKÖPING LUNDBY 2018-12-03
ENKÖPING LÅNGTORA 2018-12-03

FALKENBERG 340
FALKENBERG ASIGE 2018-10-01
FALKENBERG FOLKARED 2018-10-01
FALKENBERG GISSLESTAD 2018-10-01
FALKENBERG KROGSERED 2018-10-01
FALKENBERG KÄRNEBYGD 2018-10-01
FALKENBERG SKINNARLYNGEN 2018-10-01
FALKENBERG VÄLASJÖ 2018-10-01

FILIPSTAD 75
FILIPSTAD GAMMALKROPPA 2018-12-03
FILIPSTAD RÄMMEN 2018-12-03
FILIPSTAD SKÅLTJÄRN 2018-12-03

FÄRGELANDA 180
FÄRGELANDA BJURHULT 2018-10-01
FÄRGELANDA DALS LERDAL 2018-10-01
FÄRGELANDA EDSTENA 2018-10-01
FÄRGELANDA HJÄRTSÄTER 2018-10-01
FÄRGELANDA NÄTTJEBACKA 2018-10-01
FÄRGELANDA RENLAND 2018-10-01

GNOSJÖ 260
GNOSJÖ EKHULTSSJÖN 2018-12-03
GNOSJÖ MARIEHOLMSBRUK 2018-12-03
GNOSJÖ MARÅSBY 2018-12-03
GNOSJÖ MÅLSKOG 2018-12-03
GNOSJÖ UPPEBO 2018-12-03

GOTLAND 920
GOTLAND BANDER 2018-12-03
GOTLAND BOGE 2018-12-03
GOTLAND BURS 2018-12-03
GOTLAND BÄL 2018-12-03
GOTLAND ESKELHEM 2018-12-03
GOTLAND ETELHEM 2018-12-03
GOTLAND FIDE 2018-12-03
GOTLAND FOLE 2018-12-03
GOTLAND GAMMELGARN 2018-12-03
GOTLAND GOTLANDS ALA 2018-12-03
GOTLAND GOTLANDS HAMRA 2018-12-03
GOTLAND GOTLANDS NÄS 2018-12-03
GOTLAND GOTSKA SANDÖN 2018-12-03
GOTLAND GRÖTLINGBO 2018-12-03
GOTLAND HABLINGBO 2018-12-03



GOTLAND HANGVAR 2018-12-03
GOTLAND HELLVI 2018-12-03
GOTLAND KÄLLUNGE 2018-12-03
GOTLAND LOKRUME 2018-12-03
GOTLAND MARTEBO 2018-12-03
GOTLAND NÄR 2018-12-03
GOTLAND OTHEMARS 2018-12-03
GOTLAND SANDA 2018-12-03
GOTLAND SILTEBY 2018-12-03
GOTLAND SJONHEM 2018-12-03
GOTLAND SUNDRE 2018-12-03
GOTLAND VALL 2018-12-03
GOTLAND VAMLINGBO 2018-12-03
GOTLAND VÄTE 2018-12-03

HALMSTAD 260
HALMSTAD BRÄNNARP 2018-10-01
HALMSTAD BYGGET 2018-10-01
HALMSTAD GRÄSÅS 2018-10-01
HALMSTAD RYABERG 2018-10-01
HALMSTAD SKAVBÖKE 2018-10-01
HALMSTAD TÖNNERSJÖ 2018-10-01

HANINGE 130
HANINGE HEMFOSA 2018-12-03
HANINGE NÅTARÖ 2018-12-03
HANINGE SALTSJÖ-GRÄNÖ 2018-12-03

HEDEMORA 290
HEDEMORA DALA-ÅSBO 2018-10-01
HEDEMORA DJUPHÄLLEN 2018-10-01
HEDEMORA HANÅKER 2018-10-01
HEDEMORA INGVALLSBENNING 2018-10-01
HEDEMORA SVENSBODARNA 2018-10-01
HEDEMORA ÖSTERBY 2018-10-01

HUDIKSVALL 820
HUDIKSVALL FORSA 2018-10-01
HUDIKSVALL GÅRDSMYRA 2018-10-01
HUDIKSVALL HEDVIGSFORS 2018-10-01
HUDIKSVALL HÅCKSTA 2018-10-01
HUDIKSVALL HÖGTOMT 2018-10-01
HUDIKSVALL LINGARÖ 2018-10-01
HUDIKSVALL LUMNÄS 2018-10-01
HUDIKSVALL MÖSSÖN 2018-10-01
HUDIKSVALL NORDANÄNG 2018-10-01
HUDIKSVALL NORRBOBYN 2018-10-01
HUDIKSVALL SILJA 2018-10-01
HUDIKSVALL SIVIK 2018-10-01
HUDIKSVALL SUNNANBÄCK 2018-10-01
HUDIKSVALL VÄSTTJÄRN 2018-10-01
HUDIKSVALL ÄNGEBO 2018-10-01

JÖNKÖPING 500
JÖNKÖPING BODANÄS 2018-10-01
JÖNKÖPING BUNN 2018-10-01
JÖNKÖPING BUNNSTRÖM 2018-10-01
JÖNKÖPING HUNDHULTSBY 2018-10-01
JÖNKÖPING HÄSTÖ 2018-10-01
JÖNKÖPING HÖREDABY 2018-10-01
JÖNKÖPING MULSERYDS KYRKBY 2018-10-01
JÖNKÖPING NACKEBO 2018-10-01
JÖNKÖPING SKIREBO 2018-10-01
JÖNKÖPING STIGAMO 2018-10-01



JÖNKÖPING STORA BOSARP 2018-10-01
JÖNKÖPING SVARTORP 2018-10-01

KARLSHAMN 360
KARLSHAMN BÖKEMÅLA 2018-10-01
KARLSHAMN GRIMSMÅLA 2018-10-01
KARLSHAMN HALASJÖ 2018-10-01
KARLSHAMN HOVMANSBYGD 2018-10-01
KARLSHAMN KARLSHAMNS SKÄRGÅRD 2018-10-01
KARLSHAMN LÅNGEHALL 2018-10-01
KARLSHAMN RINGAMÅLA 2018-10-01
KARLSHAMN SÖDRA HOKA 2018-10-01
KARLSHAMN ÅKEHOLM 2018-10-01

KUNGSBACKA 430
KUNGSBACKA ALLARÄNGEN 2018-12-03
KUNGSBACKA FÖRLANDA 2018-12-03
KUNGSBACKA NÅKÄLLA 2018-12-03
KUNGSBACKA RÅGDAL 2018-12-03

LESSEBO 65
LESSEBO EKEBERGA 2018-12-03
LESSEBO KRÅKSJÖ 2018-12-03
LESSEBO TJUGOSJÖ 2018-12-03
LESSEBO UGNANÄS 2018-12-03

LIDKÖPING 500
LIDKÖPING BJÖRNEGÅRDEN 2018-12-03
LIDKÖPING GILLSTADBY 2018-12-03
LIDKÖPING HÄGGESLED 2018-12-03
LIDKÖPING HÄRJEVAD 2018-12-03
LIDKÖPING LAVA 2018-12-03
LIDKÖPING PRÄSTTORP 2018-12-03
LIDKÖPING STRÖTORP 2018-12-03
LIDKÖPING SÖNE 2018-12-03
LIDKÖPING TRÄSSBERGSSKOLA 2018-12-03
LIDKÖPING TÅDENE 2018-12-03
LIDKÖPING ULLERSUND 2018-12-03

LUDVIKA 115
LUDVIKA ABBORTJÄRN 2018-10-01
LUDVIKA GRANGÄRDE-HÄSTBERG 2018-10-01
LUDVIKA NITTKVARN 2018-10-01
LUDVIKA NORHYTTAN 2018-10-01
LUDVIKA NORRA HÄLLSJÖN 2018-10-01
LUDVIKA SKATTLÖSBERG 2018-10-01

MARK 400
MARK HAJOM 2018-10-01
MARK HARATÅNGEN 2018-10-01
MARK KINNA-ÅLBÄCK 2018-10-01
MARK LIOM 2018-10-01
MARK NÄVERÅSEN 2018-10-01
MARK SKEPPARED 2018-10-01
MARK SPJUTÅS 2018-10-01
MARK TÖLLEBÄCK 2018-10-01
MARK VÅGERSE 2018-10-01
MARK ÄLEKULLADAL 2018-10-01

MJÖLBY 200
MJÖLBY APPUNA 2018-10-01
MJÖLBY GOTTLÖSA 2018-10-01
MJÖLBY LAGMANSBERGA 2018-10-01
MJÖLBY ÖJEBRO 2018-10-01
MJÖLBY ÖNNELUND 2018-10-01
MJÖLBY ÖSTRA TOLLSTAD 2018-10-01



NORBERG 25
NORBERG GÄSJÖGÅRD 2018-10-01
NORBERG ÖRBÄCK 2018-10-01

NORDMALING 100
NORDMALING JÄRNÄS 2018-12-03
NORDMALING NORRFORS 2018-12-03
NORDMALING NYÅKER 2018-12-03

NORRKÖPING 400
NORRKÖPING HALSBRÅTEN 2018-12-03
NORRKÖPING HULTSVIK 2018-12-03
NORRKÖPING JONSBERG 2018-12-03
NORRKÖPING JÄRSTAD GÅRD 2018-12-03
NORRKÖPING LOVISEDAL 2018-12-03
NORRKÖPING MEM 2018-12-03
NORRKÖPING PETERSBERG 2018-12-03
NORRKÖPING SKÄRKIND 2018-12-03
NORRKÖPING SVENNEBY 2018-12-03
NORRKÖPING TOLSKEPP 2018-12-03
NORRKÖPING VIGGEBY 2018-12-03
NORRKÖPING ÅKYRKA 2018-12-03

NYBRO 240
NYBRO ABBETORP 2018-10-01
NYBRO BRÅNAHULT 2018-10-01
NYBRO ESKILSRYD 2018-10-01
NYBRO GADDERÅS 2018-10-01
NYBRO KNIVINGARYD 2018-10-01
NYBRO SKOGHULT 2018-10-01

NYKÖPING 370
NYKÖPING BJÖRKSUND 2018-12-03
NYKÖPING BÅVENSHULT 2018-12-03
NYKÖPING HORNSBY 2018-12-03
NYKÖPING KOPPARTORP 2018-12-03
NYKÖPING KÄLLSÄTER 2018-12-03
NYKÖPING LID 2018-12-03
NYKÖPING LUNDASKOG 2018-12-03
NYKÖPING LUNDÄNG 2018-12-03
NYKÖPING NORRTORP 2018-12-03
NYKÖPING ÅNGAVIKEN 2018-12-03

NYNÄSHAMN 80
NYNÄSHAMN DJURSNÄS 2018-10-01
NYNÄSHAMN LANDSORT 2018-10-01
NYNÄSHAMN RÖSÄNG 2018-10-01

OLOFSTRÖM 150
OLOFSTRÖM BYTAREMÅLA 2018-12-03
OLOFSTRÖM FARABOL 2018-12-03
OLOFSTRÖM KÅRABODA 2018-12-03
OLOFSTRÖM LJUSARYD 2018-12-03
OLOFSTRÖM NYTEBODA 2018-12-03

ORSA 120
ORSA BJUS 2018-12-03
ORSA NOPPIKOSKI 2018-12-03
ORSA SKATTUNGBYN 2018-12-03
ORSA TALLHED 2018-12-03
OSBY 120
OSBY GRIMSBODA 2018-12-03
OSBY TOSTHULT 2018-12-03
OSBY TRANETORP 2018-12-03
OSBY VESLJUNGA 2018-12-03

OSKARSHAMN 350



OSKARSHAMN BAGGETORPSBY 2018-12-03
OSKARSHAMN BANKHULT 2018-12-03
OSKARSHAMN BUSSEVIK 2018-12-03
OSKARSHAMN FLINSHULT 2018-12-03
OSKARSHAMN KROGSTORP 2018-12-03
OSKARSHAMN KROKHULTSBY 2018-12-03
OSKARSHAMN KULLTORPSGÅRD 2018-12-03
OSKARSHAMN LÖNHULT 2018-12-03
OSKARSHAMN MELLINGERUM 2018-12-03
OSKARSHAMN SKORPETORP 2018-12-03
OSKARSHAMN SKRIKEBO 2018-12-03
OSKARSHAMN SKÄLSEBO 2018-12-03

OVANÅKER 370
OVANÅKER BERGSBO 2018-12-03
OVANÅKER FINSTHÖGST 2018-12-03
OVANÅKER LOBONÄS 2018-12-03
OVANÅKER LÅNGHED 2018-12-03
OVANÅKER MATTSMYRA 2018-12-03
OVANÅKER MÅLLÅNGSTA 2018-12-03
OVANÅKER RYGGESBO 2018-12-03
OVANÅKER SKRÄDDRABO 2018-12-03
OVANÅKER SÖDEROMSJÖN 2018-12-03
OVANÅKER VOXNA 2018-12-03
OVANÅKER ÖNNEBERG 2018-12-03

SANDVIKEN 610
SANDVIKEN BASTFALLET 2018-12-03
SANDVIKEN BOVIK 2018-12-03
SANDVIKEN FERMANSBO 2018-12-03
SANDVIKEN GINBORN 2018-12-03
SANDVIKEN HAGMUREN 2018-12-03
SANDVIKEN KALLTJÄRN 2018-12-03
SANDVIKEN KUNGSFORS 2018-12-03
SANDVIKEN LÖVÅKER 2018-12-03
SANDVIKEN STERTE 2018-12-03
SANDVIKEN SVARTRÖNNINGEN 2018-12-03
SANDVIKEN SÄNNINGAHED 2018-12-03
SANDVIKEN SÄVERÄNG 2018-12-03
SANDVIKEN TRÖSKEN 2018-12-03

SOTENÄS 150
SOTENÄS BOHUS ASKUM 2018-12-03
SOTENÄS GERREBO 2018-12-03
SOTENÄS TOSSENE 2018-12-03

SVALÖV 390
SVALÖV HALMSTABY 2018-12-03
SVALÖV RÄVETOFTA 2018-12-03
SVALÖV SKÅNE ASK 2018-12-03
SVALÖV STENESTAD 2018-12-03
SVALÖV TIRUP 2018-12-03
SVALÖV ÅKARPSMÖLLA 2018-12-03

SÄTER 280
SÄTER GRÄNGSHAMMAR 2018-12-03
SÄTER INGARVSHYTTAN 2018-12-03
SÄTER LERVIKEN 2018-12-03
SÄTER NORBOHYTTAN 2018-12-03
SÄTER NYBERGET 2018-12-03
SÄTER RASJÖN 2018-12-03
SÄTER RUSGÅRDEN 2018-12-03

SÖDERKÖPING 380
SÖDERKÖPING ASPÖJA 2018-12-03



SÖDERKÖPING BOTTNA 2018-12-03
SÖDERKÖPING GÅRDEBY KYRKA 2018-12-03
SÖDERKÖPING SANDSVEDEN 2018-12-03
SÖDERKÖPING SANKT ANNA 2018-12-03
SÖDERKÖPING SÄNKBÄCKEN 2018-12-03
SÖDERKÖPING SÖDRA FINNÖ 2018-12-03
SÖDERKÖPING TYRISLÖT 2018-12-03
SÖDERKÖPING ÖNSTORP 2018-12-03

TRANEMO 190
TRANEMO BRAGNUM 2018-12-03
TRANEMO BRANDSMO 2018-12-03
TRANEMO HULARED 2018-12-03
TRANEMO KINDSBODA 2018-12-03
TRANEMO LALABO 2018-12-03
TRANEMO MÅNSTADKULLE 2018-12-03
TRANEMO SIBBARP 2018-12-03
TRANEMO STACKEBO 2018-12-03

TRANÅS 225
TRANÅS DJURAFALL 2018-10-01
TRANÅS FALLA 2018-10-01
TRANÅS FARSBO 2018-10-01
TRANÅS HAKEBO 2018-10-01
TRANÅS HÅRKRANKERYD 2018-10-01
TRANÅS LINDERÅS 2018-10-01
TRANÅS SÄBYDAL 2018-10-01
TRANÅS SÖTÅSA 2018-10-01

TÖREBODA 200
TÖREBODA BEATEBERG 2018-10-01
TÖREBODA BORRUD 2018-10-01
TÖREBODA BREDEBOLSBY 2018-10-01
TÖREBODA EKESKOG 2018-10-01
TÖREBODA LAGERFORSBRUK 2018-10-01
TÖREBODA REMMESTORP 2018-10-01
TÖREBODA SÄCKESTAD 2018-10-01

UPPSALA 330
UPPSALA BLADÅKER 2018-10-01
UPPSALA FÅGELBO 2018-10-01
UPPSALA HOLVERBY 2018-10-01
UPPSALA KULLBOL 2018-10-01
UPPSALA NOLMYRA 2018-10-01
UPPSALA RIBBINGEBÄCK 2018-10-01
UPPSALA RÖRSBY 2018-10-01
UPPSALA ULVSBYGDEN 2018-10-01
UPPSALA VRETÅKER 2018-10-01
UPPSALA ÖSTERBYGGE 2018-10-01

VARBERG 520
VARBERG BRUNABO 2018-10-01
VARBERG DAGSÅS 2018-10-01
VARBERG FRIGÄRDE 2018-10-01
VARBERG GRIMMARED 2018-10-01
VARBERG GUNNARSJÖ 2018-10-01
VARBERG KARL-GUSTAV 2018-10-01
VARBERG KUNGSÄTER 2018-10-01
VARBERG NÖSSLINGE 2018-10-01
VARBERG STAMNARED 2018-10-01
VARBERG VALINGE 2018-10-01
VARBERG ÅKULLA 2018-10-01
VARBERG ÄSTAD 2018-10-01

VETLANDA 380



VETLANDA BUSKEBO 2018-12-03
VETLANDA EKEKULL 2018-12-03
VETLANDA FAGERÄNG 2018-12-03
VETLANDA KARLSTORP 2018-12-03
VETLANDA LINDÅSSJÖN 2018-12-03
VETLANDA NAGLARP 2018-12-03
VETLANDA SKEDEBY 2018-12-03
VETLANDA SKÄRBÄCK 2018-12-03
VETLANDA SNÄRLE 2018-12-03
VETLANDA STENBERGA 2018-12-03
VETLANDA ÄDELFORS 2018-12-03

VIMMERBY 700
VIMMERBY ALSTABY 2018-10-01
VIMMERBY BJÖRKHULT 2018-10-01
VIMMERBY BLÄGDA 2018-10-01
VIMMERBY BRANTESTAD 2018-10-01
VIMMERBY DJURSTORP 2018-10-01
VIMMERBY FLAKA 2018-10-01
VIMMERBY FLOHULT 2018-10-01
VIMMERBY GRÖNSVED 2018-10-01
VIMMERBY HALSJÖBO 2018-10-01
VIMMERBY HÄLLERUM 2018-10-01
VIMMERBY HÖCKHULTSNÄS 2018-10-01
VIMMERBY LJUSNEFALL 2018-10-01
VIMMERBY MJÖSJÖHULT 2018-10-01
VIMMERBY MOSSNÄS 2018-10-01
VIMMERBY PELARNE 2018-10-01
VIMMERBY SLÄTTFALL 2018-10-01
VIMMERBY SOLHULT 2018-10-01
VIMMERBY TOVERUM 2018-10-01
VIMMERBY TYRESBO 2018-10-01
VIMMERBY VENTZELHOLM 2018-10-01
VIMMERBY VRÅNGFALL 2018-10-01
VIMMERBY VÄDERUM 2018-10-01
VIMMERBY ÄLÖ 2018-10-01
VIMMERBY ÖSSEBO 2018-10-01
VIMMERBY ÖSTANTORP 2018-10-01

VÄRMDÖ 125
VÄRMDÖ SAXAREN 2018-12-03
VÄRMDÖ STAVSUDDA 2018-12-03
VÄRMDÖ SÖDERHOLMEN 2018-12-03

ÖDESHÖG 220
ÖDESHÖG BOET 2018-12-03
ÖDESHÖG BONDERYD 2018-12-03
ÖDESHÖG BULTSBOL 2018-12-03
ÖDESHÖG MUNKERYD 2018-12-03
ÖDESHÖG RÖDJE 2018-12-03
ÖDESHÖG TREHÖRNA 2018-12-03

ÖRKELLJUNGA 140
ÖRKELLJUNGA LÅNGALT 2018-12-03
ÖRKELLJUNGA SMEDHULT 2018-12-03
ÖRKELLJUNGA SMÖRMYR 2018-12-03
ÖRKELLJUNGA YXENHULT 2018-12-03

ÖSTERÅKER 210
ÖSTERÅKER HUSARÖ 2018-12-03
ÖSTERÅKER INGMARSÖ 2018-12-03
ÖSTERÅKER SIARÖ 2018-12-03
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Organisationsuppgifter  
TeliaSonera Sverige AB 
SE-123 86 Farsta 
Styrelsens säte: Stockholm 
Org. nr 556430-0142, Momsreg.nr SE556430014201 

 

 

 
Till kommunledningen och bredbandsansvarig eller motsvarande  
 
Telia moderniserar nätet i er kommun 
Syftet med detta brev är att informera om att Telia planerar en övergång från kopparbaserade tjänster till 
tjänster baserade på främst fiber- och mobilnät i er kommun. Tjänster som påverkas av övergången är 
telefoni, bredband, TV samt olika grossist- och företagstjänster. Observera även att kommunen kan ha 
invånare med trygghetslarm som berörs. 
 
Genom att tidigt informera om planerade förändringar i våra nät vill vi underlätta för kommuner, regioner, 
operatörer, hushåll och företag att hitta nya moderna lösningar i den fortsatta digitaliseringen av Sverige.  
 
Fiber- och mobilnät möter kundernas behov av att kunna använda allt mer data och har redan blivit de 
vanligaste infrastrukturerna för uppkoppling. Näten byggs dessutom för att kunna leverera den 
driftsäkerhet som är en förutsättning för till exempel digitala välfärdstjänster. För att leva upp till 
kundernas krav behövs därför en successiv övergång till mer framtidssäker teknik, främst via fiber eller 
mobilnäten.  
 
Planerade förändringar i er kommun 
I dokumentet ”Framtidens nät, hösten 2018” finns en lista på vilka områden som berörs i er kommun 
samt vid vilket datum stängningen av kopparledningarna genomförs. Förändringen påverkar privat- och 
företagskunder hos såväl Telia som andra operatörer.  
 
Dokumentet visar planerade stängningar av kopparledningar  under andra halvåret 2018. Andra typer av 
förändringar och förbättringar i Telias nät och tjänster sker kontinuerligt. 
 
Telia kommer via dialog och samarbeten med övriga operatörer i kopparnätet verka för att de kunder 
som påverkas av övergången blir informerade i god tid om när deras nuvarande tjänst upphör.  
 
Eftersom tjänster över fiber- och mobilnät erbjuds av en mängd olika aktörer är det den samlade 
marknaden som kommer att erbjuda alternativen till kopparnätet. Som ägare av kopparnätet har Telia 
Company dock ett särskilt ansvar att säkerställa att alla som berörs av övergången får information och 
vägledning.  
 
I de fall en kund inte erbjuds en ny lösning av sin nuvarande operatör kommer Telia säkerställa att 
kunden får möjlighet till information om de alternativ som finns tillgängliga på marknaden. Detta sker  
via en operatörsneutral kundtjänst dit kunder kan vända sig för att få hjälp att hitta de alternativ som 
passar deras behov bäst.   
 
Den operatörsneutrala kundtjänsten har följande kontaktuppgifter: 
 
Telefon: 010 -130 79 00 
Mejl: info@telekomguiden.se 
Hemsida: www.telekomguiden.se 
 
 
 
 
 
 
 



   
   

Datum Sidnr 
2017-05-17 2 (2) 

 

 

 
 

 
Från Telias sida kommer vi att ha särskilda erbjudanden för kunder som inte längre kan få tjänster via 
kopparnätet. Våra lösningar via mobilnätet har en kraftfull inbyggd antenn som fångar upp även svaga 
mobilsignaler vilket gör att det går att ringa eller surfa även på ställen där mobiltelefoner vanligtvis inte 
fungerar. Vid behov kommer kunderna även att erbjudas en yttre antenn samt installationshjälp. 
I bifogad folder finns mer information om ersättningsprodukter. Notera att erbjudandet förändras över tid 
vilket gör att utrustning samt den exakta utformningen av exempelvis pris och surfpott kan förändras.  
Vid frågor från slutkunder får ni gärna hänvisa dem till Telias särskilda kundtjänster:  
 
Konsument: 020-34 12 40 
Företag:       020-30 50 50 
 
Ytterligare information 
Mer information om övergången finns på:  
 
www.telia.se/framtidensnat 
 
http://www.pts.se/sv/Privat/Telefoni/Fast-telefoni/Forandringar-i-tele--och-bredbandsnaten/ 
 
http://www.pts.se/sv/Privat/Internet/Flera-tradlosa-alternativ-till-fast-bredband/ 
 
Finns det frågor från kommunen rörande denna förändring står vi på Telia självklart till förfogande och 
kommunen är välkommen att kontakta undertecknad. För att öka möjligheten till regional samordning 
vad avser till exempel information har samtliga regionala bredbandssamordnare underrättats om 
förändringen. 
 
Frågor kring trygghetslarm riktas till Telia Accesscenter på e-post access-center@teliasonera.com 
 
Vid frågor från media får ni gärna hänvisa dem till Telias presstjänst: 0771-77 58 30 
 
 
Med vänlig hälsning  
 
Robert Liljeström 
Public Affairs, Telia Sverige 

 



Ärende 

3



VIMMERBY ~MMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Administrativa avdelningen 

2017 . -05- 2 6 

onr 0{0 f.T-/ }JOO ID-plan; 01 
Id nr 5"6160; 

Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Lis-Astrid Andersson (S) 

Hur går det med införandet av daglig fysisk aktivitet i skolorna? 

Sambandet mellan fysisk aktivitet och förbättrade skolprestationer är väl 
dokumenterade i forskningen. Det är inte bara den fysiska hälsan som förbättras, 
med minskad risk för diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Som bonus stärks 
koncentrationsförmågan, liksom förmågan att lösa exempelvis matteproblem. Som 
resultat förbättras även betygspoäng. 

l september 2015 beslutade kommunfullmäktige att bifalla Kristdemokraternas motion 
om att införa daglig fysisk aktivitet i skolorna, genom att ge rektorerna i uppdrag att ta 
fram möjliga förslag, inom befintlig ram. 

Nu har det gått ett och ett halvt år och frågan är mer aktuell än någonsin, inte minst 
genom att regeringen aviserat att fler idrottstimmar ska införas i schemat från 2019. l 
Vimmerby finns på vissa skolor planer på ett pulsprojekt Man kan dock uppnå goda 
effekter med relativt enkla medel , vilket olika projekt runt om i landet har visat. På en 
del skolor har man förlängt skoldagen för att lägga in ett pass med friluftsaktiviteter, 
som raska promenader, orientering, skridskoåkning eller bollspel någon gång under 
skoldagen, på andra håll har man utökat ämnet idrott och fördelat lektionerna över 
veckans dagar. 

Jag skulle nu vilja få en redovisning av på vilket sätt motionens intentioner om att 
införa daglig fysisk aktivitet för att förbättra hälsa och skolresultat har genomförts i var 
och en av kommunens skolor. 

Vimmerby den 26 maj 2017 

~tuS~-u 
Gudrun Brunegård 

Kristdemokraterna 
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VIMMERBY ~MMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Administrativa avdelningen 

2017 . -05- 2 g 

onozo 1?--/ ~o ' JU-plan / (J CJ 
Id nr 

Vimmerby 29/5-17 

Interpellation till Helen Nilsson eller Tomas Peterson om Pelarne skola 

Pelarne skola ska säljas och kommunen har erbjudit hembygdsföreningen i Pelarne att få köpa 
verksamheten för 1 kr men för att kunna göra detta ställer föreningen en del krav, b. l. a att kommunen 
ska finansiera bytet från olja till bergvärme och att man vill ha ett årligt driftbidrag på 100 000 kr i fem 
års tid. Pelarne skola har mycket bra lokaler b.l.a en fin gymnastiksal som bara är några år gammal, kök 
där det investerats med ventilation och utrustning, luftiga salar, slöjdsal och personalutrymmen. Ett 
fantastiskt läge mitt ute i en idylliskt landsbygdsmiljö med grönområde runtomkring. Vi ska ju alla värna 
om en levande landsbygd och då är det märkligt att kommunen motsätter sig detta. Med anledning av 
ovanstående ställs följande frågor : 

Har ni tillsatt en arbetsgrupp som tagit fram en handlingsplan för att kunna bevara skolan? 

Hembygdsföreningen är noga med att påpeka att man blivit väl bemött men att man inte har haft en 
dialog med er utan en monolog där de inte fått några svar eller löften vid sittande bord?. Ska det vara så 
i en demokratisk kommun? 

Varför kan ni inte visa lite kreativitet och handling istället för att besluta om det som blir negativt för hela 
bygden? 

Hur stor har den totala årliga uppvärmningskostnaden varit från det oljepannan sattes in fram till dagens 
datum? 

Vad kostar ett byte till bergvärme och vad blir uppvärmningskostnaden per år? 

Sverigedemokraterna 
{~~~~ ~~ 

Anneli Jakobsson 
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Vimmerby kommun 
Kommunens revisorer 

Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunfullmäktiges presidium 

Granskning av kontanthanteringen 

2017-06-02 

På uppdrag av revisorerna i kommunen har PwC, Kommunal sektor genomfört en 
granskning av ovanstående. 

Vi har den 2 juni 2017 beslutat att överlämna rapporten till kommunstyrelsen, social
nämnden och barn- och utbildningsnämnden samt för kännedom till kommunfull
mäktiges presidium. Vi instämmer till fullo i den revisionellabedömningen som besk
rivs i rapporten. 

Vår samlade revisionellabedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna endast del
vis säkerställer att den interna kontrollen inom kontanthantering är tillfredsställande. 

Vi önskar svar av kommunstyrelsen och nämnderna senast den 30 september 2017 där 
kommunstyrelsen och nämnderna redogör för vad de tänker vidta för åtgärder med an
ledning av rapporten. 

Kommunfullmäktiges presidium får ta ställning till om rapporten skall biläggas kom
munfullmäktiges handlingar. 

F ör kommunens revisorer 

ordförande 



www.pwc.se 
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Sammanfattning och revisionell be-
dömning 

År 2008 genomförde kommunens revisorer en granskning av den interna kontrollen av 

betalkort, drivmedelskort, mobiltelefoner och kassor. Uppföljning av granskningen har 

gjorts år 2011 och vid det tillfället konstaterades att det fortfarande fanns brister i den 

interna kontrollen. Det gällde främst hanteringen av kontanter. 

Granskningen har utförts genom intervjuer och stickprov av kontanthanteringen i ett ur-

val av kommunens verksamheter. Vi har även tagit del av dokumenterade rutiner inom 

vissa av de granskade områdena. 

Baserat på iakttagelserna i granskningen görs följande revisionella bedömning: 

Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna endast delvis säkerställer att den inter-

na kontrollen är inom kontanthanteringen tillfredsställande. Det baserar vi på att det 

finns tydliga och dokumenterade rutiner för hantering av privata medel, handkassor och 

kontant försäljningsverksamhet, men att dessa rutiner inte är kända i verksamheterna.  

Vidare visar genomförda stickprov att hanteringen i viss utsträckning överensstämmer 

med de dokumenterade rutinerna. Vi har identifierat förbättringsområden, främst inom 

området kontant försäljningsverksamhet. Bristerna innebär bland annat att kassaapparat 

saknas och kvitto inte lämnas till kund vid caféverksamheterna på Astrids Lindgrens skola 

och Vimarskolan samt att vid flera försäljningsställen redovisas försäljningsmedlen till 

ekonomikontoret alltför sällan vilket innebär att det totala beloppet kontanter överstiger 

gränsvärdet i riktlinjerna. 

1.1. Bedömningar mot kontrollmål 
 

Kontrollmål Kommentar 

Finns tydliga och dokumen-

terade rutiner för hantering 

av privata medel (motta-

gande, förvaring och tillba-

kalämnade)? 

Uppfyllt  

Vi bedömer att det finns tydliga och dokumen-

terade rutiner för hantering av privata medel. 

Det baserar vi på att riktlinjer nyligen antagits 

av socialnämnden och efter det kommunice-

rats ut till enhetscheferna. Riktlinjerna omfat-

tar tydliga instruktioner för mottagande och 

förvaring av medlen. De beskriver även hur 

kontroller av att riktlinjerna efterlevs ska ut-

formas. 

Är dessa kända i verksam-

heten och tillämpas dessa?  

Delvis uppfyllt  

Vi bedömer vidare att riktlinjerna ännu inte 

gjorts kända i verksamheten och därmed inte 
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har börjat tillämpas. Baserat på genomförda 

intervjuer och stickprov bedömer vi att hante-

ringen delvis överensstämmer med de antagna 

riktlinjerna. Det som saknas i nuläget är 

främst skriftliga överenskommelser mellan de 

enskilde och enhetschefen, kvartalsvis av-

stämning tillsammans med den enskilde samt 

stickprovskontroller. 

Finns det tydliga och doku-

menterade rutiner för han-

tering av handkassor (ut-

lämnande, inventering och 

avslut)? 

Uppfyllt 

Vi bedömer att det finns tydliga och 

dokumenterade rutiner för hantering av 

handkassor. Det baserar vi på att 

kommunfullmäktige utfärdat riktlinjer som 

finns på kommunens hemsida. 

Är dessa kända i verksam-

heten och tillämpas dessa? 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att riktlinjerna inte är kända i 

verksamheten, men att rutinerna kring 

hantering av handkassor till övervägande del 

överensstämmer med upprättade riktlinjer. 

Genomförd stickprovskontroll visar att 

redovisningen sker i överensstämmelse med 

riktlinjerna. 

Finns det tydliga och doku-

menterade rutiner för kon-

tant försäljningsverksamhet 

inklusive redovisning av 

kontanterna? 

Uppfyllt 

Vi bedömer att det finns tydliga och dokumen-

terade rutiner för hantering av kontant försälj-

ningsverksamhet och redovisning av kontan-

terna. Det baserar vi på att 

kommunfullmäktige utfärdat riktlinjer som 

finns på kommunens hemsida. 

Är dessa kända i verksam-

heten och tillämpas dessa? 

Ej uppfyllt 

Vi bedömer att de dokumenterade riktlinjerna 

inte är kända i verksamheten. Samtliga av de vi 

intervjuat i samband med stickproven 

beskriver att de inte fått några skriftliga 

instruktioner som visar hur 

kontantförsäljningen ska hanteras.  

Vi bedömer vidare att det inom vissa 

granskade verksamheter finns brister i 

kontanthanteringen som innebär att de 

beslutade riktlinjerna inte följs. 

Förvaras kontanta medel på 

ett betryggande sätt från 

mottagande till deposition? 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att kontanta medel delvis hanteras 

på ett säkert sätt från mottagande till deposit-

ion. Det baserar vi på att det finns försälj-

ningsställen som inte har tillgång till kassa-
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skåp samt att summorna som beskrivits tidi-

gare ibland överstiger gränsen som är satt i 

riktlinjerna.  

Vi bedömer dock att hanteringen av kontanter 

på ekonomikontoret görs med tillräcklig intern 

kontroll eftersom förvaringen sker i kassaskåp 

där en begränsad krets har tillgång till nyckeln 

samt att ett specialiserat företag hämtar både 

sedlar och mynt regelbundet. 

Finns det tydliga och doku-

menterade rutiner för han-

tering av betalkort? 

Ej uppfyllt 

Vi bedömer att det saknas tydliga och doku-

menterade rutiner för hantering av betalkort. 

Vi konstaterar dock att användningen av be-

talkort är mycket begränsad. 

Är dessa kända i verksam-

heten och tillämpas dessa? 

Ej bedömt 

Vi kan således inte göra någon bedömning av 

om rutinerna är kända i verksamheten och om 

de tillämpas. 

Hanteras medel till individer 

utan personnummer med 

tillräcklig intern kontroll? 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att utbetalning av medel till indi-

vider utan personnummer delvis sker med 

tillräcklig intern kontroll. Det baserar vi på att 

utbetalningen medför en hantering av kontan-

ter som tids varit väldigt omfattande. 

Vi ser positivt på att det pågår ett arbete att 

stärka den interna kontrollen kring utbetal-

ning av medel till individer utan personnum-

mer i och med att kontantkort håller på att 

införas. 

  

 

1.2. Rekommendationer 
Vi rekommenderar att kassaapparater anskaffas till caféverksamheterna vid Astrid Lind-

grens skola och Vimarskolan för att öka den interna kontrollen. Vi rekommenderar vidare 

att redovisningen av verksamheterna ses över i syfte att säkerställa att lagen om mervär-

desskatt och god redovisningssed uppfylls. 

Generellt rekommenderar vi att försäljningsmedel överlämnas oftare till ekonomikontoret 

i syfte att beloppen av kontanter ska hållas nere och därmed minska risken med kontant-

hantering. Enligt vårt synsätt bör hanteringen av kontanter kontinuerligt prövas för att 

hitta säkrare betalningssätt. Det gäller till exempel införandet av Swish samt av kontant-

kort till individer utan personnummer. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
År 2008 genomförde kommunens revisorer en granskning av den interna kontrollen av 

betalkort, drivmedelskort, mobiltelefoner och kassor. Uppföljning av granskningen har 

gjorts år 2011 och vid båda tillfällen kontanterades att det fortfarande fanns brister i den 

interna kontrollen. Det gällde främst hanteringen av kontanter. 

Revisorerna har beslutat om att genomföra en granskning av den interna kontrollen inom 

området kontanthantering. 

2.2. Revisionsfråga och kontrollmål 
Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

 Säkerställer kommunstyrelsen och nämnderna att den interna kontrollen inom 

kontanthanteringen är tillfredsställande? 

Granskningen sker baserat på följande revisionskriterier: 

 Reglementet för intern kontroll 

 Övriga interna styrdokument 

Följande kontrollmål ska besvaras av granskningen: 

 Finns tydliga och dokumenterade rutiner för hantering av privata medel (motta-

gande, förvaring och tillbakalämnande)? 

 Är dessa kända och tillämpas i verksamheten? 

 Finns det tydliga och dokumenterade rutiner för hantering av handkassor (utläm-

nande, inventering och avslut)? 

 Är dessa kända i verksamheten och tillämpas dessa? 

 Finns det tydliga och dokumenterade rutiner för kontant försäljningsverksamhet 

inklusive redovisning av kontanterna? 

 Är dessa kända i verksamheten och tillämpas dessa? 

 Förvaras kontanta medel på ett betryggande sätt från mottagande till deposition? 

 Finns det tydliga och dokumenterade rutiner för hantering av betalkort? 

 Hanteras medel till individer utan personnummer med tillräcklig intern kontroll? 

2.3. Metod och avgränsning 
Granskningen avgränsas till den verksamhet som bedrivs av de kommunala förvaltning-

arna. 

Vi har genomfört intervjuer med redovisningsansvarig och ekonom på kommunlednings-

förvaltningen, controller för utvecklingsavdelningen, controller på socialförvaltningen 

samt controller för barn- och utbildningsförvaltningen. 
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Vi har tagit del av följande dokument: regler för kontanthantering1, internkontrollplan 

2017 för socialnämnden2 samt hantering av privata medel inom socialförvaltningen, fast-

ställt av ledningsgruppen 2017-04-26.  

Vi har tagit stickprov på hanteringen av kontanta medel vid följande verksamheter: 

 Kvillgården 

 Vimarhaga 

 Astrid Lindgrens skola 

 Vimarskolan 

 Vimmerby gymnasium 

 Vimmerby bibliotek 

 Allaktivitetshuset Fabriken 

                                                             
1 KF § 204/2009-12-14 
2 SN § 126/2016-11-17 
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3. Iakttagelser och bedömningar 

Iakttagelser och den revisionella bedömningen som görs därpå beskrivs utifrån varje om-

råde som ingår i granskningen. Kontrollmålen omfattar att bedöma om det finns tydliga 

och dokumenterade rutiner, om dessa är kända i verksamheten samt om verksamheten 

tillämpar dessa rutiner. 

3.1. Privata medel 

3.1.1. Dokumenterade rutiner 

Hantering av privata medel finns inom socialnämndens ansvarsområde. Det gäller om 

den enskilde på ett särskilt boende behöver hjälp av personalen för att sköta fickpengar 

eller kontanter till andra ändamål.  

Socialförvaltningens ledningsgrupp beslutade i april 2017 om riktlinjer för hanteringen av 

privata medel. Enligt riktlinjerna ska ett skriftligt avtal upprättas mellan den enskilde och 

enhetschefen om personalen behöver hjälpa till med hantering av pengar. Påfyllning av 

kontanter ska ske mot kvitto och beloppet får inte överstiga 1 000 kr. Kontanterna ska 

förvaras i låst utrymme i den enskildes bostad. In- och uttag ska noteras på kassablad med 

signatur och kvitton ska sparas. Avstämning av kassaboken sker med den enskilde en 

gång per kvartal. Enhetschefen ansvarar för att stickprovskontroller utförs för att kontrol-

lera att kvitton överensstämmer med gjorda köp och att noteringar gjorts på kassabladen. 

Utöver detta ingår kontroll av att riktlinjerna efterlevs i socialnämndens internkontroll-

plan för år 20173. 

3.1.2. Stickprov 

Vi har besökt en avdelning på Kvillgården och tre avdelningar på Vimarhaga för att inter-

vjua personal om rutinerna vid hantering av privata medel samt om möjligt få se exempel 

på hur hanteringen sköts. 

På samtliga avdelningar finns personal som har hand om de enskildas privata medel. 

Hanteringen bygger på en muntlig överenskommelse mellan den enskilde och personalen. 

Kontanterna är inlåsta i skåp inne i de enskildas bostad. På samtliga avdelningarna utom 

en görs redovisningen av insättning och uttag skriftligt med signatur. Kvitton sparas. Alla 

avdelningar har en övre gräns för hur mycket kontanter som de enskilda får ha i bostaden. 

Gränsen varierar något men ligger runt 1 000 kr. Rutiner för avstämning av kassan med 

den enskilde utformas baserat på önskemål från den enskilde och anhöriga.  

På Vimarhaga beskriver enhetschefen att förvaltningsledningen nyligen skickat ut de nya 

riktlinjerna för hantering av privata medel. Personalen kommer att få information om 

riktlinjerna vid nästa arbetsplatsträff. 

3.1.3. Bedömning 

Vi bedömer att det finns tydliga och dokumenterade rutiner för hantering av privata me-

del. Det baserar vi på att riktlinjer nyligen antagits av socialnämnden och efter det kom-

                                                             
3 SN § 126/2016-11-17 
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municerats ut till enhetscheferna. Riktlinjerna omfattar tydliga instruktioner för motta-

gande och förvaring av medlen. De beskriver även hur kontroller av att riktlinjerna efter-

levs ska utformas. 

Vi bedömer vidare att riktlinjerna ännu inte gjorts kända i verksamheten och därmed inte 

har börjat tillämpas. Baserat på genomförda intervjuer och stickprov bedömer vi att han-

teringen delvis överensstämmer med de antagna riktlinjerna. Det som saknas i nuläget är 

främst skriftliga överenskommelser mellan den enskilde och enhetschefen, kvartalsvis 

avstämning tillsammans med den enskilde samt stickprovskontroller. 

3.2. Handkassor 
3.2.1. Dokumenterade rutiner 

Det finns riktlinjer för kontanthantering på kommunens hemsida. Riktlinjerna antogs av 

kommunfullmäktige i december 20094. Enligt riktlinjerna ska respektive nämnd besluta 

om utlämnande av handkassan. Antalet handkassor ska begränsas och inte uppgå till mer 

än vad som är motiverat av användningsområdet. Redovisning av utlägg och begäran om 

utbetalning ska ske på blankett för utanordning. Kvitton ska bifogas redovisningen. Av-

stämning av handkassan ska ske regelbundet och i samband med årsskiftet överlämnas till 

ekonomikontoret. Handkassan är personlig och ska återlämnas om befattningshavaren 

slutar. 

I intervjun med representanter för ekonomikontoret beskrivs att när en ny handkassa 

lämnas ut sker en skriftlig kvittering av mottagaren. I samband med årsredovisningen 

sker en inventering av handkassorna. Inventeringen dokumenteras och signeras av kassa-

ansvarig samt en kontrollant. Intygen bildar underlag till respektive balanskonto i årsbok-

slutet. 

3.2.2. Stickprov 

Per den 31 december 2016 fanns det totalt 18 handkassor i kommunens verksamhet. Flera 

av handkassorna utgör växelkassor inom ramen för kontant försäljningsverksamhet. För 

fyra av handkassorna finns ett beslut i socialnämnden5.  

Vi har besökt expeditionen vid Astrid Lindgrens skola som använder handkassa. Kontan-

terna används för att ersätta personal för utlägg bland annat i samband med användning 

av kommunens bilar. Kassaansvarig redovisar gjorda utlägg ungefär en gång per kvartal. 

Vid granskningstillfället fanns 14 kr och kvitton för 1 986 kr i kassalådan, totalt 2 000 kr, 

vilket överensstämde med våra uppgifter. 

3.2.3. Bedömning 

Vi bedömer att det finns tydliga och dokumenterade rutiner för hantering av handkassor. 

Det baserar vi på att kommunfullmäktige utfärdat riktlinjer som finns på kommunens 

hemsida. 

Vi bedömer vidare att riktlinjerna inte är kända i verksamheten, men att rutinerna kring 

hantering av handkassor till övervägande del överensstämmer med upprättade riktlinjer. 

                                                             
4 KF § 204, 2009-12-14 
5 SN § 12, 2016-02-04 
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Genomförd stickprovskontroll visar att redovisningen sker i överensstämmelse med 

riktlinjerna. 

3.3. Kontant försäljningsverksamhet 
3.3.1. Dokumenterade rutiner 

Även kontant försäljningsverksamhet regleras av riktlinjerna som finns på kommunens 

hemsida. I riktlinjerna beskrivs att kassor för kontantförsäljning och handkassor ska 

hanteras helt åtskilda och att medel inte får föras mellan dem. Respektive nämnd ska utse 

kassaansvarig för varje kassa. Utnämningen ska vara skriftlig.  

Vid försäljning ska kvitto upprättas och lämnas till kunden. Redovisning av uppburna 

medel ska minst ske en gång per månad eller så snart beloppet uppgår till 5 000 kr 

exklusive växelkassa. Redovisning ska lämnas till ekonomikontoret.  

3.3.2. Stickprov 

Vi har besökt fem försäljningsställen som hanterar kontanta medel. Syftet är att intervjua 

personal om rutinerna samt att granska hur hanteringen sköts. 

3.3.2.1. Astrid Lindgrens skola – café högstadiet 

Vi har intervjuat ansvarig för caféverksamheten. Försäljningen sker endast i utbyte mot 

kontanter. Kassan innehåller endast inbetalningar och uppgår till cirka 1 000 kr per dag. 

Beställning av varor sker mot faktura. Kassaapparat saknas och kvitto på försäljningen 

lämnas inte. Varje kväll töms kassan och räknas av kassaansvarig. Varannan vecka lämnas 

kontanterna till ekonomikontoret.  Ansvarig känner inte till om det finns några riktlinjer 

för kassahanteringen. 

3.3.2.2. Cafeteria Vimarskolan 

Vi har intervjuat ansvarig för caféverksamheten. Eleverna driver cafeterian inom ramen 

för elevens val. Försäljningen sker endast i utbyte mot kontanter. Kassan innehåller 

endast inbetalningar och uppgår till cirka 1 500 kr per dag. Beställning av varor sker mot 

faktura. Kassaapparat saknas och kvitto på försäljningen lämnas inte. Varje kväll töms 

kassan och räknas av eleverna. Kassaansvarig kontrollräknar. Varannan vecka lämnas 

kontanterna till ekonomikontoret.  Ansvarig känner inte till om det finns några riktlinjer 

för kassahanteringen.  

3.3.2.3. Vimmerby bibliotek 

Försäljning på biblioteket görs i utbyte mot kontanter och kortbetalning via Izettle. 

Kassaapparat finns och kvitto lämnas till kunden. Försäljningen uppgår till cirka 1 000 kr 

per vecka. Kassan stäms av varje dag och försäljningen redovisas till ekonomikontoret en 

gång per vecka. Redovisning består av ett avstämningskvitto (z1) från kassaapparaten 

tillsammans med en blankett för vidare kontanthantering. 

3.3.2.4. Allaktivitetshuset Fabriken 

Försäljningen registreras i en kassaapparat och sker både i utbyte mot kontanter och 

kortbetalning via Izettle. Kassan räknas varje kväll och stäms av mot ett 

avstämningskvitto från kassan (z1). Redovisning till ekonomikontoret har skett en gång 

per månad, men ska forsättningsvis göras varje vecka. Inköp görs mot faktura. 
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3.3.2.5. Vimmerby gymnasium – cafeterian 

Försäljningen registreras i en kassaapparat och sker både i utbyte mot kontanter och 

kortbetalning via Izettle. Kassan räknas varje kväll och stäms av mot ett 

avstämningskvitto från kassan (z1). Redovisning till ekonomiavdelningen sker varannan 

dag. 

3.3.3. Bedömning 

Vi bedömer att det finns tydliga och dokumenterade rutiner för hantering av kontant för-

säljningsverksamhet och redovisning av kontanterna. Det baserar vi på att 

kommunfullmäktige utfärdat riktlinjer som finns på kommunens hemsida. 

Vi bedömer vidare att de dokumenterade riktlinjerna inte är kända i verksamheten. 

Samtliga av de vi intervjuat i samband med stickproven beskriver att de inte fått några 

skriftliga instruktioner som visar hur kontantförsäljningen ska hanteras.  

Vi bedömer vidare att det inom vissa granskade verksamheter finns brister i 

kontanthanteringen som innebär att de beslutade riktlinjerna inte följs, till exempel: 

 Kassaapparat saknas och kvitto lämnas inte till kund vid caféverksamheten på 

Astrid Lindgrens skola och på Vimarskolan trots att försäljningen där överstiger 

den vid andra kommunala verksamheter där kassaapparat finns. 

 Vid flera försäljningsställen redovisas försäljningsmedeln till ekonomikontoret 

alltför sällan vilket innebär att det totala beloppet kontanter överstiger gränsen på 

5 000 kr i riktlinjerna. 

 Vid varje försäljningsställe har vi funnit någon som varit ansvarig för kassan, men 

vi har inte tagit del av något underlag som visar att de varit utsedda av respektive 

nämnd. 

3.4. Förvaring av kontanta medel 
3.4.1. Iakttagelser 

Granskningen visar att privata medel inom äldreomsorgen förvaras i låsta utrymmen. På 

de avdelningar som vi besökte, utom en, hade samtliga i personalen tillgång till nycklar för 

att öppna de låsta utrymmena där medlen förvaras. På en av avdelningarna var det endast 

den ordinarie personalen som hade tillgång till utrymmena. Personalen på Vimarhaga 

öppnar lås med en tagg. Information om varje öppning sparas och är sökbar i efterhand. 

Kontanter från försäljningsverksamhet förvaras i låsta utrymmen efter stängning. Vissa 

verksamheter har tillgång till kassaskåp medan andra använder låsbara garderober eller 

andra skåp. Nycklar hanteras inom en begränsad krets. 

Samtliga granskade verksamheter lämnar, med olika frekvens, kontanterna vidare till 

ekonomikontoret. På ekonomikontoret förvaras kontanterna i kassaskåp eller i ett värde-

hanteringsskåp. Kommunen har ett avtal med kontanthanteringsföretaget Loomis vilket 

innebär att de hämtar mynt och sedlar regelbundet. Det är endast Loomis som kan öppna 

värdehanteringsskåpet. 
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Kostenhetens kök säljer lunchkuponger som hämtas på ekonomikontoret. I samband med 

kökens redovisning av försäljning lämnas en förteckning över försålda kuponger. Kupong-

erna förvaras på samma sätt som kontanter. 

3.4.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontanta medel delvis hanteras på ett säkert sätt från mottagande till de-

position. Det baserar vi på att det finns försäljningsställen som inte har tillgång till kassa-

skåp samt att summorna som beskrivits tidigare ibland överstiger gränsen som är satt i 

riktlinjerna.  

Vi bedömer dock att hanteringen av kontanter på ekonomikontoret görs med tillräcklig 

intern kontroll eftersom förvaringen sker i kassaskåp där en begränsad krets har tillgång 

till nyckeln samt att ett specialiserat företag hämtar både sedlar och mynt regelbundet.  

3.5. Betalkort 
3.5.1. Dokumenterade rutiner 

Vi har i granskningen inte tagit del av några dokumenterade rutiner för hantering av be-

talkort. Genomförda intervjuer och stickprov visar att användningen av betalkort i 

verksamheterna är mycket begränsad. Det finns ett kort på kommunledningskontoret som 

används vid representation samt i vid undantagsfall i samband med inköp via internet. 

Den som behöver nyttja kortet får skriva upp sig på en lista som finns på 

ekonomikontoret. Inköp med kortet redovisas med kvitto och attesteras av behörig chef.  

3.5.2. Bedömning 

Vi bedömer att det saknas tydliga och dokumenterade rutiner för hantering av betalkort. 

Vi konstaterar dock att användningen av betalkort är mycket begränsad. 

Vi kan således inte göra någon bedömning av om rutinerna är kända i verksamheten och 

om de tillämpas. 

3.6. Medel till individer utan personnummer 
3.6.1. Iakttagelser 

Medel till individer utan personnummer hanteras vid granskningstillfället genom 

utbetalning av kontanter. Utbetalningen sker från ekonomikontorets kassa.  

Det pågår ett arbete att införa kontantkort som innebär att beviljat bistånd till individer 

utan personnummer kommer att påföras kontantkortet. Inviden hämtar därefter 

kontanter i en bankomat. Korten planeras att införas under hösten. 

3.6.2. Bedömning 

Vi bedömer att utbetalning av medel till individer utan personnummer delvis sker med 

tillräcklig intern kontroll. Det baserar vi på att utbetalningen medför en hantering av kon-

tanter som tids varit väldigt omfattande. 

Vi ser positivt på att det pågår ett arbete att stärka den interna kontrollen kring utbetal-

ning av medel till individer utan personnummer i och med att kontantkort håller på att 

införas.  
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3.7. Övriga iakttagelser 
I samband med granskningen har vi gjort iakttagelser som inte omfattas av revisionsfrå-

gan och kontrollmålen, men som vi ändå bedömer vara av värde att lyfta. 

Behållningen från caféverksamheten vid Astrid Lindgrens skola och Vimarskolan redovi-

sas på balanskonton tillsammans med leverantörsfakturorna för inköp av varor. Hante-

ringen innebär att verksamhetens intäkter och kostnader blir för låga och att redovisning-

en inte överensstämmer med god redovisning.  

Den nuvarande redovisningen av inkomster och utgifter för caféverksamheterna vid de 

båda högstadieskolorna innebär att det inte redovisas någon utgående mervärdesskatt på 

inkomsterna och att det inte lyfts någon ingående mervärdesskatt på leverantörsfaktu-

rorna. 

Vi rekommenderar att hanteringen ses över i syfte att säkerställa att lagen om mervär-

desskatt och god redovisningssed uppfylls. 

Vid samtliga försäljningsställen som vid besökt i samband med granskningen påtalas öns-

kemål om att införa möjlighet till Swish-betalningar. 

Vi rekommenderar att det tecknade bankavtalet används inom samtliga kommunala verk-

samheter och att det utfärdas centrala riktlinjer för redovisning av inbetalningar via 

Swish. 
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Budgetuppföljning april med prognos för helår 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

 Anta föreliggande budgetuppföljning för april månad med prognos på 

helår 

Sammanfattning av ärendet 

Vimmerby kommun gör sex uppföljningar per år, exklusive årsbokslutet, med 

prognos på helår. Detta är årets andra uppföljning med prognos på helår som 

sammanställts.  

Uppföljningen för april månad prognostiserar ett resultat på 18,4 miljoner 

kronor.  

Ärendet 

Vimmerby kommun gör sex stycken uppföljningar per år, exklusive 

årsbokslutet, med prognos på helår. Årets andra uppföljning med prognos på 

helår prognostiserar ett resultat på 18,4 miljoner kronor. Det budgeterade 

resultatet för 2017 är 17,0 miljoner kronor, vilket innebär en positiv 

budgetavvikelse på 1,8 miljoner kronor. Prognosen för resultatet beror på att 

skatteintäkter och generella statsbidrag bedöms bli högre än budgeterat, vilket 

beror på att befolkningsprognosen för Vimmerby kommun vid budgetbeslutet 

var lägre än den faktiska befolkningen. Finansnettot bedöms bli högre än 

budgeterat. Utöver detta så bedöms de nya paviljongerna till förskolan generera 

avvikelser gentemot budget, både inom Barn- och utbildningsnämnden och 

kommunstyrelsens verksamheter. Utöver detta bedöms den interkommunala 

ersättningen inom gymnasiet bedöms bli högre än budget, samt att 

funktionshindersidan prognostiseras avvika gentemot budget.  

 

Under årets första fyra månader har investeringar skett med 6,5 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 

ID: 56904 Hela kommunen - april  

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Ekonomiavdelningen 

Ledningsgruppen 
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§ 152 Dnr 2017/000250 042 

Ekonomiuppföljning 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde görs ekonomiuppföljning för april månad för hela 

kommunen. Närvarar gör Jakob Bank, controller, Mattias Karlsson, 

ekonomichef, Birgitha Sahlin, förvaltningschef barn och utbildning, Anette 

Nilsson, socialchef, Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef, Miklos 

Hathazi, samhällsbyggnadschef, Patrik Kinnbom, utvecklingschef och 

Monica Bergh, HR-chef.  

 

Beslutsunderlag 

Ekonomiuppföljning april, Jakob Bank, controller 

___________________ 
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Sammanfattning 

Årets andra budgetuppföljning visar en prognos för 2017 på 18 439 tkr. Resultatet för året är budgeterat till 

17 001 tkr vilket innebär en total budgetavvikelse på 1 438 tkr.  

Nettokostnaderna i förhållande till skatter och generella statsbidrag är ett mått som visar hur kommunens resultat 

utvecklar sig. Prognosen för 2017 innebär att nettokostnaderna är lägre än skatter och generella statsbidrag. 

Kommunens stora utmaning framöver är att bibehålla detta förhållande samtidigt som kvaliteten på våra tjänster 

ska bibehållas eller bli högre.  

Räntenivåerna är historiskt låga just nu, men räntorna kan komma att stiga framöver. I och med att Vimmerby 

kommun har en hög låneskuld så innebär det en risk för kommunen. Om räntorna stiger ökar räntekostnaderna 

för kommunen, vilket Vimmerby kommun måste vara beredd på.  

Investeringsnivån år 2017 är i nivå som Vimmerby kommun klarar av att självfinansiera. Under året har 

kommunen investerat för 6 505 tkr och prognos för helår är 34 200 tkr.  

Inför budget 2017 avsattes 2 500 tkr för oförutsedda medel och under året har följande beslut fattats där 

finansiering har skett genom dessa.  

Budget 2500  

Bostadsförsörjningsplan 60 KS § 268, 2016-06-21 

Utbildning av förtroendevalda 200 KF § 16, 2017-01-30 

Förstudie av Yxern 68 KS § 29, 2017-02-07 

Retroaktiv utbetalning av lokalt 

aktivitetsstöd 
106,96 KS § 47, 2017-03-07 

Nationaldagsfirande 80 KS § 51, 2017-03-07 

Maskinbidrag 99,9 KS § 107, 2017-04-25 

 

Tillfällig fullmäktigeberedning för 

politisk organisation 

 

150 

 

KF § 78, 2017-04-24 

Höjt hemsändningsbidrag 80 KS § 116, 2017-05-09 
   

Summa 844,9  

   

Kvar av oförutsedda medel 1655,1 
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Resultatredovisning 

Prognos för 2017 är plus 18 439 tkr. Resultatet för 2017 är budgeterat till 17 001 tkr, vilket innebär en positiv 

budgetavvikelse på 1 438 tkr.  

 Perioden Helår 

Tkr 

Utfall 2017 

Jan-april 

Utfall 2016 

Jan-april 

Helårs-

budget 

2017 

Bedömd 

Prognos  

utfall helår 

Avvikelse mot 

budget 

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 2016 

Verksamhetens intäkter 119 199 101 744 254 843 287 463 32 620  376 067 

Verksamhetens kostnader -363 642 -349 453 -1 085 680 -1 127 806 -42 127  -1 179 021 

Varav personalkostnader -226 369 -212 892 -645 909 -677 112 -31 203  -727 356 

Avskrivningar -10 581 -11 147 -32 725 -34 500 -1 775  -40 504 

Summa nettokostnader -255 024 -258 856 -863 562 -874 843 -11 282  -843 458 

              

Skatter och generella statsbidrag 300 554 278 937 890 562 898 282 7 720  839 763 

Finansiella intäkter 9 990 7 135 11 750 16 750 5 000  23 650 

Finansiella kostnader -3 655 -5 884 -21 750 -21 750 0  -9 878 

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0  8 893 

Summa finansiering 306 889 280 188 880 562 893 282 12 720  862 428 

              

Summa resultat 51 866 21 332 17 001 18 439 1 438  18 970 

 

En av orsakerna till den positiva prognosen är ersättningarna från Migrationsverket. Under 2017 kommer dock 

dessa ersättningar att minskas. Utöver dessa ersättningar så prognostiseras skatteintäkter och generella 

statsbidrag bli högre än budgeterat, vilket beror på att befolkningsantagandet vid budgetbeslutet var lägre än 

antalet invånare vid november 2016. Även de finansiella intäkterna prognostiseras bli högre än budgeterat.  

En av kommunens stora framtidsutmaningar är att kostnaderna ser ut att öka i snabbare takt än vad utvecklingen 

av skatteintäkter och generella statsbidrag är. Detta innebär att kommunen måste bli mer kostnadseffektiv eller få 

högre intäkter.  

Skillnaden mellan prognosen för mars och prognosen för april är 6,8 mnkr sämre. Det beror dels på att kostnader 

för paviljongerna till förskolan har tagits med i prognosen fullt ut med dess effekter och dels så befaras det att 

kostnader inom individ och familjeomsorg, funktionhinder och gymnasiet kommer att öka mer än budget innan 

året är slut.  

 

För utförligare information, se bilagorna med nämndernas driftredovisningar.  
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Bilden visar hur Vimmerby kommuns nettokostnader har utvecklats i förhållande till skatteintäkter och generella 

statsbidrag, exklusive finansnetto. För att Vimmerby kommun ska klara av sina välfärdsuppdrag framöver, samt 

egenfinansiera investeringarna, krävs det att nettokostnaderna fortsättningsvis understiger skatteintäkterna och de 

generella statsbidragen.  

 

 

 

 

 

 

 

  

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Prognos

2017

Verksamhetens nettokostnader 712,3 705,5 749,7 796,4 785,9 834,5 874,7

Skatteintäkter och generella
statsbidrag

735,3 741,6 755,4 767,8 792,9 839,8 898,3

660

710

760

810

860

910

960

Miljoner kr

Verksamhetens nettokostnader samt skatteintäkter 
och generella statsbidrag



 

4 

 

Nämndernas driftredovisning 

I tidigare avsnitt redovisas Vimmerby kommuns ekonomi utifrån kostnader och intäkter. I driftredovisningen är 

ekonomin istället uppdelad utifrån nämndernas ansvarsområden. Nämndernas totala avvikelse för helåret 

prognostiseras till minus 19 307 tkr, exklusive de centrala kostnadsposterna. Om de centrala kostnadsposterna 

inkluderas prognostiseras avvikelsen till minus 11 282 tkr.   

Prognosen för finansieringen och de centrala kostnadsposterna prognostiseras bli bättre än budgeterat vilket 

bidrar positivt till resultatet.  

 

 Perioden Helår 

Tkr 

Utfall 

2017 

jan-

april 

Utfall 

2016 

jan-

april 

Helårs-

budget 

2017 

Bedömd 

Prognos  

utfall 

helår 

Avvikelse 

mot budget 

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 2016 

Intäkter kommunstyrelsen 46 397 45 442 124 497 127 471 2 974  148 000 

Kostnader kommunstyrelsen -96 503 -100 665 -327 418 -332 322 -4 904  -358 654 

Netto kommunstyrelsen -50 106 -55 223 -202 921 -204 851  -1 930  -210 654 

Intäkter Socialnämnden 42 341 35 048 61 947 78 493 16 546  127 013 

Kostnader Socialnämnden -144 750 -137 567 -394 742 -418 998 -24 256  -445 555 

Netto Socialnämnden -102 409 -102 519 -332 795 -340 505  -7 710  -318 542 

Intäkter barn och utbildningsnämnden 18 566 10 311 32 942 46 042 13 100  62 159 

Kostnader barn och utbildningsnämnden -123 024 -115 249 -337 367 -360 667 -23 300  -361 321 

Netto Barn- och utbildningsnämnden -104 458 -104 938 -304 425 -314 625  -10 200  -299 162 

Intäkter Miljö och byggnadsnämnden 0 0 0 0 0  0 

Kostnader Miljö och byggnadsnämnden -1 026 -83 -6 879 -6 839 40  -5 982 

Netto Miljö och byggnadsnämnden -1 026 -83 -6 879 -6 839  40  -5 982 

Intäkter revision 0 0 0 0 0  0 

Kostnader revision -318 -85 -811 -811 0  -789 

Netto revision -318 -85 -811 -811  0  -789 

Intäkter överförmyndare 985 619 5 704 5 704 0  6 479 

Kostnader överförmyndare -2 230 -3 215 -7 456 -6 963 493  -7 926 

Netto överförmyndare -1 245 -2 596 -1 752 -1 259  493  -1 447 

Intäkter valnämnden 0 0 0 0 0  0 

Kostnader valnämnden -3 -426 -73 -73 0  -477 

Netto valnämnden -3 -426 -73 -73 0  -477 

Summa intäkter nämnder 108 289 91 420 225 090 257 710 32 620  343 651 

Summa kostnader nämnder -367 854 -357 290 -1 074 746 -1 126 672 -51 927  -1 180 704 

Nettokostnader nämnder -259 565 -265 870 -849 656 -868 962 -19 307  -837 053 

Intäkter finansförvaltningen 321 456 296 398 932 065 944 785 12 720 904 729 

Kostnader finansförvaltningen -10 026 -9 196 -65 409 -57 384 8 025 -48 706 

Netto finansförvaltningen 311 430 287 202 866 656 887 401 20 745  856 023 

              

Summa totala intäkter 429 745 387 818 1 157 155 1 202 495 45 340 1 248 380 

Summa totala kostnader -377 880 -366 486 -1 140 155 -1 184 056 -43 902 -1 229 410 

Summa totalt 51 866 21 332 17 001 18 439 1 438  18 970 

 

I Bilagorna finns en detaljerad redovisning och kommentarer om nämndernas budgetuppföljning och prognos för 

helåret. Nämndernas underskott vägs upp av en positiv avvikelse på skatter och generella statsbidrag samt den 

post som budgeterades för framtida räntehöjningar, under året tillkommande investeringar samt valnämndens 

budget.   

  



 

5 

 

Investeringsredovisning 

Under året har investeringar genomförts för 6 505 tkr. Prognosen för investeringar uppgår till 34 200 tkr och 

budgeten för 2017 är 34 200 tkr. Prognosen för 2017 innehåller en post inklusive omprioriteringar mellan projekt 

som ännu inte har beslutats. Under året kommer det att göras en genomgång för att se om utgifterna är att 

klassificeras som investering eller drift.  

Förvaltning                                                

tkr Projekt 

Utfall 

2017  

jan-april 

Budget 

2017 

Igångsättnings 

beslut 

Prognos 

för året 

  Infrastruktur för fiber 175 500 200 500 

  Lekplats vid Senioren 71 0   71 

  Allmänna arbeten 2 0   0 

  Dikesrensning 2 0   0 

  Passersystem stadshuset 5 1 010 1 010 0 

  Stadshuset tak och plåtarbeten 0 2 100   2 100 

  Ny förskola 0 400   0 

  Djursdala skola, proj.  0 100   0 

  Brännebro skola, proj 0 100   0 

  

Ombyggnation Vimarskolans kök för 

packmaskin 0 1 200   1 200 

  Köksutrustning, ny packmaskin 0 900   900 

  Släckbil 0 4 200   4 200 

  Slangtvätt 0 1 200   1 200 

  Exploatering Nossen 0 500   0 

  Exploatering Nybble 0 500   0 

  Asfalteringsprogram 0 2 000   2 000 

  Inventering avfalssdeponier 0 700 700 700 

  Rensning lillån 0 100 100 100 

  Parkering norrgården 0 179 179 179 

  Asfaltsplan 0 500 500 300 

  Ledningsfordon 784 900 900 784 

  Tillgänglighetsanpassning 24 0   0 

  Ceos, Beläggning och dikesarbeten 54 500 500 450 

  Ceosvallen iordningsställande 30 1 544 1 544 1 544 

  Driftoptimering 5 1 000   1 000 

  Anslutningsavgifter fiber 10 167 167 167 

  Utrustning plenisalen 264 600 600 600 

  Verksamhetsanpassade lokaler 72 1 000   1 000 

  A-Lskolan upprustn. Teknik. Yt. 72 2 061 2 061 2 061 

  Gruppboende Villekulla 1 085 1 200 1 200 1 200 

  Norrängen luktproblem 153 1 100   1 100 

  Södra Vi skola Ventilation 2 990 3 139 3 139 3 139 

  Resecentrum 0 600   600 

  Kundcenter 0 400   400 

  Äldreboende ny till och ombyggnad 81 2 500   2 500 

  Utbyggnad personalparkering 9 0   125 

  Omprioritering projekt * 0 0   2 780 

Kommunstyrelsen   5 888 32 900 12 800 32 900 
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  Teknisk utrustning campus 31 100 100 100 

Barn och Utbildningsnämnden   31 100 100 100 

  Inventarier ny gruppbostad 0 600 600 600 

  Kontorsinventarier 586 600 600 600 

Socialnämnden   586 1 200 1 200 1 200 

Totalt   6 505 34 200 14 100 34 200 

* Samlingskonto för överskott från andra projekt 

 

Kommunens behov av att investera är fortsatt stort och i framtiden kommer kommunen att behöva investera i 

större utsträckning än idag. Dock så kommer det att innebära att prioritering mellan projekt och år sker, samt att 

det behöver till ett högre driftsresultat för att det ska gå att självfinansiera investeringarna och samtidigt minska 

kommunens låneskuld.  
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Bilagor 

Central förvaltnings driftredovisning 

    Perioden Helår 

    

Verksamhet/tkr 

Intäkt Kostnad                    

Netto 

Utfall 

2017 

jan-april 

Utfall 

2016 

jan-april 

Helårs-

budget 

2017 

Bedömd 

Prognos  

utfall 

helår 

Avvikelse mot 

budget 

överskott+               

underskott - 

Utfall helår 

2016 

1) 00 Kommunfullmäktige Intäkt 0 0 0 0 0  0 

     Kostnad -390 -202 -807 -807 0  -501 

     Varav personal -295 -131 -646 -646 0  -382 

      Netto -390 -202 -807 -807 0  -501 

2) 00 Övrig  Intäkt 458 75 0 848 848  495 

   Kommunledning Kostnad -3 243 -3 275 -16 179 -11 589 4 590  -13 495 

     Varav personal -918 -921 -2 835 -2 950 -115  -2 582 

      Netto -2 785 -3 200 -16 179 -10 741 5 438  -13 000 

3) 02 Kommun- Intäkt 0 25 779 779 0  589 

   ledning inkl jurist Kostnad -923 -923 -4 233 -4 233 0  -3 541 

     Varav personal -780 -737 -2 326 -2 326 0  -2 378 

      Netto -923 -898 -3 454 -3 454 0  -2 952 

4) 03 Administrativ- Intäkt 255 355 1 002 1 002 0  1 189 

   avdelning Kostnad -3 049 -2 798 -11 173 -11 603 -430  -9 435 

     Varav personal -1 836 -1 754 -5 682 -5 682 0  -5 658 

      Netto -2 794 -2 443 -10 171 -10 601 -430  -8 246 

5) 04 Ekonomi- Intäkt 7 10 440 440 0  445 

   avdelning Kostnad -1 600 -1 531 -5 628 -5 298 330  -5 283 

   inklusive CIH Varav personal -1 272 -1 140 -4 063 -3 970 93  -3 923 

      Netto -1 593 -1 521 -5 188 -4 858 330  -4 838 

6) 06 Personal- Intäkt 0 0 440 440 0  592 

   avdelning Kostnad -2 957 -3 108 -25 256 -24 956 300  -9 916 

   inklusive CLA Varav personal -2 004 -2 025 -20 321 -20 321 0  -6 297 

      Netto -2 957 -3 108 -24 816 -24 516 300  -9 324 

7) 08 IT-service Intäkt 0 0 0 0 0  0 

     Kostnad -1 580 -2 339 -7 236 -8 056 -820  -8 443 

     Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto -1 580 -2 339 -7 236 -8 056 -820  -8 443 

8) 09 Övrig gemensam Intäkt 0 0 0 0 0  0 

   verksamhet Kostnad -752 -438 -2 063 -2 093 -30  -1 932 

     Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto -752 -438 -2 063 -2 093 -30  -1 932 

9) 40 Bilpool Intäkt 50 91 340 340 0  343 

     Kostnad -117 -111 -340 -340 0  -294 

     Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto -67 -20 0 0 0  49 

    TOTALT Intäkt 770 556 3 001 3 849 848  3 653 

     Kostnad -14 611 -14 725 -72 915 -68 975 3 940  -52 840 

      Varav personal -7 105 -6 708 -35 873 -35 895 -22  -21 220 

      Netto -13 841 -14 169 -69 914 -65 126 4 788  -49 187 
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Kommentar till helårsprognos etc  

1) 0011 Kommunfullmäktige: 
 

Prognos enligt budget. Ökade kostnader för arvoden den första delen av året beror på utbildning av 

förtroendevalda.   

2) 0012-0073 Kommunstyrelsen m m : 
 

Prognos visar ett beräknat överskott på 5438 tkr mot budget.   
Överskottet beror dels på en reserv som finns för oförutsedd, dels på ersättning från Zitius för 

bredbandsnätet och dels på överskott för kapitaltjänst i samband med försäljningen av Näs.  
Högre kostnader för arvoden gör att personalomkostnaderna beräknas blir 115 tkr mer än budget.   

3) 0201, 0204 Kommunledning: 
 

Prognosen enligt budget. 
  

4) 0302-0317 Kansli administration:  
Prognos visar ett beräknad underskott på -430 tkr mot budget.  
Underskottet beror dels på underbudgetering för köpt tjänst av PostNord samt Sydarkiv och dels på ökade 

kostnader för CMS-verktyget.   

5) 0401 Ekonomiadmnistration:  
Prognos visar ett beräknad överskott på 330 tkr mot budget. Minskade kostnader för personal samt köpta 

tjänster.   

6) 0601-0699 Personaladministration: 
 

Prognos visar ett beräknad överskott på 300 tkr mot budget.   
Överskottet beror till stor del på att friskvårdsbidraget inte kommer att utnyttjad fullt ut.   
Budget 2017 för det centrala löneanslaget ligger på 14 136 tkr och beräknas utnyttjas fullt ut. 

  

7) 0811 IT-service: 
 

Prognosen visar ett beräknad underskott på -830 tkr mot budget. Underskottet beror på ökade kostnader 

för köpta tjänster, ITSAM.  
Kommunen har tidigare betalat ett anslaget för gemensamma IT-tjänster men nu kommer vi att få betala 

en avgift per användarkonto, dvs färre antal konton blir lägre kostnader.   

8) 0991-0992 Övrig gemensam verksamhet: 
 

Prognos visar ett beräknat underskott på -30 tkr mot budget. Underskottet beror på ökade kostnader för 

försäkringar.   

9) 4015 Bilpool: 
 

Prognos enligt budget. 
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Samhällsbyggnadsavdelningens driftredovisning 

    Perioden Helår 

    

Verksamhet/tkr 

Intäkt           

Kostnad          

Netto 

Utfall 

2017  

jan-april 

Utfall 

2016 

jan-april 

Helårs-

budget 

2017 

Bedömd 

Prognos  

utfall 

helår 

Avvikelse 

mot budget             

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 

2016 

1) 05 Teknisk Intäkt 51 39 0 0 0  1 

    administration Kostnad -861 -853 -2 392 -2 392 0  -2 628 

      Varav personal -696 -768 -2 061 -2 061 0  -2 336 

      Netto -810 -814 -2 392 -2 392 0  -2 627 

2) 12 Industriavtal Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad -1 946 -2 475 -7 200 -5 840 1 360  -7 324 

      Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto -1 946 -2 475 -7 200 -5 840 1 360  -7 324 

3) 14 Kostenheten Intäkt 2 720 3 632 8 959 10 109 1 150  12 965 

      Kostnad -13 372 -14 101 -39 488 -42 408 -2 920  -43 439 

      Varav personal -7 638 -7 445 -23 511 -24 291 -780  -22 937 

      Netto -10 652 -10 469 -30 529 -32 299 -1 770  -30 474 

4) 15 Lokalvårdsenheten Intäkt 5 744 5 191 16 560 16 860 300  16 060 

      Kostnad -5 563 -5 293 -16 007 -16 607 -600  -16 573 

      Varav personal -5 057 -4 731 -14 524 -14 824 -300  -15 133 

      Netto 181 -102 553 253 -300  -513 

5) 21 Grustag Intäkt 88 0 1 000 1 000 0  389 

      Kostnad -15 -14 -700 -700 0  -781 

      Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto 73 -14 300 300 0  -392 

6) 24 Skogsdrift Intäkt 0 74 2 955 3 155 200  4 956 

      Kostnad -47 -18 -1 950 -2 150 -200  -1 920 

      Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto -47 56 1 005 1 005 0  3 036 

7) 28 Bostadsanpassning Intäkt 16 0 0 16 16  0 

      Kostnad -110 -854 -2 152 -2 152 0  -2 716 

      Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto -94 -854 -2 152 -2 136 16  -2 716 

8) 32 Gatukontoret Intäkt 5 190 3 392 10 428 10 428 0  12 785 

      Kostnad -13 095 -13 687 -37 538 -38 318 -780  -42 687 

      Varav personal -4 278 -3 899 -12 573 -12 573 0  -12 130 

      Netto -7 905 -10 295 -27 110 -27 890 -780  -29 902 

9) 36 Infrastruktur, trafik Intäkt 0 29 0 0 0  1 076 

      Kostnad -3 005 -4 218 -11 002 -11 502 -500  -13 714 

      Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto -3 005 -4 189 -11 002 -11 502 -500  -12 638 

10) 37 Mark o exploatering    Intäkt 513 3 078 0 600 600  4 061 

      Kostnad -844 -268 -906 -2 006 -1 100  -34 814 

      Varav personal -15 0 0 0 0  -29 

      Netto -331 2 810 -906 -1 406 -500  -30 753 
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11) 88 Räddningstjänsten Intäkt 323 487 1 431 1 431 0  2 284 

      Kostnad -6 026 -5 725 -17 983 -19 183 -1 200  -18 191 

      Varav personal -4 142 -3 937 -13 189 -13 589 -400  -12 500 

      Netto -5 703 -5 238 -16 552 -17 752 -1 200  -15 907 

12)   Fastighetsenheten Intäkt 25 957 28 145 77 134 77 134 0  86 684 

      Kostnad -25 985 -26 127 -81 469 -84 119 -2 650  -84 767 

      Varav personal -729 -672 -3 122 -3 122 0  -2 412 

      Netto -28 2 018 -4 335 -6 985 -2 650  1 917 

13)   TOTALT Intäkt 40 602 44 067 118 467 120 733 2 266  141 261 

     Kostnad -70 869 -73 633 -218 787 -227 377 -8 590  -269 554 

      Varav personal -22 555 -21 452 -68 980 -70 460 -1 480  -67 477 

      Netto -30 267 -29 566 -100 320 -106 644 -6 324  -128 293 

 

  
Kommentarer till helårsprognos 

1) 
 

Tilläggsanslag på 60 tkr erhållet för bostadsförsörjningsplan. Tilläggsanslag behövs också för 

Vattenförsörjningsplan, 140 tkr. Teknisk adm förväntas följa budget.    

2) 
 

Vemabs debitering för industriavtal förväntas bli nära 1,4 mnkr lägre än budgeterat, pga minskade 

avskrivningskostnader.     

3) 
 

Kostenheten prognos visar ett underskott på 1,8 mnkr, varav kök i nya förskolepaviljonger fyra 

avdelningar utgör 770 tkr.    
Intäkterna prognostiseras överstiga budget delvis pga matdistribution till Hultsfred.    
Personalkostnaderna prognostiseras överstiga budget pga utökning pool och administratör för att täcka 

hög frånvaro samt möjliggöra ett mer närvarande ledarskap. Det prognostiseras även tillkomma 

personalkostnader för kök i nya förskolepaviljonger.   
Fler ätande samt nytt livsmedelsavtal med högre andel närproducerat ger ökade livsmedelskostnader. I 

syfte att minska effekten av kostnadsökningen pågår en översyn av matsedlar.   
Kostnaderna för företagshälsovård är höga pga hög sjukfrånvaro, samt i förebyggande syfte.     

4) 
 

Lokalvårdens intäkter förväntas hamna över budget, pga utökat uppdrag bla i form av flyttstädningar. Det 

utökade uppdraget ger högre personalkostnader än budget. Vidare prognostiseras kostnaderna bli högre 

än budget pga uppdatering av städritningsunderlag, flytt från CF samt servicetekniker.    

5) 
 

Grustagets intäkter förväntas vara högre än kostnaderna under året, pga att krossning utfördes föregående 

år.    
Tillkomna kostnader för ny tillståndsansökan, åtgärdskrav från Länsstyrelsen och vite. Risk för 

underskott föreligger då det i dagsläget ej är känt om några ytterligare uttag kommer att ske under året.    

6) 
 

Utfallet för skogsdriften förväntas följa budget. Ny skogsbruksplan tas fram under året till en kostnad om 

200 tkr.     

7) 
 

För bostadsanpassningar är ack utfall mot budget +624 tkr. Inga större anpassningar gjorda ännu, men två 

större anpassning på gång (kök ca 250 tkr och badrum ca 100 tkr). Verksamheten förväntas hålla budget, 

men prognosen är alltid osäker för bostadsanpassningar.   
Notera att utfallet föregående år var högre än årets budget. Intäkten avser erhållet bidrag från 

migrationsverket (eftersläpning, avser 2015).    

8) 
 

Gatukontorets prognos visar ett underskott på 780 tkr, varav gatudrift -610 tkr, trafikbelysning -270 tkr 

och parkeringsövervakning +100 tkr.   
Reparations- och underhållskostnaderna fortsätter att ligga på en mycket hög nivå, samtidigt som man 

tvingats skrota två maskiner och två nya hyrs in tillsvidare.   
Vidare kommer gatukontoret att få betala en självrisk på 100 tkr för reparationer till följd av brand på 

toaletterna i Källängsparken.    
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9) 
 

För verksamheten infrastruktur, trafik, förväntas utfallet bli ett underskott på 500 tkr pga att kostnaden till 

Hultsfreds Kommun för särskoleskjutsar tidigare ej var känd (debiterades retroaktivt 2016).    

10) 
 

Mark- och exploateringsverksamhetens prognos är ett underskott på 500 tkr. 

Samhällsbyggnadsavdelningen ämnar ansöka om tilläggs anslag för anslutningsavgifter tomträttsavtalen,   
vilka beräknas uppgå till uppemot 500 tkr. Om tilläggsanslaget erhålls överensstämmer prognosen i 

dagsläget med budget.    

11) 
 

Räddningstjänstens prognos är ett underskott mot budget på ca 1,2 mnkr. Personalkostnaderna 

prognostiseras överstiga budget med ca 400 tkr, vilket främst beror på pensionsavgång där personal går 

omlott samt att säkerhetssamordnaren anställdes på heltid (enligt ök KSAU), men budget har erhållits för 

en halvtidstjänst.   
Utryckningsställ ströks från investeringslistan och tas av driften, 275 tkr. Årets inköp är nödvändiga ur 

arbetsmiljösynpunkt. Mycket höga reparations- och underhållskostnader i början av året, bl a har 

stegbilen reparerats för ca 220 tkr. Vidare har ett nytt serviceavtal ingåtts. Sammanlagt prognostiseras 

reparations- och underhållskostnaderna överstiga budget med ca 450 tkr.   
Utbildningskostnader prognostiseras överstiga budget med ca 90 tkr pga lagstadgade utbildningar samt 

satsning friska brandmän med övningar i ren miljö. Även flera nyanställda med behov av utbildning.    

12) 
 

Fastighetskontorets prognostiserade avvikelse beror på förväntade kostnader utöver budget för etablering 

och drift av förskolepaviljonger för fyra avdelningar.   
För genomförda reparationer Vimarhaga har fastighetskontoret erhållit 380 tkr i finansiering genom det 

extra statsbidrag som betalades ut till kommunen 2015.    

13) 
 

Samhällsbyggnadsavdelningens prognos är ett underskott på 6,3 mnkr, varav utökning med 

förskolepaviljonger för fyra avdelningar står för3,4 mnkr.    
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Utvecklingsavdelningens driftredovisning 

      Perioden Helår 

    

Verksamhet/tkr 

Intäkt                

Kostnad                

Netto 

Utfall 2017 

jan-april 

Utfall 

2016 

jan-

april 

Helårs-

budget 

2017 

Bedömd 

Prognos  

utfall 

helår 

Avvikelse 

mot budget 

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 

2016 

1) 12 Näringslivsenheten Intäkt 1 852 -62 601 601 0  451 

      Kostnad -1 756 -2 052 -5 769 -5 769 0  -4 809 

      Varav personal -1 110 -940 -3 129 -3 129 0  -3 083 

      Netto 96 -2 114 -5 168 -5 168 0  -4 358 

2) 49  Service Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad 0 0 0 0 0  0 

      Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto 0 0 0 0 0  0 

3) 40 Kultur- och fritids- Intäkt 136 111 347 347 0  270 

    administration Kostnad -994 -899 -3 511 -3 511 0  -2 785 

      Varav personal -806 -208 -2 478 -2 478 0  -2 069 

      Netto -858 -788 -3 164 -3 164 0  -2 515 

4) 42 Fritidsanläggningar Intäkt 25 245 937 797 -140  735 

      Kostnad -1 832 -1 675 -4 952 -5 206 -254  -5 026 

      Varav personal -2 0 0 0 0  -1 

      Netto -1 807 -1 431 -4 015 -4 409 -394  -4 292 

5) 44 Övrig fritidsverk- Intäkt 250 412 90 90 0  726 

    samhet Kostnad -941 -1 514 -4 702 -4 702 0  -5165 

      Varav personal -589 -686 -2 588 -2 588 0  -2617 

      Netto -691 -1 102 -4 612 -4 612 0  -4 439 

6) 45 Stöd fritidsverk- Intäkt 0 0 0 0 0  0 

    samhet Kostnad -411 -306 -2 492 -2 492 0  -2 024 

      Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto -411 -306 -2 492 -2 492 0  -2 024 

7) 46 Kulturverksamhet Intäkt 135 112 424 424 0  455 

      Kostnad -2 092 -2 495 -7 027 -7 027 0  -7 677 

      Varav personal -1 243 -1 133 -3 881 -3 881 0  -3 819 

      Netto -1 957 -2 383 -6 603 -6 603 0  -7 222 

8) 48 Stöd kulturverk- Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad -883 -864 -1 142 -1 142 0  -1117 

      Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto -883 -864 -1 142 -1 142 0  -1 117 

9) 69 Kulturskola Intäkt 227 1 430 430 0  365 

      Kostnad -1 959 -2 345 -5 244 -5 244 0  -7 102 

      Varav personal -1 011 -1 148 -2 263 -2 263 0  -3 541 

      Netto -1 732 -2 344 -4 814 -4 814 0  -6 737 

10) 79 Stöd till föreningar Intäkt 2 400 0 0 0 0  0 

      Kostnad -153 -155 -265 -265 0  -165 

      Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto 2 247 -155 -265 -265 0  -165 
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11) 89 Stöd till föreningar Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad -2 -2 -2 -2 0  -2 

      Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto -2 -2 -2 -2 0  -2 

12) 17 Varuhemsändnings- Intäkt 4 0 200 200 0  84 

   verksamhet Kostnad 0 -79 -610 -610 0  -388 

     Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto 4 -79 -410 -410 0  -304 

13)   TOTALT Intäkt 5 025 819 3 029 2 889 -140  3 086 

      Kostnad -11 023 -12 307 -35 716 -35 970 -254  -36 260 

      Varav personal -4 761 -4 115 -14 339 -14 339 0  -15 130 

      Netto -5 998 -11 488 -32 687 -33 081 -394  -33 174 

 

 

 Kommentar till helårsprognos 

1) Personalkostnader klarar budget 

 Centrum kommunstrateg, klarar budget. 

 Övrigt medfinansiering, EU-projekt  klarar budget. 

 Utveckling och infrastrukturfrågor klarar budget. 

 SLUS klarar budget 

 Entreprenörscollege, klarar budget 
  

2) Serviceenheten är flyttad till samhällsbyggnadsavdelningen. 
  

3) Kultur och fritids administration klarar budget 

 Folkhälsa klarar budget 

 Fabriken café med mera klarar budget 

  

4) Ishallen klarar budget. 

 Övriga fritidsaktiviteter klarar budget. 

 Badanläggningar klarar budget. 

 Ridhus klarar budget. 

 

Övriga idrottsanläggningar får ett underskott på 394 tkr, för mindre intäkter än beräknat samt ökade 

kostnader för städ. 

  

5) Fabriken, allaktivitetshuset klarar budget. 

 Projekt ungdom klarar budget 

 Feriearbete klarar budget. 

 Sommarlovsaktiviteter klarar budget. 

 Ungdomsrådet klarar budget. 

 Övriga fritidsaktiviteter klarar budget 

  

6) Stöd fritidsverksamhet klarar budget. 

  
7) Biblioteket klarar budget. 
 

Museet Näktergalen klarar budget 
 

Programverkamheten klarar budget. 
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8) Stöd kulturverksamhet klarar budget 
  

9) Kulturskola klarar budget. 
 

Övrig Kulturskoleverksamhet klarar budget.  
  

10) Stöd till föreningar klarar budgeten. 
  

11) Stöd till föreningar klarar budgeten. 
  

12) Hemsändningsbidrag klarar budgeten. 
  

13) Totalt får avdelningen ett undrskott på 394 tkr, pga mindre intäkter än planerat för Ceos samt ökade 

kostnader för städ på Ceos.  
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Socialnämndens driftredovisning 

     Perioden Helår 

  

  Verksamhet/tkr 

Intäkt                

Kostnad                

Netto 

Utfall 

2017 

 jan-april 

Utfall 

2016 

 jan-april 

Helårs-

budget 

2017 

Bedömd 

Prognos  

utfall 

helår 

2017 

Avvikelse 

mot budget               

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 

2016 

1) 75 Individ- och familje- Intäkt 29 238 20 747 33 698 45 238 11 540  91 669 

   omsorg Kostnad -41 371 -36 658 -93 113 -106 112 -12 999  -128 612 

     Varav personal -21 942 -23 388 -56 286 -57 912 -1 626  -71 691 

      Netto -12 133 -15 911 -59 415 -60 874 -1 459  -36 943 

2) 76 Förvaltningsöver- Intäkt 1 150 1 355 0 1 150 1 150  980 

   gripande Kostnad -6 783 -6 092 -18 926 -20 076 -1 150  -18 675 

     Varav personal -5 809 -5 136 -15 158 -16 308 -1 150  -15 406 

      Netto -5 633 -4 737 -18 926 -18 926 0  -17 695 

3) 77-78 Äldreomsorg Intäkt 8 283 7 350 13 897 17 621 3 724  17 635 

     Kostnad -57 729 -56 966 -173 016 -176 740 -3 724  -179 652 

     Varav personal -48 981 -45 466 -146 876 -150 600 -3 724  -147 215 

      Netto -49 446 -49 616 -159 119 -159 119 0  -162 017 

4) 79 Funktionshinder Intäkt 3 316 5 279 13 123 13 255 132  15 319 

     Kostnad -29 510 -28 405 -81 615 -87 998 -6 383  -89 113 

     Varav personal -21 255 -20 702 -53 724 -61 175 -7 451  -66 138 

      Netto -26 194 -23 126 -68 492 -74 743 -6 251  -73 794 

5) 80 Hälso- och sjukvård Intäkt 354 317 1 229 1 229 0  1 410 

     Kostnad -9 357 -9 446 -28 072 -28 072 0  -29 503 

     Varav personal -6 610 -6 311 -20 959 -20 959 0  -21 202 

      Netto -9 003 -9 129 -26 843 -26 843 0  -28 093 

6)  TOTALT Intäkt 42 341 35 048 61 947 78 493 16 546  127 013 

     Kostnad -144 750 -137 567 -394 742 -418 998 -24 256  -445 555 

      Varav personal -104 597 -101 003 -293 003 -306 954 -13 951  -321 652 

      Netto -102 409 -102 519 -332 795 -340 505 -7 710  -318 542 

 

Kommentar till helårsprognos  

  

1) Individ- och familjeomsorgen  

 

Intäkterna är schablonintäkter för flyktingmottagande, statsbidrag för utökad bemanning inom barn och familj 

och bidrag från arbetsförmedlingen gällande deltagare i växlat försörjningsstöd. De riktade statsbidragen för 

utökad bemanning inom barn och familj och intäkterna för växlat försörjningsstöd är inte budgeterade, 

personalanställningar har gjorts på dessa intäkter. 

 Schablonintäkterna är helt beroende av hur många flyktingar kommunen har tagit eller får ta emot. 

 

Orsaken till överskridandet på kostnadssidan är att bemanningsföretag anlitats inom barn och familj. I dagsläget 

är socialsekreterare svåra att rekrytera. Detta ger en kostnadsökning på 2 mnkr. Kostnaderna för placering av 

barn ser ut att gå med underskott med ca 2,7 mnkr. Placeringar inom socialpsykiatrin ser ut att gå med ett 

överskott på 865 tkr. Av Integrationsenhetens schablonintäkter skall barn- och utbildningsförvaltningen ha en 

schablon per flykting till SFI undervisning och samhällsorientering, vilket också beror på antal flyktingar till 

kommunen. 
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2) Förvaltningsövergripande verksamheten  

 

Intäkterna är statsbidrag för exempelvis psykisk hälsa och projekt i samarbete med samordningsförbundet. 

Statsbidragen och projektmedlen kommer att förbrukas. Anställning har skett på projektmedlen från 

samordningsförbundet. 

  

3) Äldreomsorgen 

 

Verksamheten äldreomsorg ser i dagsläget ut att klara sin budget. De intäkter som verksamheten har över budget 

är även här statsbidrag vilka är riktade till ökad bemanning inom äldreomsorgen. Statsbidragen har används till 

att anställa personal inom verksamhetsområdet. 

  

4) Funktionshinder  

 

Orsaken till verksamheten funktionshinders underskott på 6 251 tkr är dels att vid tre gruppbostäder har 

brukarnas behov förändrats och medfört att socialnämnden tagit beslut på att inrätta vaken nattbemanning. 

 Detta medför en ökad kostnad på 1 650 tkr. 

 

Fler brukare boende på gruppbostad eller servicebostad har fått ökade omsorgsbehov, detta innebär att denna 

verksamhet ser ut att gå med ett underskott på 1 695 tkr. 

 Dessutom tillkom flera placeringar under senare delen av 2016 vilket ger ett underskott med 1 385 tkr. 

 

De brukare som har beslut på gruppbostad men har fått verkställas genom enskilda lösningar ger en fördyring 

motsvarande 1 506 tkr för 2017. 

 

Sedan uppföljningen i mars har ett personligt assistans ärende tillkommit, vilket ger en årskostnad 2017 på 350 

tkr. Kontaktpersoner och avlösarservice ser ut att gå med ett överskott på 430 tkr. 

   

5) Hälso- och sjukvård  

 Verksamheten hälso- och sjukvård ser vid uppföljningen till och med april ut att klara sin budget. 

  

6) Ett totalt resultat för socialnämnden visar på ett underskott mot budget på 7,710 mnkr. 
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Barn- och utbildningsnämndens driftredovisning 

     Perioden Helår 

  

  Verksamhet/tkr 

Intäkt 

Kostnad  

Netto 

Utfall 

2017  

jan-april 

Utfall 

2016  

jan-april 

Helårs-

budget 

2017 

Bedömd 

Prognos  

utfall 

helår 

2017 

Avvikelse 

mot budget 

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 

2016 

1) 60 Nämnd och kontor 
Intäkt 149 60 0 0 0  118 

      
Kostnad -2 309 -2 474 -9 030 -8 530 500  -7 686 

      
Varav personal -2 229 -2 088 -7 703 -7 703 0  -6 311 

      Netto -2 160 -2 414 -9 030 -8 530 500  -7 568 

2) 62 Förskoleklass 
Intäkt 0 1 0 0 0  380 

      
Kostnad -2 707 -1 960 -7 307 -7 907 -600  -7 360 

      
Varav personal -2 681 -1 943 -6 956 -7 556 -600  -6 962 

      Netto -2 707 -1 959 -7 307 -7 907 -600  -6 980 

3) 63 Särskola 
Intäkt 0 0 0 0 0  196 

      
Kostnad -2 070 -1 562 -4 906 -5 706 -800  -5 260 

      
Varav personal -2 036 -1 525 -4 710 -5 510 -800  -5 131 

      Netto -2 070 -1 562 -4 906 -5 706 -800  -5 064 

4) 64 Grundskola 
Intäkt 1 529 2 454 913 8 263 7 350  15 743 

      
Kostnad -48 829 -43 987 -130 292 -138 142 -7 850  -139 374 

      
Varav personal -35 691 -31 527 -92 317 -98 267 -5 950  -101 509 

      Netto -47 300 -41 533 -129 379 -129 879 -500  -123 631 

5) 65 Gymnasiet 
Intäkt 5 729 1 053 12 975 14 525 1 550  21 585 

      
Kostnad -29 341 -27 763 -73 713 -80 263 -6 550  -86 223 

      
Varav personal -13 794 -11 842 -35 013 -36 013 -1 000  -39 291 

      Netto -23 612 -26 710 -60 738 -65 738 -5 000  -64 638 

6) 66 Vuxenutbildning 
Intäkt 4 574 697 4 158 7 358 3 200  6 362 

      
Kostnad -6 059 -4 768 -14 167 -17 667 -3 500  -16 634 

      
Varav personal -4 498 -3 559 -10 436 -13 936 -3 500  -11 684 

      Netto -1 485 -4 071 -10 009 -10 309 -300  -10 272 

7) 67 Gymnasiesär 
Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      
Kostnad -925 -1 096 -3 000 -3 000 0  -2 369 

      
Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto -925 -1 096 -3 000 -3 000 0  -2 369 

8) 68 Campus Vimmerby 
Intäkt 33 31 42 42 0  429 

      
Kostnad 324 -1 026 -2 881 -2 881 0  -2 880 

      
Varav personal -615 -572 -1 595 -1 595 0  -1 804 

      Netto 357 -995 -2 839 -2 839 0  -2 451 

9) 71 Förskola 
Intäkt 4 664 4 439 10 000 11 100 1 100  12 460 

      
Kostnad -25 938 -25 984 -75 469 -80 169 -4 700  -78 273 

      
Varav personal -18 964 -18 905 -53 934 -58 034 -4 100  -56 301 

      
Netto -21 274 -21 545 -65 469 -69 069 -3 600  -65 813 

10) 72 Fritidshem 
Intäkt 1 888 1 576 4 854 4 754 -100  4 886 

      
Kostnad -5 170 -4 629 -16 602 -16 402 200  -15 262 

      
Varav personal -4 603 -4 176 -14 048 -13 848 200  -13 246 

      
Netto -3 282 -3 053 -11 748 -11 648 100  -10 285 
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11)   TOTALT Intäkt 18 566 10 311 32 942 46 042 13 100  62 159 

      
Kostnad -123 024 -115 249 -337 367 -360 667 -23 300  -361 321 

      
Varav personal -85 111 -76 137 -226 712 -242 462 -15 750  -242 239 

      
Netto -104 458 -104 938 -304 425 -314 625 -10 200  -299 162 

 

Kommentar till helårsprognos etc  
1) Nämnd och förvaltning kan komma att redovisa överskott med 0,5 mnkr. 
  

2) Förskoleklassverksamheten ser ut att överskrida budgeten. Det finns fler barn i förskoleklasserna än vi 

budgeterat för.   

3) Särskolan kan komma att överskrida budget när det skrivs in flera barn i särskolan än vad vi budgeterat för. 
  

4) Grundskolan kan komma att hålla budget men denna prognos pekar mot ett litet underskott.  
Det finns fler elever med behov av stöd som ökar kostnaderna. 

  

5) Gymnasiet ser ut att redovisa underskott vid årets slut. Interkommunal ersättning är svår att prognostisera  
när vi inte vet vilka elever vi kommer att ha i höst.  Denna prognos grundas på preliminär antagning och 

nettounderskottet är beräknat till 8,0 mnkr för IKE. Vimmerby gymnasium håller budget och redovisar till och 

med plus 3,0 mnkr.   

6) Vuxenutbildningens budget ser ut att överskridas mest beroende på SFI vars verksamhet ökar hela tiden med 

15-20 elever varje månad.   

7) Gymnasiesärs budget för interkommunala ersättningar beräknas hålla för 2017 dock svårt att beräkna höstens 

kostnader.   

8) Campus Vimmerbys verksamhet ser ut att hålla nettobudgeten. 
  

9) Förskolan kan komma att redovisa underskott med 3,6 mnkr vilket är mycket osäkert.  
Vi har nu budget för alla internhyror förutom Granebo förskola och Lilla Lunden.  
Antalet barn ser ut att öka mer än vad vi har budget för under 2017. Utökningen av personalkostnader för 

Granebo och Lilla Lunden har BOU inte heller fått. Det är två barn som får vårdnadsbidrag i april.   

10) Fritidshemmen kan komma att hålla budgeten.  
Kyrkans fritids har 36 barn i april mot budgeterat 30.    

11) Ett totalt resultat på minus 10,2 mnkr kan komma att redovisas 2017.  
Statsbidrag för lärarlönelyft och förstelärarnas löner är inte budgeterade, för 2017 är det 6,4 mnkr.  
Kostnaden för detta är inte heller budgeterat. 
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Valnämndens driftredovisning 
  

     Perioden Helår 

  

  Verksamhet/tkr 

Intäkt                

Kostnad                

Netto 

Utfall 

2017 jan-

april 

Utfall 

2016 jan-

april 

Helårs-

budget 

2017 

Bedömd 

Prognos  

utfall 

helår 

Avvikelse 

mot budget 

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 

2016 

1) 09 Valnämnden Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad -3 -426 -73 -73 0  -477 

      Varav personal -2 -304 -69 -69 0  -317 

      Netto -3 -426 -73 -73 0  -477 

11)   TOTALT Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad -3 -426 -73 -73 0  -477 

      Varav personal -2 -304 -69 -69 0  -317 

      Netto -3 -426 -73 -73 0  -477 

 

Kommentar till helårsprognos etc. 
  1)  Prognos enligt budget  
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Revisorernas driftredovisning 
 

    Perioden Helår 

  

  Verksamhet/tkr 

Intäkt                

Kostnad                

Netto 

Utfall 2017 

jan-april 

Utfall 

2016 jan-

april 

Helårs-

budget 

2017 

Bedömd 

Prognos  

utfall 

helår 

Avvikelse mot 

budget                

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 

2016 

1) 00 Revisorerna Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad -318 -85 -811 -811 0  -789 

      Varav personal -94 -65 -284 -284 0  -247 

      Netto -318 -85 -811 -811 0  -789 

11)   TOTALT Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad -318 -85 -811 -811 0  -789 

      Varav personal -94 -65 -284 -284 0  -247 

      Netto -318 -85 -811 -811 0  -789 

 

Kommentar till helårsprognos etc. 
1) Prognos enligt budget. 
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Miljö- och byggnadsnämndens driftredovisning 

    Perioden Helår 

  

  Verksamhet/tkr 

Intäkt                

Kostnad                

Netto 

Utfall 

2017 jan-

april 

Utfall 

2016 

jan-april 

Helårs-

budget 

2017 

Bedömd 

Prognos  

utfall 

helår 

Avvikelse 

mot budget             

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 

2016 

1) 81 Miljö-o Byggn.nämnd Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad -1 026 -83 -6 879 -6 839 40  -5 982 

      Varav personal -124 -83 -378 -378 0  -256 

      Netto -1 026 -83 -6 879 -6 839 40  -5 982 

2)   TOTALT Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad -1 026 -83 -6 879 -6 839 40  -5 982 

      Varav personal -124 -83 -378 -378 0  -256 

      Netto -1 026 -83 -6 879 -6 839 40  -5 982 

 

Kommentar till helårsprognos etc. 

Förvaltningens gemensamma överskott mot budget förväntas enligt prognos bli 200 tkr. I uppföljningen   

beräknas fördelningen lika mellan de båda kommunerna men vid årets slut fördelas det faktiska resultatet enligt en 

fördelningsnyckel som bygger på intäkter, antal ärenden samt befolkningsmängd i respektive kommun. Pga 

skillnader i nämndfinansiering bedöms årets utfall mot budget bli; 40 tkr i Vimmerby (100-60) och 250 tkr i 

Hultsfred (100+150).  

Lägre kostnader pga nedsatta och vakanta tjänster samt lägre kostnader för kartstöd, mm. Full effekt uppnås inte 

för lägre personalkostnader eftersom konsultstöd erfordras. Lägre intäkter på livsmedel, miljö och bygglov 

beroende på antal verksamheter, konjunktur och personaltillgång. 

 

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc 

Införande av nytt verksamhetssystem, Vision, pågår. Utbildningsprogram i organisationsutveckling påbörjad för 

hela förvaltningen. För tillfället stabilt bemanningsläge. 

Avstämning av måluppfyllelse 

Nöjda och stolta medarbetare. Sjukfrånvaro januari-april: 2,08 %. Insikt: ännu inga resultat för 2017.  

Ranking Aktuell Hållbarhet presenteras i juni. 
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Överförmyndarverksamhetens driftredovisning 

    Perioden Helår 

  

  Verksamhet/tkr 

Intäkt                

Kostnad                

Netto 

Utfall 2017 

jan-april 

Utfall 2016  

jan-april 

Helårs-

budget 

2017 

Bedömd 

Prognos  

utfall 

helår 

Avvikelse mot 

budget                 

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 

2016 

1) 09 Överförmyndar- Intäkt 985 619 5 704 5 704 0  6 479 

    verksamhet Kostnad -2 230 -3 215 -7 456 -6 963 493  -7 926 

      Varav personal -2 020 -3 025 -6 271 -6 271 0  -7 213 

      Netto -1 245 -2 596 -1 752 -1 259 493 -1 447 

      Intäkt 985 619 5 704 5 704 0  6 479 

      Kostnad -2 230 -3 215 -7 456 -6 963 493  -7 926 

      Varav personal -2 020 -3 025 -6 271 -6 271 0  -7 213 

      Netto -1 245 -2 596 -1 752 -1 259 493  -1 447 

 

Kommentar till helårsprognos etc 
1) Verksamhet 0981 Administrationen överförmynderi 

 Administration överförmynderi visar ett överskott på 493 tkr vilket beror på en tjänst som handläggare 

 

som ej tillsatts finns med i budget-17. Denna post finns inte med i kostnadsfördelningen mellan kommunerna. 

Här finns också en stor osäkerhet vad som kommer att hända med den post som internt fördelas mellan 

socialnämnden och överförmynderiet för handläggning av ensamkommande. 

 

Eftersom Migrationsverket sänker ersättningsnivån för ensamkommande kan det bli så att vi även här får en lägre 

ersättning från socialnämnden för handläggarna. 

 Verksamhet 0982 Ensamkommande 

 

Nya regler kring återsökning av kostnaderna för god man för ensamkommande barn gör att det är svårt i 

dagsläget att sätta en prognos därför får verksamheten visar en prognos på plus/minus noll men hur stor del av 

verklig kostnad som kommunen erhåller från Migrationsverket är osäker. 

 

 

Verksamhet 0983 Arvoden Överförmyndarnämnden  

 

De nya arvodesrutinen som infördes 2016 gör att kommunen betalar ut arvodeersättning direkt till god man. 

Kommunen debiteras sedan huvudmannen för denna kostnad men det kan bli svårt att få full kostnadstäckning. 

Utfall för 2016 blev -85 tkr mot budget. 
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Finansförvaltningens driftredovisning 
 

 

    Perioden Helår 

  

  Verksamhet/tkr 

Intäkt               

Kostnad               

Netto 

Utfall 

2017 

jan-

mars 

Utfall 

2016 

jan-

mars 

Helårs-

budget 

2017 

Bedömd 

Prognos  

utfall 

helår 

2017 

Avvikelse 

mot budget 

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 

2016 

                    

1) 06 Ofördelad budget Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad 0 0 -9 800 0 9 800  0 

      Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto 0 0 -9 800 0 9 800  0 

2) 90 Pensioner Intäkt 10 910 10 324 29 753 29 753 0  32 416 

      Kostnad -10 886 -9 802 -49 400 -49 400 0  -51 624 

      Varav personal -10 886 -9 802 -49 400 -49 400 0  -51 605 

      Netto 24 522 -19 647 -19 647 0  -19 208 

3) 91 Kalkylerade kapitalkostnader Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad 15 098 17 639 48 266 48 266 0  53 307 

      Netto 15 098 17 639 48 266 48 266 0  53 307 

4) 96 Avskrivningar Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad -10 581 -11 147 -32 725 -34 500 -1 775  -40 504 

      Netto -10 581 -11 147 -32 725 -34 500 -1 775  -40 504 

    Summa centrala nettokostnader   4 541 7 014 -13 906 -5 881 8 025  -6 405 

          

          

    Finansiering               

5) 92 Kommunalskatt och generella Intäkt 300 554 278 937 890 562 898 282 7 720  839 763 

    Statsbidrag Kostnad 0 0 0 0 0  0 

      Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto 300 554 278 937 890 562 898 282 7 720  839 763 

6) 94 Finansiella intäkter Intäkt 9 992 7 137 11 750 16 750 5 000  23 657 

      Kostnad -2 -2 0 0 0  -7 

      Varav personal 0   0 0 0  0 

      Netto 9 990 7 135 11 750 16 750 5 000  23 650 

7) 95 Finansiella kostnader Intäkt   0 0 0 0  0 

      Kostnad -3 655 -5 884 -21 750 -21 750 0  -9 878 

      Netto -3 655 -5 884 -21 750 -21 750 0  -9 878 

8) 97 Extraordinära intäkter Intäkt 0 0 0 0 0  8 893 

      Kostnad 0 0 0 0 0  0 

      Netto 0 0 0 0 0  8 893 

    Summa finansiering   306 889 280 188 924 062 893 282 12 720  862 428 
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   Perioden Helår 

   

Intäkt              

Kostnad              

Netto 

Utfall 2017 

Jan-april 

Utfall 2016 

Jan - april 

Helårs-     

budget 

2017 

Bedömd 

prognos 

utfall 

helår 

2017 

Avvikelse 

mot budget 

överskott + 

underskott - 

Utfall 

helår 

2016 

TOTALT Intäkt 240 532 321 456 296 398 932 065 944 785 12 720 

    Kostnad -10 026 -9 196 -65 409 -57 384 8 025 -48 706 

    Varav personal -10 886 -9 802 -49 400 -49 400 0 -51 605 

    Netto 311 430 287 202 866 656 887 401 20 745 856 023 

 

Kommentar till helårsprognos etc    
1) Bedömningen är att det inte kommer fördelas ut några pengar från dessa medel under året 
    

 
2) Pensioner bedöms hålla sig inom beräknad budget 

 

     
 

3) Kalkylerade kapitalkostnader bedöms klara budgeten 
 

     
 

4) Avskrivningarna bedöms öka lite mer än budget, beroende på de tillkommande avskrivningarna under året 

5) Skatter och statsbidrag bedöms bli bättre än budget, på grund av att det var fler invånare i Vimmerby kommun 

i november än vad antagandet om befolkningen vid budgetbeslutet var.     

 
6) De finansiella intäkterna bedöms bli högre än budgeterat 

 

     
 

7) De finansiella kostnaderna bedöms bli som budgeterat. 
 

     

 
8) Bedömningen är att det inte kommer bli några extraordinära intäkter under året.  
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Personalkostnadsuppföljning 

Personalkostnader 2017                           

TKR Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt 

Kommunstyrelse, inkl. Överförmynderi, 
revision, valnämnd 9 219 9 083 9 079 9 155                 36 536 

Barn- och Utbildningsnämnd 20 944 21 396 21 126 21 646                 85 112 

Socialnämnd 26 805 26 644 25 584 25 529                 104 563 

Miljö- och byggnadsnämnd 34 27 25 37                 123 

Totalt 2017 57 003 57 151 55 814 56 367                 226 335 

Ack 57 003 114 154 169 968 226 335                  

Ack diff tkr 3 081 5 889 9 200 11 957                  

Ack diff % 5,71% 5,44% 5,72% 5,58%                  
 

 

 

 

 

 

  

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Budget 2017 53 765 53 765 53 765 53 765 53 765 53 765 53 765 53 765 53 765 53 765 53 765 53 765

Personalkostnader 2017 57 003 57 151 55 814 56 367

Personalkostnader 2016 53 922 54 343 52 503 53 610 54 657 58 360 58 392 59 496 57 109 55 640 58 185 57 100

Personalkostnader 2015 50 886 50 483 48 293 50 837 51 111 54 643 54 779 56 283 52 578 50 380 51 441 54 331
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Personalkostnader 
2016                           

TKR Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt 

Kommunstyrelse, inkl. 
överförmynderi,  
valnämnd och revision 7 184 9 116 9 002 9 266 9 061 9 149 9 978 9 839 9 239 9 081 8 869 9 064 108 848 

Kultur och Fritidsnämnd 1 400 185 50 -50 46 45 47 45 36 44 44 0 1 891 
Barn- och 
Utbildningsnämnd 19 045 18 933 19 237 18 922 20 473 22 539 19 810 19 101 19 619 21 616 20 507 21 375 241 177 

Socialnämnd 26 265 26 096 24 194 25 449 25 054 26 599 28 533 30 503 28 187 24 890 28 735 26 634 321 139 

Miljö- och byggnadsnämnd 27 13 20 23 24 29 23 8 28 9 30 27 261 

Totalt 2016 53 922 54 343 52 503 53 610 54 657 58 360 58 392 59 496 57 109 55 640 58 185 57 100 673 317 

Ack 53 922 108 265 160 768 214 378 269 035 327 395 385 787 445 283 502 392 558 032 616 217 673 317  

Ack diff tkr 3 036 6 896 11 105 13 878 17 424 21 141 24 753 27 966 32 496 37 756 44 500 47 269  

Ack diff % 5,97% 6,80% 7,42% 6,92% 6,92% 6,90% 6,86% 6,70% 6,92% 7,26% 7,78% 7,55%  
 

 

 

 

 

  

Differens 2017-2016                           

TKR Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt 
Kommunstyrelse, inkl. 
överförmynderi valnämnd och 
revision  

635 -218 27 -61         

383 

Diff % 8,8% -2,4% 0,3% -0,7%                 1,1% 

Barn- och Utbildningsnämnd 1 899 2 463 1 889 2 724         8 975 

Diff % 10,0% 13,0% 9,8% 14,4%                 11,8% 

Socialnämnd 540 549 1 390 80         2 559 

Diff % 2,1% 2,1% 5,7% 0,3%                 2,5% 

Milj-och byggnadsnämnd 7 15 5 14         40 

Diff % 25% 114% 24% 61%                 48,2% 

Total diff per månad tkr 3 081 2 808 3 311 2 757                 11 957 

Total diff per månad % 5,71% 5,17% 6,31% 5,14%                 5,58% 
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Observera olika skalor i diagrammen 
 

 
 

 

 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Personalkostnadsbudget 2017 9 277 9 277 9 277 9 277 9 277 9 277 9 277 9 277 9 277 9 277 9 277 9 277

Personalkostnader 2017 9 219 9 083 9 079 9 155

Personalkostnader 2016 8 584 9 301 9 052 9 216 9 107 9 194 10 025 9 883 9 275 9 125 8 913 9 064

Personalkostnader 2015 8 494 8 861 8 273 8 676 8 643 8 484 9 367 9 045 8 264 8 185 8 636 7 540

0
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Personalkostnader Kommunstyrelse (exkl. CLA 
budget)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Personalkostnadsbudget 2017 24 41724 41724 41724 41724 41724 41724 41724 41724 41724 41724 41724 417

Personalkostnader 2017 26 80526 64425 58425 529

Personalkostnader 2016 26 26526 09624 19425 44925 05426 59928 53330 50328 18724 89028 73526 634

Personalkostnader 2015 23 93323 44021 82923 21823 71225 03126 12429 17725 94623 54124 13727 881
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Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Personalkostnadsbudget 2017 18 893 18 893 18 893 18 893 18 893 18 893 18 893 18 893 18 893 18 893 18 893 18 893

Personalkostnader 2017 20 944 21 396 21 126 21 646

Personalkostnader 2016 19 045 18 933 19 237 18 922 20 473 22 539 19 810 19 101 19 619 21 616 20 507 21 375

Personalkostnader 2015 18 424 18 153 18 157 18 912 18 718 21 102 19 260 18 046 18 341 18 628 18 649 18 875
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(3) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-30 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 128 Dnr 2017/000057 041 

Fördelning av driftramar år 2018 med plan 2019 - 2020 
samt förslag till investeringsram 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1) att anta förslag till driftsramar för Vimmerby kommun 2018 samt plan 

2019 -2020. Slutligt besked om finansiering sker senast i november 2017.  

 

2) att anta förslag till fördelning av nämndernas driftsramar 2018, vilket 

innebär att nettokostnaderna budgeteras till 904,8 miljoner kronor. 

Nämndernas ramar justeras efter beslut om interna justeringar 2017 som 

även påverkar 2018, exempelvis tilläggsanslag, kapitalkostnad, internhyror, 

löner och omföringar. 

 

3) att anta förslag till investeringsram 2018 till 35 miljoner kronor.  

 

4) att anta årets resultat till 20,2 miljoner kronor. 

 

5) att anta förslag till tre övergripande finansiella mål: 

 

o Vimmerby kommuns resultat ska uppgå till 2 procent av skatter 

och generella statsbidrag. 

o Vimmerby kommuns låneskuld ska minskas med 15,8 miljoner 

kronor via amortering 

o Självfinansieringsgraden av Vimmerby kommuns investeringar 

ska uppgå 100 procent.  

 

6) att anta förslag till att ge uppdrag till nämnderna att enligt fastställd 

tidplan återkomma med nämndsplaner med mål och verksamhet för år 2018, 

samt investeringsplan som kommunstyrelsen ansvarar för att sammanställa i 

ett samlat budgetdokument för år 2018.  

 



 

 

 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(3) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-30 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun redovisar för året 2016 ett överskott på 19 miljoner 

kronor. Budgetberedningen har arbetat fram ett förslag till resultatbudget för 

2018 och plan 2019-2020 . Förslaget är beräknat med en oförändrad 

skattesats. Beslut om slutlig nivå på skatten beslutas senast i 

kommunfullmäktige i november 2017.   

 

Vid arbetsutskottets sammanträde 2017-05-23 redogjorde Carolina 

Leijonram, kommunchef från Cesam-sammanträdet (möte med fackliga 

representanter) där budgetramarna presenterades och diskuterades. 

 

Vid dagens sammanträde redogör Mattias Karlsson, ekonomichef och Jakob 

Bank, controller i ärendet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1) att anta förslag till driftsramar för Vimmerby kommun 2018 samt plan 

2019 -2020. Slutligt besked om finansiering sker senast i november 2017.  

 

2) att anta förslag till fördelning av nämndernas driftsramar 2018, vilket 

innebär att nettokostnaderna budgeteras till 904,8 miljoner kronor. 

Nämndernas ramar justeras efter beslut om interna justeringar 2017 som 

även påverkar 2018, exempelvis tilläggsanslag, kapitalkostnad, internhyror, 

löner och omföringar. 

 

3) att anta förslag till investeringsram 2018 till 35 miljoner kronor.  

 

4) att anta årets resultat till 20,2 miljoner kronor. 

 

5) att anta förslag till tre övergripande finansiella mål: 

 

o Vimmerby kommuns resultat ska uppgå till 2 procent av skatter 

och generella statsbidrag. 

o Vimmerby kommuns låneskuld ska minskas med 15,8 miljoner 

kronor via amortering 

o Självfinansieringsgraden av Vimmerby kommuns investeringar 

ska uppgå 100 procent.  

 

6) att anta förslag till att ge uppdrag till nämnderna att enligt fastställd 

tidplan återkomma med nämndsplaner med mål och verksamhet för år 2018, 

samt investeringsplan som kommunstyrelsen ansvarar för att sammanställa i 

ett samlat budgetdokument för år 2018.  



 

 

 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 3(3) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-30 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Jakob Bank, controller, 2017-05-17 Id 56818 

Arbetsutskottets beslut 2017-05-23 § 137 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 

Ekonomiavdelningen      

 

___________________ 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(3) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-23 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 137 Dnr 2017/000057 041 

Fördelning av driftramar år 2018 med plan 2019 - 2020 
samt förslag till investeringsram 2018 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

1) att anta förslag till driftsramar för Vimmerby kommun 2018 samt plan 

2019 -2020. Slutligt besked om finansiering sker senast i november 2017.  

 

2) att anta förslag till fördelning av nämndernas driftsramar 2018, vilket 

innebär att nettokostnaderna budgeteras till 904,8 miljoner kronor. 

Nämndernas ramar justeras efter beslut om interna justeringar 2017 som 

även påverkar 2018, exempelvis tilläggsanslag, kapitalkostnad, internhyror, 

löner och omföringar. 

 

3) att anta förslag till investeringsram 2018 till 35 miljoner kronor.  

 

4) att anta årets resultat till 20,2 miljoner kronor. 

 

5) att anta förslag till tre övergripande finansiella mål: 

 

o Vimmerby kommuns resultat ska uppgå till 2 procent av skatter 

och generella statsbidrag. 

o Vimmerby kommuns låneskuld ska minskas med 15,8 miljoner 

kronor via amortering 

o Självfinansieringsgraden av Vimmerby kommuns investeringar 

ska uppgå 100 procent.  

 

6) att anta förslag till att ge uppdrag till nämnderna att enligt fastställd 

tidplan återkomma med nämndsplaner med mål och verksamhet för år 2018, 

samt investeringsplan som kommunstyrelsen ansvarar för att sammanställa i 

ett samlat budgetdokument för år 2018.   

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(3) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-23 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun redovisar för året 2016 ett överskott på 19 miljoner 

kronor. Budgetberedningen har arbetat fram ett förslag till resultatbudget för 

2018 och plan 2019-2020 . Förslaget är beräknat med en oförändrad 

skattesats. Beslut om slutlig nivå på skatten beslutas senast i 

kommunfullmäktige i november 2017.   

 

Vid dagens arbetsutskott redogör Mattias Karlsson, ekonomichef och Jakob 

Bank, controller i ärendet. 

Carolina Leijonram, kommunchef redogör från gårdagens Cesam-

sammanträde (möte med fackliga representanter) där budgetramarna 

presenterades och diskuterades.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

1) att anta förslag till driftsramar för Vimmerby kommun 2018 samt plan 

2019 -2020. Slutligt besked om finansiering sker senast i november 2017.  

 

2) att anta förslag till fördelning av nämndernas driftsramar 2018, vilket 

innebär att nettokostnaderna budgeteras till 904,8 miljoner kronor. 

Nämndernas ramar justeras efter beslut om interna justeringar 2017 som 

även påverkar 2018, exempelvis tilläggsanslag, kapitalkostnad, internhyror, 

löner och omföringar. 

 

3) att anta förslag till investeringsram 2018 till 35 miljoner kronor.  

 

4) att anta årets resultat till 20,2 miljoner kronor. 

 

5) att anta förslag till tre övergripande finansiella mål: 

 

o Vimmerby kommuns resultat ska uppgå till 2 procent av skatter 

och generella statsbidrag. 

o Vimmerby kommuns låneskuld ska minskas med 15,8 miljoner 

kronor via amortering 

o Självfinansieringsgraden av Vimmerby kommuns investeringar 

ska uppgå 100 procent.  

 

6) att anta förslag till att ge uppdrag till nämnderna att enligt fastställd 

tidplan återkomma med nämndsplaner med mål och verksamhet för år 2018, 

samt investeringsplan som kommunstyrelsen ansvarar för att sammanställa i 

ett samlat budgetdokument för år 2018.   

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 3(3) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-23 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Jakob Bank, controller, 2017-05-17 Id 56818 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 

Ekonomiavdelningen 

 

 

___________________ 

 



 
 

Ekonomiavdelningen 

Jakob Bank 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(3) 

Datum 

2017-05-17  
Referens 

2017/000057 

 
Id 

56818 

 

 
 Kommunfullmäktige 

 

   

 

Förslag till fördelning av driftramar år 2018 med plan 
2019 – 2020 samt förslag till investeringsram 2018 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

 anta förslag till driftsramar för Vimmerby kommun 2018 samt plan 2019 -2020. 

Slutligt besked om finansiering sker senast i november 2017.  

 

 anta förslag till fördelning av nämndernas driftsramar 2018, vilket innebär att 

nettokostnaderna budgeteras till 904,8 miljoner kronor. Nämndernas ramar justeras 

efter beslut om interna justeringar 2017 som även påverkar 2018, exempelvis 

tilläggsanslag, kapitalkostnad, internhyror, löner och omföringar. 

 

 anta förslag till investeringsram 2018 till 35 miljoner kronor.  

 

 anta årets resultat till 20,2 miljoner kronor. 

 

 anta förslag till tre övergripande finansiella mål: 

 

o Vimmerby kommuns resultat ska uppgå till 2 procent av skatter och 

generella statsbidrag. 

o Vimmerby kommuns låneskuld ska minskas med 15,8 miljoner kronor via 

amortering 

o Självfinansieringsgraden av Vimmerby kommuns investeringar ska uppgå 

100 procent.  

 

 anta förslag till att ge uppdrag till nämnderna att enligt fastställd tidplan 

återkomma med nämndsplaner med mål och verksamhet för år 2018, samt 

investeringsplan som kommunstyrelsen ansvarar för att sammanställa i ett samlat 

budgetdokument för år 2018.   

Ärendet 

Vimmerby kommun redovisar för året 2016 ett överskott på 19 miljoner kronor. 

Budgetberedningen har arbetat fram ett förslag till resultatbudget för 2018 och 

plan 2019-2020
1
. Förslaget är beräknat med en oförändrad skattesats. Beslut om 

slutlig nivå på skatten beslutas senast i kommunfullmäktige i november 2017.   

                                                 
1
 Prognos för skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive fastighetsavgift, utgår från SKL:s 

prognos i april 2017 och att invånarantalet uppgår till 15 636. Kostnaderna för planåren är uppräknade 

enligt SKL cirkulär 16:17. 



 

 

 

 

RESULTATBUDGET 2016 2017 2017 2018 2019 2020 

Miljoner kronor Utfall 
Prognos 

utfall 
Budget 

Förslag 

budget 
Plan Plan 

Summa nettokostnader exklusive avskrivningar -804 -828,4 -830,8 -871,8 -896,0 -919,1 

Avskrivningar -45,0 -34,5 -32,7 -33,0 -33,6 -34,6 

SUMMA Nettokostnad -849,0 -862,9 -863,6 -904,8 -929,5 -953,7 

Skatter och generella statsbidrag 854,3 898,3 890,6 930,0 947,1 965,5 

Finansnetto 13,7 -10 -10 -5 -5 -5 

Summa finansiering 868 888,3 880,6 925,0 942,1 960,5 

 

    

 

      

SUMMA RESULTAT 19,0 25,4 17,0 20,2 12,6 6,8 

 

 

Nämndernas driftramar 
Förslag till resultatbudget innebär en nettokostnadsnivå på 904,8 miljoner 

kronor år 2018, vilket motsvarar en ökning med 41,2 miljoner kronor 

jämförelsevis med 2017 års budget. 

 

Driftbudget 

 

     

Miljoner kronor 

 

2017 2018 
2
 

Nämnd     

  

 

Kommunstyrelsen 

 

-202,9 -224,9  

     

 

Barn- och utbildningsnämnden -304,4 -314,2  

     

 

Socialnämnden 

 

-332,8 -341,2  

     

 

Miljö- och byggnadsnämnden -6,9 -6,9  

     

 

Överförmyndaren -1,8 -1,7  

     

 

Revision 

  

-0,8 -0,8  

     

 

Valnämnden   -0,1 -0,7  

Summa nämnder 

 

-849,7 -890,5  

     

 

Pensioner 

 

-19,6 -21,0  

kalkylerade kapitalkostnader 48,3 44,7  

Avskrivningar 

 

-32,7 -33,0  

Oförutsedda medel -9,8 -5,0  

     

 

Summa nettokostnader -863,6 -904,8  

 

 

                                                 
2
 Nämndernas ramar enligt ovan är preliminär för 2018. Detta eftersom ramarna kommer att justeras 

efter beslut om interna justeringar 2017 som även påverkar 2018, exempelvis centralt löneanslag, 

tilläggsanslag, kapitalkostnad och omföringar. 



 

 

Finansiella mål 
Kommunfullmäktiges långsiktiga resultatmål är ett resultat som uppgår till minst 

2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Enligt förslag till 

resultatbudget för 2018 med plan för 2019– 2020 uppnås resultatmålet 2018 men 

inte för planåren 2019 – 2020. Det innebär att Vimmerby kommun måste fortsätta 

sitt arbete med effektiviseringar.  

 

Investeringsram 
I kalkylen för år 2018 uppgår ramen för investeringar till 35 miljoner kronor. 

Nivån är beräknad så att investeringarna kan självfinansieras.  

 

 

Låneskuld 
Vimmerby kommuns låneskuld uppgick till 608,7 miljoner kronor 2016-12-31. 

Via amorteringar ska låneskulden minskas med minst det belopp som motsvarade 

skattehöjningen år 2016.  

Det innebär följande: 

2018: 15,8 miljoner kronor 

2019: 16,4 miljoner kronor 

2020: 17,0 miljoner kronor 

 

Beslutet ska skickas till 

Samtliga nämnder 

Ekonomiavdelningen 

Jakob Bank 

Controller  
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-30 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 134 Dnr 2017/000231 253 

Försäljning av del av Vimmerby 3:6, Östra Ceos, 
Astralia Fastigheter AB 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna köpeavtal för del av fastigheten Vimmerby 3:6, 

Östra Ceos, mellan Vimmerby kommun och Astralia 

Fastigheter AB  

 

Sammanfattning 

Kommunen äger exploateringsfastigheten Vimmerby 3:6 i Vimmerby 

kommun, som delvis är belägen i Östra Ceos industriområde. Kommunens 

avsikt är att när det är lämpligt försöka tillhandahålla tomtmark för att olika 

verksamheter ska kunna etablera sig i området. Köparen har framfört intresse 

om att få förvärva industrimark på Östra Ceos för sin verksamhet.    

Kommunen överlåter och försäljer till Astralia Fastigheter AB del av 

fastigheten Vimmerby 3:6, Östra Ceos, Vimmerby kommun. Markområdets 

areal omfattar cirka 8 000 kvadratmeter. 

 

Köpeskillingen är 1 560 000 kronor. 

 

Vimmerby kommuns mark- och exploateringsenhet bedömer försäljningen 

både gynnsam och säker att genomföra. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

 

att  godkänna köpeavtal för del av fastigheten Vimmerby 3:6, 

Östra Ceos, mellan Vimmerby kommun och Astralia 

Fastigheter AB  

Beslutsunderlag 

Sandra Torvaldsson, Mark- och exploateringsingenjör 2017-05-17 Id 56497 

Köpeavtal Astralia Fastigheter Id 56891 



 

 

 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-30 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

 

 

___________________ 
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Samhällsbyggnadsavdelningen 
Sandra Torvaldsson 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2017-05-17  
Referens 

Dnr 2017/000231/253  

Id 56497  

 

  
Kommunfullmäktige 

Försäljning av del av Vimmerby 3:6, Östra Ceos, Astralia 
Fastigheter AB 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

 

att  godkänna köpeavtal för del av fastigheten Vimmerby 3:6, Östra 

Ceos, mellan Vimmerby kommun och Astralia Fastigheter AB  

Ärendet 

Bakgrund 

Kommunen äger exploateringsfastigheten Vimmerby 3:6 i Vimmerby kommun, 

som delvis är belägen i Östra Ceos industriområde. Kommunens avsikt är att när 

det är lämpligt försöka tillhandahålla tomtmark för att olika verksamheter ska 

kunna etablera sig i området. Köparen har framfört intresse om att få förvärva 

industrimark på Östra Ceos för sin verksamhet.    

Aktuell situation 

Kommunen överlåter och försäljer till Astralia Fastigheter AB del av fastigheten 

Vimmerby 3:6, Östra Ceos, Vimmerby kommun. Markområdets areal omfattar 

cirka 8 000 kvadratmeter. 

 

Köpeskillingen är 1 560 000 kronor. 

Bedömning 

Vimmerby kommuns mark- och exploateringsenhet bedömer försäljningen både 

gynnsam och säker att genomföra. 

Beslutsunderlag 

Köpeavtal med tillhörande kartbilaga enligt ovanstående.  

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

Sandra Torvaldsson 

Mark- och exploateringsingenjör  
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•• 
KOPEAVTAL 

Fastighetsägare: 
212000-0787 Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81 Vimmerby, nedan 
kallad Kommunen. 

Köpare: 
559107-6160, Astralia Fastigheter AB, Gamla Hultsfredsvägen, 598 40 
Vimmerby, nedan kallad Köparen. 

1 § BAKGRUND 
Kommunen äger exploateringsfastigheten Vimmerby 3:6 i Vimmerby kommun, 
som delvis är belägen i Östra Ceos industriområde. Kommunens avsikt är att när 
det är lämpligt försöka tillhandahålla tomtmark för att olika verksamheter ska 
kunna etablera sig i området. Köparen har framfört intresse om att få förvärva 

industrimark på Östra Ceos för sin verksamhet. 

2 § FASTIGHET 
Kommunen överlåter och försäljer till Köparen ett markområde, nedan kallat 
markområdet, som utgör en del av fastigheten Vimmerby 3:6 inom Östra Ceos 
industriområde, Vimmerby kommun. Markområdet ska genom 
lantmäteriförrättning bilda en egen fastighet om cirka 8 000 kvadratmeter, se 
Bilaga l. 

3 § KÖPESKILLING 
Köpeskillingen för markområdet är 

ENMILJONFEMHUNDRASEXTIOTUSEN/1 560 000:-/ kronor. 

4 § BETALNING 
Köpeskillingen ska betalas genom faktura utställd av Kommunen som skickas 
till köparen i anslutning till tillträdesdagen. Från fakturadatum har köparen 30 

dagar på sig att betala fakturan. Om köpeskillingen inte betalas i tid har 
Kommunen rätt att häva avtalet. 

5 § TILLTRÄDE 
Partema är överens om att tillträde till markområdet ska ske när köpeskillingen 

till fullo erlagts, dock tidigast 2017-06-0 l . 

6§ KÖPEBREV 
När köpeskillingen har betalats av Köparen till Kommunen ska köpebrev 
upprättas. 
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7 § INTECKNINGSBELASTNING 
Kommunen garanterar att markområdet på tillträdesdagen inte belastas av några 

inteckningar. 

8 § STÄMPELSKATT OCH LAGFARTSAVGIFT 
Stämpelskatt och lagfartsavgift ska betalas av Köparen. 

9 § MARKOMRÅDETs SKICK 
Markområdet överlåts i befintligt och av Köparen besiktat skick. 

10 § FRISKRIVNING 
Köparen är väl fortrogen med markornrådets skick. Köparen, som godtar detta 

skick, avstår med bindande verkan från alla anspråk mot Kommunen. Detta med 

anledning av eventuella fel och brister inom markområdet, av vilka slag det än 

kan vara. Det gäller även ansvar for dolda fel och brister. 

Köparen forbinder sig att inte fora talan mot Kommunen med anledning av fel 

och brister. 

Köparen åtar sig allt ansvar vad gäller sanering av eventuella forareningar inom 

markornrådet utan att därefter yrka på ersättningsanspråk mot Kommunen. 

Köparen ska hålla Kommunen skadelös om Köparens, eller framtida 

forvärvares, bidrag till eventuella forareningar inom markområdet, ändrad 

användning av markområdet eller ett uppdaterande av Kornmunens biträdande 

fastighetsägaransvar, skulle fororsaka Kommunen kostnader. Detta kan vara 

kostnader till foljd av myndighets-, eller domstolsbeslut, eller domslut om att 

undersöka och/eller sanera/efterbehandla det överlåtna markområdet. 

11§ BEBYGGANDE 
Köparen ska bebygga markornrådet med ett for permanent bruk avsedd industri

/fåretagsverksamhet Köparen får inte utan Kornmunens medgivande överlåta 

fastigheten innan byggnadsskyldigheten fullgjorts. Denna skyldighet ska anses 

fullgjord när verksamheten står fårdig for inflyttning. 

Om Köparen inte inom TRE/3/ år från och med tillträdesdatum, se§ 5, fullgjort 

byggnadsskyldigheten, eller om Köparen innan denna fullgjorts utan 

Kommunens medgivande överlåter markområdet, har Kommunen rätt att ta ut 

ett vite om ETTHUNDRA TUSEN/1 00.000:-/ kronor. Köparen är berättigad till 

skälig tidsforlängning vid forsening som beror på den anlitade entreprenören 

eller på annat forhållande, vilket Köparen inte kunnat påverka. 

Byggnadsskyldigheten och överlåtelseforbudet forfaller om Köparen eller deras 

make/rnakalsambo avlider, om någon av dem drabbas av långvarig och allvarlig 
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sjukdom eller om förutsättningarna för bebyggandet, på grund av annan lika 

ingripande händelse, väsentligt rubbas. 

Köparen uppmärksammas om skyldigheten att betala anläggningsavgift för el, 

vatten och avlopp till markområdet enligt gällande taxa. 

Köparen uppmärksammas även om skyldigheten att erlägga avgift för bygglov, 

nybyggnadskarta, utsättning och eventuella andra avgifter som av 

kommunfullmäktige är fastställda enligt taxa. 

13 § ÅTERGÅNG/ÅTERKÖP 
Under nedan angivna förutsättningar åtar sig Kommunen att på Köparens 

begäran låta köpet återgå, alternativt återköpa markområdet. 

Återgång sker om Köparen ännu inte fått lagfart på fastigheten, medan återköp 

sker om Köparen fått lagfart på fastigheten. 

Återgång/återköp sker endast om byggnation på fastigheten inte har påbörjats 

och Köparen inte har upplåtit markområdet med rättigheter. 

Köpeskillingen ska motsvara den av Köparen erlagda köpeskillingen. 

Om återgång/återköp sker ska Köparen ersätta Kommunen dels med 

FEMTIOTUSEN/50.000:-/ kronor, dels för eventuella lagfartskostnader. 

För det fall vite erlagts enligt 11 § ovan ska Kommunen dock endast ersättas för 

eventuella lagfartskostnader. 

14 § FÖRDELNING A VINTÄKTER OCH KOSTNADER 
Kostnader för och intäkter av markområdet som löper fram till tillträdesdagen 

ska betalas, respektive uppbäras, av Kommunen. Köparen ska stå för kostnader 

och uppbära intäkter som löper efter tillträdesdagen. 

15 § RÄTTIGHETER OCH SERVITUT 
Eventuella rättigheter som belastar markområdet ska fortsätta att gälla efter 

lantmäteriförrättningen. 

16 § TILLSTÅND 
Kommunen har inte lämnat någon utfästelse beträffande tillstånd som krävs för 

verksamhetens bedrivande. Det åligger Köparen att ansvara för att samtliga 

erforderliga tillstånd finns för att bedriva verksamhet inom markområdet. 
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17 § FÖRSÄKRING 
Kommunen står faran får att markornrådet av olyckshändelse skadas eller 
försämras innan tillträdesdagen. Kommunen ska från och med undertecknandet 
av detta avtal till och med tillträdesdagen hålla markornrådet brand- och 
stormfårsäkrat till fulla värdet. 

18§ GODKÄNNANDE 
Detta avtal är får Kommunen bindande endast under fårutsättning att 
Kommunstyrelsens godkännande. Utan detta godkännande är detta avtal till alla 

delar förfallet. 

19 § LANTMÄTERIKOsTNADER 
Kommunen och Köparen ska tåla mindre justeringar ifråga om gränser, 

areal eller dylikt, vilka kan komma att bestämmas vid lantmäteriförrättningen. 

Kommunen ansöker om lantmäterifårrättning och Köparen biträder ansökan 
genom sin underskrift av detta köpeavtal. 

Kommunen ska i samband med lantmäterifårrättningen ansöka om att eventuella 
avtalsrättigheter, till exempel servitut och nyttjanderätter, som belastar 
markornrådet får fortsätta att gälla. Köparen medger att ledningsrätt får upplåtas 
utan ersättning får eventuella befintliga underjordiska ledningar inom 

markområdet. 

Köparen bekostar lantmäteriförrättningen. 

20 § A VTALSEXEMPLAR 
Detta köpekontrakt upprättas i TRE/3/ exemplar, ett var till partema och ett 
exemplar som Kommunen bifogar ansökan till Lantmäteriet. 

4 . JJ~ 
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Ort och datum --------

VIMMERBY KOMMUN 

Tomas Peterson 

Kommunalråd 

Carolina Leijonram 

Kommunchef 

Vimmerby kommuns namnteckningar bevittnas: 

Ort och datum VIN\MLR 13j 17-D'),i,Ä, 

ASTRALIA F ASTIGHETER AB 

Bo Karlsson 

VD 

Niklas Johansson 

VD 
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Karta till köpeavtal mellan Vimmerby kommun 
och Astralia Fastigheter AB. 

Skala 1 : 1 000 
April 2017 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-30 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 135 Dnr 2017/000282 000 

Försäljning av del av Vimmerby 3:6, Östra Ceos, 
Hammar Förvaltning i Kumla AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna köpeavtal för del av fastigheten Vimmerby 3:6, 

Östra Ceos, mellan Vimmerby kommun och Hammar 

Förvaltning i Kumla AB  

 

Sammanfattning 

Kommunen äger exploateringsfastigheten Vimmerby 3:6 i Vimmerby 

kommun, som delvis är belägen i Östra Ceos industriområde. Kommunens 

avsikt är att när det är lämpligt försöka tillhandahålla tomtmark för att olika 

verksamheter ska kunna etablera sig i området. Köparen har framfört intresse 

om att få förvärva industrimark på Östra Ceos för sin verksamhet.    

Kommunen överlåter och försäljer till Hammar Förvaltning i Kumla AB del 

av fastigheten Vimmerby 3:6, Östra Ceos, Vimmerby kommun. 

Markområdets areal omfattar cirka 8 992 kvadratmeter. 

 

Köpeskillingen är 1 753 440 kronor. 

 

Vimmerby kommuns mark- och exploateringsenhet bedömer försäljningen 

både gynnsam och säker att genomföra. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

 

att  godkänna köpeavtal för del av fastigheten Vimmerby 3:6, 

Östra Ceos, mellan Vimmerby kommun och Hammar 

Förvaltning i Kumla AB  

Beslutsunderlag 

Sandra Torvaldsson, Mark- och exploateringsingenjör 2017-05-18 Id 56835 

Köpeavtal Hammar Förvaltning Id 56957  



 

 

 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-30 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

 

 

___________________ 
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Samhällsbyggnadsavdelningen 
Sandra Torvaldsson 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2017-05-18  
Referens 

Dnr 2017/282/253  

Id  56835 

 

  
Kommunfullmäktige 

Försäljning av del av Vimmerby 3:6, Östra Ceos, Hammar 
Förvaltning i Kumla AB 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

 

att  godkänna köpeavtal för del av fastigheten Vimmerby 3:6, Östra 

Ceos, mellan Vimmerby kommun och Hammar Förvaltning i  

Kumla AB  

Ärendet 

Bakgrund 

Kommunen äger exploateringsfastigheten Vimmerby 3:6 i Vimmerby kommun, 

som delvis är belägen i Östra Ceos industriområde. Kommunens avsikt är att när 

det är lämpligt försöka tillhandahålla tomtmark för att olika verksamheter ska 

kunna etablera sig i området. Köparen har framfört intresse om att få förvärva 

industrimark på Östra Ceos för sin verksamhet.    

Aktuell situation 

Kommunen överlåter och försäljer till Hammar Förvaltning i Kumla AB del av 

fastigheten Vimmerby 3:6, Östra Ceos, Vimmerby kommun. Markområdets areal 

omfattar cirka 8 992 kvadratmeter. 

 

Köpeskillingen är 1 753 440 kronor. 

Bedömning 

Vimmerby kommuns mark- och exploateringsenhet bedömer försäljningen både 

gynnsam och säker att genomföra. 

Beslutsunderlag 

Köpeavtal med tillhörande kartbilaga enligt ovanstående.  

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

Sandra Torvaldsson 

Mark- och exploateringsingenjör 
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•• 
KOPEAVTAL 

Fastighetsägare: 
212000-0787 Vimmerby kommun, stadshuset, 598 81 Vimmerby, nedan 

kallad Kommunen. 

Köpare: 
556722-6971 , Hammar Förvaltning i Kumla AB, Lertagsgatan 7, 694 34 

Hallsberg, nedan kallad Köparen. 

l§ BAKGRUND 
Kommunen äger exploateringsfastigheten Vimmerby 3:6 i Vimmerby kommun, 

som delvis är belägen i Östra Ceos industriområde. Kommunens avsikt är att när 

det är lämpligt forsöka tillhandahålla tomtmark for att olika verksamheter ska 

kunna etablera sig i området. Köparen har framfort intresse om att få forvärva 

industrimark på Östra Ceos får sin verksamhet. 

2 § FASTIGHET 
Kommunen överlåter och forsäljer till Köparen ett markområde, nedan kallat 

markområdet, som utgör en del av fastigheten Vimmerby 3:6 inom Östra Ceos 

industriområde, Vimmerby kommun. Markområdet ska genom 

lantmäteriforrättning bilda en egen fastighet om cirka 8 992 kvadratmeter, se 

Bilaga l. 

3 § KÖPESKILLING 
Köpeskillingen for markområdet är 
ENMILJONSJUHUNDRAFEMTIOTRETUSENFYRAHUNDRAFYRTIO 

/1 753 440:-/ kronor. 

4 § BETALNING 
Köpeskillingen ska betalas genom faktura utställd av Kommunen som skickas 

till köparen i anslutning till tillträdesdagen. Från fakturadatum har köparen 30 

dagar på sig att betala fakturan. Om köpeskillingen inte betalas i tid har 

Kommunen rätt att häva avtalet. 

5 § TILLTRÄDE 
Partema är överens om att tillträde till markområdet ska ske när köpeskillingen 

till fullo erlagts, dock tidigast 2017-06-0 l . 
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S. K hK" ~ 1gnatur ommunen o c o paren . .... .. .... .. .. . 



6§ KÖPEBREV 
När köpeskillingen har betalats av Köparen till Kommunen ska köpebrev 
upprättas. 

7 § INTECKNINGSBELASTNING 
Kommunen garanterar att markområdet på tillträdesdagen inte belastas av några 
in teckningar. 

8 § STÄMPELSKATT OCH LAGFARTSAVGIFT 
stämpelskatt och lagfartsavgift ska betalas av Köparen. 

9 § MARKOMRÅDETs SKICK 
Markområdet överlåts i befintligt och av Köparen besiktat skick. 

10 § FRISKRIVNING 
Köparen är väl förtrogen med markområdets skick. Köparen, som godtar detta 
skick, avstår med bindande verkan från alla anspråk mot Kommunen. Detta med 
anledning av eventuella fel och brister inom markområdet, av vilka slag det än 

kan vara. Det gäller även ansvar för dolda fel och brister. 

Köparen förbinder sig att inte föra talan mot Kommunen med anledning av fel 
och brister. 

Köparen åtar sig allt ansvar vad gäller sanering av eventuella föroreningar inom 
markområdet utan att därefter yrka på ersättningsanspråk mot Kommunen. 

Köparen ska hålla Kommunen skadelös om Köparens, eller framtida 
förvärvares, bidrag till eventuella föroreningar inom markområdet, ändrad 
användning av markområdet eller ett uppdaterande av Kommunens biträdande 
fastighetsägaransvar, skulle förorsaka Kommunen kostnader. Detta kan vara 

kostnader till följd av myndighets-, eller domstolsbeslut, eller domslut om att 
undersöka och/eller sanera/efterbehandla det överlåtna markområdet. 

11§ BEBYGGANDE 
Köparen ska bebygga markområdet med ett för permanent bruk avsedd industri
/företagsverksamhet Köparen får inte utan Kommunens medgivande överlåta 
fastigheten innan byggnadsskyldigheten fullgjorts. Denna skyldighet ska anses 
fullgjord när verksamheten står fårdig för inflyttning. 

Om Köparen inte inom TRE/3/ år från och med tillträdesdatum, se§ 5, fullgjort 
byggnadsskyldigheten, eller om Köparen innan denna fullgjorts utan 
Kommunens medgivande överlåter markområdet, har Kommunen rätt att ta ut 

ett vite om ETTHUNDRA TUSEN/1 00 000:-/ kronor. Köparen är berättigad till 

' 
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skälig tidsförlängning vid fårsening som beror på den anlitade entreprenören 

eller på annat förhållande, vilket Köparen inte kunnat påverka. 

Byggnadsskyldigheten och överlåtelsefårbudet fårfaller om Köparen eller deras 

make/makalsambo avlider, om någon av dem drabbas av långvarig och allvarlig 

sjukdom eller om fårutsättningarna får bebyggandet, på grund av annan lika 

ingripande händelse, väsentligt rubbas. 

Köparen uppmärksammas om skyldigheten att betala anläggningsavgift får el, 

vatten och avlopp till markområdet enligt gällande taxa. 

Köparen uppmärksammas även om skyldigheten att erlägga avgift får bygglov, 
nybyggnadskarta, utsättning och eventuella andra avgifter som av 

kommunfullmäktige är fastställda enligt taxa. 

13 § ÅTERGÅNG/ÅTERKÖP 
Under nedan angivna fårutsättningar åtar sig Kommunen att på Köparens 

begäran låta köpet återgå, alternativt återköpa markområdet. 

Återgång sker om Köparen ännu inte fått lagfart på fastigheten, medan återköp 

sker om Köparen fått lagfart på fastigheten. 

Återgång/återköp sker endast om byggnation på fastigheten inte har påbörjats 
och Köparen inte har upplåtit markområdet med rättigheter. 

Köpeskillingen ska motsvara den av Köparen erlagda köpeskillingen. 

Om återgång/återköp sker ska Köparen ersätta Kommunen dels med 

FEMTIOTUSEN/50 000:-/ kronor, dels får eventuella lagfartskostnader. 

För det fall vite erlagts enligt 11 § ovan ska Kommunen dock endast ersättas får 
eventuella 1agfartskostnader. 

14 § FÖRDELNING A VINTÄKTER OCH KOSTNADER 
Kostnader får och intäkter av markområdet som löper fram till tillträdesdagen 

ska betalas, respektive uppbäras, av Kommunen. Köparen ska stå får kostnader 

och uppbära intäkter som löper efter tillträdesdagen. 

15 § RÄTTIGHETER OCH SERVITUT 
Eventuella rättigheter som belastar markområdet ska fortsätta att gälla efter 

lantmäteriförrättningen. 
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16 § TILLST ÅND 
Kommunen har inte lämnat någon utfåstelse beträffande tillstånd som krävs får 

verksamhetens bedrivande. Det åligger Köparen att ansvara får att samtliga 
erforderliga tillstånd finns får att bedriva verksamhet inom mark01mådet. 

17 § FÖRSÄKRING 
Kommunen står faran får att markområdet av olyckshändelse skadas eller 
fårsämras innan tillträdesdagen. Kommunen ska från och med undertecknandet 
av detta avtal till och med tillträdesdagen hålla markområdet brand- och 
stormfårsäkrat till fulla värdet. 

18§ GODKÄNNANDE 
Detta avtal är får Kommunen bindande endast under fårutsättning att 

Kommunstyrelsens godkännande. Utan detta godkännande är detta avtal till alla 
delar fårfallet 

19 § LANTMÄ TERIKOSTNADER 
Kommunen och Köparen ska tåla mindre justeringar ifråga om gränser, 

areal eller dylikt, vilka kan komma att bestämmas vid lantmäterifårrättningen. 

Kommunen ansöker om lantmäterifårrättning och Köparen biträder ansökan 
genom sin underskrift av detta köpeavtal. 

Kommunen ska i samband med lantmäterifårrättningen ansöka om att eventuella 
avtalsrättigheter, till exempel servitut och nyttjanderätter, som belastar 
markornrådet får fortsätta att gälla. Köparen medger att ledningsrätt får upplåtas 

utan ersättning får eventuella befintliga underjordiska ledningar inom 
markområdet. 

Köparen bekostar lantmäterifårrättningen. 

20 § A VTALSEXEMPLAR 
Detta köpekontrakt upprättas i TRE/3/ exemplar, ett var till partema och ett 
exemplar som Kommunen bifogar ansökan till Lantmäteriet. 

. ~ 

4 
s· K h K.. \)\ 1gnatur ommunen oc oparen.~~· · ····· · 



Ort och datum 

VIMMERBY KOMMUN 

Tomas Peterson 

Kommunalråd 

Carolina Leijonram 

Kommunchef 

Vimmerby kommuns namnteckningar bevittnas: 

5 

Ort och datum 

HAMMARFÖRVALTNING I 

KU~L~ AB 

~h~ 
Andreas Hammar 

VD 

Signatur Kommunen och Köparen ............... . 



Karta till köpeavtal mellan Vimmerby kommun 
och Hammar Förvaltning i Kumla AB. 

Skala 1 :2000 
Maj 2017 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-30 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 136 Dnr 2016/000293 214 

Markanvisningsavtal gällande Nybbleområdet del av 
Vimmerby 3:3 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna markanvisningsavtal för del av fastigheten 

Vimmerby 3:3 mellan Vimmerby kommun och Näckström 

Fastigheter AB 

Sammanfattning 

Miljö- och byggnadsförvaltningen fick 2016-05-18 i uppdrag att upprätta en 

detaljplan för bostadsbebyggelse med möjlighet att bygga vårdboende eller 

skola. Detta gällande del av fastighet Vimmerby 3:3 (Nybbleområdet) i 

Vimmerby kommun. 

 

Det övergripande syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 

bostadsbebyggelse i området samt förutsättning att bygga vårdboende eller 

skola, då Vimmerby kommun är i stort behov av detta. 

Planområdet är beläget i Vimmerby stads nordvästra del. Detta ligger väster 

om Kohagsgatan och ingår i kommunens stamfastighet Vimmerby 3:3. 

 

Planområdet har en areal på cirka 6,8 hektar. All mark inom planområdet ägs 

idag av Vimmerby kommun.   

Planläggningen överensstämmer med gällande fördjupade översiktsplan för 

Vimmerby stad 2016 (FÖP), där området är utpekat för bostäder. 

 

Finansiering sker via mark- och exploateringsenhetens budget. Den slutliga 

kostnaden är inte beräknad på grund av att detaljplanen ännu inte är antagen. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

 



 

 

 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-30 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

att  godkänna markanvisningsavtal för del av fastigheten 

Vimmerby 3:3 mellan Vimmerby kommun och Näckström 

Fastigheter AB 

Beslutsunderlag 

Sandra Torvaldsson, Mark- och exploateringsingenjör 2017-05-04 Id 56684 

Markanvisningsavtal inom Vimmerby 3:3 Id 56848 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

 

 

___________________ 

 



 
 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Sandra Torvaldsson 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2017-05-04  
Referens 

2016/293/214 

 
Id 

56684 

 

 
 Kommunstyrelsen 

 

 

 
 

Markanvisningsavtal mellan Vimmerby kommun 
och Näckström Fastigheter AB, Nybbleområdet, 
del av Vimmerby 3:3 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

 

att  godkänna markanvisningsavtal för del av fastigheten 

Vimmerby 3:3 mellan Vimmerby kommun och 

Näckström Fastigheter AB 

 

Ärendet 

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsförvaltningen fick 2016-05-18 i uppdrag att 

upprätta en detaljplan för bostadsbebyggelse med möjlighet att bygga 

vårdboende eller skola. Detta gällande del av fastighet Vimmerby 3:3 

(Nybbleområdet) i Vimmerby kommun. 

 

Det övergripande syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 

bostadsbebyggelse i området samt förutsättning att bygga vårdboende 

eller skola, då Vimmerby kommun är i stort behov av detta. 

 

Planområdet är beläget i Vimmerby stads nordvästra del. Detta ligger 

väster om Kohagsgatan och ingår i kommunens stamfastighet 

Vimmerby 3:3. 

 

Planområdet har en areal på cirka 6,8 hektar. All mark inom 

planområdet ägs idag av Vimmerby kommun.  



Gällande detaljplan, som anger naturmark (i detta fall obebyggd 

mark), kommer att ändras till: 

- Kvartersmark med utrymme för 24 bostadstomter samt utrymme för 

vårdboende eller skola. 

- Allmän platsmark med utrymme för lek och rekreation, 

dagvattenhantering samt gång- och cykelväg. 

- Gatumark för lokalgata. 

 

Planläggningen överensstämmer med gällande fördjupade 

översiktsplan för Vimmerby stad 2016 (FÖP), där området är utpekat 

för bostäder. 

Finansiering 

Finansiering sker via mark- och exploateringsenhetens budget. Den 

slutliga kostnaden är inte beräknad på grund av att detaljplanen ännu 

inte är antagen. 

Beslutsunderlag 

Samrådshandlingar: plankarta samt plan- och 

genomförandebeskrivning enligt ovanstående.  

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

 

Sandra Torvaldsson 

Mark- och 
exploateringsingenjör  

 

 

 



MARKANVISNINGSA VTAL 
inom Vimmerby 3:3, 

Nybbleområdet, stadsdelen 
Kohagen, Vimmerby kommun 

mellan 

_Vimmerby kommun 

och 

Näckström Fastigheter NF 20 AB 

Signatur Kommunen och Exploatören . .... . .. ....... . . ~. 
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Fastighetsägare: 2 12000-0787 Vimmerby kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, 

Stadshuset, 598 81 Vimmerby, nedan kallad Kommunen. 

Exploatör: 559094-8765, Näckström Fastigheter NF 20 AB, Arsenalgatan 8B, l 03 32 

Stockholm, nedan kallad Exploatören. 

l§ BAKGRUND OCH FÖRUTsÄTTNINGAR 
Miljö- och byggnadsförvaltningen fick 2016-05-18 i uppdrag att upprätta en detaljplan 

inom Kommunens stamfastighet Vimmerby 3:3, väster om Kollagsgatan 

(Nybbleområdet) , se plankarta, Bilaga l. Syftet med deta lj p lanen är att bebygga området 

med bostadsbebyggelse samt möjlighet till vårdboende och/el ler skola, då Kommunen är i 

stort behov av detta. 

Planområdet är ett obebyggt markområde med en areal om cirka 68 000 kvad ratmeter. A v 

denna areal uppgår kvartersmarken ti ll ca 33 000 kvadratmeter. 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet Planområdet ska 

inneslutas i verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp, Vimmerby Energi och 

Miljö AB:s fjärrvärmenät samt fibernät Avfallshantering ska ske enligt anvisn ingar i 

Kommunens renhålln ingsförordning. 

Exploatören, som är inri ktad på att stötta den värdverksamhet Investor driver genom 

dotterbolaget Aleris, har efterfrågat mark för sin verksamhet i Vimmerby kommun. Syftet 

med detta markanvisningsavtal är att ge Exploatören en förstahandsrätt till mark inom en 

del av detaljplanen att exploatera för vårdverksamhet Parkeringsbehov för boende och 

besökare ska lösas inom exploateringesområdet 

Detaljplanens bestämmelser fram går av utställningshand lingen, se Bilaga l samt Bi laga 2. 

2 § EXPLOATERINGSOMRÅDE 
Exploater ingsområdet omfattar en cirka 8 500 kvadratmeter stor tomt avsatt för 

vårdboende e ller sko la inom planområdet För översiktsbi ld, se plankarta, Bilaga l , 

där exploateringsområdet anges med bestämmelserna "BDS". Se även § l . 

s ;gn" "' Komm"n' n ooh E>plootö"n ................ ~ .. 



3 § GENOMFÖRANDE 
Kommunen utför alla kommunaltekniska an läggningar i anslutning till 
exploateringsområdet 

Kommunen överlåter exploateringsområdet enligt separat köpeavtal till Exploatören 
samt ansöker om erforderlig lantmäteriförrättn ing. 

Kommunen överlåter exploateringsområdet först när detaljplanen vunnit laga kraft. 
Exploatören anlägger vårdboende, se l § och 2 §, inom exploateringsområdet under 
viss tid, se 7 § nedan. 

4§ EXPLOATÖRENsÅTAGANDE 
Exploatören ska projektera och an lägga byggnation för vårdboende inom 
exploateringsområdet 

Exploateringsområdet upplåts i befintl igt ski ck. Exploatören erinras om vikten att 
noga undersöka exploateringsområdets grundförhållanden. 

Exploatören ska samråda med Kommunen om mark- och golvhöjder för att säkerställa 
dagvattenhanteringen inom exploateringsområdet 

Dagvatten ska tas om hand lokalt inom exploateringsområdet 

Exploatören tar initiativ till att arbetet med erforderlig fl ytt av eventuella ledningar 
inom exploateringsområdet blir genomfört. Överläggning om eventuellt utförande ska 
ske i samråd med berörd ledningshavare. 

Exploatören följer rekommenderade gränsvärden för radongas, så att en radonsäker 
bebyggelse uppförs. 

Exploatören ska göra en anmälan till Kommunen innan markarbetet påbörjas. 

5 § KOMMUNENs Å TAGANDE 
Kommunen utför samtliga projekteringar, geotekniska undersökningar, arkeologiska 
undersökningar, naturinventeringar, biotopskydd och byggnation för kommunaltekniska 
anläggningar i anslutning till exploateringsområdet Förberedelse för kommunalt vatten 
och avlopp sker via Vimmerby Energi och Miljö AB. 

3 

Signatur K ommunen och Exploatören .......... ... .... j .. 



6 § KOSTNADER 
Kommunen bekostar detaljplanering, lantmäteriförrättning, projektering, geotekniska och 

arkeologiska undersökningar, naturinventeringar, biotopskydd samt byggnation av 

kommunaltekni ska anläggningar. 

Exploatören bekostar genom köpeskillingen en andel om ca 25% av Kommunens 

kostnader, enligt l § och 2 §, motsvarande den kvartersmark som finns inom 

exploateringsområdet 

4 

Exploatören bekostar erforderlig flytt av eventuella ledningar inom exploateringsområdet 

Exploatören bekostar samtliga anslutningsavgifter samt eventuella tillkommande avgifter 

för vatten och avlopp. 

7 § TIDSPLAN 
Detta markanvisningsavtal upphör att gälla TRE/3/ månader efter att detaljplanen vunnit 

laga kraft. 

Under tiden för markanvisning har Exploatören rätt att beträda exploateringsområdet för 

att göra de undersökningar som krävs. 

8 § KOMMUNENS MEDVERKAN 
För trafiksäkerheten i ans lutning till uppställningsplatsen samt tillgängligheten för 

räddningstjänsten, så är det särskilt viktigt att Kommunens ges tillfålle att medverka i 

utformningen och byggnationen. Kommunen ska därför bjudas in till samråd inför 

Exploatörens beslut om utformning av marken. Detta för att Kommunen ska ges möjlighet 

att godkänna planerade arbetsmoment. 

9 § TILLST ÅND 
Exploatören är ansvarig för att inhämta samtliga eventuella tillstånd inför exploateringen. 

Exploatören är även skyldig att skaffa de tillstånd som krävs för verksamheten på 

exploateringsområdet 

Kommunen har rätt att ta ut en ersättning enligt gällande taxa om Exploatören efterfrågar 

underlag till tillståndsansökan. 

s;gn""' Kommuo<o ooh Explo.tö"o ... . ......... . .. .. 1 
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10 § PÅFÖLJD VID BRISTANDE UTFÖRANDE 
Om brist föreligger avseende Exploatörens utförande, med hänvisning ti ll l §, 2 §, 3 §, 4 § 

och 7 § ska Kommunen omgående skriftli gt anmä la detta för Exploatören när bristen 

upptäcks. Exploatören ska då ges möjlighet att utföra bristen inom skälig tid , i förhållande 

ti ll vad som skall åtgärdas. 

Om Exploatören inte rättsenligt fu llgör åtagandena, med hänvisning ti ll l §, 2 §, 3 §, 4 § 

och 7 §,så har Kommunen möj li ghet att i Exploatörens ställe utföra vad som brister. 

Exploatören blir då skyld ig att betala kostnaderna för utförandet. Exploatören har i sådant 

fall inte rä tt att hindra Kommunen tillträde ti ll berörd fastighet. 

Om det uppdagas förorenad mark inom exploateringsområdet som omöj li ggör 

genomförande av projektet, har Exploatören rätt att häva köpet av exploateringsområdet 

Vidare har Kommunen rätt, men är ej skyldig, att sanera fastigheten på egen bekostnad för 

fortsatt genomförande av projektet. 

11 § ÖVERLÅ TELSE A V AVTALET 
Exploatören får inte överlåta detta avtal på någon annan utan Komm unens skrift li ga 

medgivande. Vid eventuell överlåtelse av mark inom detaljplaneområdet, eller delar utav 

det, förb inder sig Exploatören att införa bestämme lser i överlåtelseavtalet om att köparen 

övertar skyldigheterna en ligt detta avtal. Överlåtelseavtalet ska villkoras av att 

Kommunen medger överlåtelse av exploateringsavtalet. 

12 § TVIST 
Tvist rö rande tolkning, e ller t illämpning, av detta avtal ska avgöras av svensk allmän 

domsto l. 

13 § MARKANVISNINGSA VTALETS GILTIGHET 
Detta markanvi sningsavtal är endast giltig om detaljplanen vinner laga kraft i huvudsakli g 

överensstämmelse med det fårslag som bi lagts. 

Därefter är detta markanvisningsavtal får Kommunen endast bindande under fårutsättn ing 

av Kommunfu llmäktiges godkännande senast 20 17-06- 19. Om denna fårutsättn ing inte 

uppfylls, så är detta markanvi sningsavta l till a lla delar förfa llet. 

14 § AVTALSEXEMPLAR 
Detta markanvisningsavtal har upprättats i TV Å/2/ exemplar, av vil ka parterna har tagit 

de l av varsitt. 

Sigoat"' Kommuoeo och Explo"ö"o ............. . .. :l .. . 



Ort och datum --------

VIMMERBY KOMMUN 

Tomas Peterson 
Kommunalråd 

Carolina Leijonram 
Kommunchef 

Bilagor: 

Plankar1a med bestämmelser (Detaljplan) 
Plan- och Genomförandebeskrivning 
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NÄCKSTRÖM FASTIGHETER NF 20AB 

Bilaga l 
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PLANBESTÄMMELSER 
Folpnde giler 1n0m omraden m1d nedaMtaende 
bttec:kringar. 
Endast angiwn anrindrwng och ucfonnring ar Ciläcen. 

Dar beteckning saknn gjht bellirrmt~lsen inom heJa 
pbnomridet 

GRÄNSBETECKNINGAR 
- •- r Planomri desgr•n• 
-·-·- Anvlindning~grtns 

- • ·- • EgensUpsgrans 
- + - AdminisUtiY grans 
+ · · + · Egenskapsgrans och admristralv grans 

ILLUSTRATIONSLINJER 
- - - - lt.Atra bonslu,_ 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 
Allmänna platser med kommunalt 
huvudmannaskap 
lt«<WWG4TAI Trafik melan omrj<fen, 4 Up 5 §punkt 2 PBL 

II.OW.OA.JAjlokaltralk. 4 kllp 5 f punkt 2 PBL 

f ge--väg l a.nv- och cy):ehrafik. 4 kap 5 § p...-.kt 2 P Bl 

INATURI N .. tutonvidt,4 klpSfJM.~nkt2PBL 

Grundkarteinformalion 

'-

\ 
•• < \ 

+ 
' 

. 

+ 

~ ~ 

Kvartersmark 
BMtider, 4 bp 5 S pu'lkt 3 PBL 

Skola. 4 kap 5 § punkt l PSL 

ITJ Tekniska enlig~mger. -4 kap 5 §punkt l PBl 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN 
PLATS KOMMUNAL 
Utformning 
~ Matten ar aVHdd Rlr .. kpi'ats, 4 kap. 5 § 2 PBL 

Mark 
r:::::::J Oagvatte~ntiggnrng '"' 11notdnas , 4 lcap 8 § 2 
~PBL 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR 
KVARTERSMARK 
Utnyttjandegrad 
e, 00 SIOrlta b)'99Nds&Aa i proc.nt av 

tasllgNtsaree. 4 kap 11 §punkt 1 PBL 

Begränsning av markens utnyttjande 
r::::::::1 Marken tir rnte lo r M s med byggnad, 4 kap l l § 
~ punklt eller 16 §punkt l PBL 

";'· 

o g 8 o 

Höjd på byggnader 
HOg.ta nockh6Jd•meter, 4 kap t t §puntt l eler 
16 § punkt 1 PBl 

Utformning 
Il-III Lagsta och h6gstef6reskrrvna antal vilnmgar, 4 

bp l l§ PBL 

Sl ängsel och utfart 
l ) r .(!: l tn- och utfe~ol'bud. 4 kap 9 § PBL 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomfo)fat~detiden ir 10 tr l1in dtl da1Um planen WIMI' 

lagakl'aft.4kap 21§PBL 

Markreserv at för allmännyttiga ändamål 
~ M.arUn sbvareblga"'!!llig !Of ahinnytbga 
~ underjord~klledn10gar, 4 kap 6 § , 5§ 2 , 8 § 2 

och 30§ PBL 
r--;----, Marken ska vara ll lganglig !ör allmJnnyttig;~~ 
~ luftledningar, 41cap6§, 5§2. 8§2och30§ 

PBL 

Ändrad lovplikt, fastighetsplan 
r•kommande bebygg .... ska uppfOras radonsikert. 4 kap 
12 §punkt 1 oeh t <l § punkt <1-5 PBL 
Komplementbyggnader (jr upp16ras r l vi nrng, dock l meter 
fttn tomtgran"' mol granne. 
For r1dtws och parhus tir byggnader sammanbyggas i 
fastrgnet's9fans. 

[8} Byggnad. takkontur - • Fashghetsgrjns • Betysn~ngsstolpe Grundkartan ar 41j001hallet 

I8J Byggnad, husliV - St6dmur -Vattendrag 

EJ Uthus/garage - stenmur 

I2:J Skarmlak - Staket 

lZJ Transformator ._.,_ Hack, mittlinje 

B Kyrka - Teleledning 

D Offentlwj byggnad ···- Gångbana 

utdrag ur Vimmerby kommuns pnmarkarta. 
Koordinatsystem i plan Sweref 99 16 30 
Hotdsystem: RH 2000 
Fastighetsredovisningen aktu eH 2016.09-02 

Huhsfred·Vimmerby Mlljl).o(h Byggnadsförvattnrng 
Utveckhngsavddningen 2016-09-27 

Orienteringskarta 

SAMRADsHANDLING 

Ont M08 2016-221 

Detaljplan för 
del av Vimmerby 3:3, Nybbleområdet 
Vimmerby kommun, Kalmar län 
Upprättad d11um 
Jus.t• rad· 

Antagen av nviJö· och byW'!adsnamden: 
Laga laak 
Genomlörsndeiid 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Hults fred· Vimmerby 

Plantörtattare 
Sara Dolk, •tadsarlulekt 

2016.0S.t a 
2016..Qo9.27 

2016· 
2016· 
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En planbeskrivning ska underlätta fårståelsen för planfårslagets innebörd och redov isa de 

syften och fårutsättn ingar planen har. Planbeskrivningen ska också redovisa eventuella avsteg 

som gjorts från kommunens översiktsplan e ller upprättat p lanprogram. I beskrivningen ska 

skä len t ill p lanens utformning och de bestämmelser som va lts motiveras. 

Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan. 

Handlingar 
T ill detaljplanen hör fö lj ande handlingar: 

• Plan- och genomfårandebeskrivning 

• Plankarta med tillhörande bestämmelser 

• Behovsbedömning 

• Fastighetsförteckning (finns på miljö- och byggnadsförvaltn ingen) 

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att möj liggöra får bostadsbebyggelse i området med möjl ighet att 
bygga vårdboende eller skola. Kommunen är i stort behov av planlagd byggbar mark får 
bostäder. 

Området är beläget i Vimmerby stads nordvästra del, väster om Kohagsgatan och ingår i 
kommunens stamfastighet Vimmerby 3:3. Det är c irka 6,8 ha stort. 

Planläggningen överensstämmer med gällande fördjupade översiktsplan för Vimmerby stad 
201 6 (FÖP) där området är utpekat får bostäder. 

Läshänvisningar 
Plankartan är den handling som är juridiskt bindande och anger vad som ti ll exempel ska vara 

a llmän platsmark, kvartersmark, hur bebyggelsen ska regleras med mera. Plankartan ligger till 

grund får kommande bygglovsprövning. 

Förfarande enligt plan och bygglagen 
Detalj planen handläggs med utökat planfårfarande enligt 5 kap. 7 § plan- och bygg lagen (SFS 

20 l 0:900, PBL) då området inte är detaljplanelagt tidigare. 
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Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt 5 kap. PBL. I 5 kap. 7§ framgår att 

standardförfarande inte kan tillämpas för ett detaljplaneförslag som är av betydande intresse 

för allmänheten eller i övrigt är av stor betyde lse. Vimmerby kommun anser att området är av 

stor vikt då användningen ändras från naturmark (i detta fall obebyggd mark) ti ll 

kvartersmark, vilket berör allmänheten. Därför till ämpas det utökade förfarande. 

Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda kommuner, sakägare och andra som har ett 

väsentligt intresse i frågan ska beredas tillfålle ti ll samråd. Under samrådskedet ges berörda 

möj lighet att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna sammanställs och redovisas i en 

samrådsredogörelse. Eventuella ändringar fö rs m i förslaget och sedan skickas 

planhandlingarna ut för granskning. 

Efter att granskningstiden tagit slut görs ett utlåtande där inkomna yttranden sammanställs. 

Den som inte senast under granskn ingstiden har lämnat skriftliga synpunkter kan fö rlora 

rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. 

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att planen har antagits och anslagits på 

kommunens anslagstavla, om den inte överklagas. När planen har vunn it laga kraft börjar 

bestämmelserna gälla och den blir juridiskt bindande. 

Det är bara berörda sakägare som skriftligt framfört synpunkter senast under granskningen 

som kan överklaga. Överklagandet prövas av länsstyrelsen vars beslut i s in tur kan överklagas 

hos mark- och miljödomstolen. 

~Härärvinu! 
Samrådsförfarandet 
Samråd påbörjas 2016-1 0-03 och avslutas 20 I 6-1 0-24. 
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Planen bedöms innebära en ur allmän synpunkt god hushållning med marken enligt 3 kap l § 

i miljöbalken (MB). Området ingår inte i något av de områden som nämns i kapitel 4 MB. 

Planen medfor inte att några miljökvalitetsnormer överskrids enligt kapitel 5 MB. 

Uppdrag 
Miljö- och byggnadsförvaltningen fick 2016-05-18 i uppdrag att upprätta ett forslag till 

detaljplan för bostadsbebyggelse med möjlighet att bygga vårdboende eller skola för del av 

fastighet Vimmerby 3:3 (Nybbleområdet) i Vimmerby kommun. 

Behovsbedömning 
Genomforandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som 

avses i miljöbalkens 6 kap. Il§, med beaktande av förordningen 1998:905, bilaga 2 och 4. 

Detaljplanen bedöms inte medfora någon negativ påverkan för miljökvalitetsnormer, MKN. 

En separat behovsbedömning har tagits fram i samband med planuppdraget (bifogas till 

planhandlingarna). Läs mer i den sammanfattande behovsbedömningen på sidorna 9-11. 
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PLANDATA OCH OMRADESBESKRIVNING 

Lägesbestäm n i ng 
Planområdet ligger direkt väster om Kohagsgatan och ingår i kommunens stamfastighet 

Vimmerby 3:3. Drygt 400 meter söder om planområdet ligger nöjesanläggningen Astrid 

Lindgrens Värld (AL V) och avstånd till Vimmerby stads centrum är cirka 2 km. Planområdet 

avgränsas i söder av Nybblevägen (grusväg 19303) som fortsätter mot Östra Nybbletorpet. I 

öster avgränsas planområdet av Kohagens villabebyggelse, i väster av Östra Nybbletorpet och 

i norr av skogsområde. 

Areal 
Planområdet omfattar cirka 6,8 ha. 

o• ~ 
Nybble- :> ~ 

torpet 
• 

Orienteringskarta 

Markägoförhållanden 
Del av fastighet Vimmerby 3:3 (Nybbleområdet) ägs av Vimmerby kommun. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 
l den fördj upade översiktsplanen får Vimmerby stad (FÖP), antagen 2016, pekas 

Nybbleområdet ut som ett större framtida bostadsområde. 

Detaljplaner 
Området är inte sedan tidigare detaljplanelagt förutom för bebyggelse i öst som idag är 

plan lagd som kvattersmark och allmän platsmark (gata, park, naturmark), enligt gällande 

stadsplan för Kohagsområdet 08-VYS- 156, antagen 1975. 

At.L'-1ÄN PlATS {GATA, PARK, NAT~ARK) 

l BE OMRÅDE FÖR BOSTAOSÄNOAMÅL, FRISlÅENDE HU5 

EIS OMRÅDE FÖR 005TAOSÄNOAMÅL, SAMMAN9'(0G0A HUS 

{:. ·. ·. ··' •• . . l MARK SOM ICKE FÅR BE9'(0GAS 

Utdrag av gällande stadsplan 08-VYS-156, 1975 
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SAMMANFATTAD BEHOVSBEDÖMNING 

En behovsbedömning har upprättats och ingår i planhandlingarna. Där framgår att 

genomfårandet av detaljplanen inte antas medföra någon betydande miljöpåverkan. 

Miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning behöver inte upprättas. Anledningen är att 

detta fårslag till detaljplan inte medför sådan påverkan på miljön att en miljöbedömning 

behöver göras. Detaljplanen innebär ingen skada på ekologiskt känsliga områden eller 

riksintressen. Effekter av förutsättningarna och de risker som finns beskrivna i 

behovsbedömningen bedöms som hanterbara utan att riktvärden överskrids. 

Miljökonsekvenser 
Enl igt plan- och bygglagen (201 0:900) 5 kap. och miljöbalken 6 kap. ska en 

behovsbedömning utgöra underlag för beslut om detaljplanen kan tänkas medföra betydande 

miljöpåverkan. Om så är fallet ska en miljöbedömning göras genom att en miljökonsekvens

beskrivning (MKB)upprättas i enlighet med PBL och MB. 

Den aktuella detaljplanen bedöms vara förenlig med en "från allmän synpunkt lämplig 

användning av mark- och vattenresurser" enligt miljöbalken. 

Planen medfår ingen ökad risk för hälsan eller miljön. Planens innehåll bedöms därfår inte 

innebära någon betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med 

naturresurserna. Planfårslaget bedöms sammantaget inte medfåra en sådan betydande 

miljöpåverkan som enligt PBL (201 0:900) 5 kap eller MB 6 kap innebär att en särskild 

miljöbedömning måste göras. 

Kommunen har i dagsläget bedömt att planen inte innebär betydande miljöpåverkan och 

motiverar det på fåljande sätt: 

• Planen har inte betydelse för andra planers- eller programs miljöpåverkan. 

• Planen medfår inga risker för människors hälsa eller miljön. 

• Planen påverkar inte möjligheten att klara miljökvalitetsnormerna. 

• Planen påverkar inte möjligheten att nå något av miljömålen e ller deras delmåL 

• Planen berör inte naturområden med nationell eller internationell skyddsstatus. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) 
l en detaljplan ska det framgå att gällande miljökvalitetsnormer har iakttagits och att planen 

inte medverkar till att dessa överträds. Det finns idag miljökvalitetsnormer för luft, buller och 

vattenkval itet. 

Luft 
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och miljön. 

Gällande miljökvalitetsnormer (MKN) enligt svensk fårfattningssamling (SFS 2001 :527) för 

luft, med gränsvärden får kväveoxid, kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, partiklar 
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(PM 1 O) i utomhus luft, bensen och ozon, bedöms inte överskridas med införandet av bostäder, 

vård och skola enligt planfårs laget 

Ko nsekvenserna av detaljplanens genomförande kommer att ha en marginell påverkan på 

MKN får luft, då planområdet har en skyddszon (naturmark) från kraftledningen till de 

befi ntliga bostäderna på 25 meter. Nuvarande riktlinjer gällande luftkval itet i kommunen 

förväntas inte överstigas under en överskåd lig framtid, enligt Trafikanalys Vimmerby och 

Bullerkartläggning Vimmerby tätort (Ram boll 20 13). 

Vid fu ll utbyggnad av planområdet kan 24 nya bostäder inrymmas. Om man beräknar l Y2 bil 

per fastighet så innebär det en ökning på cirka 35-40 fordon per dygn. 

Området kommer att trafikmatas från befi ntliga vägar och området lämpar s ig för bostäder, 

med möjlighet att bygga vårdboende e ller sko la. 

Buller 
Buller, det vill säga oönskat ljud, mäts i dec ibel. Det ljud som uppfattas av männ iskan mäts 

normalt i decibel A dB(A). Ekvivalenta bulle rnivåer är buller beräknat som ett genomsnitt per 

dygn. Vid bostäder måste de riktvärden för trafikbuller som är bes lutade av riksdagen klaras 

inomhus samt utomhus vid fasad. 

Vid nybyggnad är det exploatören eller fastighetsägaren som ansvarar för att riktvärdena inte 

överstigs. Planområdet ligger placerat nära Kohagens bostadsområde. Enl igt 

Bull erkartläggn ing Vimmerby tätort (Ramboll, 20 13) visas bullernivån som högst sommartid 

(20 l 0), det vill säga mindre än 45 ekv eller lika med 50 ekv dB( A), vilket inte bedöms vara 

bu llerstörande. Se karta nedan. 

Förklaringar 
-- Vägm1tt 

.. Bostader 

C] Icke bestMer 

Ljudnivå 
ekv dB(A) 

<= 45 
45 < <= 50 
50< <=55 
55< <=60 
60 < <= 65 
65 < <= 70 
70 < <= 75 
75 < 

Ekvivalent ljudutbredning från vägtrafik 2 meter ovan mark- sommartrafik år 2010 
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Inom ett avstånd på 37 meter, motsvarande vägområdet som omger Kohagsgatan planeras 

ingen kvartersmark eller byggrätt Området föreslås få användningen "natur". 

Trafiken på Nybblevägen bedöms vara så begränsad att de rekommenderade riktvärdena för 

trafikbuller inte överskrids. 

Vatten 
Miljökvalitetsnormerna för vatten (ytvatten, grundvatten) syftar till att alla vattenförekomster 

ska uppnå god ekologisk status och god kemisk status senast år 2021 (2027). Det är inte 

tillåtet att utföra åtgärder som försämrar statusen på en vattenförekomst Statusen på de 

vattenförekomster som berörs av denna plan bedöms inte försämras av åtgärder enligt planen. 

Befintliga spill- och dricksvattenledningar har kapacitet för planerad byggnation. 

Planområdet har möjlighet att ansluta till de kommunala dagvattenledningarna och 

dagvattenledning finns i Kohagsgatan. Det dagvatten som samlas upp i det kommunala 

dagvattensystemet leds via dagvattenledning västerut i riktning mot Astrid Lindgrens Värld 

(ALV). Dagvattnet når efter avledning i dagvattenledning och öppet dike Stångån nedströms 

ALV. (Läs mer under rubrik, Vattenområden sida 20 samt Dagvatten sida 23-24) 
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NULÄGE, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Natur 
Landskap och vegetation 

Planområdet är beläget strax väster om 

Kohagen i nordvästra delen av Vimmerby 

tätort. Området begränsas av 

kraftledningsgatan (Kohagsgatan) i öster, 

fastighetsgränsen i norr och väst. I söder 

begränsas planområdet av de två 

beteshagarna, omgärdade av stenmurar, som 

är tänkta fö r dagvattenhantering. 

Norra delen av planområdet utgörs av 

planterad tall skog. Skogen avverkades i två 

omgångar 1985-1990. I kanten mot 

betesmark i söder finns en stenmur och 

bakom den har man lämnat skogsbrynet med 

lövskog och en l 0-20 meter bred zon med 

"gammal" skog. Inne i skogen finns ett antal 

rösen och området genomkorsas av ett antal 

gångstigar. 

Södra delen av planområdet utgörs av 

beteshagar som betas av får. Betesmarkerna, 

som delas av Nybblevägen omges av äldre, 

låga stenmurar med relativt små stenar och 

block. På senare tid har större block lagts 

ovanpå stenmurarna. Betesmarkerna är också 

hägnade med fårstängseL Vägrenen är 

ogödslad och blomrik. (se bilder på sidor 12-

13) 

Höjdski llnaden är cirka 20 meter mellan den 

nordliga delen och den sydliga. 

Vägen mot Östra Nybbletorpet 

Zonen mellan betesmark och skog 

Röse i skogen 
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foto: Vimmerby kommun 

För aktuellt planområde rekommenderas en översiktlig geoteknisk markundersökning. 

Översiktlig geoteknisk utredning ska vara fård ig innan planen skickas ut på granskning. 

Förorenad mark 
Det finns inga kända fårareningar inom planområdet 

Radon 
Vimmerby kommun klass ificeras som normalriskområde. Marken utgörs i huvudsak av 

normalradonmark. Lokala variationer kan fårekomma. Nya byggnader ska uppfåras 

radonsäkert. 

I områden med mark som klassats som hög- e ller normalradonmark är risken stor får att få får 

höga radonhalter inomhus på grund av inläckande radongas i huset. Ansvaret får att bedöma 

den fakti ska radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder å ligger den 

som ska bygga, det vi ll säga byggherren. 

Byggherren enligt Boverkets byggregler (BBR) har ansvaret får att säkerstä lla att gränsvärdet 

får radongas (i dags läget 200 Bq/m3
) inte får överskridas. Detta betyder att det i de flesta fa ll 

krävs ett radonsäkert byggande. 

Eventuella åtgärder beaktas vid bygglovsprövning. 
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Risk för skred eller höga vattenstånd 
Ingen ri sk får skred och höga vattenstånd på aktuellt område, enligt Dagvattenstrategi för 
Vimmerby kommun (20 14) och data från Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

(SMHI) 1
• 

Medelvärde 9 modeller, rcp85 

2071-2100 - 1971-2000 ANN 

·10 ·5 o 5 10 15 20 25 30 35 40 

pr(%) 

Fornlämningar 

Boralma d rorandring av Arsnoderborden i Sverige jamfOrt med 1961-1990. 
Scenario RCP 8.5. 

1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2000 2090 2 100 
Ar 

Diagrammet visar beräknad förändring av 

årsnederbörden (%) i Kalmar län under åren 1961-

2100 jämfört med den normala (medelvärdet för 

1961-1990). 

Det finns inga kända forn lämningar inom planområdet. Däremot finns ett område nordväst om 

planområdet där forn lämningar har hittats (se bild på sidan 15). I fornminnesregistret 

Vimmerby 343: 1 och 343:2, oktober 2005, gjordes en arkeologisk utredning, som 

dokumenterade en fossil åker med minst 200 röjningsrösen. Flera anläggn ingar i området 

utgör troligen gravar, röse, stenar och mittgrop. I området finns tre anläggningar som 

möjligen utgör stensättningar. Röjningsröseområdet är endast nödtorftigt avgränsat och 

fortsätter troligen mot norr, öst och sydöst. 

l arkeologisk utredning för Vimmerby 344: l , oktober 2005, som ligger precis intill Vimmerby 

343: l, dokumenterades kolningsanläggning. 

I utredningen för Vimmerby 155: l , januari 1978, nordöst om planområdet dokumenterades 

fossil åker bland annat område med röjningsrösen. Inom det inritade området (på fotokartan) 

har upptäckts glest li ggande odlingsrösen. Ett fåtal lämningar är urplockade med smärre 

mittgropar. Någon enstaka lämning är stensättningslik, samt övertorvad. 

1 SMHI. http://www.smhi.se/klimat/framtidens
klimat/klimatscenarier?area=swe&var=n&sc=rcp85&seas=ar&dnr=99&sp=sv&sx=O&sy=O 
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Vimmerby 157: J, oktober 2005, har dokumenterats som en stenkammargrav. Dock, har inga 

saker funnits vid arkeologisk utredning som visar möjlig plats för källkista. (se bild nedan) 

Om man vid markarbeten eller annat arbete skulle påträffa fornlämningar finns 

anmälningsplikt enligt 2 kap. kulturmiljölagen (1998:950). 

För aktuellt planområde (rödmarkerad) rekommenderas en arkeologisk utredning etapp l, då 

fåltmätningar visar flet1al stenrösen i området. Arkeologisk utredning ska vara fårdig innan 

planen skickas ut på granskning. 

Riksintresse 

Planområdet berörs inte direkt av några riksintressen. Se karta nedan. 

Cirka 450 meter sydväst och väster om planområdet ligger riksintresse för kommunikation 

(riksintresse för järnväg). Nordväst om området ligger Nybble riksintresseområde för 

kulturmiljö. Riksintressena bedöms inte påverkas negativt om detaljplanen genomförs2 
• 

. . . . . . ·. 

2 http:ljwww.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html 

. . 
. ... . . · . 

källa: Riksantikvarieämbetet 
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Bebyggelseområden 
Befintlig bebyggelse 
Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse a lls. 
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Till planområdet gränsar dock bostadsområdet Kohagen som planlades och bebyggdes under 

s lutet av 1970-talet med vi llor i l - l Y:z våningar. Typisk utformning for denna bebygge lse är 

trä- e ller tegelfasad och vanlig sadeltak. Väster om planområdet finns äldre gårdsbebyggelse 

kvar, bland annat Östra Nybbletorpet. (se bilder på sidan 17-18) 

\ 
\ 
'' Östra Nybble

' torpet 

' 

RÖD markering visar planområdet 
markering visar villaområden 

GRÖN markering visar ankomstvägar till planområdet 

Översiktska r ta 
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Planområdet i bilder 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 117 
Dnr MOB 2016-221 

Samrådshandling 
2016-09-30 

foto Vimmerby kommun: Kohagen 
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Ny bebyggelse 
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foto Vimmerby kommun: Östra Nybbletorpet 

En av utgångspunkterna i FÖP för Nybbleområdet är att möjliggöra ett varierat område med 

olika upplåtelseformer och tomtstorlekar. Ett stort område med småhus har redan byggds 

längs Kohagsgatans nordöstra, östra och sydöstra delar på 1970-ta let. Efterfrågan på tomter 

för småhus och radhus är fortfarande aktuell i Vimmerby. Därför försöker kommunen 

tillmötesgås genom aktuellt planförslag. 

De som väljer att bosätta sig i planområdet ska få chansen att förverkliga sin husdröm. 

Planens bestämmelser möjliggör att de flesta kataloghus som finn s på marknaden går att 

uppföra i området. De stora tomterna med generösa byggrätter innebär att dubbelgarage med 

tillhörande förräd kan uppföras på respektive tomtplats. 

Planen ger plats för 24 nya bostadstomter, med möjlighet till varierad bebyggelseform. 

Tomterna är stora mellan 900 till 1200 kvm. Villaområdet kommer att ligga inbäddat i skogen 

mot norr, med utblick över angränsande åkermarker och Nybbletorpet. 

Detaljplanen tillåter fristående villor, parhus, radhus, kedjehus och mindre flerbostadshus med 

en högsta nockhöjd på 8,5 eller 12 meter, i två eller tre vån ingar. Vind får dock inredas i den 

mån det är möjligt inom högsta nockhöjd. 

l den sydöstra och nordöstra delen regleras minsta tomtstorlek för att skapa stora tomter med 

friliggande villor, medan innekvarteren och nordvästra delen av planområdet avses få mindre 

tomter med möjlighet till närhet för lek. 

Den sydvästra och södra delen avses för lägre fl erbostadsbebyggelse i grupper på större 

fastigheter. 

Detaljplanen medger relativt stora byggrätter v ilket innebär att 30 procent av tomtens area får 

bebyggas. Komplementbyggnader får uppföras i en våning, dock max en meter från tomtgräns 

mot granne. 
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I mittenkvarteret ti llåter planen en nockhöjd på 12meter för att möj liggöra får fle rbostadshus 

i tre vån ingar. 

Byggnadskultur och gestaltning 
Planområdet ligger nära Vimmerby stad, men ändå lite avskilt från stadskärnan. 

Nybbleområdet ligger helt skilt från det befintl iga bostadskvarteret Kohagen. Planen ger 

relativt stor frihet för ägarna att välja hustyp. Någon enhetlig gestaltning av området 

föreskrivs inte i detaljplan. Det kan därfor bli en relativt stor variation i området med flera 

o lika hustyper e ller kulörer. Dock regleras husets höjd, med max nockhöjd, våningsantal och 

byggnadsyta i procent. 

Offentlig och kommersiell service 
Närmaste livsmedelsaffär ligger cirka l ,5 km söder om planområdet Där finns även flertal 

pizzerior och frisörsalonger. Astrid Lindgrens skola ligger l ,8 km sydöst från planområdet 

Närmaste fö rskola är Villekulla, cirka l km från planområdet Övrig service finns i Vimmerby 

stads centrum på 2-3 km avstånd och är lättillgängliga via gång- och cykelvägar eller bil. 

Friytor 
Biotopskydd 
Inom planområdet finns ett antal objekt som har biotopskydd enligt miljöbalken 7 kap och 

förordning (1998: l 252) om områdesskydd en li gt MB 5§ bilaga l . Det finns både 

odlingsrösen och stenmurar. stenmurar och odlingsrösen som ligger i planområdet 

(kvartersmark) kommer att p lockas bort medan de flesta kommer att bevaras inom naturmark. 

(se karta nedan) 

Befintliga stenmurar 
som tas bort 

Befintliga stenmurar 
som bevaras 

+ 

visar stenmurar som tas bort. 

. . 
' . 

·;-.. 
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Lek och rekreation 
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Det finns möjlighet att bedriva lek i området. l det centrala kvarteret planläggs en grönyta 

som fungerar för både lek och dagvattenhantering. 

Vid skyfa ll motsvarande J 0-årsregn kommer ytan att översvämmas tillfålligt som 

förd röjningsåtgärd får dagvattenflödena inom området. 
Lekplatsen går lätt att nå via det nät av stigar, gång- och cykelvägar som binder ihop 

Nybbleområdet och Kohagens bostadsområde. 

Vattenområden 
En större yta för omhändertagande av dagvatten planeras i den södra delen av planområdet, se 

plankarta. Trots detta föreslås några exempel på åtgärder som sku lle kunna vara tänkbara att 

tillämpa på aktuellt planområde: 

• Dagvatten från den planerade nya gång- och cykelvägen längs med Kohagsgatan 

borde enkelt kunna avledas med lämplig svag lutning på vägen mot väster så att 

dagvattnet får sila ut över grönyta där vegetationen tar upp detta vatten. 

• Samtliga byggnader, såsom carport e ller garage som uppfårs inom planområdet kan 

förses med "gröna tak" till exempel, sedumtak vi lka fårdröjer och tar upp regnvatten. 

• Planera för att avleda så mycket dagvatten som möjligt får infiltration på gräsytor 

vilket ger både fOrdröjning och rening av dagvattnet. Förse till exempel stuprör på 

byggnader med stuprörskastare och se till att marken lutar från husgrunderna mot 

grönytor där naturlig infiltration kan utnyttjas. 

• På gångvägar och körytor inom planområdet kan man jobba med genomsläppl iga 

beläggningar till exempel porös asfalt, s inge l, naturgrus eller hålsten av betong vilket 

bidrar med en utjämning av flöden , reduktion av flödeshastigheter och rening av 

dagvattnet. 

Gator och trafik 
Gatunät, gång- och cykeltrafik 
Infarten till området sker via Kohagsgatan i planområdets södra del. Kohagsgatan har en stor 

potential får anläggning av separat gång- och cykelväg och Nybblevägen klarar den 

trafikökning som tilltänkt bostadsområde bedöms alstra. 

Infarten till planområdet sker från Nybblevägen (väg 19303). Inom det nya bostadsområdet 

anläggs en 7 meter bred lokalgata får angöri ng till tomterna och ett 5 meter brett gång- och 

cykelväg tvärs igenom området samt längs planområdets västra del. I norr läggs ett grönt 

mellanrum mellan tomterna får åtkomst till skogsområdet längst i norr. 

I anslutning till planområdet bland annat i Kohagens bostadsområde, finns befintliga gång

och cykelvägar som ansluter till centrum, Astrid Lindgrens värld (ALV) och Näs. Den nya 

gång- och cykelvägen ska kopplas till det befintliga gång- och cykelnätet 

Detaljplanen omfattar även en ny gång- och cykelväg som planeras längs med Kohagsgatan 
(söderut mot centrum). 
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Parkering, utfarter 
Parkering ska lösas inom kvartersmark av fastighetsägare. 

Störningar 
Buller 
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Enligt en trafikutredning i Vimmerby tätatt som Ramboll gjort (20 13-07-09) beräknas 

trafikflödet på antal hushåll i området och att vatje hushåll i genomsni tt gör fem resor per dag. 

Fu llt utbyggt innebär det en trafikmängd på cirka 250 fordon per dygn av planområdet 

(totaltlöde Nolla lternativ 2030- sommar). 

Den ökning av trafiken som kan förekom ma vid ny bebyggelse bedöms marginell och planen 

fårväntas därmed inte leda ti ll någon betydande ökning av buller inom området. 

.... 
6m~9 • 

... ., 

Trafikflöden före (röd) och efter utbyggnad av Nybbleområdet (svart). Redavisas fordon per dygn. 
Ur Trafikanalys Vimmerby från Ram boll. Aktuellt planområde inringat (blått). 

Det aktue lla området utsätts får måttliga trafikbullernivåer från trafiken på Kohagsgatan och 

Nybblevägen. På större avstånd från vägmitt, bland annat ekv ivalent ljudnivå 2 meter ovan 

mark (20 13), än cirka 12 meter ä r ekvivalentnivån högst 50 dB( A) år 2030. 

Ljudnivåerna överstiger därmed inte riksdagens fastställda riktvärden för trafikbuller 

(Förordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader). Ett brett naturområde på cirka 

37 meter planeras mellan bostäderna och Kohagsgatan. 
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Vid möj lig utbyggnad av skollokaler på planområdets sydvästra del (forskola, daghem med 

mera), förespråkas den ekvivalenta ljudnivån inte större än 55 dB(A) (Trafikbuller i 

bostadsplanering 2007:23). Kommunen bedömer med hänsyn till den måttliga trafiken på 

Nybblevägen, att kraven om 55 dB(A) går att ordna inom kvartersmark får skoländamåL 

Om trafiken sku lle bli större än beräknat, till exempel fo rdubblas, blir det enligt gjorda studier 

i stort sett inte någon skillnad för den maximala ljudnivån. Som är den som är dimensionerade 

eftersom den ger utslag for ti ll exempel tung lastbil. Den ekv ivalenta ljudnivån 
("medelbullret") skulle öka något. 

Resultatet av bullerkatteringsstudi erna visar a tt bullerstö rningar inte är något problem för att 

skapa en god boendemi ljövid ett genomforande av detaljplanen . Några särskilda byggtekniska 

lösningar krävs inte. 

Om magnetfält 
Elektromagnetiska fält alstras överallt där det finns elektrisk ström och finns bland annat nära 

kraftledningar och kring elektriska ledningar och installationer i byggnader. De magneti ska 

fä lten kan till skillnad från de elektriska inte skärmas av, utan passerar igenom byggnader. 

Magnetfältets styrka beror på avståndet från insta llationen e ller apparaten. 

I Sverige fi nns inga gränsvärden för magnätfålt. strå lskyddsinst itutet håller på att utarbeta 

a llmänna råd. 

I andra länder (Norge, Tyskland med flera) har myndigheterna anvisat högsta tillåtna nivåer 

fö r fä lten. 

Elektromagnetisk strålning 
I den östra delen av planområdet har E.ON Elnät en 130 kV regionnätsluftledning 

(kraftledning), V immerby Frödinge. Se karta på sida 25. 

Kraftledningarna enligt ovan omfattas av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter, ELSÄK

FS 2008: l , samt ELSÄK-FS 2010: l. s tarkströmsföreskrifterna reglerar bland annat höjd över 

trafik led, avstånd från ledning till byggnad, brännbart upplag med mera. För att kunna 

bibehålla ledningarna måste ovannämnda foreskrifter fo ljas. Det får inte göras avkall på el, 

person eller driftssäkerhet 

Luftledningen kräver ett 40 meter brett " l-område" med luftledningen i mitten. Inom 

ledningsområdet får man inte bedriva verksamhet ell er v idta åtgärder som hindrar 

bibehållande av elektriska ledningar, inte heller finnas vegetation, fl aggstänger e ller dylikt 

som genom sin höj d kan utgöra fara får ledningen. 

I plankartan har ett naturområde och " l-område" på 50 meter ritats fo r att säkerstä lla att inga 

byggnader uppfors under högspänningslednin gar. 
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l plankartan "1- området" är avståndet från E.ON Elnäts luftledning ti ll närmaste tomtgräns 

cirka 25 meter och kommer inte att orsaka problem med e lektromagnetisk strålning. 

Exempelv is, en trefas kraftledning på 130 kV på 25 meters avstånd ger 0,4 ~-tT(mikrotesla) , 

vilket motsvarar användning av dammsugare i hushåll på cirka l meter avstånd (0, 1-0,5 ~-t T). 

~ r-~--~--r-~----~~----~--r-~--~~ 

10 1--~-+--~~---+/H\~--+--+--~~~ 

/n\ 

ledningm 

400lV 1200A 

------ 220fV 500A 

{ 130 kV 
70 kV 350A 

0,00 l 1---+---+---l----+------ll-----:---+---l----+---+-----i 
{ <~OkV 

20kV 350A 

300 250 200 150 100 50 o 50 100 150 200 250 300 

Avstånd till kraMledningen lm) 

Figur l. En schematisk graf över typiska magnetfält från olika typer av kraftledningar och hur magnetfälten 

avtar med avstånd från kraftledningen3. 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Området ansluts till kommunalt vatten och av lopp, som byggs ut i området i samband med 

exploateringen. 

Dagvatten 
Plats för omhändertagande av dagvattnet fin ns i den södra delen av planområdet, v id infarten 

till området. Dagvatten ska i första hand tas om hand lokalt och infiltreras på tomtmark. 

Dagvattnet från gatumark förs via ledningar till en fördröjningsdamm i p lanområdets södra 

del. 

Yta för fördröjningsdammen har utvidgats maximalt från planområdets sydöstra- till sydvästra 

del och markhöjd ska fastställas för gatorna i p lanområdet Vid skyfall motsvarande 10-

3 http ://www .st ra Isa k e rh ets mvn d igh eten .se/start/M a g n e tf a l t --trad los-tekn i k/M agnetta l t/H a l sarisker L 
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årsregn eller mer kan översvämningsdammen översvämmas med upp till en decimeter vatten. 

Vid mindre skyfall översvämmas den inte. 

Från dagvattendammen i söder förs vattnet vidare i riktning mot Astrid Lindgrens värld 

(AL V). Dagvattnet når Stångån nedström ALV efter avledning i dagvattenledning och öppet 

dike. Som vattenförekomst har Stångån enligt Vatteninformationssystem Sverige - VISS 

måttlig ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus (exklusive kvicksilver). 

Stångån är negativt påverkad, främst av övergödning, vi lket är tydligast i sjön Krön. Även 

jordbrukspåverkan märks då det längs långa sträckor odlas alldeles intill ån och det är brist på 

skuggande vegetation i åkan ten. Efter årets (20 15) rensning av ån är detta särskilt tydligt. 

Detta medför att fi sk missgynnas. 

Detaljplanen i sig bedöms inte påverka MKN för vatten negativt. 

Planförslaget bedöms sammantaget inte medföra någon negativ påverkan för MKN och inga 

nationella, regionala eller lokala miljömål åsidosätts. Detaljplanen bedöms därmed inte 

innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap Il §, med beaktande 

av förordningen 1998:808. Planförslaget bedöms inte heller leda till några negativa effekter på 

människors hälsa och säkerhet. En miljöbedömning enli gt miljöbalken bedöms därmed inte 

behövas upprättas. 

Behovsbedömningen i s in he lhet finns som bilaga till p lanhandlingarna. 

Fjärrvärme 
Bostadshus kan anslutas till fjärrvärme. Avtal tecknas så fall mellan byggherre och 

Vimmerby Energ i och Miljö AB. 

Bredband 
Närmaste anslutningspunkt för fibernät är belägen vid infarten till planområdet 

(Ko hagsgatan ). 

Ledningar 
Längs planområdets östra del går VEMAB:s ledningar för fj ärrvärme, dagvatten, spillvatten 

och färskvatten, samt Scanovas jordkabel/kana lisation (väg 19303). 

VEMAB har markförlagda högspänningsledningar i nära anslutning till planområdet, bland 

annat i vägområdet (väg 19303). 

I planområdet skyddas ledningar av u-område. Eventuell framtida förflyttning av ledningarna 

bekostas av exploatör. 
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l planförslaget planeras det för gång- och cykelväg i närheten av 130 kV luftledningen. Den 

föreslås gå under ledningen på ett ställe. Gång- och cykelvägen som går parallell t med 

ledningen är på ett avstånd på minst l O meter från ledningen. 

E.ON:s högspännings kraftledning {rödmarkerad) 

Avfall 
Avfall shantering anpassas enligt föreskrifter om avfall shantering för Vimmerby kommun, 

antagen 20 14. 

Eventuell framtida samlokal isering av sophämtning kan ske inom "E-område", se i plankarta. 

Tillgänglighet 
Framkom ligheten för räddningstjänstens fordon genom räddningsväg måste säkerställas. 

Ti llgäng lighetsfrågor ska behandlas vid bygglovsgivningen och uppfylla gällande lagar och 

regler rörande tillgänglighet (Boverkets byggregler (BBR)). 

Allmänna kommunikationer 
Vimmerby centralort betjänas av anropsstyrd trafik. Regionaltrafik och länstrafik (buss och 

tåg) utgår från resecentrum cirka 2,3 km från planområdet 

Störningar 
Planförslagets användningssätt bedöms inte vara störande för omg1vnmgen. 

Naturvårdsverkets riktlinjer för buller får inte överskridas. 
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Genomförandetid 

Miljö- och byggnadsförvaltningen l 26 
Dnr MOB 2016-221 

Samrådshandling 
2016-09-30 

Genomförandetiden är l O år från den dag planen vinner laga kraft. 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

Planförslaget innebär att delar av naturmark (skogsmark) fårsvinner och bland annat bebyggs 

med villor. Detta påverkar landskapsbilden, sett från både Kohagsgatan och Nybblevägen 

(väg 19303). 

Detaljplanen föreslår en struktur anpassad till de intilliggande fastigheterna och till den 

befintliga bebyggelsegrupperingen som ligger på östra sidan om planområdet, bland annat 

Kohagen. Det som fareslås är relativt stora tomter och en varierad bebyggelse. Utan att bl i ett 

alltfor dominerande inslag i landsbygdsmiljön i stort, kan planforslaget ge ett tillskott till 

landskapsbi Iden. 

Den nya bebyggelsen är indragen från Nybblevägen. Detta innebär att mark kan sparas om en 

eventuell vägforbättring skulle bli aktuell i framtiden. 

Den planerade bebyggelsen ligger c irka 2 km från centrum vilket med största sannol ikhet 

innebär ett bilberoende. Det finns dock en befintlig gång- och cykelvägstruktur i anslutning 

till planområdet som möjliggör en god forbindel se med staden. Men med exp loateringen ökar 

samtidigt underlaget till ko llektivtrafik, till skolor och till annan service på närmre håll, v ilket 

i sig är gynnsamt. Enligt FÖP planeras for skola i och i anslutning till området. 

stenmurar och rösen kommer att bevaras inom naturområdena. Vissa delar inom kvartersmark 

kommer att tas bort ti ll formån for stadens utveckling. 

Eventuella konsekvenser av avvikelse från översiktsplan 
Planfårslag går inte emot kommunens FÖP (20 16) då Nybbleområdet pekas ut som ett större 

framtida bostadsområde. 

MKB, sammanfattning 
Planfårslaget bedöms inte medfåra någon betydande miljöpåverkan. En 

miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte göras. 

Sociala konsekvenser 
Ändrad markanvändning möjliggör få r en utökning av boende i Vimmerby kommun, v ilket 

gynnar ökning av invånarantalet. 
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Miljöbedömning 
Buller 

Miljö- och byggnadsförvaltningen l 27 
Dnr MOB 2016-221 

Samrådshandling 
2016-09-30 

Exploatering av området enligt detaljplanen bedöms inte medfåra ökat buller i fårhållande till 

de nivåer som prognoserats får området som helhet i samband med detaljplanering av 

Nybbleområdet vid Kohagen. 

Trafik 
Exploatering av området enligt detaljplanen bedöms inte medfåra ökade trafikmängder i 

förhållande till de nivåer som prognoserats får området som helhet i samband med 

detaljplanering av Nybbleområdet vid Kohagen. 

Miljökvalitetsnormer 
Utomhusluft 
Genomfårandet av planen bedöms inte medföra en negativ inverkan på gällande 

miljökvalitetsnormer får utomhusluft, avseende halterna för kvävedioxid, svaveldioxid och 

blypartiklar. 

Vattenförekomster 
Genomförandet av planen bedöms inte medföra en negativ inverkan på gällande 

miljökvalitetsnormer får vattenförekomster, avseende god kemisk och ekologisk status får 

ytvatten samt grundvattnets kemiska och kvantitativa status. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Inledning 

Miljö- och byggnadsförvaltningen l 28 
Dnr MOB 2016-221 

Samrådshandling 
2016-09-30 

En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 

fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen ska kunna genomföras. 

Beskrivningen ska även redovisa vem som vidtar åtgärderna och när de ska vidtas . 

Genomförandebeskrivningen har ingen egen rättsverkan. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan 
Planen hanteras med utökat förfarande enligt 5 kap. PBL. Antagande av detaljplanen beräknas 

ske av kommunfullmäktige. Nedan redovisas en preliminär tidplan for den process planen 

genomgår: 

Beslut om planuppdrag 

Beslut om samråd MBN 

Kungörelse 

Samråd 

Samrådsredogörelse 

Underrättelse 

Beslut om granskning MBN 

Granskning 

Granskningsutlåtande 

Beslut om antagande MBN 

Antagande 

Laga kraft 

Genomförandetid 

2016-05-18 

2016 sept 

20 16-10-0 l 

2016 okt (3 veckor) 

20 16 nov/dec 

20 16 dec (3 veckor) 

2017 jan/fe b 

3 veckor 

20 17 mars/april 

Genomförandetiden är 1 O år från den dag planen vinner laga kraft. Under genomförandetiden 

har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen. Efter 

genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla, men den kan då ändras eller 

upphävas utan att fastighetsägaren kan få ersättning för förlorad byggrätt. 

Ansvarsfördelning 
Vimmerby kommun ansvarar för att bygga ut huvudgata, lokalgata inklusive gång- och 

cykelvägar samt kommunalt vatten och av lopp. 

Utbyggnad inom kvartersmark utförs och bekostas av kommande byggherrar. Byggherrarna 

ska samråda med kommunen om mark- och golvhöjder för att säkerställa 

dagvattenhanteringen i området. 
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Huvudmannaskap 
Vimmerby kommun är huvudman får allmän platsmark. 

FASTIGHETSRÄ TTSLIGA FRAGOR 

Fastighetsägare 

Miljö- och byggnadsförvaltningen l 29 
Dnr MOB 2016-221 

Samrådshandling 
2016-09-30 

Planområdet ägs idag av kommunen. Området som planläggs får bostäder kommer att säljas 

när detaljplanen vunnit laga kraft och nya fastigheter, totalt cirka 3,4 ha, kan bildas. 

Nuvarande fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den fastighetsförteckning som 
tillhör detaljplanen (finns på miljö- och byggnadsförvaltningen). 

Fastighetsbildning 
Kommunen initierar fastighetsbildningen. 

Planfårslaget medger att cirka 6,8 ha av nuvarande naturområde och skogsmark ändras till 

bostadsområde samt allmän platsmark i form av natur, gata, gång- och cykelväg. 

Detaljplanen gör det möjligt att bilda nya fastigheter får aktuellt planområde, som planläggs 

för bostadsändamåL 

Ledningsrätt 
Inom planområdet finns en E.ON :s starkströms ledningsrätt, 0884-1278.1 bland annat 

luftburen kraftledning. 

Servitut 
Tre officialservitut för väg finns inom planområdet, 08-VYJ-273.2, 0884-172.3 och 0884-
429.2. 

EKONOMISKA FRAGOR 

Planekonomi 
Exploatören (byggherren) köper del av fastighet Vimmerby 3:3 som ägs av kommunen när 

detaUplanen vunnit laga kraft. 

Intäkter: försäljning av kvartersmark, VA anslutningsavgift 

Kostnader: utbyggnad av infrastruktur, fastighetsbildning 

Avtal eller andra överenskommelser 
Plankostnadsavtal har upprättats mellan samhällsbyggnadsenheten och Vimmerby kommun. 
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Allmän platsmark 

Miljö- och byggnadsförvaltningen l 30 
Dnr MOB 2016-221 

Samrådshandling 
2016-09-30 

Vimmerby kommun bekostar anläggandet av huvudgata, lokalgata och gång- och cykelvägar i 

planområdet Kostnader för framtida underhåll av gator och gång- och cykelvägar belastar 

Vimmerby kommun. 

Skötseln av den allmänna platsmarken ansvarar Vimmerby kommun för egenskap av 

huvudman. 

Kvartersmark 
Ett antal avstyckningar möjliggörs vid antagande av detaljplanen, se illustration nedan. 

\ 
+ "'------ + 

VIMMERBY. 

t 213 

IIAS 

+ + 

+ 

Utdrag ur plankartan. 

Inom avstyckad fastighet bekostar respektive fastighetsägare uppfOrande och fortsatt 

underhåll av byggnader och markanläggningar. 

Inom avstyckad fastighet bekostar respektive fastighetsägare utbyggnad av VA-ledningar från 

en anvisad anslutningspunkt av kommunen. 
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TEKNISKA FRÅGOR 

Tekniska utredningar 

Utredningar som ska göras innan planens granskning: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen l 31 
Dnr MOB 2016-221 

Samrådshandling 
2016-09-30 

• Naturinventering, kommunekolog Björn Holm (aug 2016) 

• Geoteknisk undersökning ÅF, (beställd aug 2016) 

• Arkeologisk utredning- Etapp J, (efter den 27 sept 2016) 

• Projektering av gator för att fastställa höjder, samhällsbyggnadsavdelningen (beställd 

okt 2016) 

MEDVERKANDETJÄNsTEMÄN 

Planhandlingarna har upprättats av planhandläggare/stadsarkitekt Sara Dolk och planarkitekt 

Nora Razma i samarbete med tjänstemän på Vimmerby kommun. 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-30 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 139 Dnr 2015/000492 109 

Motion om framtagande av policy mot 
främlingsfientlighet och handlingsplan för att värna 
demokratin mot våldsbejakande extremism 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att bifalla förslaget om att ta fram en policy mot rasism och 

främlingsfientlighet   

Att bifalla förslaget om att kommunen tar fram en handlingsplan 

för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism 

Att  ge uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till 

policy mot rasism och främlingsfientlighet samt förslag till 

handlingsplan mot våldsbejakande extremism 

 

Sammanfattning 

Företrädare för samtliga partier i kommunfullmäktige har skrivit en motion 

om att ta fram en policy mot rasism och främlingsfientlighet och att ta fram 

en handlingsplan mot våldsbejakande extremism.  

Motionärerna menar att det finns ett behov av en bredare policy mot rasism 

och främlingsfientlighet och nämner Mönsterås som ett gott exempel.  

Motionärerna menar också att en handlingsplan mot våldsbejakande 

extremism är nödvändig för att värna demokratin och att den bland annat ska 

innehålla åtgärder för att öka kunskapen, för att förebygga att individer 

ansluter sig och för att underlätta avhopp. Handlingsplanen ska också stärka 

strukturer för samverkan och åtgärder för att motverka grogrunder för det 

ideologiskt motiverade våldet.   

 

Vid dagens sammanträde redogör Patrik Kinnbom, utvecklingschef och 

Anders Degerman, enhetschef folkhälsa i ärendet.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att bifalla förslaget om att ta fram en policy mot rasism och 

främlingsfientlighet   



 

 

 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-30 
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Att bifalla förslaget om att kommunen tar fram en handlingsplan 

för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism 

Att  ge uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till 

policy mot rasism och främlingsfientlighet samt förslag till 

handlingsplan mot våldsbejakande extremism 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2017-05-16 § 123 

Tjänsteskrivelse, Anders Degerman, enhetschef folkhälsa 2017-03-17 Id 

56405 

Arbetsutskottets beslut 2017-03-28 § 93 

Motion inlämnad av samtliga partier, 2015-11-19 Id 49553 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Utvecklingsavdelningen 

Räddningstjänsten 

Kommunfullmäktiges gruppledare 

 

___________________ 

 



 
 

kommunstyrelseförvaltningen 

Håkan Westerback Anders Degerman 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2017-03-17  
Referens 

Diarienummer 

 
Id 

Idnummer  

 

 
 Kommunfullmäktige 

 

 

 
 

Svar på Motion om framtagande av policy mot 
främlingsfientlighet och handlingsplan för att 
värna demokratin mot våldsbejakande extremism 

Förslag till beslut 

Att bifalla förslaget om att ta fram en policy mot rasism 

och främlingsfientlighet   

Att bifalla förslaget om att kommunen tar fram en 

handlingsplan för att värna demokratin mot 

våldsbejakande extremism 

Att  ge uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag 

till policy mot rasism och främlingsfientlighet samt 

förslag till handlingsplan mot våldsbejakande 

extremism 

 

Sammanfattning av ärendet 

Företrädare för samtliga partier i kommunfullmäktige har skrivit en 

motion om att ta fram en policy mot rasism och främlingsfientlighet 

och att ta fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism.  

Motionärerna menar att det finns ett behov av en bredare policy mot 

rasism och främlingsfientlighet och nämner Mönsterås som ett gott 

exempel.  

Motionärerna menar också att en handlingsplan mot våldsbejakande 

extremism är nödvändig för att värna demokratin och att den bland 

annat ska innehålla åtgärder för att öka kunskapen, för att förebygga 

att individer ansluter sig och för att underlätta avhopp. 

Handlingsplanen ska också stärka strukturer för samverkan och 

åtgärder för att motverka grogrunder för det ideologiskt motiverade 

våldet.   

Ärendet 

Att arbeta mot rasism och främlingsfientlighet är en viktig faktor för 

att kommunens invånare ska känna trygghet. Mål för arbetet finns i 



Folkhälsoplanen 2015-2018 men kan behöva förstärkas och 

tydliggöras. I Folkhälsoplanen kan man läsa  

 Samtliga invånare i Vimmerby kommun ska känna sig trygga. 

 Offentliga miljöer ska upplevas som välkomnande. 

 Diskriminering och kränkningar får inte förekomma 

 

Området våldsbejakande extremism är till en del en ny företeelse där 

vi som kommun behöver mer kunskap och tydliga strukturer för 

tillvägagångssätt framför allt när det gäller att upptäcka och åtgärda. 

Vi tillhör redan ett nätverk kopplat till den Nationella samordnaren 

mot våldsbejakande extremism och vi har samverkansgrupper som har 

frågan på sin dagordning. Det vi behöver är en bredare förankring, fler 

med en generell kunskap och några med spetskompetens. Vi behöver 

också bättre strukturer för att upptäcka och vad som ska ske när man 

upptäcker.  

Uppdraget att arbeta fram ett förslag till policy mot rasism och 

främlingsfientlighet samt handlingsplan mot våldsbejakande 

extremism bör gå till kommunens säkerhetssamordnare Håkan 

Westerback samt kommunens brottsförebyggande samordnare Anders 

Degerman 

 

Finansiering 

Beslutet föranleder inga kostnader 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Utvecklingsavdelningen 

Räddningstjänsten 

 

 

 

 

Håkan Westerback 

Säkerhetssamordnare 

 

Anders Degerman 

Enhetschef folkhälsa och 
ungdomsverksamhet 
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2017-03-28 
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§ 93 Dnr 2015/000492 109 

Motion om framtagande av policy mot 
främlingsfientlighet och handlingsplan för att värna 
demokratin mot våldsbejakande extremism 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet. 

 

Sammanfattning 

Företrädare för samtliga partier i kommunfullmäktige har skrivit en motion 

om att ta fram en policy mot rasism och främlingsfientlighet och att ta fram 

en handlingsplan mot våldsbejakande extremism.  

Motionärerna menar att det finns ett behov av en bredare policy mot rasism 

och främlingsfientlighet och nämner Mönsterås som ett gott exempel.  

Motionärerna menar också att en handlingsplan mot våldsbejakande 

extremism är nödvändig för att värna demokratin och att den bland annat ska 

innehålla åtgärder för att öka kunskapen, för att förebygga att individer 

ansluter sig och för att underlätta avhopp. Handlingsplanen ska också stärka 

strukturer för samverkan och åtgärder för att motverka grogrunder för det 

ideologiskt motiverade våldet.   

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att delvis avslå motionen avseende att ta fram en policy mot 

rasism och främlingsfientlighet. 

 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att bifalla motionen avseende att kommunen tar fram en 

handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande 

extremism 

Att  Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram handlingsplanen. 

 

Tomas Peterson (M) yrkar att ärendet återremitteras.. 
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Beslutsgång 

Ordföranden finner att arbetsutskottet återremitterar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av samtliga partier, 2015-11-19 Id 55903 

Kommunfullmäktiges beslut § 287 2015-11-23 

Kommunstyrelsen beslut § 13 2016-01-12 

Tjänsteskrivelse, Anders Degerman, enhetschef folkhälsa, 2017-03-17, 

55903 

Beslutet skickas till 

Arbetsutskottet 

Utvecklingsavdelningen      

 

___________________ 

 



VIMMERBY 20151119 

Motion om framtagande av policy mot främlingsfientlighet och handlingsplan för att 
värna demokratin mot våldsbejakande extremism. 

Vi har uppmärksammat att kommunen saknar en policy mot främlingsfientlighet och rasism. 
Det finns en policy för att främja lika rättigheter och möjligheter hos Vimmerby kommun men 
den berör endast kommunens anställda. 

Vi ser ett behov av att ta fram en bredare policy mot främlingsfientlighet och har exempelvis 
inspirerats av Mönsterås kommun. Kommunen har ett ansvar att delta i arbetet mot 
främlingsfientlighet och fokus bör vara ett förhållningssätt som bygger på människors lika 
värde och respekt för olikheter. 

Samtidigt är det viktigt att värna demokratin på olika sätt. Därför behövs även en 
handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism liknade den som 
regeringen sjösatte 2011: http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2011/12/skr.-
20111244/ 

Handlingsplanen innehåller bland annat åtgärder för att öka kunskapen om våldsbejakande 
extremism, för att förebygga att individer ansluter sig till våldsbejakande extremistgrupper 
och för att underlätta avhopp för de som redan anslutit sig till sådana grupper. 
Vidare innehåller handlingsplanen åtgärder för att stärka strukturer för samverkan och 
åtgärder för att motverka grogrunderna för det ideologiskt motiverade våldet. 

Vi föreslår genom denna motion 

att kommunen tar fram en policy mot rasism och främlingsfientlighet 

att kommunen tar fram en handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande 
extremism 

().~.J) i (\c\ \ , .n t 
~~c_oL(~,-ej 

Inge:la Nilsson Nachtweij 
Centerparti r i Vimmerby 

~r:·· <-~--
flmm Alexandersson 

Fol~krtie. -iber~ae~-~/ 
~. ~-- " 

Mane Icliols)(P --
Nya Moderaterna 

tUt~fP~~t---.. ·--··-·· 
Gudrun Brunegård J 
Kristdemokraterna 
4(,~Lt iv~ 

Annika Fundin 

&~~::~-/ 
Kenneth B]~und 
Socialdemokraterna.--·-= 
/' ---=:·:·:·:-------.=-.------

?-::-~c·:? __ _ 
Lars Johansson 
Vänsterpartiet 
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Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-30 
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§ 140 Dnr 2016/000675 109 

Motion om att införskaffa rörelsespelet kinect till 
äldreboende i Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med socialnämndens förslag, 

kommunfullmäktige att motionen anses vara besvarad.  

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har remitterat en motion till socialnämnden om att 

införskaffa rörelsespelet Kinect till äldreboende i Vimmerby kommun. 

Socialnämndens uppdrag är att bereda motionen och att ta fram förslag till 

beslut. 

Motionen är inlämnad av Anneli Jakobsson (SD). Motionären skriver att 

TV-spel är inte bara för de yngre. Runt om i landet på olika äldreboenden 

finns det TV-spel med tillhörande rörelseenhet, Kinect, som innebär att man 

lever sig in i verkligheten och att man gör samma rörelse som TV-skärmen 

visar. 

Sverigedemokraterna yrkar att Vimmerby kommun snarast möjligt tar reda 

på vilka äldreboende som är intresserade av detta och att köpa/låna in en 

enhet med Kinect, därefter åka ut till de äldre för att pröva detta och om det 

slår väl ut, köpa in ett antal samt att eventuellt bjuda in ungdomar för att lära 

ut att spela så att de äldre kommer igång. 

Av socialchefens förslag till svar framgår att socialförvaltningen har redan 

två TV-spel inköpta varav det ena kan lånas av olika verksamheter. 

Verksamheterna får stöd till olika aktiviteter av aktivitetssamordnare. 

Skapande av nya aktiviteter eller inköp av utrustning för aktiviteter sker 

utifrån de behov som finns i verksamheten.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med socialnämndens förslag, 

kommunfullmäktige att motionen anses vara besvarad.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson, 2016-12-22, Id 54648 

Socialnämndens beslut § 33 2017-04-20 



 

 

 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-30 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Arbetsutskottets beslut 2017-05-16 § 125 

Beslutet skickas till 

Anneli Jakobsson 

Socialnämnden 

 

 

___________________ 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 
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  2017-04-20 

Socialnämnden 

 
 
Protokolljusterare 
 

 
 

 
 

 
 

 
Utdragsbestyrkning 

 

 

 

 

 

 

 

SN § 33 Diarienummer 2017/69  Kod 109 

 

Motion om att införskaffa rörelsespelet Kinect till äldreboende i 
Vimmerby kommun 
 
Socialnämndens beslut 

1. Socialförvaltningen har redan TV-spel som stimulerar rörelse. Socialnämnden 

föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen därmed är besvarad.  

 

2. Socialnämnden antar socialchef Anette Nilssons skrivelse som nämndens  

yttrande i ärendet. 

 

 
Ärendet 

Kommunfullmäktige har remitterat en motion till socialnämnden om att införskaffa 

rörelsespelet Kinect till äldreboende i Vimmerby kommun. Socialnämndens uppdrag 

är att bereda motionen och att ta fram förslag till beslut.  

 

Motionen är inlämnad av Anneli Jakobsson (SD). Motionären skriver att TV-spel  

är inte bara för de yngre. Runt om i landet på olika äldreboenden finns det TV-spel 

med tillhörande rörelseenhet, Kinect, som innebär att man lever sig in i verkligheten 

och att man gör samma rörelse som TV-skärmen visar.  

Sverigedemokraterna yrkar att Vimmerby kommun snarast möjligt tar reda på  

vilka äldreboende som är intresserade av detta och att köpa/låna in en enhet med 

Kinect, därefter åka ut till de äldre för att pröva detta och om det slår väl ut, köpa 

in ett antal samt att eventuellt bjuda in ungdomar för att lära ut att spela så att de  

äldre kommer igång.  

Av socialchefens förslag till svar framgår att socialförvaltningen har redan två  

TV-spel inköpta varav det ena kan lånas av olika verksamheter. Verksamheterna  

får stöd till olika aktiviteter av aktivitetssamordnare. Skapande av nya aktiviteter  

eller inköp av utrustning för aktiviteter sker utifrån de behov som finns i 

verksamheten. 

 

 
Underlag 

Beslut i kommunfullmäktige om remiss av motion samt motion inlämnad av  

Anneli Jakobsson (SD), Id 24487. 

Tjänsteskrivelse av socialchef Anette Nilsson. Id 24491. 

 

____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 

  Sammanträdesdatum  11 (23) 

  2017-04-20 

Socialnämnden 

 
 
Protokolljusterare 
 

 
 

 
 

 
 

 
Utdragsbestyrkning 

 

 
Protokollsutdrag lämnas till 

Kommunfullmäktige 

Diariet 

  



VIMMERBY KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Administrativa avdelningen 

2016 -12- 2 2 

Motion om att införskaffa rörelsespelet "kinect " ti ll äldreboende i Vimmerby Kommun 

Tv-spel är inte bara för de yngre. Runt om i landet på olika äldreboende finns det tv-spel med ti llhörande 
rörelseenhet, kinect s.om innebär att man lever sig in i verkligheten och att man gör samma rörelse som tv-skärmen 
visar. Det är stora fördelar med detta. Alla kan va ra med, även rullstorsburna och de som har rullator, den äldre 
känner sig inte isolerad, t ristessen bli r mindre, rörelseförmåga, minnet od motori ken tränas upp samt om man inte 
vill el ler kan gå ut pga då ligt väder, spelar man detta istä llet. l Strömsunds kommun har äldreboendet på Rossö center 
utmanat mel lanstadieelever på Tv-spel. Man har t ränat på fotboll och bo\-vling med X-box kfnect, en fysisk aktivitet 
som både ger motion och socia l gemenskap. Utmaningen kallades vem kan slå en pensionär och det är ver kligen 
nyttigt att barn umgås med äldre för att överbrygga generationsgränsen. Vad behövs då för detta? Jo, enheten X-box, 
X-box one el ler nintendo wii, kinectenhet samt spel som finns uneler kategorin sport, dans racing, äventyr för att bara 
nämna några. Enligt uppgift är Nintendo Wii att föredra då det är lättast att följa med i röre lserna 

Med anledning av ovanstående vill SD 

att Vimmerby !kommun snarast möj ligt tar reda på vilka äldreboende som är intresserade av detta och att köpa/ låna in 
en enhet med kinect, dä refter åka ut till de äldre för att pröva på detta och om det slå r väl ut, köpa in ett antal x 

att eventuellt bjuda in ungdomar för att lära ut att spela så de äldre kommer igång 

Vimmerby 21/12-16 

Sverigedemokraterna genom Anneli Jakobsson 

Anne li Jakobsson 

Kjell Jakobsson 

Sandar Högye 

Kerstin Högye 

Jimmy Rödin 



Ärende 

15



 

 

 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-30 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 141 Dnr 2015/000499 109 

Motion om att erbjuda halkskydd till äldre och 
rörelsehindrade 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med socialnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med motiveringen att inköp 

av halkskydd är individens ansvar och att kommunalt inköp tar försäljning 

från den lokala handeln. Det är heller inte ekonomiskt lämpligt att prioritera 

halkskydd till äldre framför lagstadgad verksamhet.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) har väckt motion om att erbjuda halkskydd till äldre 

och rörelsehindrade. I Vimmerby kommun bor det uppskattningsvis 3 500 

pensionärer i åldern 65+. Vintern är en mycket besvärlig årstid för många, 

framförallt äldre. Det innebär lidande för enskilda och enorma kostnader för 

samhället med halk-olyckor. 

Anneli Jakobsson (SD) yrkar att fullmäktige därför beslutar att erbjuda gratis 

halkskydd till alla över 65+ samt till rörelsehindrade i alla åldrar och om 

detta inte går föreslås kommunfullmäktige besluta att erbjuda halkskydd till 

kraftigt reducerat pris. 

Kommunfullmäktige beslutar därefter med ändring av kommunstyrelsens 

förslag att återremittera motionen till socialnämnden för att utreda frågan om 

gratis halkskydd för alla som har fyllt 65 år. 

Socialnämnden har ingen finansiering för gratis halkskydd. Om Vimmerby 

kommun väljer att införa det så ska det finansieras med ca 100 tkr per år. 

Kostnadsuppgiften utgår från om samma andel av personer över 65 år i 

Vimmerby som i Västervik hämtar halkskydd.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med socialnämnden, kommunfullmäktige 

besluta att avslå motionen med motiveringen att inköp av halkskydd är 

individens ansvar och att kommunalt inköp tar försäljning från den lokala 

handeln. Det är heller inte ekonomiskt lämpligt att prioritera halkskydd till 

äldre framför lagstadgad verksamhet.  



 

 

 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-30 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 49570 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 318 2015-12-14 

Kommunstyrelsens beslut KS § 12 2016-01-12 

Socialnämndens beslut SN § 99 2016-09-22 

Tjänsteskrivelse Anette Nilsson, socialchef, 2016-08-29 

Arbetsutskottets beslut KSAU § 227 2016-10-31 

Kommunstyrelsens beslut 2016-11-08, KS § 359 

Kommunfullmäktiges beslut § 248 2016-11-28 

Socialnämndens beslut § 34 2017-04-20 

Arbetsutskottets protokoll 2017-05-16 § 126 

Beslutet skickas till 

Anneli Jakobsson 

Socialnämnden 

 

 

___________________ 
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  2017-04-20 

Socialnämnden 

 
 
Protokolljusterare 
 

 
 

 
 

 
 

 
Utdragsbestyrkning 

 

 

 

 

 

 

 

SN § 34 Diarienummer 2016/40  Kod 109 

 

Motion om att erbjuda halkskydd till äldre – återremiss till 
socialnämnden 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med  

motiveringen att inköp av halkskydd är individens ansvar och att  

kommunalt inköp tar försäljning från den lokala handeln. Det är heller  

inte ekonomiskt lämpligt att prioritera halkskydd till äldre framför  

lagstadgad verksamhet. 

 

 
Ärendet 

Anneli Jakobsson (SD) har väckt motion om att erbjuda halkskydd till äldre och 

rörelsehindrade. I Vimmerby kommun bor det uppskattningsvis 3 500 pensionärer  

i åldern 65+. Vintern är en mycket besvärlig årstid för många, framförallt äldre.  

Det innebär lidande för enskilda och enorma kostnader för samhället med halk-

olyckor.  

Anneli Jakobsson (SD) yrkar att fullmäktige därför beslutar att erbjuda gratis 

halkskydd till alla över 65+ samt till rörelsehindrade i alla åldrar och om detta  

inte går föreslås kommunfullmäktige besluta att erbjuda halkskydd till kraftigt 

reducerat pris.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-12 att remittera motionen till social- 

nämnden. Socialnämnden antog 2016-09-22 ett yttrande av socialchef  

Anette Nilsson som nämndens remissvar och beslutade också att föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  

 

Kommunfullmäktige beslutar därefter med ändring av kommunstyrelsens  

förslag att återremittera motionen till socialnämnden för att utreda frågan  

om gratis halkskydd för alla som har fyllt 65 år.  

 

Socialnämnden har ingen finansiering för gratis halkskydd. Om Vimmerby  

kommun väljer att införa det så ska det finansieras med ca 100 tkr per år. 

Kostnadsuppgiften utgår från om samma andel av personer över 65 år i  

Vimmerby som i Västervik hämtar halkskydd. 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 
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  2017-04-20 

Socialnämnden 

 
 
Protokolljusterare 
 

 
 

 
 

 
 

 
Utdragsbestyrkning 

 

 
Underlag 

Beslut i kommunfullmäktige om återremiss av motion inlämnad av Anneli  

Jakobsson (SD), Id 24259. 

Tjänsteskrivelse av socialchef Anette Nilsson. Id 24570. 

 

____ 

 
Protokollsutdrag lämnas till 

Kommunfullmäktige 

Diariet 

  



 

 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2016-11-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KF § 248 Dnr 2015/000499  Kod 109 

Motion om att erbjuda halkskydd till äldre och 
rörelsehindrade 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med ändring av kommunstyrelsens förslag att 

återremittera motionen till socialnämnden för att utreda frågan om gratis 

halkskydd för alla som har fyllt 65 år.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) har väckt motion om att erbjuda halkskydd till äldre 

och rörelsehindrade. I Vimmerby kommun bor det uppskattningsvis 3 500 

pensionärer i åldern 65+. Vintern är en mycket besvärlig årstid för många, 

framförallt äldre. Det innebär lidande för enskilda och enorma kostnader för 

samhället med halkolyckor. 

 

Anneli Jakobsson (SD) yrkar att fullmäktige därför beslutar att erbjuda gratis 

halkskydd till alla över 65+ samt till rörelsehindrade i alla åldrar och om 

detta inte går föreslås kommunfullmäktige besluta att erbjuda halkskydd till 

kraftigt reducerat pris. Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-12 att remittera 

motionen till socialnämnden. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger socialnämndens och kommunstyrelsens 

förslag.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med socialnämndens förslag, 

kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

 

Deltagande i debatt 

Anneli Jakobsson (SD) 

Pia Young (V) 

Eva Berglund (S) 

 

Yrkanden 



 

 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2016-11-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Eva Berglund (S) yrkar med instämmande av Anneli Jakobsson (SD) på 

återremiss av motionen för att utreda frågan om gratis halkskydd för alla som 

har fyllt 65 år.  

 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att två förslag föreligger, varav ett återremissyrkande 

som ska avgöras först. 

 

Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och 

finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 49570 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 318 2015-12-14 

Kommunstyrelsens beslut KS § 12 2016-01-12 

Socialnämndens beslut SN § 99 2016-09-22 

Tjänsteskrivelse Anette Nilsson, socialchef, 2016-08-29 

Arbetsutskottets beslut KSAU § 227 2016-10-31 

Kommunstyrelsens beslut 2016-11-08, KS § 359 

 

 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

______________________________________ 

 



VIMMERBY ~MMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Administrativa avdelningen 

2015 -11- 3 o 
Dnr o{DIS'j '?9? :c ;: l<:n /(P; 
Id nr tittD-o 

~verlj~~~er~ 
/...,.{/ 

Motion om att erbjuda halkskydd till äldre och rörelsehindrade 

l Vimmerby kommun bor det uppskattningsvis ca 3500 pensionärer i åldern 65+. Vintern är en mycket 
besvärlig årstid för många, framförallt för äldre. Även om det sandas, skottas och saltas är det inte 
tillräckligt. Många äldre menar att rädslan för att halka begränsar deras vardagsrörlighet. Det blir svårt 
att ta sig till affären och träffa familj och vänner, vilket inverkar negativt på livskvaliteten. Man kan heller 
inte komma ifrån att ju äldre man blir desto skörare är kroppen och när olyckan är framme drabbas 
därför den äldre oftast mycket svårare. Återhämtningen kan ta mycket lång tid och för en del kan 
halkolyckan innebära ett livslångt vårdbehov. Förutom svårt lidande så innebär detta enorma kostnader 
för samhället. Med anledning av detta yrkas att kommunstyrelsen får i uppdrag 

Att erbjuda gratis halkskydd till alla över 65+ samt till rörelsehindrade i alla åldrar och om detta inte går 

Att erbjuda halkskydd till kraftigt reducerat pris 

Vimmerby 30/11-15 

Sverigedemokraterna Anneli Jakobsson 



Ärende 

16



 

 

 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-30 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 142 Dnr 2017/000103 109 

Motion om att införa social tjänstehund 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med socialnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med motiveringen att det inte 

finns ekonomiska möjligheter att prioritera detta.  

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av Sandor Högye (SD) 

m fl om att införa social tjänstehund. Motionärerna skriver att det blir allt 

vanligare med social tjänstehund inom äldreomsorg och skola. Att ofta träffa 

en hund påverkar hälsan positivt.  Naturligtvis måste hundfria zoner inrättas 

för de som är hundrädda och allergiker, men kan andra kommuner införa 

detta, kan motionärerna inte se varför Vimmerby kommun inte kan. 

Med denna motion yrkar motionärerna att kommunfullmäktige ger 

socialnämnden i uppdrag att ta kontakt med andra kommuner som infört 

detta, t ex Västervik för att därigenom få kunskap om vad det innebär och att 

efter detta och där det bedöms lämpligt inför sociala tjänstehundar inom 

äldreomsorgen i kommunal regi.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med socialnämnden, kommunfullmäktige 

besluta att avslå motionen med motiveringen att det inte finns ekonomiska 

möjligheter att prioritera detta.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Sandor Högye (SD) m fl, Id 55205 

Kommunfullmäktiges beslut § 36 2017-02-27 

Socialnämndens beslut § 32 2017-04-20 

Arbetsutskottets protokoll 2017-05-16 § 127 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Sandor Högye 

 

___________________ 
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  2017-04-20 

Socialnämnden 

 
 
Protokolljusterare 
 

 
 

 
 

 
 

 
Utdragsbestyrkning 

 

 

 

 

 

 

 

SN § 32 Diarienummer 2017/89  Kod 109 

 

Motion om att införa social tjänstehund  
 
Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med  

motiveringen att det inte finns ekonomiska möjligheter att prioritera  

detta. 

 

 
Ärendet 

Socialnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att bereda en motion om 

social tjänstehund och att ta fram förslag till beslut.  

 

Motionen är inlämnad av Sandor Högye (SD). Motionärerna skriver att det blir  

allt vanligare med social tjänstehund inom äldreomsorg och skola. Att ofta träffa  

en hund påverkar hälsan positivt. Naturligtvis måste hundfria zoner inrättas för  

de som är hundrädda och allergiker, men kan andra kommuner införa detta, kan 

motionärerna inte se varför Vimmerby kommun inte kan.  

 

Med denna motion yrkar motionärerna att kommunfullmäktige ger socialnämnden  

i uppdrag att ta kontakt med andra kommuner som infört detta, t ex Västervik för  

att därigenom få kunskap om vad det innebär och att efter detta och där det bedöms 

lämpligt inför sociala tjänstehundar inom äldreomsorgen i kommunal regi.  

 

 
Underlag 

Beslut i kommunfullmäktige om uppdrag till socialnämnden om att bereda  

motion samt motion inlämnad av Sandor Högye (SD) m.fl. Id 24604. 

 

____ 

 
Protokollsutdrag lämnas till 

Kommunfullmäktige 

Diariet 

  



~perij~~aferM 
/' .... {/ 

Motion om att införa social tjänstehund 

VIMMERBY KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Administrativa avdelningen 

zo17 -oz- 2 7 

Sociala tjänstehundar blir allt vanligare inom äldreomsorg och skola . Att ofta få träffa en hund påverkar 
hälsan positivt. När man klappar en hund minskar stressen som kan uppkomma i samband med 
krissituationer eller sorg. Känslan av ensamhet och depression minskar också. Många äldre upplever en 
förlust i samband med en flytt till ett äldreboende och det är bevisat att en hund kan hjälpa till vid dessa 
förändringar och det är väl känt att en hund har en lugnande och läkande effekt. En kvinna som drabbats 
av en svår streke med förlamning i arm och hand som följd kunde inte räta ut sina fingrar men tack vare 
hunden som satt där så troget vid hennes sida, kunde hon sakta med små framsteg pilla ut godiset ur 
påsen med pincettgrepp och ge hunden belöningen, för vem kan motstå bedjande ögon . De äldre har 
något att se fram emot och vardagen har fått en mening. Bland dementa är effekterna av en social 
tjänstehund särskilt tydliga. Flera försök visar att oro och effektutbrott minskar vilket också gör att 
medicineringen kan minska när dementa umgås med djur. Även personal vittnar om att livskvaliteteten 
ökar för såväl boende som personal. Naturligtvis måste hundfria zoner inrättas för de som är hundrädda 
och allergiker men kan andra kommuner införa detta, kan vi inte se varför Vimmerby kommun inte kan. 
Det gäller alltså inte att schasa omkring hunden mellan avdelningar utan det ska vara förutbestämda 
fasta möten. 

Med denna motion yrkar sverigedemokraterna att kommunfullmäktige ger i uppdrag till socialnämnden 

att ta kontakt med andra kommuner som infört detta, tex Västervik för att därigenom få kunskap om vad 
det innebär och efter detta 

att där det bedöms lämpligt införa sociala tjänstehundar inom äldreomsorgen i kommunal regi 

Sverigedemokraterna 31/1-17 



Ärende 

17
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Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
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2017-05-30 
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§ 143 Dnr 2016/000629 109 

Motion - Barnomsorg på obekväma tider 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.  

 

Sammanfattning 

Lars Johansson (V) har genom motion väckt frågan om barnomsorg på 

obekväma tider. Lars Johansson (V) skriver att barnomsorgen i Vimmerby 

kommun lider av en demokratisk orättvisa då den idag styrs utifrån arbetstid 

och inte utifrån faktiska behov av barnomsorg. Föräldrar som arbetar 

vardagar måndag till fredag tillgodoses alltid, medan arbetstider på kvällar, 

nätter och helger aldrig tillgodoses. Det gör att hela yrkesgrupper 

diskrimineras och särbehandlas. En stor del av de som tvingas till kvälls- 

helgs- eller nattarbete arbetar dessutom i kommunens egna verksamheter. 

Ändå erbjuder inte Vimmerby kommun idag våra medborgare rätt till 

barnomsorg de tider man jobbar, vilket borde vara en självklarhet. Lars 

Johansson (V) yrkar att fullmäktige beslutar att barnomsorg på obekväm 

arbetstid införs i Vimmerby kommun och att i Vimmerby kommun ska 

grundläggande samhällsservice var lika för alla kommuninvånare utifrån var 

och ens behov.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med barn- och utbildningsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med motiveringen att det i 

nuvarande ekonomiska läge och platsbrist i förskolan inte finns utrymme för 

utökning med barnomsorg på obekväm arbetstid. 

 

Lis-Astrid Andersson (S) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller motionen.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Lars Johansson (V), Id 54246 

Kommunfullmäktiges beslut § 295 2016-12-19 



 

 

 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-30 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut § 59 2017-04-19 

Arbetsutskottets beslut 2017-05-16 § 128 

Beslutet skickas till 

Lars Johansson 

Barn- och utbildningsnämnden      

 

 

___________________ 

 



     SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  8 (30) 

   Sammanträdesdatum 

   2017-04-19 

Barn- och utbildningsnämnden 

 
 
Protokolljusterare 
 

 
 

 
 

 
 

 
Utdragsbestyrkning 

 

 

 

 

 

 

BUN § 59 Dnr 2017/21/109 

Motion: Barnomsorg på obekväma tider 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut för kommunstyrelsen är att det 

med nuvarande ekonomiska läge och platsbrist i förskolan inte finns utrymme för 

utökning med barnomsorg på obekväm arbetstid och därmed avslå motionen.  

 
Ärendet  

Bakgrund 

I en motion, Barnomsorg på obekväma tider (Dnr 2016/000629/109), till 

kommunfullmäktige har frågan väckts om barnomsorg på obekväma tider. I 

motionen, ställd av V, lyfts fram att barnomsorgen i Vimmerby kommun inte är 

rättvis då föräldrar som har behov av barnomsorg på dagtid måndag till fredag får 

det medan de föräldrar som arbetar kvällar, nätter och helger inte har tillgång till 

barnomsorg på obekväma tider. I motionen skrivs att barnomsorg på obekväm 

arbetstid är en jämställdhetsfråga.  Kommunfullmäktige beslutade vid 

sammanträde den 19 december 2016 att remittera motionen Barnomsorg på 

obekväma tider till kommunstyrelsen för beredning. Av kommunstyrelsen har 

barn- och utbildningsnämnden fått i uppdrag att bereda och ta fram förslag till 

beslut i frågan. 

 

Aktuell situation 

Frågan om barnomsorg på obekväma arbetstider har prövats 2015 då med 

utgångspunkt i motionen Rättvis barnomsorg (Dnr 2014/227). 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-22 att avslå motionen med motiveringen 

att det med kommunens nuvarande ekonomiska läge inte finns utrymme för 

utökning med barnomsorg på obekväm arbetstid. Politikens avsikt är på sikt att 

återuppta frågan. 

 

Kommunerna är inte skyldiga att erbjuda omsorg på obekväm tid, men skollagen 

anger att kommunerna ska sträva efter att erbjuda detta (skollagen 25 kap. 5§)  

SKL (Sveriges kommuner och landsting) skriver på bloggen SKL:s skolblogg att 

”kommunerna ska sträva efter att erbjuda” omsorg på obekväm tid. 

 

Idag råder platsbrist i förskolorna i Vimmerby kommun och barn- och 

utbildningsnämnden beslutade 2017-03-22 (Dnr 2017/68/714) om 

intagningsstopp. Arbete pågår med att få till utökning av antalet lokaler och att 

rekrytera medarbetare för att kunna erbjuda platser i förskolan så fort som möjligt.   

 

 

 



     SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  9 (30) 

   Sammanträdesdatum 

   2017-04-19 

Barn- och utbildningsnämnden 

 
 
Protokolljusterare 
 

 
 

 
 

 
 

 
Utdragsbestyrkning 

 

 

 

Bedömning 

Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är att det med nuvarande 

ekonomiska läge och platsbrist i förskolorna i kommunen inte finns utrymme för 

en utökning av verksamheten med omsorg på obekväm arbetstid. Politikens 

ambition är att på sikt återuppta frågan.  
 
Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Id 22047. 

Sveriges Kommuner och Landstings skolblogg, http://skolblogg.sklblogg.se/ 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut KSAU § 8, 2017-01-17. 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 295, 2016-12-19. 

Motion inlämnad av Lars Johansson (V), Id 21528. 

 

______ 
  

Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsen   

  

  

http://skolblogg.sklblogg.se/


VIMMERBY KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Administrativa avdelningen 

2016 -12- o 2 

r 

161201 

r 
t i 

o 

Barnomsorgen i Vimmerby kommun lider av en demokratisk orättvisa. 
Istället för att det faktiska behovet av barnomsorg tillåts styra verksamheten så 
styrs den idag utifrån arbetstid. Föräldrar som arbetar vardagar måndag till 

fredag och på lqmtorstider tillgodoses alltid, medan arbetstider kvällar, nätter 
och helger aldrig tillgodoses. Det gör att hela yrkesgrupper diskrimineras och 
särbehandlas. skiftarbetare i industri, omsorgspersonal, personal inom turism 
och restaurang saknar tillgång till barnomsorg utifrån behov då de arbetar på 
obekväma arbetstider. 

En stor del av de som tvingas till kvälls-, helgs- och nattarbete arbetar dessutom 
i kommunens egna verksamheter. Ändå erbjuder inte Vimmerby kommun idag 
våra medborgare rätt till barnomsorg de tider man jobbar, vilket borde vara en 
självklarhet. Istället hänvisas vår personal tilllösningar som hänger på att släkt 
och familj ställer upp, eller privat barnpassning betalad ur egen ficka. 

Ett privat socialt nätverk blir ett måste för barnfamiljer som vill arbeta i 
kommunen, och omöjliggör i vissa fall att söka arbete i Vimmerby. Precis som 
andra kommuner har Vimmerby idag stora problem att rekrytera personal till 
våra verksamheter. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare heter det, men för att 
lyckas med det är självklart ett grundkrav att kommunen erbjuder tillräcklig 
service för att möjliggöra att alla sökande ens kan utförajobbet med tanke på 
familjesituation. Idag gör inte kommunen det. Också det privata näringslivet 
med till exempel skiftsarbete, hotell och restaurang får lättare att rekrytera 
personal med barnomsorg på obekväma tider. 

Inte minst är barnomsorg på obekväma arbetstider enjämställdhetsfråga. 
Avsaknad av barnomsorg begränsar kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden, 
framför allt för ensamstående mammor. En kvinna ska inte vara bunden till vare 
sig släkt eller en man för att klara såväl försörjning som föräldraskap. Menar vi 
allvar med jämställdhet ska det offentliga erbjuda det stöd och den service även 
ensamstående behöver för att leva ett självständigt liv. 

Därför yrkar vi att fullmäktige beslutar: 
Att barnomsorg på obekväm arbetstid införs i Vimmerby kommun. 
Att i Vimmerby kommun skall grundläggande samhällsservice vara lika 
för alla kommuninvånare, utifrån var och ens behov. 

För Vänsterpartiet: 
..•. .-.-·-······---.... 

. /···-·· t:(d;~:.~ ----·-·---_ _..l-__ ...__ ~.---···"-;:?"' - ........ 
<:...-~ .. -

Lars Johansson 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-30 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 144 Dnr 2016/000501 109 

Motion om mångkulturellt bokslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har genom motion väckt frågan om att göra ett 

mångkulturellt bokslut. Motionärerna skriver att vi idag vet vad en vårdplats 

och skola kostar. Vi kan ta reda på kommunalrådens löner och vad skolans 

datorer är budgeterade till och vi diskuterar kostnader för idrottsföreningars 

bidrag. För det mesta redovisar kommunen kostnader, men när vi kommer 

till invandringspolitiken och kostnader till det området är det stopp. Men är 

det inte rätt att medborgarna i Vimmerby kommun får reda på hur 

fördelningen av skattepengar påverkar dem, oavsett var man lägger 

pengarna? 

När vi nu tar på oss ett så stort ansvar som det innebär att ta emot invandrare 

är det viktigt att se till att de kan komma in i samhället utan att hamna i 

segregation och utanförskap.  Om invandringen på riktigt innebär en 

ekonomisk vinning för Vimmerby kommun innebär den här motionen en 

chans att bevisa det genom att bifalla motionen. 

Sverigedemokraterna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att under innevarande mandatperiod och även 

under nästa, upprätta dokument som ska redogöra kostnader för mottagande 

av asylsökande, nyanlända, anhöriginvandrare och ensamkommande 

ungdomar som är kopplat till kommunens avtal med Migrationsverket, detta 

för att fastställa vad det får för konsekvenser och kostnader för Vimmerby 

kommuns invånare och skattebetalare.  

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

besluta att avslå motionen.  



 

 

 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-30 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Sandor Högye (SD), Kerstin 

Högye (SD) och Jimmy Rödin (SD), Id 53158. 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 208 2016-09-26 

Arbetsutskottets beslut 2016-10-31 § 233 

Beslutet skickas till 

Jimmy Rödin 

 

___________________ 

 



 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2016-10-31 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KSAU § 233 Dnr 2016/000501 109 

Motion om mångkulturellt bokslut- remittering 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

besluta att avslå motionen.  

 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har genom motion väckt frågan om att göra ett 

mångkulturellt bokslut. Motionärerna skriver att vi idag vet vad en vårdplats 

och skola kostar. Vi kan ta reda på kommunalrådens löner och vad skolans 

datorer är budgeterade till och vi diskuterar kostnader för idrottsföreningars 

bidrag. För det mesta redovisar kommunen kostnader, men när vi kommer 

till invandringspolitiken och kostnader till det området är det stopp. Men är 

det inte rätt att medborgarna i Vimmerby kommun får reda på hur 

fördelningen av skattepengar påverkar dem, oavsett var man lägger 

pengarna? 

När vi nu tar på oss ett så stort ansvar som det innebär att ta emot invandrare 

är det viktigt att se till att de kan komma in i samhället utan att hamna i 

segregation och utanförskap.  Om invandringen på riktigt innebär en 

ekonomisk vinning för Vimmerby kommun innebär den här motionen en 

chans att bevisa det genom att bifalla motionen. 

Sverigedemokraterna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att under innevarande mandatperiod och även 

under nästa, upprätta dokument som ska redogöra kostnader för mottagande 

av asylsökande, nyanlända, anhöriginvandrare och ensamkommande 

ungdomar som är kopplat till kommunens avtal med Migrationsverket, detta 

för att fastställa vad det får för konsekvenser och kostnader för Vimmerby 

kommuns invånare och skattebetalare.  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Sandor Högye (SD), Kerstin 

Högye (SD) och Jimmy Rödin (SD), Id 53158. 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 208 2016-09-26 



 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2016-10-31 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________________ 
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Motion om mångkulturellt bokslut 

Vi vet idag vad en vårdplats och skola kostar. Vi kan ta reda på kommunalrådens löner och vad skolans 
datorer är budgeterat till och vi diskuterar kostnader för idrottsföreningars bidrag. 

För det mesta redovisar kommunen kostnader men när vi kommer till invandringspolitiken och 
kostnader till området är det stopp. Då går det plötsligt inte att räkna ut kostnader eller ens är tillåtet att 
ställa frågan . Men är det inte rätt att medborgarna i Vimmerby kommun får reda på hur fördelningen av 
skattepengar påverkar dem, oavsett var man lägger pengarna? 

När vi tar på oss ett så stort ansvar som det innebär att ta emot invandrare är det viktigt att se till att de 
kan komma in i samhället utan att hamna i segregation och utanförskap. Arbetslösheten är större för 
invandrare vilket delvis är orsakat av deras eventuella tidigare utbildning som inte är anpassat efter 
svenska förhållanden. Brister i språket och kulturella skillnader bidrar till svårigheter att komma in i 
arbetslivet. Kostnader för lägre arbetsgivaravgifter, SFI-studier, tolkningsbehov, ökade vårddagar inom 
sjukvården är delar av följderna av dagens invandringspolitik. Ingen mår bra av att leva på bidrag. Vi 
känner inte till storleken på intäkterna men vi är övertygade om att de inte överstiger utgifterna för 
Vimmerby kommun, trots generösa bidrag från skattebetalarna. 

Om invandringen på riktigt innebär en ekonomisk vinning för Vimmerby kommun innebär den här 
motionen en chans att bevisa det genom att bifalla motionen. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att 

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att under innevarande mandatperiod 
och även under nästa, upprätta dokument som ska redogöra kostnader för mottagandet av asylsökande, 
nyanlända, anhöriginvandrare och ensamkommande ungdomar som är kopplat till kommunens avtal 
med Migrationsverket, detta för att fastställa vad det får för konsekvenser och kostnader för Vimmerby 
kommuns invånare och skattebetalare 

Vimmerby 21/9-16 

Sverigedemokraterna / Anneli Jakobsson /~~-4; 

~}~ilo&P 
terJ 1m /!'Il u 
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Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum 

2017-05-30 
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§ 145 Dnr 2016/000349 109 

Motion om interpellationssvar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen 

genom att besluta att interpellationssvar bör skickas ut i samband med 

kungörelsen till det sammanträde då interpellationssvar lämnas.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) har genom motion väckt frågan om när 

interpellationssvar ska lämnas in. Enligt arbetsordningen för fullmäktige ska 

svaret vara interpellanten tillhanda senast dagen innan fullmäktigemötet. 

Detta är alldeles för sent då man vill vara förberedd för att det ska bli en bra 

debatt. De flesta partier har sitt gruppmöte ett par dagar eller några dagar 

innan fullmäktige för att man i gruppen ska kunna diskutera och förbereda 

mötet på ett bra sätt. Sverigedemokraterna yrkar att interpellationssvar ska 

skickas ut i samband med kungörelsen. 

 

Kommunstyrelsen beslutade § 333 2016-10-18 att avslå motionen. Med 

anledning av kommunstyrelsens beslut § 332 2016-10-18 togs motionen upp 

i arbetsutskottet § 148 2017-05-23 för ytterligare beredning.  

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen 

genom att besluta att interpellationssvar bör skickas ut i samband med 

kungörelsen till det sammanträde då interpellationssvar lämnas.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 51875. 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-05-30, KF § 150. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-06-30, KSAU § 136. 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2016-09-20, Id 53097 

Arbetsutskottets beslut § 204 2016-10-10 

Kommunstyrelsens beslut § 333 2016-10-18 

Arbetsutskottets beslut § 148 2017-05-23 
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Beslutet skickas till 

Anneli Jakobsson 

Therese Jigsved, kanslijurist 

 

___________________ 
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Administrativa avdelningen 
Therese Jigsved 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2016-09-20  
Referens 

VIMKS 2016/000349/109  

 
Id 

53097  

 

 

 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  
 
Kommunstyrelsen 

 

Motion om interpellationssvar 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen 

genom att besluta att interpellationssvar bör skickas ut i samband med 

kungörelsen till det sammanträde då interpellationssvar lämnas. 

  

Sammanfattning av motionen 

Anneli Jakobsson (SD) har genom motion väckt frågan om när interpellationssvar 

ska lämnas in. Enligt arbetsordningen för fullmäktige ska svaret vara 

interpellanten tillhanda senast dagen innan fullmäktigemötet. Detta är alldeles för 

sent då man vill vara förberedd för att det ska bli en bra debatt. De flesta partier 

har sitt gruppmöte ett par dagar eller några dagar innan fullmäktige för att man i 

gruppen ska kunna diskutera och förbereda mötet på ett bra sätt. 

Sverigedemokraterna yrkar att interpellationssvar ska skickas ut i samband med 

kungörelsen. 

 

Ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera ärendet till administrativa 

avdelningen för beredning och framtagande av förslag till beslut. 

Interpellation är en form av kontrollmedel över nämnderna som får ställas av 

fullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare. Syftet med interpellationen är 

att initiera en debatt i fullmäktige och vid en interpellationsdebatt får alla 

tjänstgörande beslutsfattare delta.  

Ämnet för interpellationen ska falla inom den kommunala kompetensen och 

interpellationer bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för 

kommunen, vilket framgår av 5 kap 49 § kommunallagen. Uteslutna från 

interpellationsområdet är allmänpolitiska frågor samt ärenden som rör 

myndighetsutövning mot enskild.  

Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll med motivering och fullmäktige 

beslutar utan föregående överläggning om interpellationen får ställas enligt 5 kap 

50-51§§.  

Det finns ingen svarsplikt vad gäller interpellationer och därför finns regler i 

arbetsordningen om när en interpellation bör besvaras och när ett 

interpellationssvar bör vara interpellanten tillhanda.  

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/
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Lämnas ett interpellationssvar ska det vara skriftligt och det är rimligt att 

ledamöterna får ta del av svaret innan det tas upp på sammanträdet och debatteras. 

Den som ställt interpellationen bör få ta del av svaret tidigare än övriga ledamöter 

för att kunna förbereda sig. Därför finns det med en skrivelse i arbetsordningen 

om att interpellationssvar bör lämnas till den som ställt interpellationen dagen 

före den sammanträdesdag så svaret ska lämnas.  

I Vimmerby kommuns arbetsordning finns också en regel om att en interpellation 

kan för snabbare handläggning lämnas in senast dagen innan kungörelsen skickas. 

Då kan interpellationen och svaret hanteras vid samma sammanträde under 

förutsättning att fullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och under 

förutsättning att den som interpelleras också har möjlighet att delta och svara. 

Denna skrivning kom till för att interpellationer ska kunna användas för aktuella 

frågor.  

Vid normal hantering ställs interpellationen vid ett sammanträde och svar lämnas 

vid nästkommande sammanträde. I de allra flesta fall deltar eller får den som 

interpellationen riktas mot information om interpellationen redan när 

interpellationen ställs. Den som svarar på interpellationen får i de allra flesta fall 

ca två veckor på sig att ta fram ett svar om svaret bör skickas ut i samband med 

kungörelsen.  

Det är en fördel om handlingar som ska hanteras av fullmäktige kan skickas ut i 

god tid för att ledamöterna och ersättarna ska kunna sätta sig in i ärendena. 

Bedömningen är därför att det är positivt för fullmäktige att införa att 

interpellationssvar bör skickas ut i samband med kungörelsen till det 

sammanträde då interpellationssvar lämnas istället för dagen innan sammanträdet. 

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 51875. 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-05-30, KF § 150. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-06-30, KSAU § 136.  

 

 

Therese Jigsved 

Kanslijurist  

 

mailto:kommun@vimmerby.se
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KS § 333 Dnr 2016/000349 109 

Motion om interpellationssvar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.   

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) har genom motion väckt frågan om när 

interpellationssvar ska lämnas in. Enligt arbetsordningen för fullmäktige ska 

svaret vara interpellanten tillhanda senast dagen innan fullmäktigemötet. 

Detta är alldeles för sent då man vill vara förberedd för att det ska bli en bra 

debatt. De flesta partier har sitt gruppmöte ett par dagar eller några dagar 

innan fullmäktige för att man i gruppen ska kunna diskutera och förbereda 

mötet på ett bra sätt. Sverigedemokraterna yrkar att interpellationssvar ska 

skickas ut i samband med kungörelsen.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

besluta att bifalla motionen genom att besluta att interpellationssvar bör 

skickas ut i samband med kungörelsen till det sammanträde då 

interpellationssvar lämnas. 

 

Tomas Peterson (M) yrkar avslag till motionen med motiveringen till 

föregående beslut KS § 322 Motion om att snabba upp besvarandet av 

interpellationer.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 51875. 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-05-30, KF § 150. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-06-30, KSAU § 136. 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2016-09-20, Id 53097 

Arbetsutskottets beslut KSAU § 204 2016-10-10 

Beslutet skickas till 

Anneli Jakobsson (SD) 

___________________ 



VIMMERBY f<iOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Administrativa avdelningen 

2016 . -05- 3 o 
Dnr '\{2 0/ b /3'-tc; ~ D -pla10'f 

~~~verljfff:'ff/Jlfenw/ 
/v··-:...1 

Id nr .,Dff'f5" 

Motion om interpellationssvar 

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige 5 kap, 36§, när en ledamot har lämnat in en 

interpellation, ska svaret vara interpellanten tillhanda senast dagen innan kommunfullmäktigemötet. 

Detta är alldeles för sent, då man vill, för att det ska bli en bra debatt, vara förberedd. De flesta partier 

har sitt gruppmöte ett par dagar eller några dagar innan fullmäktige, för att man i gruppen ska kunna 

diskutera och förbereda mötet på ett bra sätt. Därför yrkar vi på 

Att interpellationssvaret ska skickas ut i samband med kungörelsen 

Vimmerby 30/5 2016 

Anneli Jakobsson Sverigedemokraterna 
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§ 146 Dnr 2016/000198 109 

Motion om att snabba upp besvarandet av 
interpellationer 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

Reservationer 

Magnus Gustafsson (M), Peter Fjällgård (V) Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

och Bo Svensson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Magnus 

Gustavssons (M) yrkande.  

 

Sammanfattning 

En interpellation är en fråga från en enskild ledamot i en folkvald 

församling. Den riktar sig till en person som har ett särskilt ansvar för ett 

verksamhetsområde, vanligtvis ordföranden i en nämnd eller styrelse. 

Interpellationen är ett sätt att lyfta frågor av viss aktualitet och är också ett 

sätt för oppositionen att få fördjupad kunskap om olika kommunal frågor. 

Det är också ett redskap för oppositionen att följa och granska hur 

majoriteten arbetar med olika frågor. Det har inträffat flera gånger att det har 

dröjt flera månader innan en interpellation har besvarats. 

Gudrun Brunegård (KD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att justera 

kommunfullmäktiges arbetsordning så att det framgår att en 

reglementsinlämnad interpellation ska besvaras senast under det 

sammanträde som följer närmast efter inlämnandet, med enda undantag ifall 

interpellanten själv blir förhindrad att närvara samt att den person 

interpellationen ställts till kan överlåta besvarandet till någon annan lämpad 

förtroendevald för att svaret inte ska bli fördröjt. 

 

Kommunstyrelsen beslutade § 332 2016-10-18 att bifalla motionen. 

Kommunfullmäktiges presidium avsåg inte att behandla ärendet med 

motivering att kommunstyrelsens förslag inte är förenligt med 

kommunlagen. Arbetsutskottet beslutade § 149 2017-05-23 att avslå 

motionen. 
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Vid dagens sammanträde redogör Therese Jigsved, kanslijurist i ärendet.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

 

Magnus Gustafsson (M) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång 

Två förslag föreligger. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner 

att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

 

Magnus Gustafsson (M) begär votering. 

 

Ordförande finner, efter votering, att kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag. 

 

Ja står för bifall till arbetsutskottets förslag (avslag till motionen) 

Nej står för bifall till Magnus Gustafssons (M) förslag (bifall till motionen) 

Omröstningsresultat 

 

Ja står för bifall till arbetsutskottets förslag (avslag till motionen) 

Nej står för bifall till Magnus Gustafssons (M) förslag (bifall till motionen) 

 

Helen Nilsson (S) Ja 

Magnus Gustafsson (M) Nej 

Claes Wetterström (M) Ja 

Kenneth Björklund (S) Ja 

Lis-Astrid Andersson (S) Ja 

Peter Fjällgård (V) Nej 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) Nej 

Bo Svensson (C) Nej 

Tomas Peterson (M) Ja 

 

Antal Ja 5 

Antal Nej 4 

Protokollsanteckning 

Magnus Gustafsson (M) lämnar in följande protokollsanteckning: 

Jag reserverar mig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för bifall till 

motionen med följande motiv. 
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En enskild ledamot i fullmäktige har två möjligheter att rikta strålkastarljuset 

och uppmärksamma fullmäktige på en fråga som hen vill veta mera om, 

debattera, kritisera, undersöka/finna stöd för alternativ politik, syna i 

sömmarna, väcka opinion för/emot, stämma av egen information mot 

ansvarigt kommunalråd/ordförande i nämnd sakupplysningar, ge ansvarigt 

kommunalråd/ordförande i nämnd en chans att berätta/informera om/förklara 

sig i angiven fråga. 

De två möjligheterna är vid fullmäktige ställa en Fråga, eller att inför 

fullmäktige skriva en Interpellation. Detta ärende handlar om verktyget 

Interpellation. 

Jag ansluter mig till fullo i motionärens två att-satser, och vill på detta sätt 

stärka varje enskild fullmäktigeledamots rätt att inom rimlig tid få sin 

interpellation besvarad i fullmäktige och genom dessa skärpta krav på 

ansvarigt kommunalråd/nämnds ordförande/motsvarande uppdrag stimulera 

till en aktuell och rapp politisk debatt i ett öppet och berikande klimat i 

fullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Gudrun Brunegård (KD), Id 50830. 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-21, KF § 71. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-04-25, KSAU § 70. 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2016-09-21, Id 53101 

Arbetsutskottets beslut § 203 2016-10-10 

Kommunstyrelsens beslut § 332 2016-10-18 

Arbetsutskottets beslut § 149 2017-05-23 

Beslutet skickas till 

Gudrun Brunegård 

 

___________________ 

 



 

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

Telefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun@vimmerby.se Webbplats: www.vimmerby.se 

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

 
 
Administrativa avdelningen 
Therese Jigsved 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2016-09-21  
Referens 

VIMKS 2016/000198/109  

 
Id 

53101  

 

 

 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  
 
Kommunstyrelsen 

 

Motion om att snabba upp besvarandet av interpellationer 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

  

Sammanfattning av motionen 

En interpellation är en fråga från en enskild ledamot i en folkvald församling. Den 

riktar sig till en person som har ett särskilt ansvar för ett verksamhetsområde, 

vanligtvis ordföranden i en nämnd eller styrelse. Interpellationen är ett sätt att 

lyfta frågor av viss aktualitet och är också ett sätt för oppositionen att få fördjupad 

kunskap om olika kommunal frågor. Det är också ett redskap för oppositionen att 

följa och granska hur majoriteten arbetar med olika frågor. Det har inträffat flera 

gånger att det har dröjt flera månader innan en interpellation har besvarats.  

Gudrun Brunegård (KD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att justera 

kommunfullmäktiges arbetsordning så att det framgår att en reglementsinlämnad 

interpellation ska besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter 

inlämnandet, med enda undantag ifall interpellanten själv blir förhindrad att 

närvara samt att den person interpellationen ställts till kan överlåta besvarandet 

till någon annan lämpad förtroendevald för att svaret inte ska bli fördröjt. 

  

Ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till 

administrativa avdelningen för beredning och framtagande av förslag till beslut. 

Interpellation är en form av kontrollmedel över nämnderna som får ställas av 

fullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare. Syftet med interpellationen är 

att initiera en debatt i fullmäktige. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll 

med motivering och fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om 

interpellationen får ställas enligt 5 kap 50-51§§.  

Vid normal hantering ställs interpellationen vid ett sammanträde och svar lämnas 

vid nästkommande sammanträde. I Vimmerby kommuns arbetsordning finns en 

regel om att en interpellation kan för snabbare handläggning lämnas in senast 

dagen innan kungörelsen skickas. Då kan interpellationen och svaret hanteras vid 

samma sammanträde under förutsättning att fullmäktige beslutar att den får ställas 

och under förutsättning att den som interpelleras också har möjlighet att delta och 

svara. Denna skrivning kom till för att interpellationer ska kunna användas för 

aktuella frågor.  

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/
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Under innevarande mandatperioden har hittills 23 interpellationer ställs. I januari 

2016 gjorde fullmäktiges presidium bedömningen att tre interpellationer som 

lämnats in innan kungörelsen gick ut får vänta och hanteras den normala gången. 

Det var för att undvika att sex interpellationer skulle hanteras vid samma 

sammanträde och riskera att göra sammanträdet mycket långt. Detta är helt i 

enlighet med arbetsordningen då det är fullmäktiges ordförande som efter samråd 

med vice ordförandena bestämmer när fullmäktige ska behandla ett ärende om ej 

annat följer av lag. En av dessa interpellationer fick sedan vänta till april med svar 

pga att ordföranden hade begärt entledigande och det blev sedan den nyvalda 

ordföranden som svarade på interpellationen. En av interpellationerna avsåg 

kultur- och fritidsnämnden som i samma veva upplöstes och då övertog 

kommunstyrelsens ordförande rollen att svara och svar lämnades i mars. Den 

tredje interpellationen som fick vänta hanterades i februari. I övrigt har alla 

interpellationer hanteras normalt. 

Det finns ingen svarsplikt vad gäller interpellationer och därför finns regler i 

arbetsordningen om när en interpellation bör besvaras och när ett interpellations-

svar bör vara interpellanten tillhanda.  

Av den anledningen kan fullmäktige inte besluta att interpellationssvar ska 

besvaras senast under det sammanträdet som följer närmast efter inlämnandet. 

Av 5 kap 52 § kommunallagen framgår att interpellationer får ställas av 

ledamöterna och riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning 

samt till de förtroendevalda i övrigt som kommunfullmäktige bestämmer. I 

samband med att fullmäktige beslutar om att interpellationen får ställas ska 

fullmäktige också besluta om vem som interpellationen riktas mot och som då 

lämnas möjlighet att svara. Eftersom det är fullmäktige som beslutar om vem som 

interpellationen riktas mot kan inte den personen överlåta besvarandet till någon 

annan. Överlämnande får ske i vissa uttalade fall enligt 5 kap 52 § kommunal-

lagen och dessa situationer finns redan med i fullmäktiges arbetsordning. 

Sammantaget föreslås därför avslag på motionen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Gudrun Brunegård (KD), Id 50830. 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-21, KF § 71. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-04-25, KSAU § 70.  

Therese Jigsved 

Kanslijurist  
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§ 149 Dnr 2016/000198 109 

Motion om att snabba upp besvarandet av 
interpellationer 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

 

Sammanfattning 

En interpellation är en fråga från en enskild ledamot i en folkvald 

församling. Den riktar sig till en person som har ett särskilt ansvar för ett 

verksamhetsområde, vanligtvis ordföranden i en nämnd eller styrelse. 

Interpellationen är ett sätt att lyfta frågor av viss aktualitet och är också ett 

sätt för oppositionen att få fördjupad kunskap om olika kommunal frågor. 

Det är också ett redskap för oppositionen att följa och granska hur 

majoriteten arbetar med olika frågor. Det har inträffat flera gånger att det har 

dröjt flera månader innan en interpellation har besvarats. 

Gudrun Brunegård (KD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att justera 

kommunfullmäktiges arbetsordning så att det framgår att en 

reglementsinlämnad interpellation ska besvaras senast under det 

sammanträde som följer närmast efter inlämnandet, med enda undantag ifall 

interpellanten själv blir förhindrad att närvara samt att den person 

interpellationen ställts till kan överlåta besvarandet till någon annan lämpad 

förtroendevald för att svaret inte ska bli fördröjt.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Gudrun Brunegård (KD), Id 50830. 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-21, KF § 71. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-04-25, KSAU § 70. 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2016-09-21, Id 53101 

Arbetsutskottets beslut § 203 2016-10-10 

Kommunstyrelsens beslut § 332 2016-10-18 

Beslutet skickas till 
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Gudrun Brunegård 

 

___________________ 
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KS § 332 Dnr 2016/000198 109 

Motion om att snabba upp besvarandet av 
interpellationer 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.  

 

Sammanfattning 

En interpellation är en fråga från en enskild ledamot i en folkvald 

församling. Den riktar sig till en person som har ett särskilt ansvar för ett 

verksamhetsområde, vanligtvis ordföranden i en nämnd eller styrelse. 

Interpellationen är ett sätt att lyfta frågor av viss aktualitet och är också ett 

sätt för oppositionen att få fördjupad kunskap om olika kommunal frågor. 

Det är också ett redskap för oppositionen att följa och granska hur 

majoriteten arbetar med olika frågor. Det har inträffat flera gånger att det har 

dröjt flera månader innan en interpellation har besvarats. 

Gudrun Brunegård (KD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att justera 

kommunfullmäktiges arbetsordning så att det framgår att en 

reglementsinlämnad interpellation ska besvaras senast under det 

sammanträde som följer närmast efter inlämnandet, med enda undantag ifall 

interpellanten själv blir förhindrad att närvara samt att den person 

interpellationen ställts till kan överlåta besvarandet till någon annan lämpad 

förtroendevald för att svaret inte ska bli fördröjt.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

besluta att avslå motionen. 

 

Peter Högberg (S) yrkar bifall till motionen. 

Erik Paulsson (C) ställer sig bakom Peter Högbergs (S) yrkande. 

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Gudrun Brunegård (KD), Id 50830. 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-21, KF § 71. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-04-25, KSAU § 70. 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2016-09-21, Id 53101 

Arbetsutskottets beslut KSAU § 203 2016-10-10 

 

Beslutet skickas till 

Gudrun Brunegård (KD) 

___________________ 

 



Kommunfullmäktige 
Vimmerby kommun 

Motion 

VIMMERBY I<DMMUN 
KommunstyrelseföNaltningen 

Administrativa avdelningen 

2016 -03- 2 1 
Dnr ö/.fJ/bj/9( ~D-plan {t;q I<ristdemokraterna 
Id nr fi0f'J() 

Snabba upp besvarandet av interpellationer! 

En interpellation är en fråga eller flera frågor från en enskild ledamot i en folkvald församling, som 
kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige. Den riktar sig till en person som har ett särskilt ansvar 
för ett verksamhetsområde, vanligtvis som ordförande i en nämnd eller styrelse. Undertecknad ser en 
interpellation som ett sätt att lyfta frågor av viss aktualitet till diskussion bland kommunens högsta 
beslutsfattare. Interpellationen är också en möjlighet för oppositionen att få fördjupad kunskap om 
kommunala frågor och är ett redskap för att följa och granska hur majoriteten arbetar med olika frågor. 

Kommunfullmäktige i Vimmerby har i sin arbetsordning § 36 fastställt följande: 
"En interpellation 
- ska vara skriftlig och underteckn.ad av en ledamot. 
- bör ges in till kommunstyrelsens kansli senast en arbetsdag före det sammanträde vid vilket ledamoten 
avser att ställa den. 
( ... ) 
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då 
interpellationen ställdes. En interpellation kan för snabbare handläggning lämnas in senast 
dagen innan kungörelsen skickas. Då kungörs interpellationen som att den kommer att ställas 
och besvaras vid samma sammanträde under förutsättning att fullmäktige beslutar att den får 
ställas." (Min fetstilsmarkering) 

Trots dett-'1 inträffar det emellanåt att interpellationer inte besvaras på flera månader, trots att de lämnats 
in i mycket god tid inför nästkommande fullmäktige, flera veckor innan kungörelsen skickades. Någon 
gång har förklaringen varit att den person interpellationen riktats till av någon anledning inte haft 
möjlighet att besvara interpellationen. Någon gång har det hänvisats till ärendemängden och 
"fullmäktigeledamöternas arbetsmiljö". 

Konsekvenserna av en sådan fördröjning av handläggningen kan dock bli allvarliga. Om inte 
fullmäktiges arbetsordning följs riskerar förtroendet för fullmäktige att undermineras. Att skjuta 
interpellationer framför sig blir dessutom kont:raproduktivt, då ärenden riskerar att samlas på hög och 
mista aktualitet. Det finns ju inte någon begränsning för hur många interpellationer var och en av 
fullmäktiges ledamöter får ställa. Det borde därför vara självklart att beta av samtliga i tid inlämnade 
interpellationer vid närmaste tillfälle. 

Eftersom majoriteten i nuvarande konstellation innehar såväl ordförande- som vice ordförandeposterna 
i nämnder och styrelser borde det inte finnas några hinder att besvara interpellationer med kortare 
varsel än vad som varit fallet på senare tid. Om nämndens eller styrelsens ordförande har förhinder 
borde besvarandet kunna överlåtas till vice ordförande. I andra fullmäktigeförsamlingar, exempelvis i 
landstingsfullmäktige i Kalmar län, ska en interpellation besvaras om den inkommit senast fem 
arbetsdagar före fullmäktige. Med dagens digitala teknik är det enkelt att skicka ut i tid inlämnade 
interpellationer och frågor till ledamöterna. 



• . . I<ristdemokraterna 

J ag föreslår därför kommunfullmäktige besluta 

Att justera kommunfullmäktiges arbetsordning, så att det framgår att en reglementsenligt 
inlämnad interpellation ska besvaras senast under det sammanträde som följer närmast 
efter inlämnandet, med enda undantag ifall interpellanten själv blir förhindrad att närvara, 
samt 

Att den person interpellationen ställts till kan överlåta besvarandet till någon annan lämpad 
förtroendevald, för att svaret inte ska bli fördröjt. 

Vimmerby den 21 mars 2016 
~ 

twdflkvE:Pruwrrj{---
Gudrun Brunegård 
Kristdemokraterna 
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§ 147 Dnr 2016/000646 109 

Motion om breddad delaktighet i budgetprocessen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen 

med motiveringen att ett uppdrag ligger på organisationsberedningen att titta 

på hur arbetsutskottet eller andra utskott ska vara sammansatta.  

 

Sammanfattning 

Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och Ola Gustafsson KD) 

har väckt motion om breddad delaktighet i budgetprocessen. Budgeten är 

kommunens viktigaste styrdokument. Där anges förutsättningar, mål och 

resurser för kommunens satsningar och utmaningar för de kommande åren. 

Oavsett om man sitter i majoritet eller opposition är det av största vikt att 

vara väl insatt i de ekonomiska förutsättningarna för att kunna fatta kloka 

beslut. 

 

Kristdemokraterna anser därför att det skulle vara av stort värde att alla 

partier som är representerade i fullmäktige får vara delaktiga i 

budgetprocessen. Förslagsvis skulle en representant per parti som saknar 

ordinarie ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott får delta vid 

budgetberedningen. Det skulle bredda delaktigheten och stimulera till ökat 

ekonomiskt ansvarstagande. 

 

Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och Ola Gustafsson KD) 

yrkar att kommunfullmäktige beslutar att ta fram ett regelverk för att bereda 

möjlighet för partier som saknar ordinarie ledamot i kommunstyrelsens 

arbetsutskott att bli delaktiga i budgetberedningen. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger motionen för beredning.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med 

motiveringen att ett uppdrag ligger på organisationsberedningen att titta på 

hur arbetsutskottet eller andra utskott ska vara sammansatta.  



 

 

 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-30 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Gudrun Brunegård (KD) m fl, Id 54413 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19, KF § 298  

Tjänsteskrivelse Therese Jigsved, kanslijurist 2017-04-26 Id 56459 

Arbetsutskottets beslut § 150 2017-05-23 

Beslutet skickas till 

Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och Ola Gustafsson KD)  

 

___________________ 
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Administrativa avdelningen 
Therese Jigsved 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2017-04-26  
Referens 

Dnr 2016/000646/109  

Id 56459  

 

  
Kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse om motion om breddad delaktighet i 
budgetprocessen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med 

motiveringen att ett uppdrag ligger på organisationsberedningen att titta på hur 

arbetsutskottet eller andra utskott ska vara sammansatta. 

   

Sammanfattning av motionen 

Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och Ola Gustafsson KD) har 

väckt motion om breddad delaktighet i budgetprocessen. Budgeten är kommunens 

viktigaste styrdokument. Där anges förutsättningar, mål och resurser för 

kommunens satsningar och utmaningar för de kommande åren. Oavsett om man 

sitter i majoritet eller opposition är det av största vikt att vara väl insatt i de 

ekonomiska förutsättningarna för att kunna fatta kloka beslut. 

 

Kristdemokraterna anser därför att det skulle vara av stort värde att alla partier 

som är representerade i fullmäktige får vara delaktiga i budgetprocessen. 

Förslagsvis skulle en representant per parti som saknar ordinarie ledamot i 

kommunstyrelsens arbetsutskott får delta vid budgetberedningen. Det skulle 

bredda delaktigheten och stimulera till ökat ekonomiskt ansvarstagande. 

 

Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och Ola Gustafsson (KD) 

yrkar att kommunfullmäktige beslutar att ta fram ett regelverk för att bereda 

möjlighet för partier som saknar ordinarie ledamot i kommunstyrelsens 

arbetsutskott att bli delaktiga i budgetberedningen. 

  

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-19 att remittera motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Under våren har förslag om en tillfällig fullmäktigeberedning för den politiska 

organisationen i Vimmerby kommun efter valen 2018 tagits fram. Vid 

fullmäktiges sammanträde 2017-04-24 inrättades fullmäktigeberedningen som 

kallas organisationsberedningen. Varje parti som finns representerat i fullmäktige 

har lämnats möjlighet att delta i organisationsberedningen och varje parti är nu 

också representerade i organisationsberedningen. 

Organisationsberedningens uppdrag är bland annat att göra en översyn av om 

utskott till styrelsen och nämnder ska finnas och i så fall vilka.  
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Administrativa avdelningen 
Therese Jigsved 
 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

2(2) 

Datum 

2017-04-26  
Referens 

VIMKS 2016/000646109  
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Förslag ska lämnas om vilka nämnder och andra politiska organ som ska ha 

utskott och hur stora utskotten ska vara från och med mandatperioden 2019-2022.  

Det ligger härigenom ett uppdrag på organisationsberedningen att titta på hur 

arbetsutskottet eller andra utskott ska vara sammansatta.  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Gudrun Brunegård (KD) m fl, Id 54413 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19, KF § 298  

 

Beslutet ska skickas till 

Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och Ola Gustafsson (KD)  

 

Therese Jigsved 

Kanslijurist  
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Kommunfullmäktige 
Vimmerby kommun 

Motion 

Kristdemokraterna 

VIMMERBY K!OMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Administrativa avdelningen 

2016 -12- t2 
Dnf:20/f;/6YG lD-plroq 
Id nr 

Breddad delaktighet i budgetprocessen 

Budgeten är kommunens viktigaste styrdokument. Där anges förutsättningar, mål och 
resurser för kommunens satsningar och utmaningar för de kommande åren. 

Oavsett om man som förtroendeval sitter i majoritet eller opposition är det av största vikt 
att vara väl insatt i de ekonomiska förutsättningarna, för att kunna fatta kloka beslut, med 
gott förvaltarskap. Varje generation bör ju ta ansvar för och bära de utgifter man själv 
förorsakar. 

Kristdemokraterna anser därför att det skulle vara av stort värde att alla partier, som är 
representerade i kommunfullmäktige, f'ar vara delaktiga under budgetprocessen. Förslagsvis 
skulle en representant per parti som saknar ordinarie ledamot i kommunstyrelsens 
arbetsutskott få delta vid budgetberedningen. Det skulle bredda delaktigheten och stimulera 
till ökat ekonomiskt ansvarstagande. 

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta 

Att ta fram ett regelverk för att bereda möjlighet för partier, som salmar ordinarie 
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, att bli delaktiga i 
budgetberedningen. 

Vimmerby den 8 december 2016 

~/?~. Ut'q 0_,xz 
Ola Gustafsson 
Gruppledare, ersättare i kommunfullmäktige 

~~ 
Torbjörn Sandberg 
Ledamot i kommunfullmäktige 

c~CJ;nt~ -··· 
Gudrun Brunegård -CZ:&mäktige 
Thomas Karlsson 
Ersättare i kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-30 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 148 Dnr 2016/000489 109 

Motion om attraktiva och naturliga namn på stadsdelar, 
gator och torg 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att bifalla motionen  

Att uppdra till kommunstyrelsen att organisera en 

namnsättningsberedning vars syfte är att bereda och ta fram 

förslag till namn på gator och platser i kommunen.  

 

Sammanfattning 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) har genom motion väckt frågan om att det 

behöver finnas attraktiva och naturliga namn på stadsdelar, gator och torg. 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) skriver att Vimmerby kommun nu arbetar fram 

en social lokal utvecklingsstrategi som syftar till att öka attraktionskraften 

och stärka det sociala kapitalet. På Vimmerby kommuns hemsida kan man 

läsa om våra nya bostadsområden där det finns tomter till försäljning: 

Borstingen, Åkern och Öster Folkets Park med flera. Borstingen är en sjö 

och inte ett bostadsområde. Åkern är svårt att lokalisera då det finns många 

åkrar i kommunen. Öster Folkets Park ligger långt bort ifrån Folkets Park 

och förtjänar ett eget namn. Exempelvis Lyckebo som platsen intill 

bostadsområdet heter eller Blombacka känns mer fantasifullt och attraktivt.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att bifalla motionen  

Att uppdra till kommunstyrelsen att organisera en 

namnsättningsberedning vars syfte är att bereda och ta fram 

förslag till namn på gator och platser i kommunen.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C), Id 53072. 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 206 2016-09-26  

Tjänsteskrivelse, Joakim Svensson, trafikadministratör 2017-03-27 Id 55988 

Arbetsutskottets beslut § 151 2017-05-23 



 

 

 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-30 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

 

 

___________________ 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Joakim Svensson 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(3) 

Datum 

2017-03-27  
Referens 

Dnr 2016/000489/109 / 

Id 55988  

 

  
Kommunfullmäktige 

Motion om attraktiva och naturliga namn på stadsdelar, 
gator och torg 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att bifalla motionen  

Att uppdra till kommunstyrelsen att organisera en 

namnsättningsberedning vars syfte är att bereda och ta fram förslag 

till namn på gator och platser i kommunen. 

   

Sammanfattning av ärendet 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) har genom motion väckt frågan om att det behöver 

finnas attraktiva och naturliga namn på stadsdelar, gator och torg. Ingela Nilsson 

Nachtweij (C) skriver att Vimmerby kommun nu arbetar fram en social lokal 

utvecklingsstrategi som syftar till att öka attraktionskraften och stärka det sociala 

kapitalet. På Vimmerby kommuns hemsida kan man läsa om våra nya 

bostadsområden där det finns tomter till försäljning: Borstingen, Åkern och Öster 

Folkets Park med flera. Borstingen är en sjö och inte ett bostadsområde. Åkern är 

svårt att lokalisera då det finns många åkrar i kommunen. Öster Folkets Park 

ligger långt bort ifrån Folkets Park och förtjänar ett eget namn. Exempelvis 

Lyckebo som platsen intill bostadsområdet heter eller Blombacka känns mer 

fantasifullt och attraktivt. 

Föreningen bevara Vimmerby har länge påpekat värdet av att döpa torget där 

statyn med Astrid Lindgren är placerad till Astrid Lindgrens Torg. Idag heter det 

Stora Torget, men kallas Rådhustorget i folkmun. Tidigare fanns en namngrupp, 

men den är upplöst sedan flera år tillbaka och ansvaret för namnsättningen 

behöver förtydligas. Det är viktigt med bra namnsättning av hela kommunens 

gator, områden och torg. Kransorternas namn är lika viktiga som tätortens för att 

vi tillsammans ska öka vår attraktionskraft och stärka det sociala kapitalet.  

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att 

kommunen tar ett helhetsgrepp om namnsättningen av stadsdelar, gator och torg 

för att stärka den lokala attraktionskraften och delaktigheten och att 

kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en beredning för 

namnsättning av stadsdelar, gator och torg.    

Ärendet   

Namn på platser och orter har flera funktioner. De särskiljer, identifierar och 

lokaliserar platser och fyller på detta sätt en nödvändig funktion för att 

människor.   
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Tjänsteskrivelse 
Sida 

2(3) 

Datum 

2016-12-08  
Referens 

VIMKS  
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Namnen på platser och orter är även en del av vårt kulturarv. Ofta är namnen 

givna utifrån geografiska förutsättningar eller tidigare verksamhet på en plats. På 

detta sätt ät namnen viktiga för att människan ska ta del av och förstå sin historia. 

Ortsnamnen är för många även identitetsskapande, och ger människor en känsla 

av samhörighet. 

I Vimmerby kommun ansvarar för handläggning Namnsättning av offentliga 

platser är kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska samråda, med bygg- och 

miljönämnden ske Namnsättningsärenden.  Ansvaret fördes över på 

Kommunstyrelsen i samband med att Teknik och servicenämnden lades ner vid 

årsskiftet 2012/2013. 

Tidigare har i kommunen funnits en namngrupp som arbetat med frågor kring 

Namnsättning av gator, områden och andra kommunala platser och fastigheter. 

Namngruppen utgjordes av tre tjänstemän från teknik- och serviceförvaltningen, 

plankontoret samt kultur- och fritidsförvaltningen. Namngruppens verksamhet har 

dock upphört, då samtliga utsedda medlemmar har pensionerats och inga ersättare 

har utsetts.  

Vilka rutiner som gäller för Namnsättning varierar mellan kommuner. Vissa, 

framförallt större kommuner, har en politiskt tillsatt beredning. 

Som alternativ till en politisk beredning är det även vanligt att det i kommunen 

finns en namnberedning sammansatt av tjänstemän från olika ansvarsområden 

inom kommunen. Vanligt förekommande är att namnberedningen består av 

tjänstmän från sektorena samhällsbyggnad, Kultur, och Plan- och bygg. 

Det finns även kommuner där namnfrågor bereds av en enskild förvaltning. Ofta 

sker det då vid samhällsbyggnadsförvaltningen eller motsvarade. Det förekommer 

även att det finns antagna riktlinjer för hur Namnsättning ska ske. Riktlinjerna 

bygger på Lantmäteriets handledning ”god ortnamnssed”. I de kommunala 

riktlinjerna kan finnas föreskrivet vilka instanser som bör få namnförslag på 

remiss. Exempel på remissinstanser kan vara andra kommunala nämnder, 

hembygdsföreningar, och Posten  

 

Bedömning 

För en kommun av Vimmerbys storlek kan det inte anses nödvändigt med ett 

politiskt tillsatt utskott för att bereda namnfrågor. Kommunen hanterar inte så 

många Namnsättningsfrågor så att ett politiskt utskott kan anses befogat. 

Att i enighet med motionen ha en tjänstemannaberedning skulle kunna vara ett 

lämpligt sätt för att bereda namnsättningsfrågor i kommunen. En lämplig 

sammansättning av en beredning skulle kunna vara tre tjänstemän representerande 

samhällsbyggnadsavdelningen, Kultur och fritid, samt Miljö- och 

byggnadsförvaltningen.   
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Tjänsteskrivelse 
Sida 
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2016-12-08  
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VIMKS  
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I och med att ansvaret för namnsättningsfrågor vilar hos Kommunstyrelsen, skulle 

det vara lämpligt om kommunstyrelseförvaltningens samhällsbyggnadsavdelning 

är ansvarig för namnberedningen. 

  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C), Id 53072. 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 206 2016-09-26  

 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

 

 

 

Joakim Svensson 

Trafikadministratör 
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Motion till Vimmerby kommunfullmäktige     20160915 

 
Attraktiva och naturliga namn på stadsdelar, gator och torg 
 
 
 
Vimmerby kommun arbetar nu fram en social lokal utvecklingsstrategi som syftar till att öka 
attraktionskraften och stärka det sociala kapitalet. Denna motion är tänkt att bidra till båda dessa syften. 
 
På Vimmerby kommuns hemsida kan man läsa om våra nya bostadsområden där det finns tomter till 
försäljning:  BORSTINGEN, ÅKERN och ÖSTER FOLKETS PARK med flera.  Borstingen är för mig en sjö och 
inte ett bostadsområde. ÅKERN är svår att lokalisera (det finns många åkrar i kommunen) och Öster Folkets 
park ligger långt ifrån Folkets park och förtjänar ett eget namn, tycker jag. Exempelvis Lyckebo (som platsen 
intill bostadsområdet heter) eller Blombacka känns för mig mer fantasifullt och attraktivt.  
 
Föreningen Bevara Vimmerby har länge påpekat värdet av att döpa torget där statyn med Astrid Lindgren 
är placerad till Astrid Lindgrens torg. Idag heter det Stora Torget men kallas Rådhustorget i folkmun. 
 
Tidigare fanns det en namngrupp men den är upplöst sedan flera år och ansvaret för namnsättningen 
behöver förtydligas. 
 
För kommunens attraktionskraft och för medborgarnas delaktighet är det viktigt med bra namnsättning av 
hela kommunens gator, områden och torg. Kransorternas namn är lika viktiga som tätortens för att vi 
tillsammans ska öka vår attraktionskraft och stärka det sociala kapitalet.  
 
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 
 

- att kommunen tar ett helhetsgrepp om namnsättningen av stadsdelar, gator och torg för att stärka 
den lokala attraktionskraften och delaktigheten 

-  
- Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en beredning för namnsättning 

av stadsdelar, gator och torg. 
 
 

______________________________ 
Ingela Nilsson Nachtweij, Centerpartiet i Vimmerby 
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Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-30 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 149 Dnr 2017/000195 109 

Medborgarförslag om nedläggning av Pelarne förskola 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att 

medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till pågående försäljning 

av Pelarne skola.  

Reservationer 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Bo Svensson (C) avstår från att delta i 

beslutet.  

 

Sammanfattning 

Göte Sevefalk har inlämnat medborgarförslag angående nedläggning av 

Pelarne förskola. Av medborgarförslaget framgår ett antal förslag angående 

samhällsplanering med inriktning på att ej fortsätta nedläggningen av 

Pelarne förskola.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet förslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget 

anses besvarat med hänvisning till pågående försäljning av Pelarne skola. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Göte Sevefalk, Id 55985 

Kommunfullmäktiges beslut § 65 2017-03-27 

Kommunstyrelsens beslut § § 57 2017-03-07  

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-04-24 Id 56416 

Arbetsutskottets beslut § 129 2017-05-16 

Beslutet skickas till 

Göte Sevefalk 

 

___________________ 
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Administrativa avdelningen 
Axel Stenbeck 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2017-04-24  
Referens 

Dnr 2017/000195/109  

Id 56416  

 

  
Arbetsutskottet 

Medborgarförslag om nedläggning av Pelarne förskola 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet förslår kommunfullmäktige besluta 

Att medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till pågående försäljning 

av Pelarne skola.   

Sammanfattning av ärendet 

Göte Sevefalk har inlämnat medborgarförslag angående nedläggning av Pelarne 

förskola. Av medborgarförslaget framgår ett antal förslag angående 

samhällsplanering med inriktning på att ej fortsätta nedläggningen av Pelarne 

förskola.    

Ärendet  

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet 2017-03-07 § 57 

Att I första hand ska fastigheten erbjudas till försäljning till den lokala 

hembygdsföreningen för en symbolisk köpekilling av en krona.  

Att Om hembygdsföreningen tackar nej till köpet ska fastigheten 

värderas och säljas på öppna marknaden.  

Att kommunen inte genom försäljning till hembygdsföreningen eller 

försäljning på öppna marknaden förbinder sig till någon framtida 

förpliktelse eller framtida återhyrning av hela eller delar av 

fastigheten eller lokalerna. 

Bedömning 

Med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 2017-03-07 och pågående 

försäljningsprocess så bedöms medborgarförslaget vara besvarat. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Göte Sevefalk, Id 55985 

Kommunfullmäktiges beslut § 65 2017-03-27 

Kommunstyrelsens beslut § § 57 2017-03-07  

Beslutet ska skickas till 

Göte Sevefalk 

 

Axel Stenbeck 

Kommunsekreterare  
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VIMMERBY KOMMUN MEDBORGARFÖRsLAG 
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i Vimmerby 
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Tel nr 
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Försia : 

Medborgarförslag blir allmän offentlig handling. 

VIMMERBY kVMMUN 
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Administrativa avdelningen 
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Sammanträdesdatum 

2017-05-30 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 157 Dnr 2014/000193 012 

Ledarskapspolicy för Vimmerby kommunkoncern 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att  fatta beslut om att godkänna uppdaterad ledarskapspolicy 

att  ledarskapspolicyn ska omfatta hela Vimmerby 

kommunkoncern fr.o.m. 2017-07-01 

att  kommunstyrelsen ges i uppdrag att komplettera 

ledarskapspolicyn med en bilaga om det politiska ledarskapet 

kopplat till den politiska avsiktsförklaringen.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en ledarskapspolicy. Vid 

sammanträdet 2016-01-25 beslutade fullmäktige att återremittera ärendet i 

enighet med Ingela Nilsson Nachtweijs (C) återremissyrkande. Med 

motiveringen att samspelet mellan den föreslagna ledarskapspolicyn och den 

nu gällande, betydligt utförligare ledarskapsfilosofin bör förtydligas och att 

ledarskapsfilosofin bör omfatta även våra bolag. Viktigt att våra bolag 

införlivas i våra värdegrundsord ”Ansvar, mod och fantasi”.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att  fatta beslut om att godkänna uppdaterad ledarskapspolicy 

att  ledarskapspolicyn ska omfatta hela Vimmerby 

kommunkoncern fr.o.m. 2017-07-01 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar bifall till föreliggande förslag men att 

kommunstyrelsen kompletterar ledarskapspolicyn med en bilaga om det 

politiska ledarskapet kopplat till den politiska avsiktsförklaringen. Uppdraget 

bör ges till arbetsutskottet.  

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller föreliggande förslag med 

Ingela Nilsson Nachtweijs (C) yrkande. 



 

 

 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-30 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 254 2016-11-14 

Kommunfullmäktiges beslut § 9 2016-01-25 

Ledarskapspolicy 2015-11-05. Id 49252 

Ledarprogram 2015-11-05. Id 49254 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-23 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 156 Dnr 2014/000193 012 

Ledarskapspolicy för Vimmerby kommunkoncern 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta  

att  fatta beslut om att godkänna uppdaterad ledarskapspolicy 

att  ledarskapspolicyn ska omfatta hela Vimmerby 

kommunkoncern fr.o.m. 2017-07-01  

Reservationer 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) avstår från att delta i beslutet 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en ledarskapspolicy. Vid 

sammanträdet 2016-01-25 beslutade fullmäktige att återremittera ärendet i 

enighet med Ingela Nilsson Nachtweijs (C) återremissyrkande. Med 

motiveringen att samspelet mellan den föreslagna ledarskapspolicyn och den 

nu gällande, betydligt utförligare ledarskapsfilosofin bör förtydligas och att 

ledarskapsfilosofin bör omfatta även våra bolag. Viktigt att våra bolag 

införlivas i våra värdegrundsord ”Ansvar, mod och fantasi”. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta  

att  fatta beslut om att godkänna uppdaterad ledarskapspolicy 

att  ledarskapspolicyn ska omfatta hela Vimmerby 

kommunkoncern fr.o.m. 2017-07-01  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 254 2016-11-14 

Kommunfullmäktiges beslut § 9 2016-01-25 

Ledarskapspolicy 2015-11-05. Id 49252 

Ledarprogram 2015-11-05. Id 49254  

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

___________________ 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Carolina Leijonram 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2015-12-09  
Referens 

VIMKS 2014/000193/012  

 
Id 

49700  

 

 

 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  
 
Kommunstyrelsen 

 

Ledarskapspolicy för Vimmerby kommunkoncern 

Förslag till beslut 

Kommunchefen föreslår kommunstyrelsen att förslå kommunfullmäktige  

att  fatta beslut om att godkänna uppdaterad ledarskapspolicy 

att  ledarskapspolicyn ska omfatta hela Vimmerby kommunkoncern 

fr.o.m. 2016-02-01  

 

Sammanfattning 

Vid sammanträdet 2015-11-17 beslutade kommunstyrelsen att återremittera 

ledarskapspolicy för Vimmerby kommunkoncern till Carolina Leijonram, 

kommunchef, då det var oklarheter ifall ledarprogrammet (id 49252) var en del av 

policyn eller ej. Vid sammanträdet 2015-12-01 redogjorde Carolina Leijonram för 

kommunstyrelsen angående oklarheterna i ledarskapspolicyn.   

  

Beslutsunderlag 

Ledarskapspolicy 2015-11-05. Id 49252 

Ledarprogram 2015-11-05. Id 49254  

 

Beslutet ska skickas till 

Carolina Leijonram 

Carolina Leijonram 

Kommunchef  

 

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 

  Sammanträdesdatum  16(43) 

  2016-01-25 

Kommunfullmäktige  
 

 
 
Protokolljusterare 
 

 
 

 
 

 
 

 
Utdragsbestyrkning 

 

 

 

 

 

 

 

KF § 9   Dnr 2014/193 Kod 012 

 

Ledarskapspolicy för Vimmerby kommunkoncern 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet i enligt med Ingela 

Nilsson Nachtweijs (C) återremissyrkande med motiveringen att samspelet 

mellan den föreslagna ledarskapspolicyn och den nu gällande, betydligt 

utförligare ledarskapsfilosofin bör förtydligas och att ledarskapsfilosofin bör 

omfatta även våra bolag. Viktigt att våra bolag införlivas i våra värdegrunds-

ord ”Ansvar, mod och fantasi”. 

 

 
Ärendet 

Vid sammanträdet 2015-11-17 beslutade kommunstyrelsen att återremittera 

ledarskapspolicy för Vimmerby kommunkoncern till Carolina Leijonram, 

kommunchef, då det var oklarheter ifall ledarprogrammet (id 49252) var en 

del av policyn eller ej. Vid sammanträdet 2015-12-01 redogjorde Carolina 

Leijonram för kommunstyrelsen angående oklarheterna i ledarskapspolicyn.  

 

Carolina Leijonram, kommunchef, redogör för innebörden av ledarskaps-

policyn och de faktum att kommunstyrelsens politiker också är ledare.  

 

Erik Paulsson (C) anmärker på två formuleringar i texten som han anser kan 

ge märkliga associationer.  

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) anmärker på två redaktionella fel i texten samt 

ställer sig frågande kring bilden på sista sidan och ifall den ska finnas med 

eller ej. 

 

Carolina Leijonram menar att sista bilden ska vara med trots de faktum att 

den kan ändras efter att policyn är antagen.  

 

Magnus Gustavsson (M) anser att kommunstyrelsen ska fokusera på 

policyns faktiska innehåll och inte enskilda meningar. 

 

Diskussion förs angående de meningar som Erik Paulsson (C) anmärkte på. 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) menar att det är onödigt att ha med en mening 

som kan anses vara svårtolkad. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 

  Sammanträdesdatum  17(43) 

  2016-01-25 

Kommunfullmäktige  
 

 
 
Protokolljusterare 
 

 
 

 
 

 
 

 
Utdragsbestyrkning 

 

 

Erik Paulsson (C) önskar att fokuset istället läggs på ledaren framför 

medarbetaren.  

 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige  

att  fatta beslut om att godkänna uppdaterad ledarskapspolicy. 

att  ledarskapspolicyn ska omfatta hela Vimmerby kommunkoncern 

fr.o.m. 2016-02-01. 

att följande redationella ändringar görs inför kungörelsen till 

kommunfullmäktiges sammanträde 2016-01-25: Den första 

meningen i andra stycket stryks. Samt att den andra och tredje 

punkten (räknat från slutet) korrigeras. Samt att bilden på sista sidan 

datummärks. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens beslut. 

 

 
Deltagande i debatt 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Tomas Peterson (M) 

Gudrun Brunegård (KD) 

Magnus Gustafsson (M) 

Helen Nilsson (S) 

 

 
Yrkande 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar återremiss med motiveringen att 

samspelet mellan den föreslagna ledarskapspolicyn och den nu gällande, 

betydligt utförligare ledarskapsfilosofin bör förtydligas och att ledarskaps-

filosofin bör omfatta även våra bolag. Viktigt att våra bolag införlivas i våra 

värdegrundsord ”Ansvar, mod och fantasi”. 

 

Tomas Peterson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

 
Beslutsgång 

Ordföranden finner att två förslag föreligger, varav ett återremissyrkande 

som ska avgöras först. Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. 

 

Votering begärs och följande voteringsproposition ställs upp och godkänns: 

 

Den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 

  Sammanträdesdatum  18(43) 

  2016-01-25 

Kommunfullmäktige  
 

 
 
Protokolljusterare 
 

 
 

 
 

 
 

 
Utdragsbestyrkning 

 

 

Den som vill att ärendet ska återremitteras i enlighet med Ingela Nilsson 

Nachtweijs (C) förslag röstar nej. 

 

Voteringsresultatet blir 30 ja-röster, 18 nej-röster och en avstår. 

 

Enligt reglerna för återremiss krävs att minst en tredjedel av de närvarande 

röstar för återremiss för att ärendet ska återremitteras. Då fullmäktige har 49 

närvarande krävs minst 17 röster för att det ska bli återremiss.  

 

Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att återremittera ärendet i enlig-

het med Ingela Nilsson Nachtweijs (C) förslag. 

 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Carolina Leijonram. 2015-12-09. Id 49700. 

Beslut KS § 407. 2015-11-17. 

Tjänsteskrivelse, Carolina Leijonram. 2015-11-02. Id 49253. 

Ledarskapspolicy 2015-11-05. Id 49252. 

Ledarprogram 2015-11-05. Id 49254. 

Kommunstyrelsens beslut 2015-12-15, KS § 449. 

 

____ 

        Bilaga 
Sändlista 

Kommunstyrelsen 

 



Ledarutveckling i Vimmerby kommun

▪ Gröna rutor: obligatorisk utbildning

Ledarutvecklings
program

(Pågår i cirka 1,5 år
och 12-15 heldagar)

Chefs-
utbildning

Arbetsmiljö
Arbetsrätt

Lönebildning
RUS

(4halvdagar/år)

Grundläggande
Ledarskap

Via
Regionförbundet

(7 heldagar)

Ledarut-
veckling över 

gränserna
(24 dgr)

Ledarforum
(4 halvdagar/år)

Triader
4-5 ggr/år

Du och dina 
personliga styrkor

Din Ledarstil  och din 
motivation –
Utvecklande 

ledarskap

UGL –
Utveckling,
Grupp och

Ledare
(5 heldagar)

IL –
Indirekt

Ledarskap

(3 heldagar)

Toppledar-
programmet

Via
SKL,CKS

Din konfliktstil och 
våga konfrontera SDI

Chefskap-Ledarskap-
Teamet

Ledarskap i olika 
former - möjligheter 

och fallgropar

Din ledarstil –
Utvecklande 

ledarskap

2015-12-15



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledarskapspolicy, koncernen 

Vimmerby kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Ledarskapspolicy inklusive strategiska mål, uppdrag, 
värdegrund och ledaransvar för förtroendevalda och 
chefer/ledare 
 

Den gemensamma ledarskapspolicyn är ett av våra viktigaste styrdokument i Vimmerby 

kommun. Policyn är avsedd att vara en vägledning för ledningsarbetet inom alla delar av vår 

organisation. Den är också avsedd att vara ett stöd t.ex. vid rekryteringsarbete, introduktion 

och resultat- och utvecklingssamtal. 

 

Att leda innebär inte att du själv ska bedriva verksamhet utan att organisera, planera och stötta 

så att andra kan lyckas. När du som ledare fått bekräftat att de som du leder nått sina och 

verksamhetens mål då vet du att du är en bra ledare. Det finns de som tror att man är född 

med förutsättningar att bli en bra ledare men forskningen visar att potentialen är bara en liten 

del, mycket viktigare är din motivation att vilja bli bra. 

 

Fram tills nu har ledarskap handlat mycket om att vara tydlig med vad som ska göras och vad 

som gäller, allt detta för att medarbetarna ska veta vad som är rätt och vad som är fel. Dagens 

ledare ska självklart fortsätta med att vara tydliga, men det räcker inte. Morgondagens 

medarbetare kommer i mycket större utsträckning vilja följa sin ledare för att de vill prestera, 

utvecklas och för att de ska må som bäst. För att vi ska kunna möta morgondagens 

förväntningar och krav ska vi träna och utveckla vårt ledarskap så vi alla har möjlighet att bli 

bra och framgångsrika ledare. Att bli framgångsrik i sitt eget ledarskap handlar om att träna. 

Träna behöver man göra både enskilt och i grupp och ibland finns även behov av att ha en 

extern ”tränare” som stöd för egen del eller ibland för att stödja utvecklingen på arbetsplatsen. 

Ledarskapet är enligt aktuell forskning den enskilt viktigaste faktorn för att en organisation 

ska utvecklas på ett framgångsrikt sätt. Vår intention är att stärka varje ledare. Vi ska skapa en 

organisation med tillit som grund. Då vet vi att engagemanget ökar för den uppgift vi har att 

lösa. I en organisation där motsatsen råder blir konsekvensen ineffektivitet. 

Som ledare företräder du Vimmerby kommunkoncern såsom arbetsgivare. Detta innebär ett 

särskilt ansvar. Varje verksamhet har sina lagar, regler och förordningar som måste följas. I 

övrigt underordnas den egna verksamheten den samlade kommunnyttan. 

I ledarskapspolicyn knyts politiskt antagna strategiska mål samman med koncernledningens 

uppdrag, kommunens gemensamma värdegrund som funnits i många år och den gemensamma 

ramen för vad som kännetecknar ledaransvaret i Vimmerby kommun. 

Som chef och ledare i Vimmerby kommunkoncern förväntas du delta aktivt i kommunens 

ledarskapsprogram. 

 

Vi önskar dig framgång i arbetet att med ansvar, mod och fantasi förbättra och utveckla 

Vimmerby! 

 

Tomas Peterson Helen Nilsson Carolina Leijonram 

Kommunalråd Kommunalråd Kommunchef 

 

 



 
Strategiska mål 

 Vi har en ekonomi i balans som bl a innebär att vi levererar ett överskott inom 

kommunkoncernen för att klara utförda och planerade investeringar.  

 Vi har tjänster av hög kvalitet. Vi levererar god kvalitet på tjänster till kommunens 

invånare, företagare och besökare. 

 Vi är en attraktiv arbetsgivare. Vi har en god attraktionskraft som arbetsgivare. Behov finns 

kontinuerligt av att rekrytera kompetenta och duktiga ledare och medarbetare vilket vi 

prioriterar högt. 

 Vi har en hållbar utveckling och hög livskvalitet. Vi är en kommun i framkant när det 

gäller utveckling, framförallt i tillväxtfrågor. 

 

Uppdrag 

Medborgarna ska alltid vara vårt främsta fokus. Vi ska vara ett föredöme när vi bygger ett 

långsiktigt hållbart och kreativt samhälle utifrån helhetsperspektiv. 

Värdegrund  

 Ansvar 

Vi har hög delaktighet, tolerans och hänsynstagande. Vi har respekt för uppställda mål, givna 

ramar och fattade beslut utifrån helhetsperspektiv. Vi tar ansvar för den gemensamma 

arbetsmiljön. 

 Mod 

Vi är öppna inför nya tankar och har en vidsynthet inför det obekanta. Vi vågar ta 

ställning/komma till beslut och att handla efter läge. Vi kommunicerar rakt och ärligt med 

respekt för varandras uppgifter. Vi bidrar till öppet klimat och motarbetar alla former av 

trakasserier. 

 Fantasi 

Vi har kreativitet, hopp och framtidstro. Vi har förmåga att se möjligheter. Vi har förmåga till 

anpassning och förändring efter rådande omständigheter. 

 

Ledaransvar  

 Ledaren tar ansvar för verksamhetens resultat enligt strategiska mål och uppdrag samt 

ledarskap och kommunikation utifrån värdegrund. 

 Ledaren skapar genom handlingar tillit och förtroende i organisationen. Ledaren för det 

utvecklande såväl som det svåra samtalet genom att använda konstruktiv feedback. 

 Ledaren tillämpar ett ”situationsanpassat ledarskap” (utifrån gruppens behov av ledarskap vid 

varje specifikt tillfälle) som dock i grunden baseras på ett ”Utvecklande ledarskap” d v s jag är 

ett ”föredöme”, visar ”personlig omtanke” och arbetar med ”inspiration och motivation” som 

grund för att skapa delaktighet och engagemang för uppdragen. 

 Ledaren arbetar gränsöverskridande internt och med externa samverkansaktörer. Vid behov 

underordnas den egna verksamheten den samlade kommunnyttan (koncernen). 

 Ledaren lägger stor vikt vid att rekrytera medarbetare som delar värdegrund och som är 

motiverade för uppdraget. 

 Ledaren tar ansvar för sin egen utveckling. 

 Ledaren är medveten om att vi är viktiga förebilder som ambassadörer för Vimmerby 

kommun. 

 Ledaren arbetar ständigt med en hög medvetenhet kring respekt för olikheter i roller, 

befogenheter och ansvar på alla nivåer både mellan politik och förvaltning men också inom 

organisationens olika delar.  Bilaga: Stöd till kommunens chefer 
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§ 158 Dnr 2016/000555 003 

Riktlinjer för sociala medier Vimmerby kommun - 
revidering 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderade 

riktlinjer för sociala medier 

 

Sammanfattning 

För Vimmerby kommun är sociala medier en snabb och enkel väg att 

informera och kommunicera med medborgarna. I händelse av kris är sociala 

medier det absolut bästa sättet att snabbt sprida nödvändig information till 

medborgarna och att också få hjälp att sprida den vidare. Riktlinjen antogs 

av kommunfullmäktige den 31 oktober 2011 och har inte reviderats efter det. 

För att verksamheter i organisationen ska känna sig trygga i sin närvaro på 

sociala medier är det nödvändigt med en aktuell och tydlig riktlinje.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderade 

riktlinjer för sociala medier 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för närvaro i sociala medier.  

Tjänsteskrivelse, Petra Genfors Kommunikationsstrateg, 2017-03-01, Id 

55651 

Arbetsutskottets beslut § 124 2017-05-16 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

Petra Genfors 

 

 

___________________ 
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Administrativa avdelningen 
Petra Genfors 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2017-03-01  
Referens 

Dnr 2016/000555/003  

Id 55651  

 

  
Kommunstyrelsen 

Revidering av riktlinjer för sociala medier 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderade 

riktlinjer för sociala medier.   

Ärendet 

För Vimmerby kommun är sociala medier en snabb och enkel väg att informera 

och kommunicera med medborgarna. I händelse av kris är sociala medier det 

absolut bästa sättet att snabbt sprida nödvändig information till medborgarna och 

att också få hjälp att sprida den vidare. Riktlinjen antogs av kommunfullmäktige 

den 31 oktober 2011 och har inte reviderats efter det. För att verksamheter i 

organisationen ska känna sig trygga i sin närvaro på sociala medier är det 

nödvändigt med en aktuell och tydlig riktlinje. 

Bakgrund 

Sociala medier är ett samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter 

användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild 

eller ljud.  

Redovisning av inkomna yttranden 

Revideringen har varit ute på remiss i kommunens strategiska ledningsgrupp,  

inga synpunkter har inkommit.  

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för närvaro i sociala medier.  

Beslutet ska skickas till 

Ledningsgruppen 

Petra Genfors 

Petra Genfors 

Kommunikationsstrateg  
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 Dnr 

 Id 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antagen av Kommunfullmäktige  

2011-10-31 § 211, reviderad 2016-XX-XX 

  

Riktlinjer  
för närvaro  

i sociala medier 



Riktlinjer för närvaro i sociala medier 

2 

  

Inledning 

Sociala medier är ett samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare 

att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud. Olika 

typer av sociala medier är Facebook, Twitter, Snapchat och Instagram. Idag använder 

cirka 70 % av befolkningen Facebook någon gång i veckan, 40 % använder Instagram 

medan endast 22 % använder Twitter
1
.  

Att använda sociala medier i verksamhetens kommunikation med medborgare, besökare 

och företagare är att göra dem delaktiga i kommunens utveckling. Sociala medier 

minskar känslan av distans och inbjuder till dialog.  

För Vimmerby kommun är sociala medier en snabb och enkel väg att informera och 

kommunicera med medborgarna. I händelse av kris är sociala medier det absolut bästa 

sättet att snabbt sprida nödvändig information till medborgarna och att också få hjälp att 

sprida den vidare. 

Rutin för skapande av kanal i sociala medier 

Vimmerby kommuns riktlinjer för sociala medier följer e-delegationens krav samt 

SKL:s rekommendationer
2
. 

Innan kanalen skapas bör nedan checklista besvaras. Det är den ansvarige 

förvaltningschefen som i slutändan godkänner att kanalen aktiveras efter analys av 

verksamhetsnytta, syfte och mål samt en bedömning av resurser. I vissa fall räcker det 

med att verksamheten gör sig synlig på kommunens officiella kanaler, i andra fall kan 

verksamheter gå ihop och skapa en kanal. Beslutet om en kanal ska startas görs efter 

dialog med kommunikationsstrategen på administrativa avdelningen.  

 Definiera syftet och förväntad verksamhetsnytta med kanalen. 

 Tydliggör ägande och administration samt förvaltning av kanalen. 

 Kanalen måste vara funktionsbunden, inte personbunden.  

 Har ni resurser i verksamheten för att administrera kontot fem dagar i veckan, 

med uppehåll under helger men inte under ex. semestertid? 

 

  

                                                 
1
 http://www.internetstatistik.se/rapporter/sociala-medier-2015/ 

 
2
 https://skl.se/tjanster/press/socialamedier.2043.html,  

 http://www.esamverka.se/stod-och-vagledning/vagledningar/riktlinjer-for-sociala-medier/ 

 

http://www.internetstatistik.se/rapporter/sociala-medier-2015/
https://skl.se/tjanster/press/socialamedier.2043.html
http://www.esamverka.se/stod-och-vagledning/vagledningar/riktlinjer-for-sociala-medier/
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När ni kommit överens om att starta upp kanalen krävs vissa förberedelser innan 

kanalen öppnas upp för invånarna: 

 Ta fram en checklista och rutin för hur verksamheten ska arbeta med sociala 

medier. Den verksamhet som startar upp en kanal är skyldiga att vara aktiva på 

sidan. Har ni utsett x antal medarbetare att svara är det viktigt att övriga 

medarbetare känner till det. Se också till att dessa medarbetare överlappar sina 

semestrar så att kanalen inte är obevakad under semestern. 

 Skapa ett konto i den kanal ni beslutat er för att finnas i. 

Kommunikationsstrategen ska också ha tillgång till att logga in som 

administratör i kanalen och ansvarar för att kanalen blir känd på den samlade 

listan över kommunens kanaler i sociala medier på www.vimmerby.se 

 Se till att det framgår att användarna inte får göra inlägg med: 

– kränkande uppgifter 

– uppvigling, hets mot folkgrupp 

– barnpornografibrott 

– olaga våldsskildring  

– upphovsrättsintrång eller intrång i andra rättigheter som skyddas  

i 5 kap. upphovsrättslagen 

 Informera tydlig i det sociala mediet om 

– verksamhetens identitet och tillhörande organisation 

– syftet med att använda mediet 

– i vilken mån inlägg blir tillgängliga för andra användare 

– att inlägg blir allmänna handlingar 

– vilka uppgifter som inte får publiceras på det sociala mediet (se ovan) 

– vilka åtgärder verksamheten vidtar om någon bryter mot reglerna 

(blockera, stänga av etc.)? 

 Ta fram kommunens dokumenthanteringsplan om bevarande och gallring. 

– Allt som vi skriver på sociala medier blir offentliga handlingar.  

– Kommentar och inlägg som besvaras och kan ses som en synpunkt, 

klagomål, fråga etc ska diarieföras på samma sätt som enligt riktlinjen 

för klagomål och synpunktshantering. 

– Kommentarer, synpunkter eller svar som kan antas strida mot gällande 

lagstiftning ska genast avpubliceras eller raderas. Innan raderingen måste 

innehållet av meddelandet samt information om dess avsändare sparas, 

till exempel genom skärmdump. 

– Handlingar av ringa eller tillfällig betydelse kan du gallra vid 

inaktualitet. Med det kan avses handlingar som är frågor som genererar 

svar av enklare karaktär, exempelvis inlägg som inte rör Vimmerby 

kommun. 

 Tänk på att använda ett lätt och ledigt språk och att vi uppmuntrar till dialog. Det 

innebär att vi inte kan ignorera kritiska inlägg eller stänga av 

kommentatorsfunktionen. 

 När du publicerar innehåll som rör din verksamhet och Vimmerby kommun ska 

du öppet redovisa vem du är och vad du arbetar med. Tänk därför på att när du 
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svarar på ett inlägg från en person, att uppge ditt namn och din titel. Det ger en 

tydligare och mindre anonym bild av oss som organisation. 

Privat användning av sociala medier i tjänsten 

Det ingår inte i arbetsuppgifterna att använda sociala medier för privat bruk. Däremot 

kan det ingå att omvärldsbevaka och ta del av relevant innehåll i bloggar, nätverk med 

mera. Yttrande- och meddelarfriheten gäller även på sociala medier och det står en fritt 

att utanför arbetstid använda sociala medier och därvid också uppge var man är 

anställd
3
. Det är dock viktigt att göra klart att man då uppträder som privatperson och 

inte i sin yrkesroll. Anställda bör inte uttala sig för organisationens räkning via sina 

privata konton eftersom det kan försvåra kommunens skyldigheter att hantera allmänna 

handlingar och iaktta spårbarhetskrav. Kommunikation som tjänstemän och 

förtroendevalda gör på olika sociala medier måste vara godkänd av kommunen för att 

tillhöra kommunens informationsmaterial och därmed utgöra en allmän handling.
4
 

Politiker och förtroendevalda  

Efter ett beslut i kommunstyrelsen den 24 mars 2015 har kommunfullmäktiges 

ordförande, kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens vice ordförande och 

oppositionsrådet möjlighet att ha direktlänk på kommunens hemsida till sina respektive 

bloggar. Övriga förtroendevalda har möjlighet att få en länk under rubriken ”Politiska 

bloggar”. Det måste tydligt framgå på de politiska bloggarna att åsikterna som framförs 

inte är kopplade till kommunen som organisation utan den enskilde politikerns. 

 

                                                 
3
 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19911469.htm 

 
4
 http://skl.se/download/18.547ffc53146c75fdec0ef1b6/1405429253387/skl-juridisktpm-socialamedier.pdf 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19911469.htm
http://skl.se/download/18.547ffc53146c75fdec0ef1b6/1405429253387/skl-juridisktpm-socialamedier.pdf
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§ 155 Dnr 2017/000193 000 

Erbjudande om delägarskap i Inera 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en 

köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med 

aktieöverlåtelseavtalet. 

att  godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som 

part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.  

att  finansiering sker genom oförutsedda medel 

 

Sammanfattning 

Sveriges landsting och regioner har sedan många år samverkat kring 

gemensamma lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och stöd för 

digitalisering, genom det gemensamma aktiebolaget Inera. Bolaget bildades 

redan 1999, då under namnet Infomedica, med syfte att utveckla e-

hälsotjänster för invånarna. År 2000 grundade Landstingsförbundet, Svenska 

Kommunförbundet, Vårdföretagarna och Apoteket bolaget Carelink med 

ändamålet att utveckla och samordna infrastrukturtjänster. År 2007 

förvärvades Carelink av dåvarande Sjukvårdsrådgivningen SVR AB 

(tidigare Infomedica). År 2010 bytte bolaget namn till Inera AB.  

 

Sedan starten 1999 har Inera utvecklats, genom företagsförvärv och utökade 

uppdrag, till att idag ansvara för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster 

och projekt. Inera AB ägs i dag av SKL Företag AB och landets samtliga 21 

landsting och regioner. Bolaget har en omsättning på drygt 600 miljoner 

kronor (2016). Verksamheten riktar sig gentemot både invånare och 

medarbetare i vård och omsorg.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en 

köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med 

aktieöverlåtelseavtalet. 



 

 

 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 
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att  godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som 

part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.  

att  finansiering sker genom oförutsedda medel 

Beslutsunderlag 

Beslut Inera missiv kommun, Id: 56753 

Beslutsunderlag till kommunerna, Id: 56754 

Bilaga 1 – aktieöverlåtelseavtal, Id: 56755 

Bilaga 2 – anslutningsavtal Inera AB, Id: 56756 

Bilaga 3 – Aktieägaravtal, Id:56757 

Bilaga 4 – Bolagsordning, Id:56758 

Bilaga 5 – Ägardirektiv, Id:56760 

Bilaga 6 – Inera årsrapport 2015, Id: 56761 

Tjänsteskrivelse Jakob Bank controller 2017-05-16 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen (för vidare hantering och distribution)  

 

___________________ 
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Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-23 
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§ 154 Dnr 2017/000193 000 

Erbjudande om delägarskap i Inera 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en 

köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med 

aktieöverlåtelseavtalet. 

att  godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som 

part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.  

att  finansiering sker genom oförutsedda medel 

 

Sammanfattning 

Sveriges landsting och regioner har sedan många år samverkat kring 

gemensamma lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och stöd för 

digitalisering, genom det gemensamma aktiebolaget Inera. Bolaget bildades 

redan 1999, då under namnet Infomedica, med syfte att utveckla e-

hälsotjänster för invånarna. År 2000 grundade Landstingsförbundet, Svenska 

Kommunförbundet, Vårdföretagarna och Apoteket bolaget Carelink med 

ändamålet att utveckla och samordna infrastrukturtjänster. År 2007 

förvärvades Carelink av dåvarande Sjukvårdsrådgivningen SVR AB 

(tidigare Infomedica). År 2010 bytte bolaget namn till Inera AB.  

 

Sedan starten 1999 har Inera utvecklats, genom företagsförvärv och utökade 

uppdrag, till att idag ansvara för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster 

och projekt. Inera AB ägs i dag av SKL Företag AB och landets samtliga 21 

landsting och regioner. Bolaget har en omsättning på drygt 600 miljoner 

kronor (2016). Verksamheten riktar sig gentemot både invånare och 

medarbetare i vård och omsorg.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en 

köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med 

aktieöverlåtelseavtalet. 



 

 

Kommunstyrelsen 

Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-23 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

att  godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som 

part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.  

att  finansiering sker genom oförutsedda medel 

Beslutsunderlag 

Beslut Inera missiv kommun, Id: 56753 

Beslutsunderlag till kommunerna, Id: 56754 

Bilaga 1 – aktieöverlåtelseavtal, Id: 56755 

Bilaga 2 – anslutningsavtal Inera AB, Id: 56756 

Bilaga 3 – Aktieägaravtal, Id:56757 

Bilaga 4 – Bolagsordning, Id:56758 

Bilaga 5 – Ägardirektiv, Id:56760 

Bilaga 6 – Inera årsrapport 2015, Id: 56761 

Tjänsteskrivelse Jakob Bank controller 2017-05-16 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 

 



 
 

Ekonomiavdelningen 

Jakob Bank 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(6) 

Datum 

2017-05-16  
Referens 

2017/000193 

 
Id 

Idnummer  

 

 
 Kommunfullmäktige 

 

 
 

Delägarskap i Inera 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

 Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en 

köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med 

aktieöverlåtelseavtalet. 

 

 Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda 

som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.  

 

 Finansiering sker genom oförutsedda medel 

Ärendet 

Bakgrund 

Sveriges landsting och regioner har sedan många år samverkat kring 

gemensamma lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och stöd för 

digitalisering, genom det gemensamma aktiebolaget Inera. Bolaget 

bildades redan 1999, då under namnet Infomedica, med syfte att 

utveckla e-hälsotjänster för invånarna. År 2000 grundade 

Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, Vårdföretagarna 

och Apoteket bolaget Carelink med ändamålet att utveckla och 

samordna infrastrukturtjänster. År 2007 förvärvades Carelink av 

dåvarande Sjukvårdsrådgivningen SVR AB (tidigare Infomedica). År 

2010 bytte bolaget namn till Inera AB.  

 

Sedan starten 1999 har Inera utvecklats, genom företagsförvärv och 

utökade uppdrag, till att idag ansvara för ett 40-tal 

landstingsgemensamma tjänster och projekt. Inera AB ägs i dag av 

SKL Företag AB och landets samtliga 21 landsting och regioner. 

Bolaget har en omsättning på drygt 600 miljoner kronor (2016). 

Verksamheten riktar sig gentemot både invånare och medarbetare i 

vård och omsorg.  

 



Beredning på nationell nivå 

Frågan om en överlåtelse av Inera AB till SKL-koncernen har 

diskuterats under ett antal år. Inom ramen för SKL:s arbete med 

gemensamma digitala lösningar för kommuner, landsting och regioner 

lyftes denna fråga fram som ett sätt för SKL att på bästa möjliga sätt 

stödja och hantera samspelet mellan kommuner, landsting och 

regioner, och möjliggöra att även kommuner kan arbeta med och 

erbjudas gemensamma tjänster och lösningar från Inera AB. 

Flera utredningar har gjorts för att säkra beslutsunderlaget. Hösten 

2014 utfördes en förstudie (McKinsey) ”DELA: Samverkan för 

digitalisering i kommuner, landsting och regioner – Beslutsunderlag 

för ett eventuellt förvärv av Inera”. 

 

Hösten 2015 gjordes en juridisk utredning (Delphi) samt en 

revisionsutredning (Deloitte) kring Inera med syfte att finna en 

juridiskt och finansiellt hållbar förvärvslösning.Våren 2015 inrättades 

en styrgrupp för förändringsarbetet. Nätverken för landstingsdirektörer 

och kommundirektörer har fortlöpande informerats.  

 

Under våren och sommaren 2016 har förslag till bolagsordning, 

aktieägaravtal, ägardirektiv och aktieöverlåtelseavtal successivt 

utarbetats av kansliet med stöd av Cederquists advokatbyrå. Till 

kansliet har knutits en referensgrupp bestående av jurister från de tre 

största landstingen/regionerna (Stockholms läns landsting, Västra 

Götalandsregionen samt Region Skåne) och de fyra största 

kommunerna (Stockholms stad, Göteborgs stad, Malmö stad samt 

Uppsala kommun). 
 

Kommunaljuridiska, upphandlingsjuridiska och konkurrensrättsliga 

frågor har särskilt belysts, och en second-opinion på de 

upphandlingsrättsliga övervägandena har inhämtats.  

 

Gemensamt digitaliseringsarbete i offentlig sektor 

Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i 

samhället fram till år 2025. Digitaliseringen är också en av de främsta 

möjliggörarna för att höja kvaliteten, förbättra effektiviteten och möta 

invånarnas förväntningar på välfärden. Att använda digitaliseringens 

möjligheter är nödvändigt för att möta de utmaningar som kommuner, 

landsting och regioner står inför, och ett viktigt verktyg för att skapa 

en vassare och smartare välfärd.   

 

SKL lät under våren 2016 göra en SIFO-undersökning om hur 

invånarna ser på digitalisering i välfärden. Undersökningen visar att 

tre av fyra tillfrågade är positiva till att kommuner, landsting och 

regioner kommunicerar och erbjuder service digitalt. Nästan lika 

många, sju av tio, ställer sig positiva till att digitala pedagogiska 

verktyg används i skolundervisningen. Sju av tio är också positiva till 

vård, konsultation och behandling med digital teknik. Betydligt färre, 

bara två av tio, anser att kommuner, landsting och regioner lever upp 



till deras förväntningar. Det är hög tid att förbättra den digitala 

servicen, anser två av tre.  

 

Ur ett internationellt perspektiv tappar digitaliseringen i det offentliga 

Sverige fart. Denna trend går hand i hand med avsaknad av nationella 

initiativ, samordning och grundläggande förutsättningar såsom 

standarder för informationsutbyte. Med syfte att öka den digitala 

förnyelsen av det offentliga Sverige antog regeringen och SKL hösten 

2015 en avsiktsförklaring – Digitalt först. Digitalt först innebär att 

digitala tjänster ska, när det är möjligt och relevant, vara 

förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med dem som bor i 

Sverige, med organisationer och med företag. Digitalt först innebär 

också att myndigheter, kommuner, landsting och regioner ska sätta 

invånaren och företagaren i centrum när nya tjänster tas fram.  

Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om och ser 

behov av och möjligheter med ökad samverkan och kraftsamling inom 

digitaliseringen. Att göra Inera AB till ett SKL-företag syftar samlat 

till att skynda på, stödja och möjliggöra en effektiv digitalisering i 

kommuner, landsting och regioner, som bidrar till att möta människors 

och verksamheters behov och förväntningar samt klara kvaliteten och 

effektiviteten i välfärden. Rätt använd kan digitaliseringen leda till 

bättre hälsa och lärande, högre tillväxt, fler jobb och en hållbar 

utveckling.  
 

SKL:s digitaliseringsarbete 

Centrala områden för kraftsamling och samverkan, som bidrar till att 

öka hastigheten, kvaliteten och effektiviteten i kommuners, landstings 

och regioners digitalisering är: 

 Medlemsgemensamma digitala lösningar.  

 Stärka medlemmarnas förmåga vid upphandling och gemensam 

kravställning. 

 Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt i medlemmarnas 

verksamheter. 

 

Medlemsgemensamma digitala lösningar 

I takt med tiden har det blivit tydligt att SKL:s och Ineras arbete i 

större utsträckning behöver hanteras i mer samordnat för att undvika 

suboptimerade insatser och öka nyttan för landsting och regioner.  

Genom Inera har landsting och regioner haft en gemensam plattform 

för den digitala utvecklingen, något som saknats för kommunerna. 

SKL har fått tydliga indikationer från kommunerna om att SKL bör 

agera för att ge liknande möjligheter för kommunerna, som för 

regioner och landsting. I grunden finns likartade behov av digitala 

tjänster för att stödja verksamheter, invånare och företag. Med 

samordnade och gemensamma digitala lösningar undviks också en 

alltför spretig flora av digitala tjänster som inte hänger ihop och som 

blir svåra för invånare och företag att överblicka och nyttja. Dessutom 

kan samarbete innebära sänkta utvecklings- och förvaltningskostnader, 

och utvecklingstakten kan höjas.  



 

Genom att förvärva Inera och därefter bredda ägandet, ökar 

förutsättningar för SKL att ta en större koordinerande roll och 

långsiktigt ansvar för gemensamma digitala lösningar inom alla 

verksamhetsområden, utan att själv behöva bygga upp all kompetens 

och de förmågor som detta kräver. Ineras infrastruktur och kompetens 

kan återanvändas till andra verksamhetsområden som medlemmarna 

ansvarar för och utgör därmed en viktig och unik strategisk resurs. 

Samtidigt är det viktigt att det är kommunernas, landstingens och 

regionernas behov som ska styra det som ska göras. 

 

Stärkt förmåga vid upphandling och gemensam kravställning 

Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om bättre 

samordning och ökad kompetens inom digitalisering för att bli 

starkare i beställarrollen. Här efterlyses tydliga och genomarbetade 

standarder, gemensamma kravspecifikationer och gemensamma 

upphandlingar att ansluta sig till.  
 

SKL Kommentus stödjer idag SKL:s medlemmar med 

upphandlingskompetens och genom att samordna upphandlingar. 

Upphandlingar av it-stöd och digitala lösningar har till viss del skett 

genom åren, men bedömningen är att det finns ökade behov här. SKL 

Kommentus, SKL och Inera kommer därför att ha en närmare 

samverkan för att stärka medlemmarnas roll som beställare genom att 

arbeta gemensamt kring standarder, krav och upphandlingar. SKL 

Kommentus upphandlingskompetens kan bidra till gemensamma 

insatser där SKL eller Inera är ansvariga, eller där kommuner väljer att 

själva upphandla. 

 

Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt 

Regeringens Digitaliseringskommission beskriver i sitt betänkande 

”Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden, SOU 

2015:91” att digitaliseringen innebär en omvälvande transformering 

av samhället. För offentlig sektor kan vi idag se exempel på i form av 

flippade klassrum, läkarbesök på nätet och digital deklaration.  

 

Att ställa om och transformera verksamheter utifrån principen om 

digitalt först kräver ledning och stöd. Kommuner, landsting och 

regioner har visat stort intresse av att få stöd i sin förändringsresa och i 

arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Det 

handlar om vägledning och stöd kring de nya arbetssätt som kan leda 

till större nytta både för den enskilde invånaren och företaget, men 

också för den egna förvaltningen och medarbetare. SKL behöver driva 

på och bidra till sektorns digitala transformation och nya arbetssätt, 

genom att stödja medlemmarna på denna förändringsresa.  

 



Genomförande  

Genomförandet av affären sker i flera steg. I ett första steg förvärvade 

SKL – genom SKL Företag AB – majoriteten av aktierna i Inera. 

Detta genom att samtliga landsting och regioner sålde merparten av 

sina aktier i Inera AB och nu äger fem aktier vardera.  

  

I ett andra steg erbjuds nu Sveriges alla kommuner att köpa aktier från 

SKL för att bli delägare i bolaget. Parallellt pågår ett tydligare 

utvecklingsarbete där SKL, Inera och SKL Kommentus samverkar 

inbördes och med kommuner, landsting och regioner för att kravställa, 

upphandla, utveckla och tillhandahålla gemensamma lösningar och 

tjänster, inklusive stöd i den förändringsresa som kommer att behövas. 

 

Finansiering  

Inera AB har varit helägt av landsting och regioner, som vardera ägt 

150 aktier i bolaget (totalt 3 150 aktier). SKL Företag AB har köpt 

145 aktier från respektive landsting/region (totalt 3 045 aktier). 

Förvärvet har skett till bokfört värde, vilket per den 31 december 2015 

var 8 500 kronor per aktie (totalt 25,9 mnkr). Detta värde har varit 

oförändrat fram till överlåtelsedagen, 16 mars 2017. Nu äger SKL 

Företag AB 97 procent av aktierna, och landsting och regioner 

resterande 3 procent.  

 

Nu erbjuder SKL Företag AB respektive kommun att köpa 5 aktier, 

till bokfört värde 8 500 kronor per aktie (42 500 kronor). Om samtliga 

kommuner investerar i bolaget, kommer SKL Företag AB att få en 

återbetalning på 12,3 mnkr. Nettoinvesteringen för SKL Företag AB 

blir därmed 13,6 mnkr, motsvarande drygt 50 procent av det totala 

aktiekapitalet. Som ett led i överlåtelsen åtar sig SKL Företag att ge en 

förlustgaranti om 35 mnkr.  

 

I övrigt gör parterna inte några särskilda ekonomiska åtaganden i 

samband med affären. När det gäller bolagets finansiering, är 

projekten redan i dag i huvudsak självfinansierade. Det är innebörden 

av den affärsmodell som tillämpas och som avses tillämpas även i 

fortsättningen. Om ett projekt inte kan bära sina kostnader kommer 

konsekvensen ytterst att bli att projektet får läggas ned.  

 

I överlåtelseavtalet, som landsting och regioner skrivit under, ingår att 

de övergångsvis ställer ut vissa ekonomiska garantier att köpa tjänster 

för minst den summa som man köpt för i genomsnitt de tre senaste 

åren (år 2013-2015). Detta ligger i linje med det åtagande landsting 

och regioner har i nuvarande aktieägaravtal för Inera AB, och är ett 

sätt att säkerställa att bolaget inte omgående ska hamna i ekonomiska 

svårigheter. Ett annat skäl är att Ineras modell för finansiering går från 

anslagsfinansiering till en ny finansieringsmodell (tjänstebaserad 

affärsmodell) som är under införande och har ännu inte införts fullt ut.  

 



SKL Företag AB tar genom den föreslagna ägar- och styrmodellen 

den ekonomiska risken för bolaget samtidigt som man genom 

aktieägaravtalet inte har ett dominerande inflytande över bolaget.  

Affären inkluderar också förändringar i övrigt när det gäller bolagets 

verksamhet och ägarstyrning. Vid den extra bolagsstämman den 16 

mars 2017 antogs förslaget till ändrad bolagsordning. Nytt 

aktieägaravtal har utarbetats och godkänts av samtliga landsting och 

regioner, och kommunerna ska i samband med köp av aktier ansluta 

sig till detta (enligt anslutningsavtalet). Förslag till nytt ägardirektiv 

har tagits fram och beslutas vid ägarråd 21 april 2017, inför ordinarie 

bolagsstämma 7 juni 2017 (se bilagor).  

 

Beslutsunderlag 

Beslut Inera missiv kommun, Id: 56753 

Beslutsunderlag till kommunerna, Id: 56754 

Bilaga 1 – aktieöverlåtelseavtal, Id: 56755 

Bilaga 2 – anslutningsavtal Inera AB, Id: 56756 

Bilaga 3 – Aktieägaravtal, Id:56757 

Bilaga 4 – Bolagsordning, Id:56758 

Bilaga 5 – Ägardirektiv, Id:56760 

Bilaga 6 – Inera årsrapport 2015, Id: 56761 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Jakob Bank 

Controller  
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Inera i korthet
Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma 
e-hälsoarbete. Våra tjänster används av medarbetare inom 
vård och omsorg, invånare och beslutsfattare.

Exempel på nationella tjänster som landstingen och regionerna  
har valt att samverka kring är 1177 Vårdguiden, Vårdhandboken, 
UMO, e-tjänsten Journalen och Nationell patientöversikt. 
Samverkan gäller även olika läkemedelstjänster och säkerhets-
lösningar. Inera ansvarar också för den tekniska infrastruktur  
och arkitektur som är förutsättningen för de nationella  
e-hälsotjänsterna.

Inera är ett aktiebolag som ägs av landsting och regioner. 
Bolaget leds av en styrelse med två politiker från respektive 
hälso- och sjukvårdsregion. Vd ansvarar för verksamheten.

Vi har ett nära samarbete med eHälsomyndigheten, Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL), Socialdepartementet, 
Socialstyrelsen, journalsystemsleverantörer och övriga 
aktörer inom e-hälsoområdet.

Under 2015 var Ineras omsättning drygt 626 mkr  
och hade vid årets slut 121 anställda.
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Från vänster:  
Johan Assarsson, vd   
Anders Henriksson, 
styrelseordförande
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Utvecklingen inom e-hälsoområdet är verkligen en 
aktuell fråga för hälso- och sjukvården. Allt fler 
e-hälsolösningar är sammankopplade via Ineras 

tjänsteplattform. Allt fler digitala lösningar för hälso- 
och sjukvården planeras och införs. Detta kommer att ge 
patienter, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare 
bättre tjänster och verktyg för att nå och dela information 
mellan vårdgivare.

Vi har under året utvecklat vår koordinerande roll och 
framför allt drivit frågan om samordnad arkitektur och ny 
teknik. Den gemensamma IT-arkitekturen prövades med 
stor framgång när en ny version av Nationell patient   översikt 
utvecklades och infördes under 2015. All information till  
patientöversikten går via Ineras tjänsteplattform. Samma 
anslutningar används även för e-tjänsten Journalen. Journalen 
med patientens tillgång till sin egen journalinformation, 
breddinförs nu över hela landet och vi är övertygade om  
att det är en viktig del för patientmedverkan på riktigt. 

Besökssiffrorna för UMO och 1177 Vårdguiden blev 
högre än någonsin. Och konkret och lyckad samordning 
ser vi när alla vårdgivare via plattformen för stöd och 
behandling nu kan erbjuda internetbaserat stöd och 
behandling på ett säkert sätt, som ett komplement till 
traditionell kontakt. 

För att även kommunerna ska kunna dra nytta av 
våra tjänster fortsätter processen för att Inera ska bli ett 
bolag som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL), landsting, regioner och kommuner gemensam.  
På så sätt kan ännu bättre prioriteringar göras gemensamt 
för hela e-hälsoarbetet och lösningarna hänga ihop över 
vårdgivargränserna. 

Vi har tagit nästa steg i e-hälsoarbetet och fattade 
beslut under året att kunna erbjuda våra tjänster till  
kommersiella företag med vårdavtal på öppna marknaden. 
Tanken är att på så sätt kunna knyta ihop så stora delar 
som möjligt av hälso- och sjukvården i Sverige digitalt  
och att bidra till innovation och utveckling. 

Det vi ser är att tillsammans med andra skapar vi 
förutsättningarna och grunden till utveckling och rätt 
prioriteringar inom e-hälsa. Vårt uppdrag är engagerande 
och spännande. Vi ser optimistiskt fram emot 2016.

JOHAN ASSARSSON, VD  
ANDERS HENRIKSSON, ORDFÖRANDE

STYRELSEORDFÖRANDE & VD: 

2015 – ett fantastiskt  
e-hälsoår!
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Snart finns Journalen i hela landet och forskningen visar att en mer informerad 
och delaktig patient är bra för vården. Som patient kommer man till en början 
att nå helt olika information i Journalen beroende på var i landet man har fått 
vård. Målet framåt är att vårdgivare enas kring vad patienten kan läsa.

Införande som ger patienter tillgång till 
sin journal via nätet har pågått hela året 
över hela landet. Under 2016 kommer alla 

landsting och regioner att göra det möjligt för 
patienter att läsa sin journal via nätet. Studier 
av införandet visar att en mer informerad och 
delaktig patient i förlängningen är bra för 
vården och ökar vårdkvaliteten. 

En av DOMEs projektledare, Rose-Mharie  
Åhlfeldt, som är docent i Informationsteknologi 
inom området informationssäkerhet på Hög-
skolan, i Skövde berättar om arbetet i DOME-
projektet och om hur hon började arbeta med 
dessa frågor.

Patientens perspektiv
Redan tidigt i karriären blev Rose-Mharie 
intresserad av patienterna och deras perspektiv 
i vården. Hon noterade hur informationsflödet 
inte följer patienten i vårdkedjan och hur 
patienten inte har tillgång till sin egen infor-
mation. Patienten vet inte mycket om sin egen 
vård. Undermålig information leder till brister 
i patientsäkerhet och respektfullhet. Patienten 
kommer i kläm, informationen faller bort och 
patienten får vänta. När man skapar systemen 
behöver man tänka i processer utifrån patien-
tens perspektiv.

Svårt få helhetsbild
Nu pågår införande nationellt av möjligheten 
att läsa journalen via nätet, men fortfarande 
kommer det vara svårt för patienten att få en 
helhetsbild av sin information då olika regler 
gäller för olika landsting och regioner. Det 
som visas eller inte visas i Journalen beror 

på var vården ägt rum, vilket innebär att den 
information patienten ser kan skilja sig mellan 
olika vårdgivare och landsting.

– Det är med andra ord inte patientens behov  
av information som är i fokus utan var patien-
ten bor som bestämmer vilken information 
patienten kan ta del av. Det är väldigt långt 
kvar innan vi har patientens behov i fokus, 
anser Rose-Mharie Åhlfeldt.

Patienten känner trygghet  
av möjligheten
När journalen via nätet infördes i Uppsala var 
farhågorna att patienten skulle ställa många 
frågor till vården mellan mötena, men så har 
det inte blivit enligt patienterna. I en studie 
riktad specifikt till cancerpatienter läser de 
snarare på i lugn och ro, samlar sina frågor och 
bearbetar dem inför det planerade mötet.

Delaktiga patienter förändrar 
och förbättrar vården

FAKTA:
• Man når Journalen 

via 1177 Vård-
guidens e-tjänster

• Användare loggar in 
med e-legitimation 

• Över 400 000 per-
soner har ett konto 

• Under 2015 är  
den införd hos:  
- Uppsala 
- Skåne 
- Västmanland 
- Jönköping 
- Kalmar 
- Östergötland 
- Halland 
- Kronoberg 
- Västerbotten

• Under 2016 kommer 
alla landsting och 
regioner erbjuda 
Journalen

• DOME är ett VIN-
NOVA-finansierat 
samarbetsprojekt 
mellan Lunds Uni-
versitet, Högskolan i 
Skövde, Örebro Uni-
versitet och Uppsala 
universitet.

Rose-Mharie
Åhlfeldt
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Förstår innehållet i informationen
Det forskarna även tagit upp i studien var 
den förväntade oro som fanns från vården 
om att patienten inte skulle förstå innehållet 
i sin journal, men det upplever de att de gör i 
stor utsträckning. Patienten har ju ofta först 
fått informationen muntligt och när de sedan 
läser och upptäcker något uttryck/ord de inte 
förstår, tar de reda på det själva. I studierna 
har man inte sett att patienter skulle lida av att 
ta del av information.

Aktivt val att läsa eller inte
Patienterna vet att vårdpersonalen är stressad 
och har ont om tid, så de avvaktar och tar med 
sig sina frågor till nästa besök. Vissa väljer 
aktivt att inte läsa, eller väntar med att läsa. 
Men de gör det som en aktiv handling och 
tycker inte att möjligheten att läsa borde tas 
bort, utan är nöjda med att kunna välja.

Förväntar sig hög säkerhetsnivå
När det gäller integritet och säkerhet förväntar 
sig patienterna att det är säkert och att syste-
met håller en hög säkerhetsnivå. Dessutom 
använder inte patienterna ofta möjligheten 
att dela sin journal med någon man utsett 
till ombud. Däremot kan de läsa eller visa 
journalen tillsammans med någon närstående.

Murbräcka till något större
Landsting och regioner som erbjuder  
tjänsten Journalen har gjort olika bedöm-
ningar för hur och när patienten kan ta del  
av journal informationen. Daniel Forslund,  
är innovationslandstingsråd i Stockholms 
läns landsting och ledamot i Ineras styrelse, 
berättar om sin syn på möjligheterna med 
journalen via nätet och regelverket.

– Möjligheten att läsa sin journal via nätet 
kommer att påverka hälso- och sjukvården 
mycket mer än vi tror. Just att få tillgång till 
sin journal via nätet kan kännas smalt, men  
det är en murbräcka till något mycket större. 
Det öppnar upp för dialog, ger praktiska 
verktyg för en mer informerad patient och 
driver fram en mer personcentrerad vård.  
En ny användning av information om vård  
och hälsa kommer leda till förändringar  
som vi inte ens kan överblicka idag, säger 
Daniel Forslund.

I december beslutade 
Stockholms läns landsting 
att påbörja införandet av 
e-tjänsten Journalen och det 
kommer bli obligatoriskt att 
ansluta sig för alla vårdgivare 
med landstingsavtal. Nu 
pågår arbete med att ta fram 
regelverket och göra tekniska 
anpassningar. Detta ska vara 
klart direkt efter sommaren 
så att tjänsten kan lanseras 
under hösten 2016.

Regelverket måste 
bygga på nationell 
kunskap
– Vi kommer såklart att diskutera regelverk 
och införande med professionen, men det är 
ett politiskt beslut i botten. Det finns mycket 
erfarenhet från andra landsting och regioner 
som underlättar vårt införande.

Idag kan en patient nå helt olika informa-
tion i Journalen – beroende på var i landet man 
har fått vård. Vad är viktigast att ta tag i kring 
regelverk tycker du?

– Jag tycker man som patient har rätt att 
kräva lika behandling i alla landsting och 
regioner. Det är en märklig ordning när 
landsting och regioner ger helt olika möjlig-
heter för sina invånare att nå sin information. 
Det finns ingen logik i det. Skyddsvärdet för 
en patient kan inte vara större hos ett landsting 
eller region än hos något annat.

Gränser är bara streck på kartan
– vi måste enas om regelverket
Läkarförbundet, Vårdförbundet och sjuk-
vårdshuvudmännen behöver samla sig och 
komma överens. Det finns ingen medicinsk 
anledning att ha olika. Gränser mellan lands-
ting och regioner är ju bara streck på kartan! 
Det är inte rimligt att man som patient kan 
nå helt olika innehåll vid helt olika tillfällen, 
beroende på var man har fått vård.

Målet är att nå full enhetlighet, men som 
ett första steg borde vi komma överens om en 
gemensam lägstanivå för vilken information 
som alltid ska finnas tillgänglig. Det måste vi 
kunna enas om!

Under 2016 
pågår ett arbete 
för att ta fram 
ett nytt natio-
nellt regelverk.

Daniel 
Forslund
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Den 8 december 2015, genomfördes en lyckad driftsättning av en ny version  
av Nationell patientöversikt (NPÖ). Den nya versionen bygger på modern  
teknik och därför finns det goda möjligheter till en fortsatt utveckling  
av innehåll och funktionalitet.

Den 8 december 2015, genomfördes 
en lyckad driftsättning av en ny version av 
Nationell patientöversikt (NPÖ). Den nya 
versionen bygger på modern teknik och det 
finns därför goda möjligheter till en fortsatt 
utveckling av innehåll och funktionalitet.

Den stora förbättringen av NPÖ har skett 
i tekniken även om utseendet och användar-
vänligheten också har utvecklats.

– Den nya versionen innehåller en hel del 
förbättringar som gör att användarna på ett 
enklare sätt kan hitta rätt information i NPÖ. 
Med den nya versionen kommer också möj-
ligheten att redan nu ta del av ny information, 
som exempelvis genomförda vaccinationer, 
säger Ingela Jägerstedt-Larsson, ordförande i 
förvaltningsgruppen för NPÖ.

Nationell patientöversikt gör det möjligt 
för behörig vårdpersonal att med patientens 
samtycke ta del av journalinformation som 
registrerats hos andra landsting, kommuner 
eller privata vårdgivare. Att få tillgång till en 
heltäckande bild av tidigare dokumentation är 
viktigt för att personal i vård och omsorg ska 
kunna fatta rätt beslut och utöva en god vård. 

Statistiken i den här artikeln, visar hur 
många användare NPÖ har haft nationellt över 
hela landet och hur stort antal patienter de sökt 
information om per månad.

 
Under 2009 började Örebro med NPÖ 
och de var först. Redan från start var verksam-
heterna med i diskussionerna och påverkade 
innehållet och prioriteringar för vad NPÖ 
skulle innehålla.

– En av fördelarna med att vara först var 
just det att kunna påverka innehållet. Vi tänkte 
säkert på självklara saker, men det var bra 
att verksamheterna fick vara med i diskus-
sionerna och prioriteringarna. Samtidigt var 
det ju lite svårt också eftersom systemet var 
så tomt, vi var de enda på plats. Som att vara 
först med telefon, det fanns ingen att ringa till, 
berättar Karin Rydberg, tjänsteansvarig. 

Användningen är hög i Örebro och NPÖ 
är en självklar del av arbetet och ger stor nytta 
just för att tjänsten har så mycket information 
som behövs för att göra en bra planering och 
bedömning med patienterna. Kommunerna är 
de största användarna och använder tjänsten 

Nationell patientöversikt 
– en av de viktigaste  
nationella e-tjänsterna

FAKTA:
• Det är nu möjligt ta 

del av vaccinationer 
i NPÖ

• All information till 
NPÖ går via Ineras 
tjänsteplattform

• Antalet användare 
ökar stadigt

• Alla landsting och 
regioner och 10 
kommuner visar  
sin information 

• Cirka 230 kommuner 
kan läsa journal-
information
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framför allt för att ta del av dokumen-
tation från sjukvården, för patienter i 
omsorg och hemsjukvård.

 – I mitt yrke som sjuksköterska kan 
jag hämta värdefull information som jag 
behöver för att göra rätt bedömning och 
jag kan snabbt komma åt den. Det gör att 
jag kan planera bättre. Vi var tidiga med 
att använda NPÖ och det beror nog på att 
vi är lite framåt men också på att vi har 
haft en chef som tidigt förstod nyttan. 
Det gäller att komma över tröskeln 
och våga förändra sitt arbetssätt, säger 
Annalena Lönnqvist, sjuksköterska, 
Askerund hemsjukvård.

NPÖ har funnits sedan länge och är 
en av de viktigaste nationella e-hälso-
tjänsterna. Den nya versionen bygger på 
Ineras tjänsteplattform, som integrerar 
Sveriges vårdsystem och hanterar jour-
nalinformationen på ett strukturerat och 
enhetligt sätt. Nu när den nya versionen 
är lanserad finns goda förutsättningar att 
fortsätta arbetet med att fylla NPÖ med 
innehåll och öka kännedomen, använd-
ningen och nyttan av tjänsten.
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1177 Vårdguiden och UMO (ungdomsmottagningen på nätet) har en positiv  
utveckling i såväl kännedom och antal besök som nöjdhet. Landstingen och 
regionernas gemensamma satsningar ligger bakom framgången, liksom  
tillkomsten av nya uppmärksammade e-tjänster.

Under året har ett första steg tagits 
för att koppla ihop de öppna och 
inloggade tjänsterna genom att lyfta 

in e-tjänsterna som en tydlig del av 1177 
Vårdguiden och ta bort namnet och varumärket 
Mina vårdkontakter, något som också syns i 
ökat antal besök.

– Särskilt positivt för hela 1177 Vårdguiden 
2015 är den 30-procentiga ökningen av 
ärenden inom e-tjänsterna. 88 procent 
uppger att de följer råden när de ringt 1177 
Vårdguiden på telefon och förbättringen av 
driftsäkerheten för telefoni plattformen, säger 
Kim Nordlander, chef för 1177 Vårdguiden 
och UMO inom Stockholms läns landsting 
som har det nationella utföraruppdraget.

Införandet av Journal på nätet runt om i 
landet har gett uppmärksamhet åt e-tjänsterna 
bland annat genom medier, och säkert bidragit 
till ökat antal inloggningar. Även den nya 
plattformen Stöd och behandling, som är 
ett verktyg för vårdgivare att erbjuda stöd, 
utbildnings- och behandlingsprogram över 
nätet, förväntas öka intresset för e-tjänsterna 
på ett liknande sätt. Användningen har 

kommit igång och väntas öka kraftigt under  
de närmaste åren.

1177.se utökades också med flera nya 
teman – Patientlagen och Våga berätta, med 
information för barn om psykisk hälsa. Våga 
berätta innehåller även information om barns  
rättigheter enligt Barnkonventionen, Patient-
lagen och rättigheter när någon i familjen är  
sjuk. Även ett nytt tema för vårdpersonal har  
tagits fram för att ge råd om hur 1177 Vård - 
guiden kan användas i kontakten med invånarna.

I februari driftsattes en helt ny version 
av UMO.se med ny form och mobilanpassning 
som möjliggör att all information är tillgänglig 
i alla typer av enheter på samma sätt. Den 
nya formen bottnar i UMO:s verksamhetsidé 
om att vara en aktuell, levande och trovärdig 
digital kontaktyta för unga som söker infor-
mation och dialog om sex, hälsa och relationer.

– Att lyfta ungas egna erfarenheter är 
en trovärdighetsfaktor. Ungas perspektiv 
har, som alltid i arbetet med UMO.se, tagits 
till vara i utvecklingen av den nya formen. 
Användartester har genomförts med unga i 
olika åldrar och 
med olika förut-
sättningar att ta till 
sig information. 
Vi har även gjort 
enkäter och följt 
upp trender i ungas 
webbanvändning. 
Allt för att skapa 
en lättanvänd och 

1177 Vårdguiden och UMO  
– i allmänhetens tjänst

Kim Nordlander

Åsa Sandler

SAMMAN-
FATTNING 
NKI 2015:
TJÄNST NKI
Klamydia- 
provtagnings- 
tjänsten i 1177  
Vårdguidens  
e-tjänster 91

1177 Vårdguiden  
på telefon 84

UMO.se 81

1177.se 80

1177 Vårdguidens 
e-tjänster 72

NKI = Nöjd Kund Index

Riktmärken för NKI
<55  Inte nöjd
55–74  Nöjd
>74  Mycket nöjd

Källa: SCB Medborgar-
undersökning 2014

Det är Stockholms 
läns landsting som  
har det nationella 
utföraruppdraget  
för 1177 Vårdguiden 
och UMO.
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lockande webbplats för de allra viktigaste 
frågorna, säger Åsa Sandler, produktions-
ledare på UMO:s redaktion.

Starka varumärken och ökad 
användning
Satsningarna som landsting och regioner 
gör i att bygga erbjudanden till invånare via 
välkända varumärken är mycket framgångsrik. 
Varumärkesundersökningarna visar att känne - 
domen om UMO ligger på 79 procent i mål - 
gruppen. Och kännedomen om 1177 Vårdguiden 
ligger på hela 89 procent. 

Tjänsterna har haft en positiv utveckling 
vad gäller kännedom, användning och nöjdhet 
under de senaste åren: Invånarnas användning 
av 1177 Vårdguidens e-tjänster har ökat både 
i antal individer, inloggningar och ärenden. 
Drygt 65 000 nya användare har tillkommit 
under året. Antalet anslutna vårdenheter har 
också ökat med omkring 9 procent. Antalet 
besök på 1177.se samt umo.se fortsätter öka.  
1177 Vårdguiden på telefon ligger på en  
stabil nivå. 

Införandet av Stöd och behandling
En av de större händelserna under året är att 
1177 Vårdguiden i mars utökades med en helt 
ny nationell tjänst och platt f orm, Stöd och 
behandling. Exempel på användning via nätet 
är behandling mot ångest och depression, 
smärta, tinnitus och screening vid alkohol-  

och drogproblem. Tjänsten kan också användas 
för att bygga program och utbildningar som 
stöd för patientens egen vård och omsorg, men 
även program som stöder vårdprocesserna för 
bättre interaktion mellan vård och patienter för 
att främja delaktighet och öka tillgängligheten.

Utvecklar strategier för  
införanden och utbildning 
Arbetet med att ta fram en ny generell 
införande strategi och modell för införande-
program som stödjer breddinföranden blev 
klart under första kvartalet 2015. 

– Den strategin och modellen tillämpar vi 
nu i införandet av Stöd och behandling och det 
upplever vi som en stort steg framåt, berättar 
Eva Lindholm, ansvarig för införande av 
e-tjänster inom 1177 Vårdguiden.

– Införandeprogrammet för Stöd och 
behandling riktar sig till projektledare, 
kommunikatörer, vårdgivaradministratörer,  
designers, utgivare, behandlare och verk - 
samhetsutvecklare, fortsätter hon. Programmet 
erbjuder bland annat utbildning i Designer-
verktyget, utbyte av gemensam information 
om erfarenheter landstingen emellan – och 
genomgång av juridiska frågeställningar, 
såsom upphovsrätt, upphandling, riskanalys 
och avvikelsehantering med utgångspunkt 
i att Stöd och behandling är ett Nationellt 
Medicinskt Informationssystem (NMI).

UNDER ÅRET HAR 
WEBBPLATSERNA  
VUNNIT ETT ANTAL 
PRISER: 

Web Service Award  
till 1177 Vårdguiden  
på webben, priset  
som Sveriges bästa  
responsiva webbplats
Motivering: ”1177 Vård
guiden lyckas leverera all den 
information som användaren 
kan tänkas behöva i sin mobil. 
Det är enkelt att hitta rätt 
och användarna tar enkelt 
del av den information som 
eftersöks. Man har arbetat 
hårt med användarvänlig
heten, vilket verkligen har 
lönat sig.”

Web Service Award 
till UMO, priset  
som bästa sajt för 
samhällsinformation 
– med högsta betyg  
i tävlingens historia!
Motivering: ”Man har 
lyckats med det svåra  
uppdraget att nå en kräsen 
målgrupp genom att använda 
rätt tonalitet och tilltal. Med 
smarta funktioner har man 
uppnått fantastiska betyg 
i användarvänlighet och 
design.”

Svenska publishing-
priset till UMO  
i kategorin digitala 
läromedel.
Motivering: ”För en sajt 
med perfekt användar
perspektiv och uttömmande, 
sakliga svar.”

Servicedesk forum  
awards 2015, bransch- 
priset för ”Årets 
Servicedesk Manager 
2015” gick till Camilla 
Widmark, Support- 
ansvarig på Invånar-
tjänster.
Motivering: “Hon såg tidigt 
helhetsbilden och var noga 
med att både verktyg och 
processer implementerades 
parallellt för att projektet 
skulle bli så lyckat som 
möjligt”.
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1177 Vårdguiden och UMO har tillsammans  
ca 100 miljoner kontakter med invånarna om året.

ANVÄNDNING 2015
FÖRÄNDRING 2015  
I JÄMFÖRELSE MED 2014
De mätningar som genomförs visar att invånarna  
är mycket nöjda med tjänsterna.

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%



12

Statistiktjänsten har sedan två år gett möjlighet för landsting och regioner  
att följa utvecklingen av sjukskrivningsmönster för sina vårdverksamheter.  
Under 2015 öppnades en publik del av tjänsten, där även allmänheten  
kan få en bild över sjukskrivningsmönster i landet.

– I Statistiktjänsten kan alla invånare i Sverige nu 
följa bland annat hur många kvinnor respektive män 
som är sjukskrivna och hur andelen är fördelad per 
landsting/region. Det finns även fakta för fördelning av 
sjukskrivningar bland åldrar, hur länge de är sjukskrivna 
och för vad. Fortfarande saknas statistik i Statistiktjänsten 
från några landsting, men de kommer att anslutas under 
2016, säger Anders Glennhage, tjänsteansvarig för 
Statistiktjänsten på Inera.

Målet med Statistiktjänsten är att göra uppföljning 
av sjukskrivning på lokal, regional och nationell nivå möjlig.  
Tjänsten ger möjlighet att se hur hälso- och sjukvården 
arbetar med sjukskrivning, bland annat avseende könsupp-
delad statistik. Målgruppen är bred, potentiella användare 
är bland andra verksamhetschefer, processledare och verk-
samhetsutvecklare. Statistik på vårdgivar- och vårdenhets nivå 
är endast nåbar via kommunikationsnätet Sjunet, för hälso-  
och sjukvårdspersonal med särskild behörighet och 
SITHS-kort.

– Landstingen har behov av att följa upp egna vård-
enheter, men även privata enheter som ingår i respektive 
landsting via avtal. Eftersom det idag inte finns någon 
nationell källa över avtal har Inera valt att under 2015 
utveckla en lösning som innebär att landstingen själva 
rapporterar in vilka enheter som ingår i landstinget och 
som man vill följa upp, berättar Anders Glennhage.

Lösningen har utformats så att sekretessreglerad  
information inte utlämnas från de privata enheterna  
till landstingen, all statistik presenteras med tröskel- 
värden för att undvika att  
identiteter röjs.

Nu kan alla hålla koll 
på hur sjuka vi är

Anders Glennhage
FÖRDELNINGEN  
MELLAN KÖN:

63% 37%
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Under 2015 har SITHS Förvaltningsgrupp tillsammans med SITHS-anslutna  
organisationer arbetat hårt med att byta ut gamla certifikat på SITHS-kort.  
Gamla certifikat, som utfärdats med SITHS CA v3, upphörde att gälla den  
28 november 2015 och behövde därför ersättas med SITHS CA v1. 

Konsekvensen – om utbytet inte skedde i tid – skulle  
bli att personer med gamla certifikat inte skulle 
kunna använda sitt SITHS-kort för elektronisk 

identifiering efter den 28 november. Totalt var det ungefär 
220 000 kort och certifikat som skulle bytas ut. Drygt 125 
000 användare skulle byta sitt certifikat och resten behövde 
få ett helt nytt SITHS-kort.

Förberedelser och planering
Hösten 2013 påbörjades förberedelserna inför bytet av  
kort och certifikat. Samtliga SITHS-anslutna organisa-
tioner informerades, ny funktionalitet för att underlätta 
utbytet planerades, och många organisationer började 
planera för hur deras eget utbyte skulle gå till. Trots att 
förberedelserna startade i god tid, var det inte förrän vid 
halvårsskiftet 2015 som arbetet kom igång på allvar.

Ny funktionalitet som underlättade
För att underlätta utbytet av kort och certifikat lanserade 
SITHS Förvaltningsgrupp i november 2014 ny funktionalitet 
i SITHS Admin, som gjorde det möjligt att ta reda på vilka 
kort och certifikat som behövde bytas inom respektive 
organisation. I maj 2015 kom ytterligare funktionalitet som 
gjorde det möjligt att utfärda nya certifikat till befintliga 
kort till många personer samtidigt.

– Den nya funktionaliteten uppskattades mycket av 
verksamheterna som skulle arbeta med utbytet, berättar 
Kerstin Arvedson, tjänsteansvarig för SITHS. De upplevde 
att verktyget var enkelt att använda och under lättade 
arbetet med utbytet.

Utbyte av certifikat – tillhör också en vardag
Trots att det var enormt många kort och certifikat som 
skulle bytas på en gång, så tillhör utbyte av kort certifikat 
den vanliga rutinen, som är ett löpande arbete för SITHS. 
Ett SITHS-kort och SITHS-certifikat är som regel giltigt  
i fem år, och ska av säkerhet- och kvalitetsskäl alltid bytas 
efter denna tid. Det som krånglade till det denna gång, var  

att själva korten var giltiga längre än själva SITHS CA v3  
certifikaten, som hade en kortare livslängd än normalt. 
Detta medförde att hanteringen av antal byten blev större 
och mer komplex än vad det vanligtvis är.

– Att något sådant händer igen måste vi undvika, säger 
Kerstin Arvedson. Det var en stor påfrestning för alla 
berörda – anslutna organisationer, SITHS Förvaltning och 
Nationell kundservice.

Resultat över förväntan
Trots att de flesta organisationerna kom igång relativt 
sent med sitt utbyte, blev resultatet över förväntan. Efter 
”den stora dagen” var det hur lugnt som helst. I stort sett 
fungerade allt som vanligt för användarna. Fantastiskt 
roligt! Och vi vill återigen tacka alla SITHS-anslutna 
organisationer för ett mycket bra arbete.

– Gott samarbete, anpassat IT-stöd, samt tydlig och 
kontinuerlig kommunikation, gjorde att vi nådde ett lyckat 
resultat, säger Kerstin Arvedson. Det är vi jätteglada för!

Lyckat byte av SITHS-certifikat
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Hittills har i stort sett bara Ineras 
ägare, landsting och regioner, haft 
möjlighet att köpa tjänster från Inera. 

Men efter en juridisk utredning fattade Ineras 
styrelse beslutet att anslutning till exempelvis 
tjänsteplattformen, eller andra av Ineras 
tjänster, också ska kunna erbjudas direkt till 
kommersiella företag. 

Syftet är att stimulera utvecklingen inom 
e-hälsa, så att marknadsaktörer kan använda 
Ineras tjänster för att ta fram nya, innovativa 
applikationer och funktioner för patienter och 
invånare eller medarbetare i vård och omsorg. 

Förhoppningen är att marknaden ska bidra 
till att utbudet av tjänster ökar snabbare, så att 
patienter får större möjligheter till självservice 
och delaktighet i vården, och vårdpersonal får 
effektiva verktyg.

Ingen information kommer att släppas ut 
från vårdsystemen via tjänsteplattformen om 
inte de vårdgivare som äger informationen 
har avtalat om detta. Inera kommer dessutom 
att kräva att få certifiera tjänster som ansluts 
till plattformen. Allt för att hålla en hög 
säkerhet och kvalitet i hanteringen av känslig 
information.

Flera leverantörer erbjuder tjänster till 
Inera och många av dem ligger långt fram när 
det gäller innovativa lösningar för vård och 
omsorg, och både vårdgivare och patienter 
har stor nytta av att deras tjänster kan utbyta 
information med alla vårdsystem som anslutits 
till tjänsteplattformen. De möjligheter som 
tjänsteplattformen ger är en mycket viktig 
pusselbit för att öka samverkan mellan det 
offentliga och privata aktörer på området.

Ineras tjänster öppna  
för kommersiella företag
Inera har tagit nästa steg i e-hälsoarbetet och erbjuder sina tjänster  
till kommersiella företag på öppna marknaden. Avsikten är att bidra  
till innovation och utveckling. Möjligheten kommer göra Inera till ett  
nav för hela Sveriges vårdinformation, och leda till en positiv utveckling 
för både patienter och vårdpersonal.

INERAS MARKNAD ENLIGT NY POLICY

Regioner  
och 

 landsting 
_

Hälso- och 
sjukvård

Kommuner 
_

Hälso- och 
sjukvård

Privata  
utförade 

_
med avtal

Övriga

Statliga  
Myndigheter 

_
som  

bedriver  
hälso- och 
sjukvård

_
med behov av 
informations-

utbyte
_

som utöver 
tillsyn & 

uppföljning

Invånare 
_

Hälso- och 
sjukvård

Leverantörer till hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård
Tandvård
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Informationen som visas i Vården i siffror hämtas 
från nationella kvalitetsregister och andra register 
och databaser som innehåller kvalitativa mått av 

olika slag. Vården i siffror har sitt ursprung i den tryckta 
upplagan ”Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård”,  
som nu gjorts om och istället visar all data i digital form. 

Nu öppen för alla
Under 2015 har Vården i siffror utökats med ny data, 
som till exempel hjärtsjukvård, intensivvård, psykiatrisk 
vård, habilitering, reumatisk sjukvård, väntetider i vår-
den, patientsäkerhet, överlevnad vid cancersjukdomar,  
minskning av övervikt efter obesitaskirurgi, med mera. 
Dessutom har ett arbete pågått med att visualisera 
indikatorer i nationella rapporter  
som skapar överblick över olika sjukdomsområden. 

Ett stort arbete har också gjorts med att öppna upp 
webbplatsen för allmänheten. Sedan december 2015 är 
Vården i siffror tillgänglig för alla som är intresserade av 
hur svensk hälso- och sjukvård utförs och dess resultat. 
Tidigare krävdes inloggning med SITHS-kort.

Viktig källa som förbättrar vården
Syftet med Vården i siffror är att skapa dialog om resultat  
och kvalitet mellan och inom olika ledningsnivåer hos 
vårdgivare. Ökad kvalitet genom förbättringsarbete och 
mer jämlik vård är önskvärda effekter. Syftet är också 
att göra hälso- och sjukvårdsstatistik tillgänglig för både 
invånare och vårdpersonalen, för att ge inspiration och 
skapa nya kontaktytor för erfarenhetsutbyte. Målet med 
Vården i siffror, är att webbplatsen ska vara sam lings-
platsen för all statistik av mått och resultat i vården. 

Vården i siffror
Vården i siffror är en webbplats som visar en mängd olika mått  
och resultat inom svensk hälso- och sjukvård. Det kan till exempel  
handla om utfallet av en viss typ av behandling, hur lång väntetiden  
är för att få en viss typ av vård, eller hur många som fått en viss typ  
av behandling.
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Syfte med detta projekt är att ta ett större grepp 
kring alla led i Ineras affär, och skapa bättre 
förutsättningar för en effektivare leverans. Målet 

med projektet är att Inera ska uppfattas som en profes-
sionell organisation, som på ett effektivt sätt levererar 
efterfrågade tjänster. I slutändan ska detta resultera i 
nöjdare kunder.

– Det är härligt att se all den energi och kreativitet som 
finns bland alla medarbetare som deltar i projektet, säger 
Rolf Åström som är projektledare. Utgångspunkten för 
hela projektet är alla synpunkter vid fått vid landstings-
besök, via ärenden som Nationell kundservice hanterat, 
och vid andra kontakter vi haft med kund. Detta har gett 
oss en hyfsat bra bild över vad kunder förväntar sig av 
oss, och det vill vi leva upp till. Förhoppningen är att Inera 
ska bli en ännu bättre samarbetspartner, som förenklar 
vardagen för alla som vill använda, förstå och hantera våra 
tjänster. Vi kommer inte att vara nöjda, förrän våra kunder 
är nöjda, lovar Rolf.

Sömlös hantering mellan delområden
Inom projektet Kundfokuserade processer och stöd - 
system ingår tio delområden, vars uppgifter ska sam -
ordnas och koordineras med varandra. Gemensamt  
för alla delområden är att de styrs mot samma mål  
– kundens nytta och behov.

Delområden
De delområden projektet omfattar är; 
• En ny version av Inera.se. Kund, som ska ta fram  

interna processer för ett bättre kundmöte. 
• Affär, som ska skapa tydlighet kring avtal och 

prismodeller. 
• Processer och roller, där dessa ska beskrivas 

övergripande. 
• Planer, som ska identifiera vilka planer Inera och  

kunder behöver använda och ta fram. 
• Systemintegration, ansvarar för att alla tekniska  

kopplingar mellan system fungerar. 
• Leverans, ska ta fram en leveransprocess som fungerar 

för våra kunder. 
• Support, arbetar med att ta hem all support till Inera  

och skapa en nationell kundservice. 
• Uppföljning, ska se över intern och externt behov av 

statistik och annan uppföljning. 
• Ekonomi, tar fram stödsystem och ska införa 

e-fakturering. 

Nytt projekt  
för nöjdare  
kunder
Inera driver internt ett projekt 
som syftar till att vi ska bli en mer 
kundanpassad och professionell 
leverantör av nationella tjänster, 
projektet Kundfokuserade  
processer och stödsystem. Rolf Åström



17

Ineras kärnkompetens utgörs av 
styrning, ledning och koordinering, samt 
kravställning och förankring i samverkan 
med våra ägare och kunder. Viktiga funk-
tioner är även strategisk arkitekturstyrning, 
kundservice och kommunikationsverksamhet. 
Beredningsprocessen av ärenden och nya 
uppdrag via programråd, beredningsgrupp 
och styrelse är etablerad och fungerar bra.

Styrelsen består av två politiker från 
respektive hälso- och sjukvårdsregion, en från 
den styrande majoriteten och en från opposi-
tionen. De beslutar om övergripande planer 
och strategi för verksamheten. I deras ansvar 
är att bereda ärenden och få rekommendationer 
från sina respektive huvudmän i viktiga frågor.

Beredningsgruppen bereder ärenden  
till styrelsen. De har ansvar för att berätta  
för och stämma av med sina huvudmän om  
de prioriteringar som Inera gör.

Programrådet är Ineras kanal mot lands-
ting och regioner för förankring, dialog och 
samverkan kring de gemensamma, nationella 
tjänsterna inom e-hälsa.

Programrådet deltar i beredningen av de 
ärenden och uppdragsförslag som kommer 
in till Inera och medverkar till att ta fram en 
verksamhetsplan. Det är sammanhållande för 
landsting och regioners planer för anslutning 
till tjänster. De medverkar till att säkerställa 
deltagande med strategisk verksamhets-, 
kommunikations- och it-kompetens i förvalt-
ning- och projektstyrgrupper. Rådet ansvarar 
för att samverkan sker med ledningsnätverken, 
det vill säga hälso- och sjukvårdsdirektörer 
(HSD), informationsdirektörer (ID), IT- direk-
törer (SLIT), samt ekonomidirektörer och de 
kommunala chefsnätverken. Programrådet är 
också rådgivande till beredningsgruppen.

Det är Vd som ansvarar för att Ineras 
verksamhet sker enligt styrelsens riktlinjer. 
Till sitt stöd har vd en ledningsgrupp som 
består av avdelningschefer och enhetschefer.

Ineras kärnkompetens, 
styrning och ledning

DET FINNS CIRKA  
25 FÖRVALTNINGS-
GRUPPER med 
representanter från 
landsting, regioner, 
kommuner och privata 
vårdgivare för tjänster-
na hos Inera.

SVERIGES LANDSTING OCH REGIONER

STYRELSE

INERA

PROGRAMRÅD

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PRESIDIUM

BEREDNINGSGRUPP
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Tjänster och projekt
1177 Vårdguidens e-tjänster 
Genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster kan 
invånare i hela landet kontakta vården, utföra vårdärenden 
och läsa personlig information om sin vård på ett säkert 
sätt. Det kan till exempel handla om att boka tid, förnya 
recept, ta del av provsvar eller annan vårddokumentation 
och på andra sätt få stöd i sin vårdprocess. Under 2015  
har utförda ärenden ökat med 30 procent inom 1177 Vård-
guidens e-tjänster.

1177 Vårdguiden på telefon
1177 Vårdguiden på telefon är en nationell tjänst. Om man 
behöver sjukvårdsrådgivning kan man ringa 1177 dygnet 
runt, året om, var man än befinner sig i Sverige. 88 procent 
uppger att de följer råden när de ringer 1177 Vårdguiden  
på telefon. 

Rådgivningsstödet webb
Rådgivningsstödet webb är ett stöd för legitimerad 
vårdpersonal, framför allt sjuksköterskor, att bedöma vård-
behov. Merparten av landstingen och regionerna använder 
Rådgivningsstödet webb inom primär- och öppenvården.

1177 Vårdguiden på webben 
1177 Vårdguiden på webben är landstingens och regionernas 
gemensamma tjänst till allmänheten för råd om vård på 
webb. Webbplatsens innehåll produceras av vårdpersonal 
och bearbetas både av en nationell redaktion och av 
regionala redaktioner/redaktörer. 1177.se anpassas auto-
matiskt beroende på var man bor och man kan få nyheter, 
information och länkar till de e-tjänster som är aktuella i 
det egna landstinget eller regionen. En av de större händel-
serna under året är att 1177 Vårdguiden utökades med en 
helt ny nationell tjänst och plattform, Stöd och behandling. 
1177 Vårdguiden har under året fått ett flertal utmärkelser.

Hjälplinjen
Nationella hjälplinjen erbjuder kostnadsfri psykologisk 
hjälp och vänder sig till människor som är i psykisk kris 
eller i andra svåra livssituationer. Man kan kontakta 
Nationella hjälplinjen för egen del eller om man är orolig 

för någon närstående. Både den som kontaktar Hjälplinjen 
och den som svarar är helt anonyma. Hjälplinjen besvarar 
cirka 13 000 samtal per år. De vanligaste orsakerna till 
kontakt är i nämnd ordning; relationsproblem, oro för 
närstående, ångest, depression samt kris och självmord.

Journalen
Sedan 2015 är det Inera som förvaltar och utvecklar 
Journalen. Tjänsten gör det möjligt för invånarna att läsa 
journal information från hälso- och sjukvården via nätet. 

I november genomförde Inera en nationell konferens 
för att diskutera Journalen via nätet ur olika perspektiv. 
Omkring 120 personer deltog och deltagarna var före   - 
trädare för landsting, regioner och kommuner, vård-
professioner, myndigheter och leverantörer.

Utvärderingen visade att konferensen om Journalen  
via nätet var mycket uppskattad, men att man gärna vill  
ha mer tid för fortsatta diskussioner och Inera planerar 
därför för fler konferenser under 2016.

Vårdens intyg
20 landsting/regioner har infört Läkarintyg som gör det 
möjligt för läkare och handläggare att skicka läkarintyg 
och meddelande elektroniskt mellan hälso- och sjukvården 
och Försäkringskassan. 20 landsting/regioner har anslutit 
till nya tjänstekontrakt som gör det möjligt för invånare 
att själva hantera sina intyg via Mina intyg en e-tjänst som 
man når via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Den riktar sig 
till invånare där de kan hantera sina läkarintyg. Nu finns 
möjlighet att hantera två av Transportstyrelsens läkarintyg 
för högre körkortsbehörighet (Läkarintyg och Läkarintyg 
diabetes).

I de fall fråga/svar inte stöds av journalsystemet finns 
tilläggsapplikationen Webcert Fråga/Svar och nu stödjer 
Webcert även av Transportstyrelsens läkarintyg för högre 
körkortsbehörighet (Läkarintyg och Läkarintyg diabetes). 
Arbete pågår för att ge privata vårdgivare möjlighet att 
hantera intyg i Webcert. 

Under året har Statistiktjänsten för ordinerad sjukskriv-
ning lanserats. Det är en webbtjänst som gör det möjligt 
att följa upp och se samlad statistik för den i läkarintygen 
ordinerade sjukskrivningen. 



1919

Födelseanmälan gör det möjligt för förlossningskliniker att 
skicka födelseanmälan elektroniskt till Skatteverket och 
direkt få tillbaka ett personnummer till det nyfödda barnet. 
Tjugo landsting har infört tjänsten.

Projektet Intygstjänster har under 2015 fortsatt vidare-
utveckla intygstjänsterna. Inera AB fick i uppdrag från 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att fortsätta 
det nationella utvecklingsarbete som påbörjades i projektet 
Intygstjänster 2013 genom att under åren 2014-2015 
uppfylla samtliga delmål under sjukskrivningsmiljardens 
villkor 5 ”Utökat elektroniskt informationsbyte” samt 
tilläggsuppdraget ”Fördjupade medicinska utredningar”.

STÖD OCH BEHANDLING 
Tjänsten Stöd och behandling är en av 1177 Vårdguidens 
e-tjänster som möjliggör för landsting, regioner, kommuner 
och privata vårdgivare med vårdavtal att erbjuda invånare 
stöd- och behandlingsprogram via nätet. Några olika 
tillstånd som det finns program för är exempelvis ångest, 
depression och smärta. I tjänsten Stöd och behandling finns 
också ett elektroniskt verktyg för att kunna specialdesigna 
olika typer av stöd- och behandlingsprogram utifrån de 
behov den aktuella målgruppen har. Införandet pågår för 
fullt och i början av mars var 150 vårdenheter anslutna. 

UMO 
UMO.se är en nationell ungdomsmottagning på nätet där 
unga mellan 13 och 25 år kan hitta relevant, aktuell och 
kvalitetssäkrad information om sex, hälsa och relationer. 
På UMO.se finns texter, filmer, animationer, tester och 
illustrationer som ger unga kunskap och möjlighet att 
reflektera kring olika frågor som rör sex, hälsa och relatio-
ner. Förhoppningen är att unga på så vis får verktyg för 
att fatta egna väl grundade beslut som rör viktiga frågor 
i deras liv. Kännedomen i målgruppen är 79 procent och 
under året har webben helt anpassats för mobilen.

E-blankettjänsten
E-blankettjänsten är anpassade blanketter som berör 
olika verksamhetsområden, framför allt inom kommunal 
förvaltning. Under 2015 påbörjades arbetet med att moder-
nisera e-blankettjänsten. Formulären får nytt modernt 

utseende, men med samma innehåll som de nuvarande 
PDF-blanketterna, de får ett nytt tillgänglighetsanpassat 
format, kommer att kunna fyllas i på skärmen och sedan 
skrivas ut. Alla blanketter kommer även som PDF-er.

Samtliga gränssnitt är responsiva och anpassar 
utseendet utefter besökarens typ av enhet. Det innebär 
exempelvis att formulären fungerar lika bra i mobiltelefon 
eller läsplatta som i dator.

Eira och Socialtjänstbiblioteket
Via landstingssamarbetet Eira, får vårdens personal 
tillgång till internationella forskningsresultat via ett stort 
antal e-tidskrifter. De gemensamma licensavtalen omfattar 
all vårdpersonal i landets 21 landsting och regioner men 
ger även privata vårdgivare med landstingavtal rätt till 
åtkomst. Under året infördes bland annat proxy åtkomst  
till Eira Discovery för privata vårdföretag. 

Från årsskiftet 2015/2016 erbjuder Inera inte längre 
Socialtjänstbiblioteket och från och med januari 2016 
släcktes www.socialtjänstbiblioteket.se ned.

eKlient
En viktig del av arbetet med eKlient är att tillsammans 
med landsting och regioner ta fram standarder och sätta 
livscykelplaner för hur länge viktiga IT-komponenter 
ska användas. Detta underlättar både för till exempelvis 
landstingen och för samarbetsparter, som får en norm 
att förhålla sig till vid utveckling och framtagning av 
nya system och tjänster. Det underlättar också för andra 
nationella projekt, som får en samlad bild över hur till 
exempel landstingens IT-miljöer utvecklas över tid.

Elektronisk remiss
Elektronisk remiss skapar grunden för elektroniskt utbyte 
av remisser mellan vårdgivare inom det egna landstinget/
regionen samt utanför det egna landstinget/regionen. Det 
finns ännu ingen som använder Elektronisk remiss via den 
nationella tjänsteplattformen, men planering pågår inför 
det första införandet. 

Man har under året tagit fram en lösning för hantering 
av bilagor samt en informationsspecifikation för utbud. 
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Hjälpmedelstjänsten
Under 2015 togs all funktionalitet i drift för 
Hjälpmedelstjänsten. Hjälpmedelsleverantörer registrerar 
sina produkter, och information om dessa i tjänsten som 
hanterar en del av det totala utbudet i Nationell katalog för 
produkter och avtal som omfattar 660 000 artiklar, varav 
260 000 är ISO-klassificerade hjälpmedel. 

En planerad uppdatering i slutet av 2015 med förbätt-
ringar för tjänsten är framflyttad till början av 2016.

Infektionsverktyget
Syftet med Infektionsverktyget är att förebygga vård - 
relaterade infektioner, förbättra följsamhet till behandlings - 
rekommendationer samt att minska bruket av bredspektrum- 
antibiotika. Via Infektionsverktygets rapportverktyg kan 
man ta fram rapporter över vårdrelaterade infektioner, 
antibiotikaordinationer, koppling till riskfaktorer etc. 
inom enskilda organisationer. Denna återkoppling hjälper 
verksamheten att själv identifiera problem, och ger ett  
bra underlag att använda i det lokala förbättringsarbetet.

Under året har förbättringar gjorts i systemet samt 
anpassningar påbörjats av Infektionsverktyget till 
Primärvården. Flytt har skett av IT-driften till Inera.

Nationell patientöversikt
Nationell patientöversikt gör det möjligt för behörig 
vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av 
journalinformation som registrerats hos andra landsting, 
kommuner eller privata vårdgivare. 

Nationell patientöversikt fick i december ett nytt 
utseende och några nya funktioner som en vy för kalendern, 
möjlighet att sortera informationen samt möjlighet att 
ta del av läkemedelsinformation och vaccinationer. Den 
stora utvecklingen under året skedde i den teknik för hur 
information från journalerna hämtas till Nationell patient-
översikt och möjligheterna för vårdgivare att dela med sig 
av vårdsystem. 

Nitha
Nitha är ett nationellt IT-stöd för händelseanalys. Nitha 
består av en operativ del där analysledare och experter 
registrerar och utför analyser av skador inom vården 
enligt en systematiserad metod. Nitha består också av en 
kunskapsbank, där vårdpersonal kan ta del av avslutade 
analysrapporter och ta lärdom av dessa erfarenheter. En 
händelseanalys är en systematisk metod som ska ge svar  
på frågan vad som hände, varför det hände och hur vården 
ska arbeta för att händelsen inte ska upprepas igen.

Några få vårdgivare står för en stor del av överförda 
analyser till Nitha. Totalt överförda analyser till Nitha 
Kunskapsbank var i slutet av 2015 cirka 800 stycken.

Pascal
Pascal är en applikation för vårdpersonal att förskriva och 
beställa läkemedel och handelsvaror för patienter som får 
sina mediciner fördelade i påsar (dospatienter). Vid årets 
uppdatering infördes nya funktioner som sammantaget 
ger en bättre tjänst. Valet av funktioner har tagits fram 
tillsammans med, och utifrån de behov som, vård och 
omsorg har. Möjligheten att kunna se vilka läkemedel som 
ändrats för patienten är extra viktig för sjuksköterskor 
inom den kommunala vården. Tidigare har sjuksköterskan 
behövt kontrollera utifrån dosreceptet och jämföra datum 
och tider för att upptäcka om en förändring skett. En annan 
viktig funktion är att användarna av Pascal har möjlighet 
att nå läkemedelsförteckningen för alla patienter, inte bara 
dospatienter. 

Rikshandboken i barnhälsovård
Rikshandboken är en webbplats som innehåller aktuell och 
kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling 
samt metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet. 
En viktig förutsättning för att nå jämlik och rättvis 
barnhälsovård är att barnhälsovårdsprogrammet följs och 
att Rikshandboken används. 

Årsskiftet 2015/2016 flyttade förvaltningsuppdraget 
av Rikshandboken i barnhälsovård tillbaka till Inera efter 
några år hos Stockholms läns landsting.

Svenska informationstjänster  
för läkemedel (Sil)
Sil är en tjänst med kvalitetssäkrad läkemedelsinformation. 
Information om dosering och iordningsställandet av läke- 
 medel till barn har inkluderats från ePed som tas fram på 
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitets-
sjukhuset i Solna. Via Sil tillhandahålls läkemedels-
instruktioner och tjänster för rimlighets kontroller för 
barndoseringar.

Svenska biobanksregistret
Genom att samla översiktlig information om prover i  
ett gemensamt system, blir det enklare att genomföra 
samtyckesbegränsningar och söka efter prover som  
kan vara till nytta för forskning. I skrivande stund är det  
17 av 26 vårdgivare som har anslutit sina patologisystem  
till Svenska biobanksregistret, SBR. Sedan starten har  
1,3 miljoner prov blivit överförda till registret. Under 
året har tjänsten genomfört en uppdatering av säkerheten 
i systemet, nytt gränssnitt har kommit på plats och en 
verksamhetsanalys har tagits fram. 
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Svevac
Vissa landsting använder Svevac som en journalhandling 
medan andra landsting använder e-tjänsten som ett 
kvalitetsregister. Svevac har cirka 10 000 användare, det 
finns cirka 2,3 miljoner personer/patienter som är inlagda  
i systemet och sammantaget finns cirka 10 miljoner 
vaccinationer registrerade. 

Video- och distansmöten
Video- och distansmöte fyller en viktig funktion när 
det gäller att effektivisera och underlätta arbetet inom 
vård- och omsorg. Tack vare den snabba tekniska 
utvecklingen ökar användningsområdena allt mer. Några 
av alla dessa användningsområden är ambulanssjukvård, 
arbetsterapi, barnhjärtoperationer och psykiatri på distans. 
Videotjänsten genomförde en upphandling som fick för 
få anmälda och godkända leverantörer. Ett nytt försök 
kommer genom föras 2016.

Vårdhandboken
Vårdhandboken är ett oumbärligt verktyg för den som 
snabbt vill få tillgång till uppdaterad kunskap i tillämpad 
hälso- och sjukvård. Den ger praktiska råd och tillförlitliga 
metoder. Fler och fler väljer att använda Vårdhandboken 
som hade drygt 2,6 miljoner besök under 2015. Årsskiftet 
2015/2016 flyttade förvaltningsuppdraget av Vårdhand-
boken tillbaka till Inera efter några år hos Stockholms läns 
landsting.

Easy
Tjänsten innehåller funktioner för att hantera verksam-
heters olika roller, regelverk, självdeklarationer samt 
avvikelser från en given standard/regelverk. Easy visar 
svart på vitt när ett regelverk inte efterföljs, och förenklar 
processen att utföra granskningar på ett strukturerat och 
effektivt sätt.

Identifieringstjänsten SITHS
SITHS är en tjänstelegitimation för både fysisk och elek-
tronisk identifiering. Ett ordinarie SITHS-kort innehåller 
ett personligt Telia e-leg som visar vem du är, och ett 
SITHS-certifikat som visar identiteten i din yrkesroll. 
SITHS-kortet har många användningsområden och är en  
av de viktigaste grundtjänsterna inom nationell e-hälsa. 
Under året genomfördes ett stort byte av SITHS-certifikat, 
som går att läsa mer om i årsrapporten.

Katalogtjänst HSA
HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitets-
säkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter 
i Sveriges kommuner, landsting och privata vårdgivare. 
Innehållsuppdateringar har genomförts under året, bland 
annat schemauppdatering. Förberedelser pågår för upp-
handling av ny teknisk plattform under 2016.

Sjunet
Sjunet är ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät framtaget 
och anpassat för vård och omsorg. Sjunet har en garanterad 
tillgänglighet och ställs ofta som krav för att sprida verk-
samhetskritisk information. Under året genomfördes en 
upphandling för en ny driftleverantör som blev överklagad. 
Flytt av driftsleverantör har inte kunnat ske under året.

Säkerhetstjänster
Säkerhetstjänster är viktiga för att tillgodose lagliga krav 
och för att patienter ska känna förtroende för vårdens sätt 
att hantera patientinformation. Under året har man flyttat 
driften till ny driftleverantör, etablerat SAMBI – attribut 
förvaltning, samt genomfört en förstudie om kontexhan-
tering, SSO och mobil autentisering. Ett nytt gränssnitt 
har tagits fram för spärr och logg. Arbetet med att ta fram 
en nationell PU – tjänst pågår fortsatt även under 2016. 
Planerad upphandling planeras om och genomförs inom 
ramavtalsupphandling av applikationsförvaltning.

Tjänsteplattform
Tjänsteplattformen underlättar integrationer genom att  
vara navet mellan system och tjänster. Hela den IT-arkitektur 
som utgår från den nationella tjänsteplattformen prövades 
med stor framgång när en ny version av Nationell patient-
översikt utvecklades under 2015. All information till 
patientöversikten går via Ineras tjänsteplattform. Samma 
anslutningar används även för e-tjänsten Journalen, som 
visar upp samlad journalinformation till patienter. En 
enda anslutning kan alltså användas för flera ändamål. 
Varje vecka gör Inera cirka 60 nya anslutningar till tjänste-
plattformen. Behovet från vårdgivare att ansluta sina 
vårdsystem ökar stadigt och totalt rör det sig om tusentals 
vårdenheter som kommunicerar med varandra via tjänste-
plattformen varje dag.
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Intäkter (tkr)

Nettoomsättning

Övriga intäkter

Summa

Rörelsens kostnader (tkr)

Material och tjänster

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar och övriga kostnader

Summa 

Rörelseresultat

Räntor, bokslutsdisposition och skatt (tkr)

Ränteintäkt och kostnad

Periodiseringsfond

Skatt

Summa

Årets resultat

Balansomslutning (tkr)

Soliditet

Antal anställda

Sjukfrånvaro

Flerårsöversikt 
2015

628 124 

0 

628 124 

-237 477 

-304 257 

-84 598 

-1 648 

-627 980 

144 

516 

-240 

-162 

114 

258 

399 849 

7 %

121

3,1 %
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377 841 

0 

377 841 

-125 642 

-158 471 

-92 153 

-1 452 

-377 718 

123 

3 076 

-1 020 

-54 

2 002 

2 125 

185 785 

14 %

135 st

1,8 %

2011201220132014
429 790 

1 000 

430 790 

-163 008 

-163 162 

-105 459 

-672 

-432 300 

-1 511 

2 709 

-530 

-428 

1 750 

240 

211 232 

12 %

153 st

2,1 %

305 567 

0 

305 567 

-118 342 

-120 737 

-65 851 

-1 511 

-306 441 

-874 

1 085 

0 

-156 

929 

55 

264 525 

10 %

92 st

1,7 %

605 759 

158 

605 917 

-215 441 

-325 845 

-63 987 

-813 

-606 086 

-169 

864 

0 

-233 

631 

462 

399 735 

7 %

100 st

2,6 %
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Styrelse
Inera leds av en styrelse som består av två politiker 
från respektive hälso- och sjukvårdsregion.

Anders Henriksson (S) 
Landstinget i Kalmar län,
ordförande

Anna Fransson (S)
Region Kronoberg

Fredrik Larsson (M)
Landstinget i Värmland

Marie-Louise  
Forsberg-Fransson (S)
Örebro läns landsting

Leif Dahlby (S)
Region Gotland

Peter Olofsson (S)
Västerbottens läns 
landsting

Carl Johan Sonesson (M)
Region Skåne

Daniel Forslund (L)
Stockholms läns landsting

Per Wahlberg (M)
Landstinget Västernorrland

Marie Morell (M)
Region Östergötland

Martin Andréasson (M)
Västra Götalandsregionen

Jim Aleberg (S)
Västra Götalandsregionen
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Ägardirektiv för Inera AB  

– förslag inför ägarråd 170421 och bolagsstämma 170607 

   

Ägare 

SKL Företag AB äger 97 procent av aktierna i bolaget. Övriga aktier ägs av 

landsting och regioner. Samtliga kommuner ska ges tillfälle att köpa aktier i 

bolaget. Vid full anslutning från kommuner, landsting och regioner kommer det 

innebära att SKL Företag AB äger 50,8 procent av aktierna. 

Sveriges Kommuner och Landsting äger samtliga aktier i SKL Företag AB. SKL 

Företag AB är moderbolag i SKL:s bolagskoncern.  

 

Bolagets verksamhet  

Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla tjänster och lösningar till stöd 

för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, landsting, regioner, 

samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande 

över, inom deras verksamhetsområden och ansvar.  

 

Föremålet för verksamheten är angivet i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får 

ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej 

heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.  

 

Bolaget ska i första hand ta fram gemensamma tjänster och lösningar till stöd för 

digitalisering och verksamhetsutveckling inom områden där marknaden inte 

bedöms kunna tillgodose ägarnas behov och intressen. Bolaget ska så långt 

möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden. 

 

Beslut som fattats av ägarrådet återfinns i bilaga. 

   

 

Bolagets styrning 

Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i bolaget ett 

intressebolag till SKL Företag. Syftet med att övriga parter givits tillfälle att vara 

(eller i förekommande fall, bli) aktieägare är att tillförsäkra deltagande 

kommuner, landsting och regioner ett avgörande inflytande över bolagets 

strategiska mål och viktiga beslut. I aktieägaravtal har införts bestämmelser om ett 

ägarråd som ska utgöra det beslutsorgan i vilket samtliga parter äger delta och 

som beslutar om övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning.  

 

Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att aktieägande kommuner, 
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landsting och regioner kan utöva kontroll över bolaget motsvarande den som 

myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i huvudsak utföra 

verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll över) 

räkning. 

 

 

Verksamhetens finansiering 

Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och 7-8 

§§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen 

agera affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara 

självfinansierade.  

 

Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och aldrig 

till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning tillhandahålla 

tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare. 

 

Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan bidra till en 

effektivisering och utveckling av kommunernas, landstingens och regionernas 

verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och hög 

kvalitet.  

 

Strategier för koncernen 

Bolagen inom SKL-företagskoncernen ska skapa värde för SKL och dess 

medlemmar genom att stödja SKL:s verksamhetsidé: 

En fråga om demokrati. 

SKL är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner. Som 

arbetsgivar- och intresseorganisation driver vi deras frågor och erbjuder stöd och 

service. 

Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion. 

Vårt uppdrag är att ge kommuner, landsting och regioner bättre förutsättningar 

för lokalt och regionalt självstyre. Målet är att utveckla välfärden.  

Det är en fråga om demokrati. 

 

SKL:s verksamhet styrs ytterst av kongressens inriktningsdokument som 

innehåller ett antal inriktningsmål för respektive kongressperiod. Varje år beslutar 

styrelsen i SKL om en verksamhetsplan och budget. Koncernens bolag ska bidra 

till förbundets inriktning och målsättningar. 

 



    3 (4) 

     

 

Koncerngemensamma riktlinjer 

Riktlinjer för Sveriges Kommuner och Landsting ska i möjligaste mån tillämpas i 

dotterbolagen. Följande riktlinjer ska ingå i ägardirektiv:  

SKL:s alkoholpolicy 

SKL:s policy om rökfri arbetstid.  

Ledande befattningshavare i dotterbolagen ska ha en uppsägningstid om minst 3 

månader.  

Styrelse- och vd-utvärdering ska genomföras vartannat år och resultatet ska 

rapporteras till styrelsen i SKL Företag AB.  

Dotterbolagen ska genomföra medarbetarundersökningar vartannat år.  

Vid nominering av styrelseledamöter samt ledande befattningshavare i bolagen, 

bör en jämn könsfördelning eftersträvas så att andelen män respektive kvinnor blir 

minst 40 procent. 

Bolagen inom koncernen ska aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor. Varje bolag ska 

ha en hållbarhetsredovisning.  

 

Styrelsen 

Styrelsen ska bestå av lägst 6 och högst 15 ledamöter inklusive ordföranden. 

Styrelseledamöterna föreslås av en valberedning vilken ska bestå av högst 7 

ledamöter. Valberedningens uppdrag är att till ägarmöte lägga fram förslag till 

styrelse, styrelseordförande samt arvoden till dessa.  

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 

angelägenheter. 

Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. 

Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 

medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras 

på ett betryggande sätt. 

Styrelsen ska se till att SKL Företag AB:s tidplaner för ekonomisk- och 

verksamhetsmässig rapportering kan följas. 

Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I 

arbetsordningen ska det bl.a. anges hur ofta styrelsen ska sammanträda. 

Styrelsen ska i skriftlig instruktion ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och 

den verkställande direktören. 
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Verkställande direktör 

Styrelsen utser, i samråd med SKL Företag AB:s vd, en verkställande direktör för 

bolaget. 

Lön och övriga anställningsvillkor fastställs, i samråd med SKL Företag AB:s vd, 

av styrelsen. 

Styrelsen ska i en skriftlig vd-instruktion ange ansvar och befogenheter för vd. 

Om vd ska skiljas från sina uppgifter, ska samråd ske med SKL Företag AB:s vd. 

 

Bolagets utveckling 

Styrelsen ska uppmärksamma bolagets långsiktiga utveckling och 

anpassningsförmåga till nya krav och förutsättningar. Detta ska beskrivas i 

bolagets affärsplan. 

 

Investeringar 

Bolagets behov av investeringar ska framgå av investeringsbudgeten. Beslut om 

större investeringar ska ske i samråd med SKL Företag AB:s vd. 

 

Ekonomiska krav 

Verksamheten i bolaget ska bedrivas på affärsmässiga grunder och bidra till 

medlemsnytta. Som ekonomiska mål gäller följande: 

Lönsamhetsmål – nettomarginal 

Nettomarginalen beräknas som resultatet efter finansiella poster i procent av 

rörelsens intäkter. 

Nettomarginalen ska under perioden 2017-2019 uppgå till minst 3 procent. 

Kapitalstrukturmål – soliditet 

Soliditet beräknas som eget kapital, inklusive obeskattade reserver exkl. skatt, 

dividerat med balansomslutningen. 

Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 15 procent. 

 

Utdelning 

Bolaget ska inte lämna utdelning. Uppkommen vinst ska återinvesteras i bolaget 

och långsiktigt förbättra bolagets soliditet.  
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    BOLAGSORDNING 
(beslutad vid extra bolagsstämma 170316) 

 
 
1.  BOLAGETS FIRMA 
 
Bolagets firma är Inera AB. 
 
2.  SÄTE 
 
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.  
 
3.  FÖREMÅLET FÖR BOLAGETS VERKSAMHET 
 
Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla gemensamma tjänster och 
lösningar till stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, 
landsting, regioner, samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt 
bestämmande inflytande över, inom deras verksamhetsområden och ansvar.  
 
Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och 
7-8 §§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § 
kommunallagen agera affärsmässigt.  
 
Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och 
aldrig till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning 
tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare. 
 

4.  BOLAGETS SYFTE 
 
Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan att bidra till en 
effektivisering och utveckling av landstingens, regionernas och kommunernas 
verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och 
hög kvalitet.  

I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att 
bolagets förpliktelser fullgjorts, fördelas mellan aktieägarna i förhållande till 
deras andel i aktiekapitalet.   

5.  AKTIEKAPITALET 
 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3.000.000 och högst 12.000.000 kronor. 
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6.  ANTAL AKTIER   
 

Antal aktier ska vara lägst 3 000 och högst 12 000 stycken.  
 
7.  STYRELSE 
 

Styrelsen ska bestå av lägst sex och högst femton ledamöter.  
 
8.  REVISORER 
 

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisor(er) med högst två ersättare. 
 
9.  LEKMANNAREVISORER 
 

Bolaget ska ha två lekmannarevisor(er) med högst två ersättare. 
 
10.  KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA 
 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna 
tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 
 
11.  ÄRENDEN PÅ ORDINARIE STÄMMA (ÅRSSTÄMMA) 
 

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling: 
1) val av ordförande vid stämman 
2) upprättande och godkännande av röstlängd 
3) val av sekreterare och en eller två justeringsmän 
4) prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
5) godkännande av förslag till dagordning för stämman 
6) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 
7) beslut 

a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, 
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen, 
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör, 

8) bestämmande av antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall antalet 
revisorer, lekmannarevisorer och ersättare, 

9) fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall för revisorerna 
10) val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, revisorer, 

lekmannarevisorer och ersättare 
11) val av styrelseordförande 
12) annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller  

bolagsordningen. 
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12. BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS 
 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.  
 
1) Årligt fastställande av verksamhetsinriktning med strategiska mål för de 

närmaste tre räkenskapsåren 
2) Fastställande av rambudget för verksamheten 
3) Ram för upptagande av krediter  
4) Köp och försäljning av fast egendom  
5) Bildande av bolag  
6) Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant 
7) Ställande av säkerhet 
8) Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för 

bolaget 
 
13.  BOLAGETS RÄKENSKAPSÅR 
 
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 
 
14. OFFENTLIGHET  
 
Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder 
som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen 
och offentlighets- och sekretesslagen.  
 
Om bolaget överlämnar verksamhet till privat utförare ska bolaget genom 
avtalet med utföraren tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.  
 
____________ 
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1. PARTER  

1.1 Detta aktieägaravtal ("Avtalet") har ingåtts mellan nedan angivna parter och de parter som 

enligt vad som anges i Avtalet kan komma att tillträda avtalet; 

1.2 SKL Företag AB (556117-7535), (nedan benämnt "SKL Företag") 

1.3 Samtliga landsting och regioner, enligt Bilaga 1.1 till Aktieöverlåtelseavtal. 

Samtliga ovan nämnda parter, samt eventuellt tillkommande parter, benämns nedan 

gemensamt "Parterna" och var och en för sig "Part", "Parten" eller, i förekommande fall 

"Tillträdande Part". 

2. BAKGRUND  

2.1 SKL Företag och de Parter som anges i punkt 1.2 och 1.3 äger sammantaget samtliga aktier i 

Inera AB, org. nr. 556559--4230, nedan kallat "Bolaget". SKL Företag har genom köp från ett 

antal av Parterna enligt förvärvat de aktier SKL Företag äger i Bolaget.  

2.2 Genom detta Avtal avser Parterna reglera sina mellanhavanden avseende ägandet av Bolaget 

och bedrivandet av Bolagets verksamhet. Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet 

i bolagsordning och detta Avtal, ska Avtalets bestämmelser, Parterna emellan, äga företräde. 

Den bolagsordning som Parterna enats om har den lydelse som framgår av Bolagsordningen. 

2.3 Detta Avtal omfattar samtliga Parts vid var tid innehavda aktier.  

3. PARTERNAS MÅLSÄTTNING MED BOLAGET 

3.1 Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i Bolaget ett dotterbolag till 

SKL Företag. Syftet med att övriga Parter givits tillfälle att vara (eller i förekommande fall, bli) 

aktieägare är att, genom detta Avtal, tillförsäkra deltagande Regioner, Landsting och 

Kommuner ett avgörande inflytande över Bolagets strategiska mål och viktiga beslut.   

3.2 I detta Avtal har införts bestämmelser om ett ägarråd ("Ägarråd")  som ska utgöra det 

beslutsorgan i vilket samtliga Parter äger delta och som beslutar om ändring av 

bolagsordning, övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning. Bolagets verksamhet ska 

bedrivas på ett sådant sätt att aktieägande kommuner och landsting kan utöva kontroll över 

bolaget motsvarande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i 

huvudsak utföra verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll 

över) räkning. 

3.3 Bolaget ska bedriva sin verksamhet i enlighet med dess bolagsordning samt i enlighet med 

från tid till annan antagna ägardirektiv, vilka ska gälla till dess beslut fattats om annat.  

3.4 Bolaget ska så långt möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden. 
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3.5 Bolaget ska inom ramen för självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen agera 

affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara självfinansierade.  

4. FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING 

4.1 Bolaget ska finansieras genom i Bolagets verksamhet genererade medel samt, vid behov, 

genom extern upplåning. Part är inte skyldig att tillskjuta medel till Bolaget, ställa säkerhet 

eller pant eller på annat sätt bidra till Bolagets finansiering på annat sätt eller i större 

omfattning än vad som uttryckligen anges i detta Avtal.  

4.2 Parterna har enats om verksamhetsföremål och att Bolaget inte ska drivas i syfte att bereda 

vinst åt aktieägarna på sätt som anges i bolagsordningen, Bilaga 3. 

4.3 SKL Företag avser som ett led i förvärvet av aktierna i bolaget att ställa ut en förlustgaranti 

gentemot Bolaget på ett belopp om maximalt 35 MSEK. Till undvikande av tvivelsmål noteras 

att SKL Företag samma sätt som övriga Parter, och enlighet med punkt 4.1 ovan, inte har 

något åtagande att därutöver tillskjuta medel eller att annars bidra till Bolagets finansiering.   

5. PARTERNAS INFLYTANDE ÖVER BOLAGET 

5.1 Parterna ska utöva sitt inflytande över Bolaget vid Ägarråd och bolagsstämma på sätt som 

anges i detta Avtal.   

5.2 Parterna förbinder sig att vid bolagsstämma i Bolaget rösta i enlighet med de beslut och val 

som sker vid Ägarråd enligt detta Avtal.  

5.3 Parterna är överens om att Bolagets verksamhet ska ledas av Bolagets styrelse som har att 

verkställa vad Parterna från tid till annan fastställer i ägardirektiv och genom beslut vid 

Ägarråd respektive bolagsstämma.  

6. ÄGARRÅD 

6.1 Parterna ska tidigast åtta och senast fem veckor före årsstämma i Bolaget sammanträffa vid 

ordinarie Ägarråd. Vid ordinarie Ägarråd ska beslut fattas om  

6.1.1 fastställelse av ägardirektiv med strategiska mål för Bolaget avseende nästkommande 

räkenskapsår; 

6.1.2 övriga vid årsstämma i Bolaget förekommande ärenden;  

6.1.3 val av ledamöter till valberedningen; samt 

6.1.4 annat ärende som Part initierat enligt punkt 6.2. 
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6.2 Envar Part äger att hos SKL Företag hemställa att ärende rörande bolaget ska behandlas vid 

Ägarråd. Sådan hemställan ska ha inkommit i så god tid att SKL Företag kan inta ärendet i 

kallelse till Ägarråd. 

6.3 Annat Ägarråd än inför årsstämma får sammankallas av SKL Företag. SKL Företag är skyldigt 

att kalla till sådant Ägarråd om minst en tiondel (1/10) av samtliga Parter så begär.  

6.4 SKL Företag kallar till Ägarråd och ska, om möjligt, tillse att deltagande vid Ägarråd ska kunna 

ske på distans.  

6.5 För kallelse till Ägarråd ska följande gälla.  

6.5.1 Kallelse till Ägarråd ska ske med brev på posten eller e-post till samtliga Parter ej senare än 

tre veckor före Ägarråd. Sådan kallelse ska innefatta förslag till dagordning. Förslag till beslut 

ska ange förslagets huvudsakliga innehåll, även förslag till ägardirektiv enligt 6.1.1. 

6.6 Vid Ägarråd har Part så många röster som motsvarar antalet av sådan Part ägda aktier i 

Bolaget, dock att SKL Företag har lika många röster som samtliga övriga Parter tillsammans 

minskat med ett (1).   

6.7 För giltigt beslut vid Ägarråd krävs att minst hälften (1/2) av de vid Ägarrådet företrädda 

rösterna röstar för beslutet samt att beslutet biträds av mer än en tredjedel (1/3) av de 

Landsting som är företrädda vid Ägarrådet samt mer än en tredjedel (1/3) av de kommuner 

som är företrädda vid Ägarrådet.  

7. BOLAGETS STYRELSE  

7.1 Bolagets styrelse ska bestå av lägst sex (6) och högst femton (15) ledamöter inklusive 

ordföranden. Suppleanter ska ej utses.  

7.2 Minst 2/3 av ledamöterna i styrelsen ska utses bland representanter för aktieägande 

regioner, landsting och kommuner. Parterna är överens om att dessa ska representera 

samtliga delägande kommuner, landsting och regioner. 

8. STYRELSENS ARBETSFORMER 

8.1 Styrelsens arbetsformer ska fastställas i arbetsordningen för styrelsen vilken ska beslutas av 

styrelsen.   

9. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 

9.1 Tillsättande och avsättande av Bolagets verkställande direktör beslutas av Bolagets styrelse.  
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10. REVISOR  

10.1 Revisor i Bolaget ska vara samma revisor som i SKL Företag. Därutöver ska två   

lekmannarevisorer utses.  Som lekmannarevisor ska utses revisor som valts för granskning av 

styrelsens och övriga nämnders verksamhet hos aktieägande kommuner, landsting eller 

regioner.  

11. VALBEREDNING 

11.1 Bolaget ska ha en valberedning bestående av högst sju (7) ledamöter valda vid Ägarråd. 

11.2 Valberedningens uppdrag ska vara att till Ägarråd lägga fram förslag till styrelse, 

styrelseordförande, revisorer och lekmannarevisorer samt arvoden till dessa. Valberedningen 

ska eftersträva att styrelsen får en med hänsyn till Bolagets  verksamhet, utvecklingsskede 

och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och 

bakgrund i övrigt. Valberedningen ska härvid särskilt beakta styrelsens sammansättning med 

avseende på kön och etnicitet samt representativitet för aktieägande regioner, landsting och 

kommuner.  

12. AKTIEBREV 

12.1 Aktiebrev ska ej utfärdas.  

13. RÄTT FÖR FÖRVÄRVARE ATT TILLTRÄDA AVTALET  

13.1 Parterna är överens om att, oaktat vad som i övrigt anges i detta Avtal, samtliga regioner, 

landsting och kommuner i Sverige som inte redan är aktieägare, ska ges tillfälle att från SKL 

Företag förvärva aktie i Bolaget samt att sådan Tillträdande Part äger rätt att ansluta sig till 

detta Avtal utan övriga Parters särskilda medgivande.  

13.2 Tillträdande Part ska tillträda detta Avtal genom särskilt anslutningsavtal som ska 

undertecknas av den Tillträdande Parten och av SKL Företag.   

14. FÖRKÖP  

14.1 Part (nedan kallad "Erbjudande Part") äger inte, helt eller delvis, överlåta sina aktier i Bolaget 

till tredje man utan att först skriftligen erbjuda SKL Företag att lösa av Erbjudande Part 

sålunda erbjudna aktier. Erbjudandet ska innehålla uppgift om antalet aktier som erbjuds till 

inlösen för en köpeskilling motsvarande akties kvotvärde. 

14.2 SKL Företag ska inom sextio (60) dagar ("Acceptfristen") från erbjudandet meddela 

Erbjudande Part om förköpserbjudandet accepteras eller inte. Erbjudandet måste accepteras 

i sin helhet och inte endast delvis.  

14.3 Har inte SKL Företag accepterat förköpserbjudandet innan utgången av Acceptfristen ska 

detta i sin helhet anses förkastat. 
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14.4 Accepteras förköpserbjudandet på sätt som ovan anges ska SKL Företag erlägga 

köpeskillingen för de erbjudna aktierna kontant senast trettio (30) dagar efter utgången av 

Acceptfristen. Äganderätten till förköpta aktier övergår den dag då köpeskillingen erlagts, 

varvid Erbjudande Part ska överlämna eventuellt utfärdade aktiebrev avseende de förköpta 

aktierna, vederbörligen endosserade, till SKL Företag.  

14.5 Om förköpserbjudandet inte accepteras, eller om köpeskilling inte erläggs inom den tid som 

anges i punkten 14.4 ovan, ska Erbjudande Part ha rätt att överlåta förköpserbjudna aktier till 

tredje man under förutsättning att villkoren vid sådan överlåtelse ej är mer förmånliga för 

köparen än vad som hade gällt vid förköp enligt denna punkt 13. Såsom ytterligare 

förutsättningar gäller dels att sådan överlåtelse kommer till stånd inom sextio (60) dagar från 

utgången av Acceptfristen, dels att köparen i samband med sitt förvärv av aktierna skriftligen 

förklarar sig tillträda detta Avtal som part i Erbjudande Parts ställe. Utträdande Parts ansvar 

enligt detta avtal upphör ej dessförinnan. Inträde i detta Avtal förutsätter godkännande 

härtill av övriga Parter. 

15. MEDDELANDEN 

15.1 Meddelanden som enligt Avtalet ska lämnas skriftligen ska sändas med rekommenderat brev 

eller e-post till respektive Parts officiella adress. 

15.2 Meddelandet ska anses vara motpart till handa: 

15.2.1 tre (3) arbetsdagar efter avsändandet, om avsänt med rekommenderat brev,  

15.2.2 den dag mottagaren bevisligen erhållit meddelandet, om detsamma översänts med e-post. 

16. HANDLINGSOFFENTLIGHET 

16.1 Bolaget ska tillämpa den s. k. offentlighetsprincipen i enlighet med vad som föreskrivs i lag 

och bolagsordning. 

17. ÄNDRING AV BOLAGSORDNING 

Punkterna 3-4 , 7-9, 12 och 14 i bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av 

fullmäktige i minst 2/3 av de aktieägande regionerna, landstingen och kommunerna.  

18. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET 

18.1 Part äger inte rätt att annat än då så följer av uttrycklig bestämmelse häri, utan skriftligt 

medgivande från behörig företrädare för övriga Parter, överlåta Avtalet eller sina rättigheter 

eller skyldigheter enligt Avtalet till annan. 
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19. AVTALSTID  

19.1 Detta avtal gäller från och med dagen för Parts undertecknande och intill dess sådan Part inte 

längre är aktieägare i Bolaget.  

20. ÖVRIGT 

20.1 Detta Avtal reglerar med uteslutande av lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag 

uttömmande alla frågor som Avtalet berör.  

________________ 

Detta Avtal har upprättats i 2 exemplar, varav Parterna erhållit var sitt. 

DATUM: 

 

 DATUM: 

[KOMMUN)  SKL Företag AB 

 

 

 



Bilaga 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANSLUTNINGSAVTAL TILL  

AKTIEÄGARAVTAL 

avseende 

INERA AB 

 



1 

 

 

 

 

1. BAKGRUND  

1.1 SKL Företag AB, nedan benämnt "SKL Företag", äger aktier i Inera AB, org. nr. 556559-4230, 

nedan kallat "Bolaget", i vilket bolag samtliga Landsting och Regioner samt – efter 

tillkommande förvärv – ett antal kommuner också äger aktier.  

1.2 SKL Företag har genom köp från Landsting och Regioner förvärvat de aktier SKL Företag äger i 

Bolaget i syfte att bland annat kunna vidareöverlåta aktier i Bolaget till kommuner som  ännu 

inte är aktieägare i Bolaget.  

1.3 Mellan SKL Företag, Landstingen och Regionerna samt de kommuner som har förvärvat aktier 

i Bolaget gäller ett aktieägaravtal, nedan benämnt "Aktieägaravtalet", vilket fogats till denna 

Förbindelse, Bilaga 3.  

1.4 Undertecknad kommun har genom särskilt avtal förvärvat aktier i Bolaget från SKL Företag.  

1.5 Denna Förbindelse omfattar samtliga parts vid var tid innehavda aktier.  

2. ANSLUTNINGSÅTAGANDE 

2.1 Genom undertecknande av detta anslutningsavtal inträder undertecknade kommun som part 

i Aktieägaravtalet och ikläder sig samtliga rättigheter och skyldigheter i förhållande till övriga 

parter i Aktieägaravtalet.  

2.2 Bestämmelserna i Aktieägaravtalets punkter 15 om meddelanden och  18 om överlåtelse ska 

tillämpas på motsvarande sätt avseende denna Förbindelse. 

 

Detta anslutningsavtal har upprättats i två exemplar, varav SKL Företag respektive undertecknade 

kommun erhållit var sitt. 

 

DATUM:  

 

[KOMMUN] 

 DATUM:  

 

__________________________________ 

SKL FÖRETAG AB 

 



  Bilaga 1 

 

 

 

  

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL 

 

mellan 

 

SKL Företag AB 

  

och 

 

[KOMMUN] 

rörande 

 

INERA AB 

 

 

 

                  



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
1. BAKGRUND ...................................................................................................................................... 1 

2. ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE ........................................................................................................ 1 

3. KÖPESKILLING .................................................................................................................................. 1 

4. VILLKOR FÖR TILLTRÄDET AV AKTIERNA ......................................................................................... 2 

5. KÖPARENS GARANTIER ................................................................................................................... 2 

6. SÄLJARNAS GARANTIER ................................................................................................................... 2 

7. BEGRÄNSNING AV SÄLJARNAS ANSVAR .......................................................................................... 2 

8. ÖVRIGT ............................................................................................................................................ 2 

 

  

  

  

  

  



 

 

 

 

Detta aktieöverlåtelseavtal ("Avtalet") har denna dag ("Avtalsdagen") ingåtts av och mellan: 

A) SKL Företag AB, organisationsnummer 556117-7535 ("Säljaren"); 

B) [KOMMUN] ("Köparen"). 

Envar av Säljarna och Köparen benämns i det följande var för sig som "Part" och gemensamt som 

"Parterna". 

1. BAKGRUND 

1.1 Säljaren äger aktier i Inera AB, organisationsnummer 556559-4320 ("Bolaget") i vilket bolag 

samtliga Landsting och Regioner samt – efter tillkommande köp – ett antal kommuner äger 

aktier.  

1.2 Säljaren är villig att till Köparen överlåta 5 (fem) aktier ("Aktierna") i Bolaget och Köparen 

önskar förvärva Aktierna från Säljaren. Aktiebrev avseende Aktierna har ej utfärdats.  

1.3 Mellan befintliga aktieägare i Bolaget gäller ett aktieägaravtal ("Aktieägaravtalet") vilket 

Köparen genom särskilt anslutningsavtal ska biträda.  

1.4 Mot ovanstående bakgrund har Parterna nu ingått detta Avtal. 

2. ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE 

2.1 Tillträdet av Aktierna enligt detta Avtal ("Tillträdet") ska ske den dag som Parterna 

gemensamt bestämmer ("Tillträdesdagen").  

2.2 På Tillträdesdagen ska Säljaren överlåta Aktierna till Köparen och Köparen förvärva från 

Säljaren Aktierna mot att Köparen erlägger Köpeskillingen. 

2.3 Aktierna överlåts med alla därtill hörande rättigheter och fria från alla belastningar, med 

undantag för belastningar som framgår av Bolagets bolagsordning respektive 

Aktieägaravtalet. 

3. KÖPESKILLING  

3.1 Köpeskilling 
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3.1 Köpeskillingen för Aktierna ska uppgå till 42 500 kronor ("Köpeskillingen"). 

4. VILLKOR FÖR TILLTRÄDET AV AKTIERNA 

4.1 Tillträdet av Aktierna är villkorat av att Köparen senast vid Tillträdet biträtt Aktieägaravtalet 

enligt punkt 1.3 ovan. 

 

5. KÖPARENS GARANTIER 

Köparen garanterar att Köparen är behörig att ingå och fullfölja sina åtaganden enligt Avtalet 

och Aktieägaravtalet såväl per Avtalsdagen som per Tillträdesdagen.   

6. SÄLJARNAS GARANTIER  

6.1 Säljaren lämnar följande garantier till Köparen ("Garantierna") vilka lämnas per Avtalsdagen 

och per Tillträdesdagen: 

(a) Bolaget är ett svenskt aktiebolag som är vederbörligen registrerat i enlighet med 

gällande svensk lagstiftning;  

(b) Aktierna är fullt betalda och Säljaren är ägare till Aktierna.   

7. BEGRÄNSNING AV SÄLJARNAS ANSVAR 

7.1 Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal 

har Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som 

Köparen lidit på grund av brottet. 

7.2 Detta avtal är den fullständiga och enda regleringen av Köparens förvärv av Aktierna och 

Köparen bekräftar att Köparen avstår från att göra gällande varje slag av anspråk till följd av 

förvärvet på annan grund än som anges i detta Avtal.  

7.3 Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal 

har Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som 

Köparen lidit på grund av brottet. 

8. ÖVRIGT 

8.1 Överlåtelse 

Part får inte överlåta, delegera, vidareavtala eller på annat sätt överföra eller pantsätta eller 

skapa någon belastning över några av sina rättigheter eller skyldigheter hänförliga till detta 

Avtal, utan att dessförinnan ha erhållit de andra Partens skriftliga medgivande.  

8.2 Kostnader 
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Utöver vad som uttryckligen överenskommits enligt detta Avtal, ska alla kostnader och 

utgifter som uppkommit i samband med förhandlingen, förberedelsen och ingåendet av 

detta Avtal betalas av den Part som ådragit sig sådana kostnader och utgifter. Inga kostnader 

avseende transaktionen ska bäras av Bolaget.  

8.3 Fullständig reglering 

Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet berör och 

detta Avtal ersätter samtliga tidigare skriftliga eller muntliga förhandlingar, avtal och 

överenskommelser rörande samtliga de frågor som Avtalet berör.  

8.4 Ändringar 

Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska endast betraktas som giltiga om de gjorts 

skriftligen och vederbörligen undertecknats av Parterna. 

 

 

 
Detta Avtal har upprättats och undertecknats i två likalydande exemplar av vilka Säljaren och 
Köparen tagit var sitt ett exemplar.  
 
DATUM: 

 

 DATUM: 

[KOMMUN)  SKL Företag AB 

 

 

 

 



 

 2017-03-24 Vårt dnr: 
16/04367 

 

    

 MISSIV    

 

 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Verkställande direktören  

Till kommundirektören 

Erbjudande – förvärv av aktier i Inera AB  

Sedan styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 beslutade att godkänna att SKL Företag AB 

förvärvar Inera AB, har nu samtliga landsting och regioner tagit beslut om att sälja merparten 

av sina aktier i företaget till SKL Företag AB. Förvärvet trädde i kraft den 16 mars 2017. 

Därmed kan nu samtliga kommuner erbjudas att förvärva fem aktier vardera i Inera AB och på 

så sätt bli delägare i företaget och enklare kunna använda sig av företagets tjänster.   

Bifogat finner ni underlag för kommunens fullmäktigebeslut om förvärv av aktier i Inera AB. 

Beslutssatserna är tänkta som underlag och kan självklart ändras utifrån egna rutiner. Samtliga 

handlingar finns också på skl.se/inera. 

Ert beslut meddelas SKL Företag AB via mejl till inera@skl.se. Det finns idag ingen bortre 

tidsgräns då ni måste ha tagit beslut, men vi hoppas naturligtvis på att ni vill bli delägare och 

tar beslut så snart det är möjligt för att tidigt kunna få de fördelar som ett delägarskap innebär. 

Så snart vi registrerat ert beslut, kommer vi att översända handlingarna Aktieöverlåtelseavtal 

samt Anslutningsavtal på nytt till er, för underskrift. Som aktieägare kommer ni sedan att 

bjudas in till ägarråd och bolagsstämma.  

För frågor hänvisas till inera@skl.se  

 

Med vänlig hälsning 

 
Lena Dahl 

Tillförordnad VD 

 

Bifogade dokument: 

Kommunens beslutsunderlag för fullmäktiges beslut, samt bilagorna: 

o Aktieöverlåtelseavtal (bilaga 1) 

o Anslutningsavtal (bilaga 2) 

o Aktieägaravtal (bilaga 3) 

o Bolagsordning (bilaga 4) 

o Ägardirektiv (bilaga 5) 

o Årsredovisning 2015 för Inera AB (bilaga 6) 

mailto:info@skl.se
http://www.skl.se/
mailto:inera@skl.se
mailto:inera@skl.se
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-30 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 154 Dnr 2017/000264 004 

Ny förbundsordning för Kommunalförbundet 
Sydarkivera 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 

förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet inklusive 

bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi.  

 

Sammanfattning 

Ny förbundsordning måste antas i alla medlemskommuners och anslutande 

kommuners kommunfullmäktige. Större förändringar i Sydarkiveras 

förbundsordning: 

Styrelsen kan vara upp till 11 ledamöter och 11 ersättare.  

Styrelsen kan ta beslut om höjd anslutningsavgift för nya 

förbundsmedlemmar.  

Efter antagande av förbundsordningen detta år behöver antagande av nya 

förbundsmedlemmar inte längre tas av gamla medlemmars respektive 

fullmäktige utan beslutas av Sydarkiveras förbundsfullmäktige. Nya 

förbundsmedlemmar tar förbundsordningen i sin helhet.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 

förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet inklusive 

bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi.  

Beslutsunderlag 

Förbundsfullmäktige § 4 från den 31 mars 2017. 

Förbundsfullmäktige § 5 från den 31 mars 2017. 

Ny förbundsordning antagen av förbundsfullmäktige 31 mars 2017 

inklusive, bilaga 1 medlemmar, bilaga 2 medlemsavgifter. 

Budget för 2018 och ekonomisk plan för 2019-2020. 

Tjänsteskrivelse Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef 2017-05-11 

Id 56682 

Arbetsutskottets beslut § 153 2017-05-23 



 

 

 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-30 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunalförbundet Sydarkivera 

Administrativa avdelningen 

 

 

___________________ 

 



 
 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Anna Erlandsson Karlsson 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2017-05-11  
Referens 

2017/000264 

 
Id 

56682 

 

 
 Kommunfullmäktige 

 

 

 
 

Antagande av ny förbundsförordning för 
kommunalförbundet Sydarkivera 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  

att anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin 

helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi. 

Ärendet 

Ny förbundsordning måste antas i alla medlemskommuners och 

anslutande kommuners kommunfullmäktige. 

Större förändringar i Sydarkiveras förbundsordning: 

Styrelsen kan vara upp till 11 ledamöter och 11 ersättare.  

Styrelsen kan ta beslut om höjd anslutningsavgift för nya 

förbundsmedlemmar.  

Efter antagande av förbundsordningen detta år behöver antagande av 

nya förbundsmedlemmar inte längre tas av gamla medlemmars 

respektive fullmäktige utan beslutas av Sydarkiveras 

förbundsfullmäktige. Nya förbundsmedlemmar tar förbundsordningen 

i sin helhet.  

Aktuell situation 

Sydarkiveras förbundsfullmäktige har den 31 mars 2017 § 5 antagit ny 

förbundsordning att gälla från och med 2017-04-01. 

Sydarkiveras förbundsfullmäktige samma datum § 4 antagit följande 

nya förbundsmedlemmar: Borgholm, Eslöv, Hässleholm, Hörby, 

Vadstena, Vellinge och Åtvidaberg. Beslutet baseras på inkomna 

avsiktsförklaringar från respektive kommunstyrelse. I dagsläget har 

Sydarkivera 18 förbundsmedlemmar.  

Bestämmelser för beslutsprocessen att anta ny förbundsordning finns i 

gällande förbundsordning daterad 2017-04-01.  

Kommunalförbundet Sydarkivera bildades 2015 och är inne i en 

etableringsfas. En grundläggande bevarandeplattform finns på plats 



och tas i bruk efter att förvaltningen i juni månad flyttar in i nya 

säkrare lokaler i Alvesta.  

Beslutsunderlag 

Förbundsfullmäktige § 4 från den 31 mars 2017. 

Förbundsfullmäktige § 5 från den 31 mars 2017. 

Ny förbundsordning antagen av förbundsfullmäktige 31 mars 2017 

inklusive, bilaga 1 medlemmar, bilaga 2 medlemsavgifter. 

Budget för 2018 och ekonomisk plan för 2019-2020. 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunalförbundet Sydarkivera 

Administrativa avdelningen 

Anna Erlandsson Karlsson 

Administrativ chef  

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL • 
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE SYDARKI VERA. 
SAMMANTRÄDEsDATUM 17-03-31 SIDAN l (14) 

Plats och tid 

Beslutande och 
närvarande ersättare 

Närvarande ej 
beslutande ersättare 

Övriga deltagare 

Utses att justera 
Justeringens plats 
och tid 

Underskrifter 

sekretera re 

Ordförande 

Justerande 

ANSLAG/BEVIS 

Organ 

Sammanträdesdatum 

17 ~ 

Datum för anslags' 
uppsättande 

Förvar i ngsplats för 
protokollet 

Underskrift 

sydarkivera sammanträdesrum Växjö fredagen den 31 mars 2017 kl. 10.00 -11.20 

Bö1je Dovstad (L), Karlskrona, ordf. 
Annika Stacke (L), Växjö, 1:e vice 
Per Ribacke (S), Alvesta 
Annika Westerlund (S), Karlshamn 
Ingegerd Lenarrder (KD), Markaryd 
Nils Ingmar Thoreli (L), Ronneby 

Mats Porsklev, sekreterare 

Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie 
Sven-Erik Svensson, revisor 

Mikael Andersson (C), ~g ers. Tingsryd 

Ingemar Almkvist (S), Älmhult 
Gunnar Westling (MP), Oskarshamn 
Chatarina Holmberg (S), Karlskrona 

Erling Emsfors (M), Östra Göinge 

sydarkiveras kontor, Båtsmanstorget 2, Växjö 
2017-04-07 kl.10.00 

Paragrafer 1 - 14 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Förbundsfullmäktige 

2017-03-31 

2017-04-10 Datum för anslags 
nedtagande 

2017-05-02 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL • 
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE SVDARKIVERA. 
SAMMANTRÄDESDATUM 17-03-31 SIDAN 4 (14) 

l ju,te<ande' ,;gn, 

()O) L 

§ 5 Dm. Sark.2017.30 

Antagande av ny förbundsordning. 

Sammanfattning 

Vid anslutning av nya medlemmar i vårt kommunalförbund så måste 

kommunalförbundets fullmäktige och nuvarande och anslutande medlemmar 

anta en ny förbundsordning. På styrelsemöte den 2016 den 4 mars har 

förvaltningen fått i uppdrag att göra en översyn av gällande förbundsordning. 

Förslag till ny förbundsordning har diskuterat på kontaktpersonträff i juni 

månad där en grupp utsågs att förbereda en eventuell förändring av 

förbundsordningen. Gruppen bestod av representanter från Växjö, 

Karlshamns, Höörs och Kristianstads kommuner inkl. administrationen i 

förbundet. Efter att vissa förändringar har gjorts har kontaktpersongruppen 

diskuterat förbundsordningen på möte den 23 september. Därefter har 

förvaltningen varit i kontakt med ett advokatkontor för att erhålla en 

oberoende juridisk granskning av förbundsordningen. 

Beslutsunderlag 

Förslag till ny förbundsordning från den 20 februari 2017 

Utdrag ur Prop 1996/97:105 sid 65 och 66 

Protokoll från förbundsstyrelsen§ 2 från den 3 mars 2017. 

Förslag till ny förbundsordning från den 22 september 2016. 

Gällande förbundsordning från den 1 april2016. 

Protokoll styrelsen§ 6 från den 4 mars 2016. 

Förbundsstyrelsens beslut§ 32 från den 7 oktober 2016. 

Yrkanden 

Per Ribacke (S): Fullmäktige bör ge styrelsen i uppdrag att undersöka om 

punkt 7.5 i förbundsordningen kan revideras så bokslutet kan godkännas av 

förbundsfullmäktige och ansvarsfrihet beviljas av fullmäktige. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Per Ribackes yrkande och finner 

detsamma antaget. 

l ~ 
l Utdm!l'be,ty<kande 



FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOL!L • SYDARKIVERA. 
SAMMANTRÄDEsDATUM 17-03-31 SIDAN 5 (14) 

§ 5, forts. Dnr. Sark.2017.30 

Antagande av ny förbundsordning. 

Fullmäktiges beslut 

• Förslag till ny förbundsordning från den 20 februari 2017 godkänns. 

• Förbundsordningen skickas till samtliga nya och gamla 

förbundsmedlemmar för antagande. 

• styrelsen får i uppdrag att undersöka om punkt 7.5 i 

förbundsordningen kan revideras så bokslutet kan godkännas av 

förbundsfullmäktige och ansvarsfrihet beviljas av fullmäktige. 

Expediering 
styrelsen 
Samtliga medlemmar och tillträdande medlemmar 

Akt 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL • 
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE SYDARKI VERA. 
SAMMANTRÄDEsDATUM 17-03-31 SIDAN l (14) 

Plats och tid 

Beslutande och 
närvarande ersättare 

Närvarande ej 
beslutande ersättare 

Övriga deltagare 

Utses att justera 
Justeringens plats 
och tid 

Underskrifter 

sekretera re 

Ordförande 

Justerande 

ANSLAG/BEVIS 

Organ 

Sammanträdesdatum 

17 ~ 

Datum för anslags' 
uppsättande 

Förvar i ngsplats för 
protokollet 

Underskrift 

sydarkivera sammanträdesrum Växjö fredagen den 31 mars 2017 kl. 10.00 -11.20 

Bö1je Dovstad (L), Karlskrona, ordf. 
Annika Stacke (L), Växjö, 1:e vice 
Per Ribacke (S), Alvesta 
Annika Westerlund (S), Karlshamn 
Ingegerd Lenarrder (KD), Markaryd 
Nils Ingmar Thoreli (L), Ronneby 

Mats Porsklev, sekreterare 

Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie 
Sven-Erik Svensson, revisor 

Mikael Andersson (C), ~g ers. Tingsryd 

Ingemar Almkvist (S), Älmhult 
Gunnar Westling (MP), Oskarshamn 
Chatarina Holmberg (S), Karlskrona 

Erling Emsfors (M), Östra Göinge 

sydarkiveras kontor, Båtsmanstorget 2, Växjö 
2017-04-07 kl.10.00 

Paragrafer 1 - 14 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Förbundsfullmäktige 

2017-03-31 

2017-04-10 Datum för anslags 
nedtagande 

2017-05-02 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL • 
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE SYDARKIVERA. 
SAMMANTRÄDEsDATUM 17-03-31 SIDAN 3 (14) 

§ 4 Dm. Sark.2017.28 

Anslutning av nya medlemmar 

Sammanfattning 
Under år 2016 har diskussioner skett med ett antal kommuner om medlems

skap i vårt förbund. Dessa diskussioner har utmynnat i att Hässleholm, 

Hörby, Åtvidaberg, Borgholm, Vellinge, Vadstena och Eslövs kommuner har 

tagit beslut om att ansluta till vårt förbund och har inlämnat avsiktsförklaring. 

Ingen av dessa kommuner har ännu tecknat anslutningsöverenskommelse. 

Beslutsunderlag 

Avsiktsförklaringar från Hässleholm, Hörby, Åtvidaberg, Borgholm, Vellinge, 

Vadstena och Eslövs kommuner. 

Protokoll från förbundsstyrelsen från 3 mars 2017- §1 

Fullmäktiges beslut 

Hässleholm, Hörby, Åtvidaberg, Borgholm, Vellinge, Vadstenas och Eslövs 

kommuner godkänns som medlemmar i Kommunalförbundet sydarkivera 

och en ny bilaga ett i förbundsordningen godkänns. 

Expediering 

Samtliga medlemmar och tillträdande medlemmar 

Akt 

l Utdmgsbesty,kande 
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1 Inledning 
Kommunalförbundet Sydarkivera bildades den 1 januari 2015 och är en gemensam 
arkivorganisation för de kommuner som bildat förbundet. Enligt Sydarkiveras 
förbundsordning punkten 3.5 ska kommunalförbundet efter samråd med medlemmarna 
fastställa en verksamhetsplan för förbundets bastjänster. Verksamhetsplanen ska bland 
annat fastställa vilka verksamhetssystem som ska prioriteras för avställning.  
 

2 Vision 
Sydarkivera - ett arkiv värt att lita på.  
 
Vi tror på ett papperslöst samhälle som säkerställer rätten att ta del av allmänna 
handlingar nu och för all framtid till nytta för demokratin, rättssäkerheten, forskningen 
och för miljön. 
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3 Övergripande långsiktiga mål 
Mål Mått - indikatorer 
Arbeta för att våra medlemmar ska ha ett 
helt digitalt flöde avseende 
informationshantering och arkiv hos våra 
medlemmar. 
 

• Lyfta frågor där det krävs förändringar 
i lagstiftningen för att åstadkomma 
helt digitalt flöde.  

• Bistå förbundsmedlemmarna vid 
upphandling av nya 
verksamhetssystem. 

• Förfrågningar om rådgivning ska 
besvaras inom 30 dagar.   

Medverka till samhällets omställning att 
bli hållbart genom att ställa krav på 
hållbarhet i all vår verksamhet. 
 

• Sydarkiveras alla upphandlingar ska 
följa Miljöstyrningsrådets 
rekommendationer och Sveriges 
ekokommuners hållbarhetskriterier. 

Sydarkivera ska vara en föregångare mot 
en hållbar utveckling genom att minska 
och minimera den egna verksamhetens 
påverkan på miljön. 
 

• Sydarkivera ska arbeta för att uppnå 
ett helt digitalt arbetsflöde inom den 
egna verksamheten. 

Sydarkivera ska vara en jämställd 
arbetsplats där frågor om jämställdhet, 
likabehandling och arbetsmiljö hanteras 
som en löpande del av verksamheten. 

• Kontinuerligt arbete med uppdatering 
styrdokument avseende jämställdhet, 
likabehandling och arbetsmiljö som 
underlag för medarbetarsamtal.  

• Följa upp genom fortlöpande 
medarbetarsamtal.  

• Antal genomförda medarbetarsamtal. 
Sydarkivera ska ha goda och effektiva 
administrativa rutiner. 

 

• Riktlinjer, rutiner, 
processbeskrivningar 
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4 Etapp 2 - grundplattform 
Under uppstart 2015 och 2016 har förbundets verksamhet startats upp med 
verksamhetsutveckling, bevarandeplanering och gemensam arkivmyndighet. 
 
Inriktningen för den andra etappen 2017-2018 är att etablera en grundplattform för 
långsiktigt digitalt bevarande för att börja ta emot arkivleveranser. Fokus är information 
som inte längre behövs i den dagliga verksamheten ute hos förbundsmedlemmarna, utan 
som bevaras främst för allmänhetens rätt till insyn och för forskningen. Grundplattformen 
innebär att det finns personal och system för att kunna hantera leveransprojekt, ta emot 
och kontrollera leveranser, lagra arkiverad information samt erbjuda sökning via enkelt 
webbgränssnitt.  
 
Idén är att Sydarkivera som gemensam arkivmyndighet tar över ansvar för den 
information som levereras in. Det innebär att förbundsmedlemmarna får hjälp även med 
att pröva utlämnande och hantera förfrågningar om materialet som överlämnats. 
Sydarkivera tar också det fulla ansvaret för att hantera bevarande av informationen över 
tid. 

  
  

 2021 
- 

2022 

2019 
- 

2020 

2017 
- 

2018 

Förbättrad tillgänglighet 

Digitalisering och forskar-
service 

Förbättrat verksamhetsstöd  

Grundplattform för digitalt bevarande 

2015 
- 

2016 

Verksamhetsutveckling och bevarandeplanering 

Gemensam arkivmyndighet 
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5 Översikt funktioner och tjänster 
Sydarkiveras uppdrag utgörs i huvudsak av arkiveringsuppdrag. Det innebär framförallt 
konvertering av dokument och andra uppgifter i IT-baserade verksamhetssystem till en 
digital bevarandeplattform. Förvaltning av gemensam plattform för långsiktigt digitalt 
bevarande ingår i bastjänsterna. I uppdraget ingår också råd och stöd i arkivfrågor samt 
att fungera som gemensam arkivmyndighet. Kostnaderna för bastjänsterna finansieras 
av bidrag från förbundsmedlemmarna (medlemsavgift). 
 
Förbundsmedlemmarna har möjlighet att teckna avtal om anslutande tjänster. 
Anslutande tjänster hanteras i separata skriftliga avtal och ersätts med full 
kostnadstäckning enligt självkostnadsprincipen. 
 
Figuren nedan redovisar översiktligt Sydarkiveras tjänster 2017. Vad som ingår i de olika 
tjänsterna redovisas i respektive kapitel. 

Sydarkivera

Råd och stöd

Erfarenhets-
utbyte

VerkSAM
arkivredovisning

Informations-
säkerhet i arkiv

Gemensam 
arkivmyndighet

Arkivleveranser

Uttag 
verksamhets-

system

Övriga 
leveranstyper 

Leverans-
specifikationer

Planering och 
samordning

Arkivsystem

Bevarande-
planering

Arkivsök

Labbet

Bevarande-
plattform

Administration

Planering och 
utveckling

Organisering och 
bemanning

Informations-
säkerhet

Granskning och 
kontroll

Anslutande 
tjänster

Analoga arkiv 
Oskarshamns 

kommun

Webbarkivering 
Arkivförbund 

Sydost
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6 Råd och stöd 
6.1 Beskrivning – funktionens verksamhet 2017 
Råd- och stödfunktionens arbete syftar till att förbättra informationshantering och 
säkerställa långsiktigt hållbar informationsförsörjning både ute hos 
förbundsmedlemmarna och hos Sydarkivera.  
 
Från och med 2016 började Sydarkivera successivt ta över ansvaret som arkivmyndighet 
från förbundsmedlemmarna. Detta sker genom att fullmäktige fattar beslut om nytt 
arkivreglemente där ansvarsfördelningen preciseras. Varje förbundsmedlem beslutar 
själv i vilken takt och omfattning som arkivmyndighetsfunktioner överlämnas. Den 
gemensamma arkivmyndighetsfunktionen är en viktig del för att åstadkomma en effektiv 
och ändamålsenlig organisation för förvaltning av e-arkiv som är hållbar på lång sikt. 
 
Under 2017 fortsätter arbetet med att stödja förbundsmedlemmarna i processen med 
rådgivning och mallar. För att förenkla för förbundsmedlemmarna att förnya diarieplaner 
och informationshanteringsplaner förvaltar Sydarkivera gemensamma verktyg och 
mallar.  

• VerkSAM Diarium – klassificeringsschema/index över 
verksamhetsområden som kan användas som diarieplan 
i ärende- och dokumenthanteringssystem. 
 

• VerkSAM Plan – mall för informationshanteringsplan 
med rekommendation till säkerhetsklassning av 
informationsmängder och hanteringsanvisningar. Efter 
beslut om gallring redovisar planen vilka informations-
mängder som ska gallras och vad som ska bevaras för 
framtiden.  

 
Utbildningar om informationshantering erbjuds anställda hos förbundsmedlemmarna 
under 2017 i tre nivåer. 

Grund – lagar, roller och ansvar för administratörer, 
handläggare och chefer 

Fördjupning – arkivredovisning för arkivfunktioner, 
arkivansvariga och arkivombud 

Intensiv - repetition av grunderna om ärende- och 
dokumenthantering 

Specialist – skräddarsydda utbildningar för arkivarier och 
andra specialister inom informationshantering.  
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Under året ordnas workshopar för informations-
kartläggning med fokus på verksamhetsområdena 
Samhällsbyggnad samt Miljö‐ och hälsoskydd. 
Kartläggningen av verksamhetsområdet intern 
service kommer också att påbörjas.  
 
Resultatet av workshoparna kan användas av 
förbundsmedlemmarna till kravställningar vid 
upphandlingar och diskussioner med IT kring 
driftfrågor. Resultatet ger också underlag för att 
förbättra VerkSAM Plan. Dataförordningen ställer nya 
krav på verksamheterna och workshoparna ger 
mycket av svaren. Riktlinjer utarbetas utefter de 
behov som framkommer i samband med 
informationskartläggningen.  
 
Sydarkivera kan ge råd och stöd i olika frågor som rör informationssäkerhet. I synnerhet 
säkerhetskrav för förbundsmedlemmarnas arkivfunktioner. För att arkiven ska gå att lita 
på är informationssäkerhetsarbetet viktigt både i den löpande verksamheten, hos 
centralarkiven och hos Sydarkivera.  
 
Tillsyn vad gäller arkivhantering inom verksamheterna Socialt och ekonomiskt stöd samt 
Vård och omsorg slutförs under året för de kommuner som beslutat om nytt 
arkivreglemente. Tillsynsområden för 2017 är Samhällsbyggnad samt Miljö‐ och 
hälsoskydd enligt den tillsynsplan som beslutat 2016. En översyn av tillsynsplanen 
planeras under året.   
 
6.2 Mål för 2017 
 
Mål Mått - indikatorer 
I nära samverkan med förbundets 
medlemmar skapa förutsättningar för god 
informationshantering och arkivvård 
gentemot medlemmarnas medborgare och 
förvaltningar. 
 

• Skapa mallar, lathundar och rutiner 

Öka kunskapsgrad/nivå och kompetens 
om informationshantering och arkiv hos 
medlemmarna 
 

• Medlemmarna ska bli erbjudna 
kompetenshöjande åtgärder i form av 
utbildning och workshopar. 

• Antal genomförda utbildningar och 
workshopar samt antal som 
genomgått dessa. 

Sydarkivera ska erbjuda upphandlingsstöd 
i samband med att medlemmarna 
införskaffar nya verksamhetssystem 
 

• Antal genomförda stödåtgärder. 
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7 Arkivleveranser 
7.1 Beskrivning – funktionens verksamhet 2017 
Sydarkivera har i uppgift att leda och samordna leveranser av digital information från 
förbundsmedlemmarnas verksamhetssystem till den gemensamma 
bevarandeplattformen. Omfattningen är information som ska bevaras för framtida 
generationer och som inte längre behövs i den dagliga verksamheten (det vill säga 
slutarkiv).  
 
För att på sikt få ner kostnaderna förknippade med arkivleveranser från 
verksamhetssystem behövs övergripande strategisk planering och dokumenterade 
processer. Målsättningen är att hantera leveranser på ett planerat sätt, men Sydarkivera 
måste också vara rustat för att hantera oplanerade leveranser.  
 
Prioriterade leveranser är uttag från inaktiva 
journalsystem. Lösning finns framtagen för uttag 
i form av statiska dokument från Omsorg 
VO/LSS och Sofia IFO. 
 
Under 2017 slutförs utredning av ProCapita, 
Treserva och Viva vad avser HSL, LSS och SoL 
Det handlar om system i drift med befintlig 
uttagsfunktion. Piloter genomförs för leverans av 
information. Lösning utarbetas för att hantera 
leveranser av strukturerade dokument i 
befintligt uttagsformat. Det vill säga en 
implementation av beslutad FGS paketstruktur 
som hanterar relationer mellan olika typer av 
filer.  
 
Under året etableras tjänst för webbarkivering 
för att regelbundet skörda förbundsmedlemmars externa webbsidor för bevarande i 
arkivformat (Warc).  
 
2017 påbörjas arbetet med ytterligare en eller flera informationstyper. Vilka det blir 
beror bland annat på resultat av fördjupad nulägesanalys under hösten 2016 hos 
anslutande förbundsmedlemmar och beslut om Förvaltningsgemensamma specifikationer 
(FGS). Möjliga informationstyper, som det ser ut i dagsläget, är: ärende- och 
dokumenthanteringssystem som används inom samhällsbyggnad, överförmyndarregister, 
gamla bilddatabaser eller ekonomiredovisningssystem. 
 
Under året fortsätter arbetet med rekommendationer för format för digitalt bevarande av 
audio och videoupptagningar och ta fram riktlinjer. Därefter kommer r vi att kunna börja 
titta på lösning för bevarande av digitala audio- och videoupptagningar.  
 



Dokumentansvarig 
Elin Jonsson 

Organisation 
Sydarkivera  

Telefon 
0470-34 96 32 

Datum 
2016-12-05 

Ärende 
Budget och verksamhetsplan 2017  

Diarienummer 
SARK.2016.4    

Version 
1.0 

Sida 
10 

  
 
 

 

Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) innebär att det finns ett öppet 
utbytesformat att förhålla sig till för de verksamheter som ska leverera information, 
mottagande arkivfunktioner samt utvecklare av olika produkter och tjänster för e-arkiv. 
Riksarkivets FGS-funktion ansvarar för förvaltning av framtagna FGS:er. Utveckling av 
nya FGS:er sker i separata projekt efter Riksarkivets vägledningar och efter beslut i 
Förvaltningsrådet för FGS (http://riksarkivet.se/fgs-earkiv). Sydarkivera har meddelat 
intresse av att bidra med resurser i följande utvecklingsprojekt:  
 

• FGS personakter och patientjournaler – projektet pausat i väntan på utredning av 
standardiseringsläge och avgränsningar. Erbjudande om att bidra med resurser 
för samordning och pilot. Färdledare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

• Får jag lov? - utbytesformat för bygglov som utökning till FGS ärendehantering. 
Förutsatt beslut om samfinansiering och bidrag. Projektansvarig är Boverket.  

• FGS ekonomi – preliminärt, möjlighet att bidra med pilot för test av uttag och 
mappning när utvecklingsprojekt startar. Färdledare Ekonomistyrningsverket.  

 
7.2 Mål för 2017 
Mål Mått - indikatorer 
Ta hand om information från inaktiva 
verksamhetssystem och säkerställa 
långsiktigt digitalt bevarande.  

• Påbörja leveransutredningar inom sex 
månader från att behov identifieras.  

• Slutföra leveransutredningar inom två 
år från uppstart.  

• Genomföra minst 5-7 uttag från 
databaser år 2017. 

Genomföra leveransutredningar för att 
identifiera den mest kostnadseffektiva 
lösningen beaktat krav på kvalitet, 
säkerhet och hållbarhet. 

• Minska konsultkostnader i samband 
med uttag, genom att bli bättre 
beställare och bygga upp en 
verktygslåda för uttag.  

• Omvärldsbevakning för att jämföra 
kostnader för uttag med andra 
arkivorganisationer.  

• Rutiner i samband med kontroll av 
leverans tillsammans med 
förbundsmedlemmar.  

• Dokumentera och utvärdera 
arbetsflöden samt rutiner.  

Skapa rutiner för löpande leveranser från 
aktiva verksamhetssystem inom hälsa och 
socialt stöd.  

• Ta fram koncept och mallar.  
• Genomföra 1-3 piloter när det gäller 

export och paketering av 
strukturerade dokument från befintlig 
uttagsfunktion. 

Etablera rutiner för årlig arkivering av 
förbundsmedlemmars externa 
webbplatser.  

• Installation och konfiguration av 
verktyg för webbarkivering och visning 
av arkiverad webb.  
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• Utarbeta rutiner för att lämna ut 
arkiverad webb.  

• Utvärdera de pilotinsamlingar som 
genomfördes 2016. 

• Genomföra insamling av samtliga 
förbundsmedlemmars externa 
webbsidor.  

Bidra till utveckling av förvaltningsgemen-
samma specifikationer FGS 

• Utvärdera användande av beslutad 
FGS paketstruktur och lämna 
eventuella synpunkter till Riksarkivets 
FGS-funktion.  

• Bidra med resurser eller delta i tester i 
samband med 1-3 utvecklingsprojekt. 

Utreda hantering av äldre digitalt material 
på olika typer av fysiska lagringsmedia.  

• Slutföra inventering hos 
förbundsmedlemmar, till och med de 
kommuner som ansluter 2017.  

• Påbörja inventering i de kommuner 
som ansluter 2018.  

• Arbetsstationer för vanligt 
förekommande lagringsmedier och 
filtyper.  

• Provinsamling från en utvald kommun.  
• Testa och utvärdera programvaror för 

uttag och migrering.  
• Analys och förslag till fortsatt arbete 

med det äldre digitala materialet.   
Bevarandepolicy äldre digitalt material 
samt underlag för gallringsbeslut. 

• Ta fram policy och gallringsbeslut 
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8 Bevarandeplattform 
 
8.1 Beskrivning – funktionens verksamhet 2017 
Sydarkivera har till uppgift att bevara information digitalt för framtida generationer. 
Verksamheten ska uppfylla krav på säkerhet, pålitlighet och hållbarhet. För att bygga 
upp verksamheten utgår vi från OAIS-modellen som är internationell standard för arkiv. 
Det vill säga en verksamhet som kan ta emot alla typer av information och säkerställa att 
den bevaras för framtiden. För att uppnå detta mål behöver vi en bevarandeplattform 
som kan växa i takt med förbundsmedlemmarnas behov att överlämna arkiv. Plattformen 
byggs upp för att i första hand hantera information som inte längre används i den dagliga 
verksamheten ute hos förbundsmedlemmarna.  

Under året planerar vi preliminärt att testa följande verktyg i labbet:  
• arkivredovisning,  
• eventuella nya releaser av bevarandeplattform,  
• valideringsverktyg 
• konvertering 
• Uttag/dokumentation strukturerad information (ADDML) 

 
Bevarandeplattformen produktionssätts i december 2016. Under 2017 kommer vi att 
behöva trimma in funktioner och rutiner för att möta ökat antal leveranser. Vi kommer 
att bygga ut Valvet med två datorhallar (samlokalisering) och säkra nät. Vårt 
fokusområde 2017 inom digitalt bevarande blir våra leveransprojekt, för att hantera 
prioriterade avställningar och komma igång med fortlöpande arkivering av strukturerad 
data. Under 2019-2020 görs ett större omtag för att automatisera bevarandeplattformen 
och öppna upp applikationsgränssnitt.  
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8.2 Mål för 2017 
Mål Mått - indikatorer 
Ta emot planerade arkivleveranser • Antal mottagna leveranser 

• Antal informationstyper 
Intrimning av Bevarandeplattform • Åtgärdstyper 

• Antal åtgärder 
• Resultat i form av besparad tid i form 

av manuellt arbete 
• Resultat i form av ökad kvalité 

Intrimning av rutiner för bevarande 
 
 
 
 

• Åtgärdstyper 
• Antal åtgärder 
• Resultat i form av besparad tid i form 

av manuellt arbete 
• Resultat i form av ökad kvalité 

Införande av nya FGS:er, efterhand de 
beslutas och planeras att användas. 
 

• Antalet implementerade FGS:er 
Införande av arkivredovisningssystem • Arkivredovisningssystem infört 

 
Införande av två aktiva lagringsdepåer 
som speglar sitt innehåll över ett 
geografiskt avstånd. 

• Lagringsdepåerna är tagna i 
produktion 

 
 

Dokumentation över processflöden för 
bevarandetjänsterna 

• Kartläggning av informationsflöde och 
hantering.  

• Kartläggning av roller och 
behörigheter 
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9 Anslutande tjänster 
De första anslutande tjänsterna införs 2017. Handläggningen sker i särskild ordning och 
finansieras enligt självkostnadsprincip.  
 
9.1 Planerade tjänster 2017–2018 

• Oskarshamns kommun har aviserat önskemål om att avtala om förvaltning av 
analoga arkiv.  

• Räddningstjänsten Östra Blekinge beslutade hösten 2016 om att överlämna hela 
arkivmyndighetsfunktionen till Sydarkivera. Flytt planeras till 2018, 
överenskommelse om anslutande tjänst arbetas fram till dess.  

• Region Blekinge – överenskommelse om förvaltning av analoga arkiv är under 
upparbetande.  

• Arkivförbund Sydost – administration av webbplats och digitalt bevarande av 
webb.  

 

9.2 Identifierat behov 
Behov av anslutande tjänster som hittills har identifierats i samband med fördjupade 
nulägesanalyser och inventeringar:  
 

• Mediedatabas för registrering och förvaring av digitala foton, filmer och andra 
mediefiler.  

• Digitalisera arkivförteckningar hos de förbundsmedlemmar som har manuella 
arkivförteckningar. 

• Delta i samordnad upphandling av material för arkivförvaring.  
• Delta i samordnad upphandling av arkivredovisningssystem.  
• Hantera gallring i verksamhetssystem. 
• Digitalisera analoga ljud- och videoupptagningar 

 
För att någon av dessa tjänster ska bli en bastjänst behövs beslut om ny 
förbundsordning. Ett beslut som fattas av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige 
efter beslut av Sydarkiveras fullmäktige.  



 

 

Förbundsordning SYDARKIVERA 

 
 

 

 

 

2017-04-01 

 

Antaget av förbundsfullmäktige den 31 mars 2017 
 

 

  

Förbundsordning för kommunalförbundet SYDARKIVERA som sköter arkivläggning åt 

förbundsmedlemmar avseende IT-baserade verksamhetssystem, förvaltning av gemensamt 

arkivsystem, råd och stöd när det gäller dokumenthantering och arkiv samt 

arkivmyndighetsfunktioner. 
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Förbundsordning SYDARKIVERA 

Förbundsordning för   

Kommunalförbundet SYDARKIVERA 
  

Förbundsordningen gäller från och med 2017-04-01. 

1 § Namn och säte 

 

1.1 Kommunalförbundets namn är ”SYDARKIVERA”. 

 

1.2 Kommunalförbundet har sitt säte i Alvesta. 

2 § Medlemmar 

 

2.1 Medlemmar i kommunalförbundet framgår av bilaga 1. 

3 § Ändamål 

 

3.1 Kommunalförbundet ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullgöra de skyldigheter enligt 

arkivlagen och därtill anslutande författningar som förbundsmedlemmarna överlämnar till 

kommunalförbundet. Kommunalförbundet ska särskilt skapa och förvalta en digital 

bevarandeplattform för digital information för slutarkivering och förvalta överlämnad digital 

information, härefter gemensamt kallat Uppdraget. Uppdraget ska fullgöras med iakttagande 

av vad som i kommunallagen (1991:900) stadgas om kommunalförbund med de ändringar 

och tillägg som framgår av denna förbundsordning. 

 

Förbundet ska fullgöra de myndighetsutövningsuppgifter enligt arkivlagen som överlämnas 

innefattande bland annat meddela riktlinjer och utöva tillsyn samt handhavande av slutarkiv 

för förbundsmedlemmarna i den omfattning som regleras i särskild ordning i 

medlemsorganisationens arkivreglemente.  

 

 

Bastjänster 

3.2 Uppdraget utgörs i huvudsak av arkiveringsuppdrag, innebärande konvertering av 

dokument och andra uppgifter i IT-baserade verksamhetssystem till en digital 

bevarandeplattform samt informations- och utbildningsuppgifter i verksamheten, samverkan 

med förbundsmedlemmarna och med externa parter samt myndighetsutövningsuppgifter 

härefter kallat Bastjänster. 

 

3.3 Inom ramen för Bastjänsterna ska kommunalförbundet, genom information, rådgivning 

och annat stöd underlätta förbundsmedlemmarnas överlämnande av digital arkivinformation. 

Kommunalförbundet ska vidare vara förbundsmedlemmarna behjälpliga i arbetet med 

framtagande av informationshanteringsplaner, arkivbeskrivningar och systematiska 

arkivförteckningar. 

 



 

4 

 

3.4 Inom ramen för Bastjänsterna åligger det också kommunalförbundet att biträda 

förbundsmedlemmarna med specialistkompetens inom området arkivering samt att genomföra 

utbildningsinsatser inom arkivområdet. 

 

3.5 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna efter samråd med samtliga 

medlemmar fastställa ett handlingsprogram och en verksamhetsplan för arkivering av 

förbundsmedlemmarnas information. Handlingsprogrammet ska övergripande beskriva de 

strategiska målen för kommunalförbundets verksamhet. Handlingsprogrammet ska bland 

annat fastställa prioriteringsprinciper mellan förbundsmedlemmarna och för de 

förekommande verksamhetssystemen.  

 

3.6 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna årligen i samband med budget 

fastställa en verksamhetsplan bland annat för förbundsmedlemmarnas överlämnande av 

information från IT-baserade verksamhetssystem. Verksamhetsplanen ska fastställa vilka 

verksamhetssystem som ska prioriteras för leverans och avställning. Verksamhetsplanen är 

kommunalförbundets konkretisering av de i handlingsprogrammet uppställda målen. 

 

3.7 I Bastjänsterna ingår att biträda förbundsmedlemmarna med kompetens beträffande 

långsiktigt bevarande vid upphandling av IT-baserade verksamhetssystem. 

 

3.8 I Bastjänsterna ingår inte sådant internt arbete med förberedelser för arkivläggning som 

varje förbundsmedlem inom den egna organisationen har att samordna och hantera, 

exempelvis rensning och gallring. 

 

3.9 De uppgifter som överlämnas utöver bastjänsterna regleras och finansieras i enlighet med 

bestämmelserna i 3.10. 

 

Anslutande tjänster 

3.10 Förbundsmedlem får överlämna uppgifter som inte ingår i Bastjänsterna till 

Kommunalförbundet. Sådana särskilt överlämnade uppgifter ska ansluta till Bastjänsterna och 

ligga inom ramen för kommunalförbundets ändamål och kan t.ex. innebära helt eller delat 

övertagande av analogt arkivmaterial. Skriftligt avtal ska upprättas beträffande villkoren för 

utförande av sådana särskilt överlämnade uppgifter, eftersom denna anslutande tjänst därmed 

blir uppgifter för kommunalförbundet. Ersättning för särskilt överlämnade uppgifter enligt 

denna punkt 3.10 utgår i enlighet med punkt 10.5 nedan. 

4 § Organisation 

 

4.1 Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse.  

 

4.2 För förbundsstyrelsen gäller reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige. 

 

4.3 Förbundsstyrelsen får tillsätta de organ den anser behövs för fullgörande av 

förbundsstyrelsens uppgifter. Interimsorgan får inrättas. Delegation kan beslutas i enlighet 

med kommunallagens bestämmelser. 

5 § Förbundsfullmäktige 
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5.1 Antalet ledamöter i förbundsfullmäktige ska vara lika med antalet medlemmar i förbundet. 

För varje ledamot ska en ersättare utses. 

 

5.2 Varje förbundsmedlem ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare. 

 

5.3 Ordinarie fullmäktige sammankallas två gånger per år. Extra fullmäktige kan 

sammankallas vid behov. 

 

5.4 Val av ledamot och ersättare ska ske i förbundsmedlems fullmäktige. 

 

5.5 Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda. 

 

5.6 Förbundsfullmäktige väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och 

två vice ordförande. Innehavare av posterna ska komma från olika kommuner. 

 

5.7 Förbundsfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat 

fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till kommunalfullmäktige ägt rum i hela 

landet.  

 

5.8 När val sker första gången ska mandattiden, om så är påkallat med hänsyn till vad som 

anges i punkt 5.7 ovan, vara tiden intill slutet av det år då val till kommunfullmäktige i hela 

landet ägt rum. 

 

5.9 I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i Förbundsfullmäktige ska 

3 kap 23 § och 4 kap 23a § 1 st. kommunallagen tillämpas. 

 

5.10 Förbundsfullmäktige äger rätt att uppdra åt förbundsstyrelsen att besluta i ärenden som 

det annars enligt 3 kap 9 § kommunallagen ankommer på fullmäktige att besluta om och 

därigenom vara ställföreträdare för fullmäktige. 

 

5.11 Rätt att väcka ärenden till fullmäktige har: 

• förbundsmedlem genom respektive fullmäktige 

• förbundsstyrelsen  

• ledamot i förbundsfullmäktige 

 

5.12 Förbundsfullmäktigesammanträden är offentliga. 

 

5.13 Beslut i förbundsfullmäktige fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst. 

6 § Förbundsstyrelsen 

 

6.1 Förbundsstyrelsen utses av förbundsfullmäktige och ska bestå av minst sju ledamöter med 

minst sju ersättare och maximalt 11 ledamöter och 11 ersättare. Medlemskommun som vid 

tidpunkten för val till kommunfullmäktige i hela landet har över 60 000 invånare ska alltid ha 

en ledamot som fast representation i styrelsen. Förbundsstyrelsen bör ha så bred 

representation som möjligt. 

 

6.2 Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare väljs för fyra år med en mandattid som gäller 

från och med den tidpunkt då de väljs av förbundsfullmäktige och till och med tidpunkten för 
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förbundsfullmäktiges nästkommande ordinarie val till förbundsstyrelse efter det val då 

styrelseledamoten eller ersättaren utsågs.  

 

 

6.3 Förbundsmedlem som inträder under pågående mandatperiod kan få representation i 

förbundsstyrelsen tidigast efter nästkommande val till kommunfullmäktige i samtliga 

medlemskommuner. 

 

6.4 Förbundsfullmäktige utser för varje mandatperiod bland sina ledamöter en ordförande och 

en vice ordförande i förbundsstyrelsen. Innehavare av dessa uppdrag ska komma från olika 

kommuner. I fråga om valbarhet och sättet att utse övriga ledamöter och ersättare i 

förbundsstyrelsen ska 3 kap 23 § och 4 kap 23a § 1 st. kommunallagen tillämpas. 

 

6.5 Ersättarna inträder i den turordning förbundsfullmäktige bestämt vid valet. Om ersättarna 

har utsetts vid proportionellt val inträder i stället ersättare enligt den ordning som beskrivs i 

lagen (1992:339) om proportionellt valsätt. 

 

6.6 Ärenden i förbundsstyrelsen får väckas av 

• ledamot i förbundsstyrelsen  

• förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller 

kommunstyrelsen 

• organ under förbundsstyrelsen om förbundsstyrelsen har medgivit sådan rätt 

 

6.7 Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande eller ansvarigt kommunalråd hos 

förbundsmedlemmarna har alltid rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde med 

förbundsstyrelsen. 

 

6.8 Förbundsstyrelsen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare 

i förbundsstyrelsen har rätt att närvara och yttra sig vid förbundsstyrelsens sammanträden. 

 

6.9 Förbundsstyrelsen får besluta att sammanträde med förbundsstyrelsen ska vara offentligt. 

 

6.10 Förbundsstyrelsen utgör gemensam arkivmyndighet avseende den information och de 

uppgifter som förbundsmedlemmarna överlämnat till kommunalförbundet. Arkivmyndigheten 

ansvarar för tillsyn i enlighet med föreskrifterna i arkivlagen och av förbundsfullmäktige 

fastställt styrdokument. 

 

6.11 Förbundsstyrelsen är arkivmyndighet åt förbundet. 

7 § Revisorer 

 

7.1 Kommunalförbundet ska ha tre revisorer. Gäller från och med mandatperioden 2018-

2022.  

 

7.2 För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige.  

 

7.3 Förbundsfullmäktige utser revisorer från förbundsmedlemmarna. 

 

7.4 Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i 
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förbundsstyrelsen. 

 

7.5 Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. 

Revisionsberättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till 

förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för 

förbundet i dess helhet. 

 

7.6 Revisorerna i kommunalförbund är skyldiga att på begäran lämna upplysningar till de 

förtroendevalda revisorerna i varje kommun eller landsting som är medlem i 

kommunalförbundet.  

8 § Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden 

 

8.1 Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga 

tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets officiella anslagstavla och på 

förbundets hemsida.  
8.2 Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska anslås på förbundets 

officiella anslagstavla och på förbundets hemsida. 

9 § Andel i tillgångar och skulder 

 

9.1 Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och 

skulder. Andelen utgörs av den andel av de totala avgifter som lämnats enligt paragraf 10 som 

respektive förbundsmedlem erlagt under kommunalförbundets tre senaste verksamhetsår.  

 

9.2 Förbundsmedlemmarna ansvarar för täckande av eventuell uppkommande brist i 

enlighet med i 9.1 ovan angiven fördelningsgrund. Samma fördelningsgrund tillämpas vid 

skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar om kommunalförbundet skulle komma att 

upplösas. 

10 § Kostnadsfördelning, m.m. 
 

10.1 Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks 

på annat sätt, täckas genom bidrag från förbundsmedlemmarna i enlighet med vad som nedan 

anges beträffande kostnader för bastjänster och ersättning för särskilt överlämnade uppgifter.  

 

10.2 Kostnaderna för bastjänsterna ska fördelas mellan förbundsmedlemmarna med de 

summor som anges i bilaga 2 till denna förbundsordning. Förbundsmedlemmarna faktureras 

kvartalsvis i förskott. 

 

10.3 Förbundsfullmäktige ska årligen ta ställning till medlemsavgiftens storlek med 

beaktande av de erfarenheter som vunnits av förbundets verksamhet avseende kostnaderna för 

bastjänster och arkivläggning av information från olika verksamhetssystem samt dess storlek 

och innehåll. Denna fråga ska hanteras i samband med överläggningar mellan 

förbundsmedlemmarna om kommunalförbundets budgetförutsättningar. Vid behov får 

fördelningsfrågan föras till beslut i samtliga förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar. 
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10.4 Den i punkterna 10.2 och 10.3 ovan bestämda kostnadsfördelningen mellan 

förbundsmedlemmarna ska bli föremål för justering om det inträder ny medlem i förbundet. 

För ny förbundsmedlem kommer en särskild engångsavgift, baserad på den inträdande 

kommunens invånarantal, tas ut i samband med inträde (se bilaga 2). 

 

10.5 När kommunalförbundet på begäran utför särskilt överlämnade uppgifter enligt punkt 3.9 

ovan (Anslutande tjänster) till någon eller några av förbundsmedlemmarna ska sådana 

särskilda uppgifter ersättas med full kostnadstäckning (enligt självkostnadsprincipen). 

  

10.6 Kommunalförbundet får uppta lån i enlighet med fastställd budget eller enligt vad 

förbundsmedlemmarna särskilt har godkänt. Förbundet får inte ingå borgen eller andra 

ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas godkännande. Om godkänd borgen ingås 

gäller, i fråga om förbundsmedlemmarnas inbördes ansvar, fördelningsregeln i punkt 10.1 

ovan. 

 

10.7 Kommunalförbundet får inte bilda ekonomisk förening, aktie-, handels- eller 

kommanditbolag eller förvärva aktier eller andelar i företag utan förbundsmedlemmarnas 

godkännande. 

11 § Styrning, insyn, samråd m.m. 
 

11.1 Innan beslut fattas om avtal av väsentlig betydelse eller i andra frågor av större vikt eller 

väsentlig betydelse för förbundet ska samråd ske mellan förbundet och samtliga 

medlemskommuner.   

 

11.2 Förbundet ska fortlöpande tillställa förbundsmedlemmarna rapporter beträffande 

verksamhetens ekonomi och utveckling. 

 

11.3 Förbundet ska sträva efter att aktivt hålla förbundsmedlemmarna informerade om 

utvecklingslinjerna inom förbundets verksamhetsområde och frågor som har betydelse för 

förbundsmedlemmarnas samverkan i förbundet. Sådan information kan lämnas vid t.ex. årlig 

temadag då kommunstyrelsernas presidier och andra förtroendevalda hos 

förbundsmedlemmarna, samt ledande tjänstemän, ges tillfälle ta del av verksamheten hos 

förbundet. 

 

11.4 Förbundsstyrelsen ska på begäran lämna förbundsmedlemmarnas respektive 

kommunstyrelse erforderligt underlag i form av yttranden och upplysningar. 

12 § Budgetprocessen m.m. 

 

12.1 Förbundsfullmäktige ska årligen fastställa budget för kommunalförbundet inom de 

ekonomiska ramar och i enlighet med de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad som 

förbundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar.  

 

12.2 Budgeten för nästkommande år ska fastställas av förbundsfullmäktige innan juni månads 

utgång. 

 

12.3 Budgetarbetet ska samordnas med förbundsmedlemmarnas budgetarbete. Under 

budgetprocessen ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar. 
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12.4 Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och en 

ekonomisk plan för den kommande treårsperioden. 

 

12.5 Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap. 10 § 

i kommunallagen. Sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt. Kungörelse 

om sammanträdet ska utfärdas. 

13 § Utträde m.m. 

 

13.1 Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från 

den sista dagen i den månad då uppsägning skedde. Uppsägning ska anses ha skett när det 

föreligger ett lagakraftvunnet beslut från den utträdande förbundsmedlemmens 

kommunfullmäktige angående utträde samt förbundsstyrelsen har erhållit en skriftlig 

uppsägning från den utträdande förbundsmedlemmen. Regleringen av de ekonomiska 

mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen ska regleras i en 

överenskommelse. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets 

samlade tillgångar och skulder som gäller vid tiden för utträdet ur förbundet och ska utföras 

av kommunalförbundets vid var tid anlitade auktoriserade revisor. Överenskommelse ska 

träffas angående de av förbundet övertagna arkivhandlingarna om dessa ska återbördas till 

avlämnande förbundsmedlem i samband med utträdet eller ej. Denna överenskommelse 

avseende övertagna arkivhandlingar ska beakta gällande lagstiftning avseende kommuners 

arkivhandlingar, bl.a. arkivlagen (SFS 1990:782) eller sådan lag som har trätt i nämnda lags 

ställe. Under utträdestiden är utträdande medlem fullvärdig medlem med de begränsningar 

som framgår av 12 §. Utträdande medlem är under uppsägningstiden fortsatt skyldig att 

erlägga samtliga avgifter i enlighet med § 10 och har rätt till alla bastjänster enligt ovan. 

 

13.2 De kvarvarande medlemmarna ska efter medlems utträde vid behov anta de ändringar i 

förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet, se § 17. 

14 § Likvidation och upplösning 

 

14.1 Om förbundsmedlemmarna enhälligt beslutar om likvidation ska förbundet likvideras 

och dess verksamhet upphöra. 

 

14.2 Likvidationen ska verkställas av förbundsstyrelsen i egenskap av likvidator. 

 

14.3 Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska fördelningsgrunden i paragraf 10 ovan  

tillämpas. 

 

14.4 När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i den mån det behövs för 

likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat 

lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig 

avveckling. 

 

14.5 När förbundsstyrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska förbundsstyrelsen 

avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i 

dess helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. 

Till slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. 
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14.6. Av förbundet övertaget arkivmaterial ska återbördas till den förbundsmedlem eller 

annan arkivmyndighet som förbundsmedlemmens kommunfullmäktige har beslutat. Till 

slutredovisningen ska fogas förbundsstyrelsens beslut om vilken av förbundets medlemmar 

som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.  

 

14.7 Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av 

förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga 

förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 

15 § Tvister 

 

15.1 Tvist mellan förbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan nå en 

frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande. 

16 § Arvoden 

 

16.1 Arvoden till ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen respektive 

revisorer och revisorsersättare ska utgå enligt den till invånarantalet största kommunens 

arvodesbestämmelser, fram till dess förbundet har antagit egna arvodesbestämmelser.  

17 § Ändringar i förbundsordningen  

 

17.1 Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antas av förbundsfullmäktige och 

fastställs av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige med undantag från det som anges i 

§ 17.2 nedan. Förbundsfullmäktige har rätt att delegera frågan om antagande till 

förbundsstyrelsen.  

 

17.2 Ändringar och tillägg till förbundsordningen som beror på inträde av ny medlem och 

utträde av medlem ska inte handläggas i den ordning som beskrivs i punkt 17.1 ovan. 

Förbundsfullmäktige har rätt att ensam fatta beslut om ändringar och tillägg till 

förbundsordningen som beror på inträde av ny medlem eller utträde av medlem, t.ex. 

reglering av medlemmarnas respektive andel i tillgångar, skulder och kostnader som blir en 

direkt följd av ny medlems inträde eller medlems utträde.  

18 § Särskilda bestämmelser 

 

18.1 Förbundet är bildat när förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige har antagit 

Förbundsordningen, dock tidigast 1 januari 2015. Förbundsfullmäktige beslutar när 

förbundsstyrelsen ska tillträda.  

 

18.2 Faktiskt och rättsligt övertar förbundet totalansvaret enligt paragraf 3 ovan från 

förbundsmedlemmarna den 1 januari 2016. 

 

18.3 Annat kommunalförbund vars förbundsmedlemmar till minst hälften består av 

förbundsmedlemmar i SYDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja 
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förbundets tjänster. För bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska ersättning 

utgå enligt punkt 10.5. 

 

18.4 Aktiebolag och annan sammanslutning som till minst hälften ägs av förbundsmedlemmar 

i SYDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja förbundets tjänster. För 

bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska ersättning utgå enligt punkt 10.5. 
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Bilaga 1 

MEDLEMMAR I KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA ÄR: 

Alvesta kommun Ronneby kommun 

Bromölla kommun  Tingsryds kommun 

Hässleholms kommun  Växjö kommun 

Höörs Kommun Älmhults kommun 

Karlshamns kommun Östra Göinge Kommun 

Karlskrona kommun Region Blekinge 

Lessebo kommun Vadstena 

Ljungby kommun Borgholm 

Markaryds kommun Vellinge 

Olofströms kommun Eslöv 

Osby Kommun  Åtvidaberg 

Oskarshamns kommun Hörby 

Vimmerby kommun  
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Bilaga 2 
 
MEDLEMSAVGIFTER SYDARKIVERA 

 

Fördelning av kostnaderna för bastjänsterna ska ske utifrån invånarantalet enligt SCB:s 

statistik för respektive medlem per 31 december året innan avgiftsåret. Regionförbund betalar 

samma avgift som minsta kommun. (För landsting gäller följande: Avgiften baseras på antal 

invånare i området fast justerat till antalet som största kommun inom det 

landstingskommunala geografiska området) 

 

Medlemsavgifterna finansierar endast bastjänster. Anslutande tjänster finansieras i enlighet 

med särskilda avtal och beslut.  

 

För 2018 är avgifterna enligt nedan och förändras vid ordinarie budgetprocess och efter 

anslutningsöverenskommelse. 
 

 

Alvesta kommun  529 000 

Borgholm 311 700 

Bromölla 337 900 

Eslöv 876 000 

Hässleholm  1 378 000 

Hörby 405 500 

Höör 431 200 

Karlshamns kommun  859 800 

Karlskrona kommun  1 765 300 

Lessebo kommun 229 900 

Ljungby kommun 746 200 

Markaryds kommun 264 000 

Olofströms kommun 354 000 

Osby 349 800 

Oskarshamn 714 200 

Region Blekinge 229 900 

Ronneby kommun 774 800 

Tingsryds kommun 331 000 

Vadstena kommun 200 000 

Vellinge 936 000 

Vimmerby 416 300 

Växjö kommun 2 379 000 

Åtvidaberg 288 400 

Älmhults kommun 436 500 

Östra Göinge 380 800  
15 925 200 
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INTRÄDESAVGIFT FÖR NY MEDLEM VID SENARE TIDPUNKT ÄN 2015-01-01 

 

Engångsavgift för ny medlem baseras på invånarantal och antalet år eller del av år efter 

uppstart av förbundet. Fastställande av avgiften och det antal år eller del av år som avgiften 

ska baseras på delegeras till förbundsstyrelsen. Avgiften får inte understiga 4 kr x antalet 

invånare inom kommunens verksamhetsområde (landstings inträdesavgift baseras på antal 

invånare i området fast justerat till antalet som största kommun inom det 

landstingskommunala geografiska området).  

 

Vid beräkning av inträdesavgift används invånarantalet enligt SCB:s statistik per den 31 

december året innan ny medlem träder in.  
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-30 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 156 Dnr 2017/000272 001 

Sammanträdeskalender 2018 för kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

sammanträdeskalender för kommunfullmäktige 2018. 

 

Kommunstyrelsen besluta att godkänna sammanträdeskalender för 

kommunstyrelsen och arbetsutskottet 2018.  

 

Sammanfattning 

Sammanträdeskalender för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 

arbetsutskottet har tagits fram för nästkommande år. 

Sammanträdestillfällena är valda för att ärendeflödet mellan kommunens 

beslutsinstanser ska ske korrekt och effektivt med kommunens årshjul i 

beaktande.  

Under året har det framgått att arbetsutskottets sammanträdestid inte varit 

tillräcklig. Främsta orsaken är att mycket sammanträdestid har lagts på 

budgetberedning. För att under 2018 ge arbetsutskottet rätt förutsättningar att 

bereda ärenden och vara budgetberedande organ görs vartannat sammanträde 

om till heldag (kl. 10-17). Dessutom kommer ekonomiavdelningen förlägga 

budgetberedningen som egna sammanträden utanför ordinarie 

sammanträdestid för arbetsutskottet.  

Kalendern är framtagen med röda dagar och andra ledigheter i beaktande.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

sammanträdeskalender för kommunfullmäktige 2018. 

 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 

sammanträdeskalender för kommunstyrelsen och arbetsutskottet 2018.  

Beslutsunderlag 

Sammanträdeskalender 2018 2017-05-16 Id 56779  

Tjänsteskrivelse Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-05-16 Id 56778 



 

 

 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-30 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Arbetsutskottets beslut § 155 2017-05-23 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och bolag 

Avdelningarna inom kommunstyrelsen 

Ledningsgruppen 

 

 

___________________ 
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Administrativa avdelningen 
Axel Stenbeck 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2017-05-16  
Referens 

Dnr 2017/000272/001  

Id 56778  

 

  
Kommunstyrelsen 

Sammanträdeskalender 2018 för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

sammanträdeskalender för kommunfullmäktige 2018. 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna sammanträdeskalender för 

kommunstyrelsen och arbetsutskottet 2018.   

Ärendet 

Sammanträdeskalender för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 

arbetsutskottet har tagits fram för nästkommande år. 

Sammanträdestillfällena är valda för att ärendeflödet mellan kommunens 

beslutsinstanser ska ske korrekt och effektivt med kommunens årshjul i 

beaktande.  

Under året har det framgått att arbetsutskottets sammanträdestid inte varit 

tillräcklig. Främsta orsaken är att mycket sammanträdestid har lagts på 

budgetberedning. För att under 2018 ge arbetsutskottet rätt förutsättningar att 

bereda ärenden och vara budgetberedande organ görs vartannat sammanträde om 

till heldag (kl. 10-17). Dessutom kommer ekonomiavdelningen förlägga 

budgetberedningen som egna sammanträden utanför ordinarie sammanträdestid 

för arbetsutskottet.  

Kalendern är framtagen med röda dagar och andra ledigheter i beaktande. 

Beslutsunderlag 

Sammanträdeskalender 2018 2017-05-16 Id 56779  

 

Beslutet ska skickas till 

Samtliga nämnder och bolag 

Avdelningarna inom kommunstyrelsen 

Ledningsgruppen 

Axel Stenbeck 

Kommunsekreterare  
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Röd Kommunfullmäktige Orange Arbetsutskottet kl. 10-17 

Blå Kommunstyrelsen Grön Arbetsutskottet kl. 13-17 
Lila KS-Resa    
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VIMMERBY KOMMUN 

Till kommunfullmäktige 
i Vimmerby 

E-post (frivilligt) 

Försia : 

M BORGARFÖRSLAG 
VIMMERBY 1'~~;-MMUN 
Kornmunstyrefs"'fo"'·~·.,.'t · Ad . . '" • v'"' ntngen 

mm,strativa avdelningen 

2017 '-06- o 7 
D nr 

Id nr 

Medborgarförslag blir allmän offentlig handling. 

Jag medger att mitt namn får publiceras på Internet tillsammans med mitt 
förslag: 

Medborgarförslaget lämnas eller skickas till kanslienheten. 
Besöksadress: 
Vimmerby kommun 
Kanslienheten 
stadshuset 
598 81 VIMMERBY 

Postadress: 
Vimmerby kommun 
Kanslienheten 
stadshuset 
598 81 VIMMERBY 

Telefonnummer: 
0492- 76 90 00 

Telefax: 
0492 - 76 90 98 

Hem sida: 
www.vimmerby.se 
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