
Årsredovisning 2020 Visingsörådet

Styrelsen
Styrelsen för Visingsörådet avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret
2020-01-01 - 2020-12-31

Styrelsens sammansättning
- Bengt Svensson Ordförande
- Mie Lagehäll Vice ordförande/kassör
- Kjell Augustsson Ledamot
- Ingegerd Wetterlind Ledamot
- Patrik Svensk Ledamot
- Lena Moberg Ledamot
- Gungerd Johnsson Ledamot/vice kassör 
- Karin Wisborg Sekreterare

Möten och information
Trots ett mycket märkligt år med många negativa konsekvenser, p.g.a pandemin, så 
har styrelsen kunnat hålla igång arbetet. Vi har haft sju protokollförda möten under 
året. Två fysiska och övriga via telefon och video. Utöver dessa arbetar vi också i 
mindre grupper/utskott t.ex. skolgruppen, boendegruppen samt besöksgruppen. 
Dessa grupper har samtidigt ett lokalt ansvar i samma ärenden. Vi deltar också i 
lokala grupper som t.ex. Kommundelsutveckling, Trafikantrådet, Kulturrådet m.fl. 
Protokoll och rapporter från våra möten finns på Visingsörådets hemsida, 
anslagstavlan vid Coop samt i en pärm på biblioteket. Visingsörådet är medlemmar i 
Skärgårdarnas Riksförbund, Hela Sverige Ska Leva och delägare i Gränna 
Hamnbolag. Visingsö Näringslivsförening har en adjungerad plats i rådet.

Vår Vision är att
”invånarna kan verka och bo på en plats där den moderna landsbygden utvecklas 
positivt. Man har en stark vilja att kunna fortsätta vara bosatt på Visingsö. 
Möjligheterna att flytta in är goda. Alla invånare känner delaktighet och har en 
gemensam strävan att göra det bästa för Visingsö. Alla har möjlighet att delta i 
utvecklingsarbetet genom lättillgänglig information och har därför möjlighet att 
påverka frågornas inriktning”

Uppföljning av de målsättningar och aktiviteter som beslutades av stämman 
2020

*Visingsöborna känner väl till Visingsörådet och de ärenden rådet arbetar med.



Vi använder det digitala systemet genom att sprida information via Facebook och vår 
hemsida. Protokoll finns även på biblioteket och på anslagstavla vid Coop. Vi 
annonserar i Visingsöbladet varje månad. Vi har ca 376 följare på Facebook.
*Vi har verkat för en positiv befolkningsutveckling 
Vi har löpande dialog med Junehem, Näringslivsföreningarna i Gränna och Visingsö, 
flera nämnder inom Jönköpings kommun samt kommundelsutveckling. Vi bevakar 
också frågan via Landsbygdsnätverket, Hela Sverige Ska Leva och Skärgårdarnas 
Riksförbund. Under året har vi i samarbete med SPF seniorerna genomfört en enkät 
för att få veta intresset att flytta till ett s.k. Trygghetsboende. 40 % av öns befolkning 
över 65 år svarade på våra frågor. Samtliga kan på sikt tänka sig en sådant boende. 
Hela enkäten har presenterats för JUNEHEM.
*Vi har genomfört beslutad informations- och mötesplan samt tät kontakt med 
Jönköpings kommun
Planen genomförd! Sju styrelsemöten i Visingsörådet. Ett möte med föreningsledare 
och byamän. Representerade på samtliga möten med Trafikantrådet, 
Vätternvårdsförbundet och Skärgårdarnas Riksförbund samt Gränna Hamnbolag.
Digitalt möte med Skärgårdarnas Riksförbunds styrelse. Möte med Junehems 
styrelse. Uppstart Visingsö Hamnråd, tillsammans med 15 stycken intressenter 
verksamma i hamnområdet. Etablerat kontaktnät med politiker och tjänstemän inom 
Jönköpings kommun.
*Vi har deltagit i Trafikantrådets utvecklingsarbete med Visingsöleden och Öa-
svängen. 
Trafikantrådet har haft ett digitalt möte under året. Här diskuteras biljettsystem, 
bokningssystem samt taxor för Visingsöleden. Ett boknings- och betalsystem kom 
igång under året. Det betyder att man både bokar och betalar för en viss tur via 
internet. Visingsörådet har också, främst under juli – augusti arbetat med covidfrågor 
som berör resenärer med färjorna. Bl.a. initierade vi förtur för arbetspendlare. Vi har 
också arbetat med samordning mellan Visingsötrafiken och JLT då vissa turer inte är 
synkroniserade.
*Visingsö Hamnområde ska bli södra Vätterns bästa. Vi etablerar ett hamnråd.
Visingsörådet bjöd in samtliga föreningar och företag som är verksamma i 
hamnområdet tillsammans med Jönköpings kommun Gata/park. Därmed var 
Visingsö hamnråd bildat. Syfte med rådet är att i samverkan rusta upp samtliga 
hamnanläggningar så de blir södra Vätterns mest säkra och attraktiva hamnområde 
både för nyttotrafik och fritidsbåtar. Vi arbetar också för en modern utrustad 
gästhamn. I vår vision ingår även en säker och funktionell infrastruktur i 
hamnområdet.

*Visingsörådets ledamöter deltar i olika arbetsgrupper som stödjer vår vision
Visingsörådets ledamöter deltar i en rad olika arbetsgrupper på olika nivåer. 
Lokalt/regionalt är det främst Trafikantrådet, Kommundelsutveckling, Hamnrådet, 
Grevskapet i samverkan, Kultur- och naturupplevelser samt Visingsö 
Näringslivsförening. På nationell nivå och då främst via Skärgårdarnas Riksförbund 
deltar vi i Boendegruppen, Skolgruppen, Blåljusgruppen, Besöksgruppen samt Miljö 
& Energi gruppen. Dessa grupper arbetar också med lokala Visingsöärenden. Vi 
deltar även i grupper som anordnas av Hela Sverige Ska Leva, Vättern-
vårdsförbundet samt Gränna Hamnbolag.



Pågående och avslutade aktiviteter utöver vår verksamhetsplan
*Äldreomsorgen Visingsö. Den här frågan tog mycket stor plats i Visingsörådets 
arbete 2019. Efter vårt ”stormöte” i oktober 2019 så har det pågått arbete i mindre 
grupper där vi bl.a. diskuterat olika driftsformer för Annero. Bl.a. IOP, som betyder 
idéburet offentligt partnerskap där en externt partner ansvarar för kök och matsal. Vi 
har också haft uppe Biståndsbedömt Trygghetsboende för diskussion. Vår 
bedömning är att verksamheten har gått bra under året både för hemtjänsten och 
Annero äldreboende. Strax innan jul fick vi ett mycket trevligt besked från Jönköpings 
kommun. Avtalet med Junehem förlängs i tre år. Annero äldreboende drivs vidare 
som tidigare med ca 7 platser plus korttidsplats. Junehem kommer att renovera och 
bygga om den södra delen av fastigheten så att de blir ca 7 lägenheter inom 
konceptet Trygghetsboende. Det här ärendet har pågått sedan oktober 2018, d.v.s. 
ca två år. Från rådets sida är vi mycket nöjda med uppnått resultat då det 
sammanfaller i stort sett med det förslag vi lämnade in till kommunen våren 2019. Vi 
vill också ge personalen inom äldreomsorgen en stor eloge för deras insatser.

Resultaträkning 2020 2019
Intäkter
Kommunala bidrag 15 000 15 000
Övriga bidrag   5 000   5 000
Summa intäkter 20 000 20 000
Kostnader
Verksamhetskostnader          0    2 906
Förbrukningsmaterial                              379      858
Annonsering   1 772   3 805
Representation/uppvakning   1 459   2 078
Sammanträden   7 748 12 395
Redovisningstjänster   1 188   1 188
IT Tjänster      645     501
Bankkostnader      759     753
Kurser & konferenser           0            0
Medlemsavgifter      770            0
Köpta tjänster          0  1 500
Reseersättningar      222  2 368
Summa kostnader                         14 942                        28 353
Årets resultat                           5 058                        - 8 353

Balansräkning 2020-12-31 2019-12-31
Tillgångar
Kassa/bank   14 608,00   9 550,00
Summa tillgångar 14 608,00   9 550,00
Eget kapital
Eget kapital                    9 550,24 17 903,00
Årets resultat                         5 058,00                         - 8 353,00 
Summa eget kapital 14 608,24   9 550,00

Visingsö den 31 december 2020



Bengt Svensson Mie Lagehäll          Kjell Augustsson
Ordförande Vice ordförande/kassör          Ledamot

Karin Wisborg Patrik Svensk                  Ingegerd Wetterlind
Sekreterare Ledamot          Ledamot

      Lena Moberg                              Gungerd Johnsson
               Ledamot                                    Ledamot/kassör


