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Bakgrund
Nuläge
Västerviks kommun är till ytan en av de största i södra Sverige (1 871 km²). Befolkningen uppgår till
ca 36 000, varav ca 60 % av innevånarna bor i Västerviks stad.
Det finns totalt 8 834 lägenheter i flerbostadshus inom Västerviks kommun - hyresrätter och
bostadsrätter tillsammans 1. Som flerbostadshus räknas ett hus som till minst hälften innehåller
utrymmen för bostäder och som inrymmer tre eller flera lägenheter.
Flerbostadshusen står för 46 % av kommunens totala bostadsbestånd. Av dessa ägs ca 37 % (3 153
bostäder) av det kommunala bostadsbolaget Västerviks Bostads AB 2.
Bland privata fastighetsägare kan nämnas: Fogelvik Estate AB, Capere Fastighets AB samt Dalringen
Förvaltning AB. Dessutom finns ett 60- tal bostadsrättsföreningar, bland annat HSB och Riksbyggen.
Utöver Västerviks stad och den näst största tätorten Gamleby så finns det ytterligare 16 mindre
tätorter som genom sin befolkningsmängd samt kommunikationsläge har en funktion som
serviceorter för det kringliggande omlandet. Flerbostadshusen är huvudsakligen koncentrerade till
orter inom nivå 1 till 3 på kartan nedan, men förekommer även i kommunens mindre orter.

• Västervik
• Gamleby
• Ankarsrum
• Gunnebo/Verkebäck
• Överum
• Loftahammar
• Edsbruk
• Helgenäs
• Ukna
• Odensvi
• Blackstad
• Totebo
• Hjorted
• Blankaholm
• Hallingeberg
• Tyllinge
• Björnsholm/Lofta
• Almvik
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http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0104/BO0104T01/table/tableViewLayout1/?rxid=c3f2e61b-7e224d4d-961e-e2f76f75d5a5
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http://www.bostadsbolaget.vastervik.se/Om-Bostadsbolaget/
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Västerviks kommun har en aktuell översiktsplan som antogs 2013. I Västerviks kommun är
efterfrågan på nya bostäder i huvudsak koncentrerad till Västervik och till viss del till Gamleby och
Loftahammar. Enligt översiktsplanen ska Västerviks kommun ”verka för att skapa mötesplatser för
alla oavsett kön, ålder, socioekonomisk och etnisk tillhörighet, eller funktionsnedsättning. Stadens
offentliga rum ger förutsättningar för spännande möten och evenemang. Mötesplatser i det
offentliga rummet ska ha god tillgänglighet och möjligheterna till vardagsmotion ska vara stora. Den
fysiska planeringen ska verka för att det skapas varierande och attraktiva och trygga
bostadsområden som tillgodoser människors behov oavsett ålder och livssituation. Flera olika
bostadstyper och olika upplåtelseformer i samma område bidrar också till att skapa en hållbar
utveckling i orterna. Det ska vara möjligt att bo i en ort i de flesta av livets skeden. En blandning av
utbudet på bostadsmarknaden inbjuder till en blandning av människor i olika livssituationer och med
skilda ekonomiska förutsättningar.”
Arbetet med fördjupning av översiktsplanen pågår för Överum, Västervik och Gamleby. Inom det
närmaste året kommer fördjupade översiktsplaner att tas fram även för Loftahammar och
Blankaholm.
Kommunfullmäktige antog år 2012 en bostadspolitisk strategi för Västerviks kommun som bland
annat säger följande:
– Översiktsplan och detaljplaner skapar förutsättningar att uppnå önskat byggande genom
planberedskap.
– Ha en övergripande planberedskap genom aktuell översiktsplan, fördjupningar av den samt
program.
– Vara en drivande aktör i att stimulera etableringen av boende för äldre i tillräcklig omfattning och
med den geografiska spridning som efterfrågas.
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Befolkningen i Västerviks kommun 2014-12-31

Enligt SCBs framtidsprognoser för befolkningen 2012-2060 beräknas var fjärde person år 2060 vara
över 65 år eller äldre. Den kvarvarande livslängden vid 65 års ålder kommer år 2060 att ha ökat med
fyra år jämfört med 2012. Det betyder att medellivslängden för kvinnor blir 90 år och för män 88 år 3.
Med denna bakgrund blir det allt viktigare att se till att äldre kan bo kvar i sina bostäder. I Västerviks
kommun råder en sned ålderfördelning med ett stort antal äldre jämfört med kommuninnevånare i
arbetsför ålder. 27 % av befolkningen är 65 år eller äldre, vilket man kan jämföra med
riksgenomsnittet 19,6 % 4. Med utgångspunkt i denna prognos är tillgänglighetsanpassning av
flerbostadsbeståndet i Västerviks kommun av yttersta vikt.
Behov av vård och omsorg ökar med stigande ålder. Största behovet har åldersgruppen 85 år och
äldre. Därmed blir det en extra stor utmaning för samhället att kunna möta den åldrande
befolkningens behov av vård och omsorg. Behovet av ett mer tillgängligt boende kommer att öka i
takt med att andelen äldre ökar. Med hjälp av exempelvis bostadsanpassning, moderna
kommunikationer samt trygghetslarm kan fler äldre klara av att bo kvar hemma utan stöd från
äldreomsorgen. Många hjälpmedel, exempelvis rollatorer, har också möjliggjort för äldre att fortsätta
komma ut och leva ett aktivt liv. De flesta äldre vill bo kvar hemma så länge hälsan tillåter, men blir
ofta tvungna att flytta på grund av funktionshinder.

3
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SCB – Sveriges framtida befolkning 2012-2060
SCB - befolkningsstatistik
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Ålderfördelningen i Västerviks kommun

Särskilt boende är kostnadsdrivande jämfört med ordinarie boende. En intressant aspekt som kan
kopplas till det framtida behovet av särskilt boende är skapandet av så kallade trygghetsboenden. De
närmaste åren planerar Västerviks Bostads AB att bygga trygghetsboenden på flera platser i
Västerviks kommun. Kommunen har en stor förhoppning om att trygghetsboendena ska fungera som
komplement till kommunens övriga utbud av särskilda boendeplatser. I dagsläget har Västerviks
Bostads AB färdigställt ett trygghetsboende i Västerviks stad (Rosavilla) bestående av 28 lägenheter.
Efterfrågan på dessa lägenheter har varit enormt stor, då över 200 personer har ställt sig i kö.
Västerviks Bostads AB har kommit en lång väg med ombyggnationen av ytterligare ett område i
Västerviks stad (Midgård 1) till ett trygghetsboende med 38 lägenheter. Det finns också planer att på
längre sikt tillskapa ett trygghetsboende i Gamleby.

Trygghetsboendet Rosavilla.
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Kommunfullmäktige i Västerviks kommun antog 2012-04-23 en policy för funktionshinderfrågor som
ersatte det tidigare handikappolitiska programmet. Syftet med policyn är att människor med
funktionsnedsättning ska kunna leva som andra, med samma rättigheter och skyldigheter. I policyn
lyfts förhållningssätt och attityder särskilt fram. Vägledande ska vara kommunens arbete med att
uppnå de funktionshinderpolitiska målen. En central del i policyn för funktionshinderfrågor är
tydliggörandet av att tillgänglighets- och funktionshinderfrågor är tvärsektoriella, där alla nämnder
och bolag har sitt ansvar. Policyn finns att läsa i bilaga 4.
Flerbostadshusbeståndet i kommunen är generellt inte anpassat för personer med nedsatt
rörelseförmåga med behov av rullstol då många hus saknar hiss. Fördjupad kunskap saknas om hur
tillgängligt beståndet är för personer som använder rollator eller har nedsatt orienteringsförmåga.
Det utförs cirka 400 bostadsanpassningar varje år inom kommunen, varav 45 % avser flerbostadshus.
De flesta flerbostadshusen har tre våningar och byggdes under den intensiva byggperioden 1945–
1975. Det innebär att andelen flerbostadshus med hiss är liten eftersom största delen av beståndet
byggdes före 1977 års krav på hissinstallation.

Nybyggnadsår
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Mål och syfte med inventeringen
Mål
Målet med inventeringen är att få en översiktlig bild över tillgängligheten i kommunens
flerbostadshus. Utgångspunkten är att tillgänglighetsinventera Västerviks kommuns hela
flerbostadshusbestånd.

Syftet
Syftet med tillgänglighetsinventeringen är att få underlag till strategier för fortsatt planering och
genomförande av kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra tillgängligheten.
En inventering av tillgängligheten i flerbostadshus kan ses som en process för att bygga upp kunskap
som stabilare underlag för beslut. Att inventera tillgängligheten innebär att kommunen men även
enskilda fastighetsägare får bättre förutsättningar för planering av den framtida utvecklingen av hela
flerbostadshusbeståndet. Kunskapen om befintlig tillgänglighet och behov av tillgängliga bostäder
kommer att kunna användas både i den kommunala planeringen för bostadsförsörjningen och den
löpande förvaltningen av offentligt och privat ägda flerbostadshus.
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Metod
Arbetet med tillgänglighetsinventeringen startade med att en projektgrupp med representanter från
olika förvaltningar inom Västerviks kommun skapades. Projektgruppen rekryterade sedan en
projektledare samt en projektassistent. Västerviks kommun har valt att arbeta med
inventeringsverktyget TIBB (Tillgänglighet i Befintligt Bostadsbestånd) som hjälpmedel under
projekttiden. Efter projektgruppens uppstartsmöte kontaktade kommunen de olika fastighetsägarna
genom ett informationsblad samt en broschyr där bakgrund, syfte och omfattning av inventeringen
beskrevs. Därefter utfördes provinventeringar hos Västerviks Bostads AB. Provinventeringarna
gjordes för att lära känna programvaran samt bli säkrare i de subjektiva bedömningarna kring
exempelvis god belysning och gångvägars kvalitet.
När provinventeringarna var genomförda och projektledaren kände sig säkrare i sin roll utökades
inventeringen till hela Västerviks Bostads ABs flerbostadsbestånd. Under denna tid, så väl som under
provinventeringarna, fick vi stor hjälp av fastighetsskötarna. Det fördes en tydlig dialog där samtliga
medverkandens fokus var att hitta de bästa lösningarna för att öka tillgängligheten i byggnaderna.
Inventeringarna fortsatte vidare hos bostadsrättsföreningar och enskilda fastighetsägare. Även där
träffade vi på många engagerade personer som var intresserade av att veta mer och tyckte det var
väldigt bra att inventeringen genomfördes.

TIBB som verktyg
TIBB är ett webbverktyg som är framtaget av Hjälpmedelsinstitutet tillsammans med det
allmännyttiga bostadsbolaget SABO samt ett antal privata fastighetsägare. I TIBBs
besiktningsprotokoll och databas dokumenteras och registreras tillgänglighetsstatusen i fastigheter,
byggnader och entréer. TIBB är uppbyggt av fördefinierade kriterier. Beroende på hur väl entrén
uppfyller dessa kriterier hamnar den på en tillgänglighetsnivå mellan 0 och 5. De olika nivåerna utgår
från olika nivåer av tillgänglighet.
•

•
•

•
•

Tillgänglighetsnivå 1 Entréer med denna nivå ska fungera för personer som kan gå i trappor
och inte använder gånghjälpmedel men som kan ha balanssvårigheter eller personer med
nedsatt syn.
Tillgänglighetsnivå 2 fungerar för personer som kan gå i trappor, men som använder rollator
och kan ta denna uppför max tre trappsteg.
Tillgänglighetsnivå 3 entrén fungerar för personer som kan gå i trappor och som använder
rollator men som inte kan ta den uppför trappsteg och behöver ta med rollator in genom
entrén.
Tillgänglighetsnivå 4 innebär att entrén fungerar för personer som inte kan gå i trappor och
som använder rollator eller rullstol.
Tillgänglighetsnivå 5 innebär att entrén fungerar för personer som inte kan gå i trappor och
som använder rollator eller rullstol och måste ha med dem hela vägen in i bostaden.

TIBBs inventeringsprotokoll finns bifogat i bilaga 3.
Kommunen har under arbetets gång följt TIBBs protokoll och främst fokuserat på entréns
tillgänglighet men även tittat på gemensamhetsutrymmen som tvättstugor och förrådsutrymmen.
När inventeringen genomförts i en byggnad har fastighetsägaren eller motsvarande fått en
sammanställning som visar resultatet av tillgänglighetsinventeringen. Tillsammans med resultatet
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redovisades även de åtgärder som kan utföras för att entrén ska hamna på en högre
tillgänglighetsnivå. För att underlätta för fastighetsägaren att ytterligare förstå vad de olika
tillgänglighetsnivåerna kräver skickades även handboken till TIBB med i sammanställningen. Utifrån
handboken fick fastighetsägarna ytterligare tips på åtgärder som kan vidtas för att öka byggnadernas
tillgänglighet. I det frågeformulär som skickades ut tillsammans med inventeringens resultat har
fastighetsägarna fått möjlighet att beskriva sin uppfattning av inventeringen och ge exempel på om
och hur man fortsättningsvis kommer att jobba med tillgänglighetsfrågor.
Utmaningar
TIBB har varit ett bra verktyg som inte bara ser till tillgängligheten för rörelsehindrade utan även för
de som har nedsatt syn- eller orienteringsförmåga. Under arbetes gång har ett par utmaningar
identifierats. Verktyget är något fyrkantigt och verkar främst ha tagits fram för ”vanliga” trapphus
och inte flerbostadshus med loftgångar där det bara finns utanpåliggande trappor och inget inbyggt
trapphus. Detta kan påverka resultatet i en mindre positiv riktning, på många orter runt om i
kommunen är loftgångshus vanliga, men då det inte går att fylla i alla delar av protokollet kan dessa
fastigheter inte komma upp i en högre nivå än 2. Trots den låga klassningen i inventeringen kan dessa
typer av byggnader och speciellt lägenheterna på bottenvåningen vara bättre
tillgänglighetsanpassade än vissa andra byggnader med högre betyg.

TIBB kan därmed ge en missvisande bild av resultatet. Två fastigheter kan uppfylla alla kriterier som
t.ex. 15 mm tröskel i entrén, ramp, tillräckligt stort vilplan för rollator och rullstol, hiss till alla plan
etc. men den ena fastigheten saknar kontrastmarkering av trappstegen och tilldelas då
tillgänglighetsnivå 0, medan fastigheten med kontrastmarkeringar hamnar på nivå 5. För en
rullstolsburen person är hiss och ramper det viktigaste, men det viktigaste för en person med
synnedsättningar är markering av trappstegen. En annan sak som är mycket viktig för många äldre
som inte orkar gå längre sträckor, är tillgången till sittplatser där man kan sitta och vila. Men det
påverkar inte TIBBs resultat alls.
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Resultat
Västerviks kommuns syfte med tillgänglighetsinventeringen har uppfyllts. En stor grupp, från olika
discipliner, har tagit del av denna inventering varav många av dessa är mycket glada över att få
möjlighet att lära sig mer kring tillgänglighetsfrågor.
Även att kommunen inte helt uppnått ett resultat på 100 % inventerade flerbostadshus har ändå en
hög andel av flerbostadsbeståndet gåtts igenom. 81,5 % av det totala flerbostadsbeståndet (1380
entréer) har sedan i oktober inventerats. Med tanke på kommunens förutsättningar är detta ett
väldigt bra resultat.
Utifrån resultatet av inventeringen kan vi dra en övergripande slutsats; majoriteten av de
inventerade entréerna hamnar på tillgänglighetsnivå 0. Det handlar om 838 entréer av det totalt
antal inventerade 1126. Av de inventerade fastigheterna är det endast 7 stycken som hamnar på den
högsta nivån. Om man jämför mellan nivåer, exklusive de som fått 0 är det flest entréer som ligger på
nivå 1 (14,1 %) följt av nivå 2 (6,8 %).
Om man gör en analys ort för ort kan man se att den orten med högsta andelen tillgängliga bostäder
utifrån det totala antalet inventerade flerbostadshus i orten är Gamleby. 14 % av Gamlebys
flerbostadsbestånd ligger på nivå 4, dvs. 20 stycken entréer av de 142 inventerade. I de mindre
kransorterna ligger närapå alla på nivå 0. I Västerviks stad är 800 entréer inventerade, även där ligger
lejonparten av de inventerade fastigheterna på nivå 0. Orsakerna till de låga nivåerna beror till stor
del på avsaknaden av kontrastmarkerade trappor. I vissa fall saknas även ledstänger. Resultatet kan
också förklaras av att gångvägars markbeläggning inte kan bedömas som fast och jämn.

En vanlig syn i trapphusen, ingen kontrastmarkering.
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Om man istället för att räkna antalet entréer ser till antal lägenheter som har blivit inventerade blir
resultatet 6673 stycken. Det totala antalet lägenheter i Västerviks kommun uppgår enligt SCB till
8834 stycken. Detta resultat blir dock lite missvisande eftersom vissa av de byggnader som enligt
skatteverket taxeras som flerbostadshus istället enligt Boverket ska räknas som radhus.

Tillgänglighetsnivå
0
1
2
3
4
5

Antal
entréer
838
159
77
18
27
7

74,4%
14,1%
6,8 %
1,6 %
2,4 %
0,6 %

1126

100,0%

Total

Andel

Det totala inventeringsresultatet

Västervik
Nivå
0
1
2
3
4
5

Antal Andel
598
74,8 %
126
15,8 %
55
6,9 %
10
1,3 %
5
0,6 %
6
0,8 %

Total

800 100,0 %

Västerviks inventeringsresultat

Ankarsrum
Nivå
Antal
0
67
1
2
2
4
3
0
4
1
5
0
Total

74

Gamleby
Nivå
0
1
2
3
4
5

Antal
106
6
6
3
20
1

Andel
74,6 %
4,2 %
4,2 %
2,1 %
14,1 %
0,7 %

Total

142

100,0 %

Gamlebys inventeringsresultat

Andel
90,5 %
2,7 %
5,4 %
0,0 %
1,4 %
0,0 %

Överum
Nivå
0
1
2
3
4
5

Antal
19
4
0
0
0
0

Andel
82,6 %
17,4 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

100,0 %

Total

23

100,0 %

Ankarsrums inventeringsresultat

Överums inventeringsresultat
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En av utgångspunkterna i arbetet med inventeringen har varit att den ska spegla hela kommunens
samansättning av flerbostadshus och inte bara centralortens. Denna utgångspunkt måste sägas vara
uppfylld i och med det resultat som nu är uppnått. Det bortfall som har uppstått beror delvis på de
fastighetsägare som inte har velat delta samt delvis på de som med tanke på tidsramen inte hunnits
med. Bortfallet är som störst i Västervik stad vilket kan förklaras med att det är där flest
flerbostadshus är belägna. På grund av den förstnämnda anledningen är det en av kransorterna som
vi inte fått någon representation av alls. Det har även varit vissa svårigheter med att komma i kontakt
med de många fastighetsägare som bara äger en eller ett fåtal fastigheter. Bortsett från den enskilda
ortens bortfall har vi fått representation från i stort sett alla övriga kransorter, dock i olika
omfattning.
Ett problem som identifierats i stora delar av kommunen under inventeringens gång är avsaknaden
av låsbara uppställningsplatser för rollatorer och rullstolar. På många håll har rollatorer och andra
hjälpmedel blivit anvisade att stå i entréplanet, trots den ökade brandrisken. I vissa fall har man dock
hittat fungerande lösningar genom att använda gamla soputrymmen eller cykel- och
barnvagnsförråd. På en del platser har man insett problemet och därför satt upp specifika låsbara
moduler för olika typer av gånghjälpmedel. Sett till inventeringens resultat kan även denna
problematik förklara att många entréer hamnar på en låg tillgänglighetsnivå eftersom det för att nå
nivå 2 krävs att någon typ av uppställningsplats finns.

Olika typer av uppställningsplatser för gånghjälpmedel.
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Sammantaget kan kommunen konstatera att inventeringen har upplevts som positiv bland de som
deltagit. I det frågeformulär som skickades ut till många av de deltagande fastighetsägarna och
bostadsrättsföreningarna svarade ca 85 % att de upplevde tillgänglighetsinventeringen som positiv.
Närmare 80 % tycker att de har fått mer information om tillgänglighetsaspekter samt över hälften ser
att de har haft nytta av och kommer att använda informationen från inventeringen inför framtiden.
Av ca 100 utskickade frågeformulär valde 40 stycken av de deltagande att besvara den.

Exempel på bra tillgänglighet; dörröppnare i entrén, hiss med dörröppnare samt kontrastmarkerade trappor.
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Information till kommuninvånarna
Möjligheterna som ett tillgängligt boende innebär, kan vara avgörande när man söker en ny bostad.
Att höja boendekvalitén genom tillgänglighet är ett bra argument både för dem som redan bor i
kommunen och för dem som funderar på att flytta in.
Information om tillgänglighetsinventeringen av flerbostadshus har spridits genom brev till
fastighetsägare, info på kommunens hemsida samt artiklar i lokala tidningar. Den första kontakten
som togs med allmänheten var riktad till fastighetsägarna; privatpersoner så väl som bostadsföretag
och bostadsrättsföreningar. Då skickades ett infoblad samt en broschyr med utökad info kring
inventeringen, dess bakgrund och tidsschema ut. Därefter skrevs information ut på hemsidan och till
följd av det skrev de båda lokaltidningarna artiklar om tillgänglighetsinventeringen. För att nå ut till
fler fastighetsägare samt få en ytterligare möjlighet till en mer utförlig genomgång kring själva
inventeringen och dess betydelse i samhället presenterades projektet på Föreningen Fastighetsägare
i Västerviks stads frukostmöte. Dessa möten hålls ett par gånger per år och samlar många av stadens
fastighetsägare till gemensamma möten där även representanter från näringsliv och kommunen
medverkar för att öka möjligheterna till dialog. På detta möte presenterades hur inventeringen
genomförs samt dess syfte och målsättning. Tack vare detta möte upprättades ännu en kontakt med
stadens fastighetsägare som fick chansen att få en djupare information kring projektetet i helhet.
Projektet presenterades i ytterligare ett forum; Rådet för funktionshinderfrågor. Även där
presenterades syfte och målsättning med projektet samt genomförandeplan. Intresset var mycket
stort, tips och råd på olika fokusområden diskuterades flitigt. Det bestämdes även att en genomgång
och presentation av resultatet skulle ske under våren 2015.
De personer som deltagit i inventeringen har allt eftersom fått ta del av resultatet för sina respektive
fastigheter genom rapporter och protokoll. I de fall de har önskat har kommunen bistått med
information och tips rörande olika tillgänglighetsaspekter.
Det slutgiltiga resultatet presenteras överskådligt för kommuninnevånarna genom en kartapplikation
på webben där man tydligt kan välja att visa vilka fastigheter som har bl.a. hiss, kontrastmarkerade
trappor samt tillgänglighetsnivå. De attribut vi valt ut att visa i kartapplikationen utgår från TIBBs
bedömningspunkter för de olika tillgänglighetsnivåerna.
Inventeringens resultat har presenterats för medlemmarna i föreningen Fastighetsägare i Västerviks
stad. En dialog fördes kring fastighetsägarnas upplevelser av inventeringen samt möjligheten för
uppföljning och uppdatering av information. Möjlighet att informera om ändrade förhållanden i
fastigheter kommer att finnas på hemsidan, i samband med kartapplikationen. Ändringar kommer att
ske i underlagsmaterialet för applikationen med jämna mellanrum för att på så sätt kunna ge
kommuninnevånarna uppdaterad information kring hur tillgängligt flerbostadsbeståndet är.
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Ekonomisk sammanställning
Kostnadsslag SEK
Personalkostnader inventering,
sammanställning, redovisning

Budget

Utfall

325 000

Samordning

50 000

Resor och kontakter med
fastighetsägare

50 000

Datorprogram, mjukvara TIBB

15 000

Information och allmänna möten
Totalt

40 000
480 000

Återstår

Kommentar

Projektanställningar. En 100 %
samt en 40 %.
Övriga personalkostnader
85 250
inom kommunen
Inventeringsresor inom
5 769
kommunen

323 268

Inventeringsverktyg,
hjälpmedel mm.
0 Ingår i samordning och Resor

29 822

444 110
35 890
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Bilagor
Bilaga 1 – Artikel om tillgänglighetsinventeringen från Västerviks-Tidningen
Bilaga 2 – Informationsmaterial från kommunens hemsida
Bilaga 3 – Inventeringsprotokoll från TIBB
Bilaga 4 – Västerviks kommuns policy för funktionshinderfrågor
Bilaga 5 – Redovisningsprotokoll från kommunens beslutande instans.
Bilaga 6 – Underlag som styrker den ekonomiska sammanställningen (utdrag ur kommunens
redovisning).
Bilaga 7 – Intyg från stödmottagarens revisor om den ekonomiska redovisningens tillförlitlighet.
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Bilaga 1
Artikel i Västerviks-Tidningen 2014-11-19
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Bilaga 2
Information som finns på www.vastervik.se
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Bilaga 3
TIBBs inventeringsprotokoll
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Bilaga 4
Västerviks kommuns policy för funktionshinderfrågor
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Bilaga 5
Redovisningsprotokoll från kommunens beslutande instans.

24

Bilaga 6
Underlag som styrker den ekonomiska sammanställningen.
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Bilaga 7
Intyg från stödmottagarens revisor om den ekonomiska redovisningens tillförlitlighet.
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