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Ekonomiavdelningen 
Nina Delavaux Hultgren 
+46381661214 
nina.delavaux-hultgren@ydre.se 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Månadsrapport per 2022-07-31 

Förslag till beslut 
1. Redovisningen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Ydre kommuns resultat ligger på 11 463 tkr, budgeterat resultat för 
perioden är 3 010 tkr, vilket ger ett positivt resultat mot budget på 8 453 
tkr. Helårsprognosen ligger på -2 629 tkr vilket ger en negativ avvikelse mot 
budget på 7 789 tkr, vilket är en förbättring med cirka 9 884 tkr sedan april. 
Förbättringen har skett inom finansförvaltningen, barn och 
utbildningsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen. 

Syfte/önskad effekt 
Syftet är att ge kommunstyrelsen en aktuell bild av kommunens 
ekonomiska situation. 

Finansiering/ekonomiska konsekvenser 
Helårsprognosen ligger på -2 629 tkr vilket ger en negativ avvikelse mot 
budget på 7 789 tkr, vilket är en förbättring med cirka 9 884 tkr sedan april. 
Förbättringen har skett inom finansförvaltningen, barn och 
utbildningsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen. 

Riktpunkten för förbrukningen oktober månad är 58,3% av budgeten. Barn- 
och utbildningsförvaltningen och Kommunledningsförvaltningen ligger 
under riktpunkten och övriga förvaltningar ligger över. Att 
finansförvaltningen ligger över är positiv eftersom kommunen då har fått in 
mer intäkter än vad som räknats med i budget för perioden.  

Kommunledningsförvaltningen ligger på en förbrukning på 57,5% vilket är 
under riktpunkten. Helårsprognosen ligger på +1 355 tkr mot tilldelad 
budget, detta beror bättre resultat på fjärrvärme än budgeterat, 
näringslivspolitiska projekt kommer ej hinna förbruka all sin budget samt 
kostnad för konsult inte kommer att användas under året. 

Barn- och utbildningsförvaltningen ligger på en förbrukning på 55,0% vilket 
är under riktpunkten. Helårsprognosen för förvaltningen ligger på 1 155 tkr, 
Att förbrukningen ligger under riktpunkten de första sju månaderna beror 
bland annat på att Komvux har fått in ett bidrag på 1 783 tkr som gäller 
2021 och därför ej perioderat över året. Sedan har kostnaderna för 
gymnasiet varit lägre under vårterminen än vad som ligger i budget för 
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Ydre kommun 
 

Datum 
2022-08-24 

 

KS 2022/5 040 
Sida 
 

perioden vilket beror på att gymnasieeleverna ökar till hösten med ett tiotal 
elever vilket ger en högre kostnad för den senare delen av året. Lika så 
kommer kostnaderna för skolskjutsarna att öka under hösten på grund av 
ökade bränslepriser. Förvaltningen har också lägre personalkostnader under 
den första delen av året vilket beror på att tjänster som varit budgeterade 
med på helår inte varit anställda från årets början. Inom förskolan har man 
jobbat med att se över personalen genom att bland annat och tittat på 
tillsättning av vikarier med mera detta har lett till att all personalbudget för 
perioden fram till juli inte har behövts användas.  
 

Socialförvaltningen ligger på en förbrukning på 67,1 % vilket är över 
riktpunkten. Helårsprognosen för förvaltningen ligger på – 18 432 tkr. 
Denna avvikelse beror på placeringar av barn- och ungdomar samt 
placeringar inom LSS. Även så prognostiseras ett underskott på personal 
inom äldreomsorgen vilket hänger ihop med ovanligt mycket 
sjukskrivningar på årets två första månader. Bemanning med konsulter 
inom individ- och familjeomsorgen samt bemanning med hyrsjuksköterskor 
under sommaren. 

Finansförvaltningen ligger på en förbrukning på 63,9 % vilket är positivt 
eftersom det betyder att kommunen har fått in mer intäkter än vad som 
budgeterats med. Helårsprognosen ligger på + 8 133 tkr vilket beror på 
bland annat på bättre skatteprognos, högre intäkter från Migrationsverket, 
extra bidrag från staten för små kommuner samt lägre pensionskostnader 
än budget. 
 
Månadens nyckeltal efter juli månads utgång har 9 av 20 nyckeltal en 
positiv trend på rullande 12 månader och resterande 11 har en negativ 
trend. Den arbetade tiden har minskat något mellan juni och juli. 

Befolkningen vid bokslut 3 695 personer och till vecka 30 har de minskat 
med 6 personer och är vid julis utgång 3 689 personer. 

Berörda 
Kommunstyrelsen, Förvaltningschefer, ekonomiavdelningen 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport per 2022-07-31 

 

Nina Delavaux Hultgren 
Redovisningsekonom  

Beslutet skickas till 
Akten 
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KS 2022/5 040 
Sida 
 

Skriv text här 
Ange här vilka intressenter som bör ta del av beslutet. 
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Månadsrapport 2022-01-01--07-31

Driftredovisning Röd Över 5 % i underskott Bok/ÅB= Bokslut/Årsbudget

Gul Mellan 1-5 % i underskott U22/U21 Utfall 2022/utfall 2021

Grön Under 1 % eller positivt

Ansvarsrapport 2022-08-19

Månadsrapport Årsbudget Bokslut Periodens Periodens Prognos Riktpunkt

Period: 2022-01 -- 07 2022 2021 utf 22-07 utf 21-07 2022 58,3%

Kommunledningsförvaltning -61 167 -60 291 -34 900 -34 198 -59 811 -2,2% # 2% 2% 57,1%

Barn- och utbildningsförvaltning -84 441 -80 346 -45 909 -46 068 -83 286 -1,4% # 0% 0% 54,4%

Socialförvaltning -96 274 -97 459 -63 898 -52 392 -114 706 19,1% # 22% 22% 66,4%

Finansförvaltning 247 042 249 720 156 170 147 497 255 175 3,3% # 6% -6% 63,2%

Summa 5 160 11 623 11 463 14 839 -2 629 -151% # 23% 23% 222,2%
 

Verksamhetens intäkter *** 53 786 60 615 40 041 36 091 59 001 10% # 10,9% -11% 74,4%

Personalkostnader -185 985 -172 865 -99 815 -97 717 -184 739 -0,7% # 2,1% 2% 53,7%

Övriga kostnader -111 028 -119 177 -75 937 -63 366 -130 441 17,5% # 19,8% 20% 68,4%

Avskrivningar -10 009 -11 158 -5 526 -5 406 -9 756 -2,5% # 2,2% 2% 55,2%

Verksamhetens nettokostnad -253 236 -242 585 -141 237 -130 398 -265 935 5,0% # 8,3% 8% 55,8%

Skatter och bidrag 258 723 253 092 152 661 143 863 263 326 1,8% # 6,1% -6% 59,0%

Finansiella intäkter 500 1 792 417 1 582 500 0% # -73,7% 74% 83,3%

Finansiella kostnader -827 -676 -378 -208 -520 -37% # 81,7% 82% 45,6%

Resultat 5 160 11 623 11 463 14 839 -2 629 -151% 151% 23% 23% 222,2%

Uppdaterad 2022-08-19

Kommentarer 

NYCKELTAL: Budget Utfall jun-22 jul-22

2022 2021 12 mån 12 mån Bokslut -21 Budget 2022 FG period  

Befolkning 3 688 3 695 3 695 3 689 q -0,2% 0,0% -0,2%

Försörjningsstöd  kkr ** 3 226 2 862 2 569 2 577 q -9,9% -20,1% # 0,3% 0%

Antal Öppet arbetslösa i Ydre** 71 66 62 61 p -6,7% -13,8% # -1,2% -1%

Antal Öppet arbetslösa  > 24 år** 9 10 10 11 q 5,7% 19,4% # 3,2% 3%

Personalkostnad Förskola kkr** 19 582 20 415 19 619 19 427 p -4,8% -0,8% # -1,0% -1%

Personalkostnad Grundskola kkr ** 32 054 30 932 31 161 30 935 p 0,0% -3,5% # -0,7% -1%

Kostnad LSS kkr ** 14 672 14 391 15 470 14 971 p 4,0% 2,0% # -3,2% -3%

Kostnad Hemsjukvård kkr ** 10 378 9 126 9 644 10 083 q 10,5% -2,8% # 4,6% 5%

Personalkostnad Äldreomsorg kkr ** 58 942 55 600 59 308 60 088 q 8,1% 1,9% # 1,3% 1%

Beslutade hemtjänsttimmar ** 3 200 2 275 2 435 2 461 q 8,2% -23,1% # 1,1% 1%

Kostnad ext. placeringar IFO kkr ** 8 901 8 780 17 593 18 019 q 105,2% 102,4% # 2,4% 2%

Hälsotal i % ** 6,0% 8,3% 8,8% 8,6% p 3,3% 43,6% # -1,6% -2%

Antal årsarbetare ** 300 294 290 289 p -1,7% -3,5% # -0,3% 0%

Arbetad tid** 484 500 469 797 467 766 456 642 p -2,8% -5,7% # -2,4% -2%

Kostnad arbetad timma 384 335 336 350 q 4,5% -8,8% # 4,1% 4%

Antal sjukdagar 1-21  ** 2 100 3 577 3 908 3 727 p 4,2% 77,5% # -4,6% -5%

Kostnad Övertid/mertid kkr ** 461 1 398 1 994 2 078 q 48,6% 350,7% # 4,2% 4%

Kostnad timlöner kkr ** 8 059 10 141 11 175 11 346 q 11,9% 40,8% # 1,5% 2%  

Kostnad per årsarbetare ** 620 534 541 552 p 3,3% -10,9% # 2,0% 2%

Lönekostnader kkr** 185 864 157 275 157 122 159 716 q 1,6% -14,1% # 1,7% 2%  

2022-08-19

Trend

** rullande 12 månader  p 9 av 20

*** budget exkl interna q 11 av 20  

Kommentarer 0 av 19 oförändrade

Tendens i jämförelse med

Utfall 2022/ 

utfall 2021 %

Årsbudget 

2022/ prognos 

(%)
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Månadsrapport 2022-01-01--07-31

I juni och juli betladdes ferilönen och semester ut till anställda inom grundskolan.

Kostnaderna i diagramen är rullande tolv per månad.
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✔ Riktpunkten för juli är 58,3%

✔ Kommunledningsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen ligger under riktpunkten 
och övriga ligger över riktpunkten.

✔ Gällande finansförvaltningen är det positivt att de ligger över riktpunkten, detta betyder att det 
kommit in mer intäkter än vad som räknades med i budgeten.

Månadsrapport Årsbudget Bokslut Periodens Periodens Riktpunkt

Period: 2022-01 -- 07 2022 2021 utf 22-07 utf 21-07 58,3%

Kommunledningsförvaltning -61 167 -60 291 -34 900 -34 198 57,1%

Barn- och utbildningsförvaltning -84 441 -80 346 -45 909 -46 068 54,4%

Socialförvaltning -96 274 -97 459 -63 898 -52 392 66,4%

Finansförvaltning 247 042 249 720 156 170 147 497 63,2%

Summa 5 160 11 623 11 463 14 839 222,2%

Uppföljning juli- månadens utfall
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✔ Helårsprognosen efter juli ligger på -2 629 tkr, vilket ger en negativ avvikelse mot budget på 7 789 
tkr.

✔ Prognosen har förbättrats med cirka 9 884 tkr. från april.

Månadsrapport Årsbudget Bokslut Periodens Periodens Prognos Diff

Period: 2022-01 -- 07 2022 2021 utf 22-07 utf 21-07 2022 Prognos/budget

Kommunledningsförvaltning -61 167 -60 291 -34 900 -34 198 -59 811 1 355

Barn- och utbildningsförvaltning -84 441 -80 346 -45 909 -46 068 -83 286 1 155

Socialförvaltning -96 274 -97 459 -63 898 -52 392 -114 706 -18 432

Finansförvaltning 247 042 249 720 156 170 147 497 255 175 8 133

Summa 5 160 11 623 11 463 14 839 -2 629 -7 789

Uppföljning juli- helårsprognos
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Kommunledningsförvaltningen +1 355 tkr

✔ Bättre resultat på fjärrvärme än budget

✔ Näringspolitiska projekt kommer ej hinna  förbruka all sin budget.

✔ Kostnad för konsult kommer inte användas under året.

Barn och utbildningsförvaltningen + 1 155 tkr

✔ Bidrag Komvux på 1 783 tkr som gäller för 2021.

✔ Ökat elevantal på gymnasiet till hösten ger ökade kostnader på IKE.

✔ Ökade kostnader för skolskjutsen till hösten på grund av ökade drivmedelspriser.

✔ De elever som är placerade från socialförvaltningen har blivit skrivna i de kommuner där de är 
familjehemsplacerade vilket betyder att skolan inte behöver betala IKE kostnader för dessa under 
hösten.

Uppföljning juli- prognos kommentarer
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Socialförvaltningen - 18 432 tkr

✔ Placeringar av barn och ungdomar.

✔ Placeringar av LSS

✔ Ovanligt mycket sjukskrivningar på årets två första månader.

✔ Bemanning med konsulter inom individ- och familjeomsorgen

✔ Bemanning med hyrsjuksköterskor under sommaren.

Finansförvaltningen + 8 133 tkr

✔ Bättre skatteprognos

✔ Högre intäkter från Migrationsverket.

✔ Extra bidrag från staten för små kommuner.

✔ Lägre pensionskostnader är budget.

Uppföljning juli- prognos kommentarer
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Uppföljning maj- nyckeltal på rullande 12 månader
Positiv trend:  9/20

Oförändrad:  0/20

Negativ trend: 11/20

✔ Befolkningen har minskat med sex invånare sedan bokslutet och var  3 689 personer i vecka 30.
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-08-25 

Referens 
KS 2022/101 041   

 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
Charlotte Gremar-Engdahl 
+46381661213 
charlotte.gremar-engdahl@ydre.se 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Budget 2023-2026 förslag på 
effektiviseringar/besparingar 

Förslag till beslut 
1. Kommunchefen får i uppdrag att utreda 
effektiviseringarna/besparingarna enligt förslagslistan och redovisa till 
kommunstyrelsen. 

2. Uppdraget att genomföra effektiviseringarna/besparingarna på 8 mnkr 
kvarstår.  

Sammanfattning av ärendet 
Efter genomgången tertialrapport 1, visar prognosen på ett underskott på   
-12,0 mnkr, vilket ger en negativ avvikelse mot budget på 17,2 mnkr. Enligt 
kommunstyrelsens beslut § 65 får kommunchefen i uppdrag att omgående 
sätta in åtgärder för att förbättra resultatet. 

Med det uppdraget har kommunchefen haft genomgång med 
förvaltningschefer och ekonomer som i sin tur förslagit 
åtgärder/effektiviseringar/besparingar på 12 mnkr, både på lång och kort 
sikt. 

Tillsammans och i beredning med presidiet har följande förslag på för 
fortsatt utredning tagits fram. Målsättningen var 12 mnkr och förslagen 
som godkändes innefattar totalt 8 mnkr.  

Syfte/önskad effekt 
För att komma i balans med den av kommunfullmäktige beslutade 
budgetramen. 

Berörda 
Kommunledningsförvaltningen 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Socialförvaltningen 

 

 

Samråd 
Samråd kommer ske med de fackliga organisationerna om så krävs.  
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Ydre kommun 
 

Datum 
2022-08-25 

 

KS«Databas» 
2022/101 
041«Grpnr»  

Sida 
 

  

Beslutsunderlag 

Förslag på effektiviseringar/besparingar 

Charlotte Gremar-Engdahl 
Kommunchef  

Beslutet skickas till 
Akten 

Socialchef 
Skolchef 
Ekonomichef 
Kommunchef 
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Identifierade nya områden för utredning  KLK BUF SOC
Halvering av ekologiska livsmedel 55 000 kr 55 000 kr
Vård på hemmaplan 1 500 000 kr 1 500 000 kr
Energieffektiviseringar 1 000 000 kr 1 000 000 kr
Pedagogiska måltider 100 000 kr 100 000 kr
Minskning köp av tjänst 500 000 kr 500 000 kr
Minskad bemanning 5 % per plats ÄO 1 500 000 kr 1 500 000 kr
Anpassad grundskola på hemmaplan 3 000 000 kr 3 000 000 kr
Minskat antal fordon 30 000 kr 30 000 kr
Minskat försörjningstöd 400 000 kr 400 000 kr
Alkoholhandläggning  i egen regi 40 000 kr 40 000 kr

8 125 000 kr 1 655 000 kr 3 000 000 kr 3 470 000 kr
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-08-25 

Referens 
KS 2022/164 106   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Charlotte Gremar Engdahl 
+4638161213 
charlotte.gremar-engdahl@ydre.se 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Överenskommelse med anledning av Kinda kommuns 
utträde ur kommunalförbundet ITSAM 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 
överenskommelsen mellan medlemskommunerna som reglerar 
mellanhavandena med anledning av Kinda kommuns utträde. Genom att 
kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen har kommunfullmäktige 
också, genom punkt 3 i överenskommelsen, godkänt utträdesavtalet. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande Elisabet 
Hagström att teckna överenskommelsen. 

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

4. Vidare uppdrar kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att godkänna 
redaktionella justeringar av överenskommelsen samt avtalet exempelvis 
med anledning av ändring av datum beroende på beslutsprocesserna i 
övriga medlemskommuner.  

Sammanfattning av ärendet 
Kinda kommun fattade under hösten 2019, genom sitt kommunfullmäktige, 
inriktningsbeslut om att lämna Kommunalförbundet ITSAM och istället 
övergå till IT-drift med eget huvudmannaskap. ITSAM och samtliga 
medlemskommuner har diskuterat principerna för Kindas utträde ur ITSAM. 
På uppdrag av ITSAM:s direktion och tillsammans med representanter från 
Kinda har ett avtalsarbete genomförts avseende Kinda kommuns utträde ur 
kommunalförbundet ITSAM. I arbetet har utöver ITSAM och Kinda kommun 
kommundirektörerna i Åtvidabergs och Ödeshögs kommuner deltagit i 
arbetet.  

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

Överenskommelsen reglerar i huvudsak hanteringen av det gemensamma 
borgensåtagandet, vilket innebär att de kvarvarande medlemskommunerna 
i ITSAM säkrar att Kinda kommun frisläpps från sin del i borgensåtagandet. 
Utträdesavtalet reglerar utträdestidpunkt, ansvar och principer för utträdet 
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Ydre kommun 
 

Datum 
2022-08-25 

 

KS 2022/164 106 
Sida 
 

och utträdesperioden, utträdesprojektet samt ekonomiska frågor med 
mera. 

Förslaget skickades på remiss till samtliga sex medlemskommuner som 
ställde sig bakom förslagen till överenskommelse och utträdesavtal. Efter 
remissrundan gjordes några redaktionella förändringar i texten av 
utträdesavtalet som gäller befogenhet vid ersättare i eskaleringsforum i 
punkt 13.3 samt 13.4, och i villkoret för avtalets giltighet avseende när det 
senast måste godkännas av medlemskommunernas fullmäkig i punkt 5.1.1 
(se protokoll från direktionen). Motsvarande förändring görs även i 
Överenskommelsens punkt 5.1.1. Dessa förändringar godkändes enhälligt 
av Kommunalförbundet ITSAM:s direktion. 

Efter att samtliga kommuner godkänt överenskommelsen (och därigenom 
avtalet) ska Kinda kommun inom fyra veckor formellt begära utträde ur 
ITSAM. Därefter är målsättningen att utträdeskriterierna ska vara uppfyllda 
inom 18 månader och att Kinda kommun därmed kan utträda ur förbundet. 
Med anledning av att beslutsprocesserna i kommunerna kommit olika långt 
kan det innebära att tiden för ikraftträdande förskjuts något jämfört med 
texten i avtalsförslagen. För att inte innebära någon förlängd process 
föreslås kommunstyrelsen få godkänna redaktionella justeringar. 
Lämpligtvis görs det genom ett ordförandebeslut i samband med 
undertecknande av avtalet om inte det passar att behandlas vid något av 
kommunstyrelsens ordinarie sammanträden.  

Avtalen är väl genomarbetade av jurister både från ITSAM:s sida och från 
Kinda kommuns sida 

Beslutet i sig bedöms sakna påverkan på andra kommunala verksamheter. 
Det bör dock poängteras att avsaknaden av ett beslut och framför den  
otydlighet som har varit kring Kindas eventuella utträde har påverkat flera 
utvecklingsprocesser och förvaltningen bedömer att det är positivt att 
processen nu kommer vidare så att osäkerheten minskar. 

Finansiering/ekonomiska konsekvenser 
Genomförandet av utträdet kan få ekonomisk effekt på Ydre kommun 
genom att en del av de fasta kostnader som tidigare delats mellan sex 
kommuner nu ska delas med fem kommuner. Det återstår ett arbete inom 
ITSAM för att se om verksamheten kan effektiviseras för att täcka den 
ökade kostnaden i relation till kommunernas ambitionsnivå eller om det 
kommer att resultera i ett större förlusttäckningsbidrag. 

Berörda 
Samtliga kommuner 

Beslutsunderlag 
Utkast Överenskommelse mellan medlemskommunerna i ITSAM avseende 
Kindas utträde 

Utkast Utträdesavtal mellan ITSAM och Kinda kommun 

Protokollsutdrag från Kommunalförbundet ITSAM:s direktion 
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Ydre kommun 
 

Datum 
2022-08-25 

 

KS 2022/164 106 
Sida 
 

 

Charlotte Gremar Engdahl 
Kommunchef  

Beslutet skickas till 
Akten 

Kommunalförbundet ITSAM 
Övriga medlemskommuner 
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1 

ÖVERENSKOMMELSE MELLAN MEDLEMMAR AV KOMMUNALFÖRBUNDET 
ITSAM 

1. Parter 

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

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

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

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

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

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

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

2. Bakgrund 

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

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

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

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

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

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

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

 Samtliga Kvarvarande Medlemskommuner godkänner härmed Utträdesavtalet. 

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

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

4. Utträdestidpunkten 

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

5. Villkor för Överenskommelsens giltighet 

 Denna Överenskommelse är villkorad av att:  

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

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

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

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

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

7. Deltagande i Projektstyrgrupp för praktiskt genomförande av utträdet 

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

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

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

8. Övrigt 

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

 
* * * * 

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

Ort: Ort: 

Datum: Datum: 
 

Boxholms kommun Kinda kommun 

 
________________________________ 

 
________________________________ 

Namn: Namn: 
 
 

Ort: Ort: 

Datum: Datum: 
 
 
 

Vimmerby kommun Ydre kommun 

 
________________________________ 

 
________________________________ 

Namn: 
 
 

Namn: 

Ort: Ort: 

Datum: 
 
 

Datum: 
 

Åtvidabergs kommun Ödeshögs kommun 

 
________________________________ 

 
________________________________ 

Namn: Namn: 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-22 

 
  

 
Direktionen   
 
Plats och tid Kommunalförbundet ITSAM, Linköping, kl. 15:00 

Beslutande Ledamöter 

Claes Sjökvist, ordförande, Boxholms kommun 
Annicki Oscarsson, Ödeshögs kommun  
Conny Forsberg, Kinda kommun  
Elisabeth Hagström, Ydre kommun  
Jacob Käll, Vimmerby kommun 
Thomas Lidberg, Åtvidabergs kommun 
 

 Ersättare 

Christer Segerstéen, ersättare Kinda kommun 
Anna-Lena Svensson, ersättare Ydre kommun 
Joakim Magnusson, ersättare Åtvidabergs kommun 
 

Övriga närvarande Henrik Remmerfelt, förbundsdirektör, föredragande § 40 
Mattias Geving, sekreterare 

Justerare Jacob Käll  

 
Justeringens plats och tid Digitalt 2022-06-22 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer § 40 

 Mattias Geving  

 Ordförande 
  

 Claes Sjökvist  

 Justerare 
  

 Jacob Käll  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Direktionen 

Sammanträdesdatum 2022-06-22 

Datum då anslaget sätts upp 2022-06-23 Datum då anslaget tas ned 2022-07-13 

Förvaringsplats för protokollet Kommunalförbundet ITSAM, Linköping 
 

Underskrift 
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Sammanträdesdatum 
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Direktionen   
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Ärendelista 
 
 
§ 40 Utträde ur kommunalförbundet Itsam ITSAM 

2021/17 
3 - 4 
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2022-06-22 

 
  

 
Direktionen   

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 40 Dnr 2021/17 

Utredning utträde ur kommunalförbundet Itsam 
Direktionens beslut 
Direktionen godkänner Utträdesavtalet för Kommunalförbundet 
Itsams del och uppdrar till direktionens ordförande att underteckna 
detsamma. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 2021-09-23 tilldelades förbundsdirektören uppdraget att ”med 
nödvändiga resurser tillsammans med Kindas kommundirektör 
klarlägga kostnader samt tidsramar för Kinda kommuns eventuella 
utträde ur kommunalförbundet”. Detta arbete har nu resulterat i två 
avtalsutkast, Utträdesavtal och Överenskommelse, där det senare 
ska tecknas mellan Itsams medlemskommuner medan 
Utträdesavtalet ska tecknas mellan Kinda kommun och Itsam. 

Ärendet 
Inom ramen för uppdraget har en avtalskonstruktion för hur ett utträde kan 
genomföras tagit fram, utöver att i detalj titta på just Kindas utträde avseende 
kostnader och tidsplaner då detta arbete bedömdes oöverskådligt och inte 
meningsfullt innan erforderliga beslut är fattade. 
Konstruktionen består i två olika avtalsförslag där Utträdesavtalet beskriver 
hur parterna, Itsam samt Kinda kommun, ska bedriva arbetet i 
utträdesprojektet medan Överenskommelsen beskriver att medlemmarna 
godkänner Utträdesavtalet samt godkänner Kindas utträde med de följder det 
får. 
Avtalsförslagen har remitterats till respektive kommunstyrelse där samtliga 
medlemskommuner inkommit med svar. 
Samtliga medlemskommuner ställer sig bakom avtalsutkasten såsom de 
formulerats. Fyra medlemskommuner lyfter frågan kring den ekonomiska 
konsekvensen för kvarvarande medlemmar och påpekar att arbete återstår 
internt inom Itsam för att klarlägga framtida ekonomi efter Kindas utträde. 
Dock har frågan kring förtydligande avseende befogenhet vid ersättare i 
eskaleringsforum i punkt 13.3 samt 13.4 diskuterats och följande text har 
lagts till i punkt 13.3: 
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Direktionen   

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

” (varvid sådan annan person som Kinda skriftligen meddelat Itsam, för 
undvikande av missförstånd, har samma befogenhet i Eskaleringsforum som 
Kindas kommunstyrelses ordförande)” 
Och motsvarande text i punkt 13.4: 
”(varvid sådan annan person som Itsam skriftligen meddelat Kinda, för 
undvikande av missförstånd, har samma befogenhet i Eskaleringsforum som 
direktionens ordförande)” 
I punkt 5.1.1 föreslås datumet 28/9 införas då detta enligt respektive 
kommuns hemsida är det sista datumet då alla Itsams medlemskommuner 
behandlat ärendet i respektive kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Bifogat denna skrivelse är respektive remissvar från 
medlemskommunerna samt den omarbetade versionen av 
Utträdesavtalet (avseende punkt 13.3 samt 13.4) samt 
Överenskommelse (samma version som i remiss förfrågan) 
Förslag till beslut från kommunchefsberedningen 

Beslutsexpediering 
Samtliga medlemskommuner 
Akt
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Mattias Geving
Stabschef
Signer's name supplied by Mattias Geving
2022-06-22 15:29

Claes Sjökvist
Ordförande
Signer's name supplied by Mattias Geving
2022-06-22 15:35

Jacob Käll
Protokollsjusterare
Signer's name supplied by Mattias Geving
2022-06-22 17:32

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
Protokoll Direktionen 2022-06-22.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
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dokument och bilagor.
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Avtal 
 
 

mellan 
 
 

Kommunalförbundet Itsam 
 

 
 

och 
 
 

Kinda kommun 
 
 

avseende Kinda kommuns utträde ur Kommunalförbundet Itsam
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1. Parter 

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

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

2. Bakgrund 

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

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

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

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

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

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

3. Definitioner 

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

4. Vissa andra avtal och överenskommelser 

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

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

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

AVDELNING A – VILLKOR FÖR AVTALETS GILTIGHET 

5. Villkor för Avtalets giltighet 

5.1 Detta Avtal är villkorat av att:  

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

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

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

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

AVDELNING B – GENERELLA PRINCIPER FÖR PARTERNAS RELATION  

6. Avtalets syfte och mål 

6.1 Syfte 

6.1.1 Avtalet har följande huvudsakliga syften. 

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

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

6.2 Målsättning 

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

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

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

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

7. Styrande principer 

7.1 Tydlighet, vilja, transparens och ömsesidig omtanke 

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

7.1.2 Under Avtalsperioden ska Parterna aktivt, positivt och i samarbetsvillig anda samarbeta 
för att Avtalets principer ska iakttas, angivna målsättningar uppfyllas och respektive 
Parts åtaganden ska kunna uppfyllas i tid. Båda Parter ska därvid lämna varandra det 
bistånd och den information som skäligen kan krävas för att deras respektive 
skyldigheter enligt Avtalet ska kunna uppfyllas och ska med den skyndsamhet som 
omständigheterna så kräver besvara förfrågningar, lämna och motta teknisk assistans 
och överlämna och ta emot dokumentation och information.  
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7.1.3 Part ska med all den omsorg som skäligen kan förväntas, eftersträva att all information 
som inom ramen för Avtalet delges den andra Parten är korrekt, fullständig och aktuell. 
Part ska med samma omsorg utan oskäligt dröjsmål upplysa om alla eventuella 
reservationer som i sådana avseenden behöver göras p.g.a. omständigheter denne 
känner till eller senare får vetskap om. 

7.2 Kindas ansvar 

7.2.1 Kindas huvudsakliga ansvar inom ramen för Utträdesprojektet är:  

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

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

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

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

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

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

7.3 Itsams ansvar 

7.3.1 Itsams huvudsakliga ansvar inom ramen för Utträdesprojektet är:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.1 Principer för Kindas medlemskap 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.4 Principer för Övriga Tjänster 

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

AVDELNING C - STYRNING OCH KONTROLL AV UTTRÄDESPROJEKTET 

9. Generella bestämmelser 

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

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

10. Projektledaren 

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

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

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

11. Projektgruppen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Projektstyrgrupp 

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

12.2 Projektstyrgruppen ska särskilt: 

a) upprätta och fastställa övergripande projektdirektiv för Utträdesprojektet; 

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

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

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

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

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

(iii) Uppfyllelse av milstolpar inom Delprojekt; 

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

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

12.3 Projektstyrgruppen har inte: 

a) arbetsgivaransvar för de personer som arbetar inom Utträdesprojektet; 

b) rätt att fatta beslut som utgör myndighetsutövning; 

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

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

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

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

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

12.7 Följande ska gälla för Projektstyrgruppens möten. 

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

b) Varje representant har en (1) röst.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AVDELNING D – UTTRÄDESPROJEKTETS GENOMFÖRANDE 

15. Övergripande tidplan för Utträdesprojektet 

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

16. Inledande samt övergripande åtgärder under Utträdesprojektet 

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

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

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

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

16.2 Särskilt om analys och budget för Avvecklingskostnader respektive 
Utvecklingskostnader 

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

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

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

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

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

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

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

16.4 Särskilt om övertagande av avtal med tredjepartsleverantörer avseende Tjänster 

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

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

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
31

16
bd

d1
-1

22
6-

44
ef

-8
53

1-
83

a8
ea

4b
04

d1

44



16 / 38 
 

16.4.3 Projektgruppen och Projektstyrgruppen ska inom ramen för sitt arbete analysera, verka 
för och planera Delprojekt för att säkerställa en rationell hantering av Tjänster som 
tillhandahålls av Tredjepartsleverantörer i enlighet med principerna i denna punkt 16.4. 

16.5 Itsams medverkan vid Kindas upphandling  

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

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

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

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

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

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

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

17. Projektplaner 

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

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

18. Överflyttning av Tjänster 

18.1 Inledning 

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

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

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

18.2 Samarbete under Projektperioden 

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

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

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

18.3 Allmänt om Projektassistans 

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

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

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

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

18.4 Dokumentation och information 

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

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

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

enlighet med principerna för ersättning för Projektassistans enligt punkt 26. 

18.5 Godkännande av Delprojekt 

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

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

19. Försening 

19.1 Allmänt om Parts skyldigheter avseende befarade förseningar 

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

19.2 Parts ansvar för kostnader vid försening 

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

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

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

20. Utträdestidpunkten 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22.  Avslutande åtgärder för Utträdesprojektet 

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

23. Förlusttäckningsbidrag 

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

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

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

24. Ersättning för nyttjade Tjänster 

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

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

25. Ersättning för ej utnyttjade Tjänster 

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

26. Ersättning för Utträdestjänster 

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

26.2 Itsam har rätt till ersättning för Avvecklingskostnader enligt följande:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AVDELNING G – SEKRETESS, SÄKERHET MM 

28. Force Majeure 

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

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

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

29. Sekretess och säkerhet 

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

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

30. Personuppgiftsbehandling 

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

AVDELNING H – AVTALSTID OCH AVTALETS FÖRTIDA UPPHÖRANDE 

31. Avtalstid 

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

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

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

32. Avtalsbrott 

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

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

33. Effekter av Avtalets förtida upphörande 

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

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

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

34. Effekter av Avtalets upphörande (allmänt) 

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

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

AVDELNING I – ÖVRIGA FRÅGOR 

35. Meddelanden 

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

36. Kostnader för rådgivare m.m. 

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

37. Tvistlösning 

37.1 Eskaleringsprocess 

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

37.2 Utträdesprojektets hantering i händelse av oenighet 

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

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

37.2.2.1 att Kinda drabbas av en icke oväsentlig ekonomisk skada;  

37.2.2.2 negativ påverkan på Kindas Samhällsviktiga Verksamhet; eller 

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

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

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

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

37.3 Lagval 

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

37.4 Medling 

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

37.5 Rättslig prövning 

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

38. Ändringar och tillägg 

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

39. Bestämmelses ogiltighet 

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

40. Offentliggörande      

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

 
* * * * 

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

Ort: Ort: 

Datum: Datum: 
 

KOMMUNALFÖRBUNDET ITSAM KINDA KOMMUN 

 
________________________________ 

 
________________________________ 

Namn: Namn: 
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Bilaga 3.1 – Definitioner 

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

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

”Avtalsperioden” Definieras i punkt 31.1 i detta Avtal. 

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

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

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

”Eskaleringsforum” Definieras i punkt 13.1 i detta Avtal.  

”Förbundsordningen” Definieras i punkt 5.1.2 i detta Avtal. 

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

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

”Kommunala 
Överenskommelserna” 

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

”Kommunallagen” Avser kommunallag (2017:725). 
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”Nyckelpersoner” Avser personer hos Itsam som är viktiga på grund av att 
personen har speciell kompetens eller har haft en speciell 
roll i Itsams leverans av tjänster till Kinda. 

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

”Projektledaren” Framgår av punkt 10.1 i detta Avtal.  

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

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

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

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

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

”Skadelidande” Definieras i punkt 27.1 i detta Avtal.  

”Skadevållare” Definieras i punkt 27.1 i detta Avtal. 

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

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

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

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

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

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

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

”Verksamhet” Avser Samhällsviktig Verksamhet och Övrig Verksamhet. 

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

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

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

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

”Överskott” Har den betydelse som framgår av punkt 23.2 i detta Avtal. 

”Övrig Verksamhet” Avser verksamhet som använder eller nyttjar någon Tjänst 
och/eller Övriga Tjänster och som inte utgör Samhällsviktig 
Verksamhet.  

”Övriga Tjänster” Avser Tjänster som inte inom ramen för Utträdesprojektet 
kommer avvecklas och överlämnas av Itsam till Inträdande 
Leverantör utan som även efter Kindas utträde ur Itsam 
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kommer fortsättningsvis under en övergångsperiod att 
tillhandahållas till Kinda av Itsam, om några. 
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Bilaga 5.1.2 – mall för uppsägningsmeddelande 

 
Inledning 
 
Kinda kommun är tillsammans med Boxholms kommun, Vimmerby kommun, Ydre kommun, 
Åtvidabergs kommun och Ödeshögs kommun alla medlemmar av Kommunalförbundet Itsam. Kinda 
kommun har fattat principbeslut att utträda som medlem av Kommunalförbundet Itsam. Kinda 
kommun och Itsam har genom Utträdesavtal daterat [att kompletteras med datum för 
undertecknande vid upprättande av uppsägning] kommit överens om villkoren för Kinda kommuns 
utträde som medlem ur Kommunalförbundet Itsam, nedan kallat ”Utträdesavtalet”. Kinda kommun, 
Boxholms kommun, Vimmerby kommun, Ydre kommun, Åtvidabergs kommun och Ödeshögs 
kommun har genom överenskommelse daterad [att kompletteras med datum för undertecknande vid 
upprättande] en överenskommelse som bekräftar Utträdesavtalet, nedan kallad 
”Överenskommelsen”.  
I enlighet med vad som framgår av punkt 5.1.2 i Utträdesavtalet respektive punkt 5.1.2 i 
Överenskommelsen ska Kinda kommun formellt begära utträde ur Kommunalförbundet Itsam, i 
enlighet med § 16 i förbundsordningen för Itsam, när samtliga kommunfullmäktige i Kinda kommun, 
Boxholms kommun, Vimmerby kommun, Ydre kommun, Åtvidabergs kommun och Ödeshögs 
kommun har godkänt Utträdesavtalet och Överenskommelsen genom lagakraftvunna beslut. 
 
Noteras att Utträdesavtalet och Överenskommelsen godkänts av kommunfullmäktige i ovanstående 
kommuner genom beslut enligt följande, och att besluten vunnit laga kraft: 
Kinda kommun: [att kompletteras med datum för kommunfullmäktiges beslut vid upprättande av 
uppsägning]. 
Boxholms kommun: [att kompletteras med datum för kommunfullmäktiges beslut vid upprättande av 
uppsägning]. 
Vimmerby kommun: [att kompletteras med datum för kommunfullmäktiges beslut vid upprättande 
av uppsägning]. 
Ydre kommun: [att kompletteras med datum för kommunfullmäktiges beslut vid upprättande av 
uppsägning]. 
Åtvidabergs kommun: [att kompletteras med datum för kommunfullmäktiges beslut vid upprättande 
av uppsägning]. 
Ödeshögs kommun: [att kompletteras med datum för kommunfullmäktiges beslut vid upprättande av 
uppsägning]. 
 
Villkoren för giltighet enligt punkt 5.1 i Utträdesavtalet respektive punkt 5.1 i Överenskommelsen är 
därmed uppfyllda. 
 
Begäran om utträde 
Kinda kommun begär härmed utträde ur Kommunalförbundet Itsam, i enlighet med § 16 i 
Förbundsordningen för ITSAM, daterad 2019-12-09, att verkställas vid den tillämpliga 
Utträdestidpunkten, enligt definition i Utträdesavtalet.  

*** 
Kinda den ___________ 
 
_________________________ 
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Bilaga 17.2 – Principer för Projektplaner 

Upprättade Projektplaner ska innehålla i vart fall följande information: 

a. Omfattning av Itsams förväntade deltagande i Delprojektet, inklusive planeringsarbetet 
inför detta (specificerad åtminstone avseende antal resurser, typ av resurser och antal 
timmar per resurs); 

b. Budget för Delprojektet, inklusive analys av och preliminär fördelning av 
Avvecklingskostnader respektive Utvecklingskostnader, samt principerna för 
Avvecklingskostnader enligt punkt 26 i Avtalet; 

c. Specifikation av de personer hos Itsam och, i förekommande fall, Kinda som tillsammans 
med Projektgruppen ska leda Delprojektet, inklusive kompetens och rollfördelning hos 
dessa personer.  

d. Information om tillvägagångssätt för Itsams överlämnande och Kindas mottagande av 
information och Dokumentation inklusive elektroniskt lagrad information i 
ärendehanteringssystem, konfigurationsdatabaser och liknande; 

e. Planering för erforderliga möten och/eller utbildningstillfällen mellan Itsam och 
Inträdande Leverantör och/eller Kinda i syfte att förklara och gå igenom tillhandahållen 
Dokumentation; 

f. Information om sådant som, enligt vad Itsam känner till, kan försvåra en 
överföring/Överflyttning till Inträdande Leverantör, samt lämnande av förslag på åtgärder 
som kan eliminera eller minimera sådana hinder; 

g. Specifikation över Itsams och Inträdande leverantörs åtgärder och aktiviteter för att 
åstadkomma och underlätta en flytt till Inträdande Leverantör; 

h. Information om status för eventuella pågående utvecklingsprojekt som kan påverka 
aktiviteterna i Projektplanen samt en detaljerad plan för hand-off därav; och 

i. annan information och beskrivningar som är nödvändiga för att Överflyttning av de 
aktuella Tjänsterna kan ske i enlighet med detta Avtal. 

Därutöver, ska Projektplanen innehålla analys av risker och förslag på åtgärder för att tillse att: 

(i) Överflyttningen inte på något sätt menligt inverkar på leveransen av de Tjänster som 
inte omfattas av det aktuella Delprojektet; 

(ii) Överflyttningen, såvida inte annan överenskommelse träffas mellan Parterna, 
genomförs i en utsträckning som medger överföring av de aktuella Tjänsterna till Kinda 
eller Inträdande Leverantör vid den tidpunkt som följer av den Övergripande Tidplanen; 

(iii) Inträdande Leverantör under Projektperioden kan träda i Kindas ställe med avseende på 
beställar- och/eller samordningsansvar. 
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Bilaga 18.4.1 - Dokumentation 

Itsam ska överlämna i vart fall följande Dokumentation med hänsyn till gällande lagstiftning och 
säkerhetsklassning: 

a. all dokumentation (inklusive tekniska specifikationer) och alla manualer för de aktuella 
Tjänsterna; 

b. processbeskrivningar, processdokumentation, loggar, information om hantering av fel, 
konfigurationsinformation, handböcker, gränssnittsdokumentation, 
systemdokumentation, användardokumentation, datavolymer, och annan dokumentation 
som erfordras för de aktuella Tjänsterna eller som upprättats för tillhandahållandet av 
Tjänsterna åt Kinda; 

c. alla kopior, inklusive backup-kopior där så är möjligt att separat leverera endast Kindas 
data, av Kindas (eller Kindas licensgivares) samtliga immateriella rättigheter (inklusive 
resultat), IT-system och data samt därtill hörande dokumentation (inklusive tekniska 
specifikationer) som Itsam eller någon av dess underleverantörer har i sin besittning; 

d. all för Delprojektet relevant information rörande förhållandet mellan Itsam och eventuella 
Tredjepartsleverantörer och andra tredje parter och som används vid tillhandahållandet 
av de aktuella Tjänsterna; 

e. processbeskrivningar, arbetsrutiner och liknande dokumentation för tillhandahållande av 
de aktuella Tjänsterna som inte är relaterat till Itsams system men som är relevant för 
tillhandahållandet av Tjänsterna och Överflyttning av ansvaret för de aktuella Tjänsterna 
till Kinda eller Inträdande Leverantör; 

f. alla för Delprojektet relevanta kopior av avtal, licenser, hyresavtal och andra arrangemang 
kopplade till de aktuella Tjänsterna, såvida sådant avtal inte är känsligt ur 
sekretessperspektiv, för vilket fall Itsam istället ska tillhandahålla förteckning och 
beskrivning av för Delprojektet väsentliga villkor i sådant avtal; 

g. huvudsakliga kontaktpersoner för support (namn och telefonnummer) bland Itsams 
anställda eller hos Itsams underleverantörer som kommer att assistera under Delprojektet 
och/eller som i övrigt är involverade i tillhandahållandet av de aktuella Tjänsterna; 

h. allt annat som tillhör Kinda och som är i Itsams (eller någon av dess underleverantörers) 
besittning, exempelvis reservdelslager, statistik, kunddata, personuppgifter, 
dokumentation och lösenord. 
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Bilaga 20.2 – Preliminära Utträdeskriterier 

 
Inledning 
I enlighet med vad som framgår av punkt 20.2 av Avtalet ska Projektgruppen rekommendera och 
Projektstyrgruppen fastställa Utträdeskriterier. Denna bilaga syftar till att fastställa vilka principer 
som ska tillämpas vid arbetet att ta fram Utträdeskriterier.   
 
Parterna ska – genom sina representanter i Projektgruppen respektive Projektstyrgruppen - 
tillsammans och, i förekommande fall, i samråd med den Inträdande Leverantören inom ramen för 
Utträdesprojektet göra en individuell bedömning av Tjänsterna, för att kunna fatta kloka och 
rationella beslut om hur och när individuella Tjänster Överflyttas. Vissa systemförvaltningstjänster 
kan som utgångspunkt kvarstå under en övergångsperiod som Övriga Tjänster även efter 
Utträdestidpunkten, enligt vad som framgår nedan.  
 
Det noteras att vad som anges i denna bilaga är Parternas preliminära avsikt. Projektstyrgruppen har 
således rätt att komma överens om ändringar och tillägg till vad som framgår av denna bilaga. 
 
Allmänt om Utträdeskriterier 
Utträdeskriterierna ska vara mätbara och kumulativa, innebärande att Utträdestidpunkten kan 
inträffa först när samtliga Utträdeskriterier har uppfyllts, såvida inte Projektstyrgruppen beslutar 
annat. 
Preliminärt ska fyra Utträdeskriterier tillämpas, enligt följande:  

1. Genomförd Överflyttning av Infrastrukturella Tjänster (enligt definition nedan) till Inträdande 

Leverantör;  

2. Genomförd Överflyttning av Användarnära Tjänster (enligt definition nedan) till Inträdande 

Leverantör,  

3. Genomförd Överflyttning av Aktiva Systemförvaltningstjänster (enligt definition nedan) - i 

lämplig omfattning - till Inträdande Leverantör, och att 

4. Bedömt faktiskt värde på Övriga Tjänster understiger överenskommet maximalt värde på 

Övriga Tjänster, 

allt i enlighet med vad som framgår nedan.  
 

1. Infrastrukturella Tjänster  
Ett Utträdeskriterium ska vara att samtliga Infrastrukturella Tjänster ska vara Överflyttade till 
Inträdande Leverantör.  
 
Med ”Infrastrukturella Tjänster” avses preliminärt följande Tjänster som tillhandahålls av Itsam 
(och/eller motsvarande Tjänster såsom fastställt av Projektstyrgruppen):  

● Servrar (ej licenser och hårdvara), 

● Integrationsplattform, 

● Databaser (data), med undantag för databaser nödvändiga för eventuella Övriga Tjänster, 

samt data som lagras av Itsam under en övergångsperiod som back up i enlighet med 

Avtalets bestämmelser, 

● Fillagring med undantag för data som lagras av Itsam under en övergångsperiod som back up 

i enlighet med Avtalets bestämmelser, 

● Nätverk (WAN, Internet), och 

● AD och kontohantering. 

 
2. Användarnära Tjänster 
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Ett Utträdeskriterium ska vara att samtliga Användarnära Tjänster ska vara Överflyttade till 
Inträdande Leverantör.  
 
Med ”Användarnära Tjänster” avses preliminärt följande Tjänster som tillhandahålls av Itsam 
(och/eller motsvarande Tjänster såsom fastställt av Projektstyrgruppen): 

● Servicedesk (utom Itsams eventuella tillhandahållande av s.k. second line support till 

Kinda/Inträdande Leverantör som kan kvarstå/upprättas som en Övrig Tjänst under en 

övergångsperiod), och 

● Ansvaret för klienter (bärbara datorer, stationära datorer, Chromebooks, iPads och 

mobiltelefoner (utom telefonrelaterade abonnemangs-/telefoni-/växeltjänster som kan 

kvarstå som Övrig(a) Tjänst(er)))   

 
3. Aktiva Systemförvaltningstjänster 
Ett Utträdeskriterium ska vara att samtliga Aktiva Systemförvaltningstjänster ska vara Överflyttade 
till Inträdande Leverantör, med undantag för sådana Aktiva Systemförvaltningstjänster som enligt 
Projektstyrgruppens beslut, om och i den mån så begärs av Kinda eller Itsam, ska anses utgöra Övriga 
Tjänster, med tillämpning av nedanstående kriterier.  
 
Med ”Aktiva Systemförvaltningstjänster” avses som utgångspunkt de Tjänster som aktivt förvaltas 
av Itsam och tillhandahålls Kinda (dvs där Itsam inom ramen för sitt åtagande har kontakt med den 
aktuella Tredjepartsleverantören av systemet/Tjänsten och Kindas användare för att planera 
Tjänsten och dess framtida utveckling och implementering m.m. inom ramen för Kindas 
Verksamhet). Projektgruppen ska upprätta en lista på vilka Tjänster som utgör Aktiva 
Systemförvaltningstjänster enligt denna definition.  
 
För undvikande av missförstånd, om en Aktiv Systemförvaltningstjänst ska anses vara en Övrig Tjänst, 
behöver inte sådan Tjänst Överflyttas till Inträdande Leverantör eller avslutas av Itsam för att 
Utträdeskriterierna skall vara uppfyllda.  
 
Analysen av Tjänster enligt denna punkt 3 ska genomföras inom ramen för Utträdesprojektet och 
beslut om kriterierna infaller och Tjänster inklusive systemförvaltning ska kvarstå hos Itsam under en 
övergångsperiod som Övriga Tjänster, ska tas av Projektstyrgruppen i enlighet med Projektgruppens 
förslag. 
 
Kriterier för att Aktiv Systemförvaltningstjänst ska utgöra en Övrig Tjänst  
Om ett eller flera av nedanstående kriterier är uppfyllda, ska viss Tjänst anses utgöra en Övrig Tjänst, 
om så föreslås av Projektgruppen: 

● Om tillgång till erforderlig verksamhetskunskap kring specifikt system/Tjänst bedöms vara 

kritisk för Kinda och sådan verksamhetskunskap bedöms svår/alltför kostsam att bygga upp 

hos den Inträdande leverantören inom den tid som Utträdesperioden ska omfatta, enligt 

Parternas gemensamma målsättning;  

● Om systemet/Tjänsten delas mellan Kinda och Kvarvarande Medlemskommuner och det 

föreligger mer än oväsentliga tekniska/praktiska/juridiska svårigheter att avskilja Kindas 

andel av sådant system/Tjänst; 

● Om systemet är verksamhetskritiskt för Kinda och den bedömda risken för negativ påverkan 

på Kindas Verksamhet vid Överflyttning till Inträdande Leverantör bedöms som mer än 

oväsentlig; 

● Om kvarstående avtalslängd i förhållande till relevant Tredjepartsleverantör är mindre än 2 

år från den vid tidpunkten för Projektstyrgruppens beslut bedömda preliminära 

Utträdestidpunkten; 
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● På Itsams skäliga begäran om avtalet med Tredjepartsleverantören innefattar rabatter som 

skulle utgå eller väsentligen försämras om Kinda inte längre skulle omfattas av avtalet. 

● Om Tredjepartsleverantör inte accepterar partsbyte eller på annat sätt inte accepterar att 

Överflyttning från Itsam sker till Kinda/Inträdande Leverantör; eller 

● Enligt sådana andra kriterier som i förekommande fall fastställs av Projektstyrgruppen. 

 
Särskilt om passivt förvaltade systemförvaltningstjänster 
Noteras, för undvikande av missförstånd, att Itsam tillhandahåller ett antal passivt förvaltade 
systemförvaltningstjänster till Kinda per Avtalsdagen, utöver de Aktiva Systemförvaltningstjänsterna. 
Passivt förvaltade systemförvaltningstjänster är Tjänster där Itsam tillhandahåller Tjänsten men där 
Kindas förvaltning och inte Itsam som utgångspunkt styr när funktionella uppdateringar av 
Tjänsten/systemet ska implementeras. Parterna är överens om att passivt förvaltade 
systemförvaltningstjänster som eventuellt ska tillhandahållas av Itsam efter Utträdestidpunkten 
utgör Övriga Tjänster som ska beaktas vid beräkning av kriteriet i punkt 4 nedan uppfylls eller inte, 
men att passivt förvaltade systemförvaltningstjänster som utgångspunkt inte också ska beaktas vid 
bedömningen om kriterierna enligt denna punkt 3 uppfylls. 
 
4. Volym på Övriga Tjänster 
Ett Utträdeskriterium ska vara att det av Projektgruppen bedömda sammanlagda värdet på Övriga 
Tjänster per Utträdestidpunkten ska vara maximalt 2 000 000 kr per kalenderår eller det belopp som 
må fastställas av Projektstyrgruppen oavsett typ av Tjänster som Övriga Tjänster består av.  
Med ”värde” i denna punkt avses av Itsam till Kinda totalt förväntat fakturerat belopp på 
kalenderårsbasis, samt ersättning för rena utlägg för Övrig Tjänst, fastställt i enlighet med 
principerna i Avtalet, exklusive skatter och liknande. 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-08-25 

Referens 
KS 2022/260 700   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Charlotte Gremar Engdahl 
+4638161213 
charlotte.gremar-engdahl@ydre.se 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Omställning till Nära vård - avsiktsförklaring  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås tillstyrka kommunfullmäktige besluta att 
underteckna Avsiktsförklaring rörande omställningen Nära vård 

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges regioner och kommuner står inför stora utmaningar för att 
klaraframtidens hälso- och sjukvård, vilket också utretts i flera 
betänkanden.  

Antalet äldre ökar betydligt vilket innebär att behovet av vård och omsorg 
ökar snabbare än den arbetsföra befolkningen varför vi står inför en 
situation där vi oberoende av ekonomiska förutsättningar kommer att ha 
svårigheter att klara en tillräcklig bemanning. Samtidigt ändras också 
samhällets förväntningar och krav på tillgänglighet och digitalisering. 

Hälso- och sjukvården är ett delat ansvar mellan regioner och kommuner 
vilket innebär att det är ett gemensamt ansvar att beskriva och bygga ihop 
hälso- och sjukvårdssystemet på ett tydligt sätt för både patienter och 
medarbetare. 

Omställningen till Nära vård genomförs för att möta upp framtidens behov 
och handlar huvudsakligen om ett ändrat förhållningssätt som utgår från 
individen mer än organisationen. Omställningen till Nära vård kräver en 
nära samverkan mellan regioner och kommuner för att skapa 
förutsättningar för en god och effektiv hälso-och sjukvård och omsorg för 
invånare, patienter, brukare och närstående och ge goda arbetsmiljöer för 
medarbetare i både region och kommuner. 

Mot denna bakgrund har denna avsiktsförklaring rörande den 
gemensamma omställningen till Nära vård framarbetats i samverkan mellan 
respektive Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, 
Norrköping, Söderköping, Vadstena, Valdemarsvik, Ydre, Åtvidaberg, 
Ödeshög kommun och Region Östergötland. 

Syfte/önskad effekt 
Avsiktsförklaringen behöver antas för att möta framtidens utmaningar som 
den demografiska utvecklingen liksom utveckling inom många andra 
områden innebär. 
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Ydre kommun 
 

Datum 
2022-08-25 

 

KS 2022/260 700 
Sida 
 

Målet med omställningen till Nära vård är att patienten ska få en god, nära 
och samordnad vård som stärker hälsan, att patienten ska vara delaktig 
utifrån sina förutsättningar och preferenser och att en effektivare 
användning av resurserna ska uppnås. 

Finansiering/ekonomiska konsekvenser 
Avsiktsförklaringen är en del av omställningen till Nära vård som ska möta 
framtidens resursutmaningar såväl ekonomiskt som personellt och 
förväntas bidra till en långsiktig hållbarhet. Att ställa sig bakom 
avsiktsförklaringen innebär inga ekonomiska konsekvenser i sig. 
Omställningen kommer innebära att Nära vård behöver beaktas i beslut 
som fattas där man även behöver ta ställning till ekonomiska konsekvenser i 
det enskilda ärendet. 

Charlotte Gremar Engdahl 
Kommunchef  

Beslutet skickas till 
Akten 

Socialchef 
Kommunchef 
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From:                                 Elgstrand Lillemor
Sent:                                  Wed, 29 Jun 2022 11:47:42 +0000
To:                                      Kommun Boxholm; Kommun Finspång; Kommun Kinda; Kommun Linköping; 
Kommun Mjölby; Kommun Motala; Kommun Norrköping; Kommun Söderköping; Kommun Vadstena; 
Kommun Valdemarsvik; Kommun Ydre; Kommun Åtvidaberg; Kommun Ödeshög; 
Kommunledningsförvaltningen Linköping; Karro Kaisa; Morell Marie; Owe-Larsson Jan; Andersson Eva C; 
Larsson Per; Björkegren Krister; Widén Richard; Tran Julie; 'Christer.segersteen@kinda.se'; Henriksson 
Mark; Sjökvist Claes; Hagström Elisabet; Hedeborg Anders; Borg Niklas; Beckman Lars; Vikmång Olle L; 
Burenby Cecilia; Sjölander Martin; Lidberg Thomas X; Oscarsson Annicki; Jeansson Ulrika; 
'conny.forsberg@kinda.se'; 'elias.georges@motala.se'; 'hardaholmen@hotmail.com'; Svensson Anna-
Lena; 'roland.sjodahl@vadstena.se'; Edlund Kristina; Hollertz Per; 'sophia.jarl@norrkoping.se'; 'lars-
ake.pettersson@mjolby.se'; Ravander Tuula; 'tommy.aarna@atvidaberg.se'; 
'Jonas.andersson@odeshog.se'; 'inge.jacobsson@finspang.se'; 'Graf Carl Fredrik'
Cc:                                      Andersson Madeleine A; Borin Mikael; Bredberg Robert; Capilla Andreas; 
Fredriksson Maria; Gremar-Engdahl Charlotte; Hammarström Linda; Håkansson Paul; Ingesson Peter; 
Malmberg Johan; Nolhage Jenny; Sorokin Sergei; Thörn Anna; Öhlander Karl
Subject:                             Avsiktsförklaring rörande omställningen till Nära vård

Hej, 
Samrådet för strategiska frågor beslutade vid sitt sammanträde den 17 juni att godkänna bifogad 
avsiktsförklaring för utskick till samtliga kommuner och Region Östergötland med en uppmaning om 
beslut av fullmäktige i respektive organisation under hösten 2022. 
 

Region Östergötland samordnar processen kring avsiktsförklaringen. När ni fattat beslut, vänligen skicka in 
ett protokollsutdrag tillsammans med den undertecknade signatursidan till 
Lillemor.elgstrand@regionostergotland.se  
 
För frågor kring den praktiska hanteringen kontakta Lillemor.elgstrand@regionostergotland.se 
 
 
Enligt uppdrag 
 
Hälsningar 
 
Lillemor Elgstrand 
Ledningssekreterare

Regionledningskontoret
Region Östergötland
Direkt: 010-103 64 72 internt 364 72 
Mobil: 072-557 51 42 
Lillemor.Elgstrand@regionostergotland.se 
www.regionostergotland.se 
 
När du skickar e-post till Region Östergötland så innebär det att Region Östergötland behandlar dina 
personuppgifter och hanterar dem enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Läs mer om hur Region Östergötland behandlar dina personuppgifter på vår webbplats 
https://www.regionostergotland.se/gdpr 
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Avsiktsförklaring 

rörande omställningen 

till Nära vård 
 

mellan respektive Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, 
Norrköping, Söderköping, Vadstena, Valdemarsvik, Ydre, Åtvidaberg,  
Ödeshög kommun och Region Östergötland.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nära vård
Östergötland
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Nära vård - ett gemensamt åtagande 
 
Sveriges regioner och kommuner står inför stora utmaningar för att klara framtidens hälso- 
och sjukvård, vilket också utretts i flera betänkanden, se faktaruta. Antalet äldre ökar 
betydligt vilket innebär att behovet av vård och omsorg ökar snabbare än den arbetsföra 
befolkningen varför vi står inför en situation där vi oberoende av ekonomiska förutsättningar 
kommer att ha svårigheter att klara en tillräcklig bemanning.  
 
Parallellt sker en snabb medicinteknisk utveckling vilken skapar möjligheter att behandla 
tillstånd som tidigare inte var möjligt samt att avancerade behandlingar kan erbjudas högre 
upp i åren. Den tekniska utvecklingen skapar även stora möjligheter att behandla patienter i 
annan miljö än på sjukhus. 
 
Samhällsutvecklingen avseende ändrade förväntningar och krav exempelvis vad gäller 
tillgänglighet och digitalisering kräver att regionen och kommunerna kan svara upp på det 
sätt flera andra samhällsdelar, såväl offentliga som privata, redan gör.  
 
Hälso- och sjukvården är ett delat ansvar mellan regioner och kommuner vilket innebär att 
det är ett gemensamt ansvar att beskriva och bygga ihop hälso- och sjukvårdssystemet på 
ett tydligt sätt för både patienter och medarbetare. 
 
Omställningen till Nära vård kommer att kräva en nära samverkan för att skapa 
förutsättningar för ett fullgott hälso- och sjukvårdssystem för invånare, liksom för patienter 
och närstående och ge goda arbetsmiljöer för hälso- och sjukvårdens medarbetare i både 
region och kommuner. 
 
 

 

Målbild för Östergötlands kommuner och Region Östergötlands 
gemensamma arbete  
 

• Senast år 2030 ska alla invånare erbjudas en god, nära, jämlik och samordnad hälso- 
och sjukvård, omsorg och socialtjänst som förebygger ohälsa och stärker hälsan. 
 

• Hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst ska vara lätt tillgängliga och invånare 
ska vara delaktig utifrån sina förutsättningar och behov.  
 

• Primärvården1 ska vara navet. 
 

• En effektivare användning av kommunernas, regionens och invånarens 
egna resurser ska uppnås. 
 

 
Länets kommuner och Region Östergötland är överens om att inom och mellan respektive 
organisation, skapa bästa möjliga förutsättningar för omställningen till Nära vård. Parterna 
ansvarar var och en för att erforderliga resurser avsätts och att lokala beslut fattas för såväl 
kortsiktiga som långsiktiga behov och frågor så att det gemensamma arbetet uppnår målen. 
 

 

 
1 Från 1 juli 2021 ändras definitionen av primärvård i hälso- och sjukvårdslagen. Den nya definitionen innebär att 
primärvården ska svara för behovet av medicinsk bedömning och behandling, omvårdnad, förebyggande arbete 
och rehabilitering som inte kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens. 
Den nya bestämmelsen anger vad som ska ingå i primärvårdens grunduppdrag. Lag (2020:1043) 
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Bilaga  

 

Primära åtgärdsområden på strategisk nivå:  

 
Förflyttning av uppgifter och ansvar inom Region Östergötland: 

Tydliggöra och understödja den förflyttning av ansvar, resurser, kompetens och 
organisering som behöver göras inom Region Östergötland mellan sjukhusvård och 
primärvård för att nå målbilden och de nationella målsättningarna. Detta är nödvändig 
utgångspunkt för en fortsatt gemensam planering och ansvarsfördelning.  
(Region Östergötland) 

  
Förflyttning av uppgifter och ansvar mellan Region Östergötland och kommunerna:  

Tydliggöra och understödja den förflyttning av uppgifter och ansvar som behöver 
genomföras. (Gemensamt Region Östergötland och kommunerna) 

  
Utveckling av kommunernas vård- och omsorg: 

Identifiera och genomföra nödvändiga förändringar för att understödja en förändrad 
ansvarsfördelning och stärka kommunernas förmåga inom hälso- och sjukvård när 
uppdraget breddas och fördjupas. (Kommunerna) 

 
Förutsättningar för Kompetensförsörjning: 

Säkerställa vård- och omsorgssektorns kompetensförsörjningsbehov genom att 
understödja och tillse att dialog förs med utbildningsanordnare nationellt, regionalt och 
lokalt. (Gemensamt Region Östergötland och kommunerna) 

  
Samordning av fysisk planering och övrig infrastruktur: 

Säkerställa att den regionala och kommunala fysiska planeringen (t ex vårdcentraler, 
vårdcentrum, särskilda boenden) och övrig infrastruktur (t ex kollektivtrafik, digitalisering) 
samordnas för att understödja målbilden. (Gemensamt Region Östergötland och 
kommunerna) 

  
Samordning av investeringar: 

Målbildens förflyttningar av vård kommer att kräva investeringar i bland annat fastigheter, 
infrastruktur, medicinsk teknik och digitala lösningar. En samordning är nödvändig för att 
uppnå effektivitet såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt. (Gemensamt Region 
Östergötland  och kommunerna) 
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Anpassad lagstiftning: 

Identifiera områden där lagstiftningen motverkar eller hindrar omställningen till nära vård. 
Understödja en tillämpning som verkar mot en god nära vård/effektiva processer och vid 
behov verka för förändringar av lagar, förordningar eller andra regler gentemot den 
nationella nivån. (Gemensamt Region Östergötland och kommunerna) 

 
 Stödja förebyggande insatser: 

Understödja en förflyttning till tidiga och förebyggande insatser genom att vid behov 
förändra och/eller skapa styr- och ledningssystem inom kommunerna, Region 
Östergötland och mellan kommunerna och regionen som stödjer det detta.  
(Gemensamt Region Östergötland och kommunerna) 

 

 
 Utredningen samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) 

Utredningen överlämnade ett första delbetänkande (God och nära vård – En gemensam 
färdplan och målbild, SOU 2017:53) till regeringen den 7 juni 2017.  

Det andra delbetänkandet (God och när vård – En primärvårdsreform, SOU 2018:39) 
överlämnades den 1 juni 2018.  

Det tredje delbetänkandet (God och nära vård – Vård i samverkan, SOU2019:29) 
överlämnades den 5 juni 2019.  

Utredningens huvudbetänkande (God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- 
och sjukvårdssystem. SOU 2020:19) överlämnades den 1 april 2020  

Det avslutande betänkandet (God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa. 
SOU 2021:6) överlämnades den 28 januari 2021. 

 

 

   Faktaruta 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-08-18 

Referens 
KS 2021/256 000   

 
Kommunstyrelsen 
Camilla Tjäder 
+46381661295 
camilla.tjader@ydre.se 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Internkontrollplan för 2022  

Förslag till beslut 
1. Redovisningen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Uppföljningen av avvikelser har valts ut som en del av socialförvaltningens 
Internkontrollplan. Intervallen för redovisning av avvikelser är beslutad om 
två gånger /år. Socialförvaltningen införde 2022-01-01 en ny modul för 
hantering av avvikelser. 

Syfte/önskad effekt 
Syftet att följa avvikelser är inte främst att se till att antalet sjunker, vi är 
angelägna om att samtliga avvikelser anmäls, utreds och lämpliga åtgärder 
vidtas. Förvaltningen får god kännedom och kunskap om eventuella brister 
och möjlighet till att förbättra kunskap och rutiner. 

Berörda 
Alla verksamheter inom socialförvaltningen 

Samråd 
Samråd med berörda arbetsgrupper har skett 

Avstämning vision/mål/planer/policy 
Ydre vill att människor ska känna sig trygga. En viktig del i detta är 
patientsäkerheten. 

Uppföljning 
Redovisning till KS två gånger/år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Camilla Tjäder 
Sammanställning avvikelser 
Internkontrollplan 
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Ydre kommun 
 

Datum 
2022-08-18 

 

KS 2021/256 000 
Sida 
 

Camilla Tjäder 
Socialchef  

Beslutet skickas till 
Akten 

Camilla Tjäder 
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Internkontrollplan för Ydre kommun 2022 
Socialförvaltning 2022 

Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollansvarig Metod Frekvens Rapporteras till 
Risk-
bedömning 
 

 Äldreomsorg 
Hemtjänst och 
Särskilt boende 
Inkl demens  
(SÄBO) 

 Att andelen 
genomförandeplaner i  
Förhållande till 
biståndsbeslut är hög 
  

Biståndshandläggare
/verksamhet-
utvecklare 

Manuell 
uppföljning av 
beslut och 
genomförande
planer i 
procapita/Life 
care 

1 gång/år Socialchef  
Till KS oktober 2022 
 

12 

 Myndighets-
utövning 
Barn/unga 

 Att utredningstiderna 
följs 

IFO-chef och 
verksamhets 
utvecklare 

Uppföljning i 
Lifecare 

1 gång/år Socialchef  
Till KS oktober 2022 
 

12 

Patientsäkerhet Säkerställa att 
utskrivningsprocessen 
följs enligt rutinen 
Samordnad vård- och 
omsorgsplanering i 
öppenvård och 
slutenvård.  

MAS Mätning under 
november 
månad varje 
år.  

1 gång/år Socialchef  
Till KS oktober 2022 

12 

Patientsäkerhet Säkerställa att basala 
hygienrutiner följs och är 
kända av all personal 
inom vård och omsorg. 

MAS Mätning samt 
observationer 

2 gånger /år Socialchef  
Till KS oktober 2022 

16  

Kvalitetskontroll 
Avvikelser vård-
och omsorg 

Att rutinen för 
avvikelserapportering 
fullföljs. 
Redovisning kategorier 
avvikelser samt åtgärder. 

MAS Mätning, 
analys 

2 gånger/år Till socialchef 2 ggr/år för 
vidare rapportering till KS 
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Sida 1 av 3

6 juli 2022

Avvikelser 1 januari-30 juni 2022

Den första januari 2022 bytte Ydre Kommuns vård och omsorg system för
avvikelsehanteringen. Här presenteras en första rapport på antal vårdavvikelser, åtgärder
kopplade till dessa vårdavvikelser samt en kort analys av resultatet.

Antal avvikelser

Totalt antal avvikelser: 244 stycken.
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Sida 2 av 3

Antal åtgärder

Totalt antal åtgärder: 60 stycken varav 45 stycken är klara och 15 stycken är pågående.
Åtgärderna sorteras på typerna:

● Förebyggande åtgärd
● Information/kommunikation
● Processer/rutiner/riktlinjer
● Riskbedömning
● Utbildning/kompetens
● Övrigt
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Sida 3 av 3

Allvarlighetsgrad på utredningar
● Mindre
● Måttlig
● Betydande
● Katastrofal

De flesta utredningarna är klassade som måttliga, därefter kommer betydande och mindre allvarliga.
Ingen har klassats som katastrofal.

Analys
25% av avvikelserna har fått en åtgärd och 23% av avvikelserna är avslutade i systemet.  Detta är
något vi behöver arbeta vidare med för att förbättra. Att personalen skriver fler avvikelser nu ses som
något positivt och förhoppningsvis kan vi ytterligare förbättra vården genom att fler snabba och
långsiktiga åtgärder genomförs. Anledningen till att jag ser detta som positivt är att jag vid utbildningen
i verksamhetssystemet hörde att flera tyckte att det nya systemet var enklare att använda och jag ser
också en spridning i att det inte längre är samma personal som skriver avvikelser vilket var ett mönster
tidigare. Att endast 25% av avvikelserna har fått en åtgärd i systemet behöver inte betyda att de inte
har åtgärdats. Vid dialog med cheferna framkommer att man tar emot avvikelserna och åtgärdar men
sedan hamnar man efter med själva dokumentationen.

Jämförelsevis hade 177 avvikelser inkommit när halvåret var passerat 2021 vilket är en ökning med
38%.

Exempel på åtgärder som har genomförts inom respektive kategori:
Förebyggande åtgärder: Rörelselarm, hjälpmedel i olika former, översyn av miljön kring individen.
Information/kommunikation: APT, samtal med berörd personal både enskilt och i grupp.
Processer/ rutiner och riktlinjer: Handlingsplaner har skapats i de verksamheter där ett behov finns,
nya arbetssätt och rutiner har skapats, patientsäkerhetsdialoger, ny delegerings- rutin.
Riskbedömningar: Fall, arbetssituation.
Övrigt: Återkalla delegering. Hantering av personalärenden.

Emelie Ottosson

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

0381-661273

emelie.ottosson@ydre.se
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-08-17 

Referens 
KS 2022/208 106   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Charlotte Gremar Engdahl 
+4638161213 
charlotte.gremar-engdahl@ydre.se 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Överförmyndare i samverkan- gemensam 
förvaltarenhet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Ställa sig positiv till gemensam förvaltarenhet och ge den gemensamma 
överförmyndarorganisationen  - Överförmyndare i Samverkan – i uppdrag 
att ta fram ett förslag till samverkansavtal med i första hand Linköpings 
kommun. 

2. Uppdra till kommunstyrelsen att träffa avtal avseende förvaltarenhet. 

3. Den ökade kostnaden på 91 000 kr tas ur kommunfullmäktiges medel till 
förfogande.  

Sammanfattning av ärendet 
Den som inte själv kan sköta sin ekonomi på grund av sjukdom, ålder eller 
något annat skäl kan få hjälp av en god man eller förvaltare. Gode män och 
förvaltare står under överförmyndarens tillsyn. 
Ydre kommun samverkar idag med Vimmerby, Kinda och Åtvidabergs 
kommuner om en gemensam tjänstemannaorganisation för 
överförmyndarverksamheten. Samverkan kallas 
Överförmyndare i Samverkan (ÖVIS) och Vimmerby är värdkommun för 
denna samverkan. 
Överförmyndare i Samverkan har låtit genomföra en utredning avseende en 
så kallad förvaltar- eller ställföreträdarenhet. 
Överförmyndaren har som en av sina huvudsakliga uppgifter att rekrytera 
gode män och förvaltare till såväl nytillkomna ärenden som i de fall där det 
finns behov att byta god man eller förvaltare. 
Utgångspunkten i dagens lagstiftning är att uppdraget som god man, 
förvaltare eller särskilt förordnat vårdnadshavare sker i form av 
frivilliguppdrag, där ställföreträdaren erhåller ett 
arvode. Arvodet betalas i första hand av huvudmannen men i de fall denne 
inte själv har möjlighet att bekosta arvodet går kommunen in och ersätter 
ställföreträdaren. 
Uppdragen som god man respektive förvaltare blir allt mer komplexa och 
det är inte helt ovanligt med personer som lider av svår psykisk sjukdom, 
har missbruksproblem och/eller andra allvarliga problem. Till denna grupp 
av individer har det blivit allt svårare att hitta ställföreträdare som är 
beredda att ställa upp. Det förekommer även att ett stort antal av dessa 
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Ydre kommun 
 

Datum 
2022-08-17 

 

KS 2022/208 106 
Sida 
 

ärenden läggs på samma person och detta blir i längden sårbart. 
Det finns en statlig utredning som föreslår att det ska vara möjligt med en 
professionalisering av uppdragen som god man och förvaltare men för 
närvarande är inget lagförslag lagt i frågan. Flera kommuner har dock sedan 
många år valt att inrätta så kallade ställföreträdar- eller förvaltarenheter 
där anställda ställföreträdare hanterat särskilt komplicerade ärenden. 
Överförmyndare i Samverkan har utrett behov, kostnader och organisation 
för en förvaltarenhet för nuvarande medlemskommuner. Det finns vissa 
jävsaspekter vad gäller organiseringen av en eventuell ställföreträdarenhet i 
egen regi. Det innebär bland annat att den inte kan organiseras inom t e x 
kommunstyrelsen i Vimmerby där överförmyndarverksamhetens 
handläggare är anställda eller i någon av kommunernas socialnämnder. 
Den i utredningen presenterade kalkylen utgår ifrån att en anställd 
ställföreträdare har ca 20 uppdrag. En förvaltarenhet kommer ha intäkter i 
form av arvoden och kostnadsersättningar som en ställföreträdare normalt 
haft rätt till. Arvodet till ställföreträdarna bestäms först i samband med den 
årliga granskningen vilket även innebär att verksamhetens finansiering 
under det första året behöver lösas helt med kommunala medel. 
Prognosticerad kostnad för Ydre kommuns del uppskattas till ca 91tkr första 
året och till ca 69 tkr när intäkter därefter tillförs i form av arvoden och 
kostnadsersättningar. (Den totala kostnaden är av Linköpings kommun 
beräknad till 1,6 mnkr och Ydre kommun svarar för 9 %.) 
Utifrån främst kompetens- och sårbarhetsaspekter föreslås att 
kommunerna ansluter sig till befintlig förvaltarenhet i Linköpings kommun 
genom avtal. 

Finansiering/ekonomiska konsekvenser 
Kostnad för Ydre kommuns del uppskattas till ca 91 tkr första året och till ca 
69 tkr. Medlen tas ur Kommunfullmäktiges medel till förfogande. 

Beslutet skickas till 

Akten 

Överförmyndaren 
Socialchef 
Ekonomichef 
Kommunchef 
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Kostnad för två heltidsanställda ställföreträdare 
 
Arvode och kostnadsersättning 
En förvaltarenhet kommer att ha intäkter i form av arvoden och kostnadsersättningar som 
ställföreträdare har rätt till i sitt uppdrag. Dessa intäkter kan komma från huvudmannen eller från 
överförmyndarverksamheten. Huvudregeln är att om huvudmannen har en inkomst som överstiger 
2,65 prisbasbelopp eller om huvudmannen har kapital över två prisbasbelopp ska huvudmannen 
betala arvode och kostnadsersättningar. Undantag kan göras från huvudregeln om det skulle finnas 
onormalt höga kostnader för medicin, sjukvård eller liknande. Om huvudmannen inte har inkomster 
eller kapital som överstiger gränserna, betalar överförmyndarverksamheten arvodet och 
kostnadsersättningen. I vissa fall ska huvudmannen betala en del av kostnaden och 
överförmyndarverksamheten en del. För att säkerställa att kommunmedlemmar behandlas lika är 
det av stor vikt att de huvudmän som ska betala för sin ställföreträdare gör så oavsett om 
ställföreträdaren är en privatperson eller anställd vid förvaltarenhet. 
 
En ställföreträdares arvode baseras på den redogörelse som skickas in av ställföreträdaren till 
överförmyndarverksamheten innan den 1 mars varje år. Redogörelsen granskas och godkänns av 
handläggare vid överförmyndarverksamheten. Parallellt med granskningen ska handläggaren 
bedöma vilket arvode som är skäligt, en bedömning som har sin utgångspunkt i 
överförmyndarverksamhetens egna riktlinjer samt riktlinjer som SKR utfärdat. 
 
Att arvodet bestäms först i samband med den årliga granskningen innebär, om anställda 
ställföreträdare ska börja användas, att finansieringen under det första året helt måste lösas med 
kommunala medel (förvaltarverksamheten tas förhoppningsvis i drift i början av 2023 men arvode 
för arbete utfört under 2023 beslutas och betalas först under 2024). Den tillkommande kostnaden 
för första året kan dock ses som en latent fordran eftersom, om förvaltarverksamheten upphör av 
någon anledning, arvode kommer att beslutas och betalas året efter det att förvaltarverksamheten 
har upphört (om förvaltarverksamheten t ex upphör den 31 december 2028 kommer det inte att 
finnas några  kostnader för verksamheten för 2029 men däremot kommer det att finnas intäkter i 
form av arvoden som avser arbete under 2028.  
 
Kostnadskalkyl 
Kalkylen utgår från att två heltidsanställda ställföreträdare kan ta sammanlagt 50 ärenden samt att 
en kalkylmässig intäkt från dessa uppdrag skulle uppgå till 841 748 kr enligt följande uträkning: 
 

Arvode 25 % av prisbasbeloppet 48 300 x arbetsgivaravg. 31,42 % x 50 793 448 kr 

Kostnadsersättning 2 % av prisbasbeloppet x 50 48 300 kr 

Summa  841 748 kr 
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Linköpings kommun har beräknat kostnaden för två heltidsanställda ställföreträdare till 1 600 000 kr, 
avrundat till närmsta hundratusental, enligt följande budgetförslag: 
 

 
 
Den tillkommande kostnaden skulle således bli 1 600 000 kr - 841 748 kr = 758 252 kr. Fördelningen 
mellan ÖVIS-kommunerna skulle bli enligt följande uträkning: 
 

Ydre 9 % 68 243 kr 

Kinda 25 % 189 563 kr 

Vimmerby 38 % 288 136 kr 

Åtvidaberg 28 % 212 310 kr 

Summa 100 % 758 252 kr 

 
Avslutningsvis ska nämnas att kostnaden för första året sannolikt blir högre, eftersom en nyanställd 
ställföreträdare inte kan förväntas hantera 25 svårare uppdrag redan från anställningens början. Hur 
mycket högre kostnaden blir är mycket svårt att beräkna men uppskattningsvis blir kostnaden 30 % 
högre för det första verksamhetsåret, vilket motsvarar ca 18 helårsuppdrag per person.
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Utredning - Förvaltarenhet 
 

 

Bakgrund 

Den som har svårt att sköta sin ekonomi på grund av sjukdom, ålder eller något annat skäl kan få 

hjälp av en god man eller en förvaltare, en så kallad ställföreträdare. Bestämmelserna om 

överförmyndarnas verksamhet finns framför allt i föräldrabalken och i förmyndarskapsförordningen. 

 

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd med uppdrag att utöva 

tillsyn över ställföreträdares verksamhet. För stöd i den uppgiften finns det en samlad kanslifunktion 

för de fyra kommunerna Kinda, Ydre, Vimmerby och Åtvidaberg, Överförmyndare i samverkan (ÖVIS). 

Vid sidan om tillsyn har överförmyndarnämnden också en grundläggande uppgift i att rekrytera gode 

män och förvaltare, såväl till nytillkomna ärenden som vid behov av byte. Även om det ibland kan ta 

tid, så lyckas överförmyndarverksamheten i flertalet fall att finna en lämplig ställföreträdare till den 

huvudman som tingsrätten har beslutat att ha rätt till detta. Dock inte i alla fall, det finns personer 

för vilka det trots intensiva och långvariga rekryteringsförsök från verksamhetens sida inte går att 

finna någon som åtar sig ställföreträdarskapet. Det innebär att det finns personer som inte får den 

hjälp de har behov av och rätt till. 

 

En väl fungerande tillsyn ska säkerställa att de svagare i samhället som företräds av en 

ställföreträdare inte drabbas av rättsförlust. Verksamheten innefattar i stor utsträckning 

myndighetsutövning. Uppdrag som god man/förvaltare och särskilt förordnad vårdnadshavare är 

enligt dagens lagstiftning frivilliga uppdrag med ett stort ideellt inslag. Nuvarande lagstiftning 

är sedan början av 1900-talet. Samhället har utvecklats mycket sedan dess och uppdragen är ofta 

långt mer komplexa i dag. Detta ställer höga krav på kompetens och erfarenhet hos de personer som 

ställer upp som ställföreträdare. 

 

Många av dem som har behov av stöd är äldre och personer med olika funktionsnedsättningar. 

Andra målgrupper kan vara personer med en missbruksproblematik, psykiska funktionsnedsättningar 

eller psykisk sjukdom, eller en kombination av dessa problem och diagnoser. På senare år är det en 

ökande grad av fall med större komplexitet. Ett ställföreträdarskap kan bli aktuellt när personen 

behöver hjälp med att bevaka rätt, sörja för personens egna ekonomiska förhållanden eller förvalta 

egendom. 

 

De ärenden där verksamheten inte lyckas hitta någon ställföreträdare handlar ofta om personer som 

lider av svår psykisk sjukdom, missbruksproblematik, personer som är utåtagerande och uppvisar ett 

aggressivt beteende eller personer som har anhöriga eller bekanta som uppvisar ett hotfullt 

beteende eller som på andra sätt försvårar uppdraget. Följderna för den enskilde kan leda till stora 

rättsförluster. Har man ett förståndshandikapp och hamnar i en arvstvist är det svårt att utan hjälp av 

en ställföreträdare hävda din rätt. För den som har ett missbruk eller kanske är dement och inte har 

anhöriga som kan ställa upp, kan svårigheter att bland annat sköta sin ekonomi få svåra 

konsekvenser med ökad skuldsättning, risk för vräkning eller social misär. I de fall där 

överförmyndarnämnden förelagts av tingsrätten att lämna förslag på en lämplig ställföreträdare  
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yttrar sig verksamheten till tingsrätten och anger att någon lämplig ställföreträdare inte har hittats, 

trots ett stort antal rekryteringsåtgärder. Tingsrätten kan då förelägga nämnden att fortsätta 

sökandet, varpå det hela till slut riskerar att bli en byråkratisk rundgång utan resultat.  

 

För närvarande finns ett cirka 25-30 personer som har behov av ställföreträdare men där det inte 

gått att hitta någon som tar sig an uppdraget. Behovet finns i varierande grad i alla fyra samverkande 

kommuner. Mellan en tredjedel och hälften av fallen kan sägas tillhöra kategorin ”svåra ärenden” där 

verksamheten inte hittar någon ideell ställföreträdare. 

 

Förvaltarenhet 

Svårigheter att i vissa fall finna någon som vill åta sig uppdraget som god man förekommer i alla 

kommuner. Därför har några kommuner, för att lösa problematiken och ge de behövande den hjälp 

de är berättigade till, valt att inrätta så kallade förvaltarenheter.  

(Några av dem som gjort detta är Umeå (2000), Skellefteå, Halmstad, Västervik, Jönköping (2001), 

Bollnäs/Ovanåker, Kramfors/Sollefteå (2011), Sundsvall, Oskarshamn, Linköping, Hultsfred och 

Göteborg/Mölndal (1948).) 

 

För att lösa utmaningarna har kommuner sprungit före den lagstiftning som finns inom området. I de 

strukturer som nu reglerar uppdraget förväntas de som åtar sig uppdragen kliva in på en mer allmän 

ideell grund. Ny lagstiftning är på gång och då kommer det att bli tydligare hur en utvecklad 

verksamhet kan ha sitt stöd. Förvaltarenheter som begrepp är än så länge oreglerade i lagen men 

ställföreträdarutredningen föreslår i sitt betänkande (SOU 2021:21) att dessa legaliseras med viss 

begränsning. Än så länge finns det bara ett betänkande, alltså ingen proposition, men betänkandet 

visar ju ändå åt vilket håll utvecklingen går. Från betänkandet: 

 

"För många huvudmän är det värdefullt att den gode mannen eller förvaltaren är en lekman med ett 

ideellt uppdrag. Det uppfattas ofta som positivt att ställföreträdaren är en medmänniska snarare än 

någon som agerar i sin profession. Utgångspunkten enligt våra direktiv är också att 

ställföreträdarsystemet även fortsättningsvis ska utgå från och bygga på det ideella inslaget. Det 

finns därför anledning att vara något återhållsam när det gäller i vilka fall det ska vara möjligt att 

förordna en anställd ställföreträdare. För att den enskildes behov av hjälp ska kunna tillgodoses är 

det emellertid ibland nödvändigt att utse en anställd ställföreträdare. Särskilt i svåra och komplexa 

ärenden kan det vara svårt att hitta en ställföreträdare som är villig att ta sig an uppdraget och som 

har de kvalifikationer som krävs. Vi föreslår därför en lagreglering som innebär att en anställd 

ställföreträdare endast ska få förordnas om det är nödvändigt på grund av uppdragets 

svårighetsgrad eller om det annars finns särskilda skäl med hänsyn till den enskildes intressen." 

 

De kommuner som redan har förvaltarenheter stödjer sig mycket på ett uttalande från 

Justitieombudsmannen, JO. Enligt JO utgör de kommuner som försökt lösa ställföreträdarfrågan i 

särskilt komplicerade ärenden, exempelvis genom inrättande av förvaltarenheter, efterföljansvärda 

exempel (2009/10:JO1). 

 

Tillvägagångssättet innebär att kommunen inrättar en förvaltarenhet med anställda ställföreträdare 

som efter förslag från överförmyndarverksamheten kan bli förordnade gode män och förvaltare för i  
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första hand de ”svåra” ärenden som beskrivits. I praktiken utövar de alltså sitt ställföreträdarskap 

som anställda och avlönade av kommunen. Att inrätta en sådan enhet kan inte sägas ligga i linje med 

lagstiftningens grundläggande tanke och syfte som helt baseras på enbart ideella krafter. Sett utifrån 

den enskildes perspektiv är det arten och graden av hjälpbehov som ska styra möjligheterna att få en 

förordnad ställföreträdare. För den enskilde är det viktigt att få hjälp, men kanske inte lika viktigt hur 

denna hjälp organiseras. Det viktiga är att personen får den hjälp och det stöd den har rätt till utifrån 

lagens mening och utifrån ett bedömt behov. För huvudmannen ska det inte vara någon skillnad om 

ställföreträdaren är en enskild person eller är en anställd vid en förvaltarenhet. En ställföreträdare 

ska i utförandet av sitt uppdrag utgå från de krav som lagstiftningen ställer. Många frivilliga 

ställföreträdare gör dock i praktiken betydligt mer för sina huvudmän än vad lagen föreskriver. 

 

En förvaltarenhet med uppdraget att svara för att tillgodose behovet av ställföreträdare kan inte 

organisatoriskt underställas överförmyndarnämnden. Kommunallagen (KL 3 kap 5 §) anger att en 

nämnd inte får utöva tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver. Det är heller inte 

lämpligt att organisera en förvaltarenhet i kommunstyrelsen eftersom överförmyndarverksamhetens 

tjänstemannaorganisation är organiserad där. Att organisera en förvaltarenhet i socialnämnden är 

inte heller lämpligt eftersom ställföreträdaren kan komma att företräda sin huvudman mot 

socialnämnden i olika typer av ärenden, biståndsbedömningar och frågor. 

 

Det tillsynsansvar som överförmyndarnämnden har gentemot ställföreträdare som har sitt uppdrag 

på ideell basis skall gälla på samma sätt gentemot ställföreträdare anställda vid en förvaltarenhet. 

Ställföreträdarna på en förvaltarenhet skall ha en lämplig bakgrund med utbildning och erfarenhet 

från relevanta områden. Det kan vara socionomer eller andra med erfarenhet av socialt arbete men 

också exempelvis statsvetare, jurister eller ekonomer. Utgångspunkten är att en förvaltarenhet ska 

kunna ta emot de ärenden som överförmyndarverksamheten bedömer som svåra, och där många 

försök först har gjorts att finna en frivillig ställföreträdare. 

 

De gode män och förvaltare som har uppdraget på ideell basis har oftast bara uppdrag för en eller 

två huvudmän, även om det finns de som har fler uppdrag. Bedömningen är att tjugo uppdrag per 

ställföreträdare skulle kunna vara rimligt vid en förvaltarenhet. 

 

Anställnings- och arbetsrättsliga överväganden 

För en anställd handläggare vid en förvaltarenhet blir rollen på sätt och vis tudelad – man har sin 

anställning i kommunen med sedvanliga rättigheter och skyldigheter, men är samtidigt förordnad 

som ställföreträdare av tingsrätten. 

  

Det finns flera faktorer som, utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv, innebär att det är tveksamt om det 

alls är lämpligt att inrätta en så kallad förvaltarenhet i kommunal regi. Det finns frågor som 

anställningsform i relation till kollektivavtal som är tillämpligt för den anställning det skulle handla 

om, där man är anställd som kommunal tjänsteman men samtidigt får sina arbetsuppgifter utifrån ett 

förordnande av tingsrätten. Det finns tveksamheter såsom hur skadeståndslagens principalansvar ska 

ses i förhållande till föräldrabalken, behovet av en eventuell ansvarsförsäkring för medarbetarna, 

arbetsgivarrollen vad gäller arbetsmiljö och arbetsbelastning. En anställd på en förvaltarenhet inte 

utan mycket starka skäl avböja uppdrag som erbjuds. 
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Ställföreträdare utses av tingsrätten enligt 11 kapitlet föräldrabalken. Även om en förvaltarenhet 

inrättas är uppdragen som ställföreträdare personliga och fastställs av tingsrätten.  

 

Överförmyndarnämnden har tillsynen och granskar årsräkningar. Överförmyndaren fastställer i vanlig 

ordning ersättning till den gode mannen eller förvaltaren enligt 12 kap 16 § föräldrabalken. Om 

beslutet innebär att den enskilde helt eller delvis ska betala arvodet faktureras den 

enskilde. 

 

Framtid 

En professionalisering i någon form är nödvändig för att systemet på sikt ska vara rättssäkert. Någon 

form av professionalisering är sedan en längre tid i praktiken redan genomförd i och med ökningen 

av förvaltarenheter, samt tillkomsten av mer professionella företag, alla med anställda 

ställföreträdare. Dessutom har flera ”ideella” ställföreträdare så pass många uppdrag att det går att 

betrakta som en huvudsyssla.  

 

För vår del, ser det också ut som i landet i övrigt, att vi har en stor grupp förvaltare som är relativt 

”seniora”. Cirka 20 procent av uppdragen förvaltas av personer födda på 1940-talet. De gör mycket 

goda insatser och flera av dem har också flera uppdrag. På sikt är bedömningen att det kan vara svårt 

att ersätta deras insatser med fortsatt frivillig/ideella förvaltare. 

 

Ekonomi 

En förvaltarenhet kommer att ha intäkter i form av arvoden och kostnadsersättningar som 

ställföreträdare har rätt till i sitt uppdrag. Dessa intäkter kan komma från huvudmannen eller från 

överförmyndarverksamheten. Huvudregeln är att om huvudmannen har en inkomst som överstiger 

2,65 prisbasbelopp eller om huvudmannen har kapital över två prisbasbelopp ska huvudmannen 

betala arvode och kostnadsersättningar. Undantag kan göras från huvudregeln om det skulle finnas 

onormalt höga kostnader för medicin, sjukvård eller liknande. Om huvudmannen inte har inkomster 

eller kapital som överstiger gränserna, betalar överförmyndarverksamheten arvodet och 

kostnadsersättningen. I vissa fall ska huvudmannen betala en del av kostnaden och 

överförmyndarverksamheten en del. För att säkerställa att kommunmedlemmar behandlas lika är 

det av stor vikt att de huvudmän som ska betala för sin ställföreträdare gör så oavsett om 

ställföreträdaren är en privatperson eller anställd vid förvaltarenhet. 

 

Ställföreträdare har rätt till ett skäligt arvode för sitt nedlagda arbete. Arvodet baseras på den 

redogörelse som skickas in av ställföreträdaren till överförmyndarverksamheten innan den 1 mars 

varje år. Redogörelsen granskas och godkänns av handläggare vid överförmyndarverksamheten. 

Parallellt med granskningen ska handläggaren bedöma vilket arvode som är skäligt, en bedömning 

som har sin utgångspunkt i överförmyndarverksamhetens egna riktlinjer samt riktlinjer som SKR 

utfärdat. 

 

Att arvodet bestäms först i samband med den årliga granskningen gör det svårt att i förväg bedöma 

hur stort arvodet kommer att bli. Det innebär också, om en förvaltarenhet skulle inrättas, att 

finansieringen under de två första åren helt måste lösas med kommunala medel. Det är först efter 

det första verksamhetsåret, och en bit in på det andra när arvodena har beräknats, som 
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kunskapen finns om vilka intäkter arvodena kan ge, dels från huvudmännen själva men också från 

den del av arvodesintäkterna som ska komma från överförmyndarverksamheten. 

 

Kalkyl 

Bedömningen utgår från ett primärt behov där en förvaltare som är anställd kan ta 20 ärenden.  

 

Med detta antagande blir det följande uträkning för intäkter baserat på att arvodesnivån i 

genomsnitt är 25% av ett prisbasbelopp: 

 

25 % X 48 300 kr (prisbasbelopp 2022) X 1,3142(arbetsgivaravgift) = avrundat 15 900 kr 

 

- Arvode 15 900 kr X 20 ärenden = 318 000 kr. 

 

Omkostnader kan betalas med 2 % av prisbasbeloppet per ärende: 

 

- Omkostnader 966 kr X 20 ärenden = 19 320 kr  

 

Detta ger en kalkylmässig intäkt på 337 320 kr för 20 ärenden. 

 

Summering 

En förvaltarenhet skulle kunna ha intäkter för ett förvaltaruppdrag med 20 personer på 337 320 Kr  

Lön för en person inklusive arbetsgivaravgifter och omkostnader   650 000 Kr 

Ökad kostnad för att motsvara befintligt behov via en förvaltarenhet, cirka  315 000 Kr

   

Sannolikt behöver förvaltarenheten redan initialt planeras för att ta emot fler uppdrag. Det är 

nödvändigt för att klara kontinuitet vid semestrar och ledigheter, samt att vara en trygghet i särskilt 

utmanande uppdrag där det behövs ett kollegialt stöd. Den allmänna samhällsutvecklingen med att 

det är allt svårare att rekrytera förvaltare i kombination med att det finns flera trogna ”seniora” 

förvaltare som kommer att behöva ersättas i en framtid gör det är rimligt att planera för runt 40 

uppdrag. Den ökade kostnaden skulle då vara runt 630 000 Kr. 

 

Fördelat inom ÖVIS skulle det bli för: 

Ydre   56 700 Kr 

Kinda 157 500 Kr 

Vimmerby 239 400 Kr 

Åtvidaberg 176 400 Kr 

 

Mot detta ska också ställas frågan om det istället handlar om professionella förvaltare är 

alternativkostnaden per uppdrag minst 30 000 kr till upp emot 60 000 kr. 

 

Intäkten från förvaltaruppdragen förändras inte, utan differensen skulle bli för uppdragen mycket 

större. 
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Alternativ kalkyl 

20 tjänster X 45 000 Kr (ett bedömt genomsnitt)     900 000 Kr 

 

Intäkter från uppdragen      337 000 Kr 

Kostnad      563 000 Kr 

 

Vid 40 uppdrag     1 126 000 Kr 

 

 

År 1 kommer ställföreträdarenheten inte ha några intäkter eftersom arvodena betalas ut året efter 

när årsräkningen lämnats in och granskats.  

 

Övrigt 

Om förslaget till förvaltarenhet beaktas måste en ställföreträdarenhet organiseras i 

xxxxxxxförvaltningen???? 

 

Den fysiska placeringen av förvaltarenheten är viktig eftersom handläggarna kommer att ta emot 

besök av huvudmän och det är viktigt att detta kan göras på ett säkert och tryggt sätt. 

Förvaltarenheten bör placeras i en lokal där det finns en reception för mottagning av besök. 

Ställföreträdarna ska ha reglerad arbetstid med flextidsregler enligt gällande kollektivavtal. Vi anser 

att detta är möjligt för uppdrag som ställföreträdare och att detta i sig ger en bra avgränsning, och i 

dessa svåra fall t.o.m. en nödvändig avgränsning, till det som enligt lagstiftningen åligger en 

ställföreträdare gentemot sin huvudman.  

 

 

Att söka alternativ! 

Mycket talar för att ha verksamheten inom egen regi. Då blir man inte beroende av annan kapacitet 

än den man själva överblickar. 

 

Det som dock talar för att söka andra vägar är sårbarheten i en liten enhet byggd på få personer. En 

möjlig lösning ar att samordna verksamheten med andra uppdrag för att kunna ha fler personer 

verksamma och då täcka för varandra. 

 

Den alternativa vägen är att ansluta till någon annan kommuns verksamhet med förvaltarenhet. För 

att förbereda möjliga samverkansalternativ har kontakt tagits med förvaltarenheter i Kalmar, Högsby, 

Linköping och Västervik. 

 

Linköping och Västervik har preliminärt sett möjligheter till att gå in i ett samarbete.  

 

Linköping har etablerat en verksamhet med etablerade strukturer, funktionell organisation, bra utfall 

av rekryteringar och tydliga uppdragsbeskrivningar. De har också en förberedd struktur och har 

andra samverkansuppdrag vilket gör att de ser möjlighet att ansluta vårt behov i form av 

samverkansavtal. Verksamheten utgår i så fall från en samordnad Linköpingsbaserad verksamhet, 

med tydliga strukturer för lokal närvaro. 
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Västervik kan erbjuda samma erbjudande. Vår bedömning är dock att de kan beskrivas som inte lika 

förberedda för att koppla in ett ytterligare åtagande. 

 

Ekonomiskt blir utfallet av samverkansavtal i närheten av den kostnad som vi tagit fram för att 

etablera en egen förvaltarenhet.  

 

Förslag 

ÖVIS får uppdraget att konkret ta fram förslag till samverkansavtal med i första hand Linköpings 

kommun. Ambitionen är att verksamheten ska fungera senast från kommande årsskifte. 

 

ÖVIS skriver sedan fram ett beslutsförslag att förankra i respektive kommun inom ÖVIS.   
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 Kommunstyrelsen 

 

Samverkan i Leaderperiod 2021-2029 

Förslag till beslut 
Besluta om medfinansieringen avseende leaderområdet Astrid Lindgrens 
hembygd om 85 698 kr per år för perioden 2023–2029.  

Sammanfattning av ärendet 
Astrid Lindgrens Hembygd (ALH), har inför kommande programperioden 
2023-2029, blivit ett prioriterat Leaderområde vid Jordbruksverkets 
urvalsprocess, och får fortsatt arbeta med lokalt ledd utveckling genom 
Leadermetoden. Leadermoetoden introducerades inom EU redan 1991 för 
att skapa lokalt engagemang och inflytande. Metoden innebär att privat, 
ideell och offentlig sektor i ett geografiskt avgränsat område engagerar sig 
för att tillsammans utveckla den bygd där de bor och verkar. Samverkan, 
underifrånperspektiv och innovativa lösningar är centralt i metoden för 
leaderprojekt. Utifrån en antagen utvecklingsstrategi tilldelas 
leaderområdet en budget för att kunna prioritera utvecklingsprojekt som 
bidrar till att nå målen i strategin. Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd 
bildades 1995 och har varit med i samtliga fem programperioder. ALH skall 
innan 15 oktober ansöka om att bilda detta Leaderområde, som omfattas 
av 10 kommuner, som tidigare har givit sitt godkännande att medverka. 
Budgeten för hela perioden är 43 441 960 kronor. För att kunna ta del av 
dessa miljoner är kravet att kommunerna/medfinansiärerna bidrar med 
33%. Nu behöver föreningen ett medfinansieringsintyg för att kunna 
slutföra bildandet av Leaderområdet. Vid möten i juli med alla inblandande 
kommuner/finansiärer så presenterades en budget för kommande 
programperiod 2023-2029, innebärande en kostnad på 23 kr/invånare och 
år, som faktureras i förskott årligen jan-febr, med start 2023. 

Syfte/önskad effekt 
Utveckling av Ydre 

Finansiering/ekonomiska konsekvenser 
Medfinansiering om ca 90 tkr per år. 

Berörda 
Kommunledningsförvaltningen 
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Ydre kommun 
 

Datum 
2022-08-24 

 

KS 2021/21 Kod 
Sida 
 

Beslutsunderlag 
Denna tjänsteskrivelse 

Presentation från finansiärsmöte 20220701 

 

Joakim Ekström 
Samhällsbyggnadschef  

Beslutet skickas till 
Akten 

Skriv text här 
Ange här vilka intressenter som bör ta del av beslutet. 
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Beslutsunderlag för Astrid Lindgrens Hembygd, Leadermetoden 

 

Astrid Lindgrens Hembygd (ALH), har inför kommande programperioden 2023-2029, blivit ett 

prioriterat Leaderområde vid Jordbruksverkets urvalsprocess, och får fortsatt arbeta med lokalt ledd 

utveckling genom Leadermetoden. 

Leadermoetoden introducerades inom EU redan 1991 för att skapa lokalt engagemang och 

inflytande. Metoden innebär att privat, ideell och offentlig sektor i ett geografiskt avgränsat område 

engagerar sig för att tillsammans utveckla den bygd där de bor och verkar. Samverkan, 

underifrånperspektiv och innovativa lösningar är centralt i metoden för leaderprojekt. Utifrån en 

antagen utvecklingsstrategi tilldelas leaderområdet en budget för att kunna prioritera 

utvecklingsprojekt som bidrar till att nå målen i strategin. 

Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd bildades 1995 och har varit med i samtliga fem 

programperioder. 

 

ALH skall innan 15 oktober ansöka om att bilda detta Leaderområde, som omfattas av 10 kommuner, 

som tidigare har givit sitt godkännande att medverka. 

Budgeten för hela perioden är 43 441 960 kronor. 

För att kunna ta del av dessa miljoner är kravet att kommunerna/medfinansiärerna bidrar med 33%. 

Nu behöver föreningen ett medfinansieringsintyg för att kunna slutföra bildandet av Leaderområdet.  

Vid möten i juli med alla inblandande kommuner/finansiärer så presenterades en budget för 

kommande programperiod 2023-2029, innebärande en kostnad på 23 kr/invånare och år, som 

faktureras i förskott årligen jan-febr, med start 2023. 

 

 

I beslutet från varje kommun måste det framgå: 

- medfinansieringen avser leaderområdet Astrid Lindgrens hembygd  

- årligt belopp som kommunen medfinansierar med  

- beslutet avser perioden 2023–2029 

 

Har Ni ytterligare frågor så går det bra att kontakta oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

Lennart Bogren 

Ordföranden 

Astrid Lindgrens Hembygd. 
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Finansiärsmöte 2022-07-01
Astrid Lindgrens Hembygd
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Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Lennart hälsar välkommen, en kort presentationsrunda.



Dagordning

• Ekonomi, programperioden 2023-2027
• Styrelsens sammansättning nya leaderperioden 2023-2027
• komplettering utvecklingsstrategi för 2023-2027
• Leaderkontoret

- Övriga frågor
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Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Lennart
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Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Jenni: Det nya leaderområdet för Astrid Lindgrens Hembygd.



Jordbruksverket

• Fördelat totalbudget för Leader till 1,675 miljarder kr
för perioden 2023-2027

• Har inkommit från 40 områden
• Alla områden har blivit prioriterade
• Krav på 33% medfinansiering
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Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Lennart berättar om den totala budgeten för Leader och att vi tillsammans med 40 andra områden blivit prioriterade.



Tilldelad budget

•Vi har blivit tilldelad
•43 441 960 kronor
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Fördelning
•Från EU 50% 21 720 980
•Från SJV/Stat 17% 7 385 133
•Våra finansiärer 33% 14 335 847

•Driftbudgeten 25% 10 860 490
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Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Jenni berättar tidsplanen hur den ser ut och var vi är just nu, halvvägs. Vi är prioriterade för att få söka om ny leaderperiod. �ALH skiljer sig från övriga områden då vi aldrig har lagt ner föreningen utan låtit den leva vidare för att bevara namnet. Vi ser det som en mer hållbar lösning.



Ansökan före 15 oktober 2022

•Medfinansieringsintyg 
•Föreningens styrelse och stadgar
•Arbetsordning
•Anställd personal, minst 2 personer
•Bemannat kontor till juni 2029
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Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Fram till den 15 oktober ska vi komplett vår ansökan med Medfinansieringsintyg. Utan medfinansieringsintyg kan inte föreningen ansöka om att bli nytt område.Styrelse och stadgarArbetsordningPersonal och bemanning



Medfinansieringen 33 %

• 10 kommuner
• Finansiering 14 335 847

• Till driften 10 860 490
• Per år 2023-2029 1 670 844
• Räcker det till kraven?
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Drift budget

• Personal VL 880 391
• Personal Ekonom/Administratör 50% 360 820
• Personal Administratör 50%? 352 116
• Styrelsen 21 (14) personer 10 möten 382 421
• Beredning 129 879
• Indirekta kostnader 15% 315 844
• Summa 2 421 471
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Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Paraplyprojekt



Alternativ 1Ekonomisammanställning programperiod 2023-2027

Kommun Invånare år 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total summa
kr/inv 23 23 23 23 23 23 23

Aneby 6 821 156 883 kr 156 883 kr 156 883 kr 156 883 kr 156 883 kr 156 883 kr 156 883 kr 1 098 181 kr
Eksjö 17 788 409 124 kr 409 124 kr 409 124 kr 409 124 kr 409 124 kr 409 124 kr 409 124 kr 2 863 868 kr
Hultsfred 14 107 324 461 kr 324 461 kr 324 461 kr 324 461 kr 324 461 kr 324 461 kr 324 461 kr 2 271 227 kr
Högsby 5 731 131 813 kr 131 813 kr 131 813 kr 131 813 kr 131 813 kr 131 813 kr 131 813 kr 922 691 kr
Nässjö 31 563 725 949 kr 725 949 kr 725 949 kr 725 949 kr 725 949 kr 725 949 kr 725 949 kr 5 081 643 kr
Oskarhamn, d 2 563 58 949 kr 58 949 kr 58 949 kr 58 949 kr 58 949 kr 58 949 kr 58 949 kr 412 643 kr
Vetlanda 27 502 632 546 kr 632 546 kr 632 546 kr 632 546 kr 632 546 kr 632 546 kr 632 546 kr 4 427 822 kr
Vimmerby 15 672 360 456 kr 360 456 kr 360 456 kr 360 456 kr 360 456 kr 360 456 kr 360 456 kr 2 523 192 kr
Ydre 3 726 85 698 kr 85 698 kr 85 698 kr 85 698 kr 85 698 kr 85 698 kr 85 698 kr 599 886 kr
Kinda 9 991 229 793 kr 229 793 kr 229 793 kr 229 793 kr 229 793 kr 229 793 kr 229 793 kr 1 608 551 kr

Summa 135 464 3 115 672 kr 3 115 672 kr 3 115 672 kr 3 115 672 kr 3 115 672 kr 3 115 672 kr 3 115 672 kr 21 809 704 kr

Tilldelad budget Önskebudget
Övrigt offentligt stöd 33% 14 335 847 kr 21 450 000 kr
Tilldelad budget SJV 43 441 960 kr 65 000 000 kr
Till driften 25% 10 860 490 kr 16 250 000 kr
Fördelat per 7 år 1 551 499 kr 2 321 429 kr
Driftbudget 7 2 421 471 kr per år Totalt 16 950 297 kr

Merfinansiering 4 859 407 kr
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		Ekonomisammanställning programperiod 2023-2027

		Kommun		Invånare		år		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		Total summa

						kr/inv		23		23		23		23		23		23		23



		Aneby		6,821				156,883 kr		156,883 kr		156,883 kr		156,883 kr		156,883 kr		156,883 kr		156,883 kr		1,098,181 kr

		Eksjö		17,788				409,124 kr		409,124 kr		409,124 kr		409,124 kr		409,124 kr		409,124 kr		409,124 kr		2,863,868 kr

		Hultsfred		14,107				324,461 kr		324,461 kr		324,461 kr		324,461 kr		324,461 kr		324,461 kr		324,461 kr		2,271,227 kr

		Högsby		5,731				131,813 kr		131,813 kr		131,813 kr		131,813 kr		131,813 kr		131,813 kr		131,813 kr		922,691 kr

		Nässjö		31,563				725,949 kr		725,949 kr		725,949 kr		725,949 kr		725,949 kr		725,949 kr		725,949 kr		5,081,643 kr

		Oskarhamn, del		2,563				58,949 kr		58,949 kr		58,949 kr		58,949 kr		58,949 kr		58,949 kr		58,949 kr		412,643 kr

		Vetlanda		27,502				632,546 kr		632,546 kr		632,546 kr		632,546 kr		632,546 kr		632,546 kr		632,546 kr		4,427,822 kr

		Vimmerby		15,672				360,456 kr		360,456 kr		360,456 kr		360,456 kr		360,456 kr		360,456 kr		360,456 kr		2,523,192 kr

		Ydre		3,726				85,698 kr		85,698 kr		85,698 kr		85,698 kr		85,698 kr		85,698 kr		85,698 kr		599,886 kr

		Kinda		9,991				229,793 kr		229,793 kr		229,793 kr		229,793 kr		229,793 kr		229,793 kr		229,793 kr		1,608,551 kr



		Summa		135,464				3,115,672 kr		3,115,672 kr		3,115,672 kr		3,115,672 kr		3,115,672 kr		3,115,672 kr		3,115,672 kr		21,809,704 kr



														Tilldelad budget		Önskebudget

				Övrigt offentligt stöd 33%										14,335,847 kr		21,450,000 kr

				Tilldelad budget SJV										43,441,960 kr		65,000,000 kr

				Till driften 25%										10,860,490 kr		16,250,000 kr

				Fördelat per 		7		år						1,551,499 kr		2,321,429 kr

				Driftbudget		7		2,421,471 kr		per år		Totalt		16,950,297 kr

												Merfinansiering		4,859,407 kr









Kom2

		Ekonomisammanställning programperiod 2023-2027

		Kommun		Invånare		år		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		Total summa		Diff

						kr/inv		31		31		31		31		31		0		0

																		0

		Aneby		6,821				211,451 kr		211,451 kr		211,451 kr		211,451 kr		211,451 kr		0 kr		0 kr		1,057,255 kr		-40,926 kr

		Eksjö		17,788				551,428 kr		551,428 kr		551,428 kr		551,428 kr		551,428 kr		0 kr		0 kr		2,757,140 kr		-106,728 kr

		Hultsfred		14,107				437,317 kr		437,317 kr		437,317 kr		437,317 kr		437,317 kr		0 kr		0 kr		2,186,585 kr		-84,642 kr

		Högsby		5,731				177,661 kr		177,661 kr		177,661 kr		177,661 kr		177,661 kr		0 kr		0 kr		888,305 kr		-34,386 kr

		Nässjö		31,563				978,453 kr		978,453 kr		978,453 kr		978,453 kr		978,453 kr		0 kr		0 kr		4,892,265 kr		-189,378 kr

		Oskarhamn, del		2,563				79,453 kr		79,453 kr		79,453 kr		79,453 kr		79,453 kr		0 kr		0 kr		397,265 kr		-15,378 kr

		Vetlanda		27,502				852,562 kr		852,562 kr		852,562 kr		852,562 kr		852,562 kr		0 kr		0 kr		4,262,810 kr		-165,012 kr

		Vimmerby		15,672				485,832 kr		485,832 kr		485,832 kr		485,832 kr		485,832 kr		0 kr		0 kr		2,429,160 kr		-94,032 kr

		Ydre		3,726				115,506 kr		115,506 kr		115,506 kr		115,506 kr		115,506 kr		0 kr		0 kr		577,530 kr		-22,356 kr

		Kinda		9,991				309,721 kr		309,721 kr		309,721 kr		309,721 kr		309,721 kr		0 kr		0 kr		1,548,605 kr		-59,946 kr



		Summa		135,464				4,199,384 kr		4,199,384 kr		4,199,384 kr		4,199,384 kr		4,199,384 kr		0 kr		0 kr		20,996,920 kr		-812,784 kr

														Fast 23kr/inv		Diff

				Övrigt offentligt stöd								20,996,920 kr		15,578,360 kr		5,418,560 kr



				Finansiering 33 % ger beloppet från SJV								63,627,030 kr		47,207,152 kr		16,419,878 kr		Den viktiga summan att utgå ifrån



				Till driften 25%								15,906,758 kr		11,801,788 kr		4,104,970 kr



				Fördelat per 		7		år				2,272,394 kr		2,360,358 kr		-87,964 kr





Kom3

		Ekonomisammanställning programperiod 2023-2027

		Kommun		Invånare		år		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		Total summa		Diff

						kr/inv		23		23		24		24		25		25		25



		Aneby		6,821				156,883 kr		156,883 kr		163,704 kr		163,704 kr		170,525 kr		170,525 kr		170,525 kr		1,152,749 kr		54,568 kr

		Eksjö		17,788				409,124 kr		409,124 kr		426,912 kr		426,912 kr		444,700 kr		444,700 kr		444,700 kr		3,006,172 kr		142,304 kr

		Hultsfred		14,107				324,461 kr		324,461 kr		338,568 kr		338,568 kr		352,675 kr		352,675 kr		352,675 kr		2,384,083 kr		112,856 kr

		Högsby		5,731				131,813 kr		131,813 kr		137,544 kr		137,544 kr		143,275 kr		143,275 kr		143,275 kr		968,539 kr		45,848 kr

		Nässjö		31,563				725,949 kr		725,949 kr		757,512 kr		757,512 kr		789,075 kr		789,075 kr		789,075 kr		5,334,147 kr		252,504 kr

		Oskarhamn, del		2,563				58,949 kr		58,949 kr		61,512 kr		61,512 kr		64,075 kr		64,075 kr		64,075 kr		433,147 kr		20,504 kr

		Vetlanda		27,502				632,546 kr		632,546 kr		660,048 kr		660,048 kr		687,550 kr		687,550 kr		687,550 kr		4,647,838 kr		220,016 kr

		Vimmerby		15,672				360,456 kr		360,456 kr		376,128 kr		376,128 kr		391,800 kr		391,800 kr		391,800 kr		2,648,568 kr		125,376 kr

		Ydre		3,726				85,698 kr		85,698 kr		89,424 kr		89,424 kr		93,150 kr		93,150 kr		93,150 kr		629,694 kr		29,808 kr

		Kinda		9,991				229,793 kr		229,793 kr		239,784 kr		239,784 kr		249,775 kr		249,775 kr		249,775 kr		1,688,479 kr		79,928 kr



		Summa		135,464				3,115,672 kr		3,115,672 kr		3,251,136 kr		3,251,136 kr		3,386,600 kr		3,386,600 kr		3,386,600 kr		22,893,416 kr		1,083,712 kr

														Fast 23kr/inv		Diff

				Övrigt offentligt stöd								22,893,416 kr		15,578,360 kr		7,315,056 kr



				Finansiering 33 % ger beloppet från SJV								69,373,988 kr		47,207,152 kr		22,166,836 kr		Den viktiga summan att utgå ifrån



				Till driften 25%								17,343,497 kr		11,801,788 kr		5,541,709 kr



				Fördelat per 		7		år				2,477,642 kr		2,360,358 kr		117,284 kr





Driften

		Sammanställning av driften

		Personal		Tjänst		Belopp		Per år

		Verksamhetsledare		1		50,000 kr		610,000 kr

		Ekonomi		0.5		41,000 kr		250,100 kr

		Administratör		0.5		40,000 kr		244,000 kr



		Lag

		Ordförandes arvode		1		55,000 kr		55,000 kr

		Antal möten		10

		Antal ledamöter		14

		Arvodering				1,500 kr		210,000 kr



		Beredning

		Antal möten		20

		Antal ledamöter		3

		Arvodering				1,500 kr		90,000 kr





		Summa personal						1,459,100 kr

		Schablon personal				44.31%		646,527 kr

		Indirekt kostnader				15.00%		315,844 kr

		Övriga kostnader

		Revision						0 kr



		Totalsumma driften						2,421,471 kr

		Totalkostnad under		7		år		16,950,299 kr

		Till driften enligt förslag sida 1						0 kr





SJV

				Önskemål om budget		Övrigt offentligt stöd		EU + nationellt anslag

		Leaderområde		Total budget 2023-2027		Varav ÖOS (33%)		Varav EU+nationell

		Astrid Lindgrens Hembygd		47,000,000		15,510,000		31,490,000
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Så här ser styrelsen ut just nu. 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-07-14 

Referens 
KS 2022/270 050   

 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
Joakim Ekström 
+46381661226 
joakim.ekstrom@ydre.se 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Priser detaljplanerade tomter 

Förslag till beslut 
1. Beslut att upphäva tidigare beslut Ks 2013-06-10 §74 om att 

obebyggda granntomter får säljas utan krav på byggnation för 
sammanläggning med befintlig fastighet. 

2. Beslut att upphäva tidigare beslut Ks2008-11-24 §46 om att 
villatomter som kommunen äger under vissa villkor ska säljas för 1 
krona styck. 

3. Besluta att sälja detaljplanerade tomter i kommunen till 
marknadsmässigt pris i intervallet 150 000 kr – 250 000 kr. 

4. Besluta att endast sälja detaljplanerade tomter med krav att 
byggnation påbörjas inom två år. 

Sammanfattning av ärendet 
Ydre kommun har idag ett 50-tal detaljplanerade tomter tillgängliga till 
försäljning i Hestra, Österbymo, Asby och Rydsnäs. Dessa tomter är 
förberedda för anslutning till VA, el och bredband. Enligt tidigare beslut kan 
dessa tomter antingen säljas för 1kr med krav att byggnation påbörjas inom 
två år, eller för 25 kr/kvm för sammanläggning med befintlig tomt utan krav 
på byggnation. 

Arbete pågår nu med slyröjning och mäklare för att göra flera av dessa 
tomter mer attraktiva för försäljning. Erfarenheten är också att det är 
attraktivare att erbjuda tomter där anslutning till VA, el och bredband ingår. 
Därför föreslås en ändrad prissättning som utgår från ett lägsta pris som 
motsvarar anslutningsavgifterna och möjlighet till ett något högre pris för 
tomter i särskilt attraktiva lägen. För att prioritera nyinflyttning och 
byggnation i Ydre föreslås också att tidigare beslut om att sälja 
detaljplanerade tomter för sammanläggning upphävs. 

Syfte/önskad effekt 
Öka försäljningen av byggklara tomter i Ydre kommun, och stödja 
nybyggnation i kommunen. 

Finansiering/ekonomiska konsekvenser 
Då det i huvudsak är en växling mellan avgifter och försäljningspris uppstår 
ingen betydande ekonomisk konsekvens. 
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Ydre kommun 
 

Datum 
2022-07-14 

 

KS 2022/270 050 
Sida 
 

Berörda 
Samhällsbyggnadskontoret 

Tekniska kontoret 

Samråd 
Tekniska kontoret, Pär Hellman 

Avstämning vision/mål/planer/policy 
Mål om ökat byggande i Ydre kommun 

Beslutsunderlag 
Denna tjänsteskrivelse 

 

Joakim Ekström 
Samhällsbyggnadschef  

Beslutet skickas till 
Akten 

Samhällsbyggnadschef 

Teknisk chef 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-08-24 

Referens 
KS 2022/252 Kod   

 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
Joakim Ekström 
+46381661226 
joakim.ekstrom@ydre.se 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Utvidgning av naturreservat Börshults lövskog - remiss 

Förslag till beslut 
Besluta om besvara remiss enligt denna tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen översänder förslag till beslut om utvidgning av 
naturreservatet Börshults lövskog i Ydre kommun och komplettering av 
syfte, skäl och föreskrifter samt fastställande av skötselplan och namn för 
naturreservatet. 

Ydre kommun har i samband med detta beretts tillfälle att inkomma med 
synpunkter på skötselplanen. 

Ydre kommun har inget att erinra om varken utvidgningen eller skötselplan. 

Syfte/önskad effekt 
Utvidgning av naturreservat Börshults lövskog 

Beslutsunderlag 
Denna tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut om utvidgning av naturreservat Börshults lövskog samt 
skötselplan 

 

Joakim Ekström 
Samhällsbyggnadschef  

Beslutet skickas till 
Akten 

Skriv text här 
Ange här vilka intressenter som bör ta del av beslutet. 
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Enheten för naturskydd 

 
 

Remiss 
2022-06-16 
 
 

 
 

sid 1 (2) 
511-16311-19 

 

 

Remiss av förslag till utvidgning av 
naturreservatet Börshults lövskog i Ydre 
kommun, Östergötlands län 
 
Länsstyrelsen översänder förslag till beslut om utvidgning av naturreservatet 
Börshults lövskog i Ydre kommun och komplettering av syfte, skäl och föreskrifter 
samt fastställande av skötselplan och namn för naturreservatet.  

Svensbo lövskog, som naturreservatet Börshults lövskog utvidgas med, är en av de 
finaste lövängsresterna i Sommentrakten och saknar med sin storlek motsvarighet i 
södra Östergötland. I området finns en kontinuitet av äldre lövträd som ek, ask, lind 
och alm. Området har mycket stora naturvärden knutna till bland annat 
kryptogamfloran och insektsfaunan. När nu hela området från Börshult och ner till 
Sommen skyddas som naturreservat föreslås namnet på hela naturreservatet bli 
Svensbo lövskog.  

Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslag till beslut och skötselplan. 
Eventuella synpunkter ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 31 augusti 
2022 för att kunna tas hänsyn till. 

Markägare och sakägare föreläggs att inom en månad yttra sig över förslaget till 
beslut om naturreservat. Detta enligt § 24 Förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken. Mottagare som enligt sändlistan är sakägare 
delges förslaget till beslut och får ett delgivningskvitto tillsammans med förslaget. 
Delgivningskvittot ska undertecknas och skickas till Länsstyrelsen 
snarast möjligt. Syftet är att Länsstyrelsen ska veta att ni nåtts av informationen. 
Ni kan utöver det skicka ett yttrande om ni vill och har synpunkter, men det är inte 
något krav. 

När Länsstyrelsen fattat beslut om utvidgning av naturreservatet kommer det att 
kungöras i ortstidningarna. 

Yttrandet ska märkas med diarienummer och gärna reservatsnamn och skickas per e-post 
eller brev till: 
ostergotland@lansstyrelsen.se  

Enheten för naturskydd 
Länsstyrelsen Östergötland 
581 86 Linköping 
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Har du frågor är du välkommen att kontakta: 

Linnea Holmstrand på telefonnummer 010-223 53 88 eller via e-post 
linnea.holmstrand@lansstyrelsen.se 

De som medverkat i beslutet 
För remissutskicket står naturvårdshandläggare Linnea Holmstrand med medverkan 
av naturvårdshandläggare Jens Johannesson. 

 

Denna remiss har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 
Så här hanterar vi dina personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

 

Bilagor 
1. Förslag till beslut om utvidgning av naturreservatet Börshults lövskog i Ydre 

kommun och komplettering av syfte, skäl och föreskrifter samt fastställande 
av skötselplan och namn för naturreservatet 
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POSTADRESS: 

581 86 LINKÖPING 
BESÖKSADRESS: 

Östgötagatan 3 
TELEFON: 

010-223 50 00 
TELEFAX: 

013-10 13 81 

E-POST: 

ostergotland@lansstyrelsen.se 

WEBBPLATS: 

www.lansstyrelsen.se/ostergotland 

ORGANISATIONSNUMMER: 

202100-2270 

 

 

 

 

 
 

Förslag till beslut 

 
 

sid 1 (10) 
2022-06-16 
 

511-16311-19 
  

    

 

Förslag till Utvidgning av naturreservatet Börshults 
lövskog i Ydre kommun och komplettering av syfte, 
skäl och föreskrifter samt fastställande av 
skötselplan och namn för naturreservatet 

Länsstyrelsen Östergötlands beslut 
Länsstyrelsen utvidgar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken naturreservatet Börshults lövskog. 
Naturreservatets gräns är markerad på bifogad karta, bilaga 1. Syfte, skäl och föreskrifter som 
anges i beslutet om bildande av naturreservatet Börshults lövskog 18 april 2013 (diarienummer 
511-7206-11) ska gälla också inom det utvidgade naturreservatet.  
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken att fastställa bifogad skötselplan för naturreservatet. Tidigare skötselplan 
(beslutad 18 april 2013) upphör att gälla då detta beslut vinner laga kraft. 

Naturreservatets namn ska vara Svensbo lövskog. 

Beslutet riktar sig till allmänheten samt var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild 
rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom reservatsområdet. 

Komplettering av tidigare beslut: 

Reservatets syfte enligt gällande beslut 2013-04-18, ska kompletteras med de skrivningar som 
anges med kursiv text nedan: 

Syftet med naturreservat Svensbo lövskog är att bevara biologisk mångfald i form av en 
ädellövskog dominerad av ek, ask, lind och alm med inslag av andra ädellövträd samt björk 
och asp och ett rikligt inslag av hassel. Gamla träd, hasselbuskar och död ved är viktiga 
strukturer liksom framträngande grundvatten. Karaktäristiska arter för gamla lövskogar i 
allmänhet och hotade, sällsynta och hänsynskrävande arter i synnerhet ska bevaras. Med 
hänsyn till naturmiljön ska området även vara tillgängligt för friluftslivet. 

Syftet ska nås genom att naturreservatet undantas från skogsbruk och åtgärder som kan 
påverka områdets hydrologi. Åtgärder för att friställa och gynna lövträd, tall och hassel 
från uppväxande gran och andra trädslag kan bli aktuellt liksom eventuellt hamling och 
bete. För att nå syftet för friluftslivet finns behov av en mindre parkeringsyta, information och 
eventuellt en vandringsslinga, rastbord, eldplats och vindskydd. 

B. För att tillgodose syftet med reservatet förpliktar Länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 6 § 
miljöbalken ägare, att utan ytterligare ersättning, och innehavare av särskild rätt till 
fastigheterna, att tåla att följande åtgärder utöver vad som anges under B i reservatsbeslut från 
18 april 2013, ska gälla inom naturreservatet: 
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Förslag till beslut 

 
 

sid 2 (10) 
2022-06-16 
 

511-16311-19 
  

5. naturvårdande skötsel genom friställning av vidgreniga och ljusgynnade träd, fällning 
av yngre barrträd för att gynna successioner av lövträd samt hamling av lövträd; 

6. uppsättning av mulmholkar och veteranisering för att överbrygga generationsglapp 
hos grova ädellövträd; 

7. återställning av hydrologi i dikningspåverkade delar; 

8. bekämpning eller borttagande av för området invasiva eller främmande arter; 

9. borttagande av hela eller delar av träd eller buskar som kan medföra skada på väg, 
ledning, byggnad, tomt, kulturlämning, anläggning eller anordning; 

 

Föreskrift B2 och B3 ska ha följande lydelse i hela naturreservatet: 

• skötsel i form av borttagande av gran i liten skala, fällning av enstaka träd för att 
tydliggöra och bevara forn- och kulturlämningar, om behov uppstår samt eventuellt 
bete; 

• iordningställande av parkeringsplats, informationstavlor, vandringsled, rastbord, 
eldplats och vindskydd; 

 

Länsstyrelsen beslutar också att följande nya lydelse ska gälla: 

Ovanstående föreskrifter under A och C utgör inte hinder för förvaltaren av naturreservatet, 
eller den som förvaltaren utser, att utföra de åtgärder som behövs för reservatets vård, skötsel, 
uppföljning eller dokumentation av växt- och djurliv samt mark- och vattenförhållanden eller 
åtgärder för friluftslivets behov och som framgår av B-föreskrifterna för att tillgodose syftet 
med naturreservatet.  

Föreskrifterna under C ska inte utgöra hinder för att insamla enstaka individer/exemplar av 
ryggradslösa djur eller kryptogamer för artbestämning.  

Föreskrifterna under A ska inte utgöra hinder för körning på befintliga vägar inom 
naturreservatet och som framgår av beslutskartan, bilaga 1.  

Föreskrifterna ska inte heller utgöra hinder för nyttjande och skötsel av befintliga nuvarande 
anläggningar enligt servitut och avtal så som;  

• Underhåll och nyttjande av befintliga vägar. Vägar får underhållas så att de motsvarar 
ursprunglig funktion/standard. Exempelvis att fylla på grus, att ta bort mindre sly och 
mindre grenar som växer in över vägen samt att hålla efter lågt växande sly i dikesren 
och klippa gräsytan i mitten av vägarna. Träd och grenar som faller från 
naturreservatet över vägområde får kapas och läggas inom naturreservatsområdet. 
Träd som riskerar att falla från naturreservatet, över vägarna eller byggnader, får efter 
avstämning med förvaltaren fällas och placeras inom naturreservatet. Delar av grenar 
och toppar av träd och buskar som lutar över vägarna får kapas efter avstämning med 
förvaltaren.  
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• Underhåll av befintliga luftledningar med ledningsgator efter avstämning med 
förvaltaren. 

• Underhåll av befintlig sjöbod och brygga vid Svensbo. 

• Underhåll av befintlig vatten- och avloppsledning tillhörande Brevik 2:3, 
Officialservitut 05-TOR-425.2  

• Underhåll av befintlig gångväg och parkering tillhörande Brevik 2:4, Officialservitut 
05-TOR-427.1 respektive 05-TOR-427.3  

• Underhåll av befintlig mindre parkeringsyta tillhörande Brevik 2:4. 

Föreskrifterna ska inte heller utgöra hinder för underhåll av en mindre yta för ilägg och upptag 
av båtar strax öster om Brevik 2:3. Vidare ska föreskrifterna inte heller utgöra hinder för 
körning vid iläggning av båtar vid iläggsplatsen eller att ett par båtar tillhörande nuvarande 
ägaren till Brevik 2:3 läggs upp i nära anslutning till fastigheten Brevik 2:3. Undantagen från 
föreskrifterna i detta stycke upphör att gälla när fastigheten Brevik 2:3 byter ägare.  

Föreskrifterna ska inte heller utgöra hinder för skötsel av mindre yta gräsmatta och staket i 
norra kanten av fastigheten Brevik 2:4. Undantagen från föreskrifterna i detta stycke upphör 
att gälla när fastigheten Brevik 2:4 byter ägare och staketet ska då flyttas till fastighetsgräns 
tillika gräns för naturreservatet. 

En sammanfattning av syfte och de föreskrifter som efter detta beslut ska gälla för hela 
reservatet ges i bilaga 3. 

Skäl för beslutet 
Svensbo lövskog, som naturreservatet Börshults lövskog utvidgas med, är en av de finaste 
lövängsresterna i Sommentrakten och saknar med sin storlek motsvarighet i södra 
Östergötland. I området finns en kontinuitet av äldre lövträd som ek, ask, lind och alm. Här 
finns också gott om gamla träd av asp och lönn. Förekomsten av död lövved är stor och i 
buskskiktet finns mycket gammal hassel och ett flertal andra buskarter. När nu hela området 
från Börshult och ner till Sommen skyddas som naturreservat föreslås namnet på hela 
naturreservatet bli Svensbo lövskog.  

Området har mycket stora naturvärden knutna till kryptogamfloran och insektsfaunan. Här 
finns bland annat de rödlistade lavarna ekspiklav, puderfläck, guldropplav, blyertslav, 
klosterlav, skuggorangelav, almlav, blek kraterlav och brunskaftad blekspik. I den rika 
svampfloran märks bland annat de rödlistade arterna stor tratticka och kandelabersvamp. 
Insektsfaunan är mycket rik med hela 136 funna skalbaggsarter, varav flera är indikatorarter 
för värdefulla lövskogar.  

Området hyser även en mycket rik och värdefull kärlväxtflora samt har mycket stora 
ornitologiska värden då det bland annat är en mycket lämplig lokal för vitryggig hackspett.  

Svensbo lövskog har fått högsta naturvärdesklass i Ydre kommuns naturvårdsprogram. Större 
delen av området är utpekat som en skoglig nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Området ingår 
även som en del i riksintresset för naturvård NE 42 Sommen och riksintresset för friluftsliv FE 
02 Sommen.  
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Området är även intressant för friluftslivet genom att det är naturskönt och innehåller 
intressant kulturmiljö i form av lämningar efter Börshults tegelbruk. Området nyttjas 
sporadiskt för guidade turer, till exempel gökotta, och den vedeldade ångbåten S/S Boxholm II 
lägger till vid bryggan i Svensbo på vissa turer. Östgötaleden som går runt hela Torpön 
passerar på grusvägen vid gården Börshult och planeras att även ledas in i reservatet. Genom 
Svensbo lövskog leder redan idag en stig som markerats och underhållits av Boxholm skogar 
AB.  

Området ligger inom trakt för värdefulla lövskogar vilket innebär goda chanser för överlevnad 
och nyetablering/ återetablering av naturskogskrävande arter. För att naturvärdena ska bestå 
och utvecklas bör området undantas från skogsbruk och skötas så att lövskogsvärden med 
många gamla träd gynnas medan delar av övrig skog lämnas i huvudsak för fri utveckling. 
Områdets naturvärden, storlek och placering i landskapet bidrar till Länsstyrelsens bedömning 
att det är högprioriterat för områdesskydd enligt den nationella och regionala strategin för 
områdesskydd i skog. Föreskrifterna är anpassade till reservatets syften och värden. De är 
främst avsedda att bevara lövskogen och de strukturer och arter som hör till dess biotoper. 
 

Lämplig användning av markområde 
Enligt 1 kap. 1 § miljöbalken ska densamma tillämpas så att bland annat värdefulla natur- och 
kulturmiljöer skyddas och vårdas och den biologiska mångfalden bevaras. 

Länsstyrelsen har, i enlighet med 3 kap. miljöbalken, prövat och funnit att utvidgningen av 
naturreservatet Börshults lövskog med namnbyte till Svensbo lövskog är förenligt med en, från 
allmän synpunkt, lämplig användning av markområdet och att beslutet, i enlighet med 7 kap. 8 
§ miljöbalken, inte strider mot en detaljplan eller områdesbestämmelser. 

 

Intresseprövning 
Länsstyrelsen har i enlighet med 7 kap. 25 § miljöbalken prövat och funnit att utvidgningen av 
naturreservatet Börshults lövskog med namnbyte till Svensbo lövskog inte går längre i 
inskränkning av enskilds rätt att använda mark och vatten, än vad som krävs för att syftet med 
skyddet ska tillgodoses. 

 

Konsekvensutredning av påverkan av beslutet på 
allemansrätten 
Länsstyrelsen ska enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning, i 
den omfattning det behövs göra en konsekvensutredning av hur allemansrätten påverkas 
genom beslutet om naturreservat. Länsstyrelsen gör bedömningen att allemansrätten inte 
väsentligen påverkas av beslutet. 
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Agenda 2030, miljökvalitetsmål och ekosystemtjänster 
Utvidgningen av Börshults lövskog är en del av uppfyllandet av Agenda 2030 (mål 13 – 
Bekämpa klimatförändringarna; mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald) och av 
miljökvalitetsmålen ”Levande skogar” och ”Ett rikt växt och djurliv” om vilket Sveriges riksdag 
och regering beslutat.  

Länsstyrelsen bedömer att utvidgningen av naturreservatet Börshults lövskog bidrar med flera 
olika ekosystemtjänster tack vare bevarande av biologisk mångfald och varierande miljöer med 
ett antal strukturer, som är basen för många ekosystemtjänster. Skogsmiljöerna fungerar som 
livsmiljö men även som en form av klimatanläggning och reningsverk. De olika livsmiljöerna 
fyller funktioner som lek- bo-, skydds- och rastplatser. Bevarandet av en variation av 
livsmiljöer och en hög biologisk mångfald bidrar till ett landskap som är generellt bättre rustat 
för klimatförändringar. 

 

Ärendets handläggning 
Dokumentation 
De mycket höga naturvärdena inom området dokumenterades bland annat i samband med 
Skogsstyrelsen inventering av nyckelbiotoper år 1996 och Länsstyrelsens inventering på 
fastigheten år 2006. Även långt tidigare hade områdets naturvärden uppmärksammats bland 
annat vid kommunal naturvårdsplanering (Naturvårdsprogram: Svensbo lövskog och Sveriges 
grövsta alm nr 0512545) och i ”Natur- & kulturmiljöer i Östergötland” år 1983 samt år 1993 i 
en inventering av tidigare vitryggsskogar vid Sommen (Översiktlig inventering av 
kryptogamer i lövbestånd runt Sommen och Åtvidaberg av Leif Andersson). Redan innan 
reservatsbildningen inleddes hade området avsatts som ett internt reservat av markägaren i 
syfte att bevara en artrik lövskog.  

Reservatsbildning 
Området avgränsades och värderades i samråd med berörd markägare under perioden 2017–
2020. Den 20 juli 2021 slöts ett avtal om intrångsersättning med markägaren för det intrång 
som reservatsföreskrifterna kommer att innebära. Skogsstyrelsen har under år 2021 mätt 
gränsen för naturreservatet som sedan markerats av Länsstyrelsens reservatsförvaltare.  

Remissyttranden 
 
Länsstyrelsens avvägning med avseende på remissyttranden 
 

Övrigt 
Strandskydd 
Större delen av reservatet är beläget inom område där beslut om utvidgat strandskydd gäller 
enligt Länsstyrelsens beslut dnr 511-3556-12 (”Beslut om utvidgat strandskydd vid sjön 
Sommen i Ydre kommun”, 2012-12-13) med stöd av 7 kap. miljöbalken. 
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Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

Bilagor 
1. Beslutskarta 
2. Sändlista 
3. Sammanställning syfte och föreskrifter 
4. Skötselplan 
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Bilaga 1. Beslutskarta 

Karta tillhörande Länsstyrelsens förslag till beslut för Svensbo lövskogs naturreservat beslutat 
2022-10-10. Objektsnummer (NVR-id) 2032449, dnr 511-16311-19.   
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Bilaga 2. Sändlista 
 
Boxholm skogar AB, Disponentvägen 1, 59 571 Boxholm + dk 

Torsten Arvid Lennart Nilsson Spelmansgatan 38, 37 149 Karlskrona + dk 

Marita Agneta Margareta och Kjell Erik Fogelin Trädgårdsgatan 6, 59 931 Ödeshög + dk 

Jan Håkan Ferm Brevik Svensbo 1, 57 394 Ydre + dk 

Lars Robert Ferm, Forsgatan 3 K, 57 331 Tranås + dk 

Claesson, Marita Christina och Gunnar, Bockhornsvägen 7 lgh 1503, 582 32 Linköping 

Riksantikvarieämbetet (registrator@raa.se)  

Sveriges geologiska undersökning (sgu@sgu.se)  

Skogsstyrelsen (skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se)  

Ydre kommun (ydre.kommun@ydre.se)  

Naturskyddsföreningen Kinda-Ydre (kinda.ydre@naturskyddsforeningen.se)  

Torpöns Hembygdsförening, Per Sandstedt (parsandstedt@gmail.com)  
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Bilaga 3. Sammanställning syfte och föreskrifter 
 

Syftet med reservatet  

Syftet med naturreservat Svensbo lövskog är att bevara biologisk mångfald i form av en 
ädellövskog dominerad av ek, ask, lind och alm med inslag av andra ädellövträd samt björk och 
asp och ett rikligt inslag av hassel. Gamla träd, hasselbuskar och död ved är viktiga strukturer 
liksom framträngande grundvatten. Karaktäristiska arter för gamla lövskogar i allmänhet och 
hotade, sällsynta och hänsynskrävande arter i synnerhet ska bevaras. Med hänsyn till 
naturmiljön ska området även vara tillgängligt för friluftslivet. 

Syftet ska nås genom att naturreservatet undantas från skogsbruk och åtgärder som kan 
påverka områdets hydrologi. Åtgärder för att friställa och gynna lövträd, tall och hassel från 
uppväxande gran och andra trädslag kan bli aktuellt liksom eventuellt hamling och bete. För 
att nå syftet för friluftslivet finns behov av en mindre parkeringsyta, information och eventuellt 
en vandringsslinga, rastbord, eldplats och vindskydd. 

 

Föreskrifter 

A. Med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken, om inskränkningar i rätten att använda mark- och 
vattenområden inom reservatet, är det, utöver vad som annars gäller, inte tillåtet att: 

1. bedriva täkt, gräva, schakta, spränga, borra, utfylla, plöja eller utföra annan mekanisk 
markbearbetning; 

2. uppföra byggnad eller annan anläggning såsom mast, vindkraftverk eller ytterligare luft- 
eller markledning; 

3. anlägga väg, campingplats eller uppställningsplats för fordon, båtar eller andra farkoster; 

framföra motordrivet fordon. Undantag gäller för älgdragare vid uttransport av fällt vilt; 

5. anordna motor- eller skyttebana för övning eller tävling; 

6. gräva upp växter; 

7. tillföra växtnäringsämnen eller jordförbättringsmedel, använda kemiska eller biologiska 
bekämpningsmedel, tillföra kalk eller andra mineralämnen; 

8. avverka, gallra, röja, så, plantera, markbereda eller utföra annan skogsbruksåtgärd eller på 
annat sätt skada levande eller döda träd och buskar; 

9. ta bort eller upparbeta dött träd eller delar av träd eller vindfälle; 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B. För att tillgodose syftet med reservatet förpliktar Länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 6 § 
miljöbalken ägare, att utan ytterligare ersättning, och innehavare av särskild rätt till 
fastigheterna tåla att följande åtgärder vidtas inom reservatet: 

125



 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

Förslag till beslut 

 
 

sid 10 (10) 
2022-06-16 
 

511-16311-19 
  

1. utmärkning av, och information om, reservatet; 

2. skötsel i form av borttagande av gran i liten skala, fällning av enstaka träd för att tydliggöra 
och bevara forn- och kulturlämningar, om behov uppstår samt eventuellt bete; 

3. iordningställande av parkeringsplats, informationstavlor, vandringsled, rastbord, eldplats 
och vindskydd; 

4. undersökningar av växt- och djurlivet och andra naturförhållanden genomförs som ett led i 
uppföljningen av syfte och mål med reservatet; 

5. naturvårdande skötsel genom friställning av vidgreniga och ljusgynnade träd, fällning av 
yngre barrträd för att gynna successioner av lövträd samt hamling av lövträd; 

6.uppsättning av mulmholkar och veteranisering för att överbrygga generationsglapp hos 
grova ädellövträd; 

7. återställning av hydrologi i dikningspåverkade delar; 

8. bekämpning eller borttagande av för området invasiva eller främmande arter; 

9. borttagande av hela eller delar av träd eller buskar som kan medföra skada på väg, ledning, 
byggnad, tomt, kulturlämning, anläggning eller anordning; 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

C. Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken, föreskriver Länsstyrelsen om rätten att färdas och 
vistas inom reservatet, att det utöver vad som annars gäller, inte är tillåtet att: 

1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, spränga, gräva, rista, 
hacka eller måla; 

2. samla ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar; 

3. störa djurlivet genom att t ex klättra i boträd eller samla ryggradslösa djur med undantag av 
enstaka individer för artbestämning i vetenskapligt syfte; 

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd 

4. anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet; 

5. utföra sådan vetenskaplig undersökning eller enstaka studie som kan leda till skada eller 
annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet; 
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Dnr 511-16311-2019 
 

Förslag till skötselplan för naturreservatet 
Svensbo lövskog  
FASTSTÄLLD 2022–10–10   
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 SVENSBO LÖVSKOGS NATURRESERVAT   
 

 

I naturreservatet finns lämningar efter Börshults tegelbruk. Fotografiet visar resterna efter det stora 
lerschaktet där leran till teglet togs ifrån. Lövskogen har nu krupit in från kanterna men lämningen är 
fortfarande väl synlig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meddelande  Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn bör göras senast  
inom 10 år för att bedöma behovet av revidering.  
Skötselplanen har upprättats av Länsstyrelsen 2022. Planförfattare har varit Jens 
Johannesson & Linnea Holmstrand. 

Referens  Länsstyrelsen Östergötland, Naturskyddsenheten, Skötselplan för naturreservatet Svensbo.  

Kontaktperson  Linnea Holmstrand Länsstyrelsen Östergötland 
 

Webbplats www.lansstyrelsen.se/ostergotland 

Fotografier  Linnea Holmstrand, Jens Johannesson, Sara Strandberg & Nathalie Bjällerhag. Omslaget 
visar ekskogen med hassel ”Börshults lövskog”inom skötselområde 1.  

Kartmaterial  Lantmäteriet 

  
 Länsstyrelsen Östergötland 2022 
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ALLMÄN BESKRIVNING 

Administrativa data om naturreservatet 
 

Reservatets namn Svenbo lövskogs naturreservat 
NVR-id 2032449 
Beslutsdatum 2013-04-18, utvidgat 2022-10-10 
Län Östergötland 
Kommun Ydre 
Areal Total areal: 33 hektar  

Land: 
Vatten: 
Produktiv skog:                                          

30,6 hektar 
2,4 hektar 

29,9 hektar 

 

Natura 2000-naturtyper 9160 *Näringsrik ekskog                               14,5 hektar 
9020 *Nordlig ädellövskog                            14,0 hektar 
*) = Prioriterad art eller naturtyp i EU:s Natura 2000-
bevarandearbete 

Prioriterade bevarandevärden  

Naturtyper: Näringsrik ekskog, Nordlig ädellövskog, Taiga 

Arter/grupper: Mossflora, lavflora, svampflora, kärlväxtflora, insektsfauna, 
fågelfauna. 

Strukturer/funktioner: 

Kulturmiljöer: 

 

 

Friluftsliv: 

Gamla löv- och barrträd, hassel, död ved, ytligt grundvatten.  

Lämningar efter Börshults tegelbruk. Flera spår av gammalt 
brukande i odlingslandskapet som rösen och hamlade träd.  

Upplevelse av ett mycket naturskönt område med vårflora, 
fågelliv och en mångfald av arter i gamla lövskogar. 

Fastigheter Börshult 1:6 och Brevik 1:24 
Förvaltare Länsstyrelsen Östergötland 
Lägesbeskrivning Svensbo lövskogs naturreservat är beläget på norra sidan av 

Torpön som ligger i sjön Sommen.   
Vägbeskrivning Åk till Torpön från Blåvik eller Hestra/Österbymo. Sväng av 

mot Börshult. Vägen passerar mellan reservatets delområden. 
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Syfte, föreskrifter och skäl för beslut 
Syfte, föreskrifter och skäl för beslut ingår i beslutet om naturreservatet Svensbo lövskog. Syftet 
finns även nedan i skötselplanens Plandel.  

Beskrivning av reservatet 

Översiktlig beskrivning 

Figur 1. På norra sidan av Torpön vid Sommens strand i Ydre kommun ligger Svensbo naturreservat. 
Området är på drygt 33 hektar och kan nås både från landsvägen och sjösidan. 
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Naturreservatet Svensbo lövskog ligger vid Sommens strand på norra sidan av Torpön i en trakt 
som är ett storkuperat sprickdalslandskap i södra Östergötland. Landskapet präglas av 
tallskogsdominerade höjder, bördiga granskogssluttningar och små odlingslandskap såväl på de 
högsta höjderna som i de lite större dalgångarna. Kring Sommen finns ett för länet ovanligt stort 
inslag av ek, övriga ädellövträd samt asp i före detta lövängsmiljöer och till dessa trädslag är 
även en artrik flora och fauna knuten. 

Svensbo lövskog är ett vidsträckt, vildvuxet och mycket naturskönt lövskogsområde som 
sträcker sig ned i sluttningen mot sjön. Området hyser en intressant och artrik lundflora och 
andra arter av växter och djur knutna till gamla lövskogsmiljöer.  

Här finns kontinuitet av äldre lövträd som ask, lind och alm. Även gamla aspar, björkar, ekar 
och lönnar finns det gott om. Under träden växer mycket hassel och andra buskarter, såsom 
måbär och tibast. Området består till stora delar av gamla lövängar som vuxit igen. Här har man 
en gång i tiden skördat sitt vinterfoder mellan träden, som till stor del hamlades. Detta kan man 
ännu se spår efter på en del träd, särskilt ett antal riktigt gamla lindar i den norra delen.  

Lövskogen vid Börshult i den södra delen, som varit skyddat som naturreservat sedan år 2013, 
domineras av 100-årig ek med varierande innehåll av hassel som ibland blir dominerande. I 
övre delen finns källor (framträngande grundvatten) vars vatten silar norrut över sluttningen. 
En rik ytblockighet med upp till cirka 0,5 meter stora stenar präglar området. Lövskogen i den 
norra delen av naturreservatet, mellan Sjöarp i väster och Svensbo i öster, har fler äldre träd, en 
större mångfald i trädskiktet och mer död ved. Området domineras i stora delar av en varierad 
ädellövskog där ek, alm, ask och lind ofta samsas sida vid sida med asp och björk på bitvis 
mycket blockig mark. Stränderna är mestadels steniga men i anslutning till ångbåtsbryggan i 
öster finns en mindre sandstrand.  

Mångfalden av lövträd, många av dem gamla, bjuder på en fantastiskt artrik lavflora med 
sällsynta arter. Här finns till exempel den mycket ovanliga puderfläcken. Bland andra sällsynta 
lavar som återfinns här kan nämnas almlav och blek kraterlav. På de gamla trädstammarna trivs 
en mängd moss- och vedsvampsarter. Även mångfalden av insekter är imponerande. Vid en 
inventering av skogen har 136 arter av skalbaggar hittats men troligen finns många fler att finna. 
Flera av de funna arterna, till exempel albrunbagge, klubbhornsbagge och skeppvarvsfluga, är 
indikatorarter på värdefull lövskog. Fågellivet är även det rikt.  

Den bördiga moränen i området tycks ha ett visst kalkinnehåll som tillsammans med 
markvattnet ger förutsättningar för en rik flora. Här trivs bland annat en ymnig vårflora med rik 
förekomst av lungört och tandrot, även desmeknopp, vårärt, vätterros, myska och ormbär kan 
man hitta här. 

Svensbo lövskog har fått högsta naturvärdesklass i Ydre kommuns naturvårdsprogram. Större 
delen av området är utpekat som en skoglig nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Området ingår även 
som en del i riksintresset för naturvård NE 42 Sommen och riksintresset för friluftsliv FE 02 
Sommen.  

Området har tidigt uppmärksammats för sina höga naturvärden och som ett tidigare tillhåll för 
den stam av vitryggig hackspett som fanns vid Sommen till 1980-talet. Områdets 
kryptogamflora (lavar och mossor) inventerades år 1993 inom ramen för en större inventering 
av före detta vitryggsområden kring Sommen (Länsstyrelsens rapport 1994:5) och även senare 
under år 2006 i samband med Länsstyrelsens kartläggning av naturvärden i området. I ”Natur- 
& kulturmiljöer i Östergötland” (N61, Sjöarp) lyfts särskilt fram lövskogsområdets storlek som 
har få motsvarigheter utanför Östergötlands eklandskap.  
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Historisk och nuvarande markanvändning 

Figur 2. Häradskartan från cirka år 1860/70. Gröna områden är slåtterängar, gula är åkrar och vita är 
utmark. Ringar är marker dominerade av lövträd och stjärnor är dominerade av barrträd. 

Vid Svensbo har mänsklig aktivitet kunnat spåras så lång tillbaka som till stenåldern. Ett fynd av 
tre håleggade yxor intill huset vid Svensbo antyder att platsen nyttjades mycket tidigt som 
boplats. Häradskartan (Figur 2) visar i sin tur att större delen av naturreservatet brukades som 
äng och betesmark under 1800-talet. De gamla lövängarna har nu vuxit igen men en hel del 
äldre träd bär genom sina utbredda kronor vittnesbörd om ett öppnare landskap. I de 
nordligaste delarna av reservatet finns partier som är så blockrika och steniga att den enda 
fodertäkt som bedrivits sannolikt har varit lövtäkt. Detta framgår av att här står ett antal riktiga 
gamlingar av lind som visar spår av hamling.  

Stigen ned till Svensbo fanns redan då Häradskartan upprättades på 1860-talet medan stigen till 
huset vid Sjöarp hade en något annan sträckning. Vid stranden i norr fanns ett tegelbruk som 
det än idag finns synliga lämningar ifrån. Utöver Häradskartan finns en skifteskarta från 1875 

133



 SVENSBO LÖVSKOGS NATURRESERVAT  6 (35) 
 

med en noggrann skiftesindelning där de centrala delarna av dagens skog benämns som äng, 
hårdvall. Hela lövskogen ned till torpet Svensbo och vid tegelbruket tillhörde då Börshult eller 
”Bördshult”. Börshult var en tid en ganska stor gård, med mycket bördig jord. På 1400-talet 
stavades Börshult "Byrstinghult” som betyder borstig hane och syftar på vildsvin. Till gården 
hörde många torp och både bebyggelsen vid Svensbo och Sjöarp var backstugor tillhörande 
Börshult. Några mindre ytor som ingår i naturreservatet och som ligger intill Börshult, Svensbo 
och Sjöarp har tidigare brukats som åker och är eller har varit öppna fram till i ganska sen tid.  

Figur 4. Ekonomiska kartan från 1940-talet visar ett småbrutet landskap med åkrar rika på rösen och 
åkerholmar. Merparten av detta landskap är idag omvandlat till granskog men merparten av lövskogen 
i reservatet var även vid denna tid skogklädd, dock med ett delvis glesare trädskikt. 

Idag ägs lövskogen ned mot Sommen i norr av Boxholms skogar AB, eventuellt ända sedan en 
ägostyckning 1931. Bolaget har sedan lång tid tillbaka avsatt området som ett internt reservat i 
syfte att bevara en artrik lövskog.  

Gården Börshult och Börshults lövskog i reservatets södra del har varit i familjen Nilssons ägo 
sedan år 1957. Fastigheten bestod då av stora arealer hagmark som successivt planterades med 
gran. Reservatsområdet hade troligen börjat växa igen efter upphört ängsbruk redan i början av 
1900-talet. Markägaren har sedan plockat enstaka träd vilket kan förklara den rakstammiga och 
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välväxta ekskogen. I södra kanten finns enstaka hamlingsträd av lind och ask kvar, det är ganska 
troligt att det funnits betydligt fler hamlingsträd i 1800-talets löväng. 

Områdets bevarandevärden 

Biologiska bevarandevärden 

Vegetation och flora 
Svensbo lövskog är en av de finaste lövängsresterna i Sommentrakten och saknar med sin 
storlek motsvarighet i södra Östergötland. Det är ett varierat och mycket artrikt lövskogsområde 
med kontinuitet av äldre lövträd som ask, lind, ek och alm. Här finns också gott om gamla träd 
av asp, björk och lönn och en del hamlingspåverkade träd. Ställvis finns gott om äldre grova 
stammar och lågor och många träd är rikt bevuxna av tickor och flera sällsynta lavar. Hassel 
bildar buskskikt i stora delar av området men det finns också ett flertal andra buskarter.  

Markerna är genomgående av örttyp och fältskiktet har en typisk lundkaraktär där den mycket 
rika och värdefulla kärlväxtfloran uppvisar arter som trolldruva, desmeknopp, tandrot, 
underviol, vårärt, sårläka, storrams och lungört. Till vårfloran hör även exempelvis blåsippa, 
hässlebrodd och vårlök.  

Området har även mycket höga naturvärden knutna till kryptogamfloran där särskilt lavfloran 
är mycket artrik med en rad krävande lavar varav flera är rödlistade. Mest intressant är 
förekomsten av ekspiklav och den mycket sällsynta puderfläcken, men guldropplav, blyertslav, 
klosterlav, skuggorangelav, almlav, blek kraterlav och brunskaftad blekspik är även de sällsynta 
arter. 

Vedsvampsfloran är även den rik i skogsmiljöerna. På tall växer tallticka, på almgelésvampen 
svartöra, på asp barkticka, på ask fläckticka och den rödlistade arten gulfotshätta, på en grov 
liggande almstock påträffades den sällsynta och rödlistade stor tratticka. 

En del intressanta mossor hittar man också i området, på almar växer piskbaronmossa, 
grovbaronmossa, glansmossa och guldlockmossa, den senare och piskbaronmossa växer även på 
lönn ask och asp, på ask finns även porella. 

Insektsfaunan 
Svensbo lövskog är ett synnerligen värdefullt område ur entomologisk synvinkel. Insektsfaunan 
är mycket rik och intressant med ett stort antal sällsynta och skyddsvärda arter. Vid en 
skalbaggsinventering 1990 hittades 136 arter av skalbaggar i området men det finns säkerligen 
det mångdubbla att finna. Av dessa är 17 arter indikatorarter på värdefull lövskog. Huvuddelen 
av de skyddsvärda arterna i området är beroende av att kontinuerlig tillgång på död ved av olika 
grovlek och i olika nedbrytningsstadier finns tillgänglig. Den rika tillgången på svamp både som 
tickor, mögelsvampar, mycel och under bark är också viktig för många arter. Relativt få av 
lövskogens bark- och vedlevande skalbaggar är beroende av en viss trädart för sin utveckling 
men artrikedomen gynnas ändå av en hög mångfald i träd- och buskskiktet.  

Svartbaggen större svampklobagge, som lever i grova ihåliga lövträd, finns i området liksom den 
sällsynta korthornade ögonbaggen som föredrar svampig aspbark på grova lågor. Rikedomen på 
tickor och svampig bark visas också genom förekomsten av brunbaggarna punkterad brunbagge 
och bandad albrunbagge samt trädsvampbaggar ur släktet Triplax. Björkinslaget ger livsrum åt 
den bredhalsade varvsflugan och i lövträdsstubbar lever den sällsynta klubbhornsbaggen. 
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Fågelfaunan 
Den stora sammanhängande lövskogen är mycket värdefull för fåglar. Området är sedan tidigare 
känt för att ha mycket stora ornitologiska värden då det bland annat är en mycket lämplig lokal 
för vitryggig hackspett. Hela området innehåller ett mycket rikt fågelliv och är välbesökt av 
fågelskådare. Totalt är 55 taxa inrapporterade på artportalen. Mängden lövträd, död ved, 
hålträd, den rikliga undervegetationen och ett stort sammanhängande och nutida orört område 
bidrar troligtvis till många av dessa arter. Några exempel på arter som påträffas här är mindre 
hackspett (NT), spillkråka (NT), entita (NT), drillsnäppa (NT), svartvit flugsnappare (NT), 
grönfink (EN), grönsångare (NT), gulsparv (NT) och mindre flugsnappare. 

 
 

Många av naturreservatets arter gynnas av den stora mångfalden av äldre träd och buskar och den rika 
tillgången på död ved och i olika nedbrytningsstadier. 
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Tabell 1. Rödlistade arter, signalarter och naturvårdsarter. Kompletteras med livsmiljö för alla 
arter. 

____________________________________________________________ 
KÄRLVÄXTER VETENSKPLIGT NAMN KAT LIVSMILJÖ 
  
Backnejlika Dianthus deltoides 
Blodrot Potentilla erecta 
Blåsippa Hepatica nobilis 
Blåsuga Ajuga pyramidalis 
Bockrot Pimpinella saxifraga 
Brudborste Cirsium heterophyllum 
Bäckbräsma Cardamine amara 
Desmeknopp Adoxa moschatellina NT 
Gräsull Eriophorum latifolium 
Grönvit nattviol Platanthera chlorantha 
Gullklöver Trifolium aureum NT 
Gullviva Primula veris 
Gullpudra Chrysosplenium alternifolium 
Gulmåra Galium verum 
Hässlebrodd  Milium effusum 
Hässleklocka Campanula latifolia 
Kärrknipprot Epipactis palustris 
Liljekonvalj Convallaria majalis 
Myskmadra Galium odoratum 
Mörk lungört Pulmonaria obscura 
Ormbär Paris quadrifolia 
Prästkrage Leucanthemum vulgare 
Slåtterblomma Parnassia palustris 
Sommarfibbla Leontodon hispidus NT 
Stor blåklocka Campanula persicifolia 
Storrams Polygonatum multiflorum 
Svart trolldruva Actaea spicata 
Sårläka Sanicula europaea 
Tandrot Cardamine bulbifera 
Tibast Daphne mezereum 
Underviol Viola mirabilis 
Vanlig hässleklocka Campanula latifolia var. latifolia 
Vanlig ängsstarr Carex hostiana var. Hostiana 
Vårärt Lathyrus vernus 
Vätteros Lathraea squamaria 
Ängshavre Helictochloa pratensis 
Ängsnycklar Dactylorhiza incarnata 
Ängsskallra Rhinanthus minor 
    
MOSSOR    
Grov baronmossa Anomodon viticulosus 
Guldlockmossa Homalothecium sericeum 
Liten baronmossa Anomodon longifolius 
Platt fjädermossa Neckera complanata 
Stubbspretmossa Herzogiella seligeri 
Trubbfjädermossa Homalia trichomanoides 
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Trädporella Porella platyphylla  
 
LAVAR    
Almlav Gyalecta ulmi VU 
Blek kraterlav Gyalecta flotowii VU 
Brun nållav Chaenotheca phaeocephala 
Brunskaftad blekspik Sclerophora farinacea VU 
Ekspik Calicium quercinum VU 
Gammelekslav Lecanographa amylacea NT 
Grå punktlav Acrocordia gemmata 
Gul dropplav Cliostomum corrugatum NT 
Klosterlav Biatoridium monasteriense VU 
Lönnlav Bacidia rubella 
Puderfläck Arthonia cinereopruinosa 
Skriftftlav Graphis scripta 
Skuggorangelav Caloplaca lucifuga NT ädellövtr., stor ek 
Traslav Scytinium lichenoides 
Vitskivlav Diplotomma alboatrum  
    
SVAMPAR    
Kandelabersvamp Artomyces pyxidatus NT murkna lågor av asp 
Gulfotshätta Mycena renati 
Hasselticka Dichomitus campestris 
Rutskinn Xylobolus frustulatus NT 
Stor tratticka Picipes badius NT 
Svartöra Auricularia mesenterica  NT 
Svavelticka Laetiporus sulphureus 
Tallticka Porodaedalea pini NT gamla levande tallar 
    
INSEKTER   
  
Bandad albrunbagge Abdera flexuosa  lövskogar, död ved 
Bredhalsad varvsfluga Elateroides dermestoides                   stående döda björkar 
Dyngstumpbagge Margarinotus brunneus  kompostliknande miljöer 
Klubbhornsbagge Euplectus bescidicus  grova lövträdsstubbar ofta m myror 
Korthornad ögonbagge Pseudanidorus pentatomus NT död-döende ved i lövskog 
Punkterad brunbagge Hallomenus axillaris  svampberikad ved   
Större svampklobagge Mycetochara axillaris  grova ihåliga lövträd 
Fam. mycelbaggar Agathidium nigrinum  murkna lågor angripna av svamp 
Fam. halvknäppare Microrhagus lepidus  murken klen lövträdsved 
Fam. trägnagare Dorcatoma dresdensis  i fnösketickor 
Trädsvampbaggar Triplax rufipes NT gamla lövträd, ffa asp, björk 
    
FÅGLAR    
Drillsnäppa Actitis hypoleucos NT 
Entita Poecile palustris NT löv- och lövrika blandskogar  
Gråtrut  Larus argentatus  VU 
Grönfink  Chloris chloris EN 
Grönsångare Phyloscopus sibilatrix NT flerskiktad sluten skog 
Gulsparv  Emberiza citrinella NT 
Havsörn  Haliaeetus albicilla  NT  
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Hussvala  Delichon urbicum  VU 
Mindre flugsnappare  Ficedula parva 
Mindre hackspett Dryobates minor NT skogar med rikligt med död lövved  
Rosenfink  Carpodacus erythrinus  NT 
Rödvingetrast Turdus iliacus NT fuktiga slutna lövrika skogar 
Smålom  Gavia arctica  NT 
Spillkråka Dryocopus martius NT, N2 rikt inslag av äldre träd 
Stare  Sturnus vulgaris  VU 
Storlom  Gavia stellata 
Svartvit flugsnappare  Ficedula hypoleuca  NT 
Ärtsångare  Curruca curruca  NT 
____________________________________________________________ 

 

Geologiska bevarandevärden 
Naturreservatet täcks av ett mäktigt lager morän, med undantag av små avsnitt nära vägen och 
åkerytan i sydost samt i områdets nordvästra del, där berg går i dagen. Moränen i området, 
sannolikt med ett visst ler- eller kalkinslag, ger en hög bördighet och förutsättningar för en rik 
flora. Till detta bidrar även de källor som springer fram strax nedanför grusvägen och vars 
vatten silar över sluttningen. Berggrunden utgörs av granit. Området ligger över högsta 
kustlinjen men här har funnits en lokal issjö, Sommenissjön, som under inlandsisens 
avsmältning dämdes i norr av isens kant och i söder av Sydsvenska höglandet. Nivån har 
troligen varit upp till 55 meter högre än nuvarande Sommen, vilket gör att hela naturreservatet 
låg under issjöns vattenyta. Någon närmare dokumentation och beskrivning av områdets 
geologi finns troligen inte. 
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Kulturhistoriska lämningar 

Figur 5. Kulturhistoriska lämningar i naturreservatet består av lämningar efter Börshults tegelbruk 
(RAÄ-nummer: Torpa 247:1) i en blå yta i väst samt en stenåldersboplats där fyra håleggade yxor har 
påträffats (RAÄ-nummer: Torpa 74:1) i en röd yta i öst. 

Förutom enstaka odlingsrösen som är utspridda i reservatet finns här även lämningarna kvar 
efter Börshults tegelbruk (RAÄ-nummer: Torpa 247:1) och tillhörande lertäkt som låg alldeles 
vid sjöstranden. I det stora lerschaktet i reservatets norra del hämtades all lera som behövdes 
för tegelframställningen. Leran bearbetades sedan i en ”oxvandring”, där lerkranen drogs av en 
häst som gick runt en kraftig järnpåle. Pålen av järn finns fortfarande kvar och vittnar om 
arbetet där. Man lät teglet soltorka innan det skulle brännas. Ön som ligger en lite bit ut i sjön 
fick kanske tjänstgöra som torkplats då den idag bär namnet Tegelön. På Häradskartan 
benämns ön istället Skallön vilket tyder på att ön bytt namn efter 1860-talet. När teglet torkat 
brändes det över öppen eld. Någon ugn eller byggnad som kan ha använts till bränningen finns 
inte kvar. Det finns dock två husgrunder kvar i området varav den ena troligen är resterna efter 
en ugn på 7x10 meter. 

När den siste tegelslagaren, Karl Johan Pettersson, flyttade från Svensbo år 1888 avstannade 
driften. Dock inte helt då en viss verksamhet pågick ända fram till 1900-talets början. När 
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Börhults ladugård brann ner år 1909 revs resterna av tegelbruket för att bidra med virke och 
material till en ny ladugård.  

Det ska också nämnas att i ”Natur- och Kulturmiljöer i Östergötland” (k59) lyfts gården 
Börshult fram som en värdefull kulturmiljö i och med gårdens sammanhang med omgivande 
kulturmarker.  

I nära anslutning till bostadshuset vid Svensbo finns en fornlämning i form av en boplats 
registrerad där fyra håleggade yxor har påträffats år 1929 och 1933 (RAÄ-nummer: Torpa 74:1). 
Yxorna var gjorda av flinta och grönsten.  

I området finns således ett par dokumenterade forn- och kulturlämningar men området är inte 
fullt ut kartlagt. I den händelse okända forn- eller kulturlämningar påträffas ska skydd och 
hänsyn till dessa tillgodoses samt anmälan till Enheten för kulturmiljö vid Länsstyrelsen göras. 
Fornlämningar skyddas av Kulturmiljölagen (KML). 

 

Lämningar efter Börshults tegelbruk finns i naturreservatet. Leran som teglet tillverkades av 
bearbetades i en ”oxvandring”, där lerkranen drogs av en häst som gick runt en kraftig järnpåle som 
syns till höger i bilden.  

Intressen för friluftslivet 
Naturreservatet är intressant för friluftslivet genom att det är mycket naturskönt, artrikt och 
innehåller intressant kulturmiljö i form av lämningar efter Börshults tegelbruk. Lövskogen har 
sin tjusning under alla årstider men under våren och försommaren är det en särskild njutning 
att ströva här, då ett hav av blommor breder ut sig på marken. Från stranden kan besökaren 
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blicka ut över Svalön med sin mäktiga brant och flera andra öar mellan Torpön och fastlandet 
norr om Sommens klara vatten. 

Området nyttjas sporadiskt för guidade turer, till exempel gökotta, och den vedeldade ångbåten 
S/S Boxholm II lägger till vid bryggan i Svensbo. Östgötaleden som går runt hela Torpön 
passerar på grusvägen vid gården Börshult och planeras att även ledas in på en rundslinga i 
reservatet. Genom Svenbo lövskog leder redan idag en stig som markerats och underhållits av 
Boxholm skogar AB. En mindre parkering och informationstavla finns längs grusvägen ungefär 
mitt på reservatets södra sida. Ytterligare en parkering för besökare kommer att anordnas 
utmed vägen som leder ned till bebyggelsen vid Svensbo.  
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PLANDEL 

Syfte med naturreservatet 
Syftet med naturreservat Svensbo lövskog är att bevara biologisk mångfald i form av en 
ädellövskog dominerad av ek, ask, lind och alm med inslag av andra ädellövträd samt björk och 
asp och ett rikligt inslag av hassel. Gamla träd, hasselbuskar och död ved är viktiga strukturer 
liksom framträngande grundvatten. Karaktäristiska arter för gamla lövskogar i allmänhet och 
hotade, sällsynta och hänsynskrävande arter i synnerhet ska bevaras. Med hänsyn till 
naturmiljön ska området även vara tillgängligt för friluftslivet. 

Syftet ska nås genom att naturreservatet undantas från skogsbruk och åtgärder som kan påverka 
områdets hydrologi. Åtgärder för att friställa och gynna äldre lövträd, tall och hassel från 
uppväxande gran och andra trädslag kan bli aktuellt liksom eventuellt hamling och bete. För att 
nå syftet för friluftslivet finns behov av en mindre parkeringsyta, information och eventuellt en 
vandringsslinga, rastbord, eldplats och vindskydd. 

Disposition och skötsel av mark och vattenmiljöer 
Naturvärdena i Svensbo lövskog utvecklas främst genom naturlig dynamik. Vissa 
skötselåtgärder för att gynna naturvärdena är dock motiverade. Främst handlar det om att 
försiktigt frihugga en del ljusgynnade äldre lövträd, hamlade träd och tall samt äldre hassel från 
konkurrerande kringväxande träd och buskar. På så sätt kan områdets gamla träd och buskar få 
goda livsbetingelser samtidigt som en mosaikartad och luckig lövskog bevaras. Området har 
längre tillbaka varit betydligt öppnare med såväl öppna som glest trädbärande ängs- och 
betesmarker. Att upprätthålla en skog med mosaiker av lövskog, gläntor och bryn kommer 
gynna områdets arter. Hävd genom bete (med stängsling vid behov) är möjligt och vore positivt 
som skötsel i hela reservatet men kan bli svårt att åstadkomma. Hamling och åtgärder för att 
skapa mer döda vedsubstrat är också positivt för områdets naturvärden och kan bli aktuellt i 
stora delar av området. På sikt kan gran behöva hållas efter och initialt ska ett mindre 
granbestånd avvecklas.   

Fornlämningar och/eller kulturhistoriska lämningar i reservatet ska skötas på ett sådant sätt att 
lämningarna bevaras. I den händelse okända fornlämningar eller kulturlämningar påträffas ska 
skydd och hänsyn till dessa tillgodoses, samt anmälan till Länsstyrelsens enhet för kulturmiljö 
göras. 

De flesta skötselåtgärder är av sådan karaktär att de bör kunna göras manuellt, det vill säga 
skogsmaskiner eller dylikt bör inte användas om det inte är befogat för att minska risken för 
markskador och skador på värdefulla substrat. Ingen ved ska föras ut ur reservatet vid åtgärder 
utan lämnas som död ved med undantag för granen som ska avvecklas inom skötselområde 6. 
Vid åtgärder inom skötselområde 6 kommer maskin att behöva användas. Eventuella intäkter 
från gagnvirke från åtgärder inom skötselområde 6 tillfaller staten. 

I naturreservatet finns ett antal jätteträd och hamlade träd för vilka livsuppehållande åtgärder 
kan vara motiverade att genomföras. Exempel på åtgärder är frihuggning och kronreducering. 

Åtgärder för att utveckla lämpliga miljöer för vitryggig hackspett kan bli aktuella inom 
naturreservatet. Det kan till exempel handla om att utveckla gläntor/ljusbrunnar, ringbarka 
grupper av lövträd samt solexponera grupper av salix-, al- och/eller aspträd.    
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Mulmholkar kan sättas ut och veteranisering av lövträd kan utföras för att minska 
generationsglapp hos ädellövträd om det bedöms motiverat.  

Om det finns mark inom naturreservatet som visar sig vara dikningspåverkad ska hydrologisk 
återställning kunna genomföras för att återställa naturliga flöden och nivåer. Något behov av 
detta har inte identifierats i skrivande stund men det kan inte uteslutas att någon del av området 
är hydrologiskt påverkat. Åtgärder för att återställa hydrologi behöver ofta utföras med maskin 
då det många gånger rör sig om att lägga igen diken och liknande.  

Skulle invasiva eller andra, för reservatet, främmande arter bli ett problem sett utifrån 
naturreservatets syfte kan detta hanteras och bekämpas på lämpligt sätt utifrån rådande 
kunskapsläge och erfarenheter. Information bör sättas upp om invasiva arter som kan hota 
naturvärden i området. Vid bekämpning av invasiva eller, för reservatet, främmande arter ska 
största möjliga hänsyn tas till områdets bevarandevärden och inte fler åtgärder vidtas än vad 
som är nödvändiga för att uppnå reservatets syfte.  

Befintliga vägar och ledningar som berörs av naturreservatet får underhållas så att de motsvarar 
ursprunglig funktion/standard. Träd som faller från naturreservatet över vägområde får kapas 
och läggas inom naturreservatsområdet. Träd som riskerar att falla från naturreservatet, över 
väg, ledning, byggnad, tomt, kulturlämning, anläggning eller anordning, får efter avstämning 
med förvaltaren fällas och placeras inom naturreservatet.  

Se vidare under respektive skötselområde. 
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Skötselområden 
Reservatet är indelat i 7 skötselområden;  

 
1. Ekskog med hassel ”Börshults lövskog” 

2. Ädellövskogen mot sjösidan 

3. Triviallövskog  

4. Lövblandskog på udden vid Svensbo 

5. Öppen gräsmark i anslutning till ångbåtsbryggan 

6. Lövskogsbryn mot 55-årig granplantering 

7. Anordningar för tillgänglighet (parkering, skyltar, vandringsled etcetera) 

Figur 6. Karta över skötselområdena i Svensbo naturreservat. Större delen av området består av lövskog 
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Skötselområde 1, Ekskog med hassel ”Börshults lövskog” 
Areal: 15,0 hektar 
Naturtyp enligt Natura 2000: Näringsrik ekskog, naturtypskod 9160 – 13,5 hektar 
Målnaturtyp: 9160 – 15,0 hektar 
 

 
Rakstammig ek med underväxt av hassel med en rik markflora ger karaktär åt skötselområdet. 

Beskrivning 

Skötselområdet består av en sammanslagning av de områden som numrerades 1, 2, 3 och 5 i 
skötselplanen från år 2013.  

Den vidsträckta lövskogen vid Börshult domineras av rakstammig ek i åldern ca 85–100 år, mer 
eller mindre tätt underväxt av hassel. Asp och björk bildar trädskikt på vissa håll och det finns 
även inslag av bland annat lind och lönn samt alm och ask. Ned mot sjön närmare Sjöarp finns 
klibbal och vid några källsprång cirka 250 meter VNV om Börshults gård finns troligen 
skötselområdets enda kvarvarande gamla hamlingsträd, en lind och en ask. Hasseln sätter sin 
prägel på stora delar av området och fyller även ut de luckor där trädskikt saknas. I området 
finns jämt spridda block av måttlig storlek och fåtaliga röjningsrösen. Det är ont om hålträd, 
högstubbar och död ved men enstaka fallna aspar förekommer. Markfloran är rik. Fågelfaunan 
är rik med bland annat mindre hackspett och mindre flugsnappare. En el-ledning (luftledning) 
har tidigare funnits i områdets södra kant men är nyligen nedtagen. 

En mindre del av lövskogen i västra kanten av skötselområdet är av något lägre snittålder och 
har även underröjts för ökat ljusinsläpp på några tomter. Yngre hasselbuskar kommer upp och 
sluter nu åter buskskiktet. En smal remsa mark inom naturreservatet hävdas som tomtmark av 
Björkevik 1:4. I närheten av bebyggelsen vid Börshults gård finns en liten yta norr om vägen som 
tidigare brukats som åker och som fortfarande hålls delvis öppen av viltbete. Fruktträd och 
rösen vittnar om att ett torp troligen funnits på platsen.  
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Generell beskrivning av naturtypen ”Näringsrik ekskog” 

En näringsrik ekskog är, eller ska i en relativt nära framtid kunna bli, naturskog eller likna 
naturskog med avseende på egenskaper och strukturer. Den kan ha påverkats av till exempel 
plockhuggning, bete eller naturlig störning. Skogen ska vara i en sen eller relativt sen succession 
(utveckling). Det ska finnas gamla träd och död ved och en kontinuitet för de aktuella 
trädslagen. Fältskiktet är örtrikt och vårblomningen riklig. Lundarter förekommer och risväxter 
är sällsynta. Krontäckningen är normalt 50–100 % och ek utgör minst 50 % av grundytan. 
Inslag av andra lövträd, ofta alm, ask, lind, lönn och hassel kan förekomma. Naturtypen 
omfattar skogar på friska, fuktiga jordar, som kan bestå av såväl lera och silt som grövre, 
silikatrika jordarter. Inslag av andra lövträd och betydande inslag av hassel kan förekomma. 
Den kan vara helt dominerad av ek, men kan också hysa en variation som kan härröra från 
tidigare markanvändning och naturgivna förutsättningar såsom hydrologi och terrängformer. 

 

Bevarandemål och gynnsamt tillstånd 

Skötselområdet bibehåller och utvecklar de naturvärden som finns knutna till ädellövskog av 
typen näringsrik ekskog, i huvudsak genom naturlig dynamik, som självföryngring och att 
trädindivider dör av naturliga orsaker. Förskjutningar i lövträdssammansättningen kan ske över 
tid. Livsmiljöer och arter enligt Natura 2000-indelning (Näringsrik ekskog) uppnår eller 
bibehåller en gynnsam bevarandestatus. Hassel kan vara en förutsättning för gynnsam 
bevarandestatus, då den är värdväxt för många mykorrhizasvampar. Flera förnasvampar gynnas 
av de markförutsättningar som är följden av hasselförnans goda egenskaper. 

Grovgreniga eller vidkroniga träd samt hamlingsträd som förekommer har god ljustillgång och 
liten konkurrens från andra träd. Andra viktiga substrat för epifytiska lavar, mossor och 
svampar, samt för insekter och landmollusker förekommer i tillräcklig mängd så att 
populationerna av de typiska arterna i naturtypen inte minskar. Viktiga substrat utgör till 
exempel död ved (ex. grenar, torrträd, hålträd, lågor) i olika nedbrytningsstadier, gamla eller 
grova träd, representativa trädslag och buskar framförallt hassel samt typiska strukturer, såsom 
sten och block, källor samt framträngande grundvatten (ostörd hydrologi).  

Lövskogen kan vara betespåverkad om det på lång sikt visar sig viktigt för att bibehålla t.ex. 
lövskogens trädslagssammansättning (bland annat gynna föryngring av ek), luckighet och 
markflora. Extensivt bete är många gånger önskvärt i ek/hassellundar, eftersom naturtypen ofta 
består av igenväxta, tidigare hävdade lövängar eller hagmarker på inägomark. De har varit 
slutna under längre tid (cirka 100 år), saknar i de flesta fall hagmarksvärden, men kan ändå 
kräva viss skötsel. Även under värmetiden när ädellövskogen växte mer naturligt, utan 
människans påverkan, förekom betande djur. Ett extensivt bete upprätthåller en viss luckighet 
och mosaik av öppenhet och slutenhet, vilket gynnar värmekrävande arter, samt förmodligen 
marklevande mykorrhizasvampar. 

Skötselåtgärder 

Initial skötsel: 

• Friställ försiktigt lämpliga grovgreniga eller vidkroniga gamla lövträd och hamlingsträd 
från träd med låga naturvärden så att de har god ljustillgång och liten konkurrens från 
andra träd. Samtidigt skapas död ved, gläntor och en mosaik i lövskogen.  

o Överväg att återhamla eller nyhamla några lämpliga träd.  
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• Förstärka vissa grova, gamla hasselbuketter genom gallring eller röjning av ung hassel 
och annan igenväxningsvegetation.  

o Främst i de mest hasseltäta partierna.  

• Luckhuggning, buskröjning eller andra åtgärder för att gynna ekföryngring kan behövas 
i enstaka fall.   
 

Återkommande skötsel: 

• Vid behov, hålla efter gran. Yngre granar (<10 cm stamdiameter) huggs då och får ligga 
kvar. De yngre granar som står utom synhåll från väg kan ringbarkas och stå kvar. De 
fåtaliga grova granarna lämnas tills vidare orörda. 

• Skapa mer död ved, gärna i samband med frihuggning av gamla eller vidkroniga träd 
eller luckhuggning. Olika metoder kan med fördel nyttjas. 

• Utveckla brynmiljöer på lämpliga platser som mot åkern vid vägen och mot tomterna i 
väst. 

• Hamling. 

• Bete kan bli aktuellt på lång sikt.  
 

Lövskogen i skötselområde 1. Bland ekarna föryngras bl.a. asp vilket antagligen kommer förskjuta 
trädslagssammansättningen i framtiden. Utan bete kan ädellöv-andelen komma att minska, men i 
naturliga luckor kan kanske viss ekföryngring ske. Bilden visar även en av områdets fåtaliga grövre 
granar som kan lämnas kvar tills vidare. Självföryngrande gran förekommer knappast alls. 
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Skötselområde 2, Ädellövskogen mot sjösidan 
Areal: 14,2 hektar 
Naturtyp enligt Natura 2000: Nordlig ädellövskog, naturtypskod 9020 – 14,0 hektar 
Målnaturtyp: Nordlig ädellövskog, naturtypskod 9020 – 14,2 hektar 
 

 
I ädellövskogen i skötselområde 2a finns ett flertal grova ekar med utbredda kronor som tidigare stått i 
betydligt öppnare marker.  

 
Beskrivning 
Skötselområdet består av två i geografin åtskilda delområden: 

2a: Det västra området är en tidigare gammal ängs- och betesmark som nu har vuxit igen till en 
varierad lövskogskog på svagt sluttande och bitvis mycket blockig mark ned mot Sommen. En 
del av skötselområdet består av före detta utmark (se figur 2) vilket märks på att skogen där har 
en lite annorlunda och vildare karaktär. Ädellövskog dominerar nu stora delar av 
skötselområdet men ek, alm, ask, lind samsas också ofta sida vid sida med asp och björk. Flera 
av asparna har håligheter och det finns gott om aspticka. Här finns gamla hamlingspåverkade 
träd och gott om död ved i olika nedbrytningsstadier. I buskskiktet dominerar hassel i flera 
delar, särskilt i väst där trädskiktet inte är lika tätt och trädens ålder är något yngre. I väst mot 
sjösidan är området också lite öppnare. Här står flera äldre tallar tillsammans med flertalet 
äldre ekar. Att området varit ännu öppnare syns på att ekarna här har utbredda kronor. Flera av 
dem är dock trängda av yngre träd. Längs stigen i söder står fler äldre ekar som också är trängda 
av igenväxningsvegetation.  
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Floran i hela området är örtrik med rik vårblomning. Till lite ovanligare arter hör tandrot och 
desmeknopp. Områdets lavflora är mycket artrik med flera rödlistade arter. Här finns bland 
annat klosterlav, puderfläck och ekspik som alla är mycket ovanliga i länet. Området är även av 
värde för lövskogsfåglar och sannolikt särskilt för hackspettar.  

Vid stranden finns lämningar efter Börshults tegelbruk. Genom området löper en markerad stig. 

2b: det östra området utgörs även det av före detta slåttermark. Här växer främst lind i olika 
åldrar tillsammans med ek, ask och enstaka lönn. Inslaget av asp och björk ökar mot sjösidan 
där också en del klibbal växer. I området finns en del död ved.  En mindre ledningsgata korsar 
genom området.  

Bevarandemål och gynnsamt tillstånd 

Skötselområdet ska bibehålla och utveckla naturvärden knutna till naturskogsartad äldre 
ädellövskog. Ädellövskogen, som med tiden kan variera i sammansättning, har en varierad 
åldersstruktur och är skiktad med ett rikligt inslag av gamla lövträd och viktiga substrat som 
exempelvis död ved i olika nedbrytningsstadier. Grova och gamla lövträd har en stark ställning i 
området. Gläntor och tätare partier bildar en mosaikartad skog. Buskskiktet är väl utvecklat, 
med gott om hassel, och fältskiktet är av örttyp. Grovgreniga eller vidkroniga träd samt 
hamlingsträd som förekommer har god ljustillgång och liten konkurrens från andra träd. 
Betespåverkan är positivt för att behålla en gläntrik mosaik. Gran förekommer endast ytterst 
sparsamt. 

Typiska arter av kryptogamer och kärlväxter förekommer. Utpekade livsmiljöer och arter enligt 
Natura 2000 (9020 ”nordlig ädellövskog”) ska uppnå och bibehålla en gynnsam 
bevarandestatus. Arter knutna till dessa miljöer ska fortleva på lång sikt och helst öka i sin 
utbredning eller populationsstorlek. 

 

Skötselåtgärder 

Initial skötsel: 

• Friställ försiktigt lämpliga grovgreniga eller vidkroniga gamla lövträd och tallar samt 
hamlingsträd från träd med låga naturvärden så att de har god ljustillgång och liten 
konkurrens från andra träd. Samtidigt skapas död ved, gläntor och en mosaik i 
lövskogen.  

o Överväg att återhamla eller nyhamla lämpliga träd.  

• Förstärka vissa grova, gamla hasselbuketter genom gallring eller röjning av ung hassel 
och annan igenväxningsvegetation.  

o Främst i de mest hasseltäta partierna i skötselområde 2a:s västra del.  

• Luckhuggning, buskröjning eller andra åtgärder för att gynna ekföryngring kan behövas 
i enstaka fall. 

Återkommande skötsel: 

• Vid behov, hålla efter gran men tillåts i mindre mängd. Spara äldre gran. I skrivande 
stund finns nästan uteslutande ett fåtal lite äldre granar.  

• Utvärdera var 10:e år om gläntor behöver förstärkas eller röjas i det fall området betas. 

• Hamling. 

• Bete kan bli aktuellt på lång sikt.  
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• Husgrunderna hålls fria från träd och sly medan övriga synliga lämningar efter 
tegelbruket ska bevaras vilket kan innebära att viss slyröjning eller nedtagning av 
enstaka träd som hotar att förstöra lämningarna krävs på sikt. 

 

Skötselområde 3, Triviallövskog 
Areal: 2,1 hektar 
Naturtyp enligt Natura 2000: Ej naturtypsklassad – 2,1 hektar. 
Målnaturtyp: Taiga, naturtypskod 9010 – 2,1 hektar 
 

 
 

Beskrivning 

Skötsselområdet består av ett mindre område direkt öster om grusvägen som leder ned till 
Svensbo. Ungefär halva skötselområdet har längre tillbaka i tiden brukats som åker och på 
ortofoto från mitten av 70-talet syns det att de små åkerytorna fortfarande var öppna för att 
senare vid mitten av 90-talet ha en nästan helt sluten krontäckning. Skogen här består idag till 
största delen av likåldrig asp och björk med en och annan ask och ek. De flesta av askarna är på 
väg att dö och kommer med tiden att tillföra området grov död ved, vilket i övrigt förekommer 
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sparsamt i området. Enstaka granar finns också i området. I buksskitet dominerar hassel men 
här växer även ung uppskjutande ask, ek och lind. Förekomsten av stubbar och områdets 
tvåskiktade karaktär visar på att det i sen tid påverkats av avverkningar och gallringar. På lång 
sikt kommer området utvecklas till en varierade lövskog med gott om död ved och kan då 
införlivas i skötselområde 2.  

 

Bevarandemål och gynnsamt tillstånd 

Skötselområdet ska bibehålla och utveckla naturvärden knutna till naturskogsartad äldre 
lövskog. Lövskogen, som med tiden kan variera i sammansättning, har en varierad 
åldersstruktur och är skiktad med ett rikligt inslag av gamla lövträd och viktiga substrat som 
exempelvis död ved i olika nedbrytningsstadier. Grova och gamla lövträd har en stark ställning i 
området. Gläntor och tätare partier bildar en mosaikartad skog. Buskskiktet är väl utvecklat, 
med gott om hassel, och fältskiktet är av örttyp. Grovgreniga eller vidkroniga träd samt 
hamlingsträd som förekommer har god ljustillgång och liten konkurrens från andra träd. 
Betespåverkan är positivt för att behålla en gläntrik mosaik. Gran förekommer endast mycket 
sparsamt. 

Typiska arter av kryptogamer och kärlväxter förekommer. Utpekade livsmiljöer och arter enligt 
Natura 2000 (9020 ”nordlig ädellövskog”) ska uppnå och bibehålla en gynnsam 
bevarandestatus. Arter knutna till dessa miljöer ska fortleva på lång sikt och helst öka i sin 
utbredning eller populationsstorlek. 

 

Skötselåtgärder 

Initial skötsel: 

• Friställ enstaka lämpliga äldre lövträd genom att röja/hugga inväxande mindre träd. Vid 
åtgärden skapas död ved, gläntor och en mosaik i lövskogen samtidigt som ett antal 
ljusgynnade lövträd får bättre livsförutsättningar.  
o Välj med fördel grupper av lövträd och görs på enstaka mer naturvärdefulla träd 

utan att skapa en homogen skog. 
o Överväg att återhamla eller nyhamla lämpliga träd.  

Återkommande skötsel: 

• Vid behov, hålla efter gran men tillåts i mindre mängd. Spara äldre gran.  

• Röj bort inväxande träd runt äldre lövträd. 

• På längre sikt kan det finnas behov av att förstärka vissa grova, gamla hasselbuketter 
genom gallring eller röjning av ung hassel och annan igenväxningsvegetation.  

o Främst i de mest hasseltäta partierna.  

• Skapa mer död ved, gärna i samband med frihuggning eller utglesning av trädskikt. 
Olika metoder kan med fördel nyttjas även veteranisering.  

• Hamling.  

• Bete bli aktuellt på lång sikt men annat än viltbete blir troligen inte aktuellt på grund av 
skötselområdets isolerade läge mellan väg och övrig mark inom reservatet. 
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Skötselområde 4, Lövblandskog på udden 
Areal: 0,7 hektar 
Naturtyp enligt Natura 2000: Ej naturtypsklassad – 0,7 hektar. 
Målnaturtyp: Taiga, naturtypskod 9010 – 0,7 hektar 
 

Beskrivning 

Udden nordöst om bebyggelsen vid 
Svensbo har i äldre tider nyttjats som 
betesmark med både barr- och lövträd i 
trädskiktet. Området är idag bevuxet med 
gles och lite yngre lövblandskog än 
naturreservatet som helhet. Björk, asp och 
ek dominerar trädskiktet men här går även 
att finna en och annan lind. Längs med 
strandkanten dominerar äldre tall med 
grova grenar, plattade kronor och 
pansarbark varav ett fåtal är bevuxna med 
tallticka. Enstaka ung rönn och gran finns 
också. Fältskiktet är i huvudsak av ristyp 
med bland annat blåbär och ljung. Längs 
med tomtgränsen mot Svensbo växer en 
mäktig äldre ek och även en äldre ask. Det 
finns sparsamt med död ved och delar av 
området är påverkat av sentida röjningar. 
Några av de grova tallarna har dock 
nyligen fallit i stormar och bidrar nu med 
värdefulla döda vedsubstrat, både stående 
och liggande, i solbelyst läge. 

 
Bevarandemål och gynnsamt tillstånd 

Skötselområdet ska bibehålla och utveckla höga naturvärden knutna till naturskogsartad 
blandskog. Blandskogen är olikåldrig och skiktad med ett rikligt inslag av gamla träd och död 
ved i olika nedbrytningsstadier. I blandskogen finns rikligt av lövträd såsom björk, asp och ek 
och en kontinuitet av äldre tall. Gamla värdefulla lövträd och tallar hotas inte av inväxande träd. 
Omvälvande störningar i form av exempelvis stormar kan leda till att hela eller delar av skogen 
under perioder har en annan karaktär. Detta är en del av skogens utveckling. Betespåverkan är 
positivt för att behålla en gläntrik mosaik. Gran förekommer endast mycket sparsamt.  

Typiska arter av kryptogamer och kärlväxter förekommer. Utpekade livsmiljöer och arter enligt 
Natura 2000 (9010 ”taiga”) ska uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus. Arter knutna 
till dessa miljöer ska fortleva på lång sikt och helst öka i sin utbredning eller populationsstorlek. 

 
Skötselåtgärder 

Initial skötsel: 

• Friställa grovgreninga eller vidkroniga gamla tallar från träd med låga naturvärden för 
att de ska ha god ljustillgång och liten konkurrens från andra träd. Samtidigt skapas död 
ved, gläntor och en mosaik i skogen.  
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Återkommande skötsel: 

• Vid behov, hålla efter gran och annan igenväxningsvegetation kring äldre tall. På längre 
sikt gynnas även några utvalda ädellövträd genom friställning av dessa.  

• Skapa mer död ved, gärna i samband med frihuggning av gamla eller vidkroniga träd 
eller luckhuggning. Olika metoder kan med fördel nyttjas. 

• Bete kan bli aktuellt på lång sikt men annat än viltbete blir troligen inte aktuellt på 
grund av skötselområdets isolerade läge mellan tomtmark och övrig mark inom 
reservatet. 

 

Skötselområde 5, Öppen gräsmark i anslutning till ångbåtsbryggan 
Areal: 0,4 hektar 
Naturtyp enligt Natura 2000: Ej naturtypsklassad – 0,4 hektar. 
Målnaturtyp: – 0,4 hektar 
 

 
 
Beskrivning 

I anslutning till ångbåtsbryggan vid Svensbo finns en öppen gräsmark och ett antal äldre 
lövträd. Vid stranden finns en sjöbod och en brygga, där ångbåten S/S Boxholm II ibland lägger 
till.   

Bevarandemål och gynnsamt tillstånd 

Området ska bevara samt utveckla de naturvärden som finns i form av ett antal äldre lövträd. 
Området ska vara tillgängligt och välkomnande för reservatets besökare.  

Skötselåtgärder 

Fortsatt hävd av den öppna gräsmarken genom exmpelvis gräsklippning eller återkommande 
röjning. Alternativt får skötselområdet på lång sikt utvecklas till lövskog 
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Skötselområde 6, Lövskogsbryn mot 55-årig granplantering 
Areal: 0,3 hektar 
Naturtyp enligt Natura 2000: Ej naturtypsklassad – 0,3 hektar. 
Målnaturtyp: Näringsrik ekskog, naturtypskod 9160 – 0,3 hektar 
 

 
Beskrivning 

Längs en granplantering växer enstaka granar samt en lite större grupp granar, sammanlagt ca 
40–50 träd. Granarna ska avvecklas för att ge luft runt lövträden som kantar reservatet 
(skötselområde 1).  

Bevarandemål och gynnsamt tillstånd 

Området ska bevara samt utveckla de naturvärden som finns i naturskogsartad äldre näringsrik 
ekskog. Lövträden som kantar reservatet är friställda i tillräcklig omfattning och i framtiden 
sker naturlig föryngring av hassel, lövträd eller ädellövträd. Området ska på sikt bli en del av 
ädellövskogen i skötselområde 1. 

Skötselåtgärder 

Initial skötsel: 
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• Uthuggning av gran. Mängden träd samt förutsättning för lövträdsföryngring kräver att 
virket transporteras bort från området. 

Återkommande skötsel: 

• Vid behov, hålla efter gran och annan igenväxningsvegetation för att gynna lövträd. 

• Andra åtgärder för att gynna vissa prioriterade trädslag kan bli aktuella exempelvis att 
betesfreda yngre träd.  

Bete kan bli aktuellt på lång sikt.  

Skötselområde 7, Anordningar för friluftsliv 
 

I reservatets norra del inom skötselområde 2 finns en befintlig stig som är markerad med blå färg på 
träd och stolpar.  

Beskrivning 

I dagsläget finns både en vandringsled och en mindre parkering för besökare. Vid parkeringen, 
som ligger utmed landsvägen, finns en informationstavla. Vandringsleden går i en rundslinga 
genom ädellövskogen i reservatets norra del och nås enkelt genom att följa någon av de 
befintliga vägarna. Det finns även en iordningsställd yta utmed vägen ned till Svensbo (se figur 
6) där det är möjligt att parkera. Denna yta kommer utgöra den primära reservatsparkeringen.  

Bevarandemål och gynnsamt tillstånd 

Informationen i området är lättillgänglig och bidrar till och förhöjer upplevelsen av besöket. 
Informationen bidrar till att syftet med områdesskyddet uppnås. Områdets 
friluftslivsanläggningar är i gott skick och underlättar för besökare att uppleva området. 
Reservatets gräns är tydligt markerad.  

Skötselåtgärder: 

• Underhåll av reservatsområdets gräns.  

• Information och ajourhållning av naturreservatet på Länsstyrelsens hemsida. 

• Parkeringar iordningställs.  
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• Informationsskylt om reservatet sätts upp på anslagstavla i anslutning till den nya 
reservatsparkeringen som kommer anläggas i anslutning till vägen som leder ned mot 
Svensbo. Informationsskyltar vid landsvägen, tegelbruket och vid ångbåtsbryggan kan 
sättas upp.  

• Vandringsleder planeras. Lederna anläggs så att besökaren kan ta del av naturvärdena i 
stora delar av reservatet. De befintliga stigarna bör kunna nyttjas och utvecklas. 
Undersök särskilt möjligheten för att skapa en avstickare från Östgötaleden som går in 
och ansluter till den befintliga stigen i området i en rundslinga. På sikt kan en led från 
ångbåtsbryggan och genom skötselområde 5, 2b och 3 behöva markeras.  

• Om möjligt, iordningsställande av andra friluftslivsanordningar efter samråd med 
berörda markägare. Till exempelvis fikabord, bänkar, eldplatser och vindskydd.  

• Parkeringar och friluftslivsanordningar underhålls.  
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Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder 
Tabell 2. Underlag och stöd för förvaltaren vid planering av åtgärder såväl lokalt i Svensbo 
lövskogs naturreservat som regionalt i länet. De ekonomiska resurserna utgör en begränsande 
faktor för verksamheten, vilket innebär att förvaltaren måste prioritera mellan åtgärder i länets 
alla reservat. Prioritet är indelat i 1 till 3, utifrån hur viktigt det är att genomföra för att nå 
bevarandemålen. 

Skötselåtgärd Skötselområde När Prioritet 

Avveckling av ett mindre granbestånd 6 2022–2024 1 

Avveckling av yngre gran Främst 1, vid 
behov hela 
området på sikt 

2022–2026 och 
sedan vid behov 

2 

Borthuggning av yngre träd som tränger 
upp i kronorna på gamla lövträd och 
tallar 

Hela reservatet 2022–2024 och 
sedan vid behov 

1 

Öppna upp kring grov gammal hassel 1, 2 2022–2026 och 
sedan vid behov 

2 

Utveckla brynmiljöer 1 Vid behov 2 
Åtgärder för att skapa död ved 1, 2, 3, 4 2022–2026 

utvärdera sedan 
vart 5:e år 

2 

Hamling 1, 2, 3 Vid behov 2 
Bete Hela reservatet Om möjligt 3 
Sätta upp mulmholkar och veteranisera  
lövträd 

Hela reservatet Vid behov 3 

Åtgärder riktade mot att motverka 
invasiva arter 

Hela reservatet Vid behov Högt om behov 
uppstår 

Vandringsleder, friluftslivsanordningar 
och parkering, underhåll av befintliga 
och eventuella nyanläggningar 

Hela reservatet Vid behov 2 

Röjning av forn- och kulturlämningar 2 Vid behov 2 

Jakt 
Jakt är tillåten inom hela reservatet. Vid jakt får jakthund användas.  

Utmärkning av reservatets gräns  
Utmärkning av reservatsgränsen har utförts av naturvårdsförvaltaren enligt Naturvårdsverkets 
anvisningar och underhålls vid behov. 

Tillsyn 
Länsstyrelsen är ansvarig för tillsyn av reservatet.  
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Dokumentation och uppföljning 
Uppföljning av skyddade områden är nödvändigt för att effektivisera och förbättra 
naturvårdsarbetet i skyddade områden. Uppföljning i skyddade områden ska alltid vara kopplad 
till syftet med det skyddade området. Uppföljningen ska ligga till grund för revidering av 
skötselplanen. 

Inventeringar 
En inventering av marksvampfloran och av landsnäckor skulle kunna ge ytterligare värdefull 
kunskap om naturreservatet. Av dessa två artgrupper är marksvampfloran högst prioriterad. 
Även den vedlevande faunan vore intressant att följa upp då det nu är över 30 år sedan den 
äldre inventeringen gjordes.  

En inventering av död ved (art och stadium) för att tydliggöra vilka substrat som eventuellt 
saknas vore värdefullt då död ved är mycket viktigt för såväl naturreservatets insekter som 
kryptogamer. 

Uppföljning 

Uppföljning av bevarandemål  
Uppföljningen ska ske enligt en för reservatet beslutad uppföljningsplan som anger 
målindikatorer, tröskelvärden och metodik kopplade till bevarandemålen för olika naturtyper i 
denna skötselplan. Precisering ska ske i databasen Skötsel-DOS. Uppföljningsplanen ska hållas 
uppdaterad av Länsstyrelsen. Uppföljningsplanen ska ha sin utgångspunkt i den regionala 
uppföljningsplanen för Östergötland.  

Dokumentation av skötselåtgärder 
Alla skötselåtgärder som utförs inom naturreservatet ska dokumenteras skriftligt. Mer 
omfattande åtgärder ska även fotodokumenteras. I dokumentationen ska framgå vilka åtgärder 
som genomförts och när de genomfördes, samt vem som utförde åtgärden. Strukturella 
beståndsförändringar efter storskaliga störningar ska alltid följas upp.  

Finansiering av naturvårdsförvaltningen 
Alla i planen redovisade åtgärder bekostas av offentliga medel. Även andra finansiärer, 
exempelvis fonder eller stiftelser, kan bli aktuella. Dessa medel ska i så fall administreras av 
Länsstyrelsen. 
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Fotobilaga 

Brynet vid Björkevik 1:4 där gränsen för naturreservatet (= fastighetsgräns) går i linje med 
ledningsstolparna. Ett dike utgör naturlig gräns mellan naturreservatet och tomtmarken men en 1,5–2 
meter bred remsa av tomtmarken ligger inom naturreservatet och fastigheten Börshult 1:6. Fotografi 
taget oktober 2012.  

Sjöbod vid ångbåtsbryggan vid Svensbo. Marken ingår i naturreservatet på fastigheten Börshult 1:6. 
Fotografi taget i mars 2022.  
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Överst till vänster och höger: mindre yta gräsmatta och staket i norra kanten av fastigheten Brevik 2:4. 
Nederst till vänster: mindre parkeringsyta tillhörande Brevik 2:4. Nederst till höger: mindre yta för 
ilägg och upptag av båtar strax öster om Brevik 2:3. Marken ingår i naturreservatet på fastigheten 
Börshult 1:6. Fotografier tagna mars 2022.  
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-08-24 

Referens 
KS 2022/246 212   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Joakim Ekström 
+46381661226 
joakim.ekstrom@ydre.se 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Boverkets rapport (2021:27) Översiktsplan- och 
regionplan ien digital miljö - remiss 

Förslag till beslut 
Besluta att delegera till samhällsbyggnadschef att besluta om remissvar. 

Sammanfattning av ärendet 
Boverket har av regeringen fått i uppdrag att fortsatt verka för en effektiv 
och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö, ”Uppdrag 
om lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen 
(2010:900) i en digital miljö.” Denna rapport avser den del av uppdraget 
som gäller hur översiktsplaner och regionplaner bör utformas i en digital 
miljö för att möjliggöra en effektiv samhällsplaneringsprocess och bidra till 
en god, säker och hållbar livsmiljö. I uppdraget ingår att lämna förslag till 
nödvändiga författningsändringar. 

Ydre kommun har utsetts till en av remissinstanserna för remissversionen 
av rapporten, och är enda kommunen inom KÖBYTA samarbetet som är 
remissinstans. Samtidigt är KÖBYTAS plattform för digital översiktsplan en 
viktig del av samarbetet och Ydre kommun håller just nu på att ta fram en 
ny digital översiktsplan. Remissvaret ska skickas in senast 30e september, 
och övriga KÖBYTA kommuner kommer välkomnas att komma med inspel 
till detta remissvar. 

 

Syfte/önskad effekt 
Påverka boverkets rapport utifrån Ydre kommuns erfarenheter 

Samråd 
Övriga KÖBYTA kommuner 

Beslutsunderlag 
Boverket rapport digital ÖP 

Denna tjänsteskrivelse 
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Ydre kommun 
 

Datum 
2022-08-24 

 

KS 2022/246 212 
Sida 
 

Joakim Ekström 
Samhällsbyggnadschef  

Beslutet skickas till 
Akten 

Samhällsbyggnadschef 
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Införande av krav på digitala översikts- och regionplaner i plan- och 

byggförordningen 
Regeringen beslutade den 25 februari 2021 att uppdra åt Boverket att fortsatt verka för en effektiv 

och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) i en digital miljö (dnr Fi2021/00948). Av 

uppdraget framgick att Boverket bl.a. skulle föreslå hur översikts- och regionplaner bör utformas i en 

digital miljö för att möjliggöra en effektiv samhällsplaneringsprocess och bidra till en god, säker och 

hållbar livsmiljö. Uppdraget är redovisat.  

Enligt uppdraget skulle Boverket bedriva sitt arbete utifrån följande tre utgångspunkter. För det 

första att myndigheten kommer att ges rätt att meddela föreskrifter om standarder för översikts- och 

regionplaner. För det andra att översikts- och regionplaner i framtiden bör finnas tillgängliga via en 

central kontaktpunkt, på motsvarande sätt som detaljplaner (jfr Lantmäteriets delrapport Nationellt 

tillgängliggörande av digitala detaljplaner). För det tredje att de aktuella föreskrifterna med hänsyn 

till den kommunala självstyrelsen inte får vara mer långtgående än vad som är nödvändigt. Samtidigt 

bör föreskrifterna enligt vad som angavs i uppdraget säkerställa att översikts-och regionplanerna 

uppnår en lämplig lägsta nivå.  

Boverket har avrapporterat uppdraget och i denna del tagit fram en rapport, Översikts- och 

regionplan i en digital miljö (2021:27). 

Som komplement till ovan nämnda rapport har detta förslag på bemyndigande tagits fram (se 

nedan).  

Boverket inväntar nu remittering av rapporten tillsammans med förslaget på bemyndigande. 

Bemyndigandet i 10 kap. plan- och byggförordningen  
Bemyndigandet för Boverket att meddela föreskrifter för digitala översikts- och regionplaner bör 

utformas i enlighet med det bemyndigande Boverket fått gällande föreskrifter för detaljplan och 

planbeskrivning (10 kap. 29 § PBF).  

Det bör närmast efter 10 kap. 30 § PBF införas en ny rubrik med lydelsen ”Standarder för utformning 

av översiktsplaner och regionplaner”. 

Under rubriken bör en ny paragraf, 10 kap. 31 §, införas, i vilken bemyndigandet regleras. Paragrafen 

bör ha följande lydelse:  

31 §   Boverket får, efter att ha gett Lantmäteriet tillfälle att yttra sig, meddela ytterligare föreskrifter 

om standarder för utformning av översiktsplaner och regionplaner enligt 3 och 7 kap. plan- och 

bygglagen (2010:900) och undantag från kravet i 2 kap. 5 c §. Förordning (2022:xx). 

Ikraftträdande  
Det bedöms vara lämpligt att ändringarna i plan- och byggförordningen träder i kraft hösten 2022 

och att reglerna ska vara obligatoriska att tillämpa första gången 1 januari 2027.   
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Finansdepartementet 
Avdelningen för samhällsplanering och bostäder, 
Enheten för samhällsplanering 
Roger Lind 
08-405 99 61 

   

 

 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
  
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Jakobsgatan 24 
E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se 

 

Remiss av Boverkets rapport (2021:27) Översikts- och 

regionplan i en digital miljö 

Remissinstanser 

Arvika kommun 

Blekinge Tekniska Högskola 

Bodens kommun 

Borlänge kommun 

Byggföretagen 

Domstolsverket 

Ekerö kommun 

Eksjö kommun 

Fastighetsägarna Sverige 

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) 

Fortifikationsverket 

Föreningen för samhällsplanering 

Försvarsmakten 

Geoforum Sverige 

Göteborgs kommun 

Havs- och vattenmyndigheten 

Huddinge kommun 

Högsby kommun 

Integritetsskyddsmyndigheten 
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IQ samhällsbyggnad 

Kalmar kommun 

Karlskrona kommun 

Katrineholms kommun 

Knivsta kommun 

Kommerskollegium 

Konkurrensverket 

Kumla kommun 

Kungliga tekniska högskolan 

Lantmäteriet 

LO 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Länsstyrelsen i Kalmar län 

Länsstyrelsen i Skåne län 

Länsstyrelsen i Stockholms län 

Länsstyrelsen i Uppsala län 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

Länsstyrelsen i Örebro län 

Malmö kommun 

Myndigheten för delaktighet 

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

Naturskyddsföreningen 

Naturvårdsverket 

Nyköpings kommun 

Post- och telestyrelsen 

Ramböll Sverige AB 

Regelrådet 

Region Dalarna 

Region Gotland 
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Region Jönköping 

Region Skåne 

Region Stockholm 

Region Östergötland 

Riksantikvarieämbetet 

Riksarkivet 

Sigtuna kommun 

SMHI 

SmåKom 

Statens centrum för arkitektur och design 

Statens energimyndighet 

Statens geotekniska institut (SGI) 

Statens fastighetsverk 

Statskontoret 

Stockholms kommun 

Svea hovrätt (mark- och miljööverdomstolen) 

Sveriges allmännytta 

Sveriges arkitekter 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

Svenska byggnadsvårdsföreningen 

Svenska kraftnät 

Svenskt vatten 

Sweco 

Söderköpings kommun 

Trafikverket 

Transportstyrelsen 

Trelleborgs kommun 

Umeå kommun 

Uppsala kommun 
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Varbergs kommun 

Vårgårda kommun 

Vänersborgs kommun 

Vänersborgs tingsrätt (mark- och miljödomstolen) 

Västerås kommun 

Växjö kommun 

Ydre kommun 

Älmhults kommun 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 30 

september 2022.  

Svaren bör lämnas per e-post till fi.remissvar@regeringskansliet.se och med 

kopia till fi.sba.spn@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Fi2022/01551 

och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. För andra remissinstanser innebär remissen en 

inbjudan att lämna synpunkter. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från 

Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

 

Lina Martinson 

T.f. enhetschef 
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Sammanfattning av ärendet 
I arbetet med att hantera områden där förorenad mark och 
kulturmiljövärden sammanfaller finns olika faktorer att ta hänsyn till. I 
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sätt och tillika saknas ofta rutiner för att hantera föroreningar inom 
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Sammanfattning 
I arbetet med att hantera områden där förorenad mark och kulturmiljövärden 
sammanfaller finns olika faktorer att ta hänsyn till. I många fall saknas rutiner och 
kunskap hos tillsynsmyndigheten för det förorenade området gällande hur 
kulturmiljövärden ska skyddas på bästa sätt och tillika saknas ofta rutiner för att 
hantera föroreningar inom kulturmiljöer. Denna vägledning är framtagen för att 
underlätta arbetet med områden där föroreningar och kulturmiljövärden 
sammanfaller. Ett område som består av flera kulturmiljövärden och föroreningar 
blir ofta särskilt komplext och hänsynskrävande. Kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader och byggnadsminnen har ofta en industrihistorisk bakgrund vilket kan 
ha föranlett föroreningar i eller runt byggnaderna. Föroreningar behöver åtgärdas 
med syfte att skydda människors hälsa och miljön. Samtidigt ingår kulturmiljöer i 
sig i miljöbalkens miljöbegrepp. Vid hantering av förorenade områden ska syftet 
därför inte bara vara att skydda den biologiska miljön och naturmiljön utan även 
kulturmiljön. 

Arbetsgångarna för kulturmiljöer och förorenade områden skiljer sig åt men när 
kulturmiljövärden och föroreningar sammanfaller inom ett område blir samverkan 
mycket angelägen. I dessa fall är det viktigt att ha en tydlig arbetsgång där de båda 
områdena behandlas i ett tidigt skede. I denna vägledning beskrivs de respektive 
arbetsgångarna för kulturmiljöer och förorenade områden. Det ges även förslag på 
hur en arbetsgång för områden där dessa integreras skulle kunna se ut. Den 
förslagna arbetsgången för hantering av kulturmiljöer i förorenade områden är 
indelad i de fem stegen Förankring, Kartläggning, Avvägning, Åtgärder och 
Uppföljning.  

Målet med denna vägledning är att möjliggöra tillämpning av en arbetsgång där 
både kulturmiljöer och förorenade områden tidigt tas i beaktande. På sikt hoppas vi 
detta leder till en förbättrad samverkan mellan de två områdena samt till ökad 
kunskap om kulturmiljöers skyddsvärde i miljölagstiftningen och risken för 
föroreningar i kulturhistoriskt värdefulla miljöer.  
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1. Inledning 
Förorenade områden berörs ofta av kulturmiljöer eller delar av kulturmiljöer såsom 
fornlämningar eller byggnadsminnen. På samma sätt förekommer ofta föroreningar 
i kulturmiljöer och byggnader där verksamhet har bedrivits i äldre tid. I många fall 
saknas dock rutiner och kunskap hos tillsynsmyndigheten för det förorenade 
området gällande hur kulturmiljövärden ska hanteras och skyddas på bästa sätt. 
Detsamma gäller för tillsynsmyndigheten för kulturmiljöer där kunskap om 
potentiella föroreningar ofta är otillräcklig. Vid arbete i och bevarande av 
kulturmiljöer kan avsaknad av kunskap om potentiella föroreningar innebära risker 
både för den som vistas och utför arbete i området men också genom att 
föroreningar missas, sprids och exponeringen ökar. Brist på kunskap kan också få 
negativa konsekvenser för kulturmiljöer, exempelvis genom att de förstörs i 
okunskap vid undersökningar eller åtgärder av förorenade områden.  

Denna vägledning riktar sig till handläggare som arbetar med förorenade områden 
och kulturmiljöfrågor på länsstyrelserna och kommunerna i landet. Vägledningen 
belyser bland annat att miljöbalken (1998:808) ska tillämpas så att kulturmiljöer 
skyddas och vårdas (1 kap. 1 § 2 miljöbalken) och att 2 kap. miljöbalken även 
omfattar kulturmiljövärden, samt vad detta kan innebära rent praktiskt i hanteringen 
av förorenade områden. Vägledningen beskriver även hur en arbetsgång med 
samverkan mellan tillsynsmyndigheten för det förorenade området och 
kulturmiljöenheten bör se ut. Vidare tas flera praktiska exempel upp för att visa 
vilka frågeställningar som kan bli aktuella vid hantering av kulturmiljöer i 
förorenade områden. 

1.1 Bakgrund 
I Agenda 2030 finns mål 11 Hållbara städer och samhällen.  I detta ingår delmål 
11:4 till skydd för världens natur- och kulturarv. Målet syftar till att stärka 
insatserna för att skydda och trygga natur- och kulturvärden. Riksdagen antog även 
nationella mål för kulturmiljöarbetet 2013. Som del av Sveriges miljömål ingår 
miljökvalitetsmålet för Giftfri miljö som definierar syftet med och vikten av arbetet 
med förorenade områden. Målet anger att för att skydda människors hälsa och den 
biologiska mångfalden behöver spridningen av farliga ämnen förebyggas och 
minska.   

För att bli införstådd i arbetet med kulturmiljöer och förorenade områden behöver 
dessa definieras. Det är även viktigt att förstå hur förorenade områden och 
kulturvärden kan interagera med varandra då det är essentiellt för att få en bättre 
samverkan i ärenden som berör båda områdena. Det är också viktigt att veta att 
precis som förorenade områden så ingår kulturmiljöer i miljöbalkens miljöbegrepp. 
Kulturmiljöer omfattas med andra ord av både miljöbalken och kulturmiljölagen 
och det finns ingen rangordning mellan dessa lagar, ingen lag går före den andra.  
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1.2 Syfte 
Syftet med denna vägledning är att förbättra samverkan kring frågor om 
kulturmiljöer i förorenade områden genom att öka kunskapen om kulturmiljöers 
skyddsvärde i miljölagstiftningen och likaså risken för föroreningar i sådana 
miljöer. Målsättningen är att detta på sikt ska underlätta hanteringen av förorenade 
områden och förbättra skyddet av kulturmiljöer. 

1.3 Begrepp och definitioner 
I arbetet med kulturmiljöer och förorenade områden finns det flera begrepp som det 
kan finnas behov att definiera. För vissa av begreppen är det nödvändigt att förstå 
innebörden av för att bli införstådd i arbetet med kulturmiljöer, förorenade områden 
och ärenden inom miljöbalkens ramar. I följande avsnitt definieras begreppen 
kulturmiljö och förorenat område. Ytterligare begrepp och definitioner som 
används i denna vägledning finns sammanfattade i bilaga 2.  

1.3.1 Vad är kulturmiljö? 
Miljöbalken ger inte någon definition av begreppet kulturmiljö. Begreppets 
innebörd och omfattning vid tillämpningen av miljöbalken framgår emellertid av 
miljöbalkens och miljöbedömningsförordningens bestämmelser avseende 
miljöbedömning. I 12 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) anges att 
särskild hänsyn vid bedömningen av lokaliseringens betydelse vid betydande 
miljöpåverkan bland annat ska ägnas stora opåverkade områden, betydelsefulla 
kulturlandskap, kulturreservat, fornlämningar, byggnadsminnen, särskilt värdefulla 
byggnader enligt plan- och bygglagen (2010:900) och kulturella världsarv. 

Kulturmiljö som begrepp omfattar både enskilda lämningar i miljöer och större 
landskapsavsnitt som formats av människan. Naturgivna förutsättningar som 
geologi och topografi har ofta utgjort grund för kulturmiljöns utveckling. Lokala 
och regionala variationer i kulturmiljön kan därmed vara av kulturhistoriskt värde i 
sig. 

Ibland är helheten och sammanhangen i kulturmiljön viktiga för att karaktärsdrag 
och företeelser skall kunna bevaras. I andra fall kan det vara enstaka detaljer eller 
förekomst av en specifik kulturmiljö som pekats ut som värdefull att bevara. 
Kulturmiljövärden kan också vara av olika ålder och av olika karaktär. 
Fornlämningar, med skydd mot bakgrund av sin ålder, omfattar till exempel flera 
olika typer av lämningar efter mänsklig verksamhet från olika tidsperioder såsom 
boplatser, gravfält, gruvor, kvarnar eller kulturlager i gamla städer.   
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1.3.2 Vad är ett förorenat område? 
Ett förorenat område är mark, grundvatten, ytvatten, sediment, byggnader eller 
anläggningar som innehåller föroreningar i halter som påtagligt överskrider lokala 
eller regionala bakgrundshalter. Större sammanhängande områden med förekomst 
av flera förorenade delområden kan ha sin grund i omfattande, varierande och 
långvarig verksamhetshistorik. Dessa områden innefattar ofta olika typer av 
föroreningar och förekomst av föroreningar över större ytor och på olika djup. 
Komplexiteten gör att området behöver utredas och bedömas sammanhängande. 
Kunskap om branschhistoriken och dess påverkan på omgivningen är därför viktig. 
Bedömning och tillvägagångsätt av ett mindre förorenat område, med enstaka eller 
likartade föroreningar och med en mer specificerad och avgränsad 
föroreningssituation är ofta mindre komplext, men i båda fallen är erfarenheter och 
kunskap viktigt. Kunskap om hur en viss bransch kunnat påverka exempelvis en 
byggnad, när och var föroreningsspridning kan förväntas samt vilka risker som kan 
förväntas vid exempelvis en utgrävning av ett område.  

1.4 När risker och värden sammanfaller 
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer, särpräglade 
landskapsmiljöer samt byggnadsminnen och fornlämningar är exempel på 
kulturmiljövärden som kan förekomma inom ett förorenat område. Ibland kan även 
flera olika typer av kulturhistoriska värden finnas inom ett och samma område. 

Ett område där kulturmiljön och föroreningssituationen består av flera olika 
kulturhistoriska värden och förorenade områden blir särskilt komplext och 
hänsynskrävande. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, byggnadsminnen och 
kulturmiljöer har ofta en industrihistorisk bakgrund. Det finns exempel där hela 
industrilandskap utpekas som riksintresse för kulturmiljövården eller, som i 
Norrköping i Östergötlands län, där det centrala industrilandskapet ingår som en del 
i riksintresset. Stadsmiljön och industrimiljön i Norrköping kring kraftkällan 
Motala ström speglar tydligt den industriella utvecklingen i landet. Genom att 
kulturmiljöerna så tydligt hänger ihop med den industriella utvecklingen hittar man 
också en logisk koppling till föroreningar som konsekvens av långvarig verksamhet 
och aktivitet.  

En förorening enligt miljöbalkens definitioner kan enligt kulturmiljölagen 
(1988:950) utgöra fornlämning. Sådana typiska exempel kan vara slagg från 
järnframställningsprocesser eller äldre glashyttor. Även delar av kulturlager vid 
äldre industrier kan åtminstone delvis vara förorenade. En äldre förorening kan 
därför skyddas av kulturmiljölagen och det krävs därför tillstånd av länsstyrelsen 
för att avhjälpa en sådan förorening.  
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2. Gällande lagstiftning 
I detta kapitel redogörs för den lagstiftning som styr hantering och prövning av 
ärenden och åtgärder både inom förorenade områden och kulturmiljöer. De lagar 
som redovisas i kapitlet nedan är miljöbalken, kulturmiljölagen samt plan- och 
bygglagen. Viktigt att veta är att dessa tre lagstiftningar har samma hierarkiska 
ordning, ingen lag går före den andra, utan lagarna kräver samverkan. 

2.1 Miljöbalken 
Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. 

2.1.1 Kulturmiljö 
Kulturmiljö ingår i miljöbalkens miljöbegrepp, dels i form av värdefulla 
kulturmiljöer, dels genom krav på god hushållning med mark, vatten och fysisk 
miljö. Kulturmiljö utgör därmed ett av de miljövärden som ska hanteras vid 
tillämpningen av miljöbalken. Att kulturmiljöer ska skyddas framgår av 
miljöbalkens portalparagraf där det bland annat anges att miljöbalken ska tillämpas 
så att värdefulla kulturmiljöer skyddas och vårdas (1 kap. 1 § andra stycket, punkt 
2) samt så att mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används för att trygga en god 
hushållning från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt (1 
kap. 1 § andra stycket, punkt 4). 

Eftersom kulturmiljöer omfattas av miljöbalkens miljöbegrepp så ska dessa 
hanteras med utgångspunkt i miljöbalkens hänsynsregler i andra kapitlet. Även 
bestämmelser för miljökonsekvensbeskrivning och miljöbedömning i sjätte kapitlet 
ska tillämpas. I miljöbalken finns också mer preciserade bestämmelser för 
kulturmiljöer inom ramen för hushållningen med mark och vatten (3 kap. 1, 2 och 6 
§§). Där framgår det bland annat att områden av riksintresse för kulturmiljövärden 
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dessa områden samt att större 
och relativt opåverkade områden så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan ändra dess karaktär. Det finns i miljöbalken också bestämmelser 
som reglerar skydd av kulturmiljöer i form av kulturreservat (7 kap 9 §). 

2.1.2 Förorenade områden 
Förorenade områden hanteras i miljöbalkens 10:e kapitel, Verksamheter som 
orsakar miljöskador. Med föroreningsskada avses en miljöskada som genom 
förorening av ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en 
anläggning kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön (10 
kap. 1 § miljöbalken). 
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Ansvarsfrågan är en av de mest centrala frågorna inom arbetet med förorenade 
områden och inom tillsynen över förorenade områden. En svårighet vad gäller 
förorenade områden kan vara att det är oklart om det är fråga om ett objekt med helt 
eller delvis ansvar eller ett objekt där ansvar saknas. Det är den som bedriver eller 
har bedrivit verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till en 
föroreningsskada eller allvarlig miljöskada är ansvarig för det avhjälpande som ska 
ske (10 kap. 2 § miljöbalken). Med avhjälpande avses (10 kap. 1 § miljöbalken) 
utredning, efterbehandling och andra åtgärder för att avhjälpa en föroreningsskada 
eller en allvarlig miljöskada. Om det inte finns någon verksamhetsutövare som kan 
utföra eller bekosta avhjälpande åtgärder för aktuella föroreningsskador är var och 
en som förvärvat den förorenade fastigheten ansvarig, om förvärvaren kände till 
eller borde upptäckt föroreningen vid förvärvet (10 kap. 3 § miljöbalken). Vid 
tillämpningen av 10 kap. 3 § beaktas inte förvärv som har skett före miljöbalkens 
ikraftträdande 1999-01-01 (15 § Lag (1998:811) om införandet av miljöbalken. 

Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en 
åtgärd som det finns bestämmelser om i miljöbalken, att lämna de uppgifter och 
handlingar som behövs för tillsynen till myndigheten. Det gäller också för den som 
annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet (26 kap. 21 §). 
Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra 
olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig att 
avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet är enligt 26 kap 22 § skyldig att utföra 
sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för 
tillsynen. Detsamma gäller den som upplåter en byggnad för bostäder eller för 
allmänna ändamål, om det finns skäl att anta att byggnadens skick medför 
olägenheter för människors hälsa. 

2.1.3 Hänsyn och krav enligt miljöbalken 
Frågor som rör kulturmiljö regleras huvudsakligen genom kulturmiljölagen medan 
bestämmelser om efterbehandling finns i miljöbalken. Kulturmiljölagen och 
miljöbalken är parallella lagstiftningar, vilket innebär att ingen av lagarna står över 
den andra och att något som är tillåtet enligt den ena lagen inte behöver vara det 
enligt den andra. Krav om hänsyn och kunskap enligt miljöbalken gäller dock både 
kulturmiljöer och förorenade områden. 

Enligt 2 kap. 2 § miljöbalken framgår att alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med 
hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda 
människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.  
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Vidare ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en 
åtgärd utföra det skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön (2 kap. 3 § miljöbalken). 

Kravet på hänsyn till kulturmiljövärden innebär att utföraren har en skyldighet att ta 
fram kunskapsunderlag, konsekvensbeskrivning, och förslag på anpassning i syfte 
att undvika eller minimera skada på kulturmiljön (2 kap. 1 § miljöbalken). 
Effekterna på kulturmiljövärdet ska ingå i den samlade avvägningen inom ett 
projekt. I det här sammanhanget är det viktigt att understryka att hänsynskraven 
även gäller i det fall syftet med projektet är att hantera miljöförorening enligt 
miljöbalken. Åtgärden att omhänderta en förorening kan i det avseendet bli en 
påverkande eller till och med skadande åtgärd i förhållande till kulturmiljön. Det 
krävs då en utredning och konsekvensbedömning för att klarlägga projektets 
miljöpåverkan.  

Kulturmiljö omfattas av hushållningsbestämmelserna: 

• Värdefulla områden eller landskapsavsnitt som är av värde för 
kulturmiljövården (3 kap. 6 § första stycket miljöbalken) 

• Riksintressen för kulturmiljövården (3 kap. 6 § andra stycket miljöbalken) 

Åtgärder som påtagligt skadar riksintressen kan förbjudas av länsstyrelsen enligt 
miljöbalken. I fallet med värdefulla områden och landskapsavsnitt gäller att 
påverkan på kulturmiljöns värden skall undvikas så långt som möjligt, till exempel 
genom anpassning i utförandet eller val av plats. Det kan i en del fall också vara 
tillräckligt att frågan om påverkan, möjligheten att minska negativa konsekvenser 
och avvägning i förhållande till kulturmiljövärdet har tagits upp i arbetet med 
projektet. Exempel på värdefulla områden kan vara kommunala 
kulturmiljöområden eller områden som Länsstyrelserna pekat ut som regionala 
kulturmiljöintressen. 

2.2 Kulturmiljölagen 
Här beskrivs olika kulturmiljövärden och vilket skydd de har i lagstiftningen.  

2.2.1 Fornlämningar (2 kap.) 
Nedan syns ett redigerat utdrag ur lagtexten: 

Fornlämningar skyddas enligt kulturmiljölagens andra kapitel. Fornlämningar är 
lämningar efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit 
genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna. Enligt 6 § är det förbjudet 
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att utan tillstånd enligt detta kapitel rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom 
bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning.  

Den som avser att uppföra en byggnad eller anläggning eller genomföra ett annat 
arbetsföretag bör enligt kulturmiljölagen 2 kap. 10 § i god tid genom att inhämta 
information från länsstyrelsen för att ta reda på om någon fornlämning kan beröras 
av företaget och i så fall snarast samråda med länsstyrelsen. Enligt 2 kap. 12 § ska 
den som vill rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering 
eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning ansöka om tillstånd hos 
länsstyrelsen. 

Enligt 2 kap. 13 § kulturmiljölagen får länsstyrelsen som villkor för tillstånd ställa 
skäliga krav på: 
   1. arkeologisk undersökning för att dokumentera fornlämningen, ta till vara 
fornfynd och förmedla resultaten, eller 
   2. särskilda åtgärder för att bevara fornlämningen. 

I beslutet om tillstånd ska om möjligt den kostnad anges som åtgärderna beräknas 
medföra. Enligt 14 § ska den som utför ett arbetsföretag som berör en fornlämning 
svara för kostnaden för åtgärder enligt 13 §. 

2.2.2 Byggnadsminne (3 kap.) 
Anläggningar med synnerligen höga kulturhistoriska värden kan förklaras som 
byggnadsminne av länsstyrelsen. Till byggnadsminnet upprättas ett antal 
skyddsföreskrifter som stadgar vilka delar av objektet som omfattas av lagskyddet 
och vilka typer av ändringar som är tillståndspliktiga. Vid önskemål om ändringar 
ansöker fastighetsägaren om tillstånd hos länsstyrelsen. Sökande ska i ansökan om 
tillstånd till ändring av byggnadsminne ange vilka särskilda skäl som föreligger för 
ändring i strid mot byggnadsminnesbeslutets föreskrifter. Länsstyrelsen får i 
tillståndet villkora om hur åtgärder ska genomföras samt vilken dokumentation som 
krävs. Villkoren kan bland annat omfatta materialtyper och byggnadsmetoder.  

Ibland är det nödvändigt att åtgärden genomförs i samråd med antikvarisk 
medverkan vars uppgift är att se till att länsstyrelsens beslut efterlevs, samt fungera 
som rådgivare i antikvariska frågor.  

Om byggnaden eller anläggningen är i statlig ägo eller om objektet är ett statligt 
byggnadsminne beslutat av regeringen så är det Riksantikvarieämbetet som beslutar 
om ändringar. 

2.2.3 Kyrkliga miljöer (4 kap.) 
Kyrkobyggnader, kyrkotomter, begravningsplatser och kyrkliga inventarier av 
kulturhistoriskt värde skyddas enligt kulturmiljölagen. Objekt och miljöer 
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tillskapade innan år 1940 och som tillhörde Svenska kyrkan vid år 2000 får inte på 
något väsentligt sätt ändras utan tillstånd av länsstyrelsen. Ett antal kyrkobyggnader 
och begravningsplatser tillkomna efter år 1939 har ansetts så kulturhistoriskt 
värdefulla att de belagts med tillståndsplikt enligt särskilt beslut.  

2.3 Plan- och bygglagen  
Alla byggnader omfattas av den generella bestämmelsen i plan- och bygglagen 8 
kap. 17 § som anger att alla ändringar av en byggnad ska utföras varsamt så att 
byggnadens värden och kvaliteter tillvaratas. För byggnader, bebyggelseområden 
och allmänna platser som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt gäller även att de inte får förvanskas enligt 8 
kap. 13 § plan- och bygglagen. Plan- och bygglagen ställer även krav på god 
helhetsverkan vid till exempel nybyggnation eller förändring. En viktig 
grundprincip är att kommunen har rådighet över planering och bygglov genom det 
så kallade planmonopolet (1 kap. 2 § plan- och bygglagen). 

Kulturmiljö tas upp i kommunernas översiktsplaner. Ofta redovisas riksintressen för 
kulturmiljövården men det förekommer också att kommunerna tar upp andra 
kulturmiljövärden till exempel kommunala kulturmiljöanspråk. Det kan också 
finnas beskrivningar av kulturhistoriskt värdefulla områden inom kommunen. 
Översiktsplanen är inte juridiskt bidande men ger en bild av kommunens syn på 
utvecklingen i kommunen. Översiktsplanen ges också stor betydelse i 
miljöbedömningar. 

Värdefulla byggnader, byggnadsverk eller anläggningar kan vara skyddade genom 
bestämmelser i detaljplan. Planbestämmelserna tar då utgångspunkt i 
lagstiftningens förbud mot förvanskning av värdefulla byggnader (8 kap. 13 § plan- 
och bygglagen) eller krav på hänsyn vid förändring av en byggnad (8 kap. 17 § 
plan- och bygglagen). Detaljplanen är rättsligt bindande och ligger till grund för 
beslut om till exempel bygglov. Planbestämmelser kan exempelvis styra kulör, 
material och utformning av en byggnad. 
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3. Arbetsgång 
Här beskrivs arbetsgångarna för arbete med kulturmiljöer och förorenade områden 
respektive. Det ges också förslag till hur en arbetsgång för områden med både 
föroreningar och kulturmiljövärden kan läggas upp. 

3.1 Arbetsgång enligt kulturmiljölagen 
Med stöd av kulturmiljölagen har en tillämpning utformats av 
Riksantikvarieämbetet genom ett antal skrifter, till exempel föreskrifter för 
tillämpning av kulturmiljölagen avseende arkeologiska undersökningar kallat ”Den 
uppdragsarkeologiska processen”. Det finns även flera vägledningar, främst ställda 
till länsstyrelserna, om hur det arbetet inom processen ska utföras. I processen ingår 
en arbetsgång med vissa grundläggande steg. Den beskriver olika roller och ansvar 
samt var och när olika aktörer förväntas göra sin del i processen. En normal 
arbetsgång enligt den uppdragsarkeologiska processen kan i korthet skissas enligt 
nedan, dock behöver det inte innebära att alla steg är nödvändiga. Alla moment som 
innebär arkeologiskt fältarbete: 

Arkeologisk utredning: Syftet är att ta reda på om fornlämningar berörs. 
Utredningen kan delas in i två steg: 

1. Fältinventering, kart- och arkivstudier. 
2. Grävning i form av sökschakt med hjälp av grävmaskin. 

Arkeologisk förundersökning: Syftet är att ta reda på vad det är för typ av 
fornlämningar och datera dessa, men kan även vara att avgränsa en känd 
fornlämnings utbredning. 

Arkeologisk undersökning (tidigare benämnd slutundersökning): Syftet är att 
vetenskapligt dokumentera och till sist ta bort fornlämningar eller de delar som 
berörs.  

Kort om roller och ansvar: 

• Det är länsstyrelsen som beslutar om det är nödvändigt med en arkeologisk 
utredning eller undersökning. 

• Länsstyrelsen väljer vilka arkeologer som ska utföra utredningen och begär 
in en kostnadsberäkning. Vid större undersökningar görs en upphandling. 

• Länsstyrelsen tar ställning till om kostnaden är rimlig i förhållande till 
vetenskapliga krav. 

• Exploatören står för kostnaden för arkeologin. 
• Exploatören får kostnaden för bekräftelse av kostnadsansvaret innan 

Länsstyrelsen fattar beslut om att arkeologin kan sätta igång. 
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Processen kan, om alla stegen utförs, innebära en tidskrävande insats för bland 
annat planering och tid för beslut att finna laga kraft. Den kan även vara styrd av 
väderlek, årstid, jordbruk, skyddad natur eller djurlivets påverkan på möjligheten 
att kunna utföra fältarbetet. Därför krävs en insikt i processen och framför allt en 
betydande framförhållning i tid och planering för en exploatör. Hur processen kan 
se ut i detalj med de olika rollerna och ansvaret syns i ”Den uppdragsarkeologiska 
processen” framtagen av Länsstyrelsen Kronobergs län, bilaga 3. 

3.2 Arbetsgång förorenade områden 
Huvudsakligen berör miljöbalkens 10 kapitel det som definierar och styr hur 
hantering och ansvar kring förorenade områden ser ut lagstiftningsmässigt. Men 
också i miljöbalkens 2 kapitel framgår de hänsynsregler för vilka grundläggande 
krav som gäller. 

Arbete med förorenade områden sker i olika steg som utgör arbetsgången. 
Efterbehandlingsprocessen innefattar dessa olika steg och i det ingår också att 
lokalisera och översiktligt bedöma risken i ett område. Arbetsgången är i stora drag 
följande:  

Identifiering: Området identifieras/lokaliseras och myndigheten kommer fram till 
att det kan vara förorenat. Det kan finnas områden där det förekommer föroreningar 
som ännu inte har kartlagts och som ”dyker upp” i samband med exploatering eller 
andra verksamheter. 
 
Inventering: Kunskapen om det identifierade området fördjupas utifrån historik, 
dokument, intervjuer och kartor med mera. Det sker också en översiktlig 
bedömning om vilken risk, riskklass 1–4, där 1 innebär störst risk, som området kan 
ha avseende negativ påverkan på människors hälsa och miljön. I detta skede har 
oftast ingen undersökning utförts. 
 
Utredning: För att kunna fastslå att ett område är förorenat behöver mark, 
vattenområden, byggnader och anläggningar provtas. Utredningar och 
undersökningar genomförs för att ta reda på om det förorenade området är ett 
problem, hur stort problemet är (riskbedömning) och hur problemet skulle kunna 
hanteras (åtgärdsutredning och riskvärdering). 
 
Åtgärder: Föroreningsproblematiken inom området hanteras och åtgärdas. Det 
sker i olika steg och det finns inledningsvis mer möjlighet att i åtgärdsförberedande 
skede fånga upp vilka andra faktorer som det behöver tas hänsyn till. Om det 
uppstår behov av ändringar av planerad åtgärd är det en stor fördel om det framgår 
tidigt. 
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Uppföljning: Det utförs uppföljande provtagning för att se om åtgärderna var 
lyckade eller om det behövs mer åtgärder eller kanske restriktioner i området. Det 
är också en del i processen att dokumentera och spara rapporter för att veta vad som 
är gjort.  
 
Kort om roller och ansvar: 

• Länsstyrelsen och kommunerna har i tidigare arbete gjort karteringar där 
identifiering och inventering av förorenade områden ingått. Det kan 
användas som underlag men kan inte betraktas som heltäckande. 

• Vid exploatering eller annan åtgärd som påverkar ett område är det 
exploatören som har ansvar att ta reda på historik och liknande uppgifter om 
ett område som förberedelse inför nästkommande steg. 

• Det är exploatören som ska bekosta erforderliga undersökningar och att vid 
behov åtgärda eventuella föroreningar inför att ett område exploateras eller 
på annat sätt påverkas för att kommande arbeten ska kunna ske utan risk. 

• Respektive tillsynsmyndighet (Länsstyrelsen eller kommun) bedömer 
underlag och uppgifter utifrån undersökningar och åtgärder och tar beslut 
om villkor med mera för fortsatt arbete innan det påbörjas. 

3.3 Förslag på arbetsgång när förorenade 
områden och kulturmiljöer interagerar 
Att kulturmiljö ingår i miljöbalkens miljöbegrepp innebär att hantering av 
förorenade områden, såsom undersökningar, utredningar och saneringar, ska ha 
som syfte att skydda både den biologiska miljön och kulturmiljön. Detta gäller 
oavsett om det finns ett sedan tidigare utpekat kulturvärde inom området eller inte. 

3.3.1 Arbetsgångens olika steg 
I följande avsnitt ges förslag på en arbetsgång för hantering av kulturmiljöer i 
förorenade områden. I ett ärende där förorenade områden är i fokus är det en viktig 
aspekt att känna till eller ta reda på om det finns kända registrerade eller tänkbara 
kulturmiljövärden på en aktuell plats. Vid intresse och behov av att bevara 
kulturmiljövärden kan eventuella föroreningar i området vara av stor betydelse att 
känna till. Arbetet bör alltså ha båda perspektiven i fokus för lyckade resultat. 

Uppgifter om kulturmiljöer ska framgå i ett tidigt skede genom historik eller annan 
bakgrundsinformation. Generellt är det alltid bra om informationen framkommer så 
tidigt som möjligt för att underlätta arbetet med det förorenade området. Då det inte 
alltid är möjligt att förutse eller om det inledningsvis inte har framgått uppgifter om 
kulturmiljöer kan man behöva vara beredd på att det dyker upp ny information mitt 
i processen. 
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Arbetsgången för hantering av kulturmiljöer i förorenade områden är i avsnitten 
nedan indelad i de fem stegen Förankring, Kartläggning, Avvägning, Åtgärder och 
Uppföljning.  

Förankring: Ett inledande och viktigt steg är att tidigt i ett ärende lyfta och 
förankra frågor om kulturmiljövärden med fokus på förorenade områden och vice 
versa. Tänkbara aktörer som behöver stämma av och hitta lösningar där fortsatt 
arbete förankras är länsstyrelsen, miljöförvaltning, stadsbyggnadskontor, 
markägare, förorenaren och konsultbolag. Även intresseföreningar och kommande 
hyresgäster kan bli aktuellt att involvera vid något skede. Vidare behöver 
lagstiftning som kan bli aktuell, enligt miljöbalken, kulturmiljölagen samt plan- och 
bygglagen, synliggöras och verifieras så att man har samsyn och är överens. Detta 
är en förutsättning för korrekt hantering och för att undvika komplikationer under 
arbetes gång. De olika lagstiftningarna ger en grund men avvägningar måste göras 
för att hantera intressen och intressekonflikter såväl inom som mellan olika 
lagstiftningar. Även finansiering av undersökningar eller åtgärder bör diskuteras i 
ett tidigt skede.  För en undersökning eller åtgärd av ett förorenat område där också 
kulturmiljö berörs bör kostnaden ses som en helhet och inte uppdelad i en 
kulturhistorisk del och en saneringsdel.  

Kartläggning: Man behöver tidigt kartlägga bakgrund och förutsättningar för det 
område som berörs. Till exempel identifiering av förekomst av förorenade 
områden, värdefulla kulturmiljöer eller andra lämningar samt eventuellt skydd av 
markmiljö eller yt- och grundvatten, vem som är tillsynsmyndighet, 
samhällsservice och allmänintressen i det område som berörs. En del i processen är 
att klarlägga om det finns något som regleras i detaljplaner och att sätta sig in i de 
planer som finns för området. 

Avvägning: För att ett projekt ska kunna genomföras krävs en avvägning mellan 
olika intressen inom ramen för de aktuella förutsättningarna. Den samlade 
kunskapen om platsens värden, förutsättningar för att omhänderta föroreningar samt 
att minska eventuell påverkan på den samlade miljön ska då vägas samman i ett 
beslut om åtgärd. För att avvägningen ska bli saklig är det viktigt att kompetenser 
från berörda sakområden medverkar i bedömningen.  

Åtgärder: Det finns mycket att vinna på att ha kartlagt och om möjligt veta 
avgränsningen av kulturmiljövärden i ett område som berörs av sanering av 
föroreningar i samband med utredning och inför planering av åtgärden. När 
åtgärderna startar är ett noggrant förarbete och välgenomtänkta upphandlingar 
grund för att minimera oönskade överraskningar. Valet av åtgärder måste anpassas 
efter den enskilda kulturmiljön men kan handla om att kapsla in eller byta ut delar i 
en konstruktion eller anläggning mot likvärdiga delar eller att dokumentera uttryck 
för kulturmiljövärden som behöver tas bort. Det kulturhistoriska värdet kan ställa 
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högre krav till exempel i fråga om materialval och utförande. Det kan även finnas 
anledning att överväga kompensationsåtgärder 

Uppföljning: Genom att kunna följa upp ett ärende kan kunskap och 
erfarenhetsåterföring användas och vara till gagn i liknande ärenden framöver. Ett 
sätt kan vara att dokumentera och beskriva kärnfrågor, problem och hur man löste 
samt kom vidare med de hinder som fanns. En annan del i uppföljningen är att göra 
underlag spårbart via till exempel diarienummer och ID-nummer men också genom 
andra verktyg, exempelvis om det införts restriktioner för ett område. 

Kort om roller och ansvar: 

Enligt kulturmiljölagen ska exploatören innan en sanering betala en arkeologisk 
undersökning annars är det inte säkert att tillstånd ges för att ta bort föroreningen. 
Finns ingen finansiering för den arkeologiska undersökningen riskerar därför 
saneringen av föroreningen att inte bli av. Är exploatören en huvudman så som 
kommun, länsstyrelse eller annan myndighet bör ett helhetsansvar tas. Rimligen bör 
de medel som står till förfogande för saneringen av föroreningen samtidigt 
inbegripa den arkeologiska undersökningen av fornlämningen som utgör en del av 
den. Staten bör därför se denna helhet för att lösa en uppgift som annars kan vara 
svår att komma i hamn med, det vill säga två olika tillämpningar; enligt miljöbalken 
och kulturmiljölagen. Detta gäller även i det fall kulturmiljövärdet skyddas enligt 
miljöbalken eller plan- och bygglagen. 

3.3.2 Beskrivning av de olika stegen i arbetsgången 
I detta avsnitt beskrivs de olika stegen i den förslagna arbetsgången mer ingående 
med hjälp av exempel, förslag och lagstiftning. I arbetet med att hantera ärenden 
där föroreningssituationen och kulturmiljövärden sammanfaller finns olika delar att 
ta hänsyn till. Att tidigt etablera kontakter där bakgrunden till ärendet och 
frågeställningar förankras är ett bra steg att inleda med. Därefter behöver man ofta 
gå vidare för att söka mer detaljinformation och sedan kan det bli aktuellt att gå 
tillbaka och ha en dialog igen. Se också bilaga 1 ”Flödesschema arbetsgång” där en 
översikt över de olika stegen framgår. Förutom de referenser till lagstiftning som 
anges utvecklas kulturmiljöfrågorna ytterligare i vägledningar för respektive 
lagstiftning från ansvariga nationella myndigheter, i första hand Boverket och 
Riksantikvarieämbetet.  
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Förankring 

Dialog, verifiera (samsyn) 

Vem, vad Exempel Lagstiftning  

Berörda enheter Dialog ska ske i ett tidigt skede så att intressen 
enligt lagstiftning beaktas. Här kan behövligt 
kunskapsutbyte och andra diskussioner ske som 
synliggör det som är viktigt. Dialogen förankras i 
kartläggning av bakgrund och förutsättningar. 

På olika myndigheter kan det finnas rutiner eller 
fördelningsscheman för hur internremisser ska 
hanteras. Ta reda på vad som gäller kring 
ärendehantering etcetera på din myndighet. 

1 kap. & 2 kap. 
miljöbalken 

2, 3 & 4 kap. 
kulturmiljölagen 
 

Externa aktörer Det kan krävas ett samarbete och dialog mellan 
Stadsbyggnadsnämnd, Miljönämnd och 
exploatör/ansvarig 

 

Upphandling Om möjligt är det fördel att upphandling sker 
tidigt, där viktiga aspekter på senare behov kan 
klargöras. Ett exempel är att fastslå villkor som 
ska gälla med hänsyn till arbetsmiljöfrågor och 
vilken aktör som har det yttersta ansvaret för 
olika delar i projektet. 

Arbetsmiljölagen  
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Kartläggning 

Identifiera 

Vad Exempel Lagstiftning 

Kulturvärden Här identifieras vilken typ av kulturvärde 
som är aktuellt (exempelvis fornlämning, 
landskapsmiljö eller byggnadsminne) och hur 
man avser bevara eller omhänderta respektive 
kulturvärde. Man kan behöva reda ut om det 
är en enskild del eller ett större område med 
flera värden som berörs. 

Fördjupad kunskap om ett område kan även 
uppnås genom dialog med 
kulturmiljöenheten på länsstyrelsen, 
platsbesök, studie av kartor och arkivmaterial 
samt genom intervjuer. I de flesta fallen 
kommer fördjupade utredningar att behöva 
utföras av extern antikvarisk konsult.  

4 kap. 8 § punkt 
1, 8 kap 13, 17 §§ 
Plan- och 
bygglagen 

1 kap. 1 § punkt 
2, 2 kap., 3 kap. 3, 
6:1–2 §§, 7 kap. 9 
§ miljöbalken 

2, 3, 4, kap. 
kulturmiljölagen 

Förorenade 
områden 

Viktigt att beakta tidigt då det kan ge olika 
utfall från fall till fall. Föroreningens 
omfattning och utbredning kan vara 
avgörande. 

Mer detaljerad kunskap om typ av 
förorening, risker och möjliga åtgärdssätt 
klargörs. 

2 kap. 2 och 3 §§ 
& 10 kap. 
miljöbalken 

Andra viktiga 
förutsättningar 

Behov av tillstånd, anmälan eller liknande. 
Arbetsmiljöaspekter & tillsynsmyndighet. 

 

Planområden (DP, 
ÖP, FÖP) 

Planområden kan innebära begränsningar och 
aspekter som kan vara nödvändiga att 
förhålla sig till. Vilka möjligheter finns det 
att ändra i användningsområdet?  

ÖP och FÖP är inte rättsligt bindande. 
Därmed är det möjligt att ändra användning 
för exempelvis ett område som pekats ut för 
utveckling av bostäder och där det 
framkommer i detaljplanearbetet att det finns 
markföroreningar som inte kommer kunna 
medge bostäder. En befintlig detaljplan som 
inte kan nyttjas för det användningsområde 
som detaljplanen medger ska ändras och/eller 
hävas. Kommunen kan ha svårt att neka 
planenlig byggnation inom gällande 

ÖP: 3 kap. 2 § 
plan- och 
bygglagen 

DP: 4 kap. plan- 
och bygglagen 

Bygglov: 9 kap. 
30 §, med 
hänvisning till 2 
kap. 6 § plan- och 
bygglagen 
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detaljplan eftersom markens förutsättningar 
för byggande är utredda i och med 
detaljplanen. 

Vattenverksamhet Vid kulturmiljöer i eller intill vatten kan det 
behöva anmälas eller söka tillstånd för 
vattenverksamhet. 

11 kap. 7, 9 & 10 
§§ miljöbalken 

Naturvärden  Finns det naturvärden att ta hänsyn till? kan 
det krävas samråd eller 
naturvärdesinventering? 

12 kap. 6 § 
miljöbalken 

Samhällsservice 
och allmänintressen 

Berörs till exempel vandringsleder eller 
färdmedel? Kan det krävas samråd? 

 

Avvägning 

 

  

Avvägning   

Syfte Exempel Lagstiftning 

Prioritering Innan beslut tas måste olika miljöintressen 
och förutsättningar ställas mot varande. Valet 
av en viss åtgärd måste vägas mot kostnader 
och mot samhällsintresset. Det är viktigt att 
berörda sakområden är delaktiga i 
avvägningen. Även olika risker ur 
arbetsmiljösynpunkt är lämpligt att väga in i 
ett tidigt skede.  

2 kap. 7, 9, 10 
§§, 3 kap. 6 § 
miljöbalken 

2 kap. 13 §, 3 
kap. 15 §, 4 kap. 
kulturmiljölagen 
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Vidta åtgärder 

Sanering av föroreningar 

Vad Exempel Lagstiftning 

Åtgärdsutredning Hänsyn till: hälsa, miljö, kultur, 
samhällsbyggnad. 

 

Åtgärdsalternativ Vad är möjligt och rimligt? Finns andra 
alternativ än att gräva och schakta 
exempelvis sanering In-Situ med hänsyn till 
exempelvis kulturmiljövärden?  

8 kap. 13, 17 §§ 
plan- och 
bygglagen 

2, 3, 4 kap. 
kulturmiljölagen 

3 kap. 6 § 
miljöbalken 

Upphandling Ska upphandling och avtal ske är det av vikt 
att noga klara ut vad som behöver ingå i ett 
tidigt skede. Upphandling av arkeologiska 
undersökningar sker under särskilda 
upphandlingsliknande villkor enligt 
kulturmiljölagen baserat på krav på 
vetenskaplig kvalitet med mera.  

2 kap. 11 § 
kulturmiljölagen, 
Lag (2016:1145) 
om offentlig 
upphandling  

Saneringsåtgärder, 
arbete på plats 

Inför själva åtgärden behöver berörda ha haft 
kontakt, utarbetat en plan och enats om vilka 
beaktanden som är viktigt i det aktuella 
området. Ekonomin och arbetsmiljöfrågor är 
också aspekter som kan komma i fokus efter 
hand i projektet. En saneringsanmälan 
behövs sannolikt inför åtgärden om en 
sanering blir aktuell. Dyker det upp oväntade 
lämningar eller annat kan exempelvis andra 
tillstånd aktualiseras. 

26 kap. 9, 21 & 
22 §§ miljöbalken  

28 § Förordning 
(1998:899) om 
miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 
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Bevarande av byggnader eller kulturmiljöer 

Vad Exempel Lagstiftning 

Bevarandeplan Hänsyn till grad av bevarandevärde, 
lagstiftning, möjligheter och svårigheter 

8 kap 13 § plan- 
och bygglagen  

3 kap. 
kulturmiljölagen  

3 kap. 6§ 
miljöbalken 

Alternativ för 
bevarande 

Vad är möjligt & rimligt? Finns andra 
alternativ än att bevara aktuella kulturvärden 
i fysiskt hänseende? 

2 kap. 
kulturmiljölagen 

8 kap. 13, 17 §§ 
plan- och 
bygglagen 

Upphandling Ska upphandling och avtal ske är det av vikt 
att noga klara ut vad som behöver ingå i ett 
tidigt skede. Upphandling av arkeologiska 
undersökningar sker under särskilda 
upphandlingsliknande villkor baserat på krav 
på vetenskaplig kvalitet med mera 

2 kap. 11 § 
kulturmiljölagen, 
Arbetsmiljölagen, 
Lag (2016:1145) 
om offentlig 
upphandling  

Arkeologiska 
utredningar och 
arbeten, arkeologer, 
arbetsmiljö 

Ur arbetsmiljösynpunkt är det viktigt att ha 
inhämtat kunskap om föroreningar i 
kulturmiljöområden. Utgrävning eller annan 
vistelse i ett förorenat område kan innebära 
risker för den som exponeras. Risk föreligger 
för exempelvis inandning av förorening eller 
exponering via huden. Om möjligt förebyggs 
risker innan arbetet sker, i andra fall kan det 
behövas en sanering för att området ska 
kunna nyttjas utan risk. Nödvändiga 
skyddsåtgärder behöver utredas och 
information tas fram innan arbetet sätter 
igång. 

Arbetsmiljölagen 
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Uppföljning 

Dokumentera 

Syfte Exempel Lagstiftning 

Erfarenhetsutbyte För att möjliggöra erfarenhetsutbyte från ett 
komplicerat ärende kan ett sätt vara att 
dokumentera, beskriva kärnfrågor, problem, 
lösningar och hur man kom vidare med de hinder 
som fanns. 

 

 

 

Arkivera, registrera 

Syfte Exempel Lagstiftning 

Spårbarhet I ärenden där förorenade områden och 
kulturvärden sammanfaller kan möjlighet att 
spåra informationen om hantering och slutsatser 
vara till nytta i framtida ärenden. I databasen 
över förorenade områden (EBH-stödet) finns 
möjlighet att skriva in diarienummer för 
relevanta handlingar så att de lätt kan återfinnas 
senare. 

Information om byggnadsminnen, kyrkor, beslut 
och historik med mera finns i 
bebyggelseregistret som nås genom 
Riksantikvarieämbetets webbsida www.raa.se. 
Byggnadsminnen, fornlämningar och 
detaljplaner finns registrerade för respektive 
fastighet i Lantmäteriets fastighetsregister. 

 

Vetskap om 
restriktioner 

Uppgifter om kvarlämnad förorening kan 
behöva föras in i fastighetsregistret för framtida 
vetskap.  

26 kap. 15 § 
miljöbalken 
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4. Praktiska exempel 
Med olika exempel försöker denna vägledning fånga upp några av de knäckfrågor 
och svårigheter som kan uppstå i ärenden där både kulturmiljövärden och 
föroreningar förekommer på samma plats. Vägledningen försöker även belysa 
lösningar och ge tips för en smidigare arbetsgång. Vilka områden ett typiskt ärende 
kan innefatta är inte lätt att säga på förhand, då det kan skilja sig mycket från fall 
till fall. Men en del saker kan vara gemensamma nämnare, något som vi försöker 
beskriva här. 

4.1 Sammanfattning av exempel 
Här nedan beskrivs samtliga exempel kortfattat för att ge en överblick. För mer 
detaljerad information se avsnitt 4.2–4.6. 

Akut åtgärdsbehov och högt kulturvärde 
I utfyllnaden bakom en kajanläggning fanns föroreningar i form av bland annat 
kisaska, koppar och bly. Kajanläggningen var mycket instabil behövde åtgärdas för 
att undvika kollaps. Det fanns även en överhängande risk för ras, på grund av 
instabiliteten i kajanläggningen, vilket potentiellt hade kunnat leda till spridning av 
föroreningarna till det kommunala vattenintaget. Området var på grund av risken 
för spridning av föroreningar i akut behov av sanering. Industriområdet inom vilket 
kajanläggningen var lokaliserat ingick som helhet i riksintresse för 
kulturmiljövården med historiska lämningar både på land och i vattnet. 
Saneringsåtgärden bedömdes som nationellt prioriterad varav statsbidrag för 
åtgärdsförberedelser och avhjälpandeåtgärder beviljades. En utmaning inom 
projektet var att hantera det akuta behovet av sanering för att åtgärda riskerna från 
föroreningarna och samtidigt välja åtgärdsalternativ som tar hänsyn till områdets 
tungt vägande kulturmiljövärde. Andra utmaningar i projektet var inhämtningen av 
kunskap och bedömningen av vilka tillstånd och utredningar som behövdes för att 
möjliggöra saneringen. Exemplet beskrivs närmare under avsnitt 4.2. 

Bostadsbyggnationen på galgbacken 
Ett centralt beläget område i en mindre ort var tänkt för byggnation av bostäder. 
Tidigare fanns en skrotverksamhet på platsen som hade förorenat marken med 
arsenik, bly, kadmium, koppar, zink och kvicksilver. Under 1600-talet låg det också 
en galgbacke på området. Vid arkeologiska undersökningar har det hittats 
välbevarade delar av mänskliga skelett som indikerade att avrättningsplatsen 
funnits här sedan medeltiden. Avrättningsplatsen visade sig vara mer omfattande än 
man initialt hade trott och det upptäcktes även boplatslämningar i området. Det 
åtgärdsbehov av föroreningar som fanns krockade med krav på att söka tillstånd 
utifrån kulturmiljölagen. Det var i projektet problematiskt att hantera förorenade 
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massor på ett tillfredsställande sätt och även svårt att undvika skada på 
fornlämningarna. Exemplet beskrivs närmare under avsnitt 4.3. 

Krock mellan arkeologi och entreprenad 
I ett område som ligger i direkt anslutning till vatten har det bedrivits olika 
verksamheter sedan flera hundra år tillbaka. Området har sanerats för att bli 
attraktiva bostäder med nära anslutning till vatten. Marken var förorenad med bland 
annat arsenik, bly, cyanid, bensen och PAH. I området fanns även fornlämningar 
både från tidigare industriella verksamheter och privata bostäder. Efter en 
arkeologisk undersökning visade sig lämningarna vara utbredda och området 
bedömdes vara helt unikt. Undersökning av lämningarna som genomfördes 
samtidigt som saneringen av området medförde dock krockar mellan arkeologerna 
på plats och de som utförde entreprenaden. Exemplet beskrivs närmare under 
avsnitt 4.4. 

Sanering eller restaurering? 
Området är omgärdat av vatten och industrier som har funnits här sedan 1800-talet. 
Många av de gamla industribyggnaderna har rivits och använts som fyllnadsmassor 
inom området. Marken och kvarvarande byggnader var förorenade med arsenik, 
bly, kvicksilver, koppar, nickel, PAH och olja. De gamla industribyggnaderna som 
fanns kvar ansågs vara kulturhistoriskt värdefulla och vissa var q1- eller q2-märkta. 
Det fanns en önskan om att bygga bostäder på området varav man var tvungen att ta 
ställning till om och i vilken ordning man skulle angripa de olika åtgärder som var 
nödvändiga att vidta. Det behövde avgöras om sanering eller restaurering var mest 
prioriterat. Exemplet beskrivs närmare under avsnitt 4.5. 

Vikten av rätt kompetens 
Området gränsar mot ett vattendrag som är ett Natura 2000-område. Inom området 
har det funnits både ett amalgameringsverk och ett båtvarv. Området var förorenat 
av kobolt, nickel, koppar, arsenik, kvicksilver och bly. Sanering av området krävdes 
för att förhindra att spridning av förorening till Natura 2000-området. Både 
kvarvarande byggnader och det gruvdriftspåverkade markområdet betraktades som 
kulturmiljöer. Sanering av marken via bortschaktning skulle kraftigt påverka eller 
helt förstöra markområdets kulturmiljö. Saneringen behövde alltså ske på ett sätt 
som bevarar kulturmiljöerna. Arbetet har dragit ut på tiden då konsulten saknade 
kunskap om kulturmiljöer. Ärendet belyser vikten av struktur inom projektet från 
början och att det är en fördel om kulturmiljöfrågan även specificeras vid 
upphandling. Exemplet beskrivs närmare under avsnitt 4.6. 
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4.2 Akut åtgärdsbehov och högt kulturvärde 
 

Historik och områdesbeskrivning 

Platsen och området som berörs ligger i ett större industriområde med huvudsaklig 
verksamhet i form av ett pappersbruk vars verksamhetshistorik sträcker sig tillbaka 
till tidigt 1600-tal. Även andra historiska anläggningar finns kopplade till platsen. 
Verksamhetsområdet ligger intill ett vattendrag strax utanför en tätort och med 
omgivande naturmiljöer. Omgivande strandmiljöer utgör naturskyddsområde där 
skyddsvärdet är mycket stort.  
 

Kulturmiljön 

Området som helhet ingår i riksintresse för kulturmiljövården. Det förekommer 
flera olika bruksbyggnader och andra anläggningar på området som också innefattar 
ett hamnområde som är del av en mycket gammal transportled. Redan på 1500-talet 
var området en viktig omlastningsplats för järn som skulle exporteras och en lastkaj 
samt godsmagasin uppfördes för detta syfte. Även i vattnet visade det sig finnas 
kända historiska lämningar i form av ett försvarsverk, där delar av lämningen 
fortsätter ut i vattendraget. Det finns starka indikationer på att försvarsanläggningen 
fortsätter fram till hamnen och att kopplingen mellan anläggningen och hamnen 
sträcker sig långt tillbaka i tiden. Lämningarna som förekommer, där möjligheten 
för fornlämning bedömts vara stor, får inte utan tillstånd tas bort eller påverkas så 
att de riskerar att skadas.  
 

Föroreningssituationen 

I en avgränsad del av verksamhetsområdet har en omfattande förorening 
konstaterats med behov av akuta åtgärder. Miljöundersökningarna visar på 
förorening av kisaska och mycket förhöjda föroreningshalter av främst koppar och 
bly men även arsenik och zink i utfyllnader bakom den äldre kajanläggningen. Med 
tiden har anläggningens stabilitet och närliggande mark påverkats. Om inte kajen 
åtgärdas kommer denna på sikt att kollapsa med ett ras som följd. Risken för detta 
har bedömts vara överhängande, även med en mindre yttre påverkan kan ett större 
ras ske på grund av kajanläggningens instabilitet.  

Det närliggande vattendraget riskerar också att översvämma platsen. I vattendraget 
nedströms platsen ligger det kommunala vattenintaget och utan åtgärd eller vid ett 
ras riskerar föroreningar att nå dit. Den tänkta åtgärden är att anlägga en ny 
strandskoning utanför den befintliga kajen. 
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 Knäckfrågor  

Föroreningsförekomsten vid kajen i det gamla hamnområdet krävde en 
kulturmiljöutredning inför arbetet med att utföra avhjälpandeåtgärder mot bakgrund 
av förekomsten av konstaterade kulturmiljövärden på platsen. Med anledning av 
kopplingen mellan försvarsanläggningen och hamnen framgick också behov av en 
marinarkeologisk undersökning ute i vattendraget. Under utredningens gång 
framgick det att tillstånd krävdes för att utföra åtgärden med hänsyn till de 
kulturhistoriska lämningar som finns på platsen. 

Att åtgärda föroreningen bedömdes som prioriterat på grund av risken för 
föroreningsspridning. I och med att åtgärden också har bedömts som nationellt 
prioriterad har statsbidrag beviljats för åtgärdsförberedelser och 
avhjälpandeåtgärder. Inför åtgärden övervägdes olika åtgärdsalternativ och med 
uppgifter om de kulturmiljövärden som kartläggning och utredningar resulterat i har 
förutsättningarna för åtgärd synliggjorts. Utifrån kunskapen om platsen anpassades 
valet av åtgärdsmetod och några av åtgärdsalternativen uteslöts med hänsyn till 
kulturmiljön. I samband med förarbete och val av åtgärd har också behov av att 
utföra en naturvärdesinventering samt upprättandet av anmälan om 
vattenverksamhet framgått.  

Komplexiteten och det tungt vägande kulturmiljövärdet försvårade uppgiften att 
åtgärda föroreningen. Det var flera frågor som integrerar där olika delar av 
myndigheterna har behövt samverka. Föroreningsfrågan har hanterats i dialog 
mellan enheten för förorenade områden på länsstyrelsen och 
samhällsbyggnadskontoret i kommunen. I dialogen kring kulturmiljön har både 
kulturmiljöenheten på länsstyrelsen och kommunens stadsantikvarie deltagit. Även 
enheten för vatten på länsstyrelsen har berörts av åtgärden då vattenverksamhet 

Bild: Länsstyrelsen 
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aktualiserades. Ärendet behövde hanteras myndighetsmässigt där de olika delarna 
kopplar till varandra och därmed också överlappande lagstiftning. Alla delar, 
föroreningen, kulturmiljövärden, naturvärden och vattenverksamhet, ska avvägas 
och det innebär behov av samverkan. Detta tog tid och varje del var beroende av de 
andra. Knäckfrågor och utmaningar har varit ett akut behov av att åtgärda och att 
välja åtgärdsalternativ som tar hänsyn till kulturmiljövärdet samt inhämta kunskap 
och bedöma vilka andra tillstånd och utredningar som behövs för att möjliggöra 
åtgärden av föroreningen.   

4.3 Bostadsbyggnationen på galgbacken 
 

Historik och omgivningsbeskrivning 

Området som har varit aktuellt att exploatera ligger centralt beläget i en mindre ort i 
en relativt opåverkad del mellan befintlig bostadsbebyggelse och industriområden. 
På platsen förekommer fornlämningar i mark från tiden platsen användes som 
galgbacke och delar av det aktuella området är sedan tidigare bebyggt med en 
vårdcentral. I en del av utbyggnadsområdet har det också bedrivits i 
skrotverksamhet under en längre period. 

 

 

Kulturmiljön 

I området fanns väl kända fornlämningar och platsen var sedan tidigare känd genom 
kartmaterial och sägen som en avrättningsplats men ”utan antikvarisk bedömning” i 
Kulturmiljöregistret. Det var känt att det förekommit avrättningar på denna plats 
fram till mitten av 1600-talet, bland annat fanns det en kartbild över området från 
1638 som bekräftade detta. Avrättningsplatsen flyttades sedan från området under 
sent 1600-tal. På grund av kulturvärdena i området skulle beröras av de planerade 
åtgärderna krävdes tillstånd enligt 2 kap. kulturmiljölagen. Vidare behövdes en 

Bild: Geira Torjusen, Länsstyrelsen Östergötland 
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arkeologisk undersökning, en så kallad schaktövervakning, i samband med 
markarbetena i syfte att tillse att fornlämningarna skadades så lite som möjligt. Vid 
de arkeologiska utredningarna och förundersökningarna som redan hade 
genomförts i området påträffades ett flertal välbevarade mänskliga skelettdelar som 
bekräftade att platsen fungerat som avrättningsplats, sannolikt redan under 
medeltiden. Avrättningsplatsen visade sig vara mycket mer omfattande än vad man 
initialt trott och undersökningar visade att begravningarna skett över ett stort 
område som inte var avgränsat. Därtill påträffades även förhistoriska 
boplatslämningar som inte heller var avgränsade. I och med att ny information om 
arkeologin framgick fanns krav på tillstånd för arbeten i området. 
 

Föroreningssituationen 

Skrothantering som bedrevs på området mellan 1928 och 1975 innefattade 
huvudsakligen pressning av plåt, metallhantering samt gjuteri. Vid anläggningen 
togs olika typer av skrot emot och det fanns i äldre tid en oljeeldad smältugn. Även 
blysmältning förekom i mindre omfattning. Markundersökningar har genomförts i 
olika skeden. Utredningarna visade på att området är förorenat av metaller såsom 
arsenik, bly, kadmium, koppar, zink och kvicksilver i halter över Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för mindre känslig markanvändning. Även organiska 
föroreningar såsom PAH och alifater har uppmätts i halter över riktvärdena för 
känslig markanvändning. Under 2015 genomförde kommunen en 
avhjälpandeåtgärd inom delar av det förorenade området. I samband med 
avhjälpandeåtgärden konstaterades en kvarlämnad förorening där till exempel bly, 
kvicksilver och PCB uppmättes i halter över mindre känslig markanvändning. 
 

Knäckfrågor  

Den arkeologiska undersökningen, med koppling till exploateringen, visade på att 
avrättningsplatsen och lämningarna på området var mycket mer omfattande än man 
initialt trott. Parallellt utfördes underökningar avseende föroreningssituationen som 
visade på åtgärdsbehov i området. En anmälan enligt 28 § (förordning 1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gjordes och internremitterades till 
enheten som behandlar kulturmiljöer på länsstyrelsen. Av det framgick ett behov av 
att söka tillstånd utifrån kulturmiljölagen för att genomföra saneringen i området.  

I samband med utgrävning och återfyllnad har förorenad jord och övrig jord blivit 
sammanblandad. Därtill kan arkeologiskt material ha utsatts för syre som kan ha 
skadat fornlämningarna. Det är mycket viktigt att fortsatt arbete sker på ett 
vetenskapligt och sakkunnigt sätt för att så lite som möjligt av kulturvärdet skadas 
under saneringen. I och med den omfattande arkeologin och behov av tillstånd så 
avbröts planerna på att exploatera området.  
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4.4 Krock mellan arkeologi och entreprenad 
 

Historik och omgivningsbeskrivning 

Området ligger i en större stad och direkt i anslutning till vatten. Olika 
verksamheter har bedrivits här sedan flera 100 år tillbaka i tiden. Bland annat har 
det funnits kolgasverk med två gasklockor, stenkolslager, verkstäder, skeppsdocka 
och bensoltillverkning med mera. På senare tid har andra industriverksamheter 
bedrivits på området. Området har nu sanerats för att bli ett nytt attraktivt 
bostadsområde med anslutning till vatten. 
 

Kulturmiljö  

I området fanns flera olika typer av kulturhistoriska värden. Mycket 
industrihistoriska lämningar och boplatslämningar fanns i området och området var 
ett exempel på hur bosättningar och industri följts åt. Utöver lämningar efter 
bostadsbyggnader fann man bland annat lämningar efter spinnhus, magasin och ett 
kronobränneri. Det fanns också ett torg, där stadens finare familjer hade egna 
magasin och stånd runt platsen. 

Förutom rester i marklagren sen de gamla gasklockorna, fanns också en 
skeppsdocka, som var en sinnrik träkonstruktion med ränna och pumphus för att 
pumpa i och ur vatten. Anläggningen var på gränsen till fornlämning och en expert 
har bedömt att den är helt unik. Den skulle inte att vara kvar som arkeologisk 
lämning utan man planerar för bassäng och kanaler där eftersom det ska bli 
bostäder på området. I närheten av skeppsdockan hittade man också en så kallad 
stapelbädd. Det är en konstruktion för att bygga fartyg, en sorts bädd av trä eller 
betong. Uttrycket ”gå av stapeln” kommer från det sammanhanget när fartyget var 
klart och skulle sjösättas. 

Arkeologiska undersökningar gjordes i ett tidigt skede eftersom man redan innan 
sanering visste att det skulle finnas mycket kulturmiljövärden i området, men 
arkeologin blev mycket större än vad utredningen visat. Kartering av området har 
skett genom en kulturhistorisk inventering där de arkeologiska fynden 
dokumenterades i en 3D-modell och bilder. Rapporter kommer att tas fram från de 
kulturhistoriska utredningarna och undersökningarna, både en mer populärinriktad 
och en inriktad mer på fördjupade fakta. 
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Föroreningssituationen  

De verksamheter som bedrivits på platsen har bidragit till att marken var förorenad 
av bland annat arsenik, bly, cyanid, bensen och PAH. Vilket också påvisades av ett 
flertal utredningar och undersökningar. 

 

Knäckfrågor  

Hur ska man göra för att arbetet med sanering och arkeologi ska ske så smidigt som 
möjligt?  Är det bäst att upphandla arkeologin långt innan saneringen ska börja eller 
upphandla den samtidigt som entreprenaden? Hur viktigt är det att vid 
upphandlingen ställa krav på medvetenhet om förorenade områden? 

Många arkeologer har inte varit i kontakt med förorenade områden och känner 
kanske inte till riskerna att arbeta i ett område som är förorenat. Arkeologerna som 
är närmare både marken och föroreningarna eftersom de gräver i den förorenade 
jorden och måste vara medvetna om riskerna från föroreningen. Det var 
länsstyrelsen som upphandlade arkeologin och ett samarbete mellan kulturenheten 
och enheten för förorenade områden är att föredra vid upphandlingen av arkeologi i 
förorenade områden. 

Bild: Laila Skytt, Länsstyrelsen Östergötland 
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Det kan bli besvärligt när det är arkeologiska utredningar som pågår samtidigt som 
entreprenaden ska schakta. Arkeologerna blir lätt styrda av entreprenaden och får 
rätta sig efter för att kunna arbeta samtidigt. Ur entreprenadens synvinkel kan 
arkeologin ta mycket tid och plats som för deras del sinkar schaktarbetet. För att 
arbetet ska ske smidigt på ett område som både ska undersökas av arkeologer och 
saneras så verkar det som att bästa alternativet är att arkeologin görs först och sen 
entreprenaden om det är möjligt. 

4.5 Sanering eller restaurering?  
 

Historik och omgivningsbeskrivning 

Området ligger inom ett industriområde som grundades i början på 1800-talet och 
är omgärdat av vatten med en kanal på ena sidan och en ström på andra sidan. 
Området uppgår till cirka 50 000 m². En omfattande industriell verksamhet har 
bedrivits under cirka 150 år. På området fanns bland annat metallgjuteri, 
stålproduktion, tackjärnsframställning, gasverk, skrotsmedja skrotgård och verkstad 
för grovbearbetning. Många av industribyggnaderna revs på 1970-talet och 
användes som fyllnadsmassor på området. 

Området ligger i en medelstor stad och var ett välbesökt promenadområde innan det 
delvis stängslades in på grund av fara för allmänheten. Detta på grund av både 
föroreningarna i mark och byggnader men även rasrisk från de delvis söndervittrade 

Bild: Laila Skytt, Länsstyrelsen Östergötland 
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gamla byggnaderna. Eftersom många båtar färdas på kanalen så är byggnaderna ett 
landmärke som är värt att bevara och restaureras enligt många. 
 

Kulturmiljö  

De gamla industribyggnader som finns kvar på platsenär kulturhistoriskt värdefulla 
och klassade som riksintresse för kulturmiljövård. Vissa byggnader är q1-märkta, 
vilket betyder att de har kulturhistorisk värdefull fasad med underhållskrav och får 
inte rivas. Medan vissa är q2-märkta vilket betyder att det är kulturhistorisk 
värdefull konstruktion som ska bevaras och får inte rivas. Gällande detaljplan är 
från år 2013 och planens syfte var att säkerställa ett bevarande av den 
kulturhistoriskt värdefulla industrimiljön. Kanalen som går på ena sidan av området 
är även den klassad som riksintresse och ska bevaras eller i alla fall inte påtagligt 
skadas. 
 

Föroreningssituationen  

Marken och de kvarvarande byggnader som finns på området är förorenade av 
metaller, PAH och olja. Mycket höga halter av framför allt bly och arsenik har 
påträffats på några platser inom området men även kvicksilver, koppar och nickel 
över de platsspecifika riktvärdena enligt de undersökningar och utredningar som 
gjorts.  
 

Knäckfrågor 

När ett område har både föroreningar, kulturhistoriska byggnader och en kanal som 
är riksintresse samt en önskan att förändra området till ett nytt bostadsområde, så 
kan svårigheter uppstå i vilken ordning saker bör göras och vad som är viktigast. 
Ska sanering göras först för att få bort föroreningarna eller är det viktigare att de 
kulturhistoriska byggnaderna restaureras först innan de förstörs mer av väder och 
vind? Saneras området först så kan det skada de kulturhistoriska byggnaderna men 
restaurerar man däremot byggnaderna först så kan saneringen senare försvåras.  

Sanering av ett så stort område är dyrt och finns det ingen ansvarig för föroreningen 
så kan statliga medel sökas för sanering. Detta måste då föregås av en 
ansvarsutredning som påvisar att det inte finns någon ansvarig verksamhetsutövare 
som ska betala saneringen. Det går också att ansöka om medel för att restaurera 
byggnaderna eftersom de är kulturhistoriska och behöver restaureras för att kunna 
bevaras för framtiden.  

Utöver frågeställningen sanera eller restaurera först, kan det tilläggas att det finns 
intressenter som vill köpa fastigheten och bygga bostäder, vilket tillför ännu en 
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aspekt att ta hänsyn till. Det krävs då en ny detaljplan för bostadsändamål och kan 
då alla de kulturhistoriska byggnaderna bevaras och kan marken åtgärdas så den är 
lämpad för ändamålet med bostäder?  

 

4.6 Vikten av rätt kompetens 
 

Historik och omgivningsbeskrivning 

På platsen byggdes i mitten av 1700-talet ett amalgameringsverk som inkluderade 
ett bok- och vaskverk samt ett anrikningsverk för koppar, guld och nickel. 
Verksamheten var i drift fram till början av 1900-talet. Under senare halvan av 
1900-talet drevs båtvarv för fritidsbåtar och kanoter på området, båtvarvet brann 
ner i slutet på 1960-talet. Området gränsar mot ett vattendrag som är ett Natura 
2000-område. 
 

Kulturmiljö 

Inom ramen för projektet har även kulturmiljöfrågorna satts i fokus eftersom den 
förorenade marken också är att betrakta som värdefull kulturmiljö. Från driften av 
gruvan och utvinningen av guld, koppar och nickel fanns vissa byggnader och 
lämningar av byggnader fortfarande kvar. Markområdet i sig var också en 
kulturmiljö, påverkad av gruvdriften. Slaggmassor har använts för att fylla ut 
området invid vattendraget och därmed förändrade gruvdriften landskapsbilden i 
området. 
 

 

 

 

 

Bild: Flygfoto taget någon gång mellan 1922 och 1938, fotografi i Motala Industrimuseum från Spade, 
2015 
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Föroreningssituationen 

Generellt sett har höga metallhalter uppmätts inom undersökningsområdet. 
Föroreningar av betydelse inom området bedöms vara kobolt, nickel, koppar, 
arsenik, kvicksilver och bly. De höga metallhalterna bedömdes vara kopplade till 
fyllnadsmaterial bestående av slagg och andra rester från den metallurgiska 
verksamheten. 

Den främsta anledningen till att saneringsåtgärder behöver vidtas var att förorenade 
jordpartiklar från området riskerade att spridas till Natura 2000-området vid 
översvämningar. En lämplig metod för att åtgärda detta var bortschaktning av de 
förorenade fyllnadsmassorna. 
 

Knäckfrågor 

Åtgärderna där föroreningar schaktas bort medför att de kulturmiljövärden som 
finns påverkas kraftigt eller försvinner. Det innebär att saneringsåtgärder bör 
inkludera aspekter där de kulturhistoriska värdena dokumenteras och så långt som 
möjligt bevaras. 

Miljö- och byggförvaltningen, som är tillsynsmyndighet för objektet, kom med 
förslaget om att tillsätta en projektgrupp för kulturmiljöfrågor som undergrupp till 
huvudprojektet. Kultur- och fritidsförvaltningen erbjöd sig att ta ansvar för att leda 
projektgruppen.  

Projektgruppens uppdrag blev att:  

• utreda hur kommunen, länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet vill bevara 
kulturmiljövärdena i bruksområde. 

• utreda hur kulturmiljövärdena ska hanteras i samband med saneringen. 
• bevaka om kostnader för hantering av kulturmiljö kan ingå i 

saneringsprojektet. 

Projektgruppen arbetade även med två referensgrupper, dels det kommunala 
turistrådet, dels närboende och markägare. På så vis breddades kunskapsbasen med 
såväl turismaspekten som det lokala engagemanget. 

Vilken åtgärd som ska vidtas på respektive delområde och om/hur kulturmiljön ska 
bevaras är ännu inte klart eftersom huvudstudien ännu inte är färdigställd. En 
anledning till att arbetet dragit ut på tiden är att konsulten inte har haft kompetens 
att hantera och väga in kulturmiljön i sitt arbete. En lärdom är vikten av struktur på 
projektet från början och att det är en fördel om kulturmiljöfrågan även specificeras 
vid upphandling. 
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Bilagor 

1. Flödesschema arbetsgång 

2. Ordlista 

3. Den uppdragsarkeologiska processen 
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Bilaga 1. Flödesschema arbetsgång. För mer information om varje del 
(ruta) se förtydliganden och beskrivning på nästa sida.   
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Förklarande textavsnitt för de olika delarna i flödesschemat. Varje 
textdel kopplar till numreringen (1–19) i flödesschemat. 

1 Med ett ”område” avses i denna text den plats, anläggning eller byggnad som är i behov 
av någon form av åtgärd. Det kan vara ett område med behov av sanering av föroreningar 
eller ett område med behov och intresse av att bevara eller hantera kulturmiljövärden. Det 
är i flera fall möjligt att de olika behoven uppträder inom ett och samma område. Genom 
förankring av information kan behovet av samverkan bli tydligt. Området kan innefatta en 
eller flera fastigheter, ett eller flera förorenade områden. Det kan också innefatta ett eller 
flera olika typer av kulturmiljövärden med krav på och möjligheter till olika bevarandesätt. 
 
2 I samband med åtgärd behöver man ha den kunskap som behövs för att tillgodose, i 
enlighet med 1 kap. 1 § punkt 2. miljöbalken, att både natur- och kulturmiljöer skyddas och 
vårdas. Man behöver därför i ett tidigt skede ta reda på om det finns något på ett område 
som riskerar att skadas i samband med en åtgärd. Även i utredningsskede kan det vara 
viktigt att lyfta frågan om kulturmiljövärden. Utrustning och ingrepp kan skada känsliga 
miljöer. Utredningen i sig är då en form av åtgärd som medför påverkan på miljön. Även 
byggnadsvärden behöver uppmärksammas. Fornlämningar, byggnadsminnen och kyrkliga 
kulturmiljöer skyddas enligt kulturmiljölagen. Ärenden enligt kulturmiljölagen handläggs 
av kulturmiljöenheten på länsstyrelsen. Ingrepp i och övertäckning av fornlämning kräver 
tillstånd från länsstyrelsen. Skydd av byggnadsminne regleras i skyddsbestämmelser. 
Länsstyrelsen får vid särskilda skäl lämna tillstånd till åtgärder som strider mot skyddet av 
ett byggnadsminne. Förändring av kyrkobyggnad och kyrkotomt kräver tillstånd från 
länsstyrelsen. Därför behöver man känna till förutsättningarna avseende kulturmiljövärdena 
på den plats där åtgärden ska ske. Men också andra värden och begränsningar i form av 
hänsyn till vatten och naturvärden kan behöva uppmärksammas så att det inte blir en 
överraskning i ett senare skede. 
 
3 Den som avser att utföra arbete eller åtgärder på en plats behöver ha kunskap om det 
finns andra hänsyn utöver det som krävs för den åtgärd man avser bedriva för att inte 
riskera att exempelvis sprida föroreningar. Skulle åtgärder påverka och sprida föroreningar, 
riskerar den som utför åtgärden att bli ansvarig för den föroreningsskada som då ev. skett. 
Om man bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd så ska man 
skaffa sig den kunskap som behövs enligt 2 kap. 2 § miljöbalken.  
 
I ett inledande skede kan det vara svårt att veta vilka delar som kan komma att bli saker 
som arbetet eller åtgärden behöver ta hänsyn till. Därför är det en förutsättning för att 
kunna planera och förbereda det som behövs att tidigt skaffa sig kunskap om det. Kunskap 
kan fås genom personer med sakkunskap om förorenade områden på respektive myndighet 
(kommunen och länsstyrelsen). Men också andra värden och begränsningar i form av 
hänsyn till vatten och naturvärden kan behöva uppmärksammas så att det inte blir en 
överraskning i ett senare skede. 
 
4 Har man efter avstämning med sakkunniga inte kunnat återfinna information eller 
underlag kan det i åtgärdsskedet ändå alltid finnas skäl att vara uppmärksam och försiktig 
(se 11). 
 
5 Förekommer inget objekt registrerat i databasen över förorenade områden (EBH-stödet) 
kan det ändå behöva förankras genom kontakt med exempelvis miljökontoret på aktuell 
kommun. Även kartmaterial kan ge en viss information om hur platsen har använts i äldre 
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tider. I åtgärdsskedet är det lämpligt att vara uppmärksam på om man ser eller via 
exempelvis lukt uppmärksammar något som kan vara en förorening. På en plats kan saker 
ha skett som inte förmedlas eller uppmärksammats av någon myndighet och som därmed 
inte är känt. 
 
6 Om det förekommer kulturmiljövärden inom det området som är aktuellt för åtgärd av 
föroreningar behöver en tidig dialog ske om hur värdet ska beaktas. Är det flera olika typer 
av kulturmiljövärden kan man behöva definiera och karakterisera dem för att kunna avgöra 
vad som behöver göras i nästa steg. Man kan behöva söka tillstånd för en åtgärd på en 
sådan plats och i andra fall kanske man överväger andra lösningar än vad man först tänkt.  
 
Beroende på omfattningen och kunskapen om de värden som finns på ett område kan det 
också bli aktuellt med kompletterande utredningar och utgrävningar. Vid sådana arbeten 
behöver risker utifrån föroreningssituationen samt övriga arbetsmiljöfrågor klargöras och 
ingå från start. Annars kan stopp i arbetet bli en konsekvens för att säkra upp rutiner för en 
säker arbetsmiljö för de som ska utföra arbetet i området. 
 
7 Är det aktuellt att bevara, dokumentera eller undersöka kulturmiljön i ett område där 
förorenade områden finns, eller där föroreningar på annat sätt är kända, behöver man 
samråda med kollegor som arbetar med förorenad mark om vilka möjligheter och 
begränsningar föroreningssituationen innebär för projektet. Dels behöver man ta höjd för 
att sanerings-/avhjälpandeåtgärder kan behöva ske i samband med eller inför 
bevarandeåtgärden. Projektet får inte försvåra eller omöjliggöra framtida behov av att 
avhjälpa föroreningarna i området. Blir avhjälpandeåtgärder aktuella kan i sin tur en 
anmälan, enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 
behöva göras till kommunen eller länsstyrelsen, beroende av vem som är tillsynsmyndighet 
för det förorenade området. 
 
Exponeringsrisker utifrån föroreningssituationen samt övriga arbetsmiljöfrågor för de som 
ska delta i bevarandeåtgärden behöver klargöras och ingå från start. Planerar man därtill att 
tillgängliggöra ett område eller en byggnad som är förorenad måste också eventuella 
hälsorisker avhjälpas.     
 
8 I den planering och projektering som görs behöver man ha med de eventuellt andra delar 
(planer, vatten och/eller naturmiljön) som kan påverkas av åtgärden i det aktuella området. 
Skulle det framgå något på plats eller genom ny information (exempelvis lämningar eller 
andra kulturmiljövärden) som inte tidigare varit känt, kan omtag och revidering av planen 
behöva göras.  
 
9 Upplysning: Om det, mot förmodan, skulle framgå något på platsen som gör att man 
misstänker att området eller att det i någon del av området förekommer föroreningar ska 
arbetet avbrytas (se 12). Om arbetet inte avbryts riskerar man att sprida föroreningar och 
förvärra situationen. Men det kan också innebära risker för den som arbetar med utredning 
eller bevarandeåtgärder på platsen. 
 
10 Karaktären och bedömningen av de kulturmiljövärden som finns på en plats i området 
eller delar av området avgör i vilken grad en planerad avhjälpandeåtgärd kan behöva söka 
tillstånd eller liknande (exempel, se 18).  
 
Vilka lämningar och kulturmiljöer som omfattas av tillståndsplikt framgår av 
kulturmiljölagen. För att tidigt skede kunna planera vilka saker som arbetet och åtgärden 
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behöver ta hänsyn till behöver det kunskap förankras genom personer med sakkunskap om 
kulturmiljöfrågor på länsstyrelsen.  
 
11 Förtydligande: Skulle man trots allt vid arbete i området påträffa föroreningar eller 
misstänka att det förekommer förorening på platsen är man skyldig att iaktta försiktighet. 
Enligt Miljöbalken 2 kap. 3 § ska man vidta försiktighetsmått för att förebygga, hindra eller 
motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet. Därmed finns ett 
verksamhetsutövaransvar att alltid vara försiktig och uppmärksam vid misstanke om 
förorening i samband med arbetet. Om man stöter på eller misstänker att det förekommer 
föroreningar i samband med anläggningsarbeten, grävning och liknande i ett område, så ska 
man avbryta arbetet och kontakta tillsynsmyndigheten (kan vara kommunen eller 
länsstyrelsen beroende på vilket förorenat område som berör platsen). 
 
12 Förtydligande: Som en första kontakt kan man vända sig till någon som arbetar med 
förorenade områden (EBH) på länsstyrelsen i och med att tillsynsmyndighet kan variera 
från fall till fall och att kulturmiljövärden berörs. Tillsynsmyndighet kan, för ett förorenat 
område, skilja sig åt och kan antingen vara kommunen eller länsstyrelsen och i några fall 
båda. Är kommunen berörd tillsynsmyndighet kommer det också att vara aktuellt att 
informera dem om att föroreningar har påträffats samt informera om att det handlar om ett 
område där det finns kulturmiljövärden som behöver beaktas. 
 
13 Ju längre en sanering (avhjälpandeåtgärd) i ett område fortgår desto svårare kan det bli 
för dem som ska utföra utgrävning eller arkeologiska utredningar i området. På platsen kan, 
förutom risker med föroreningar, nya risker uppstå i form av schaktgropar och andra 
rasbenägna delar allteftersom arbetet fortskrider. Det är inte heller säkert att alla lämningar 
eller avgränsning av kulturmiljövärden har framgått. Därigenom kan värden skadas och 
viktig information gå förlorad. Kulturmiljövärden bör därför ingå så tidigt som möjligt i 
projektet. I upphandling och avtal är det viktigt att ha tänkt igenom olika projektrisker och 
arbetsmiljöfrågor. 
 
14 Om det utifrån utredningar och undersökning framgår behov av att sanera området eller 
delar av området från föroreningar behöver det ske i samråd med och en anmälan göras till 
tillsynsmyndigheten. Utifrån 28 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd är det förbjudet att utan anmälan till tillsynsmyndigheten vidta en 
avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, 
grundvatten, en byggnad eller en anläggning enligt 10 kap. miljöbalken, om åtgärden kan 
medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna och denna risk inte 
bedöms som ringa. 
 
15 När kulturmiljöfrågan är förankrad och fastställd kan en mer detaljerad process ta vid där 
typen av kulturlämning och kulturvärde blir styrande. 
 
16 Exempel på beaktande avseende fornlämningar: 
Fornlämningar som tillkommit före 1850 är skyddade enligt kulturmiljölagen och 
definieras enligt 2 kap. i lagen som lämningar efter människors verksamhet under forna 
tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna.  
 
För att rätt kunna planera och kunna ta höjd för att exempelvis söka tillstånd och avgöra på 
vilket sätt åtgärder berörs av en fornlämning kan det vara bra att känna till vad som gäller. 
Enligt 2 kap. 6 § kulturmiljölagen är det förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, 
täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en 
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fornlämning. Till en fornlämning hör enligt 2 kap. 2 § samma lag ett så stort område, 
benämnt fornlämningsområde, som behövs för att bevara den och ge den ett tillräckligt 
utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. 
 
17 Exempel på beaktande avseende kulturlandskap:  
Kulturreservat är en skyddsform med avseende på helhetsmiljöer och hela kulturlandskap. 
Som skyddsinstrumentet infördes kulturreservat med miljöbalken 1999. Avsikten är att 
möjliggöra vård och bevarande av värdefulla kulturpräglade landskap. Kulturreservat får 
med stöd av 7 kap. 9 § miljöbalken inrättas av länsstyrelse eller kommun i syfte att bevara 
värdefulla kulturpräglade landskap. Kulturhistoriskt värdefulla landskap och miljöer kan 
även vara utpekade som riksintresse eller särskilt viktigt område för kulturmiljövården. 
Särskilt värdefulla områden ska så långt som möjligt skyddas mot påtaglig skada och 
riksintresse får inte bli föremål för påtaglig skada. Påverkan på ett värdefullt 
kulturmiljöområde kan vara godtagbart men förutsätter utredning av värde, konsekvenser, 
åtgärder samt avvägningar enligt 2 kap. miljöbalken. Även specifika trädmiljöer i 
kulturlandskapet kan vara skyddsvärda. Träd som i sig inte är särskilt skyddsvärda, men 
som ingår i en biotopskyddad allé, är skyddade enligt miljöbalken. En allé definieras som 
”lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg 
eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden ska till 
övervägande del utgöras av vuxna träd” enligt Förordning (1998:1252) om områdesskydd 
enligt miljöbalken med mera 
 
18 Exempel på beaktande avseende byggnader:  
Byggnadsminnen omfattas av skydd enligt 3 kap. kulturmiljölagen. När en byggnad 
förklaras för byggnadsminne, skall länsstyrelsen genom skyddsbestämmelser ange på vilket 
sätt byggnaden skall vårdas och underhållas samt i vilka avseenden den inte får ändras. 
Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och 
begravningsplatser är skyddade enligt bestämmelserna i 4 kap. kulturmiljölagen. 
Kyrkobyggnader som är uppförda och kyrkotomter som har tillkommit före utgången av år 
1939 får inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd av länsstyrelsen. Krav på 
varsamhet vid förändring omfattar samtliga byggnader och byggnadsverk enligt 8 kap. 17 § 
plan-och bygglag. Särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas enligt 8 kap. 13 § plan- 
och bygglag. Kommunen har möjlighet att införa planbestämmelser (k eller q) i 
detaljplaner och områdesbestämmelser. Kulturhistoriska byggnadsvärden kan även tas upp 
i kommunens kulturmiljöprogram eller i andra underlag. Förbudet mot förvanskning gäller 
oavsett om byggnaden pekats ut eller inte. 
 
19 När olika delar i arbetet är tydliggjorda och förankrade återstår att bedöma och besluta 
vilka åtgärder som är rimliga och möjliga. Tid och kostnader kan också vara saker som 
styr. Det arkeologiska arbetet bekostas av exploatören (sökande) enligt 2 kap. 11 § 
kulturmiljölagen. Långsiktighet av en åtgärd är ett annat ställningstagande och valet av 
åtgärd kan innebära att det uppstår behov av uppföljning och restriktioner på en plats. Vid 
bevarande av exempelvis en byggnad kan olika val göras och kunskap om vad det innebär 
finns bland annat i Naturvårdsverkets vägledning om förorenade byggnader (Förorenade 
byggnader, Rapport 5491 Naturvårdsverket 2005). Även kunskap om vad som 
rekommenderas i samband med utredningar, åtgärder och riskbedömning framgår i 
Naturvårdsverkets vägledningsmaterial.  
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Bilaga 2. Ordlista 

Allmänintresse Ett rättsligt begrepp som används i plan- och bygglagen och 
miljöbalken. Med allmänintresse avses sådana värden som är viktiga för alla 
medborgare. Allmänintressen bevakas av statliga, regionala eller lokala 
myndigheter. 

Bygglov Tillstånd att uppföra en byggnad eller anläggning eller genomföra 
förändringar på en befintlig byggnad eller anläggning.  

Byggnadsminne Skydd av historiskt värdefull bebyggelse eller andra 
konstruktioner och byggnadsverk enligt kulturmiljölagen (3 kap.) eller 
förordningen om statliga byggnadsminnen (Förordning (1988:1229) om statliga 
byggnadsminnen). Byggnadsminnen kan också skyddas genom möjligheten att 
skydda kulturhistoriska värden som ges i plan- och bygglagen (4 kap. 8:1, 9 kap. 34 
§). 
Byggnadsminnen som ägs av privatpersoner, företag, kommuner eller föreningar 
kallas enskilda byggnadsminnen. Ärenden som rör enskilda byggnadsminnen 
handläggs av länsstyrelsen. Byggnadsminnen som ägs av staten kallas statliga 
byggnadsminnen. Ärenden som rör statliga byggnadsminnen handläggs av 
Riksantikvarieämbetet. 

Byggprocessen Samlat begrepp för bygglov, förhandsbesked, startbesked och 
kontrollplan.  

Detaljplan Plan i syfte att reglera markanvändning. Detaljplanen ger kommunen en 
möjlighet att reglera frågor till exempel kring bebyggelsens utformning.  

Fornlämning Lämning efter mänsklig aktivitet som skyddas av Kulturmiljölagen. 
Enligt Kulturmiljölagen är lämningar efter människors verksamhet, som är 
varaktigt övergivna och äldre än 1850 att betrakta som fornlämningar (2 kap. 1 §). 
Yngre lämningar benämns övrig kulturhistorisk lämning. Fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar är registrerade i Kulturmiljöregistret. Skyddet av 
fornlämningen omfattar det område, kallat fornlämningsområde, i anslutning till 
fornlämningen som fastställts av länsstyrelsen. Enskilda lämningar kan även 
förekomma utanför den avgränsning som anges i Kulturmiljöregistret. En lämning 
som fyller kriterierna är att betrakta som fornlämning även om den inte finns 
upptagen i Kulturmiljöregistret. En fornlämning får inte övertäckas eller påverkas 
genom fysiska ingrepp utan tillstånd från länsstyrelsen.  

Fornminne Se fornlämningen. Begreppet är kopplat till tidigare lagstiftning men 
används ofta synonymt med fornlämning eller fornfynd.  

Förvanskning Förändring av, eller i anslutning till, en byggnad som förändrar 
väsentliga kulturhistoriska kvaliteter i en byggnad, anläggning eller tomt. Förbudet 
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mot förvanskning (8 kap. 13 § plan- och bygglag) avser byggnadens fysiska 
egenskaper. Förbud mot förvanskning regleras genom planbestämmelser i 
detaljplan.   

God bebyggd miljö Ett de sexton nationella miljökvalitetsmålen. Kulturmiljöns 
värden utgör en väsentlig del för miljömålet. 

Hushållningsförordningen Förordning som samordnar hushållningen med mark- 
och vatten i olika lagstiftningar. I förordningen regleras även ansvarsfördelningen 
mellan olika myndigheter. Enligt Förordning (1998:896) om hushållning med 
mark- och vattenområden ska länsstyrelsen ha regional uppsikt över hushållningen 
med mark och vatten.  

Hållbar utveckling En utveckling vars resursutnyttjande tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers behov. Begreppet omfattar även 
kulturmiljövärden och har vidgats från att ursprungligen enbart ha syftat på 
ekologiska system och naturresurser till att även omfatta en social och ekonomisk 
dimension. 

Kulturarv Alla materiella och immateriella uttryck (spår, lämningar, föremål, 
konstruktioner, miljöer, system, strukturer, verksamheter, traditioner, namnskick, 
kunskaper etcetera) för mänsklig påverkan (Riksantikvarieämbetet 2022: 
https://www.raa.se/kulturarv/). 

Kulturmiljö Miljö som har formats och påverkats av människan och som utgör en 
delmängd av kulturarvet. Begreppet kan även syfta på en generell, ej tydligt 
avgränsad, kulturhistorisk dimension eller kvalitet. Enligt Riksantikvarieämbetets 
definition de avtryck i form av till exempel ortnamn, fornlämningar och byggnader 
som genom tiderna avsatts i den fysiska miljön.  

Kulturmiljölagen (SFS 1988:950) Bestämmelser rörande kulturföremål, 
fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkliga byggnadsminnen samt ortnamn. 
Kulturmiljölagen ger inte, med undantag för fornlämningar, några uttalade 
begränsningar för vad som skyddas enligt lagstiftningen. Utgångspunkten är det 
kulturhistoriska värdet (jfr 2 kap 1 §, 3 kap 1 §). 

Kulturmiljömål Nationella mål för kulturmiljöarbetet antagna av riksdagen. Målen 
utgör ett komplement till miljökvalitetsmålen och ska ligga till grund för arbetet vid 
nationella och regionala myndigheter. Även lokala myndigheter uppmanas följa 
arbeta för att nå kulturmiljömålen.  

Kulturminne Äldre begrepp som kan inkludera fornlämningar, historiska 
monument och kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 
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Kulturvärde En sammanfattande benämning för vad som i den fysiska miljön 
bedöms som värdefullt ur kulturhistoriskt, estetiskt och socialt hänseende. 
Kulturmiljövärden är kopplade till den byggda miljön i plan- och bygglagen 
(Boverket 2022, jmf. 2 kap. 3, 6, och 9 §§). Inkluderar även arkitektoniska värden 
och konstnärliga värden. 

Kyrkliga kulturminnen Skydd av kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga 
inventarier, och begravningsplatser enligt Kulturmiljölagen (4 kap 1 §). Skyddet 
begränsas till ” byggnader som före den 1 januari 2000 har invigts för Svenska 
kyrkans gudstjänst och den 1 januari 2000 ägdes eller förvaltades av Svenska 
kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar.” (4 kap 2 §:2) 

Miljöbalken (SFS 1998:808) Syftar till att främja en hållbar utveckling och berör 
alla verksamheter. Miljöbalken omfattatar både avgränsade och mer generella 
kulturmiljövärden. Vid sidan av riksintressen för kulturmiljövården (3 kap 6 § 
punkt 2) och kulturreservat (7 kap. 9 §) skyddas även andra utpekade områden (3 
kap. 6 § punkt 1) och landskapsavsnitt (3 kap. 2 §) som är av intresse för 
kulturmiljövården. Kulturmiljöns värden hanteras även inom ramen för 
miljökonsekvensbeskrivningar. Miljöbalken samordnas med Plan- och bygglagen 
genom Hushållningsförordningen. 

Miljökvalitetsmål Beskriver det tillstånd som ska uppnås genom det samlade 
miljöarbetet, inklusive olika insatser inom kulturmiljöområdet. Miljömålen God 
bebyggd miljö, Ett rikt odlingslandskap och Levande skogar är exempel på 
miljömål med tydlig koppling till kulturmiljöns värden.  

Miljömål Se miljökvalitetsmål. 

Riksintresse Statliga anspråk på mark, vatten och fysisk miljö som regleras enligt 
miljöbalken (3 kap. 6 § punkt 2). Ansvaret för olika riksintressen regleras i 
hushållningsförordningen (se ovan). Riksantikvarieämbetet har ett nationellt ansvar 
för riksintressen för kulturmiljövården. Anspråken på vad som utgör Riksintresse 
för kulturmiljövården pekas ut av Riksantikvarieämbetet medan länsstyrelsen svarar 
för avgränsningen. Kommunen ska i sin översiktsplan redovisa hur riksintressen 
ska tillgodoses i den fysiska planeringen och i byggprocessen. 

Varsamhet Grundprincip vid förändringar av bebyggelse eller tomter (8 kap. 17 § 
plan- och bygglag). Kravet på varsamhet gäller även i förhållande till omgivande 
bebyggelse- och landskapsvärden. Förbud mot förvanskning regleras genom 
planbestämmelser i detaljplan. 

Övrig kulturhistorisk lämning (ÖKHL) Yngre fysisk lämning efter mänsklig 
aktivitet som inte klassats som fornlämning. Sådana lämningar skyddas inte enligt 
kulturmiljölagens bestämmelser angående fornlämningar. Kulturhistoriska 
lämningar omfattas däremot av kulturmiljölagens portalparagraf och kan också 
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skyddas enligt annan lagstiftning, till exempel miljöbalken, skogsvårdslagen eller 
plan- och bygglagen.
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1. Inledning 

Detta dokument utgör Räddningstjänsten Mjölby/Boxholms handlingsprogram gemensamt för 
förebyggande verksamhet enligt 3 kap. 3§ LSO och för räddningstjänst enligt 3 kap. 8§ LSO. Trots ett 
väl fungerande förebyggande arbete kommer det alltid att inträffa händelser då snabb hjälp behövs i 
form av insatser från kommunernas räddningstjänst. 
 
Att utföra räddningsinsats avses i detta handlingsprogram de insatser vid olyckor eller överhängande 
fara för olyckor där kommunen är ansvarig myndighet att utföra räddningsinsats för att förhindra och 
begränsa skador på människor, egendom och miljö. Kommunens ansvar att utföra räddningstjänst 
anges i 4 kap 1-6§ LSO. 
 
Mjölby och Boxholms kommuner har som ambition att möta dessa lagkrav på ett effektivt, 
välorganiserat och tillmötesgående sätt. Den enskilde ska erbjudas hjälp och stöd såväl före, under 
som efter en händelse. Räddningstjänsten ska genom sitt olycksförebyggande och operativa arbete 
bidra till att skapa en trygg och säker kommun för alla som bor, verkar och vistas i Mjölby och 
Boxholms kommuner. 
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2. Beskrivning av kommunerna 

2.1 Mjölby kommun 
 

Bild 1. Mjölby kommun 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation 

Kommunens roll kan beskrivas i tre delar; som samhällsbyggare, tjänsteleverantör och 
myndighetsutövare. Beroende på i vilken roll kommunen agerar, påverkar det medborgares och 
andra aktörers förväntningar på kommunen. Oavsett vilken roll kommunen intar ska medborgarnas 
delaktighet och inflytande alltid beaktas. 

Kommunen ansvarar enligt lag för frågor som socialtjänst, vård och omsorg av äldre och 
funktionshindrade, barnomsorg, skola, plan- och byggfrågor, miljö- och hälsoskydd, renhållning och 
avfallshantering, bibliotek, räddningstjänst, vattenförsörjning och avlopp och ordning och säkerhet. 

Verksamheter som kultur och fritid, bostäder, energiförsörjning och näringsliv sker istället på frivillig 
grund. 

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ och har det övergripande ansvaret 
för ekonomi och principiellt viktiga frågor. Ledamöterna i KF representerar medborgarna utifrån den 
fördelning som de politiska partierna fått i allmänna val.  

Kommunstyrelsen (KS) är kommunens verkställande politiska ledning och har under KF ansvar för 
hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. KS leder och samordnar planering och 
uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi.  
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Nämnderna har ansvar för att verksamheten som utförs i kommunen fungerar och utvecklas i enlighet 
med lagstiftning och den inriktning som bestämts av KF genom reglementen. Nämnderna ska leda 
den egna verksamheten, prioritera och ta initiativ till de förändringar och förbättringar som behövs.  I 
Mjölby kommun finns byggnads- och räddningsnämnd, kultur- och fritidsnämnd, miljönämnd, 
omsorgs- och socialnämnd, teknisk nämnd, utbildningsnämnd samt valnämnd.  

Den verkställande organisationen i kommunen är indelad i förvaltningar enligt styrelsens och 
nämndernas uppdrag. Förvaltningarna är kommunstyrelsens förvaltning, byggnadskontoret, 
räddningstjänsten, kultur- och fritidsförvaltningen, miljökontoret, omsorgs- och socialförvaltningen, 
service- och teknikförvaltningen och utbildningsförvaltningen.  

Mjölby kommun har tre del- eller helägda företag. Det helägda Bostadsbolaget i Mjölby AB äger och 
förvaltar cirka 2500 lägenheter i Mjölby, Skänninge, Mantorp och Väderstad. Det helägda Fastighets 
AB Mjölby Industribyggnader (FAMI) äger och tillhandahåller industrilokaler i Mjölby, Mantorp och 
Skänninge och det delägda Mjölby Svartådalen Energi AB (MSE), där kommunen äger 49 procent, 
producerar och distribuerar elenergi och fjärrvärme till tätorterna Mjölby, Skänninge, Mantorp och 
Väderstad. Från 2018 är även FAMI fastighetsägare till galleria Kvarnen som är ett centralt beläget 
köpcentrum i Mjölby.  

Geografiska förutsättningar 

I Mjölby kommun bor cirka 28 269 invånare. Kommunen består av fyra tätorter; Mjölby (13 928 
invånare), Mantorp (3 936 invånare), Skänninge (3 359 invånare) och Väderstad (527 invånare). 
Kommunen är en växande kommun som under de senaste 10 åren vuxit med drygt 3000 
kommuninvånare. Det innebär att det även pågår många stora exploateringsprojekt i form av bl.a. nya 
bostadsområden, förskolor och äldreboenden.  

Befolkningsprognoserna visar på en fortsatt ökad befolkning i kommunen där antalet år 2030 
beräknas till över 31 000 kommuninvånare. Med en ökad befolkning och flera nya bostadsområden i 
kommunen kommer också nya riskbilder och behov av en anpassad förmåga att hantera såväl olyckor 
som allvarliga samhällsstörningar. Störst utslag förväntas befolkningsökningen få i Mantorp som fram 
till 2030 förväntas öka med cirka 30 %.  

Kommunen är ett kommunikationsnav bland annat genom E4:an som passerar genom kommunen, 
och som korsas av riksväg 50, och genom den järnvägsknut som är placerad mitt i centralorten 
Mjölby. Tung trafik och transporter av farligt gods går på alla dessa kommunikationsvägar. 
Pendeltågstationer finns i tre av kommunen orter: Mjölby, Skänninge och Mantorp.  

Järnvägsknuten i Mjölby består av Södra stambanan och godsstråket mot Örebro och Bergslagen. 
Enbart persontrafiken mellan Mjölby och Linköping står för 125 tåg per dygn.  

Mjölby är en pendlingsort där nästan en femtedel av kommunens invånare pendlar ut till arbete i 
andra kommuner varje dag och mer än 5 360 personer pendlar till arbete i Mjölby kommun.1 

Genom kommunen och centralorten rinner Svartån, som står för en stor del av kommunens 
vattenförsörjning. Vattnet från Svartån leds till Högby vattentäkt som delvis är vattenskyddsområde. 
Vattenskyddsområdet korsas av både den dubbelfiliga riksväg 50 och den dubbelspåriga järnvägen.  

Det finns flera tillverkningsindustrier i kommunen. Toyota Material Handling och Väderstad AB är de 
två största med 2400 respektive 1500 anställda.  

                                                           
1 SCB Rams, Siffror för 2020  
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I kommunen finns även några stora träffpunkter i form av Mantorp Hästsportarena och motorbanan 
Mantorps Park. Skänninge Marken hålls första onsdagen och torsdagen i augusti varje år, då passerar 
cirka 120 000 människor Skänninge. 

Skänninge är en av Sveriges äldsta städer. Delar av orten har höga kulturella värden med välbevarad, 
tät trähusbebyggelse som ökar brandriskerna. I Skänninge finns också en av Kriminalvårdens 
anstalter. Anstalten, som omgärdas av staket, rymmer 240 platser och har säkerhetsklass 2, vilket 
innebär att det är en sluten anstalt med lägre säkerhetsnivå. I Skänninge byggs nu två fängelsehus 
med totalt 160 nya platser som beräknas stå klara 2023.2 

2.2 Boxholms kommun 
 

Bild 2. Boxholms kommun 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organisation 

Kommunens roll kan beskrivas i tre olika delar; kommunen som samhällsbyggare, tjänsteleverantör 
och myndighetsutövare. Medborgares och andra aktörers förväntningar påverkas beroende på i 
vilken roll kommunen agerar. Medborgarnas delaktighet och inflytande ska alltid beaktas oavsett 
vilken roll kommunen intar.  

Kommunen ansvarar enligt lag för frågor som socialtjänst, vård och omsorg av äldre och 
funktionshindrade, barnomsorg, skola, plan- och byggfrågor, miljö- och hälsoskydd, renhållning och 
avfallshantering, bibliotek, räddningstjänst, vattenförsörjning och avlopp samt ordning och säkerhet. 
Verksamheter som kultur och fritid, bostäder och näringsliv sker på frivillig grund.  

                                                           
2 Kriminalvården 
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Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna i KF representerar 
medborgarna utifrån den fördelning som de politiska partierna fått i allmänna val. KF har det 
övergripande ansvaret för ekonomi och verksamhet. KF beslutar om viktiga principiella frågor och 
riktlinjer.  

Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska organ och har under KF ansvar för hela 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning. KS leder och samordnar planering och uppföljning 
av kommunens verksamhet och ekonomi. KS bereder eller yttrar sig i de ärenden som beslutas av KF. 
I KS:s roll ingår att ha uppsikt över nämndernas verksamhet. KS är också nämnd till verksamheterna 
under KS och är följaktligen ansvarig för att verksamheten bedrivs enligt lagar och riktlinjer, mål- och 
budget och intern kontroll.  

Nämnderna har ansvar för att den verksamhet som utförs i kommunen fungerar och utvecklas i 
enlighet med vad som följer av lagstiftning och den inriktning som bestämts av KF genom 
reglementen. Nämnderna är samhällsbyggnadsnämnd, kultur- och turismnämnd, miljönämnd, social- 
och myndighetsnämnd samt valnämnd.  

Nämnden ska leda den egna verksamheten, prioritera och ta initiativ till de förändringar och 
förbättringar som behövs. Nämnderna fördelar den av KF tilldelade ekonomiska ramen och har 
ansvar för att mål- och budget följs. Detta innebär även ett ansvar för att den interna kontrollen är 
tillräcklig.  

Den verkställande organisationen i kommunen är indelad i olika förvaltningar enligt styrelsens och 
nämndernas uppdrag. Förvaltningarna är kommunförvaltning, barn- och utbildning, individ- och 
familjeomsorg, behandling och omsorg, äldreomsorg, räddningstjänsten, miljö- och hälsoskydd, 
samhällsbyggnad och kultur och turism.  

KF beslutar om principiella frågor eller andra frågor av större vikt. Frågor som enbart berör en 
verksamhet beslutas av nämnd, medan beslut av övergripande karaktär beslutas av kommunstyrelsen 
i sin samordnande roll. Det innebär att strategiska vägval om hur en uppgift eller hur ett mål ska 
verkställas beslutas av tjänstemän.  

Boxholms kommun har två helägda företag. AB Boxholmshus tillhandahåller bostäder, 
verksamhetsfastigheter, sköter gator och parker samt driver simhall och sporthall. AB Boxholmsteknik 
hanterar vattenförsörjningen, avloppsnätet och renhållningen. Kommunens roll gentemot bolagen 
regleras genom ägardirektiv. 

Kommunen ingår även i ett kommunalförbund ITSAM som sköter drift och support av IT och telefoni 
för sammanlagt sex kommuner. Kommunalförbundet styrs av en direktion utifrån en 
förbundsordning och ett reglemente.  

 
Geografiska förutsättningar 

I Boxholms kommun bor det sammanlagt cirka 5 512 invånare. Kommunen består av tre tätorter; 
centralorten Boxholm samt de mindre orterna Strålsnäs och Malexander. 

Kommunen gränsar till Smålands län och består av stora naturområden. De stora skogsområdena 
innebär också vissa ökade risker vad gäller exempelvis stora skogsbränder eller skador på 
infrastruktur i samband med kraftiga stormar. Just stormar har kommunen tidigare erfarenheter av att 
hantera då båda stormarna Gudrun (2005) och Per (2007) drog fram över kommunen. 

Till kommunen hör också en stor del av sjön Sommen, kring vilken det finns mycket fritidsbebyggelse, 
fritidsliv och turism. Genom Sommen rinner Svartån, som även passerar genom Boxholms centralort 
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och Strålsnäs. Vattenförsörjningen i kommunen består till stora delar av vatten från Tranås kommun, 
som i sin tur använder sig av vatten från sjön Sommen. Vattnet som kommer via ledningar från 
Tranås, passerar dock Boxholms eget vattenverk.  

Boxholm är en gammal bruksort och än i dag finns ett antal stålindustrier i kommunen.  Kommunens 
stora skogsområden skapar gynnsamma förutsättningar för skogsnäringen och på orten finns bland 
annat sågverk.   

Kommunikationerna till kommunen utgörs främst av riksväg 32 och Södra stambanan där en 
pendeltågslinje går. Båda kommunikationsvägarna trafikeras av tung trafik och farligt gods vilket kan 
ses som en riskfaktor, samtidigt som järnvägen fyller en viktig funktion för pendlingen till och från 
kommunen. Både kommunens attraktivitet som boendekommun och personalförsörjningen till de 
verksamheter som drivs i kommunen är beroende av en fungerande järnväg.  
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3. Styrning av skydd mot olyckor 

Kommunstyrelsen i respektive kommun fastställer ett gemensamt handlingsprogram för LSO. 

Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm har uppdraget delegerat av byggnads- och räddningsnämnden i 
Mjölby och kommunstyrelsen i Boxholm att hantera olyckor som föranleder räddningsinsats enligt 
LSO. I uppdraget ingår även ansvar att arbeta förebyggande mot brand. 

Mjölby kommun har ett civilrättsligt avtal3 om räddningstjänst med Boxholms kommun. Detta avtal 
innebär att ledning av insatser, den administrativa delen, den förebyggande verksamheten samt 
övningsverksamheten utgår från stationen i Mjölby. 

Det är räddningstjänsten som ska följa upp de mål som anges i handlingsprogrammet och tillse att 
dokumentet hålls uppdaterat vid förändringar i lagstiftning och den verksamhet som avses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Avtal om räddningstjänst mellan Mjölby och Boxholms kommun KS/2021:269 
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4. Risker  

För att förebygga, planera och dimensionera verksamheten behöver räddningstjänsten känna till och 
ha förståelse för de risker som finns i det geografiska området. I riskstudien identifieras risker, trender 
och den samhällsutveckling som ligger till grund för den riskbild räddningstjänsten verkar i. Risker 
har identifierats utifrån tidigare inträffade olyckor, kunskap och analys av demografi, 
naturförhållanden, infrastruktur, bebyggelse, transportsystem och riskmiljöer. Vid identifiering av 
vanligt förekommande olyckor har data MSB:s statistik och analysverktyg IDA använts i första hand. 
På grund av problem i systemövergång under 2017 bedöms de siffrorna inte vara relevanta och har 
därför rensats bort i nedan redovisning.    

4.1 Övergripande 
 

Mjölby kommun 

Räddningstjänstens insatsstatistik visar på att det i snitt genomförs cirka 145 räddningsinsatser per år 
i Mjölby kommun, utöver automatlarm. Den vanligaste händelsen som kräver räddningsinsats i 
kommunen, bortsett från utryckning på automatlarm som inte är brandrelaterad, är trafikolyckor följt 
av brand som ej uppstått i byggnad.  

Minst 141 personer har omkommit i Mjölby kommun de senaste tio åren på grund av olyckor, 
självtillfogade skador eller brott.4 Den vanligaste dödsorsaken är fallolyckor följt av suicid. De senaste 
tio åren har cirka 4255 personer i Mjölby kommun lagts in på sjukhus på grund av olyckor, 
självtillfogade skador eller brott. Bara under 2020 var antalet 369 personer varav 34 procent av dessa 
vårdades på grund av fallolyckor.5  

Den vanligaste olycksplatsen för både dödsolyckor och olyckor som kräver sjukhusvård, är bostaden 
eller dess närhet.6 Mer än hälften av de som omkommer i olyckor i Mjölby kommun är över 65 år. 
Dock står gruppen 65 år och äldre endast för 20 procent av befolkningen i kommunen.7 

 

 

 

                                                           
4 Siffror mindre än eller lika med tre redovisas inte i statistiken, varav ett bortfall kan finnas för de sammanlagda tio åren.  
5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statistikdatabas IDA 
6 Myndigheten för samhällskydd och beredskap, Räddningstjänst i siffror 2013, MSB697 
7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statistikdatabas DOR 
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Boxholms kommun 

Räddningstjänstens insatsstatistik visar på att det i snitt genomförs cirka 35 räddningsinsatser per år i 
kommunen, utöver automatlarm. Den vanligaste händelsen är, bortsett från utryckning på 
automatlarm som inte är brandrelaterat, brand utomhus följt av trafikolyckor.8   

Minst 26 personer9 omkom i Boxholms kommun mellan åren 2011 och 2020 på grund av olyckor, 
självtillfogade skador eller brott. Den vanligaste dödsorsaken är suicid, vilket gäller i en tredjedel av 
fallen.10  Under de senaste tio åren har dessutom mer än 900 personer behövt läggas in på sjukhus på 
grund av olyckor, självtillfogade skador eller brott.11 Nästan hälften av dessa lades in för vård på 
grund av fallolyckor.12 Den vanligaste olycksplatsen för såväl dödsolyckor som sjukhusvårdade är 
bostaden eller dess närhet. Nationellt utgör personer från 65 år och äldre två tredjedelar av alla som 
dör i olyckor.13  

 

4.2 Brand i byggnad 
 

Varje år inträffar det ca 24000 bränder i bostäder i Sverige. Räddningstjänsten har larmats till ca 6000 
av dessa och omkring 300 personer har omkommit eller skadats allvarligt. Ungefär 8 av 10 
dödsbränder inträffar i bostäder. Fler offer har rökförgiftning än brännskador angivet som den 
primära skadediagnosen. 14 Under 2022 så omkom 46 personer i bränder vilket är det lägsta antal 
rapporterade sedan MSB:s nuvarande form av statistikrapportering som startade 1999. 

Mjölby kommun 

Brand i byggnad är den tredje största insatstypen för räddningstjänsten i Mjölby kommun, bortsett 
från automatlarm som inte innebär brand. Det genomförs cirka 26 insatser per år mot bränder i 
byggnader. Under de senaste drygt tjugo åren har sju personer omkommit i bränder i kommunen.15 I 
Mjölby kommun har 30 procent av insatserna under de senaste tio åren riktats mot villor och 25 
procent mot flerbostadshus.  I flerbostadshus är den vanligaste anledningen till branden glömd spis, 
medan soteld är den största anledningen till bränder i villor.16 Nationellt sett så är det vanligaste 

                                                           
8 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statistikdatabas IDA 
9 Siffror mindre än eller lika med tre redovisas inte i statistiken, varav ett bortfall kan finnas för de sammanlagda tio åren.  
10 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statistikdatabas DOR 
11 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statistikdatabas IDA 
12 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statistikdatabas IDA 
13 MSB, 2014, Räddningstjänst i siffror 2013 
14 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Beskrivning av olyckor 2021 
15 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statistikdatabas IDA 
16 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, 2014, MSB, Räddningstjänst i siffror 2013, MSB697 
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startutrummet för bränder köket (40 procent) följt av vardagsrum (7 procent) och skorsten (6 
procent).17 

 

Boxholms kommun 

Brand i byggnad är den tredje största insatstypen för räddningstjänsten i Boxholms kommun, bortsett 
från automatlarm som inte innebär brand, brand utomhus och trafikolyckor. I genomsnitt genomförs 
sex insatser per år mot bränder i byggnader i kommunen. Under de senaste tio åren har det skett en 
positiv utveckling på området och en minskande trend kan ses. Minskningen innebär också att 
kommunen nu ligger på liknande nivåer som riket i stort och något under jämförbara kommuner efter 
att under flera år haft högre nivåer. I Boxholms kommun har cirka 50 procent av insatserna under de 
senaste tio åren riktats mot villor och ungefär 15 procent mot flerbostadshus.18 I flerbostadshus är den 
vanligaste anledningen till branden glömd spis, medan soteld är den största anledningen till bränder i 
villor.19  Under de senaste tio åren har en person omkommit i brand i kommunen.20  

 

4.3 Brand utomhus 
 

                                                           
17 MSB Beskrivning av olyckor som kan leda till räddningsinsats 2021 
18 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statistikdatabas IDA 
19Brandskyddsföreningen  
20 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statistikdatabas, Dödsbränder och omkomna i bränder 
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Enligt nationella undersökningar är människan oftast orsaken till bränder i skog och mark, bland 
annat genom eldande där någon tappar kontrollen över elden eller där den inte släckts ordentligt. I tio 
procent av fallen bedömdes branden vara anlagd.21 Anlagd brand är en vanligare orsak till bränder 
utomhus än till exempel blixtnedslag. Bränder i skog och mark är vanligare under vår och sommar 
och flest insatser genomförs mellan april och augusti månad.22  

Ungefär 25 procent av bränderna som inte sker i byggnad gäller brand i fordon.  Nationella 
undersökningar visar att allt fler bränder i fordon bedöms vara anlagda, samtidigt som bränder med 
anledning av tekniskt fel minskar. 

Mjölby kommun 

Brand utomhus är den näst största insatstypen för räddningstjänsten i Mjölby kommun, bortsett från 
automatlarm som inte innebär brand. Ca 50 insatser per år har genomförts mot bränder i annat än i 
byggnad under de senaste tre åren. En tredjedel av bränderna utomhus i kommunen gäller bränder i 
skog och mark.  

 

Boxholms kommun 

Brand utomhus är den största insatstypen för räddningstjänsten i Boxholms kommun, bortsett från 
automatlarm som inte innebär brand. I snitt gör räddningstjänsten cirka 10 insatser per år riktat mot 
bränder utomhus. Under 2021 gjordes 18 insatser, vilket är det högsta rapporterade antalet på tjugo år. 
Den långsiktiga trenden inom området är ökande, samtidigt som kommunen ligger på en relativt 
jämn nivå med såväl riket i stort som jämförbara kommuner.  

Nästan hälften av dessa insatser gäller bränder i skog och mark. Bränder i skog och mark är också 
vanligare per tusen invånare i Boxholms kommun än i riket i stort. Något som troligtvis går att koppla 
till kommunens stora skogs- och fritidsområden.  

 

 

                                                           
21 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Räddningstjänst i siffror 2015, MSB1051 
22 SMHI, Brandrisker idag och imorgon 

231



 

15 
 

 

4.4 Trafikolycka 
 

Mjölby kommun 

Trafikolyckor är, näst efter automatlarm den vanligaste räddningsinsatsen i Mjölby kommun. 
Trafikolyckor är, tillsammans med suicid och fallolyckor, en av de olyckstyper som leder till flest 
dödsfall i kommunen. Under de senaste tio åren har nio dödsolyckor inträffat i kommunen. I snitt 28 
personer per år har lagts in på sjukhus till följd av trafikolyckor.23  

Mellan 2018 och 2021 har räddningstjänstens uttryckningar på trafikolyckor legat mellan 72-83 
utryckningar per år. Under 2021 krävde trafikolyckorna i Mjölby kommun 78 utryckningar av 
räddningstjänsten, vilket är en minskning från 2016 då de det gjordes nästan hundra utryckningar på 
trafikolyckor.24 Både Mjölby kommun och nationella siffror pekar på en viss nedgång under 2020 och 
2021. Enligt MSB är möjliga förklaringar att färre onödiga resor genomfördes, hemarbete och 
permitteringar på grund av covid-19.25 

I förhållande till invånarantalet har Mjölby kommun historiskt sett haft ett relativt stort antal insatser 
per år när det gäller trafikolyckor. Det kan troligtvis till stor del förklaras av att kommunen korsas av 
stora genomfartsleder som E4:an och riksväg 50.  

Utöver räddningstjänstens insatsstatistik finns även informationssystemet STRADA som bygger på 
uppgifter om skador och olyckor inom vägtransportsystemet som rapporteras in av Polis och 
sjukvård. Enligt STRADA har trafikolyckorna i Mjölby kommun sedan 2011 varierat mellan 40 och 60 
per år. 60 procent av olyckorna rör fallolyckor för gående och singelolyckor för cyklister, det är också i 
samband med sådana olyckor som de allvarligaste skadorna uppstår.26  

 

 

 

                                                           
23 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statistikdatabas IDA och DOR 
24 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statistikdatabas IDA 
25 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Effekter på räddningsinsatser och personskador till följd av covid-19 
26 Mjölby kommun, 2017, Uppföljning olycksstatistik    
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Boxholms kommun 

Trafikolyckor är den näst största insatstypen för räddningstjänsten i Boxholms kommun, efter brand 
utomhus och bortsett från automatlarm som inte innebär brand. Trafikolyckorna i Boxholms kommun 
kräver varje år cirka 10 utryckningar från Räddningstjänsten. Trenden under de senaste 10 åren visar 
på en sakta ökning, vilket även överensstämmer med den nationella utvecklingen. I förhållande till 
riket och jämförbara kommuner så har Boxholms kommun relativt få trafikolyckor. 

Trafikolyckorna har under de senaste tio åren också lett till att i genomsnitt sex personer per år har 
behövt läggas in på sjukhus. Detta har under de senaste åren inneburit att Boxholm legat på en högre 
nivå än riket i stort men något lägre än jämförbara kommuner.27  

 

 

 

                                                           
27 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statistikdatabas IDA 
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4.5 Olycka med farliga ämnen 
 

Farliga ämnen benämns på fackspråk som CBRNE, vilket står för kemiska (C), biologiska (B), 
radiologiska (R), nukleära (N) och explosiva ämnen. Nationellt genomfördes 2260 räddningsinsatser 
mellan 2018 och 2021 gällande utsläpp av farliga ämnen, varav 39 procent skedde på grund av fel i 
utrustning, följt av oavsiktligt följd av mänsklig handling.28 12 procent av alla insatser gällande 
utsläpp av farligt ämne i riket 2021 gällde utsläpp från en farligt gods-last.29  

Mjölby kommun 

I Mjölby kommun finns två verksamheter med sådan farlig verksamhet som vid olycka skulle kunna 
orsaka allvarliga skador på människor eller miljön enligt lagen om skydd mot olyckor. Båda 
verksamheterna ligger på den lägre kravnivån i enlighet med Sevesolagstiftningen30. Verksamheterna 
är bergtäkter, vilket innebär att den huvudsakliga risken handlar om hanteringen av stora mängder 
sprängmedel vid ett fåtal tillfällen per år.  

Räddningstjänsten i Mjölby kommun rycker i genomsnitt ut på tio insatser per år relaterat till utsläpp 
av farligt ämne, där majoriteten av insatserna skett i övrig verksamhet som inte är knuten till någon 
byggnad.31  Största delen av dessa gäller olja och drivmedel. I förhållande till riket och jämförbara 
kommuner ligger kommunen historiskt på något högre nivåer av räddningsinsatser mot farligt 
utsläpp. Det kan troligtvis kopplas till de stora vägar som passerar kommunen, vilket innebär ett 
större antal trafikolyckor, och därmed också en ökad risk för farligt utsläpp från fordon.  

 

Boxholms kommun 

I Boxholms kommun finns tre verksamheter med sådan farlig verksamhet som vid olycka skulle 
kunna orsaka allvarliga skador på människor eller miljön enligt lagen om skydd mot olyckor. 
Samtliga verksamheter ligger på den lägre kravnivån i enlighet med Sevesolagstiftningen32. Två av 

                                                           
28 Myndighetens för samhällsskydd och beredskap, statistikdatabas IDA 
29 Myndighetens för samhällsskydd och beredskap, statistikdatabas IDA 
30 Anläggningar som bedriver verksamhet, där en kemikalieolycka kan innebära att människor och miljön utanför anläggningens område drabbas. 
Anläggningar av denna typ innefattas av ”Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor”, 
även kallad Sevesolagstiftningen. 
31 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statistikdatabas IDA 
32 Anläggningar som bedriver verksamhet, där en kemikalieolycka kan innebära att människor och miljön utanför anläggningens område drabbas. 
Anläggningar av denna typ innefattas av ”Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor”, 
även kallad Sevesolagstiftningen. 
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verksamheterna är bergtäkter, vilket innebär att den huvudsakliga risken handlar om hanteringen av 
stora mängder sprängmedel vid ett fåtal tillfällen per år, och den tredje är en gasolanläggning. 

Räddningstjänsten i Boxholms kommun har ryckt ut på åtta insatser relaterat till utsläpp av farligt 
ämne de senaste tio åren. Det låga antalet fall av utsläpp av farligt ämne i kommunen gör det svårt att 
göra jämförelser med riket och jämförbara kommuner.  

Farligt gods transporteras genom kommunen på Södra stambanan och riksväg 32. På vägnätet fraktas 
i första hand drivmedel, medan farligare substanser oftare fraktas på järnväg.33  

  

4.6 Naturolycka 
 

Natur- och väderrelaterade händelser avser de händelser som sker till följd av aktivitet och 
förändringar i natur, väder eller klimat. Påverkan på kritisk infrastruktur ökar sårbarheten ytterligare 
vid ett olycksförlopp orsakat av naturfenomen. I kategorin naturolycka för räddningsinsatser ingår 
stormskada, ras och skred, översvämning av vattendrag, dagvatten och avloppssystem samt övriga 
naturrelaterade olyckor.  

Översvämningar kan orsakas dels av skyfall eller stora mängder nederbörd på kort tid och dels 
genom höga flöden i sjöar och vattendrag. Även en kombination av båda kan förekomma. En följd av 
klimatförändringar är att det i Sverige kan väntas bli fler skyfall och fler tillfällen med häftig 
nederbörd. När sådant sker klarar dagvattensystemen inte av att hantera den stora mängden vatten 
och översvämningar sker på olika platser. Detta sker främst lågpunkter i infrastruktur, undergångar 
och källare. Vid höga flöden i sjöar och åar kan det bli andra konsekvenser med större konsekvenser 
på områden nära vattenlinjen. 

Ras och skred riskerar att inträffa där markförhållandena inte är stabila, oftast vid skyfall eller 
översvämningar då marken blir än mer rörlig. Sannolikheten kan ändå sammantaget bedömas som 
väldigt låg, men kan ge stora konsekvenser.  

 

                                                           
33 Räddningsverket, (SRV 21-359) Kartläggning av farligt godstransporter – September 2006 
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4.7 Drunkning 
 

Nationellt så omkommer cirka 100 personer per år i drunkningsolyckor och ungefär lika många har 
skadats allvarligt. Riskgrupper har varit medelålders individer och män. Alkohol har varit en vanlig 
riskfaktor. Drunkningsolyckorna har varit väderberoende och fler händelser har skett under 
sommaren. Den vanligaste specificerade aktiviteten vid en dödsolycka har varit fritidsbåt följt av 
bad.34 Anmärkningsvärt under 2018 var att 13 av de omkomna var barn under 19 år, det är det näst 
högsta antalet under 2000-talet. Drunkning är säsongsbetonat. Nästan 70 procent av olyckorna i riket 
under 2018 skedde under sommarmånaderna.35 Den varma sommaren 2018 bidrog troligtvis till det 
höga antalet drunkningsolyckor. Enligt Transportstyrelsens årliga flytvästanalys så skulle cirka 
hälften av de omkomna i drunkningsolyckor ha överlevt om de haft flytväst på sig.36  

 

 

                                                           
34 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Beskrivning av olyckor 2021 
35 Svenska livräddningssällskapet, statistik för 2018.  
36 Transportstyrelsen 
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Mjölby kommun 

I Mjölby kommun genomförs få räddningsinsatser kopplat till drunkning eller drunkningstillbud. En 
av anledningarna kan vara att det inte finns någon större sjö eller vattendrag i kommunen. Under de 
senaste tio åren har minst åtta insatser genomförts, varav sju av dessa under de senaste fyra åren. 
Ingen av dessa har rapporterats som dödolycka till följd av drunkning.37   

 

 

Boxholms kommun 

I Boxholms kommun genomförs relativt få räddningsinsatser kopplade till drunkning eller 
drunkningstillbud. Under de senaste tio åren har sammanlagt fem stycken insatser genomförts. Detta 
trots att kommunen har ett stort vattennära semester- och rekreationsområde vid sjön Sommen.  

 

 

 

                                                           
37 Siffror mindre än eller lika med tre redovisas inte i statistiken, varav ett bortfall kan finnas för de sammanlagda tio åren. 
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4.8 Nödställd person 
 

Mjölby kommun 

Olyckstypen nödställd person innefattar underkategorierna; Självmord eller självmordsförsök, hiss 
med risk för personskada, fastklämd person, annan nödställd person. I genomsnitt genomförs ca 10 
insatser per år i kategorin nödställd person i Mjölby kommun.  

Sedan mars 2015 åker Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm på larm vid hot om suicid. Det förklarar 
den ökning av räddningsinsatser kopplat till nödställd person som kan ses från 2015.  
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Boxholms kommun 

Olyckstypen nödställd person innefattar underkategorierna; Självmord eller självmordsförsök, hiss 
med risk för personskada, fastklämd person, annan nödställd person. I genomsnitt genomförs ca 3 
insatser per år i kategorin nödställd person i Boxholms kommun.  
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5. Värdering 

5.1 Risk / Skydd 
Riskutvecklingen påverkar räddningstjänsten på olika sätt beroende på riskens karaktär och 
kontexten kring den. Tydligt är dock att i många avseenden ökar komplexiteten kring hanteringen av 
en inträffad olycka och fler osäkra parametrar påverkar tidsaspekten det tar att hantera olyckan såväl 
som utfallet av den.  

Expansionen av Mjölby kommun som helhet och särskilt Mantorps tätort innebär såväl fler 
kommuninvånare som verksamheter. För att hela Mjölby kommun ska erbjudas ett likvärdigt skydd 
mot olyckor bör såväl den enskildes och räddningstjänstens förmåga i Mantorp ses över. (Mål 1 och 2)   

5.2 Brand i byggnad 
Brand i byggnad är den tredje största insatstypen i både Mjölby och Boxholms kommuner, bortsett 
från automatlarm som inte innebär brand. Mjölby kommun har under den senaste tio årsperioden 
legat relativt stabilt och kommunen ligger på liknande nivåer som riket i stort och jämförbara 
kommuner. I Boxholm har det under de senaste tio åren har det skett en positiv utveckling på 
området och en minskande trend kan ses. Minskningen innebär också att kommunen nu ligger på 
liknande nivåer som riket i stort och något under jämförbara kommuner efter att under flera år haft 
högre nivåer. 

Utifrån den nationella informationen om individernas förmåga att skydda sig mot brand är vår 
bedömning att förmågan att skydda sig mot brand genom att ha en eller flera brandvarnare hemma är 
god.  Den exakta andelen som har brandvarnare, eller släckredskap i Mjölby och Boxholms kommun 
är inte känd men grundat på nationella undersökningar är bedömningen är att en majoritet har 
brandvarnare och släckredskap. Detta kan styrkas av att antalet räddningsinsatser för brand i 
byggnad legat under eller nära genomsnittet för riket i stort.  Baserat på nationella undersökningar 
bedöms det mindre vanligt att yngre eller personer med utländsk bakgrund har brandvarnare eller 
släckredskap, vilket visar på att det är viktigt att prioritera förmågeökande insatser mot dessa 
målgrupper.  

Räddningstjänsten bedömer att behovet av att öka medborgarnas kunskap om hur skador och olyckor 
undviks fortsatt är ett fokusområde för räddningstjänsten i dess arbete. (Mål 1)  

5.3 Brand utomhus 
Brand utomhus är den näst största insatstypen i Mjölby kommun och den största insatstypen i 
Boxholms kommuner, bortsett från automatlarm som inte innebär brand. Mjölby kommun har under 
den senaste femårsperioden legat lägre än jämförbara kommuner och även riket i stort, bortsett från 
2021 som visade på en ökning. I Boxholm är den långsiktiga trenden inom området ökande, samtidigt 
som kommunen ligger på en relativt jämn nivå med såväl riket i stort som jämförbara kommuner. 
Nästan hälften av dessa insatser gäller bränder i skog och mark. Bränder i skog och mark är också 
vanligare per tusen invånare i Boxholms kommun än i riket i stort. Något som troligtvis går att koppla 
till kommunens stora skogs- och fritidsområden.  

Räddningstjänsten bedömer att brand utomhus och då särskilt brand i skog och mark fortsatt behöver 
ses över och utvecklas. (Mål 2)  

5.4 Trafikolycka 
Trafikolyckor är det den vanligaste räddningsinsatsen i Mjölby kommun och den näst vanligaste i 
Boxholms kommun, efter automatlarm utan tillbud. Trenden fram till 2019 har visat på en stadig 
ökning, vilket också överensstämt med den nationella utvecklingen.  
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I förhållande till invånarantalet har Mjölby kommun historiskt sett haft ett relativt stort antal insatser 
per år när det gäller trafikolyckor. Det kan troligtvis till stor del förklaras av att kommunen korsas av 
stora genomfartsleder som E4:an och riksväg 50.  

Trafikverkets mätningar från 2019 visar att 98,4 procent använder bilbälte38 när de åker bil och 47 % av 
observerade cyklister använder hjälm.39 Enligt STRADA uppgav 59 procent av de inblandade i en 
cykelolycka 2017 att de använt hjälm, en siffra som ökat varje år sedan 2011.40   

Kvinnor är mer benägna än män att använda cykelhjälm, likaså de som har barn boendes i hushållet. 
72 procent uppger att de använder reflexer när det är mörkt, kvinnor är betydligt flitigare användare 
än män. Användandet ökar med åldern.41  

Räddningstjänsten bedömer att förmågan att hantera trafikolyckor är god och kräver i dagsläget inte 
några särskilda åtgärder. 

5.5 Olycka med farliga ämnen 
I kommunerna finns ett mindre antal bergtäkter som hanterar sprängämnen och av den anledningen 
klassas som farlig verksamhet enligt LSO 2kap§, samt en gasolstation som hanterar gasol i omfattning 
enligt den lägre kravnivån utifrån lagstiftningen.  

I förhållande till riket och jämförbara kommuner ligger Mjölby historiskt på något högre nivåer av 
räddningsinsatser mot farligt utsläpp. Det kan troligtvis kopplas till de stora vägar som passerar 
kommunen, vilket innebär ett större antal trafikolyckor, och därmed också en ökad risk för farligt 
utsläpp från fordon. Framförallt är närheten till E4 och tunga transporten av farligt gods en riskfaktor.  

På vägnätet fraktas i första hand drivmedel, medan farligare substanser oftare fraktas på järnväg. 
Järnvägen löper rakt genom tre av Mjölby kommuns större orter och likaså genom Boxholms 
kommuns tätort.  

En olycka med farligt gods inom någon av kommunens större orter skulle kunna få allvarliga 
konsekvenser. En tillräckligt allvarlig olycka skulle kunna komma att kräva evakuering av ett stort 
område. Vid en händelse centralt i någon av orterna rör det sig inte bara om bostäder och 
arbetsplatser utan även om känsliga verksamheter som skolor, förskolor och äldreomsorg. En 
omfattande evakuering skulle kräva såväl stora personella resurser, till exempel insatspersonal och 
krisledning, som materiella resurser i form av transportfordon och alternativa lokaler och bostäder.  

Räddningstjänsten bedömer att förmågan för hantering av utsläpp med farligt ämne är acceptabel 
men kräver en översyn för dagsaktuella risker. (Mål 2) 

5.6 Naturolyckor 
Natur- och väderrelaterade händelser avser de händelser som sker till följd av aktivitet och 
förändringar i natur, väder eller klimat. Dessa händelser innebär oftast ett stort behov av många 
samtidiga räddningsinsatser, vilket leder till hög belastning.  

Många av de största nationella kriserna under de senaste åren kan relateras till natur- och 
väderrelaterade händelser, till exempel stormarna Gudrun och Per och skogsbranden i Västmanland.  

Trots att området till viss del upplevs som opåverkbart, så finns det delar som påverkas av 
människan. Klimatförändringarna är en bidragande faktor till förändrat väder och därmed också 
förutsättningar för olika typer av risker. Människans förhållningssätt och agerande i samband med 

                                                           
38 Trafikverket, Bältesanvändning 2019 
39 Trafikverket, Cykel och mopedhjälmsanvändning i Sverige 2019 
40 Mjölby kommun, 2017, Uppföljning olycksstatistik    
41 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statistikdatabas IDA 
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olika väderrelaterade händelser är en del i hur stor riskbilden kan tänkas bli. Eldning under en torka 
är ett exempel på något som kan öka riskbilden.  

Enligt SMHI är det troligt att skyfallen kommer att öka med 20 procent under det kommande seklet.42 
De kommunala vattenledningssystemen är inte anpassade för så mycket vatten på så kort tid som 
dessa skyfall kan komma att innebära vilket ökar risken för översvämningar. Dessutom ökar risken 
för ras och skred på vattenmättad mark, vilket kan ge ytterligare skador och störningar i 
ledningsnätet.43  

Kommunerna bedöms inte vara särskilt riskutsatta för översvämning men de områden som utpekas 
som sårbara i genomförda karteringar kan ge stora konsekvenser då infrastruktur och bebyggelse 
påverkas.  

Ur ett nationellt perspektiv bedöms inte Mjölby eller Boxholms kommun som ett primärt riskområde 
för naturolyckor som ras och skred. Mjölby kommun har inte heller några stora sjöar eller vattendrag 
som medför några särskilda risker för ras eller skred. Med höjd havsnivå och ökade regnmängder 
ökar dock riskerna för ras och skred. Största riskerna har tomter längs med Svartån och Skenaån. 

En långsiktigt ökad nederbörd riskerar att påverka stabiliteten i marken, vilket i förlängningen kan 
leda till ras, skred eller erosion och det kan i sin tur leda till skador på vägar, järnvägar, broar och 
byggnader. 

Räddningstjänsten bedömer att riskerna kommer att öka och att förmågan att hantera översvämningar 
därmed behöver öka. (Mål 2) 

5.7 Drunkningar 
I kommunerna inträffar det endast ett fåtal olyckor, vilket medför att det är svårt att dra slutsatser från 
år till år. Ur nationellt perspektiv så sker fler drunkningstillbud vid städer belägna vid kust och då 
varken Mjölby eller Boxholm är beläget vid kust så blir riskerna generellt lägre. Utifrån att det är 
många som drunknar på en nationell nivå så bedömer räddningstjänsten att det är en olyckstyp som 
kommunerna behöver prioritera in det förebyggande arbetet för att öka vattensäkerheten.  

Enligt Transportstyrelsens årliga flytvästanalys så skulle cirka hälften av de omkomna i 
drunkningsolyckor ha överlevt om de haft flytväst på sig.44 I MSB:s nationella undersökning 201445 
uppgav 74 procent av de tillfrågade att de använder flytväst när de åker båt. Framförallt utlandsfödda 
tycks mindre benägna att använda flytväst, villigheten tycks öka med de tillfrågades utbildningsnivå. 

Räddningstjänsten bedömer att den operativa förmågan att hantera drunkningstillbud är god. 

5.8 Nödställd person 
Majoriteten av räddningsinsatserna kopplat till nödställd person i Boxholms och Mjölby kommun 
handlar om hot om suicid. Under de senaste tre åren har det skett en kraftig minskning av antalet 
sjukhusvårdade i Boxholms och Mjölby kommun med anledning av försök till suicid. Såväl nationellt 
som bland jämförbara kommuner kan också se en sakta nedgång av andelen sjukhusvårdade med 
anledning av försök till suicid. Även fullbordade suicid har sakta minskat över tid i Mjölby och 
Boxholms kommuner. Räddningstjänsten har en strategi för hanteringen för hur hot om suicid ska 
hanteras och på vilka händelser räddningstjänsten ska larmas.  

Räddningstjänsten bedömer att den operativa förmågan att hantera nödställda personer är god. 

                                                           
42 Regional handlingsplan för klimatanpassning i Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland, 2014:12 
43 Länsstyrelsen Östergötland, Regional handlingsplan för klimatanpassning i Östergötland, 2014:12 
44 Transportstyrelsen 
45 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statistikdatabas IDA 
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6. Mål 

6.1 Nationella mål 
I lag om skydd mot olyckor är nationella mål specificerade för kommunernas olycksförebyggande och 
operativa arbete för skydd mot olyckor.  

1 kap 1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt 
egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd 
mot olyckor. 

1 kap 3 § Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas 
inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.  

1 kap 3a § Förebyggande verksamhet som staten och kommunerna ansvarar för enligt denna lag ska 
planeras och organiseras så att den effektivt bidrar till att förebygga bränder och andra olyckor samt 
förhindra eller begränsa skador till följd av bränder och andra olyckor. Särskild vikt ska läggas vid att 
förhindra människors död och andra allvarliga skador.  

Uppföljning av nationella mål 

Det är kommunernas strävan att kunna leva upp till de nationella målen. För att nå denna strävan 
använder räddningstjänsten fyra mått för att kunna mäta om efterföljande åtgärder når önskad effekt. 

1. Mjölby och Boxholms kommuns kostnader för olyckor, kronor/invånare  

2. Personer som utbildas av räddningstjänsten i att förebygga eller hantera bränder per invånare  

3. Utvecklade bränder i byggnader i Mjölby och Boxholms kommun per invånare  

4. Responstid för räddningstjänst. Antal minuter från 112-samtal till första resurs är på plats 

 
Årligen i december månad redovisar SKL i Öppna jämförelser statistik på de mått som 
räddningstjänsten valt att jämföra med. Målvärdet för respektive jämförelse är: 
 
1. Mjölby och Boxholms kommuns kostnader för olyckor, kronor/invånare  

 
Lägre än median för riket 
 
2. Personer som utbildas av räddningstjänsten i att förebygga eller hantera bränder per invånare  

 
Högre än median för riket 
 
3. Utvecklade bränder i byggnader i Mjölby och Boxholms kommun per invånare  

 
Lägre än median för riket 
 
4. Responstid för räddningstjänst. Antal minuter från 112-samtal till första resurs är på plats 

 
Lägre än 10 minuter för Mjölby kommun  
Lägre än 15 minuter för Boxholms kommun 
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6.2 Mål för Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm 
Räddningstjänsten utgår från en processorienterad organisation där respektive huvudprocess 
planeras utifrån de rådande behov och lagkrav som finns. Processen Planera och leda verksamheten är 
räddningstjänstens styrnings- och ledningsprocess som lägger grunden för hur verksamheten ska 
organiseras och planeras. I styrnings- och ledningsprocessen tas det inför varje år fram en 
övergripande verksamhetsplan, ÖVP. Utifrån den övergripande verksamhetsplanen utvecklas varje 
verksamhetsår verksamhetsplaner och processmål för de fem huvudprocesserna. 

För att kunna möta och minimera riskbilden inom räddningstjänstens verksamhetsområden är 
följande mål styrande: 

Tabell 1. Mål 

Mål 1 Öka medborgarnas kunskap om hur skador och olyckor undviks 

Mål 2 Räddningstjänsten ska ha en god förmåga att hantera olyckor och skador 

Mål 3 Räddningstjänstens förmåga att hantera naturolyckor ska öka 

Mål 4 Räddningstjänstens förmåga att genomföra räddningsinsatser under höjd beredskap 
behöver säkerställas 

 

Processmål 

För att konkretisera räddningstjänstens målarbete ytterligare är följande processmål framtagna:  

Tabell 2. Processmål 

Mål 1 Öka medborgarnas kunskap om hur skador och olyckor undviks 

Processmål • Medborgare, företag och andra verksamhetsutövare ska uppleva 
kommunens olycksförebyggande tillsyn stödjande för att leva upp till 
lagstiftningens krav 
 

• Genom tillståndsprövning ska god säkerhet uppnås vid hantering av 
brandfarliga och explosiva ämnen 
 

• Ett bra brandskydd i nya och ombyggda byggnader ska uppnås genom 
tydligt fokus på brandskydd i byggprocessen 
 

• Risker ska kartläggas och beaktas i kommunens fysiska planering 
 

• Arbetet med rengöring (sotning) och brandskyddskontroll av eldstäder 
och imkanaler ska öka skyddet mot eldstadsrelaterade bränder 
 

• Den enskilde ska erbjudas information, rådgivning och utbildning för 
att underlätta arbetet med att uppfylla målen i handlingsprogrammet 
samt de skyldigheter som finns enligt gällande lagar 
 

• Medborgaren ska enkelt kunna lämna information om upptäckta 
olycksrisker som berör kommunens verksamheter, mark, byggnader 
och anläggningar 

Mål 2 Räddningstjänsten ska ha en god förmåga att hantera olyckor och skador 
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Processmål • Arbetet ska bedrivas med moderna och säkra metoder av personal med 
erfoderlig utbildning 
 

• Räddningstjänsten ska vara flexibel, där de operativa resurserna 
anpassas efter den rådande situationen och de behov som föreligger 
samt inrikta insatserna på att rädda liv, egendom och miljö 
 

• Utefter rådande riskförhållanden snabbt kunna bryta olycksförloppet vid en 
räddningsinsats och särskilt se över hur skyddet mot olyckor för boende och 
verksamheter i Mantorp ser ut utifrån den expansion som sker 
av orten 
 

• Genom olycksundersökningar ska lärdom dras och skapa 
förutsättningar för att minska risken för att nya olyckor sker 

Mål 3 Räddningstjänstens förmåga att hantera naturolyckor ska öka 

Processmål • Se över räddningstjänstens förmåga vid extremt väder när det gäller att skydda 
samhällsviktiga funktioner vid översvämningar. 

Mål 4 • Räddningstjänstens förmåga att genomföra räddningsinsatser under höjd 
beredskap behöver säkerställas 

Processmål • Förmågan behöver stärkas inom civilt försvar. Ytterligare inriktningar och 
anvisningar från staten blir viktiga för att komma vidare i vilka åtgärder som 
behöver vidtas. 
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7. Förebyggande verksamhet 

Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm svarar för den förbyggande verksamheten som enligt lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor åligger Mjölby och Boxholms kommun. Detta innebär att för båda 
kommunerna bedriva information, rådgivning, utbildning, tillsyn samt tillståndshantering. Syftet med 
den förebyggande verksamheten är trygga och säkra kommuner med ett tillfredställande och 
likvärdigt skydd för människor, egendom och miljö.  

7.1 Tillsyn 
 

Ansvar 

Byggnads- och räddningsnämnden i Mjölby kommun och kommunstyrelsen i Boxholms kommun 
ansvarar för kommunernas tillsyn av den enskildes skyldigheter i lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor. I Mjölby och Boxholms kommuner är det Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm som fått i 
uppdrag att utföra tillsyn enligt LSO. Genom avtal med Ödeshögs kommun utför även 
Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm tillsyn enligt LSO i denna kommun. Behörig att utföra tillsyn och 
fatta myndighetsbeslut framgår av den för räddningstjänsten beslutade delegationsordningen. 

Planering 

Tillsynsverksamheten upprättar årligen en tillsynsplan. Planen beskriver vilka objekt och på vilka 
grunder de valts ut för tillsyn under kommande år och har sin utgångspunkt i de verksamheter som 
beskrivs i tillsynsföreskriften. Utöver de byggnader och anläggningar som omfattas av 
tillsynsföreskriften omfattar tillsynsplanen även de verksamheter och anläggningar som utifrån lokala 
förhållanden bedöms ha stora risker i händelse av brand. Den regelbundna tillsynsverksamheten 
planeras utifrån tidsfrister och anges i en årlig verksamhetsplan för huvudprocessen Tillsyn. 

Då särskilt behov uppkommer genomförs även tillsyn i enskilda fall, exempelvis efter tips från 
allmänheten eller när behov av tillsyn konstateras efter en insats. 

Erfarenheter från räddningsinsatser är också ett viktigt urvalskriterium för tillsyn och det ska läggas 
ett särskilt fokus på att få denna erfarenhetsåterföring mellan den operativa och den förebyggande 
verksamheten för att öka skyddet i kommunerna. 

Kompetens 

Verksamheten ställer höga krav på att de som arbetar som tillsynsförrättare har kompetens om 
byggnadstekniskt och organisatoriskt brandskydd, farlig verksamhet och relevant lagstiftning. Detta 
för att kunna motivera och förklara upptäckta brister och beslut på ett tydligt och pedagogiskt sätt för 
den enskilde som blir föremål för en tillsyn. 

Personal som jobbar med tillsynsverksamhet ska lägst ha genomgått kursen Tillsyn A (eller 
motsvarande äldre utbildning) och genom vidareutbildning och erfarenhet skaffat sig 
specialkompetens inom områden som byggnadstekniskt brandskydd, brandfarliga och explosiva 
varor samt brandskyddsarbete (SBA).  

Brandinspektör tillika planeringsansvarig för tillsynsverksamheten på Räddningstjänsten 
Mjölby/Boxholm ska lägst ha genomgått kursen Tillsyn B (eller motsvarande äldre utbildning).  
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7.2 Stöd till den enskilde 
Utbildning, information och rådgivning är en viktig del av räddningstjänstens olycksförebyggande 
verksamhet. Syftet är att underlätta för den enskilde att både uppnå målen i handlingsprogrammet 
och de skyldigheter som finns enligt gällande lagstiftning. Allt för att begränsa konsekvenserna av 
olyckor. 

Räddningstjänsten bedriver utbildningar för kommuninvånare, företag och organisationer. Samtliga 
sexåringar erhåller årligen brandskyddsinformation i skolan. I årskurs 4 erhåller samtliga elever en 3-
timmars teoretisk brandskyddsutbildning samt cykelutbildning. Samtliga elever i årskurs 7 erhåller en 
3-timmars teoretisk och praktisk brandskyddsutbildning. I årskurs 9 erhåller samtliga elever en 
praktisk utbildning i vattensäkerhet och islivräddning. Förutom skolbarn utbildas även stora delar av 
kommunens personal, samt privata och andra offentliga organisationer och företag. 

För spridning av brandskyddsbudskap används bland annat kommunens hemsida, 
informationskampanjer och personliga kontakter vid olika arrangemang. I samband med tillsyn i 
flerfamiljshus informeras de boende av räddningstjänstens personal. Särskild vikt läggs vid 
information om vikten av en fungerande brandvarnare och ett korrekt beteende vid brand. 

Vid räddningstjänsten bedrivs brandteknisk rådgivning till medborgare, verksamheter, samt i 
samband med ny- och ombyggnationer. I samband med införande av systematiskt brandskyddsarbete 
inom fastigheter och verksamheter stöder räddningstjänsten med information, utbildning, rådgivning 
och underlagsmaterial. 

Hur olika målgrupper ska nås när det gäller utbildning, information och rådgivning anges i en årlig 
verksamhetsplan för huvudprocessen Informera och utbilda externt. 

7.3 Rengöring och brandskyddskontroll 
Rengöringsverksamheten och brandskyddskontrollen inom Mjölby och Boxholms kommun bedrivs 
för närvarande via avtal med Sotaren Mjölby/Boxholm. Verksamheten bedrivs enligt gällande 
lagstiftning och föreskrifter. Byggnads- och räddningsnämnden har antagit sotningsfrister, taxor och 
regler för egensotning. Handläggning av ansökan om tillstånd för egensotning (möjlighet för ägare att 
själv utföra rengöring) utförs på delegation av räddningschefen. Målet med rengöringen och 
brandskyddskontrollerna är att på sikt öka skyddet mot eldstadsrelaterade bränder i Mjölby och 
Boxholms kommun. 

Behörig sotare ska ha genomfört skorstensfejarutbildning eller motsvarande äldre utbildning. 
Behörighetskrav för utförande av brandskyddskontroll är avlagd examen som skorstensfejartekniker 
(i enlighet med förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor). 

7.4 Övriga förebyggande åtgärder 
 

Plan- och byggprocessen  

Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm deltar aktivt i processer med att ta fram översiktsplaner och 
detaljplaner för att tidigt fånga upp risker som exempelvis riskavstånd vid farligt gods-leder, 
uppsamling av släckvatten, räddningstjänstens framkomlighet och avstånd till brandposter etc. 

Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm är sakkunnig gällande remisser i bygglovsprocessen och stöttar i 
stora delar av denna process gällande brandskyddsfrågor. Detta sker i form av utlåtande i tidigt 
skede, medverkan i tekniska samråd, byggarbetsplatsbesök samt slutsamråd. 

Målet är att på ett rättssäkert sätt få ett brandskydd i byggnader som uppfyller samhällets miniminivå. 
Kommunikationen under lov- och byggprocessen ska medföra att brandskyddskraven i PBL med 
tillhörande regler i högre grad uppfylls. 
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Tillståndshantering 

Tillståndshanteringen enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) hanteras av 
räddningstjänsten. Ansökningarna prövas utifrån de lokala förutsättningarna och lagkrav med 
tillämplig förordning, föreskrifter och allmänna råd. Tillståndshanteringen syftar till att öka 
säkerheten kring hanteringen av brandfarliga och explosiva ämnen i Mjölby och Boxholms kommun. 

Sakkunnig i brandfrågor 

Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm är remissinstans som sakkunnig i brandfrågor om 
serveringstillstånd enligt alkohollagen och kontrollerar att lokalerna är anpassade för det personantal 
samt den verksamhet som anges i ansökan. 

Räddningstjänsten är också remissinstans till Polismyndigheten i frågor kring säkerhet vid olika 
tillställningar och begagnande av offentlig plats enligt ordningslagen. 

Eldningsförbud 

Syftet med eldningsförbud är att förebygga och förhindra bränder i skog och mark. Länsstyrelsen kan 
fatta beslut om två nivåer på eldningsförbud: eldningsförbud och skärpt eldningsförbud. 

Kommunen har rätt att fatta beslut om eldningsförbud inom sin kommun. Det är därför viktigt att 
hålla sig informerad om vad som gäller i kommunen där man bor eller befinner sig. 

När länsstyrelsen eller kommuner fattar beslut om eldningsförbud informerar vi om detta beslut på 
webbplatser och i digitala kanaler. I samband med att ett eldningsförbud upphävs så informeras det 
på samma sätt. 

Vattensäkerhet 

Mjölby och Boxholms kommuner arbetar enligt Svenska Livräddningssällskapets koncept ”En 
vattensäker kommun”. I arbetet ingår för kommunerna att uppfylla sex framtagna kriterier gällande 
vattensäkerhet.  

Ansvaret för utrustning, skötsel och underhåll gällande vattensäkerhet ligger i Mjölby kommun på 
Service- och teknikförvaltningen och i Boxholms kommun samhällsbyggnadsnämnden. 
Räddningstjänsten ansvarar för årlig tillsyn av vattensäkerhetsutrustningen i båda kommunerna i 
enlighet med LSO 5 kap 1§.  

På brandstationen i Mjölby kan allmänheten låna säkerhetsutrustning för att vistas på sjöar såväl 
sommar som vinter. Utrustningen lånas ut högst en vecka i taget. 
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8. Räddningstjänst – förmåga och verksamhet 

8.1 Övergripande beskrivning 
 

Tillgång till egna resurser 

Genom civilrättsligt avtal mellan Mjölby och Boxholms kommun ansvarar Räddningstjänsten 
Mjölby/Boxholm för att genomföra räddningstjänstuppdrag i båda kommunerna. Organisationen leds 
av en räddningschef. 

Under dygnets alla timmar, året om, upprätthålls beredskap för att kunna hantera de olyckor som kan 
inträffa i kommunerna. 

Bild 3. Stationer inom Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För räddningsresurser i Mjölby med heltidsanställd personal, ska första fordon vara på väg mot 
olycksplats inom 90 sekunder från larm. På deltidsstationerna i Boxholm och Skänninge ska fordon 
vara på väg mot olycksplats inom 5 minuter från larm. I Önnebo och Malexander finns brandvärn 
som idag larmas på insatser i närområdet. 

249



 

33 
 

Det antal personal som dygnet runt finns tillgängliga för en första insats vid olyckor som föranleder 
en räddningsinsats: 

Tabell 3. Bemanning  

Geografisk 
utgångspunkt 

Bemanning Anspänningstid Specialresurser 

Mjölby (heltid) 1 Insatsledare 
1 Styrkeledare 
4 Brandmän 
1+1+4 

90 sek Höjdfordon 
Skärsläckare 
Båt 
Kemdykning 
Vattenenhet 
CAFS 

Boxholm (deltid) 1 Styrkeledare 
5 Brandmän 
1+5 

5 min Båt 
Vattenenhet 

Skänninge (deltid) 2 Brandmän 
0+2 

5 min Skärsläckare 

Önnebo (värn) Frivilliga 
räddningsmän enl. 6 
kap. 1 § LSO 
0-9 

- - 

Malexander (värn) Frivilliga 
räddningsmän enl. 6 
kap. 1 § LSO 
0-9 

- - 

 

En brandman placerad på stationen i Mjölby kan vid larm befinna sig på annan plats inom Mjölby 
tätort på s.k. externa arbetsuppgifter, men bege sig till olycksplatsen vid utryckning.  

Personalens kompetens 

Lagen om skydd mot olyckor(LSO) ställer endast krav på utbildning då det gäller att ha behörighet att 
agera i rollen som räddningsledare under räddningsinsats.  Lagens krav innebär att man måste ha 
genomgått Ledningskurs 1 Styrkeledare eller motsvarande äldre utbildning. I övrigt är det upp till 
kommunens egen ambitionsnivå att utifrån lokal riskbild, bestämma kompetens för personal i 
utryckningstjänst. Nedan redovisas de formella lägsta krav som Mjölby och Boxholms kommun ställer 
på räddningschef, stf räddningschef och utryckande personal. 

Tabell 4. Kompetens 

Roll Lägsta krav 

Räddningschef Ledningskurs 2 Insatsledare, Tillsyn B 

Vice räddningschef Ledningskurs 2 Insatsledare, Tillsyn A 

Räddningsledare (Insatsledare) Ledningskurs 2 Insatsledare, Tillsyn A 

Räddningsledare (Styrkeledare) Ledningskurs 1 Styrkeledare 
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Brandman GriB 

Räddningsman (värn) Introduktionsutbildning 

 
Tillgång till resurser i samarbete med andra kommuner 

Vid stora olyckor ska samverkan ske med andra kommuner när de egna resurserna inte räcker till. 
Genom avtal46  med andra kommuner kan det bli aktuellt med omflyttningar i ett länsperspektiv vid 
en stor händelse eller flera samtidiga händelser för att kunna upprätthålla en rimlig lägsta 
förmågenivå i hela länet. 

Idag saknar räddningstjänsten Mjölby/Boxholm resurser inom hög höjd, vattendykning, tung 
räddning, ras och skred. Tillgång till specialresurser säkerställs genom de samarbetsavtal som finns. 

Utförligare beskrivning finns i kapitlet Samtidiga och omfattande räddningsinsatser. Aktuella avtal finns 
refererade till i bilaga A- Dokumentförteckning i detta handlingsprogram. 

Alarmering av räddningsorganet  

Mjölby och Boxholms kommun har avtal med SOS Alarm. Inom RäddSam-E tillämpas DRH 
(Dynamisk resurshantering) som är en tjänst som tillhandahålls av SOS Alarm och möjliggör att 
närmaste räddningsenhet med rätt förmåga alltid larmas till en olycka. Det möjliggör alltid att den 
snabbaste skadeavhjälpande insatsen kan påbörjas. Finns behov av ytterligare resurser larmas dessa 
genom RTÖG:s räddningscentral i Lambohov, vilka kommunerna också har avtal med.  

Vid långvarigt teleavbrott på det fasta telenätet ska allmänheten kunna larma räddningstjänsten enligt 
följande alternativ:   

Vid minst 500 abonnenter drabbade och allt utslaget i ett område eller om området saknar mobil 
täckning, utanför en radie på 15 km från närmaste brandstation, ska ett räddningsfordon placeras 
centralt i det område bortfallet gäller. 

Brandvattenförsörjning 

Brandsläckning kan ske med vatten direkt från brandposter i orterna Mjölby, Skänninge, Mantorp, 
Väderstad, Hogstad, Sya, Västra Harg, Spångsholm, Normlösa, Boxholm och Strålsnäs. Där inte 
brandposter finns som alternativ säkerställs tillgång till vatten för brandsläckning genom vattenenhet 
från räddningstjänsten, öppet vattendrag eller en kombination av dessa.  

I Mjölby kommun är en brand- och släckvattenplan under framtagande och beräknas vara klar 2022. 
Planen ska definiera ansvar, dimensionering, omfattning samt service och underhåll av system för 
brandvattenförsörjning. Ett liknande arbete är också initierat i Boxholms kommun men tidsplanen är 
inte beslutad i detta skede.  

Tid från att larmet inkommer till 112 till att första kommunala räddningsresurs når olika 

delar av kommunen, inklusive larmhanteringen (responstid) 

Responstid 

Tiden från det att ett larm inkommer till SOS till dess att första räddningsstyrka är på plats benämns 
som responstid. I responstiden innefattas SOS larmhanteringstid, räddningstjänstens anspänningstid 
och körtid. I tabell 5 nedan redovisas larmhanteringstiden samt i tabell 6 responstiden för Mjölby 
respektive Boxholms kommun.  

                                                           
46   Ramavtal om räddningstjänst. Rtj Dnr 05/006 
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Tabell 5. Larmhanteringstid i minuter (median) 

År Mjölby Boxholm 

2018 1,7 1,7 

2019 1,6 2,5 

2020 1,7 1,8 

2021 1,4 1,6 

 

Tabell 6. Responstid för samtliga insatser i minuter (median) 

År Mjölby Boxholm 

2018 8,3 12,1 

2019 9,3 24,1 

2020 9,6 14 

2021 8,8 11,4 

 

Insatstid 

Begreppet insatstid avser anspänningstid, körtid samt angreppstid för närmaste styrka. Angrepps-
tiden är schablonmässigt satt till 1 min och innebär den tid det tar att inleda skadebegränsande 
åtgärder efter att räddningstjänsten är framme på plats.  

Hur många invånare och hur stor andel av befolkningen som nås av räddningstjänsten inom en viss 
insatstid redovisas i tabell 7 nedan. 

Tabell 7. Insatstid i förhållande till befolkningsantal år 2022 

Stationer Antal invånare 
som nås inom 10 
minuter 

Antal invånare 
som nås inom 20 
minuter 

Antal invånare 
som nås inom 30 
minuter 

Totalt i 
kommunen 

Mjölby  
Skänninge 

18 491 (65%) 9 424 (33%) 350 (1%) 28 265 

Boxholm Ännu ej beräknat Ännu ej beräknat Ännu ej beräknat 5 512 

 

Räddningstjänstens nuvarande placering av räddningsstyrkor i Mjölby, Boxholm och Skänninge ger 
en grundberedskap för insats inom kommunens hela område. Tiderna 10, 20 respektive 30 minuter är 
de längsta insatstiderna som får förkomma i kommunen om räddningstjänsten inte är upptagen av 
annan insats. 
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Bild 4. Insatstider 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inga större förändringar i infrastrukturen inom kommunerna kommer att ske i närtid varför det är 
troligt att uppgifterna ovan kommer att kvarstå. 

Inom tätorterna Mjölby, Boxholm och Skänninge är insatstiden 10 minuter. Övriga tätorter, förutom 
Malexander, nås inom 20 minuter. Utanför tätorterna i de södra delarna av Mjölby och Boxholms 
kommun är insatstiden över 20 minuter.  

I tätorterna med 10 minuters insatstid varierar dock räddningstjänstens initiala förmåga beroende på 
bemanning och utrustning. 

Under åren 2018-2021 kom räddningstjänsten på plats inom 10 minuter vid 71% av händelserna samt 
95% inom 20 minuter inom Mjölby och Boxholms kommun.  

Överlåta åt annan att vidta inledande begränsade åtgärder 

Kommunerna har inte avtal med annan att vidta inledande åtgärder. 

 

Heltidsstation 

Deltidsstation 

Värn 
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Samverkan med andra aktörer 

Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm har i olika omfattning samverkan med flera aktörer, såsom 
länsstyrelsen, region Östergötland, ambulansverksamheten, trafikverket, polismyndigheten och 
försvarsmakten. 

Varning och information till allmänheten 

Vid allvarliga olyckshändelser ska allmänheten kunna informeras så att de kan vidta åtgärder för att 
skydda sig själva. Det kan bland annat ske genom VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten. 
Information och råd kan kommuniceras via flera olika kanaler såsom radio, telefon och tv.  

VMA kan kompletteras med ljudsignaler från särskilda varningsaggregat utomhus.  

Signalen från ett varningsaggregat består av upprepande 7 sekunder långa ljudstötar med 14 
sekunders paus. Aggregaten finns i centralorterna Mjölby och Boxholm. Varningsaggregaten kan 
styras från RTÖG:s räddningscentral i Lambohov eller från SOS Alarm AB.  

När signalen hörs ska allmänheten bege sig inomhus, stänga fönster, dörrar och ventiler samt lyssna 
på riks- eller lokalradion. Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm ansvarar för underhåll och provning av 
varningsaggregaten. 

8.2 Förmåga per olyckstyp 
 

Brand i byggnad 

Tabellerna nedan anger vad en enskild räddningsresurs som utgår från respektive brandstation i 
normalfallet klarar av att genomföra vid brand i byggnad på egen hand innan eventuell förstärkande 
räddningsresurs anländer. 

Tabell 8. Beskrivning av olika effekter, uppgifter och nyckelresurser avseende olyckstyp brand i 
byggnad. 

Effekt nummer Effekt Uppgift Nyckelresurs 
1 Rädda liv Akut 

omhändertagande 
 

2 Förhindra följdolyckor Avspärrning, 
fördröjning av 
brandspridning 

 

3 Rädda egendom Brandsläckning  
4 Förhindra skada på miljö Förhindra eller 

minimera utsläpp 
 

5 Genomföra räddning av 
liv vid inträngning i tät 
brandrök 

Rökdykning Kompetens för 
rökdykning 

6 Utrymning via fönster 
eller liknande 

Räddning vid brand 
vilket kräver 
utrymning eller 
livräddning via 
bärbar stege 

Bärbar stege 

7 Utrymning via fönster 
eller liknande 

Räddning vid brand 
vilket kräver 
utrymning eller 
livräddning via 
höjdfordon 

Höjdfordon 
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De olika effekterna i tabellen ovan kan sorteras in under olika nivåer enligt nedan, tabell 9. Samma 
beskrivning kommer användas för ett beskriva förmågan för totalt 6 olika olyckstyper.                   

Tabell 9. Tabell för att beskriva effekter kopplade till olika nivåer 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 Nivå 7 

Effekt 1 Effekt 1 Effekt 1 Effekt 1 Effekt 1 Effekt 1 Effekt 1 

 Effekt 2 Effekt 2 Effekt 2 Effekt 2 Effekt 2 Effekt 2 

  Effekt 3 Effekt 3 Effekt 3 Effekt 3 Effekt 3 

   Effekt 4 Effekt 4 Effekt 4 Effekt 4 

    Effekt 5 Effekt 5 Effekt 5 

     Effekt 6 Effekt 6 

      Effekt 7 

 

Tabell 10. Nivå för respektive brandstation vid brand i byggnad. 

Station Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6  Nivå 7 
Mjölby        
Boxholm        
Skänninge        
Önnebo        
Malexander        

 
Räddningstjänstens medverkan till utrymning via fönster 

I räddningstjänstens stegmateriel för insatser som kräver utrymning via fönster ingår 1 höjdfordon 
samt bärbar stege. Stegmaterielens huvudsakliga uppgift är att öka räddningstjänstens förmåga att på 
effektivaste sätt genomföra en räddningsinsats, där del i uppdraget innebär att kunna bistå människor 
vid en utrymning. Förmåga till utrymning via bärbar stege finns på stationerna Mjölby och Boxholm. 

Nedan redovisas höjdfordonets insatsområde inom 10 minuter med möjlighet att bistå med 
utrymning upp till 23 meters höjd.  
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Bild 5. Insatsområde för höjdfordon inom 10 minuter 

Brand utomhus 

Tabellerna nedan anger vad en enskild räddningsresurs som utgår från respektive brandstation i 
normalfallet klarar av att genomföra vid brand utomhus på egen hand innan eventuell förstärkande 
räddningsresurs anländer. 

Tabell 11. Beskrivning av olika effekter, uppgifter och nyckelresurser avseende olyckstyp brand 
utomhus. 

Effekt nummer Effekt Uppgift Nyckelresurs 
1 Rädda liv Akut 

omhändertagande 
 

2 Förhindra följdolyckor Avspärrning, 
fördröjning av 
brandspridning 

 

3 Rädda egendom Påbörja 
brandsläckning av 
enstaka objekt 
utomhus 
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4 Förhindra skada på miljö Förhindra eller 
minimera utsläpp 

 

5 Begränsa skogsbrand Begränsa skogsbrand 
med yta upp till 
1000kvm 

 

 

Tabell 12. Nivå för respektive brandstation vid brand utomhus. 

Station Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 
Mjölby      
Boxholm      
Skänninge      
Önnebo      
Malexander      

 

Trafikolycka 

Tabellerna nedan anger vad en enskild räddningsresurs som utgår från respektive brandstation i 
normalfallet klarar av att genomföra vid trafikolycka på egen hand innan eventuell förstärkande 
räddningsresurs anländer. 

Tabell 13. Beskrivning av olika effekter, uppgifter och nyckelresurser avseende olyckstyp 
trafikolycka. 

Effekt nummer Effekt Uppgift Nyckelresurs 
1 Rädda liv Akut 

omhändertagande 
 

2 Förhindra följdolyckor Säkra olycksplats mot 
påkörning eller brand 

 

3 Skapa tillträde till skadad Skapa tillträde med 
enkla verktyg 

 

4 Stabilisera Stabilisera personbil Nyttja egen eller 
tillgänglig 
utrustning/material för 
stabilisering 

5 Losstagning Losstagning med 
särskild utrustning 

Losstagningsverktyg 

 

Tabell 14. Nivå för respektive brandstation vid trafikolycka. 

Station Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 
Mjölby      
Boxholm      
Skänninge      
Önnebo      
Malexander      
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Olycka med farliga ämnen 

Tabellerna nedan anger vad en enskild räddningsresurs som utgår från respektive brandstation i 
normalfallet klarar av att genomföra vid olycka med farliga ämnen på egen hand innan eventuell 
förstärkande räddningsresurs anländer. 

Tabell 15. Beskrivning av olika effekter, uppgifter och nyckelresurser avseende olyckstyp olycka 
med farliga ämnen. 

Effekt nummer Effekt Uppgift Nyckelresurs 
1 Rädda liv Akut 

omhändertagande 
 

2 Förhindra följdolyckor Avspärrning  
3 Rädda egendom Påbörja säkring eller 

skyddande av 
egendom 

 

4 Förhindra skada på miljön Förhindra eller 
minimera risk för 
skada på miljö 

 

5 Fördröja utsläpp Täta eller minska 
mindre utsläpp av 
främst 
petroleumprodukt 

 

6 Genomföra omedelbar 
räddning av liv vid 
inträngande i område med 
farliga ämnen 

Livräddning Kompetens för 
rökdykning 

7 Genomföra begränsning av 
utsläpp i område med 
farliga ämnen 

Kemdykning Särskild förmåga för 
kemikalieolycka eller 
annan olycka med 
farliga ämnen 

 

Tabell 16. Nivå för respektive brandstation vid olycka med farliga ämnen. 

Station Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6  Nivå 7 
Mjölby        
Boxholm        
Skänninge        
Önnebo        
Malexander        

 

Naturolycka 

Tabellerna nedan anger vad en enskild räddningsresurs som utgår från respektive brandstation i 
normalfallet klarar av att genomföra vid naturolycka på egen hand innan eventuell förstärkande 
räddningsresurs anländer. 

Tabell 17. Beskrivning av olika effekter, uppgifter och nyckelresurser avseende olyckstyp 
naturolycka. 

Effekt 
nummer 

Effekt Uppgift Nyckelresurs 

1 Rädda liv Akut 
omhändertagande 

 

2 Förhindra 
följdolyckor 

Avspärrning  
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3 Rädda egendom Påbörja säkring 
eller skyddande av 
egendom 

 

4 Förhindra skada på 
miljö 

Förhindra eller 
minimera risk för 
skada på miljö 

 

5 Minska 
samhällspåverkan 
vid naturolycka 

Länspumpa för att 
skydda vital 
samhällsfunktion 

Pumputrustning 

 

Tabell 18. Nivå för respektive brandstation vid naturolycka. 

Station Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 
Mjölby      
Boxholm      
Skänninge      
Önnebo      
Malexander      

 

Drunkning 

Tabellerna nedan anger vad en enskild räddningsresurs som utgår från respektive brandstation i 
normalfallet klarar av att genomföra vid drunkning på egen hand innan eventuell förstärkande 
räddningsresurs anländer. 

Tabell 19. Beskrivning av olika effekter, uppgifter och nyckelresurser avseende olyckstyp 
drunkning. 

Effekt nummer Effekt Uppgift Nyckelresurs 
1 Rädda liv Akut 

omhändertagande av 
person vid kant mellan 
vatten och land 

 

2 Förhindra följdolyckor Säkra olycksplats mot 
risk för ytterligare 
skada 

 

3 Rädda person vid eller 
strax under ytan 

Rädda person vid eller 
strax under ytan som 
riskerar att drunkna 

Ytlivräddare 

 

Tabell 20. Nivå för respektive brandstation vid drunkning. 

Station Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 
Mjölby    
Boxholm    
Skänninge    
Önnebo    
Malexander    
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8.3 Ledning i räddningstjänsten 
Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm ingår i ett räddningsledningssystem med sex andra 
räddningsorganisationer. Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm ingår i ledningssystemet via avtal47 med 
Räddningstjänsten Östra Götaland.  

I den övergripande ledningen finns ledningsfunktionerna vakthavande räddningschef och 
vakthavande befäl för att bemanna rollerna räddningsledningschef respektive driftschef. Det finns 
också säkerställt ledningsfunktioner för bemanning av ytterligare roller. Den övergripande ledningen 
har möjlighet att kalla in ytterligare personal för tjänstgöring i övergripande ledning, ledning av 
räddningsinsats eller stab. Genom samarbeten med andra ledningssystem inom räddningsregion 
sydöstra Sverige, RSÖS, kan den övergripande ledningsförmågan momentant utökas.  

På räddningsstationerna i Mjölby och Boxholm finns minst en styrkeledare med kompetens för 
ledning av mindre omfattande räddningsinsatser i rollen som räddningsledare. Inom Mjölby och 
Boxholms geografiska område finns en insatsledare för skadeplatsnära ledning. Inom 
ledningssystemets geografiska område finns förutom styrkeledare och insatsledare även en regional 
insatsledare tillgänglig för att bemanna rollerna räddningsledare, insatschef, sektorchef, storsektorchef 
och sektionschef som kan vara på plats inom 90 minuter.  

Skadeplatsnära ledningsarbete kan påbörjas direkt vid framkomst av räddningsstyrkor från 
stationerna Mjölby och Boxholm då dessa är bemannade med styrkeledare. Tiden för att få en högre 
ledningskompetens till händelsen är ca 12 minuter i Skänninge och 18 minuter i Boxholm. 

Om ytterligare ledningskompetens behövs, tillkallas det genom samarbetet om gemensamt 
ledningssystem. 

8.4 Samtida och omfattande räddningsinsatser 
Vid nya händelser när en räddningsstyrka är upptagen med en insats accepteras att fördröjningen av 
beredskapstiden blir maximalt 20 minuter i förhållande till normalfallet.  

RTÖG:s räddningscentral i Lambohov hanterar samtidiga larm på olika sätt utifrån olyckstyp. Då 
resurserna placerade på närmaste brandstation redan är upptagna larmas resurser från näst närmaste 
station och så vidare.  

Vid omfattande händelser, exempelvis långvariga eller resurskrävande, samverkas det främst med 
grannkommunerna samt kallas extra personal in för att upprätthålla beredskap. Vid behov kan även 
personal från deltidsstation flyttas till taktiskt lämpligare plats.  

Samverkan sker inom ramen för befintligt räddningsledningssystem samt enligt rutin för 
räddningsregion sydöstra Sverige.  

Den övergripande ledningen värderar kontinuerligt förmågan till räddningsinsats i förhållande till 
aktuell riskbild. Om vår förmåga till räddningsinsats är påverkad på grund av exempelvis flera 
pågående insatser, resursbrist eller icke planerade driftstörningar, kan detta medföra längre 
insatstider, lägre kapacitet och sämre uthållighet.  

Räddningschef eller den som denne utser får i undantagsfall besluta om annan bemanning vid 
räddningsstationer än de som handlingsprogrammet anger. Dessa särskilda situationer kan vara 
mycket omfattande räddningsinsatser, hastigt uppkommen och omfattande personalbrist eller 
liknande extraordinär situation. Sådana beslut får fattas för att upprätthålla en tillfredställande och 
rimlig förmåga till räddningsinsats utifrån tillgängliga resurser sett till hela området. 

                                                           
47 Avtal om övergripande ledning KS/2019:208 
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8.5 Räddningstjänst under höjd beredskap 
Räddningstjänsten ser att det i framtiden kommer bli nödvändigt att mer aktivt förbereda sig för 
förhöjda säkerhetslägen i riket. Skulle höjd beredskap beordras är det viktigt att kommunens 
organisation för räddningstjänst fortsätter att fungera. Vid höjd beredskap behöver även ytterligare 
uppgifter kunna lösas. Detta ställer också krav på utökad bemanning. 

Utifrån lagstiftningen (LSO) ska räddningstjänsten, vid höjd beredskap, i syfte att rädda befolkningen 
och civil egendom från krigets verkningar, förutom fredstida uppgifter, även ansvara för:  

• Upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden. 
• Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel. 
• Kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att denna verksamhet ska kunna fullföljas. 

 

Räddningstjänsten kan under samma tid delta i åtgärder för första hjälp åt och transporter av 
skadade, befolkningsskydd och understöd av försvarsmakten. Alternativ planering avseende 
tjänstgöring och placering kan förekomma. Räddningsstyrkorna ska ha personal, utrustning samt vara 
övade för att under höjd beredskap utföra dessa uppgifter. 

Kommunerna behöver utreda hur förmågan upprätthålls för höjd beredskap. Innan arbetet kan 
påbörjas ser kommunerna att det behövs tydliga anvisningar från statliga myndigheter för fortsatt 
uppbyggnad av förmåga som är direkt kopplat till räddningstjänst under höjd beredskap. 
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9. Uppföljning, utvärdering och lärande 

9.1 Uppföljning 
Målen i detta handlingsprogram ligger till grund för räddningstjänstens verksamhetsplanering. 
Verksamhetsplanen med underliggande huvudprocesser följs upp löpande under året samt i 
delårsuppföljningar.  

Uppföljning av nationella mål redovisas i räddningstjänstens budget- och verksamhetsuppföljning. 

9.2 Olycksundersökning 
En del av verksamhetsuppföljningen som är särskilt utpekad i LSO är olycksundersökningar. Syftet 
med kravet är att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen 
har genomförts. 

Olycksundersökningar utförs på olika nivåer och olika omfattning. Till grund för denna bedömning 
finns framtagna kriterier som avgör vilken nivå av undersökning som är aktuell efter en genomförd 
räddningsinsats. Den ordinarie händelserapporten efter avslutad räddningsinsats står för den 
absoluta merparten av räddningstjänstens undersökningar men vid behov kan denna utökas med en 
insatsutvärdering alternativt en fördjupad olycksundersökning.   

Oavsett nivå på undersökningen är målet och syftet att identifiera eventuella styrkor eller svagheter i 
arbetet med att hantera händelsen med tyngdpunkt på räddningstjänstens eget arbete med olyckan. 
Resultatet av undersökningen kan innebära att befästa, förändra eller ta bort exempelvis arbetssätt 
eller rutiner.     

9.3 Erfarenhetsåterföring 
Räddningstjänsten har ett utarbetat arbetssätt att ta till vara på erfarenheterna efter genomförda 
olycksundersökningar. Beslut om eventuella åtgärder eller förändringar görs av en arbetsgrupp inom 
den operativa verksamheten. 
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Bilaga A – Dokumentförteckning 

Avtal om övergripande ledning KS/2019:208 

 

Ramavtal om räddningstjänst. Rtj Dnr 05/006 

 

Risk- och sårbarhetsanalys för Mjölby kommun 2023 (ännu ej fastställd) 

 

Risk- och sårbarhetsanalys för Boxholms kommun 2023 (ännu ej fastställd) 

 

Förmågebeskrivning räddningstjänsten Mjölby/Boxholm 

 

Avtal om räddningstjänst mellan Mjölby och Boxholms kommun KS/2021:269 

 

Avtal mellan SOS alarm och räddningstjänsten Mjölby/Boxholm avseende kommunal räddningstjänst 

 

Riktlinje – Olycksundersökningar Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm 
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Bilaga B – Beskrivning av samråd 

Såväl ett internt som ett externt samråd har skett gällande Mjölby och Boxholms kommuns 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd 
mot olyckor. Nedan redovisas vilka aktörer som getts möjlighet att yttra sig: 

Internt Externt 

Mjölby kommun: Motala kommun 

Kultur- och fritidsnämnden Ydre kommun 

Tekniska nämnden Vadstena kommun 

Utbildningsnämnden Linköpings kommun 

Omsorgs- och socialnämnden Ödeshögs kommun 

 Tranås kommun 

Boxholms kommun: Kinda kommun 

AB Boxholmshus och Teknik Länsstyrelsen Östergötland 

Samhällsbyggnadsnämnden Räddningstjänsten Östra Götaland 

Kultur- och turismnämnden Försvarsmakten Militärregion Syd 

Social- och myndighetsnämnden Region Östergötland 

 Polismyndigheten 

Gemensamt: Trafikverket 

Miljönämnden  

 

Följande synpunkter har inkommit från remissinstanserna: 
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Remiss 1 (2)

 Datum 
2022-06-29 

Diarienummer 
 BRN/2022:90 

 

Handläggare 

Helena Westman 
Tel. 010-234 59 09 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon www.mjolby.se Organisationsnummer 
Mjölby kommun Stadshuset 010-234 50 00 mjolbykommun@mjolby.se 212000-0480 
595 80 Mjölby Burensköldsvägen 11-13 Telefax   
  010-234 51 20   

 

Remiss av Mjölby och Boxholms kommuns 
förslag till handlingsprogram enligt Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor 

Remissen avser 
Mjölby och Boxholms kommuns förslag till Handlingsprogram enligt 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 
 

Externa remissinstanser: 
Motala kommun      
Ödeshögs kommun    
Vadstena kommun    
Tranås kommun     
Ydre kommun    
Kinda kommun  
Linköpings kommun   
Länsstyrelsen i Östergötland   
Region Östergötland     
Polismyndigheten region Öst 
Försvarsmakten Militärregion Syd 
Trafikverket  
Räddningstjänsten Östra Götaland 
 
Interna remissinstanser:  
Boxholms kommun:  Mjölby kommun: 
AB Boxholmshus och Teknik Kultur- och fritidsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden Omsorgs- och socialnämnden 
Kultur- och turismnämnden  Utbildningsnämnden 
Social- och myndighetsnämnden Tekniska nämnden 
 
Gemensamt: 
Miljönämnden 
 
För yttrande senast: 2022-09-09 
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 Remiss 2 (2)

 Datum 
2022-06-29 

Diarienummer 

  
 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon www.mjolby.se Organisationsnummer 
Mjölby kommun Stadshuset 010-234 50 00 mjolbykommun@mjolby.se 212000-0480 
595 80 Mjölby Burensköldsvägen 11-13 Telefax   
  010-234 51 20   

 

Remissvaret skickas till:  
Jan-Erik.Forsen@mjolby.se 
 
Ansvarig handläggare:  
Jan-Erik Forsén 
 
Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm 
 
Helena Westman  Jan-Erik Forsén 
Säkerhetschef  Bitr. räddningschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-08-16 

Referens 
KS 2022/186 005   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Ellinor Färg 
Telefonnummer 
ellinor.farg@ydre.se 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Bredbandsstöd från Post och Telestyrelsen 2022 - 
ansökan 

Förslag till beslut 
1. Noteras att information lämnats i ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas ansökan om stöd för bredbandsutbyggnad som lämnats in till 
Post och Telestyrelsen (PTS) den 22 augusti 2022.  
 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 20 juni 2022 beslutades att Glenn 
Gustafsson, bredbandshandläggare, fick i uppdrag att utarbeta en ansökan 
om bredbandsstöd och att ansökan skulle godkännas av kommunchefen. 

Beslutsunderlag 
Presidieberedning äger rum innan ansökningstiden gått ut. Eftersom det 
inte är lämpligt i konkurrenshänseende att öppet presentera vilka 
stödbelopp som söks kommer ansökan med detaljer om utbyggnadsprojekt, 
kostnader och sökta stödbelopp läggas med till sammanträdet.  

Ellinor Färg 
Administratör  

Beslutet skickas till 
Akten 

Glenn Gustafsson 
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Kostnadsberäkning
PTS-stöd 2022 Enhet

Kostnad 
kr/enhet

Antal Kostnad Antal Kostnad
Schaktsträcka m 115 19 000 2 185 000 25 600 2 944 000
Borrning m 2500 0 0
Kabelbro st 7000 5 35 000 5 35 000
Tryckning m 800 100 80 000 80 64 000
Sprängning m 1000 100 100 000 100 100 000
Knackning m 300 300 90 000 400 120 000
Bundlad 16 mm m 25 18 000 450 000 22 000 550 000
25 mm slang m 7 0 1 500 10 500
16 mm slang m 4 6 000 24 000 11 500 46 000
Gatubrunn st 8000 8 64 000 0
Plastbrunn st 2000 13 26 000 26 52 000
384f m 40 0 0
192f m 25 2 000 50 000 0
96f m 15 7 000 105 000 0
48f m 8 5 000 40 000 15 000 120 000
12f m 5 7 000 35 000 9 000 45 000
4f m 2,5 0 0
Skarvbox st 2600 21 54 600 26 67 600
Blåsning m 5 21 000 105 000 22 000 110 000
Svetsarbeten st 6000 15 90 000 19 114 000
Dokumentation m 5 19 000 95 000 25 600 128 000
Projektering m 19 19 000 361 000 25 600 486 400
Projektledning adm. m 13 19 000 247 000 25 600 332 800
Intrångsersättning m 6 19 000 114 000 25 600 153 600
Summa exkl. moms 4 350 600 5 478 900

Antal permanenthushåll 32 st 23 st
Prognos ansl. inkl. fritids. 42 st 45 st
Kostnad per permanenth. 135 956 kr 238 213 kr
Kommual investering 1 500 000 kr 3 000 000 kr
Sökt stöd 2 850 600 kr 2 478 900 kr
Sökt stöd per byggnad 89 081 kr 107 778 kr
Prioriterade byggnader 25 st 21 st
Stödrabatt 44 541 kr 45 267 kr
Konkurrerande stödnivå 44 541 kr 62 511 kr

Ydre Sydost Ydre Väst
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-08-18 

Referens 
KS 2022/243 109   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Monica Kastensson 
+46381661224 
monica.kastensson@ydre.se 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Livsmedelsberedskap i Ydre - motion från Olle Forsell 
(V) 

Förslag till beslut 
1. Uppdrag lämnas till kommunchefen att bereda ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
En motion har lämnats in från Vänsterpartiet genom Olle Forsell om 
livsmedelsberedskap i Ydre. 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-13 § 66 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Monica Kastensson 2022-08-18 
Motion från Olle Forsell 2022-06-13 

Monica Kastensson 
Kommunsekreterare  

Beslutet skickas till 
Akten 

Akten 
Charlotte Gremar Engdahl 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-08-25 

Referens 
KS 2022/3 002   

 
Kommunstyrelsen 
Helena Eklöf 
+46381661227 
helena.eklof@ydre.se 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Anmälan av delegationsbeslut 2022 

Förslag till beslut 
1. Noteras anmälan av beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens 
delegationsordning. 

Sammanfattning av ärendet 
1. Delegationsbeslut fattat enligt kommunstyrelsens delegationsordning 
punkt F.1 av kommunstyrelsens ordförande om beviljat bidrag till SPF 
Seniorerna i Ydre till arrangemanget Levande torg på Plassen den 5 augusti 

2. Delegationsbeslut fattat enligt kommunstyrelsens delegationsordning 
punkt A.1.1. av HR-strateg om tecknade av lokala kollektivavtal (LOK).. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut från Elisabet Hagström 2022-08-15 
Delegationsbeslut från Göran Tranell 2022-08-19 

 

Helena Eklöf 
Kansliassistent  

Beslutet skickas till 
Akten 

Skriv text här
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-08-25 

Referens 
KS 2022/1 000   

 
Kommunstyrelsen 
Helena Eklöf 
+46381661227 
helena.eklof@ydre.se 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Anmälningar KS 2022 

Förslag till beslut 
1. Noteras att information lämnats i ärendet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
1. Nytt gemensamt avtal gällande revisionstjänster mellan Ernst & Young 
Aktiebolag och Aneby, Eksjö, och Ydre kommun för tiden mellan 2022-06-30 
– 2024-06-29  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Helena Eklöf 2022-08-25 
Avtal 

Helena Eklöf 
Kansliassistent  

Beslutet skickas till 
Akten 
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Ramavtal
2022-06-30

Avtalsnamn Revisiontjänst
Ref. nr. 22/71

Startdatum 2022-06-30
Slutdatum 2024-06-29
Förlängning 2 st förlängningar à 1 år

Avtalsparter

Köpare
Eksjö kommun  
2120000589

Säljare
Ernst & Young Aktiebolag  
5560535873

Adress
Södra Kyrkogatan 4 
57580 
EKSJÖ 
Sverige

Adress
Box 7850 
10399 
STOCKHOLM 
Sverige

Kontaktperson
Camilla Petersson 
+4638136063 (tel) 
camilla.petersson1@eksjo.se

Kontaktperson
Harald Justergård 
072 - 724 43 61 (tel) 
harald.justegard@se.ey.com

1. Avtalsvillkor

1.1 Allmänna avtalsvillkor

1.1.1 Parter
Mellan Eksjö kommun org.nr 212000-0589, nedan kallad Kommunrevisionen Höglandet och Ernst & 
Young Aktiebolag org.nr. 556053-5873, nedan kallad Leverantören har följande avtal slutits.

I avtalet ingår följande kommuner och förbunds Kommunrevision: 
Aneby kommun org.nr 212000-0498 
Eksjö kommun org.nr 212000-0589 
Höglandsförbundet org.nr 222000-1412 
Ydre kommun org.nr 212000-0381

Med Kommunrevisionen Höglandet avses gemensamt revisionskontor som har bildats genom ett 
samarbete mellan Aneby kommun, Eksjö kommun, Ydre kommun samt Höglandsförbundet. 
Revisionskontoret biträder de förtroendevalda revisorerna i sin granskning av kommunens styrelse, 
nämnder och bolag. Revisionskontoret innefattar en revisionschef
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Med Kommunrevisionen avses det lokala demokratiska kontrollinstrumentet med uppdrag att 
granska den verksamhet som bedrivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet. Varje kommun 
ansvarar för revisionen av sin verksamhet. Revisorerna är förtroendevalda och biträds av 
sakkunniga yrkesrevisorer. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges 
uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna.

1.1.2 Kontaktpersoner
Parterna ska utse minst en kontaktperson var som ansvarar för frågor som avser avtalet, klagomål 
och fakturaförfrågningar. Om kontaktperson byts ut ska part omgående meddela den andra parten. 

Leverantören är skyldig att , utan oskäligt dröjsmål, byta ut kontaktperson som inte fungerar i kontakt 
med Revisionskontoret eller Kommunrevisionen

Kontaktperson ska kunna kommunicera på svenska.

Kontaktperson för Kommunrevisionen Höglandet: Jens Eriksson,tfn 0381 – 366 17, e-
post jens.eriksson@eksjo.se  
Kontaktperson för Leverantören: Harald Justergård, tfn 072 - 724 43 61 e-post 
harald.justergard@se.ey.com

1.1.3 Underleverantörer/åberopat företag
Leverantören kan under avtalstiden ansöka hos Köparen om förändringar avseende 
underleverantör/åberopat företag. Tillägg eller byte av underleverantör/åberopat företag kan endast 
ske efter skriftligt godkännande av Köparen. 
 
Leverantören ska kontrollera att underleverantör/åberopat företag fullgör sina skyldigheter enligt lag 
och avtal, till exempel avseende momsregistrering, inbetalning av socialförsäkringsavgifter och 
skatter. Kommunen har rätt att vid behov ta del av ovan beskrivna kontroll.

1.1.4 Uppdragets omfattning
Ramavtalet omfattar revisionstjänster i form av:

Räkenskapsrevision 
Fördjupad granskning 
Rådgivning till revisionschef  
 
 
Leverantören ska utföra uppdraget i enlighet med gällande lagstiftning avseende kommunal 
redovisning och rekommendationer samt god revisionssed inom kommunal verksamhet. Skyrevs 
standard för räkenskapsrevision ( delårsrapport och årsredovisning) ska följas i uppdraget.
 
Alla delar av avtalat åtagande ska ske i enlighet med bestämmelserna i detta avtal och med den 
skicklighet, snabbhet och omsorg som Köparen har anledning att förvänta av ett välrenommerat 
företag i branschen.

1.1.5 Uppdragets utförande
Räkenskapsrevision 
Planering av granskning görs tillsammans mellan Leverantören och revisionschef 
Kommunrevisionen Höglandet. Granskningen av delårsbokslut och årsredovisning genomförs 
tillsammans med revisionschef Kommunrevisionen Höglandet. Det är Kommunrevisionen Höglandet 
som har det övergripande ansvaret för granskningen. 
Granskning av delårsbokslut och årsredovisning fördelas enligt följande mellan Leverantörens 
granskningsteam och revisionschef Kommunrevisionen Höglandet

Revisionschef ansvarar för att granska förvaltningsberättelse•
Granskningsteamet ansvarar för granskning av de finansiella delarna i delårsbokslut och •
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årsredovisning samt kvalitetssäkring av utfört arbete.
Granskningsteamet ansvarar för att bidrar med slutsatser och skrivningar till den finansiella 
delen av granskningsrapporten. Granskningsrapporten upprättas av revisionschef

•

Granskningsteamet ska rapportera både muntligen och skriftligen till revisionschefen kring vad 
som framkommit i samband med granskningen som gjorts.

•

Granskningsteamet ska till revisionschefen överlämna en lista d v s en sammanställning över 
funna fel och iakttagelser efter genomförd granskning

•

Granskningsteamet ska till revisionschefen överlämna kopior på underlaget/arbetsmaterialet till 
granskningarna efter avslutat granskningsuppdrag. Om extra tid har begärts enligt 3.1.6 ska det 
av underlaget/arbetsmaterialet framgå orsak till detta samt vilka extra granskningsåtgärder som 
vidtagits.

•

Granskning av årsrapport fjärrvärmeverksamhet Ydre kommun ansvarar granskningsteamet 
självständigt för. Granskningen omfattar hela årsrapporten samt upprättande av revisionsrapport. 
Revisionsrapporten överlämnas till kommunrevisionen Ydre kommun.

Fördjupad granskning  
Granskningsuppdrag är inriktad på fördjupad granskning inom olika områden. Vid 
granskningsuppdrag används personal med specialistkunskap inom det område som ska granskas. 
Det är Kommunrevisionen som tar initiativ till fördjupade granskningar. Kommunrevisionen upprättar 
i samråd med Leverantören en projektplan för området som ska granskas. Leverantören ska utifrån 
projektplanen återkomma med offert för den fördjupade granskningen. Projektplanen och offert ska 
godkännas av Kommunrevisionen innan granskningsuppdraget kan påbörjas.

Rådgivning revisionschef 
Rådgivning är inriktad på råd och vägledning till revisionschef när det gäller redovisningsfrågor, 
metodfrågor eller liknande. Vid rådgivning används personal med specialistkunskap inom området. 
Det är revisionschef som tar initiativ till rådgivning. Vid mer omfattande rådgivning upprättar 
revisionschef i samråd med Leverantören en projektplan för redovisnings-, metodfrågan som 
behöver utredas. Leverantören ska utifrån projektplanen återkomma med offert för rådgivningen. 
Projektplan och offert ska godkännas av revisionschef innan rådgivningsarbetet påbörjas.

1.1.6 Tid för uppdragets utförande
Granskningsteamets arbete omfattar följande antal timmar för respektive kommun och förbund:

Granskning delårsbokslut 
Aneby kommun: 45 timmar 
Eksjö kommun: 50 timmar 
Höglandsförbundet: 20 timmar 
Ydre kommun: 45 timmar

Granskning årsbokslut 
Aneby kommun: 75 timmar 
Eksjö kommun: 90 timmar 
Höglandsförbundet: 40 timmar 
Ydre kommun: 75 timmar

Granskning Årsrapport 
Ydre kommun: 15 timmar

Om granskningsledare finner att granskning av delårsbokslut, årsbokslut eller årsrapport kommer att 
ta mer tid än vad som avtalats ska detta meddelas till revisionschefen. Granskningsledaren ska 
informera revisionschefen om orsakerna till att mer tid behövs. Revisionschefen ska ha godkänna 
den utökade tiden för att denna ska få debiteras. 

1.1.7 Takvolym
Avtalets takvolym är 4 150 000 SEK för hela avtalsperioden inklusive eventuella förlängningar.
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När ramavtalets totala takvolym har uppnåtts upphör ramavtalet att gälla.  

1.1.8 Avtalstid
Avtalet beräknas gälla från och med 2022-06-30 till och med 2024-06-29. Vid avtalsperiodens 
utgång upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägning.
 
Köparen har rätt att, med oförändrade villkor, förlänga avtalstiden med 12 + 12 månader. Köparen 
ska minst tre (3) månader före avtalstidens slut skriftligen meddela Leverantören om 
förlängningsmöjligheten kommer att utnyttjas.

1.1.9 Uppstartsmöte
I samband med kontraktsskrivning kommer uppstartsmöte för ramavtalet hållas där förutsättningarna 
och rutinerna för avtalet gås igenom. Uppstartsmötet kommer att hållas i Köparens lokaler Eksjö om 
inte annat överenskommes. Leverantören ska kostnadsfritt delta vid uppstartsmötet.

1.1.10 Planering av uppdraget och uppföljning av tidigare uppdrag
Köparen och Leverantören ska minst en gång per år ha ett planeringsmöte där årets planerade 
aktiviteter gås igenom samt leveransdatum för de planerade aktiviteterna bestäms.

Vid samma möte görs en uppföljning av tidigare utförda uppdrag.

1.1.11 Tillgänglighet
Leverantören ska finnas tillgänglig under ordinarie arbetstid som är vardagar mellan kl 08:00 - 16.00

Leverantören ska kunna återkomma med besked på frågor senast dagen efter det att Revisionschef 
kontaktat Leverantören om inte annat överenskommits.

Leverantören ska kunna påbörja nytt granskningsuppdrag senast 1 månad efter det att 
Revisionschef eller ordförande i Kommunrevisionen kontaktat Leverantören om inte annat 
överenskommits.

1.2 Ekonomiska villkor

1.2.1 Pris
Priser är fasta i SEK exklusive mervärdesskatt och inkluderar samtliga kostnader för tjänstens 
utförande såsom för- och efterarbete, resor, logi, lönekostnadspåslag/traktamente, 
semesterersättning och administrativa kostnader. 
 
Se bilaga 1. Prislista

1.2.2 Prisjustering
Avtalade priser är fasta till och med 2023-06-29. Därefter kan prisjustering ske högst en gång per år 
enligt Statistiska centralbyråns arbetskostnadsindex SNI 2007 AKI för tjänstemän inom privat sektor 
där M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik används.
Basmånad: april 2022
Uppräkningsmånad: juni 2023
Eventuellt nytt pris: 2023-07-01, 2024-07-01 och 2025-07-01
 
Eventuell prisjustering ska skriftligen aviseras till upphandling@eksjo.se eller till Eksjö kommun, 
Upphandlingsenheten, 575 80 Eksjö, för godkännande minst en månad före ikraftträdandet.
 
För det fall Statistiska centralbyråns arbetskostnadsindex upphör att publiceras ska detta ersättas 
med likvärdigt index.
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Ingen retroaktiv prisjustering godkänns.
 
Om begärd prisjustering inte accepteras ska den part vars begäran avslagits äga rätt att frånträda 
avtalet avseende aktuell tjänst med verkan tre (3) månader efter det datum då begäran om 
prisjustering avvisades. Fram till denna tidpunkt ska i så fall det tidigare avtalade priset gälla. 
 
Vid avrop av tjänst ska avropsdagens pris gälla.

1.2.3 Betalningsvillkor
Betalning erläggs 30 dagar från fakturadatum.   
  
Fakturan ska vara befriad från order-, expeditions-, fakturerings- eller liknande avgifter.

Ingen fakturering får ske från eventuell underleverantör.

Om faktura överlämnas till finansbolag ska villkoren i detta avtal gälla även för dem. Vid eventuella 
felaktigheter reklameras fakturan för åtgärd.

Vid försenad betalning har Leverantören rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635).

1.2.4 Fakturering
Fakturering görs löpande i efterskott men inte oftare än en (1) gång per månad. Faktura ska skickas 
till respektive part, samlingsfaktura med olika beställarreferenser accepteras inte.

Följande uppgifter ska alltid anges på fakturan:

Fullständigt namn och adress på Leverantören•
Plusgironummer eller bankgironummer•
Leverantörens referens•
Beställarreferens (id/ref som uppges vid beställningen)•
Ordernummer•
Fakturadatum•
Fakturanummer,•
Förfallodatum•
Totalbelopp•
Mervärdeskattebelopp och procentsats•
Vad uppdraget avser, antal timmar samt pris/timme•

Köparen accepterar endast elektroniska fakturor och samarbetar med företaget InExchange som kan 
erbjuda olika lösningar beroende på varje leverantörs förutsättningar. Mer information finns på 
www.eksjo.se under fliken naringsliv/upphandlingar/e-faktura. 

Eksjö kommun 
Fakturainformation Svefaktura: 
GLN-koden 7350076310002

Höglandsförbundet 
Fakturainformation Svefaktura: 
GLN-kod: 7362120000586

Aneby kommun 
Fakturainformation Svefaktura: 
GLN-kod: 7362120000494

Ydre kommun 
Fakturainformation Svefaktura: 
GLN-kod: 7362120000388
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Fakturapåminnelser ska skickas till: 
eksjo-ekonomiservice@hoglandet.se   
ekonomi@ydre.se

1.3 Övriga villkor

1.3.1 Granskningsledare
Leverantören förbinder sig att vid genomförandet av uppdraget använda granskningsledare med för 
uppgiften adekvat utbildning och kompetens.

Granskningsledare deltar vid planerings- och uppföljningsmöten.

Granskningsledare bemannar uppdragen inom räkenskapsrevision och fördjupad granskning.

Granskningsledare ansvarar för att räkenskapsrevisionen avrapporteras på överenskommet sätt.

Granskningsledare ska kunna kommunicera och dokumentera på svenska.

 För uppdraget anvisad granskningsledare får bytas ut om detta orsakats av tvingande 
omständigheter som Leverantören inte råder över. Om sådan omständighet uppstår ska 
Leverantören omedelbart underrätta Köparen.

Leverantören är skyldig att utan oskäligt dröjsmål byta ut granskningsledare som enligt Köparen:

inte har den kompetens och erfarenhet som avtalats•
inte fungerar samarbetsmässigt•
agerat så att förtroendet har rubbats.•

Vid byte av granskningsledare ska den nya granskningsledaren godkännas av Köparen innan 
uppdrag får utföras av denne.

1.3.2 Personal (övriga revisorer och personal med specialistkunskap)
Leverantören ska vid genomförandet av uppdraget använda personal som har rätt kompetens för 
uppdraget.

Personal som är anvisad för uppdraget ska kunna kommunicera  och dokumentera på svenska.

Personal som är anvisad för uppdraget får bytas ut om detta orsakats av tvingande omständigheter 
som Leverantören inte råder över. Om sådan omständighet uppstår ska Leverantören omedelbart 
meddela Köparen.

Leverantören är skyldig att utan oskäligt dröjsmål byta ut personal som enligt Köparen:

inte har den kompetens och erfarenhet som avtalats•
inte fungerar samarbetsmässigt•
agerat så att förtroendet har rubbats.•

Byte av personal ger inte Leverantören rätt till ersättning för eventuella merkostnader och utgör inte 
grund för förändring av avtalade villkor.

1.3.3 Arbetsgivaransvar
Leverantören ska ansvara för att överenskommelser som träffats av arbetsmarknadens parter 
avseende löner och andra anställningsförmåner för de anställda följs och att gällande lagar inom 
arbetsrätten och arbetsmiljölagen följs. Leverantören ska ansvara för att motsvarande gäller för 
anställda hos eventuell underleverantör och likaså om godkänd underleverantör i sin tur anlitar 
underleverantör osv.
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Leverantören svarar för alla kostnader avseende löner, sociala avgifter och andra avtalsenliga eller 
lagstadgade löneomkostnader. Leverantören är ensam arbetsgivare för den egna personalen och är 
ensam bärare av arbetsgivaransvar i förhållande till denna personal.

1.3.4 Kvalitetskrav
Leverantören ska bedriva systematiskt kvalitetsarbete, d v s ha kvalitetsledningsrutiner. 
Leverantören ska kunna visa dessa om Köparen begär det.

Därutöver ska kvalitetskrav för god revisionssed följas.

1.3.5 Sekretess
Personal som omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) är direkt underkastad 
reglerna i sekretesslagen. Annan personal förbinder sig i och med träffandet av detta avtal att inte 
röja hos Köparen sekretessbelagd uppgift, vare sig det sker muntligt, genom att handlingar lämnas 
ut eller det sker på annat sätt, samt att inte utnyttja sådan uppgift. Leverantören förbinder sig att 
träffa avtal om samma tystnadsplikt för sin personal.

Ingendera parten får utan motpartens godkännande till tredje man lämna ut handlingar eller på annat 
sätt återge uppgifter, vilka rör interna förhållanden hos motparten, i annan utsträckning än vad som 
erfordras för utförande av uppdraget. Sekretesskyldigheten gäller även om avtalet i övrigt upphör att 
gälla. Leverantören är medveten om den insyn som kan följa av allmänna handlingars offentlighet.

Sekretesskyldigheten gäller inte heller när part är skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter.

1.3.6 Informationssäkerhet
Leverantören ska tillsammans med Köparen samråda kring hantering av sårbarhet, 
säkerhetshändelse eller allvarlig incident.

Leverantören ska ha rutiner för att hantera utredningar av säkerhetsincidenter enligt gällande lagar 
och förordningar och samtidigt se till att känsliga personuppgifter inte röjs till obehöriga

Leverantören ska för de delar av verksamheten som berörs av detta avtal ha ett ledningssystem för 
informationssäkerhet (LIS) som baseras på ISO/IEC 27001 eller motsvarande. Ledningssystemet 
ska omfatta bland annat att samtliga säkerhetskritiska administrativa och tekniska processer är 
dokumenterade och vilar på en formell grund där roller, ansvar och befogenheter finns tydligt 
definierade.

1.3.7 Ägande och nyttjanderätt
Köparen är ägare av all dokumentation, allt material m m som är framtaget med anledning av 
uppdraget och ska kostnadsfritt kunna nyttja all information för de ändamål som Köparen önskar.

1.3.8 Fel i tjänsten
Med fel i tjänsten avses bristfälligheter i utförande, som ska anses ingå i tjänsten.

Köparen ska utan dröjsmål meddela Leverantören vid fel i tjänst.

Kostnader som uppstår p g a reklamation betalas av Leverantören.

1.3.9 Påföljder vid fel i tjänst
Efter att Leverantören fått meddelande om fel i tjänsten ska Leverantören inom 1 vecka vidta 
rättelse. Sker inte rättelse inom angiven tid har Köparen rätt att hålla inne betalningen. Är felet av 
väsentlig betydelse anses detta vara ett avtalsbrott och Köparen har även rätt att säga upp 
avtalet/del av avtalet/del av uppdraget enligt punkten ’Förtida upphörande’.
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1.3.10 Leveransförsening
Leveransförsening föreligger om uppdrag inte levereras enligt detta avtal. Leveransförseningen 
föreligger inte om parterna har kommit överens om annan tid eller om förseningen beror på någon 
omständighet från Köparens sida.

Om Leverantören vet eller tror att planerad leverans inte kan hållas ska Leverantören genast 
informera Köparen om detta.

1.3.11 Påföljder vid leveransförsening
Vid leveransförsening utgår, om inte annat överenskommits, vite med 2 procent av uppdragsvärdet, 
på de tjänster som inte levererats, per påbörjad vecka som leveransen försenats, dock högst 20 
procent.

I övrigt se punkten ’Förtida upphörande’.

1.3.12 Försäkring
Leverantören ska, under kontraktstiden, ha en försäkring som ska vara anpassad för att täcka det 
ansvar som Leverantören har enligt detta avtal. Försäkringen ska medföra skydd enligt gängse 
svenska försäkringsvillkor.

1.3.13 Personuppgiftsbiträdesavtal
Enligt dataskyddsförordningen GDPR ska Leverantören teckna personuppgiftsbiträdesavtal med 
Köparen.

Personuppgiftsbiträdesavtalet ska tecknas utifrån Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) senast 
gällande mall.

1.3.14 Hantering av personuppgifter
Avlämnade personuppgifter (namn, adress, CV och andra uppgifter i anbudet som är direkt eller 
indirekt hänförliga till någon fysisk person) utgör personuppgifter enligt tillämplig lagstiftning om 
hantering av personuppgifter. Köparen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av sådana 
personuppgifter. Köparen kommer enbart att behandla uppgivna personuppgifter för att kunna pröva, 
administrera och arkivera anbud samt förvalta ramavtalet. Personuppgifterna kommer att behandlas 
av Köparen och eventuellt anlitade underleverantörer som Köparen anlitar.

Leverantören informerar sina anställda och eventuella underleverantörer om att deras 
personuppgifter kommer att behandlas i anbudshandlingar vid upphandling.

Arkivering och gallring av personuppgifter kommer att genomföras i enlighet med tillämplig 
lagstiftning, bland annat LOU, Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) samt Arkivlag (1990:782).

Mer information finns på Eksjö kommuns hemsida ”Behandling av personuppgifter”. Om frågor skulle 
uppkomma rörande Köparens behandling av personuppgifter kontakta Köparens dataskyddsombud 
via Höglandsförbundet: Tel. 0380-51 75 50 eller e-post dataskyddsombud@hoglandet.se.

1.3.15 Ändringar och tillägg
Parterna har rätt att göra ändringar i och tillägg till avtalet. Förutsättning för ändringar och tillägg är 
att behöriga företrädare för parterna är överens och att avtalets övergripande karaktär inte ändras. 
Överenskomna ändringar och tillägg ska vara skriftliga och undertecknas/signeras digitalt av båda 
parter.

1.3.16 Omförhandling
Parterna har rätt att omförhandla avtalet. vid sådana politiska beslut eller organisatoriska 

22/71 Revisiontjänst

Sida 8/10

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
a6

23
8d

60
-a

61
c-

4d
9a

-a
b8

6-
0a

49
46

19
7c

a1

283

mailto:info@hoglandet.se


förändringar, som påverkar eller förändrar förutsättningarna för tidigare överenskommelse. Den 
andra parten ska meddelas om omförhandling senast fyra (4) veckor i förväg

1.3.17 Begränsning av marknadsföringsrätt
Hänvisning i reklam eller marknadsföring till detta avtal får ej göras utan Köparens skriftliga 
medgivande.

1.3.18 Force majeure
Part befrias från sina avtalsenliga åtaganden om dessa inte kan fullföljas på grund av en oförutsebar 
händelse som parten inte kan råda över. Exempel på sådan händelse är krig, omfattande 
arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof samt allvarlig smittspridning.   
Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund.
   
Motparten ska omedelbart underrättas om det föreligger omständighet som kan föranleda tillämpning 
av denna bestämmelse. Det åligger parterna att så långt som möjligt minimera skadorna.

1.3.19 Avtalets upphörande
Vid detta avtals upphörande ska parterna samråda om avveckling varvid Leverantören ska vara 
behjälplig vid eventuell övergång till ny leverantör. Detta samarbete innefattar bland annat 
överlämning av dokumentation och databasinformation.

1.3.20 Förtida upphörande
Om en part anser att den andra parten inte följer avtalet ska den missnöjde parten skriftligen 
meddela den andra parten. Det skriftliga meddelandet ska innehålla information om på vilket/vilka 
sätt parten anser att den andra parten inte följer avtalet. Den andra parten ska då snarast, dock 
senast inom fyra (4) veckor från att sådant meddelande mottagits, vidta rättelse. Om rättelse inte 
vidtagits inom den föreskrivna tiden har den missnöjde parten rätt att omedelbart säga upp avtalet 
med en (1) månads uppsägningstid. Uppsägning av avtalet ska för att vara giltig ske i skriftligt 
meddelande till den andra parten.

Förutom vad som sägs ovan har Köparen rätt att omedelbart säga upp avtalet med en (1) månads 
uppsägningstid om:

Leverantören väsentligt misskött sina åtaganden•
Leverantören försätts i konkurs eller likvidation, tvångsförvaltas eller blir föremål för ackord eller 
tillsvidare har inställt sina betalningar eller underkastats näringsförbud, döms för brott avseende 
yrkesutövningen eller gör sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövning, inte fullgör sina skyldigheter 
avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt.

•

Leverantören före eller efter avtalets tecknande underlåtit att lämna uppgifter om företaget som 
är av väsentlig betydelse för avtalets tecknande och/eller dess fortsatta giltighet.

•

En eller flera av punkterna i 17:17 Lag 2016:1145 om offentlig upphandling uppfylls.•

Köparen har rätt att säga upp avtalet /del av avtalet / del av uppdraget omedelbart om villkoren 
under punkt ’Påföljder vid fel i tjänst/vara’ är uppfyllda.

Båda parter har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet helt eller delvis om den andre parten 
efter avtals tecknande gör sig skyldig till avtalsbrott enligt detta avtal.

1.3.21 Tvist
Tvist med anledning av avtalet mellan Köpare och Leverantören ska om parterna inte kommit 
överens om annat, avgöras i svensk domstol vid Köparens hemort med tillämpning av svensk rätt.

1.3.22 Överlåtelse av avtal
Ingen av parterna får vare sig helt eller delvis överlåta detta avtal till annan juridisk person utan den 
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andra partens skriftliga medgivande.

1.3.23 Avtalsbilagor
Följande bilagor kommer att ingå i det slutgiltiga avtalet:
Bilaga 1. Prislista
Kravspecifikation

1.3.24 Handlingars inbördes ordning
Avtalshandlingar kompletterar varandra. Om avtalshandlingar skulle visa sig vara   
motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte annat uppenbarligen föranleder till annat,   
inbördes i följande ordning.
1. Skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal
2. Detta avtal med bilagor
3. Upphandlingsdokumentet inkl. bilagor och eventuella kompletteringar
4. Leverantörens anbud inkl. bilagor och eventuella kompletteringar

1.3.25 Avtalets ikraftträdande
Detta avtal ska anses slutet vid den tidpunkt som inträffar när det signerats digitalt av behöriga 
företrädare för båda parter.

1.3.26 Signering
Avtalet signeras digitalt av Jens Eriksson Eksjö kommun och Jakob Smith Ernst & Young Aktiebolag.
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: 3PfhZezkriYDRW3GCtzX5w

Jens Eriksson
revisionschef

2022-07-08 13:45

Serienummer: qrLFPEP7D7hcsJ7OrbP+iw

Jan Jakob Smith

2022-07-12 11:26

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
Avtal.pdf

Övriga dokument i försändelsen
Bilaga 1. Prislista.pdf
Kravspecifikation.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet
2022-07-08 07:26 Underskriftsprocessen har startat
2022-07-08 07:26 Underskriftsprocessen har startat
2022-07-08 07:26 En avisering har skickats till jens eriksson
2022-07-08 07:26 En avisering har skickats till Jakob Smith
2022-07-08 07:26 Utgångsdatumet har ändrats
2022-07-08 13:44 Dokumentet öppnades via länken som skickades till jens eriksson
2022-07-08 13:45 Jens Eriksson har signerat dokumentet Avtal.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 3PfhZezkriYDRW3GCtzX5w)
2022-07-08 13:45 Bilagan öppnades av jens eriksson
2022-07-08 13:46 Alla dokument har undertecknats av jens eriksson
2022-07-12 11:25 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Jakob Smith
2022-07-12 11:26 Jan Jakob Smith har signerat dokumentet Avtal.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: qrLFPEP7D7hcsJ7OrbP+iw)
2022-07-12 11:27 Bilagan öppnades av Jakob Smith
2022-07-12 11:27 Alla dokument har undertecknats av Jakob Smith

Visma Addo
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-08-24 

Referens 
KS 2022/2 000   

 
Kommunstyrelsen 
Helena Eklöf 
+46381661227 
helena.eklof@ydre.se 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Rapport från möten och konferenser 2022 

Förslag till beslut 
1. Noteras att information lämnats i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Elisabet Hagström 
22-06-09  Itsam Direktion Sammanträde 
22-06-18  Invigning naturum Sommen på Torpön 
22-06-22  Extra direktion sammanträde 
22-06-22  Vörkby möte i Linköping.Work shops 
2022-06-29 Prisutdelning riksidrottsförbundet/Riksidrottens vänner, 
Torpavallen Hestra 
22-06-30 /22 07-01  Lunch till lunch möte KSO nät träff i Ödeshög 
22-07-01  ALH Astrid Lindgrens hembygd.Finansiärs möte 
22-01-07  Sommenbygd Vätterstrand 
22-08-12  Sportis Camp 
22-08-23  Itsam Smånet styrelsemöte. 
22-08-24  Extra Årsmöte ALH 
22-08-25  SKR Prislapp Modellen.Uppstart 
 
Anna-Lena Svensson 
2022-06-14 Styrelsemöte Ydrebostäder AB, Österbymo 
2022-06-17 Strategiskt samråd, Linköping 
2022-06-18 20-årsjubileum och invigning ny utställning, Naturum Sommen 
2022-06-22 Extra styrelsemöte ITSAM, länk 
2022-06-29 Prisutdelning riksidrottsförbundet/Riksidrottens vänner, 
Torpavallen Hestra 

Håkan Thudén 
2022-06-18 20-årsjubileum Naturum Torpön 
2022-06-22 Möte ordförande Ydre Näringsliv Österbymo 
2022-06-29 Prisutdelning riksidrottsförbundet/Riksidrottens vänner, 
Torpavallen Hestra 
2022-08-10 Besökt Sportis Camp Asby 
2022-08-17 Möte styrelsen i Ydre Näringsliv Österbymo 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning 
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Ydre kommun 
 

Datum 
2022-08-24 

 

KS 2022/2 000 
Sida 
 

Helena Eklöf 
Kansliassistent  

Beslutet skickas till 
Akten 

Skriv text här 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-08-18 

Referens 
KS 2022/4 000   

 
Kommunstyrelsen 
Monica Kastensson 
+46381661224 
monica.kastensson@ydre.se 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Övriga frågor KS  2022 

Förslag till beslut 
1. Noteras övriga frågor. 

Sammanfattning av ärendet 
Noteras övriga frågor enligt följande; 
 

Beslutsunderlag 
- 

Monica Kastensson 
Kommunsekreterare  

Beslutet skickas till 
Akten 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2022-08-19 

Referens 
KS 2022/288 021   

 
Kommunledningsförvaltningen 
Göran Tranell 
+46381661275 
Goran.tranell@ydre.se 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Kollektivavtal för krigs-och beredskapstillstånd - 
ändring i avtal 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Sveriges Kommuners och Regioners 
rekommendation att anta Kollektivavtal för krigs- och beredskapstillstånd i 
lydelse från och med 2022-07-01. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges Kommuner och Regioner har med de fackliga parterna kommit 
överens om ändringar i Kollektivavtal för krigs- och beredskapstillstånd (KB-
avtalet). Ändringen innebär främst att Sobona från 1 juli 2022 blir part på 
avtalet samt att fackförbundet Brandmännens Riksförbund (BRF) omfattas 
av avtalet.  

 

Beslutsunderlag 
Cirkulär 22:26 från Sveriges Kommuner och Regioner. 

 

Göran Tranell 
HR-strateg  

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 40 Dnr 2021/17 


Utredning utträde ur kommunalförbundet Itsam 
Direktionens beslut 
Direktionen godkänner Utträdesavtalet för Kommunalförbundet 
Itsams del och uppdrar till direktionens ordförande att underteckna 
detsamma. 


Sammanfattning av ärendet 
Den 2021-09-23 tilldelades förbundsdirektören uppdraget att ”med 
nödvändiga resurser tillsammans med Kindas kommundirektör 
klarlägga kostnader samt tidsramar för Kinda kommuns eventuella 
utträde ur kommunalförbundet”. Detta arbete har nu resulterat i två 
avtalsutkast, Utträdesavtal och Överenskommelse, där det senare 
ska tecknas mellan Itsams medlemskommuner medan 
Utträdesavtalet ska tecknas mellan Kinda kommun och Itsam. 


Ärendet 
Inom ramen för uppdraget har en avtalskonstruktion för hur ett utträde kan 
genomföras tagit fram, utöver att i detalj titta på just Kindas utträde avseende 
kostnader och tidsplaner då detta arbete bedömdes oöverskådligt och inte 
meningsfullt innan erforderliga beslut är fattade. 
Konstruktionen består i två olika avtalsförslag där Utträdesavtalet beskriver 
hur parterna, Itsam samt Kinda kommun, ska bedriva arbetet i 
utträdesprojektet medan Överenskommelsen beskriver att medlemmarna 
godkänner Utträdesavtalet samt godkänner Kindas utträde med de följder det 
får. 
Avtalsförslagen har remitterats till respektive kommunstyrelse där samtliga 
medlemskommuner inkommit med svar. 
Samtliga medlemskommuner ställer sig bakom avtalsutkasten såsom de 
formulerats. Fyra medlemskommuner lyfter frågan kring den ekonomiska 
konsekvensen för kvarvarande medlemmar och påpekar att arbete återstår 
internt inom Itsam för att klarlägga framtida ekonomi efter Kindas utträde. 
Dock har frågan kring förtydligande avseende befogenhet vid ersättare i 
eskaleringsforum i punkt 13.3 samt 13.4 diskuterats och följande text har 
lagts till i punkt 13.3: 
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” (varvid sådan annan person som Kinda skriftligen meddelat Itsam, för 
undvikande av missförstånd, har samma befogenhet i Eskaleringsforum som 
Kindas kommunstyrelses ordförande)” 
Och motsvarande text i punkt 13.4: 
”(varvid sådan annan person som Itsam skriftligen meddelat Kinda, för 
undvikande av missförstånd, har samma befogenhet i Eskaleringsforum som 
direktionens ordförande)” 
I punkt 5.1.1 föreslås datumet 28/9 införas då detta enligt respektive 
kommuns hemsida är det sista datumet då alla Itsams medlemskommuner 
behandlat ärendet i respektive kommunfullmäktige. 


Beslutsunderlag 
Bifogat denna skrivelse är respektive remissvar från 
medlemskommunerna samt den omarbetade versionen av 
Utträdesavtalet (avseende punkt 13.3 samt 13.4) samt 
Överenskommelse (samma version som i remiss förfrågan) 
Förslag till beslut från kommunchefsberedningen 


Beslutsexpediering 
Samtliga medlemskommuner 
Akt
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1. Parter 


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


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


2. Bakgrund 


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


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


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


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


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


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


3. Definitioner 


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


4. Vissa andra avtal och överenskommelser 


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


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


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


AVDELNING A – VILLKOR FÖR AVTALETS GILTIGHET 


5. Villkor för Avtalets giltighet 


5.1 Detta Avtal är villkorat av att:  


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


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


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


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


AVDELNING B – GENERELLA PRINCIPER FÖR PARTERNAS RELATION  


6. Avtalets syfte och mål 


6.1 Syfte 


6.1.1 Avtalet har följande huvudsakliga syften. 


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


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


6.2 Målsättning 


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


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


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


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


7. Styrande principer 


7.1 Tydlighet, vilja, transparens och ömsesidig omtanke 


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


7.1.2 Under Avtalsperioden ska Parterna aktivt, positivt och i samarbetsvillig anda samarbeta 
för att Avtalets principer ska iakttas, angivna målsättningar uppfyllas och respektive 
Parts åtaganden ska kunna uppfyllas i tid. Båda Parter ska därvid lämna varandra det 
bistånd och den information som skäligen kan krävas för att deras respektive 
skyldigheter enligt Avtalet ska kunna uppfyllas och ska med den skyndsamhet som 
omständigheterna så kräver besvara förfrågningar, lämna och motta teknisk assistans 
och överlämna och ta emot dokumentation och information.  
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7.1.3 Part ska med all den omsorg som skäligen kan förväntas, eftersträva att all information 
som inom ramen för Avtalet delges den andra Parten är korrekt, fullständig och aktuell. 
Part ska med samma omsorg utan oskäligt dröjsmål upplysa om alla eventuella 
reservationer som i sådana avseenden behöver göras p.g.a. omständigheter denne 
känner till eller senare får vetskap om. 


7.2 Kindas ansvar 


7.2.1 Kindas huvudsakliga ansvar inom ramen för Utträdesprojektet är:  


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


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


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


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


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


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


7.3 Itsams ansvar 


7.3.1 Itsams huvudsakliga ansvar inom ramen för Utträdesprojektet är:  


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


8.1 Principer för Kindas medlemskap 


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


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


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


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


 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


8.4 Principer för Övriga Tjänster 


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


AVDELNING C - STYRNING OCH KONTROLL AV UTTRÄDESPROJEKTET 


9. Generella bestämmelser 


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


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


10. Projektledaren 


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


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


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


11. Projektgruppen 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


12. Projektstyrgrupp 


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


12.2 Projektstyrgruppen ska särskilt: 


a) upprätta och fastställa övergripande projektdirektiv för Utträdesprojektet; 


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


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


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


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


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


(iii) Uppfyllelse av milstolpar inom Delprojekt; 


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


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


12.3 Projektstyrgruppen har inte: 


a) arbetsgivaransvar för de personer som arbetar inom Utträdesprojektet; 


b) rätt att fatta beslut som utgör myndighetsutövning; 


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


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


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


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


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


12.7 Följande ska gälla för Projektstyrgruppens möten. 


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


b) Varje representant har en (1) röst.  


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


AVDELNING D – UTTRÄDESPROJEKTETS GENOMFÖRANDE 


15. Övergripande tidplan för Utträdesprojektet 


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


16. Inledande samt övergripande åtgärder under Utträdesprojektet 


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


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


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


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


16.2 Särskilt om analys och budget för Avvecklingskostnader respektive 
Utvecklingskostnader 


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


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


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


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


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


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


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


16.4 Särskilt om övertagande av avtal med tredjepartsleverantörer avseende Tjänster 


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


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


16.5 Itsams medverkan vid Kindas upphandling  


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


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


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


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


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


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


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


17. Projektplaner 


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


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


18. Överflyttning av Tjänster 


18.1 Inledning 


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


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


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


18.2 Samarbete under Projektperioden 


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


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


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


18.3 Allmänt om Projektassistans 


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


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


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


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


18.4 Dokumentation och information 


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


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


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


enlighet med principerna för ersättning för Projektassistans enligt punkt 26. 


18.5 Godkännande av Delprojekt 


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


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


19. Försening 


19.1 Allmänt om Parts skyldigheter avseende befarade förseningar 


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


19.2 Parts ansvar för kostnader vid försening 


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


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


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


20. Utträdestidpunkten 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


22.  Avslutande åtgärder för Utträdesprojektet 


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


23. Förlusttäckningsbidrag 


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


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


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


24. Ersättning för nyttjade Tjänster 


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


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


25. Ersättning för ej utnyttjade Tjänster 


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


26. Ersättning för Utträdestjänster 


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


26.2 Itsam har rätt till ersättning för Avvecklingskostnader enligt följande:  


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


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


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


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


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


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


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


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


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


AVDELNING G – SEKRETESS, SÄKERHET MM 


28. Force Majeure 


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


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


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


29. Sekretess och säkerhet 


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


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


30. Personuppgiftsbehandling 


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


AVDELNING H – AVTALSTID OCH AVTALETS FÖRTIDA UPPHÖRANDE 


31. Avtalstid 


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


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


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


32. Avtalsbrott 


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


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


33. Effekter av Avtalets förtida upphörande 


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


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


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


34. Effekter av Avtalets upphörande (allmänt) 


34.1 Parterna ska vid Avtalets upphörande ansvara för, samt kunna påvisa att, all information 
och Dokumentation, såväl fysisk som elektronisk lagrad, tillhörande den andra Parten 
utan dröjsmål har överlämnats till den första Parten samt därefter raderats. Om inte 
annat överenskommits ska Parterna radera kvarvarande data, inklusive 
säkerhetskopierad data i back up-system, tillhörande den andra Parten avseende viss 
Tjänst eller Övrig Tjänst, inom ett (1) år från den aktuella Tjänsten eller Övriga Tjänsten 
Överflyttats eller avslutats. Part ska således ha raderat all kvarvarande data tillhörande 
den andra Parten senast inom ett (1) år från  Avtalsperiodens utgång Part har emellertid 







26 / 38 
 


rätt att behålla det antal kopior som krävs för uppfyllande av krav uppställda i tillämplig 
författning, under förutsättning att sådana kopior destrueras när kravet att behålla 
dessa löper ut. I händelse av Avtalets förtida upphörande ska denna skyldighet inträda 
när Itsam rätteligen upphört att tillhandahålla Tjänster till Kinda (jmf sista meningen av 
punkt 33.1). 


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


AVDELNING I – ÖVRIGA FRÅGOR 


35. Meddelanden 


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


36. Kostnader för rådgivare m.m. 


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


37. Tvistlösning 


37.1 Eskaleringsprocess 


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


37.2 Utträdesprojektets hantering i händelse av oenighet 


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


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


37.2.2.1 att Kinda drabbas av en icke oväsentlig ekonomisk skada;  


37.2.2.2 negativ påverkan på Kindas Samhällsviktiga Verksamhet; eller 


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


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


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


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


37.3 Lagval 


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


37.4 Medling 


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


37.5 Rättslig prövning 


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


38. Ändringar och tillägg 


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


39. Bestämmelses ogiltighet 


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


40. Offentliggörande      


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


 
* * * * 


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


Ort: Ort: 


Datum: Datum: 
 


KOMMUNALFÖRBUNDET ITSAM KINDA KOMMUN 


 
________________________________ 


 
________________________________ 


Namn: Namn: 
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Bilaga 3.1 – Definitioner 


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


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


”Avtalsperioden” Definieras i punkt 31.1 i detta Avtal. 


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


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


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


”Eskaleringsforum” Definieras i punkt 13.1 i detta Avtal.  


”Förbundsordningen” Definieras i punkt 5.1.2 i detta Avtal. 


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


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


”Kommunala 
Överenskommelserna” 


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


”Kommunallagen” Avser kommunallag (2017:725). 
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”Nyckelpersoner” Avser personer hos Itsam som är viktiga på grund av att 
personen har speciell kompetens eller har haft en speciell 
roll i Itsams leverans av tjänster till Kinda. 


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


”Projektledaren” Framgår av punkt 10.1 i detta Avtal.  


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


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


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


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


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


”Skadelidande” Definieras i punkt 27.1 i detta Avtal.  


”Skadevållare” Definieras i punkt 27.1 i detta Avtal. 


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


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


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


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


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


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


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


”Verksamhet” Avser Samhällsviktig Verksamhet och Övrig Verksamhet. 


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


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


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


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


”Överskott” Har den betydelse som framgår av punkt 23.2 i detta Avtal. 


”Övrig Verksamhet” Avser verksamhet som använder eller nyttjar någon Tjänst 
och/eller Övriga Tjänster och som inte utgör Samhällsviktig 
Verksamhet.  


”Övriga Tjänster” Avser Tjänster som inte inom ramen för Utträdesprojektet 
kommer avvecklas och överlämnas av Itsam till Inträdande 
Leverantör utan som även efter Kindas utträde ur Itsam 
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kommer fortsättningsvis under en övergångsperiod att 
tillhandahållas till Kinda av Itsam, om några. 
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Bilaga 5.1.2 – mall för uppsägningsmeddelande 


 
Inledning 
 
Kinda kommun är tillsammans med Boxholms kommun, Vimmerby kommun, Ydre kommun, 
Åtvidabergs kommun och Ödeshögs kommun alla medlemmar av Kommunalförbundet Itsam. Kinda 
kommun har fattat principbeslut att utträda som medlem av Kommunalförbundet Itsam. Kinda 
kommun och Itsam har genom Utträdesavtal daterat [att kompletteras med datum för 
undertecknande vid upprättande av uppsägning] kommit överens om villkoren för Kinda kommuns 
utträde som medlem ur Kommunalförbundet Itsam, nedan kallat ”Utträdesavtalet”. Kinda kommun, 
Boxholms kommun, Vimmerby kommun, Ydre kommun, Åtvidabergs kommun och Ödeshögs 
kommun har genom överenskommelse daterad [att kompletteras med datum för undertecknande vid 
upprättande] en överenskommelse som bekräftar Utträdesavtalet, nedan kallad 
”Överenskommelsen”.  
I enlighet med vad som framgår av punkt 5.1.2 i Utträdesavtalet respektive punkt 5.1.2 i 
Överenskommelsen ska Kinda kommun formellt begära utträde ur Kommunalförbundet Itsam, i 
enlighet med § 16 i förbundsordningen för Itsam, när samtliga kommunfullmäktige i Kinda kommun, 
Boxholms kommun, Vimmerby kommun, Ydre kommun, Åtvidabergs kommun och Ödeshögs 
kommun har godkänt Utträdesavtalet och Överenskommelsen genom lagakraftvunna beslut. 
 
Noteras att Utträdesavtalet och Överenskommelsen godkänts av kommunfullmäktige i ovanstående 
kommuner genom beslut enligt följande, och att besluten vunnit laga kraft: 
Kinda kommun: [att kompletteras med datum för kommunfullmäktiges beslut vid upprättande av 
uppsägning]. 
Boxholms kommun: [att kompletteras med datum för kommunfullmäktiges beslut vid upprättande av 
uppsägning]. 
Vimmerby kommun: [att kompletteras med datum för kommunfullmäktiges beslut vid upprättande 
av uppsägning]. 
Ydre kommun: [att kompletteras med datum för kommunfullmäktiges beslut vid upprättande av 
uppsägning]. 
Åtvidabergs kommun: [att kompletteras med datum för kommunfullmäktiges beslut vid upprättande 
av uppsägning]. 
Ödeshögs kommun: [att kompletteras med datum för kommunfullmäktiges beslut vid upprättande av 
uppsägning]. 
 
Villkoren för giltighet enligt punkt 5.1 i Utträdesavtalet respektive punkt 5.1 i Överenskommelsen är 
därmed uppfyllda. 
 
Begäran om utträde 
Kinda kommun begär härmed utträde ur Kommunalförbundet Itsam, i enlighet med § 16 i 
Förbundsordningen för ITSAM, daterad 2019-12-09, att verkställas vid den tillämpliga 
Utträdestidpunkten, enligt definition i Utträdesavtalet.  


*** 
Kinda den ___________ 
 
_________________________ 
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Bilaga 17.2 – Principer för Projektplaner 


Upprättade Projektplaner ska innehålla i vart fall följande information: 


a. Omfattning av Itsams förväntade deltagande i Delprojektet, inklusive planeringsarbetet 
inför detta (specificerad åtminstone avseende antal resurser, typ av resurser och antal 
timmar per resurs); 


b. Budget för Delprojektet, inklusive analys av och preliminär fördelning av 
Avvecklingskostnader respektive Utvecklingskostnader, samt principerna för 
Avvecklingskostnader enligt punkt 26 i Avtalet; 


c. Specifikation av de personer hos Itsam och, i förekommande fall, Kinda som tillsammans 
med Projektgruppen ska leda Delprojektet, inklusive kompetens och rollfördelning hos 
dessa personer.  


d. Information om tillvägagångssätt för Itsams överlämnande och Kindas mottagande av 
information och Dokumentation inklusive elektroniskt lagrad information i 
ärendehanteringssystem, konfigurationsdatabaser och liknande; 


e. Planering för erforderliga möten och/eller utbildningstillfällen mellan Itsam och 
Inträdande Leverantör och/eller Kinda i syfte att förklara och gå igenom tillhandahållen 
Dokumentation; 


f. Information om sådant som, enligt vad Itsam känner till, kan försvåra en 
överföring/Överflyttning till Inträdande Leverantör, samt lämnande av förslag på åtgärder 
som kan eliminera eller minimera sådana hinder; 


g. Specifikation över Itsams och Inträdande leverantörs åtgärder och aktiviteter för att 
åstadkomma och underlätta en flytt till Inträdande Leverantör; 


h. Information om status för eventuella pågående utvecklingsprojekt som kan påverka 
aktiviteterna i Projektplanen samt en detaljerad plan för hand-off därav; och 


i. annan information och beskrivningar som är nödvändiga för att Överflyttning av de 
aktuella Tjänsterna kan ske i enlighet med detta Avtal. 


Därutöver, ska Projektplanen innehålla analys av risker och förslag på åtgärder för att tillse att: 


(i) Överflyttningen inte på något sätt menligt inverkar på leveransen av de Tjänster som 
inte omfattas av det aktuella Delprojektet; 


(ii) Överflyttningen, såvida inte annan överenskommelse träffas mellan Parterna, 
genomförs i en utsträckning som medger överföring av de aktuella Tjänsterna till Kinda 
eller Inträdande Leverantör vid den tidpunkt som följer av den Övergripande Tidplanen; 


(iii) Inträdande Leverantör under Projektperioden kan träda i Kindas ställe med avseende på 
beställar- och/eller samordningsansvar. 
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Bilaga 18.4.1 - Dokumentation 


Itsam ska överlämna i vart fall följande Dokumentation med hänsyn till gällande lagstiftning och 
säkerhetsklassning: 


a. all dokumentation (inklusive tekniska specifikationer) och alla manualer för de aktuella 
Tjänsterna; 


b. processbeskrivningar, processdokumentation, loggar, information om hantering av fel, 
konfigurationsinformation, handböcker, gränssnittsdokumentation, 
systemdokumentation, användardokumentation, datavolymer, och annan dokumentation 
som erfordras för de aktuella Tjänsterna eller som upprättats för tillhandahållandet av 
Tjänsterna åt Kinda; 


c. alla kopior, inklusive backup-kopior där så är möjligt att separat leverera endast Kindas 
data, av Kindas (eller Kindas licensgivares) samtliga immateriella rättigheter (inklusive 
resultat), IT-system och data samt därtill hörande dokumentation (inklusive tekniska 
specifikationer) som Itsam eller någon av dess underleverantörer har i sin besittning; 


d. all för Delprojektet relevant information rörande förhållandet mellan Itsam och eventuella 
Tredjepartsleverantörer och andra tredje parter och som används vid tillhandahållandet 
av de aktuella Tjänsterna; 


e. processbeskrivningar, arbetsrutiner och liknande dokumentation för tillhandahållande av 
de aktuella Tjänsterna som inte är relaterat till Itsams system men som är relevant för 
tillhandahållandet av Tjänsterna och Överflyttning av ansvaret för de aktuella Tjänsterna 
till Kinda eller Inträdande Leverantör; 


f. alla för Delprojektet relevanta kopior av avtal, licenser, hyresavtal och andra arrangemang 
kopplade till de aktuella Tjänsterna, såvida sådant avtal inte är känsligt ur 
sekretessperspektiv, för vilket fall Itsam istället ska tillhandahålla förteckning och 
beskrivning av för Delprojektet väsentliga villkor i sådant avtal; 


g. huvudsakliga kontaktpersoner för support (namn och telefonnummer) bland Itsams 
anställda eller hos Itsams underleverantörer som kommer att assistera under Delprojektet 
och/eller som i övrigt är involverade i tillhandahållandet av de aktuella Tjänsterna; 


h. allt annat som tillhör Kinda och som är i Itsams (eller någon av dess underleverantörers) 
besittning, exempelvis reservdelslager, statistik, kunddata, personuppgifter, 
dokumentation och lösenord. 
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Bilaga 20.2 – Preliminära Utträdeskriterier 


 
Inledning 
I enlighet med vad som framgår av punkt 20.2 av Avtalet ska Projektgruppen rekommendera och 
Projektstyrgruppen fastställa Utträdeskriterier. Denna bilaga syftar till att fastställa vilka principer 
som ska tillämpas vid arbetet att ta fram Utträdeskriterier.   
 
Parterna ska – genom sina representanter i Projektgruppen respektive Projektstyrgruppen - 
tillsammans och, i förekommande fall, i samråd med den Inträdande Leverantören inom ramen för 
Utträdesprojektet göra en individuell bedömning av Tjänsterna, för att kunna fatta kloka och 
rationella beslut om hur och när individuella Tjänster Överflyttas. Vissa systemförvaltningstjänster 
kan som utgångspunkt kvarstå under en övergångsperiod som Övriga Tjänster även efter 
Utträdestidpunkten, enligt vad som framgår nedan.  
 
Det noteras att vad som anges i denna bilaga är Parternas preliminära avsikt. Projektstyrgruppen har 
således rätt att komma överens om ändringar och tillägg till vad som framgår av denna bilaga. 
 
Allmänt om Utträdeskriterier 
Utträdeskriterierna ska vara mätbara och kumulativa, innebärande att Utträdestidpunkten kan 
inträffa först när samtliga Utträdeskriterier har uppfyllts, såvida inte Projektstyrgruppen beslutar 
annat. 
Preliminärt ska fyra Utträdeskriterier tillämpas, enligt följande:  


1. Genomförd Överflyttning av Infrastrukturella Tjänster (enligt definition nedan) till Inträdande 


Leverantör;  


2. Genomförd Överflyttning av Användarnära Tjänster (enligt definition nedan) till Inträdande 


Leverantör,  


3. Genomförd Överflyttning av Aktiva Systemförvaltningstjänster (enligt definition nedan) - i 


lämplig omfattning - till Inträdande Leverantör, och att 


4. Bedömt faktiskt värde på Övriga Tjänster understiger överenskommet maximalt värde på 


Övriga Tjänster, 


allt i enlighet med vad som framgår nedan.  
 


1. Infrastrukturella Tjänster  
Ett Utträdeskriterium ska vara att samtliga Infrastrukturella Tjänster ska vara Överflyttade till 
Inträdande Leverantör.  
 
Med ”Infrastrukturella Tjänster” avses preliminärt följande Tjänster som tillhandahålls av Itsam 
(och/eller motsvarande Tjänster såsom fastställt av Projektstyrgruppen):  


● Servrar (ej licenser och hårdvara), 


● Integrationsplattform, 


● Databaser (data), med undantag för databaser nödvändiga för eventuella Övriga Tjänster, 


samt data som lagras av Itsam under en övergångsperiod som back up i enlighet med 


Avtalets bestämmelser, 


● Fillagring med undantag för data som lagras av Itsam under en övergångsperiod som back up 


i enlighet med Avtalets bestämmelser, 


● Nätverk (WAN, Internet), och 


● AD och kontohantering. 


 
2. Användarnära Tjänster 
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Ett Utträdeskriterium ska vara att samtliga Användarnära Tjänster ska vara Överflyttade till 
Inträdande Leverantör.  
 
Med ”Användarnära Tjänster” avses preliminärt följande Tjänster som tillhandahålls av Itsam 
(och/eller motsvarande Tjänster såsom fastställt av Projektstyrgruppen): 


● Servicedesk (utom Itsams eventuella tillhandahållande av s.k. second line support till 


Kinda/Inträdande Leverantör som kan kvarstå/upprättas som en Övrig Tjänst under en 


övergångsperiod), och 


● Ansvaret för klienter (bärbara datorer, stationära datorer, Chromebooks, iPads och 


mobiltelefoner (utom telefonrelaterade abonnemangs-/telefoni-/växeltjänster som kan 


kvarstå som Övrig(a) Tjänst(er)))   


 
3. Aktiva Systemförvaltningstjänster 
Ett Utträdeskriterium ska vara att samtliga Aktiva Systemförvaltningstjänster ska vara Överflyttade 
till Inträdande Leverantör, med undantag för sådana Aktiva Systemförvaltningstjänster som enligt 
Projektstyrgruppens beslut, om och i den mån så begärs av Kinda eller Itsam, ska anses utgöra Övriga 
Tjänster, med tillämpning av nedanstående kriterier.  
 
Med ”Aktiva Systemförvaltningstjänster” avses som utgångspunkt de Tjänster som aktivt förvaltas 
av Itsam och tillhandahålls Kinda (dvs där Itsam inom ramen för sitt åtagande har kontakt med den 
aktuella Tredjepartsleverantören av systemet/Tjänsten och Kindas användare för att planera 
Tjänsten och dess framtida utveckling och implementering m.m. inom ramen för Kindas 
Verksamhet). Projektgruppen ska upprätta en lista på vilka Tjänster som utgör Aktiva 
Systemförvaltningstjänster enligt denna definition.  
 
För undvikande av missförstånd, om en Aktiv Systemförvaltningstjänst ska anses vara en Övrig Tjänst, 
behöver inte sådan Tjänst Överflyttas till Inträdande Leverantör eller avslutas av Itsam för att 
Utträdeskriterierna skall vara uppfyllda.  
 
Analysen av Tjänster enligt denna punkt 3 ska genomföras inom ramen för Utträdesprojektet och 
beslut om kriterierna infaller och Tjänster inklusive systemförvaltning ska kvarstå hos Itsam under en 
övergångsperiod som Övriga Tjänster, ska tas av Projektstyrgruppen i enlighet med Projektgruppens 
förslag. 
 
Kriterier för att Aktiv Systemförvaltningstjänst ska utgöra en Övrig Tjänst  
Om ett eller flera av nedanstående kriterier är uppfyllda, ska viss Tjänst anses utgöra en Övrig Tjänst, 
om så föreslås av Projektgruppen: 


● Om tillgång till erforderlig verksamhetskunskap kring specifikt system/Tjänst bedöms vara 


kritisk för Kinda och sådan verksamhetskunskap bedöms svår/alltför kostsam att bygga upp 


hos den Inträdande leverantören inom den tid som Utträdesperioden ska omfatta, enligt 


Parternas gemensamma målsättning;  


● Om systemet/Tjänsten delas mellan Kinda och Kvarvarande Medlemskommuner och det 


föreligger mer än oväsentliga tekniska/praktiska/juridiska svårigheter att avskilja Kindas 


andel av sådant system/Tjänst; 


● Om systemet är verksamhetskritiskt för Kinda och den bedömda risken för negativ påverkan 


på Kindas Verksamhet vid Överflyttning till Inträdande Leverantör bedöms som mer än 


oväsentlig; 


● Om kvarstående avtalslängd i förhållande till relevant Tredjepartsleverantör är mindre än 2 


år från den vid tidpunkten för Projektstyrgruppens beslut bedömda preliminära 


Utträdestidpunkten; 
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● På Itsams skäliga begäran om avtalet med Tredjepartsleverantören innefattar rabatter som 


skulle utgå eller väsentligen försämras om Kinda inte längre skulle omfattas av avtalet. 


● Om Tredjepartsleverantör inte accepterar partsbyte eller på annat sätt inte accepterar att 


Överflyttning från Itsam sker till Kinda/Inträdande Leverantör; eller 


● Enligt sådana andra kriterier som i förekommande fall fastställs av Projektstyrgruppen. 


 
Särskilt om passivt förvaltade systemförvaltningstjänster 
Noteras, för undvikande av missförstånd, att Itsam tillhandahåller ett antal passivt förvaltade 
systemförvaltningstjänster till Kinda per Avtalsdagen, utöver de Aktiva Systemförvaltningstjänsterna. 
Passivt förvaltade systemförvaltningstjänster är Tjänster där Itsam tillhandahåller Tjänsten men där 
Kindas förvaltning och inte Itsam som utgångspunkt styr när funktionella uppdateringar av 
Tjänsten/systemet ska implementeras. Parterna är överens om att passivt förvaltade 
systemförvaltningstjänster som eventuellt ska tillhandahållas av Itsam efter Utträdestidpunkten 
utgör Övriga Tjänster som ska beaktas vid beräkning av kriteriet i punkt 4 nedan uppfylls eller inte, 
men att passivt förvaltade systemförvaltningstjänster som utgångspunkt inte också ska beaktas vid 
bedömningen om kriterierna enligt denna punkt 3 uppfylls. 
 
4. Volym på Övriga Tjänster 
Ett Utträdeskriterium ska vara att det av Projektgruppen bedömda sammanlagda värdet på Övriga 
Tjänster per Utträdestidpunkten ska vara maximalt 2 000 000 kr per kalenderår eller det belopp som 
må fastställas av Projektstyrgruppen oavsett typ av Tjänster som Övriga Tjänster består av.  
Med ”värde” i denna punkt avses av Itsam till Kinda totalt förväntat fakturerat belopp på 
kalenderårsbasis, samt ersättning för rena utlägg för Övrig Tjänst, fastställt i enlighet med 
principerna i Avtalet, exklusive skatter och liknande. 
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Ramavtal
2022-06-30


Avtalsnamn Revisiontjänst
Ref. nr. 22/71


Startdatum 2022-06-30
Slutdatum 2024-06-29
Förlängning 2 st förlängningar à 1 år


Avtalsparter


Köpare
Eksjö kommun  
2120000589


Säljare
Ernst & Young Aktiebolag  
5560535873


Adress
Södra Kyrkogatan 4 
57580 
EKSJÖ 
Sverige


Adress
Box 7850 
10399 
STOCKHOLM 
Sverige


Kontaktperson
Camilla Petersson 
+4638136063 (tel) 
camilla.petersson1@eksjo.se


Kontaktperson
Harald Justergård 
072 - 724 43 61 (tel) 
harald.justegard@se.ey.com


1. Avtalsvillkor


1.1 Allmänna avtalsvillkor


1.1.1 Parter
Mellan Eksjö kommun org.nr 212000-0589, nedan kallad Kommunrevisionen Höglandet och Ernst & 
Young Aktiebolag org.nr. 556053-5873, nedan kallad Leverantören har följande avtal slutits.


I avtalet ingår följande kommuner och förbunds Kommunrevision: 
Aneby kommun org.nr 212000-0498 
Eksjö kommun org.nr 212000-0589 
Höglandsförbundet org.nr 222000-1412 
Ydre kommun org.nr 212000-0381


Med Kommunrevisionen Höglandet avses gemensamt revisionskontor som har bildats genom ett 
samarbete mellan Aneby kommun, Eksjö kommun, Ydre kommun samt Höglandsförbundet. 
Revisionskontoret biträder de förtroendevalda revisorerna i sin granskning av kommunens styrelse, 
nämnder och bolag. Revisionskontoret innefattar en revisionschef
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Med Kommunrevisionen avses det lokala demokratiska kontrollinstrumentet med uppdrag att 
granska den verksamhet som bedrivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet. Varje kommun 
ansvarar för revisionen av sin verksamhet. Revisorerna är förtroendevalda och biträds av 
sakkunniga yrkesrevisorer. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges 
uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna.


1.1.2 Kontaktpersoner
Parterna ska utse minst en kontaktperson var som ansvarar för frågor som avser avtalet, klagomål 
och fakturaförfrågningar. Om kontaktperson byts ut ska part omgående meddela den andra parten. 


Leverantören är skyldig att , utan oskäligt dröjsmål, byta ut kontaktperson som inte fungerar i kontakt 
med Revisionskontoret eller Kommunrevisionen


Kontaktperson ska kunna kommunicera på svenska.


Kontaktperson för Kommunrevisionen Höglandet: Jens Eriksson,tfn 0381 – 366 17, e-
post jens.eriksson@eksjo.se  
Kontaktperson för Leverantören: Harald Justergård, tfn 072 - 724 43 61 e-post 
harald.justergard@se.ey.com


1.1.3 Underleverantörer/åberopat företag
Leverantören kan under avtalstiden ansöka hos Köparen om förändringar avseende 
underleverantör/åberopat företag. Tillägg eller byte av underleverantör/åberopat företag kan endast 
ske efter skriftligt godkännande av Köparen. 
 
Leverantören ska kontrollera att underleverantör/åberopat företag fullgör sina skyldigheter enligt lag 
och avtal, till exempel avseende momsregistrering, inbetalning av socialförsäkringsavgifter och 
skatter. Kommunen har rätt att vid behov ta del av ovan beskrivna kontroll.


1.1.4 Uppdragets omfattning
Ramavtalet omfattar revisionstjänster i form av:


Räkenskapsrevision 
Fördjupad granskning 
Rådgivning till revisionschef  
 
 
Leverantören ska utföra uppdraget i enlighet med gällande lagstiftning avseende kommunal 
redovisning och rekommendationer samt god revisionssed inom kommunal verksamhet. Skyrevs 
standard för räkenskapsrevision ( delårsrapport och årsredovisning) ska följas i uppdraget.
 
Alla delar av avtalat åtagande ska ske i enlighet med bestämmelserna i detta avtal och med den 
skicklighet, snabbhet och omsorg som Köparen har anledning att förvänta av ett välrenommerat 
företag i branschen.


1.1.5 Uppdragets utförande
Räkenskapsrevision 
Planering av granskning görs tillsammans mellan Leverantören och revisionschef 
Kommunrevisionen Höglandet. Granskningen av delårsbokslut och årsredovisning genomförs 
tillsammans med revisionschef Kommunrevisionen Höglandet. Det är Kommunrevisionen Höglandet 
som har det övergripande ansvaret för granskningen. 
Granskning av delårsbokslut och årsredovisning fördelas enligt följande mellan Leverantörens 
granskningsteam och revisionschef Kommunrevisionen Höglandet


Revisionschef ansvarar för att granska förvaltningsberättelse•
Granskningsteamet ansvarar för granskning av de finansiella delarna i delårsbokslut och •


22/71 Revisiontjänst


Sida 2/10



mailto:jens.eriksson@eksjo.se





årsredovisning samt kvalitetssäkring av utfört arbete.
Granskningsteamet ansvarar för att bidrar med slutsatser och skrivningar till den finansiella 
delen av granskningsrapporten. Granskningsrapporten upprättas av revisionschef


•


Granskningsteamet ska rapportera både muntligen och skriftligen till revisionschefen kring vad 
som framkommit i samband med granskningen som gjorts.


•


Granskningsteamet ska till revisionschefen överlämna en lista d v s en sammanställning över 
funna fel och iakttagelser efter genomförd granskning


•


Granskningsteamet ska till revisionschefen överlämna kopior på underlaget/arbetsmaterialet till 
granskningarna efter avslutat granskningsuppdrag. Om extra tid har begärts enligt 3.1.6 ska det 
av underlaget/arbetsmaterialet framgå orsak till detta samt vilka extra granskningsåtgärder som 
vidtagits.


•


Granskning av årsrapport fjärrvärmeverksamhet Ydre kommun ansvarar granskningsteamet 
självständigt för. Granskningen omfattar hela årsrapporten samt upprättande av revisionsrapport. 
Revisionsrapporten överlämnas till kommunrevisionen Ydre kommun.


Fördjupad granskning  
Granskningsuppdrag är inriktad på fördjupad granskning inom olika områden. Vid 
granskningsuppdrag används personal med specialistkunskap inom det område som ska granskas. 
Det är Kommunrevisionen som tar initiativ till fördjupade granskningar. Kommunrevisionen upprättar 
i samråd med Leverantören en projektplan för området som ska granskas. Leverantören ska utifrån 
projektplanen återkomma med offert för den fördjupade granskningen. Projektplanen och offert ska 
godkännas av Kommunrevisionen innan granskningsuppdraget kan påbörjas.


Rådgivning revisionschef 
Rådgivning är inriktad på råd och vägledning till revisionschef när det gäller redovisningsfrågor, 
metodfrågor eller liknande. Vid rådgivning används personal med specialistkunskap inom området. 
Det är revisionschef som tar initiativ till rådgivning. Vid mer omfattande rådgivning upprättar 
revisionschef i samråd med Leverantören en projektplan för redovisnings-, metodfrågan som 
behöver utredas. Leverantören ska utifrån projektplanen återkomma med offert för rådgivningen. 
Projektplan och offert ska godkännas av revisionschef innan rådgivningsarbetet påbörjas.


1.1.6 Tid för uppdragets utförande
Granskningsteamets arbete omfattar följande antal timmar för respektive kommun och förbund:


Granskning delårsbokslut 
Aneby kommun: 45 timmar 
Eksjö kommun: 50 timmar 
Höglandsförbundet: 20 timmar 
Ydre kommun: 45 timmar


Granskning årsbokslut 
Aneby kommun: 75 timmar 
Eksjö kommun: 90 timmar 
Höglandsförbundet: 40 timmar 
Ydre kommun: 75 timmar


Granskning Årsrapport 
Ydre kommun: 15 timmar


Om granskningsledare finner att granskning av delårsbokslut, årsbokslut eller årsrapport kommer att 
ta mer tid än vad som avtalats ska detta meddelas till revisionschefen. Granskningsledaren ska 
informera revisionschefen om orsakerna till att mer tid behövs. Revisionschefen ska ha godkänna 
den utökade tiden för att denna ska få debiteras. 


1.1.7 Takvolym
Avtalets takvolym är 4 150 000 SEK för hela avtalsperioden inklusive eventuella förlängningar.
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När ramavtalets totala takvolym har uppnåtts upphör ramavtalet att gälla.  


1.1.8 Avtalstid
Avtalet beräknas gälla från och med 2022-06-30 till och med 2024-06-29. Vid avtalsperiodens 
utgång upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägning.
 
Köparen har rätt att, med oförändrade villkor, förlänga avtalstiden med 12 + 12 månader. Köparen 
ska minst tre (3) månader före avtalstidens slut skriftligen meddela Leverantören om 
förlängningsmöjligheten kommer att utnyttjas.


1.1.9 Uppstartsmöte
I samband med kontraktsskrivning kommer uppstartsmöte för ramavtalet hållas där förutsättningarna 
och rutinerna för avtalet gås igenom. Uppstartsmötet kommer att hållas i Köparens lokaler Eksjö om 
inte annat överenskommes. Leverantören ska kostnadsfritt delta vid uppstartsmötet.


1.1.10 Planering av uppdraget och uppföljning av tidigare uppdrag
Köparen och Leverantören ska minst en gång per år ha ett planeringsmöte där årets planerade 
aktiviteter gås igenom samt leveransdatum för de planerade aktiviteterna bestäms.


Vid samma möte görs en uppföljning av tidigare utförda uppdrag.


1.1.11 Tillgänglighet
Leverantören ska finnas tillgänglig under ordinarie arbetstid som är vardagar mellan kl 08:00 - 16.00


Leverantören ska kunna återkomma med besked på frågor senast dagen efter det att Revisionschef 
kontaktat Leverantören om inte annat överenskommits.


Leverantören ska kunna påbörja nytt granskningsuppdrag senast 1 månad efter det att 
Revisionschef eller ordförande i Kommunrevisionen kontaktat Leverantören om inte annat 
överenskommits.


1.2 Ekonomiska villkor


1.2.1 Pris
Priser är fasta i SEK exklusive mervärdesskatt och inkluderar samtliga kostnader för tjänstens 
utförande såsom för- och efterarbete, resor, logi, lönekostnadspåslag/traktamente, 
semesterersättning och administrativa kostnader. 
 
Se bilaga 1. Prislista


1.2.2 Prisjustering
Avtalade priser är fasta till och med 2023-06-29. Därefter kan prisjustering ske högst en gång per år 
enligt Statistiska centralbyråns arbetskostnadsindex SNI 2007 AKI för tjänstemän inom privat sektor 
där M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik används.
Basmånad: april 2022
Uppräkningsmånad: juni 2023
Eventuellt nytt pris: 2023-07-01, 2024-07-01 och 2025-07-01
 
Eventuell prisjustering ska skriftligen aviseras till upphandling@eksjo.se eller till Eksjö kommun, 
Upphandlingsenheten, 575 80 Eksjö, för godkännande minst en månad före ikraftträdandet.
 
För det fall Statistiska centralbyråns arbetskostnadsindex upphör att publiceras ska detta ersättas 
med likvärdigt index.
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Ingen retroaktiv prisjustering godkänns.
 
Om begärd prisjustering inte accepteras ska den part vars begäran avslagits äga rätt att frånträda 
avtalet avseende aktuell tjänst med verkan tre (3) månader efter det datum då begäran om 
prisjustering avvisades. Fram till denna tidpunkt ska i så fall det tidigare avtalade priset gälla. 
 
Vid avrop av tjänst ska avropsdagens pris gälla.


1.2.3 Betalningsvillkor
Betalning erläggs 30 dagar från fakturadatum.   
  
Fakturan ska vara befriad från order-, expeditions-, fakturerings- eller liknande avgifter.


Ingen fakturering får ske från eventuell underleverantör.


Om faktura överlämnas till finansbolag ska villkoren i detta avtal gälla även för dem. Vid eventuella 
felaktigheter reklameras fakturan för åtgärd.


Vid försenad betalning har Leverantören rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635).


1.2.4 Fakturering
Fakturering görs löpande i efterskott men inte oftare än en (1) gång per månad. Faktura ska skickas 
till respektive part, samlingsfaktura med olika beställarreferenser accepteras inte.


Följande uppgifter ska alltid anges på fakturan:


Fullständigt namn och adress på Leverantören•
Plusgironummer eller bankgironummer•
Leverantörens referens•
Beställarreferens (id/ref som uppges vid beställningen)•
Ordernummer•
Fakturadatum•
Fakturanummer,•
Förfallodatum•
Totalbelopp•
Mervärdeskattebelopp och procentsats•
Vad uppdraget avser, antal timmar samt pris/timme•


Köparen accepterar endast elektroniska fakturor och samarbetar med företaget InExchange som kan 
erbjuda olika lösningar beroende på varje leverantörs förutsättningar. Mer information finns på 
www.eksjo.se under fliken naringsliv/upphandlingar/e-faktura. 


Eksjö kommun 
Fakturainformation Svefaktura: 
GLN-koden 7350076310002


Höglandsförbundet 
Fakturainformation Svefaktura: 
GLN-kod: 7362120000586


Aneby kommun 
Fakturainformation Svefaktura: 
GLN-kod: 7362120000494


Ydre kommun 
Fakturainformation Svefaktura: 
GLN-kod: 7362120000388
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Fakturapåminnelser ska skickas till: 
eksjo-ekonomiservice@hoglandet.se   
ekonomi@ydre.se


1.3 Övriga villkor


1.3.1 Granskningsledare
Leverantören förbinder sig att vid genomförandet av uppdraget använda granskningsledare med för 
uppgiften adekvat utbildning och kompetens.


Granskningsledare deltar vid planerings- och uppföljningsmöten.


Granskningsledare bemannar uppdragen inom räkenskapsrevision och fördjupad granskning.


Granskningsledare ansvarar för att räkenskapsrevisionen avrapporteras på överenskommet sätt.


Granskningsledare ska kunna kommunicera och dokumentera på svenska.


 För uppdraget anvisad granskningsledare får bytas ut om detta orsakats av tvingande 
omständigheter som Leverantören inte råder över. Om sådan omständighet uppstår ska 
Leverantören omedelbart underrätta Köparen.


Leverantören är skyldig att utan oskäligt dröjsmål byta ut granskningsledare som enligt Köparen:


inte har den kompetens och erfarenhet som avtalats•
inte fungerar samarbetsmässigt•
agerat så att förtroendet har rubbats.•


Vid byte av granskningsledare ska den nya granskningsledaren godkännas av Köparen innan 
uppdrag får utföras av denne.


1.3.2 Personal (övriga revisorer och personal med specialistkunskap)
Leverantören ska vid genomförandet av uppdraget använda personal som har rätt kompetens för 
uppdraget.


Personal som är anvisad för uppdraget ska kunna kommunicera  och dokumentera på svenska.


Personal som är anvisad för uppdraget får bytas ut om detta orsakats av tvingande omständigheter 
som Leverantören inte råder över. Om sådan omständighet uppstår ska Leverantören omedelbart 
meddela Köparen.


Leverantören är skyldig att utan oskäligt dröjsmål byta ut personal som enligt Köparen:


inte har den kompetens och erfarenhet som avtalats•
inte fungerar samarbetsmässigt•
agerat så att förtroendet har rubbats.•


Byte av personal ger inte Leverantören rätt till ersättning för eventuella merkostnader och utgör inte 
grund för förändring av avtalade villkor.


1.3.3 Arbetsgivaransvar
Leverantören ska ansvara för att överenskommelser som träffats av arbetsmarknadens parter 
avseende löner och andra anställningsförmåner för de anställda följs och att gällande lagar inom 
arbetsrätten och arbetsmiljölagen följs. Leverantören ska ansvara för att motsvarande gäller för 
anställda hos eventuell underleverantör och likaså om godkänd underleverantör i sin tur anlitar 
underleverantör osv.
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Leverantören svarar för alla kostnader avseende löner, sociala avgifter och andra avtalsenliga eller 
lagstadgade löneomkostnader. Leverantören är ensam arbetsgivare för den egna personalen och är 
ensam bärare av arbetsgivaransvar i förhållande till denna personal.


1.3.4 Kvalitetskrav
Leverantören ska bedriva systematiskt kvalitetsarbete, d v s ha kvalitetsledningsrutiner. 
Leverantören ska kunna visa dessa om Köparen begär det.


Därutöver ska kvalitetskrav för god revisionssed följas.


1.3.5 Sekretess
Personal som omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) är direkt underkastad 
reglerna i sekretesslagen. Annan personal förbinder sig i och med träffandet av detta avtal att inte 
röja hos Köparen sekretessbelagd uppgift, vare sig det sker muntligt, genom att handlingar lämnas 
ut eller det sker på annat sätt, samt att inte utnyttja sådan uppgift. Leverantören förbinder sig att 
träffa avtal om samma tystnadsplikt för sin personal.


Ingendera parten får utan motpartens godkännande till tredje man lämna ut handlingar eller på annat 
sätt återge uppgifter, vilka rör interna förhållanden hos motparten, i annan utsträckning än vad som 
erfordras för utförande av uppdraget. Sekretesskyldigheten gäller även om avtalet i övrigt upphör att 
gälla. Leverantören är medveten om den insyn som kan följa av allmänna handlingars offentlighet.


Sekretesskyldigheten gäller inte heller när part är skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter.


1.3.6 Informationssäkerhet
Leverantören ska tillsammans med Köparen samråda kring hantering av sårbarhet, 
säkerhetshändelse eller allvarlig incident.


Leverantören ska ha rutiner för att hantera utredningar av säkerhetsincidenter enligt gällande lagar 
och förordningar och samtidigt se till att känsliga personuppgifter inte röjs till obehöriga


Leverantören ska för de delar av verksamheten som berörs av detta avtal ha ett ledningssystem för 
informationssäkerhet (LIS) som baseras på ISO/IEC 27001 eller motsvarande. Ledningssystemet 
ska omfatta bland annat att samtliga säkerhetskritiska administrativa och tekniska processer är 
dokumenterade och vilar på en formell grund där roller, ansvar och befogenheter finns tydligt 
definierade.


1.3.7 Ägande och nyttjanderätt
Köparen är ägare av all dokumentation, allt material m m som är framtaget med anledning av 
uppdraget och ska kostnadsfritt kunna nyttja all information för de ändamål som Köparen önskar.


1.3.8 Fel i tjänsten
Med fel i tjänsten avses bristfälligheter i utförande, som ska anses ingå i tjänsten.


Köparen ska utan dröjsmål meddela Leverantören vid fel i tjänst.


Kostnader som uppstår p g a reklamation betalas av Leverantören.


1.3.9 Påföljder vid fel i tjänst
Efter att Leverantören fått meddelande om fel i tjänsten ska Leverantören inom 1 vecka vidta 
rättelse. Sker inte rättelse inom angiven tid har Köparen rätt att hålla inne betalningen. Är felet av 
väsentlig betydelse anses detta vara ett avtalsbrott och Köparen har även rätt att säga upp 
avtalet/del av avtalet/del av uppdraget enligt punkten ’Förtida upphörande’.
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1.3.10 Leveransförsening
Leveransförsening föreligger om uppdrag inte levereras enligt detta avtal. Leveransförseningen 
föreligger inte om parterna har kommit överens om annan tid eller om förseningen beror på någon 
omständighet från Köparens sida.


Om Leverantören vet eller tror att planerad leverans inte kan hållas ska Leverantören genast 
informera Köparen om detta.


1.3.11 Påföljder vid leveransförsening
Vid leveransförsening utgår, om inte annat överenskommits, vite med 2 procent av uppdragsvärdet, 
på de tjänster som inte levererats, per påbörjad vecka som leveransen försenats, dock högst 20 
procent.


I övrigt se punkten ’Förtida upphörande’.


1.3.12 Försäkring
Leverantören ska, under kontraktstiden, ha en försäkring som ska vara anpassad för att täcka det 
ansvar som Leverantören har enligt detta avtal. Försäkringen ska medföra skydd enligt gängse 
svenska försäkringsvillkor.


1.3.13 Personuppgiftsbiträdesavtal
Enligt dataskyddsförordningen GDPR ska Leverantören teckna personuppgiftsbiträdesavtal med 
Köparen.


Personuppgiftsbiträdesavtalet ska tecknas utifrån Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) senast 
gällande mall.


1.3.14 Hantering av personuppgifter
Avlämnade personuppgifter (namn, adress, CV och andra uppgifter i anbudet som är direkt eller 
indirekt hänförliga till någon fysisk person) utgör personuppgifter enligt tillämplig lagstiftning om 
hantering av personuppgifter. Köparen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av sådana 
personuppgifter. Köparen kommer enbart att behandla uppgivna personuppgifter för att kunna pröva, 
administrera och arkivera anbud samt förvalta ramavtalet. Personuppgifterna kommer att behandlas 
av Köparen och eventuellt anlitade underleverantörer som Köparen anlitar.


Leverantören informerar sina anställda och eventuella underleverantörer om att deras 
personuppgifter kommer att behandlas i anbudshandlingar vid upphandling.


Arkivering och gallring av personuppgifter kommer att genomföras i enlighet med tillämplig 
lagstiftning, bland annat LOU, Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) samt Arkivlag (1990:782).


Mer information finns på Eksjö kommuns hemsida ”Behandling av personuppgifter”. Om frågor skulle 
uppkomma rörande Köparens behandling av personuppgifter kontakta Köparens dataskyddsombud 
via Höglandsförbundet: Tel. 0380-51 75 50 eller e-post dataskyddsombud@hoglandet.se.


1.3.15 Ändringar och tillägg
Parterna har rätt att göra ändringar i och tillägg till avtalet. Förutsättning för ändringar och tillägg är 
att behöriga företrädare för parterna är överens och att avtalets övergripande karaktär inte ändras. 
Överenskomna ändringar och tillägg ska vara skriftliga och undertecknas/signeras digitalt av båda 
parter.


1.3.16 Omförhandling
Parterna har rätt att omförhandla avtalet. vid sådana politiska beslut eller organisatoriska 
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förändringar, som påverkar eller förändrar förutsättningarna för tidigare överenskommelse. Den 
andra parten ska meddelas om omförhandling senast fyra (4) veckor i förväg


1.3.17 Begränsning av marknadsföringsrätt
Hänvisning i reklam eller marknadsföring till detta avtal får ej göras utan Köparens skriftliga 
medgivande.


1.3.18 Force majeure
Part befrias från sina avtalsenliga åtaganden om dessa inte kan fullföljas på grund av en oförutsebar 
händelse som parten inte kan råda över. Exempel på sådan händelse är krig, omfattande 
arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof samt allvarlig smittspridning.   
Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund.
   
Motparten ska omedelbart underrättas om det föreligger omständighet som kan föranleda tillämpning 
av denna bestämmelse. Det åligger parterna att så långt som möjligt minimera skadorna.


1.3.19 Avtalets upphörande
Vid detta avtals upphörande ska parterna samråda om avveckling varvid Leverantören ska vara 
behjälplig vid eventuell övergång till ny leverantör. Detta samarbete innefattar bland annat 
överlämning av dokumentation och databasinformation.


1.3.20 Förtida upphörande
Om en part anser att den andra parten inte följer avtalet ska den missnöjde parten skriftligen 
meddela den andra parten. Det skriftliga meddelandet ska innehålla information om på vilket/vilka 
sätt parten anser att den andra parten inte följer avtalet. Den andra parten ska då snarast, dock 
senast inom fyra (4) veckor från att sådant meddelande mottagits, vidta rättelse. Om rättelse inte 
vidtagits inom den föreskrivna tiden har den missnöjde parten rätt att omedelbart säga upp avtalet 
med en (1) månads uppsägningstid. Uppsägning av avtalet ska för att vara giltig ske i skriftligt 
meddelande till den andra parten.


Förutom vad som sägs ovan har Köparen rätt att omedelbart säga upp avtalet med en (1) månads 
uppsägningstid om:


Leverantören väsentligt misskött sina åtaganden•
Leverantören försätts i konkurs eller likvidation, tvångsförvaltas eller blir föremål för ackord eller 
tillsvidare har inställt sina betalningar eller underkastats näringsförbud, döms för brott avseende 
yrkesutövningen eller gör sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövning, inte fullgör sina skyldigheter 
avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt.


•


Leverantören före eller efter avtalets tecknande underlåtit att lämna uppgifter om företaget som 
är av väsentlig betydelse för avtalets tecknande och/eller dess fortsatta giltighet.


•


En eller flera av punkterna i 17:17 Lag 2016:1145 om offentlig upphandling uppfylls.•


Köparen har rätt att säga upp avtalet /del av avtalet / del av uppdraget omedelbart om villkoren 
under punkt ’Påföljder vid fel i tjänst/vara’ är uppfyllda.


Båda parter har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet helt eller delvis om den andre parten 
efter avtals tecknande gör sig skyldig till avtalsbrott enligt detta avtal.


1.3.21 Tvist
Tvist med anledning av avtalet mellan Köpare och Leverantören ska om parterna inte kommit 
överens om annat, avgöras i svensk domstol vid Köparens hemort med tillämpning av svensk rätt.


1.3.22 Överlåtelse av avtal
Ingen av parterna får vare sig helt eller delvis överlåta detta avtal till annan juridisk person utan den 
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andra partens skriftliga medgivande.


1.3.23 Avtalsbilagor
Följande bilagor kommer att ingå i det slutgiltiga avtalet:
Bilaga 1. Prislista
Kravspecifikation


1.3.24 Handlingars inbördes ordning
Avtalshandlingar kompletterar varandra. Om avtalshandlingar skulle visa sig vara   
motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte annat uppenbarligen föranleder till annat,   
inbördes i följande ordning.
1. Skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal
2. Detta avtal med bilagor
3. Upphandlingsdokumentet inkl. bilagor och eventuella kompletteringar
4. Leverantörens anbud inkl. bilagor och eventuella kompletteringar


1.3.25 Avtalets ikraftträdande
Detta avtal ska anses slutet vid den tidpunkt som inträffar när det signerats digitalt av behöriga 
företrädare för båda parter.


1.3.26 Signering
Avtalet signeras digitalt av Jens Eriksson Eksjö kommun och Jakob Smith Ernst & Young Aktiebolag.
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