
 

 
 

 
 

Kallelse Sida 

1(1) 

Datum 

2019-02-13 

 

Kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktiges sammanträde 

Tid: måndagen den 25 februari 2019 kl. 18:00 

Plats: Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby 

 

 

 Upprop 

1.  Val av protokolljusterare 2019 

 

Informationsärenden 

2.  Meddelanden 2019 till Kommunfullmäktige 

3.  Allmänhetens frågestund i fullmäktige 2019 

4.  Ledamöternas frågestund i fullmäktige 2019 

5.  Information från revisorerna till fullmäktige 2019 

6.  Information om Region Kalmar län 

 

Ärenden för avgörande 

7.  Detaljplan för antagande av kf för del av Vimmerby 3:3 kv Konvaljen 

Förslag till beslut: 

Anta detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Konvaljen. 

8.  Detaljplan för antagande av kf för del av Vimmerby 3:3 kv Graniten 

Förslag till beslut: 

Anta detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Graniten 

9.  Detaljplan för antagande av kf för del av Vimmerby 3:3 kv Vendledal 2 

Förslag till beslut: 

Anta detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Vendledal 2 

10.  Taxa för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn och prövning enligt ny lag om tobak 

Förslag till beslut: 
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Anta föreliggande förslag till taxa för tillsyn och prövning enligt lagen om tobak och liknande 

produkter. 

11.  Reglemente för socialnämnden från 2019-01-01 

Förslag till beslut: 

Fastställa föreliggande Reglemente för socialnämnden från 2019-01-01. 

12.  Överföring av skolhälsovårdsjournal till annan huvudman  

Förslag till beslut: 

Skolhälsojournaler för elever i Vimmerby kommun, som byter skola i annan kommun, får överföras 

till den mottagande kommunens skolhälsovård efter vårdnadshavarens/myndig elevs medgivande. 

13.  Motion om ny utredning för utveckling av biogasverksamheten i Vimmerby 

Förslag till beslut: 

Avslå motionen, då förutsättningarna för utveckling av biogasverksamheten i den riktning som 

motionen föreslår i dagsläget saknas, och då kommunen avser att utveckla biogasen enligt Letter of 

Intent med privata aktörer. 

14.  Motion om inrättande av sprinklersystem 

Förslag till beslut: 

Avslå motionen om inrättande av sprinklersystem. 

Yrkanden: 

Emil Larsson (SD) yrkar bifall på motionen. 

Reservationer: 

Emil Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

15.  Motion om insyn vid beredning för motionärer 

Förslag till beslut: 

Avslå motionen om insyn vid beredning för motionärer. 

16.  Motion - Hyggesfritt skogsbruk i Vimmerby kommun 

Förslag till beslut: 

Anse motionen Hyggesfritt skogsbruk i Vimmerby kommun besvarad. 

17.  Begäran om entledigande från Claes Wetterström (M) avs uppdraget som ledamot i fullmäktige 

Sedvanligt beslut: 

Entlediga Claes Wetterström (M) från uppdraget som ledamot i fullmäktige och överlämna ärendet till 

Länsstyrelsen i Kalmar län för ny sammanräkning för att utse ny ledamot. 
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18.  Begäran om entledigande från Michael Svensson (S) avs uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige 

Sedvanligt beslut: 

Entlediga Michael Svensson (S) från uppdraget som ledamot i fullmäktige och överlämna ärendet till 

Länsstyrelsen i Kalmar län för ny sammanräkning för att utse ny ledamot. 

19.  Begäran om entledigande från Bo Lennstam (C) avs uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 

Sedvanligt beslut: 

Entlediga Bo Lennstam (C) från uppdraget som ledamot i fullmäktige och överlämna ärendet till 

Länsstyrelsen i Kalmar län för ny sammanräkning för att utse ny ledamot. 

 

Ärenden för beredning 

20.  Medborgarförslag - Funderingar omkring trafikeländet i Vimmerby 

21.  Inkommande handlingar 

 

 

 

 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunens webbplats www.vimmerby.se under fliken 
"Kommun och politik". 
 
Protokollet justeras den 4 mars på administrativa avdelningen, Stadshuset, Vimmerby. 
 
Nästa sammanträde: 2019-03-25 kl 18.00 
 
Vimmerby den 2019-02-13 

 

Leif Larsson 

Ordförande 

 

 

 

Jenny Andersson 

Kommunsekreterare 

 

 
 

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

mail till kommunens huvudbrevlåda: kommun@vimmerby.se 

Kontakta även din gruppledare 

 

Vid frågor kontakta: 

Administratör Liselott Frejd: 0492/ 76 90 18 

Kommunsekreterare: 0492/ 76 90 06 

 

mailto:kommun@vimmerby.se
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VÄLKOMMEN TILL  

Demokratidagen 2019 
Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till Demokratidagen 2019, mötesplatsen för 

alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog.  

Här möter du representanter från SKL:s politiska ledning, kultur- och demokratiminister 

Amanda Lind, Elin Wihlborg professor statsvetenskap vid Linköpings universitet, Hans 

Abrahamsson docent i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet, SKL:s 

chefsekonom Annika Wallenskog, Peter Örn ordförande regeringens demokratikommitté 

och andra intressanta föreläsare. 

Utöver föreläsningar i plenum kan du välja två av fjorton olika parallella seminarier på 

teman som demokratiutveckling, medborgardialog, politiskt ledarskap, revison m.m.  

 

Varmt välkommen! 

 

 

Tid och plats: Kl. 10–16, den 3 april 2019 (registrering och kaffe från kl. 09.00) 

Clarion Sign Stockholm, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm. 

Vägbeskrivning 

Kostnad: 2 700 kronor inklusive lunch, kaffe och dokumentation. Anmälan är bindande men kan 

överlåtas till annan person. Faktura skickas ca 14 dagar efter konferensens 

genomförande. 

Anmälan: Anmäl dig senast den 25 mars på denna anmälningslänk eller via skl.se/demokratidagen  

Information: För praktisk information kring anmälan kontakta Konstella 08-452 72 86, 

konferens@konstella.se 

Frågor om konferensens innehåll besvaras av Martin Lidhamn 08-452 76 66,  
martin.lidhamn@skl.se  

  

   

 

 

 

https://www.google.se/maps/dir/Stockholms+Centralstation,+Centralplan,+Stockholm/Clarion+Hotel+Sign,+%C3%96stra+J%C3%A4rnv%C3%A4gsgatan,+Stockholm/@59.3320952,18.0526576,16z/data=!4m24!4m23!1m15!1m1!1s0x465f9d60f602f26d:0x97c553dab672ba3d!2m2!1d18.0579323!2d59.3306685!3m4!1m2!1d18.0578002!2d59.3321496!3s0x465f9d60eb08327f:0x6cdccdd0beb6ee46!3m4!1m2!1d18.056835!2d59.3332805!3s0x465f9d60d776115b:0x3129bf371c520538!1m5!1m1!1s0x465f9d614d0db873:0xb3d28095f2bf6f28!2m2!1d18.0530906!2d59.3347805!3e2
http://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=13915&CLEAR=yes&REGLINENO=1&REGLINEID=71852&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1
https://skl.se/demokratidagen
mailto:Konferens@konstella.se
mailto:Konferens@konstella.se
mailto:martin.lidhamn@skl.se
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PROGRAM 

09.00–10.00  Kaffe, registrering och mingel 

10.00–10.15  Demokratidagen 2019 öppnas 

Politisk företrädare SKL 

 10.15–10.45  Regeringens demokratipolitiska arbete 

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind 

10.45–11.30 Från global till lokal nivå 

  Lena Langlet och Jerker Stattin  

11.30–12.30  Parallella seminarier A – G (välj ett seminarium) 

12.30–13.30  Lunch 

13.30–14.30 Parallella seminarium H – N (välj ett seminarium) 

 Fika 

14.50– 15.00  Demokratin 100 år 

Peter Örn, ordförande regeringens demokratikommitté 

15.00– 16.00 Hur kan vi möta ekologiska, sociala och ekonomiska samhällsutmaningar? 
 Elin Wihlborg, professor statsvetenskap, Linköpings universitet 
 Hans Abrahamsson, docent i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet 
 Annika Wallenskog, SKL:s chefsekonom 
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Seminariepass 1, kl. 11.30 − 12.30  

A. Samarbete med civilsamhället ur styrperspektiv 

Seminariet tar upp hur kommuner och regioner kan utveckla styrsystem för samarbete med civilsamhällets 
organisationer i deras roll som röstbärare och välfärdsutförare.  

Medverkande: Nils Munthe och Lena Langlet SKL 

Seminariet är ett föredrag. 

 

B. Medborgarbudget en utblick mot Storbritannien 
Medborgarbudget gör det möjligt för medborgare att komma med förslag på utveckling och att delta i 
prioritering av förslag genom att rösta. Här får vi ta del av det senaste från utvecklingen av medborgarbudget 
i Storbritannien. Jez Hall är direktör på organisationen PB (Participatory Budgeting) Partners där han leder 
team av experter inom medborgarbudget. Vi får ta del av såväl erfarenheter som den pågående utvecklingen 
av medborgarbudget på lokal nivå i Storbritannien.   

Medverkande: Jez Hall, PB Partners UK, Malin Svanberg och Anders Nordh SKL                   

Seminariet är ett föredrag med möjlighet till frågor. Seminariet hålls på engelska och tolkas till svenska.  

 

C. Det politiska landskapet efter valet 2018 

Hur gick det efter valet 2018? Vilka styr och med vilka? Om ett politiskt landskap där traditionella block inte 
längre är självklara. Hur blir styren beslutsmässiga och vilka intressen måste de styrande hantera främst? 
Vilken kunskap har väljarna om vilka som styr i kommuner och regioner? 

Medverkande: Henrik Ekengren Oscarsson, professor statsvetenskap Göteborgs universitet, Martin Lidhamn 
och Björn Kullander SKL 

Seminariet är ett föredrag  

 

D. Roller och ansvar när förtroendevalda utsätts för hot och hat  

SKL arbetar för att förebygga och stärka förtroendevaldas möjlighet att verka i sitt demokratiska uppdrag. Det 
är viktigt att tydliggöra roller och ansvar för att trygga de förtroendevaldas uppdrag. Lyssna på Carina 
Sammeli som berättar om sina upplevelser av att möta hot och hat samt behovet av stöd för de 
förtroendevalda. 
Hur kan olika behov mötas jämställt och jämlikt – utifrån att hot och hat uttrycks olika? Vi ser ett par exempel 
på film och har gruppdialoger om hur det lokala arbetet kan stärka de förtroendevaldas möjlighet att verka i 
deras demokratiska uppdrag. 

Medverkande: Carina Sammeli fd förtroendevald i Luleå kommun och Anna-Lena Pogulis SKL. 

Seminariet är ett föredrag med inslag av gruppdialoger 

 

E. Fullmäktige och revisonen 
Revisionens uppdrag är att granska styrelse och nämnders verksamhet och ansvarstagande. Granskningen 
kan i hög utsträckning bistå fullmäktige i deras uppdrag att följa upp och kontrollera organisationen. Hur kan 
samspelet mellan fullmäktige och revisionen fungera? Seminariet klargör revisionens uppdrag och ger 
exempel på hur dialog och samarbete kan utvecklas. Under seminariet ges möjlighet till diskussioner.  

Medverkande: Lotta Ricklander och Anna Eklöf SKL 

Seminariet är ett panelsamtal  

 

F. Den gyllene zonen 

En arbetsfördelning om vem som ska göra vad och hur samarbetet ska fungera i ledningen är central för att 
skapa genomslag och resultat av politiken. Ett samarbete som utgår från visionen, utmaningar och mål, samt 
att skapa utrymme för den dagliga verksamheten. Välkommen till ett samtal om att styra och leda tillsammans 
för att skapa genomslag och resultat av politiken, med styrelseordföranden och direktörer. 

Medverkande: Kommunstyrelseordföranden och kommundirektörer samt Helena Linde förbundsjurist och 
Lena Lindgren SKL 

Seminariet är ett panelsamtal 

 

G. Vänner och bekanta eller nepotism och favorisering – en workshop om vänskapskorruption och 
jäv 

Som förtroendevald eller anställd inom det offentliga så förvaltar man ett förtroende från allmänheten. Ett 
förtroende som om det missbrukas ger upphov till minskad tillit för det demokratiska systemet. Men vad är då 
viktigt att tänka på i sitt uppdrag eller sin dagliga verksamhet och vad säger lagstiftningen kring 
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vänskapskorruption och jäv? Under denna workshop diskuterar vi med hjälp av filmer och olika rättsfall kring 
den ibland svåra gränsdragningen för jäv och otillbörliga relationer.  

Medverkande: Cecilia Berglin och Ann-Sofi Agnevik SKL  

Seminariet genomförs som en work shop. 

 

Seminariepass 2, kl. 13.30 − 14.30 

H. Medborgardialog för Agenda 2030 

Hur kan kommuner och regioner involvera medborgarna i arbetet med att nå målen i Agenda 2030? Hur kan 
kommuner och regioner medvetandegöra, inspirera till gemensamt ansvarstagande och verka för 
beteendeförändringar?  

Medverkande Lena Langlet och Malin Svanberg SKL 

Seminariet genomförs som en workshop. 

 

I. En komplex samhällsfråga? - Vad är det och varför behövs medborgardialog för att hantera dom! 

Freds- och utvecklingsforskaren Hans Abrahamsson berättar om hur forskningen definierar en komplex 
samhällsfråga. Han beskriver också hur samhället har förändrats och vi nu har fler komplexa frågor än 
tidigare. Det ställer krav på att vi inom offentlig sektor involverar fler för att hantera de komplexa 
samhällsproblemen. 

Medverkande: Hans Abrahamsson docent i fred- och utvecklingsforskning Göteborgs universitet, Nils Munthe 
SKL 

Seminariet är ett föredrag  

  

J. Valets genomförande – lärdomar och nyheter 

Vilka lärdomar tar vi med oss från valet 2018? Vilka slutsatser drar Valmyndigheten? Vad innebär 
förändringarna i vallagen inför valet till Europavalsparlamentet 2019? Hur kan kravet på avskärmning av 
valsedlar hanteras så att valhemligheten säkras? SKL, Valmyndigheten och flera andra aktörer efterfrågar en 
utredning för att se över hela valsedelsystemet. Vad kan ett sådant system innebära? 

Medverkande: Anna Nyqvist kanslichef Valmyndigheten, kommunexempel, Martin Lidhamn och Björn 
Kullander SKL 

Seminariet är ett föredrag  

 

K. Tillit ett förhållningssätt 

Tillitsdelegationen lade i juni 2018 fram sitt huvudbetänkande ”Med tillit växer handlingsutrymmet (2018:47). 
Huvudbetänkande tar sin utgångspunkt i sju principer för tillitsbaserad styrning med ett tydligt fokus på tillit 
mellan chef och medarbetare. Men det räcker inte. Det handlar också om att  skapa tillit mellan medarbetare 
och medarbetare. Och inte minst mellan brukare och oss som arbetar inom välfärdssektorn. Mellan 
medborgare och kommunen/regionen som samhällsbyggare och kommunen/regionen som demokratins 
företrädare. Hur bygger vi en styrning som stödjer detta? Inte minst i tider då tilliten till demokratin och det 
demokratiska systemet ifrågasätts och nuvarande sätt att styra och leda mer har fokus på serviceaktörrollen. 

Intresset för att utveckla en styrning som präglas av tillit är stort, men vad kan det konkret innebära? Vad 
krävs för att skapa tillit?  Och vad händer när tilliten brister?  

Medverkande: Christine Feuk SKL 

Seminariet är ett föredrag 

 

L. Hur skapar vi hållbara institutioner? 

Grundläggande för en robust och hållbar demokrati är att medborgarna upplever att verksamma inom det 
offentliga verkar på deras uppdrag. Detta kräver inte bara att det demokratiska systemet är rättvist utan också 
att vi har institutioner som agerar rättssäkert och opartiskt. Trots att Sverige institutioner håller en hög kvalité 
så har flera fall av korruption, fusk och oegentligheter uppdagats under de senaste åren. Hur kan vi stärka 
våra organisationer som motstår mutor, bidragsbrott, oseriösa leverantörer m.m?  

Medverkande: Cecilia Berglin och Lotta Ricklander SKL 

Seminariet är ett föredrag 

 

M. Alla talar om förändring och digitalisering! 

Det politiska ledarskapet har en central betydelse för välfärden och demokratin genom att  styra och leda 
stora organisationer med krav på effektivitet, förnyelse och demokratiska processer. Idag handlar det till stor 
del om att vara rustade att leda i förändring och driva en effektiv verksamhet med en stark medborgerlig 
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förankring. Vi bjuder på ett samtal med toppolitiker om att leda samhällsutveckling och vad fokus ska ligga 
vad gäller utmaningar, digitalt ledarskap och att leda komplexa organisationer. 

Medverkande: Anna Hed (C) kommunstyrelsens ordförande i Mora och ytterligare två ledande 
förtroendevalda samt Lena Lindgren och Anders Nordh SKL  

Seminariet är ett panelsamtal 

 

N. Att analysera mänskliga rättigheter – det görs bäst tillsammans 

Hur kan vi förstå tillgången till mänskliga rättigheter i kommunen eller regionen? I många fall bidrar inte siffror 
och statistik med svar – de ställer ytterligare frågor. SKL bedriver tillsammans flera kommuner ett utforskande 
arbete för att vidareutveckla det systematiska arbetet för mänskliga rättigheter. Bland annat presenterar 
Västra Götalandsregionen sin nya vägledning för människorättsbaserat arbete.  

Medverkande: Företrädare från Västra Götalandsregionen, Cecilia Ramqvist SKL 

Seminariet är ett föredrag  

 



Från: Sveriges Kommuner och Landsting <Utskick@skl.se> 
Skickat: den 11 februari 2019 15:23 
Ämne: Reviderad version - Inbjudan - Demokratidagen 2019 den 3 april i 

Stockholm 
Bifogade filer: Följebrev Demokratidagen 2019.pdf; Inbjudan och program till 
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Hej, 
 
vi skickade tidigare idag ut en inbjudan till Demokratidagen 2019, tyvärr stod det på ett par 
ställen felaktigt att den anordnas den 2 april, rätt datum är den 3 april. Vi ber om ursäkt för 
vår miss, här kommer en reviderad version. 
  
Med vänliga hälsningar 

Sveriges Kommuner och Landsting 
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Demokratidagen 2019 

Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till Demokratidagen 2019, den  

3 april på Clarion Sign Stockholm. 

Demokratidagen har sedan starten 2002 blivit en allt viktigare mötesplats för förtroen-

devalda och tjänstemän med ansvar och intresse för demokratifrågor och medborgar-

dialog i kommuner, landsting och regioner. 

Ifjol hade vi över 300 deltagare från kommuner, landsting och regioner i hela landet 

varav majoriteten var förtroendevalda. 

Under dagen möter du möter du kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Elin 

Wihlborg professor statsvetenskap vid Linköpings universitet, Hans Abrahamsson do-

cent i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet, SKL:s chefsekonom 

Annika Wallenskog, Peter Örn ordförande regeringens demokratikommitté och andra 

intressanta föreläsare.  

Utöver föreläsningar i plenum finns seminarier på teman som medborgardialog, 

demokratiutveckling, politiskt ledarskap, revision m.m.  

Varmt välkomna! 

Sveriges Kommuner och Landsting 

 

Lena Micko 

Ordförande 
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Kommunens revisorer

Kommunstyrelsen
Kommunfullmiiktiges presidium

Granskning av kommunens internationella arbete

PA uppdrag av revisorema i kommunen har PwC, Kommunal sektor genomftirt en
granskning av ovanstAende.

Vi har den 1 februari 2019 beslutat att tiverliimna rapporten till kommunstyrelsen, samt
ftir kiinnedom till kommunfullmAktiges presidium. Vi instiimmer till fullo i den revis-
ionella beddmningen som beskrivs i rapporten.

Vi bedtimer att kommunstyrelsen inte s2ikerstliller att det intemationella arbetet bedrivs
iindamilsenligt och pi ett ekonomiskt tillfredsstiillande siitt. Vi grundar v6r bedrimning
pi att kommunstyrelsen endast delvis har en lindamilsenlig organisation ftir det internat-
ionella arbetet och att det endast delvis finns iindamilsenliga riktlinjer ltir hur arbetet
ska bedrivas pd respektive ftirvaltning. Vidare sker ingen ledning och samordning av
arbetet frin kommunstyrelsen och nigon systematisk uppftiljning av verksamhet eller
ekonomi gdrs inte.

Vi dnskar svar av kommunstyrelsen senast den 3 1 mars 20 l9 dar kommunstyrelsen re-
dogcir ftir vad de t?inker vidta ftir atgarder med anledning av rapporten.

Kommunfullmiiktiges presidium flr ta stiillning till om rapporten skall biliiggas kom-
munfu llmiiktiges handlingar.

Fdr kommunens revisorer

Vimmerby kommun

//t/,,--
Ulf Svensson
ordltilande



www.pwc.se 
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Sammanfattning och revisionell 
bedömning 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vimmerby kommun granskat 

kommunens internationella arbete. Granskningen syftar till att besvara följande 

revisionsfråga:  

 Säkerställer kommunstyrelsen att det internationella arbetet bedrivs 

ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt? 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte säkerställer att det internationella arbetet bedrivs 

ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på 

att kommunstyrelsen endast delvis har en ändamålsenlig organisation för det 

internationella arbetet och att det endast delvis finns ändamålsenliga riktlinjer för hur 

arbetet ska bedrivas på respektive förvaltning. Vidare sker ingen ledning och samordning 

av arbetet från kommunstyrelsen och någon systematisk uppföljning av verksamhet eller 

ekonomi görs inte.  

Nedan utvecklar vi bedömningen för respektive kontrollmål. 

1.1. Bedömningar mot kontrollmål 
 

Kontrollmål Kommentar 

Har kommunstyrelsen en 

ändamålsenlig organisation 

för det internationella 

arbetet och finns en 

fungerande ledning och 

samordning? 

 

Delvis uppfyllt  

Vid tidpunkten för granskningen råder en 

oklarhet om vilket uppdrag som 

kommunstyrelseförvaltningen har vad gäller 

det internationella arbetet samt att någon 

samordning enligt strategins intentioner inte 

har bedrivits under år 2018. Vi anser att 

kommunstyrelsens samordningsroll behöver 

förtydligas och definieras i gällande 

styrdokument.  

 

Finns ändamålsenliga 

riktlinjer för hur arbetet ska 

bedrivas på respektive 

förvaltning? 

 

Delvis uppfyllt  

Den internationella strategin reglerar till delar 

arbetet, men riktlinjer saknas för hur arbetet 

ska bedrivas i praktiken samt följas upp och 

återrapporteras till kommunstyrelsen.  

 

Finns ändamålsenliga 

riktlinjer och rutiner för 

Ej uppfyllt 

Styrande dokumentation för representation 
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representation i samband 

med vänortsbesök och andra 

aktiviteter och efterlevs 

gällande regelverk? 

 

saknas i kommunen. Någon bedömning av 

efterlevnaden av gällande regelverk har därför 

ej kunnat göras. 

 

Har kommunstyrelsen en 

ändamålsenlig uppföljning 

av det internationella 

arbetet? 

 

Ej uppfyllt 

Det sker varken någon systematisk uppföljning 

av det internationella arbetets olika delar eller 

uppföljning av de mål och intentioner för 

arbetet som återfinns i strategin för Vimmerby 

kommuns internationella kontakter. 

 

Sker det en ekonomisk 

uppföljning av det 

internationella arbetet? 

 

Ej uppfyllt 

Vi konstaterar att ekonomisk uppföljning 

endast sker vad gäller ICLD-projekteten, men 

att det i övrigt inte sker någon ekonomisk 

uppföljning av det internationella arbetet.  

 

Genomförs 

utvärderingar av 

resultatet av det 

internationella 

arbetet? 

 

 

 

Ej uppfyllt 

Vi konstaterar att utvärderingar av resultatet 

av det internationella arbetet inte har 

genomförts. Enligt vår bedömning bör 

kommunstyrelsen inom ett visst 

återkommande intervall utvärdera pågående 

internationellt arbete utifrån de politiska 

målsättningar som beslutats om.  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Vimmerby kommun har olika former av internationella kontakter, dels genom 

vänortsförbindelser, dels samarbeten genom kommunala partnerskap med stöd från ICLD 

(Internationellt Centrum för Lokal Demokrati). 

Kommunfullmäktige har i § 172, 2016-06-27 fastställt en strategi för Vimmerby kommuns 

internationella kontakter. Av strategin framgår att Vimmerby kommun vill utveckla den 

kommunala verksamheten genom att ta hem kompetens via samarbete med andra länder. 

Samarbetet ska ske utifrån verksamhetens behov av utveckling och är en del av 

kommunens strategiska arbete. Vidare framgår att då Vimmerby kommun är en 

internationell besöksort ska kommunen som en naturlig del i det dagliga arbetet på alla 

förvaltningar eftersträva inslag av internationella kontakter. Kommunstyrelsen ansvarar 

för ledning och samordning kommunens internationella arbete.  

Revisorerna har utifrån en bedömning av risk och väsentlighet funnit det angeläget att 

granska kommunens internationella arbete. 

2.2. Syfte och revisionsfråga 
Granskningens syfte är att bedöma om kommunens internationella arbete bedrivs 

ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

 Säkerställer kommunstyrelsen att det internationella arbetet bedrivs 

ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt? 

2.3. Revisionskriterier 
Revisionskriterierna för denna granskning har hämtats ur följande: 

 Kommunstyrelsens reglemente 

 Strategi för Vimmerby kommuns internationella kontakter (KF § 172/2016) 

 

2.4. Kontrollmål 
Följande kontrollområden ingår i granskningen: 

 Har kommunstyrelsen en ändamålsenlig organisation för det internationella 

arbetet och finns en fungerande ledning och samordning? 

 Finns ändamålsenliga riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas på respektive 

förvaltning? 

 Finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för representation i samband med 

vänortsbesök och andra aktiviteter och efterlevs gällande regelverk? 

 Har kommunstyrelsen en ändamålsenlig uppföljning av det internationella 

arbetet? 
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 Sker det en ekonomisk uppföljning av det internationella arbetet? 

 Genomförs utvärderingar av resultatet av det internationella arbetet? 

 

2.5. Avgränsning och metod 
Granskningen avgränsas till kommunstyrelsens ledning och samordning av det 

internationella arbetet. Granskningen avser år 2018. 

Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentstudier. Intervjuer har 

genomförts med kommunstyrelsens ordförande, kommunchefen, utvecklingschefen, 

näringslivsstrategen och internationell- och regional samordnare på barn- och 

utbildningsförvaltningen. 

Dokumentstudierna har omfattat kommunstyrelsens reglemente, strategi för Vimmerby 

kommuns internationella kontakter, protokoll från kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen samt projektdokumentation avseende ICLD-projekt. 

Rapporten har sakgranskats av berörda tjänstemän. 
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3. Iakttagelser och bedömningar 

3.1. Har kommunstyrelsen en ändamålsenlig 
organisation för det internationella arbetet och 
finns en fungerande ledning och samordning? 

3.1.1. Iakttagelser 

3.1.1.1. Verksamhet och projekt 

Vimmerby kommuns internationella kontakter utgörs främst av vänortsförbindelser och 

samarbeten genom kommunala partnerskap med stöd från ICLD (Internationellt 

Centrum för Lokal Demokrati).  

Vänortssamarbeten 

Vid tidpunkten för granskningen har kommunen vänortssamarbeten med Kauhava i 

Finland, Rygge i Norge, Skaerbaek i Danmark och Thorlakshöfn på Island. 

Vänortssamarbetet går via Föreningen Norden, vilket innebär att kontakterna med 

vänorterna primärt sköts av föreningen och representanter för kommunen endast deltar 

på föreningens möten och vid vänortsutbyten. Vänortsutbyten sker vartannat år. Utöver 

de nordiska vänorterna har Vimmerby kommun sedan år 1994 ett samarbete med 

Joniskis i Litauen. För samarbetet med Joniskis finns en särskild styrgrupp utsedd av 

kommunstyrelsen och som utgörs av ordförandena i kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen. Ett flertal projekt har genomförts tillsammans med Joniskis och 

vänortsutbyten sker årligen. Enligt de intervjuade deltar Vimmerby kommun även i ett 

Östersjöprojekt som associerad partner. Syftet med Östersjöprojektet är ökat inflytande 

för ungdomar.  

 

Samarbeten genom kommunala partnerskap 

Vimmerby kommun driver ett ICLD-finansierat projekt tillsammans med Mukono i 

Uganda. År 2006 inledde Vimmerby kommun kontakter med Mukono med 

barnkonventionen och barns- och ungas rättigheter som grundpelare. Ett 

partnerskapsavtal ingicks år 2007 och fram till år 2013 har tre projekt genomförts med 

stöd av ICLD. Vid tidpunkten för granskningen pågår ett projekt som ska avslutas i juli år 

2020. Projektet består av två delprojekt; ”Projekt partnerskap” och ”Projekt Youth 

employment”.  

Inom ramen för ”Projekt partnerskap” har Vimmerby kommun och Mukono en 

gemensam styrgrupp för partnerskapet. I styrgruppen ingår för båda parterna företrädare 

för den politiska majoriteten och oppositionen samt ledande tjänstepersoner. Varje part 

har också utsett en samordnare som också ingår i styrgruppen. Styrgruppens 

huvudsakliga uppgift är att verka som en garant för en lokalpolitisk förankring, 

långsiktighet samt ledning och styrning av projektet. Projektet Youth employment syftar 

till att minska ungas utanförskap och öka möjligheten till sysselsättning.  
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Vimmerby Globträd 

Vimmerby kommun ingår i ”Globträdet” som är ett internationellt nätverk med syfte att 

genom goda demokratiska mötesplatser främja barn och ungdomars rättigheter i enlighet 

med de 54 artiklarna i Barnkonventionen. Globträdets målsättning är att arbeta 

internationellt, nationellt, regionalt och lokalt för att på så vis genomsyra hela miljön runt 

barn och ungdomar. Kommunen invigde sitt eget Globträd i maj 2006 och genomför 

årliga utbyten mellan ungdomar.  

 

Internationella skolprojekt 

Vimmerby kommun är sedan år 2016 projektägare för ett treårigt projekt tillsammans 

med de övriga fem kommunerna i norra Kalmar län. Projektet syftar till att utveckla 

arbetet med internationella frågor och samarbeten som ett strategiskt verktyg för 

utvecklingen av verksamheten i länets skolor - från förskola till vuxenutbildning. I skolans 

läroplaner, kursplaner, examensmål och ämnesplaner finns tydliga skrivningar om att 

skolan ska behandla internationella frågor i undervisningen. Vid tidpunkten för 

granskningen ska en ny projektansökan göras. 

 

3.1.1.2. Ansvar och organisation 

Av kommunstyrelsens reglemente (antaget av kommunfullmäktige i § 33, 2018-02-26) 

anges att kommunstyrelsen ansvarar för ledning och samordning av det internationella 

arbetet i kommunen. Från och med den 1 november 2018 svarar utvecklingsavdelningen 

på kommunstyrelseförvaltningen för arbetet på tjänstemannanivå och 

näringslivsstrategen är tillika internationell samordnare. Dessförinnan hade 

kanslijuristen på administrativa avdelningen rollen som internationell samordnare. I 

rollen som samordnare ingår bland annat att administrera styrgruppen för Mukono-

projektet och styrgruppen för samarbetet med Joniskis. Kanslijuristen avslutade sin tjänst 

i maj 2018 och rollen som internationell samordnare var vakant fram till november 2018 

då utvecklingsavdelningen tog över uppdraget.  

För Mukono-projektet ”Youth employment” har en fritidsledare vid 

utvecklingsavdelningens fritids- och kulturenhet varit projektledare, men då även 

fritidsledaren har avslutat sin anställning på Vimmerby kommun är rollen som 

projektledare vakant sedan hösten 2018. Kommunstyrelsen utser representanter till 

styrgruppen för Mukonoprojektet och styrgruppen för vänortssamarbetet med Joniskis. 

Den 15 januari 2019 beslutade kommunstyrelsen om nya representanter i styrgruppen för 

Mukono-projektet. För Vimmerby Globträd är folkhälsosamordnaren ansvarig 

tjänsteperson. De internationella skolprojekten samordnas av en internationell och 

regional samordnare på barn- och utbildningsförvaltningen. 

I styrdokumentet ”Strategi för Vimmerby kommuns internationella kontakter” (antaget av 

kommunfullmäktige i § 172, 2016-06-27) anges att det, för att få en bra samordning, ska 

finnas ett internationellt nätverk inom kommunen med representanter från de olika 

förvaltningarna och fullmäktige. Nätverket ska ledas av den internationella samordnaren 

inom kommunstyrelseförvaltningen och nätverket ska träffas cirka två gånger per år. 

Strategin anger vidare att den internationella samordnaren deltar i regionens nätverk för 

internationella frågor. Av intervjuerna framkommer att något nätverk enligt strategins 

intentioner inte har funnits. Utöver det internationella nätverket sker inte någon specifik 

samordning av arbetet från kommunstyrelsen.  
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Av intervjuerna framkommer att det inte skedde någon informationsöverföring när 

ansvaret för det internationella arbetet flyttades från administrativa avdelningen till 

utvecklingsavdelningen. Vid tidpunkten för föreliggande granskning har 

kommunstyrelseförvaltningen inte fullt ut en samlad bild av det internationella arbetet i 

kommunen och hur det har bedrivits från kommunstyrelseförvaltningen.  

3.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen delvis har en ändamålsenlig organisation för det 

internationella arbetet men att ledningen och samordningen inte fullt ut är 

ändamålsenlig.  

 

Vi grundar bedömningen på att det vid tidpunkten för granskningen råder en oklarhet om 

vilket uppdrag som kommunstyrelseförvaltningen har vad gäller det internationella 

arbetet samt att någon samordning enligt strategins intentioner inte har bedrivits under 

år 2018. Vi anser att kommunstyrelsens samordningsroll behöver förtydligas och 

definieras i gällande styrdokument.  

 

3.2. Finns ändamålsenliga riktlinjer för hur arbetet 
ska bedrivas på respektive förvaltning? 

3.2.1. Iakttagelser 

Som ovan nämnts har fullmäktige år 2016 antagit en strategi för Vimmerby kommuns 

internationella kontakter. Styrdokumentet ger en introduktion och bakgrundsbeskrivning 

till kommunens internationella kontakter. Det anges varför kommunen ska engagera sig 

internationellt och vad kommunen vill uppnå genom de internationella kontakterna. Av 

strategin framgår exempelvis följande: 

(…) Vimmerby kommun vill utveckla den kommunala verksamheten genom att ta hem 

kompetens via samarbete med andra länder. Samarbetet ska ske utifrån verksamhetens 

behov av utveckling och är en del av kommunens strategiska arbete. Vimmerby 

kommun är en internationell besöksort och därför ska Vimmerby kommun som en 

naturlig del i det dagliga arbetet på alla förvaltningar eftersträva inslag av 

internationella kontakter. Att personalen kan delta i utbyten med andra länder gör 

Vimmerby till en attraktiv arbetsgivare. 

I avsnittet ”Vad vi vill uppnå?” i strategin anges följande: 

Vimmerby kommun ska genom de internationella kontakterna 

- ta ett internationellt medansvar för demokratisk utveckling i världen 

- öka förståelsen mellan olika kulturer för att på så sätt förebygga 

främlingsfientlighet 

- bidra till att värna om den globala miljön 

- ge våra barn och ungdomar möjlighet att praktiskt träna språkkunskaper 

utomlands 

- genom kunskapsöverföring bidra till att stärka den demokratin där det så finns 

behov 

- som kompetensutveckling ge den kommunala personalen möjlighet att se med 

andra ögon på vår egen verksamhet 
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- öka intresset för Sverige, vår region och Vimmerby  

 

Enligt strategin ska dokumentet revideras en gång per mandatperiod. Av intervjuerna 

framkommer att näringslivsstrategen har fått i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för en 

revidering av strategin och tanken är att det internationella arbete ska integreras med de 

målsättningar som finns i kommunens utvecklingsstrategi.  

Utöver strategin för internationella kontakter finns inga ytterligare riktlinjer eller 

målformuleringar för hur det internationella arbetet ska bedrivas i kommunen. 

 

3.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att det delvis finns ändamålsenliga riktlinjer för hur det internationella 

arbetet ska bedrivas på respektive förvaltning. Vi grundar vår bedömning på att den 

internationella strategin till delar reglerar arbetet, men att det saknas riktlinjer för hur 

arbetet ska bedrivas i praktiken samt följas upp och återrapporteras till kommunstyrelsen.  

 

3.3. Finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för 
representation i samband med vänortsbesök och 
andra aktiviteter och efterlevs gällande 
regelverk? 

3.3.1. Iakttagelser 

I strategin för Vimmerbys internationella kontakter anges att deltagande vid 

internationella sammanhang i första hand sker genom förtroendevalda från 

kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen med berörd tjänsteperson och att det är 

kommunfullmäktiges ordförande eller kommunstyrelsens ordförande som bör 

representera kommunen i internationella sammanhang, vilket framförallt gäller 

vänortsbesök.  

Av intervjuerna framkommer att det främst har varit kommunfullmäktiges ordförande 

som representerat i samband med vänortsbesök. För Mukono-projekten sker deltagande 

främst av styrgruppen och den internationella samordnaren. Merparten av den 

representation som sker inom kommunens internationella arbete sker, enligt intervjuade, 

inom ramen för Mukonoprojekt.  

Utöver regleringarna i strategin finns inga särskilda direktiv för hur 

vänortsrepresentationen ska gå till. Kommunen saknar riktlinjer för resor och 

representation.  

3.3.2. Bedömning 

Vi bedömer att det inte finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för representation i 

samband med vänortsbesök och andra aktiviteter då styrande dokumentation för 

representation saknas i kommunen. Någon bedömning av efterlevnaden av gällande 

regelverk har därför ej kunnat göras. 
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3.4. Har kommunstyrelsen en ändamålsenlig 
uppföljning av det internationella arbetet? 

3.4.1. Iakttagelser 

Av intervjuerna framkommer att den internationella strategin och dess målsättningar och 

intentioner aldrig har blivit föremål för någon uppföljning av kommunstyrelsen. Enligt 

strategin ska redovisning av pågående arbete ske i samband med nämndernas 

återredovisning till fullmäktige, men det är inte preciserat vilken typ av information som 

ska delges fullmäktige inom ramen för den.  Vid genomgång av fullmäktiges protokoll och 

beslutsunderlag kan konstateras att varken kommunstyrelsen eller övriga nämnder har 

redovisat någon information om pågående internationellt arbete inom ramen för 

styrelsens och nämndernas återredovisning i februari och mars år 2018. 

Mukono-projektet har varit uppe för information i fullmäktige i samband med 

kommunstyrelsens beslut om att godkänna pågående partnerskapsprojekt. I samband 

med att projektet startades upp genomfördes en halvdags workshop med 

kommunstyrelsens ledamöter men därefter har kommunstyrelsen inte delgetts någon 

uppföljning från projektet. På kommunfullmäktige i april 2018 lämnades en rapport från 

en demokratikonferens i Kampala i Uganda som kommunfullmäktiges ordförande 

dåvarande ordförande och kommunstyrelsens nuvarande ordförande deltog i.  

De intervjuade uppger att återrapporteringar från vänortsbesök sker i mycket liten 

omfattning. Enligt de intervjuade finns heller inga rutiner för vilken rapportering som ska 

delges kommunstyrelsen efter genomförda vänortsutbyten eller i vilken utsträckning 

exempelvis mötesanteckningar från styrgruppsmöten avseende Mukono- projektet eller 

Joniskis-samarbetet ska delges styrelsen. Någon samlad uppföljning av kommunens 

samtliga internationella arbete görs inte. 

3.4.2. Bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte har en ändamålsenlig uppföljning av det 

internationella arbetet. Vi grundar vår bedömning på att det varken sker någon 

systematisk uppföljning av det internationella arbetets olika delar eller uppföljning av de 

mål och intentioner för arbetet som återfinns i strategin för Vimmerby kommuns 

internationella kontakter. 

3.5. Sker det en ekonomisk uppföljning av det 
internationella arbetet? 

3.5.1. Iakttagelser 

Enligt strategin beslutar varje nämnd om sina projekt och tar sina kostnader för 

internationella kontakter. Mukono-projekten finansieras av externa medel från ICLD. 

Kommunen får kostnadstäckning för i princip alla kostnader som Vimmerby har för 

projektet, såsom resor, vaccinationer, mat och logi, material och utrustning, arvoden och 

traktamenten för deltagande förtroendevald, revisionskostnad och lönekostnader för 

kommunala tjänstepersoner som arbetar i projektet. I beslutsunderlaget inför 

kommunstyrelsens beslut om att godkänna pågående kommunalt partnerskapsprojekt 

mellan Vimmerby kommun och Mukono lämnades en redovisning över vad Vimmerby 
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hittills har fått i bidrag från ICLD för Mukono-projekten. Ekonomisk uppföljning görs av 

projekten och en kostnadsredovisning sammanställs och återrapporteras till ICLD. 

Projektredovisningen granskas av extern revisor. 

För vänortssamarbetet finns ingen specifik budget. Beslut om deltagande i vänortsutbyten 

och aktiviteter fattas löpande av kommunstyrelsen. Vid genomgång av protokollen 

noteras att beslut om hur kostnader för besök och aktiviteter ska finansieras inte framgår 

av protokollen. Exempelvis beslutade kommunstyrelsen i § 78, 2017-04-04 att delta i 

Nordenmöte i Thorlakshöfn på Island sommaren 2017 och att delegera till 

kommunstyrelsens arbetsutskott att utse deltagare. Av protokollet framgår att 

deltagaravgiften är 1500 kr per deltagare och att det utöver det tillkommer kostnader för 

resor och hotell. Någon uppgift om hur kostnaderna ska finansieras finns ej med i 

protokollet.  

Mot bakgrund av ovanstående är det således svårt att få en samlad bild av kommunens 

sammanlagda kostnader för det internationella arbetet. 

3.5.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt. Vi konstaterar att ekonomisk uppföljning 

endast sker vad gäller ICLD-projekteten, men att det i övrigt inte sker någon ekonomisk 

uppföljning av det internationella arbetet.  

3.6. Genomförs utvärderingar av resultatet av det 
internationella arbetet? 

3.6.1. Iakttagelser 

Av intervjuerna framkommer att det inte har genomförts några utvärderingar av 

resultatet av det sammanlagda internationella arbete som drivs inom kommunen. 

Synpunkter framförs på att det internationella arbetet har varit för introvert och att det 

finns ett behov av att utvärdera det och de personella resurser som tagits i anspråk. Vidare 

framför intervjuade att kommunen behöver få till en dialog mellan den politiska nivån och 

tjänstemannanivån för att hitta rätt ambitionsnivå för det internationella arbetet. 

3.6.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt. Vi konstaterar att utvärderingar av 

resultatet av det internationella arbetet inte har genomförts. Enligt vår bedömning bör 

kommunstyrelsen inom ett visst återkommande intervall utvärdera pågående 

internationellt arbete utifrån de politiska målsättningar som beslutats om.  
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Kommunens revisorer

Kommunstyrelsen
Bam- och utbildningsniimnden
Socialniimnden
Kommunfu llmiiktiges presidium

Granskning av det systematiska arbetsmiljtiarbetet

Pi uppdrag av revisorema i kommunen har PwC, Kommunal sektor genomftirt en
granskning av det systematiska arbetsmilj darbetet.

Vi har den I februari beslutat att dverl?imna rapporten till kommunstyrelsen, bam- och
utbildningsntimnden, socialniimnden, samt ftr kiinnedom till kommunfullm?iktiges pre-
sidium. Vi instiimmer till fullo i den revisionella beddmningen som beskrivs i rapporten

Vir samlade revisionella bedrimning iir att kommunstyrelsen, barn- och utbildnings-
n?imnden samt socialniimnden i allt viisentligt s2ikerstiiller att det systematiska arbetsmil-
jdarbetet bedrivs iindamilsenligt avseende riskbed6mningar, handlingsplaner, rapporte-
ring av incidenter och uppftljning.

Vi har ltiljande rekommendationer:

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att grira en riversyn av dokumentationen av-
seende systematiska arbetsmilj darbetet som finns pi kommunens intranlit,, i syfte
att kontrollera att dokumentationen Zir aktuell och att det inte ftirekommer flera
versioner av samma dokument.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att fdrse blaxkettmallen ftir riskbeddmning
med exempel pi hur en ldpande riskbeddmning och en riskbedrimning vid verk-
samhetsltiriindring kan dokumenteras i blanketten i syfte att underliitta lbr chefer
och skyddsombud i det kipande arbetet.

Vimmerby kommun

a

a

a

a

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att komplettera giillande kommunrivergri-
pande rutin liir riskbeddmning med information om dokumenthantering avseende
riskbedtimningar och handlingsplaner. Vi rekommenderar att riskbeddmningar i
strirsta mrijliga utstriickning diarieftrs, di dessa utgrir handlingar som enligt
SKL:s och Riksarkivets gallringsrid ska bevaras.

Vi rekommenderar socialn2imnden och bam- och utbildningsniimnden att genom-
ftira uppftljningar inom ramen ftir den interna kontrollen av att riskbedrimningar
dokumenteras.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att iiven komplettera giillande kommunri-
vergripande rutin Iiir riskbedrimning med information om hur uppfriljningar av
handlingsplaner ska dokumenteras.

a

/A



a

a
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Kommunens revisorer

Vi rekommenderar socialniimnden och barn- och utbildningsniimnden att g6ra

uppftiljningar inom ramen ftir den interna kontrollen av att handlingsplaner ftiljs
upp.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att komplettera rutinen avseende arlig upp-
ftiljning av det systematiska arbetsmilj<iarbetet med hur iterrapportering och upp-
ftljning till styrelse och niimnder ska ske.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att initiera att liven fullmliktige ges mtijlig-
het att ta stiillning till resultatet av de 6rliga uppftiljningama av det systematiska
arbetsmiljdarbetet.

Vimmerby kommun

Vi cinskar svar av kommunstyrelsen senast den 3 I mars 2019 diir kommunstyrelsen re-
dogrir ltir vad de tiinker vidta ftir itgiirder med anledning av rapporten.

Kommunfullmiiktiges presidium far ta stiillning till om rapporten skall biliiggas kom-
munfullmiiktiges handlingar.

Fdr kommunens revisorer
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Sammanfattning och revisionell 
bedömning 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vimmerby kommun granskat det 

systematiska arbetsmiljöarbetet avseende riskbedömningar och handlingsplaner. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:  

 

Säkerställer kommunstyrelsen och nämnderna att det systematiska arbetsmiljöarbetet 

bedrivs ändamålsenligt avseende riskbedömningar, handlingsplaner, rapportering av 

incidenter och uppföljning? 

Granskningen har avgränsats till att omfatta kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- 

och utbildningsnämnden. Sammanfattningsvis bedömer vi att kommunstyrelsen, 

socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden i allt väsentligt säkerställer att det 

systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs ändamålsenligt avseende riskbedömningar, 

handlingsplaner, rapportering av incidenter och uppföljning.  

Vi grundar vår bedömning på att tillräckliga rutiner finns för att göra riskbedömningar 

och upprätta handlingsplaner, att det finns tillräckliga rutiner för rapportering av tillbud 

och skada samt att det finns rapporter avseende tillbud och skador. Vidare att det 

genomförs ett förbättringsarbete utifrån rapporterade tillbud samt att rutiner finns för att 

göra årliga uppföljningar av arbetsmiljöarbetet. Vi anser dock att kommunstyrelsen och 

nämnderna behöver säkerställa att alla riskbedömningar och uppföljningar av 

handlingsplaner dokumenteras och att dokumenterade riskbedömningar och 

handlingsplaner förvaras på ett tillfredsställande sätt. Vidare anser vi att uppföljningen av 

det systematiska arbetsmiljöarbetet på den politiska nivån kan utvecklas. 

Nedan redovisas bedömningar mot kontrollmål. 

1.1. Bedömningar mot kontrollmål 
 

Kontrollmål Kommentar 

Finns tillräckliga rutiner för 

riskbedömningar och 

handlingsplaner? 

 

Uppfyllt  

Vi konstaterar att tillräckliga dokumenterade 

rutiner och andra stödjande dokument för att 

genomföra riskbedömningar och upprätta 

handlingsplaner finns tillgängliga för samtliga 

chefer.  

 

Finns dokumenterade 

riskbedömningar och 

eventuella handlingsplaner? 

 

Delvis uppfyllt  

Vi grundar vår bedömning på att rutiner finns 

för att dokumentera riskbedömningar i större 

ärenden, såväl inom socialnämndens som 
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barn- och utbildningsnämndens 

verksamhetsområde. Vi anser dock att 

rutinerna inte är fullt ut tillfredsställande då 

det förekommer att riskbedömningar görs som 

inte dokumenteras, liksom att dokumenterade 

riskbedömningar och handlingsplaner inte 

förvaras på ett systematiskt sätt (hålls ordnade 

på ett i förväg bestämt sätt.) 

 

Finns tillräckliga rutiner för 

rapportering av tillbud och 

skada? 

 

Uppfyllt 

Vi konstaterar att det finns tillräckliga rutiner 

för rapportering av arbetsskador och tillbud 

och att medvetenheten om att rapportera har 

ökat i organisationen de senaste åren. Vi 

noterar vidare att det finns stödjande 

dokument för rapporteringen tillgängliga på 

intranätet för samtliga medarbetare.  

 

Finns rapporter avseende 

tillbud och skada? 

Uppfyllt 

Vi konstaterar att rapporter avseende 

arbetsskador och tillbud finns liksom rutiner 

för att sammanställa och rapportera. Vi ser 

positivt på införandet av systemstöd för 

rapporteringen vilket kommer underlätta 

hanteringen för chefer och medarbetare samt 

förbättra nämndernas uppföljning. Vi noterar 

att antalet anmälda arbetsskador och tillbud 

har ökat de senaste två åren. 

 

Sker kontroll av åtgärder? Delvis uppfyllt 

Vi grundar vår bedömning på att det varierar i 

vilken utsträckning handlingsplaner följs upp 

liksom att uppföljningar dokumenteras.  

 

Genomförs ett 

förbättringsarbete baserat 

på rapporterade tillbud? 

Uppfyllt 

Vi konstaterar att förbättringsarbete baserat 

på rapporterade tillbud sker inom granskade 

nämnder och att uppföljning och analys görs 

på övergripande nivå inom ramen för 

samverkansarbetet. Införandet av systemstöd 

för tillbudsrapporteringen kommer sannolikt 

underlätta i förbättringsarbetet. 

 

Görs en årlig uppföljning av Uppfyllt 
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arbetsmiljöarbetet? 

 

Vi konstaterar att en årlig uppföljning av 

arbetsmiljöarbetet görs enligt gällande rutiner. 

Vi noterar dock att barn- och 

utbildningsnämndens verksamheter inte följde 

checklistan vid 2017 års uppföljning med 

anledning av förändrad organisation. 

 

Sker rapportering till 

styrelse/nämnd? 

Delvis uppfyllt 

Vi grundar vår bedömning på att barn- och 

utbildningsnämnden och socialnämnden 

delges den egna förvaltningens årliga 

uppföljning av arbetsmiljöarbetet, men att det 

saknas spårbarhet i protokollen huruvida 

kommunstyrelsen tagit del av den 

kommunövergripande rapporten.  

Vi vill understryka att målet med 

uppföljningen är att arbetsgivarens högsta 

ledning får information om hur 

arbetsmiljöarbetet har fungerat samt om och 

på vilket sätt det kan förbättras. Den årliga 

uppföljningen är ett verktyg för den högsta 

ledningen när det gäller att styra 

arbetsmiljöarbetet.  

  

 

1.2. Rekommendationer 
Nedan redovisar vi våra rekommendationer med anledning av granskningen. 

 Vi rekommenderar kommunstyrelsen att göra en översyn av dokumentationen 

avseende systematiska arbetsmiljöarbetet som finns på kommunens intranät, i 

syfte att kontrollera att dokumentationen är aktuell och att det inte förekommer 

flera versioner av samma dokument.  

 Vi rekommenderar kommunstyrelsen att förse blankettmallen för riskbedömning 

med exempel på hur en löpande riskbedömning och en riskbedömning vid 

verksamhetsförändring kan dokumenteras i blanketten i syfte att underlätta för 

chefer och skyddsombud i det löpande arbetet. 

 Vi rekommenderar kommunstyrelsen att komplettera gällande 

kommunövergripande rutin för riskbedömning med information om 

dokumenthantering avseende riskbedömningar och handlingsplaner. Vi 

rekommenderar att riskbedömningar i största möjliga utsträckning diarieförs, då 

dessa utgör handlingar som enligt SKL:s och Riksarkivets gallringsråd ska bevaras. 
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 Vi rekommenderar socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden att 

genomföra uppföljningar inom ramen för den interna kontrollen av att 

riskbedömningar dokumenteras. 

 Vi rekommenderar kommunstyrelsen att även komplettera gällande 

kommunövergripande rutin för riskbedömning med information om hur 

uppföljningar av handlingsplaner ska dokumenteras. 

 Vi rekommenderar socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden att göra 

uppföljningar inom ramen för den interna kontrollen av att handlingsplaner följs 

upp.  

 Vi rekommenderar kommunstyrelsen att komplettera rutinen avseende årlig 

uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet med hur återrapportering och 

uppföljning till styrelse och nämnder ska ske. 

 Vi rekommenderar kommunstyrelsen att initiera att även fullmäktige ges 

möjlighet att ta ställning till resultatet av de årliga uppföljningarna av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
I Arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra 

skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler 

om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare samt regler om skyddsombudens 

verksamhet. Det systematiska arbetsmiljöarbetet avser arbetsgivarens arbete med att 

undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och 

olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 

I samband med en granskning av sjukfrånvaron som genomfördes under december 

månad 2017 gjordes bedömningen att det fanns uppdaterade policy, rutiner och 

uppgiftsfördelning för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det bedömdes även att ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete var implementerat i verksamheterna. I rapporten 

konstaterades att det fanns stöd i form av rutiner och checklistor för riskbedömningar, 

men att genomförda riskbedömningar och eventuella handlingsplaner inte alltid 

dokumenterats på ett korrekt sätt. 

Arbetsmiljöverket har granskat det förebyggande arbetsmiljöarbetet med start hösten 

2017 inom äldreomsorgen. 

2.2. Syfte och Revisionsfråga 
Granskningens syfte är att bedöma om kommunen under år 2017 och 2018 har bedrivit 

och bedriver ett tillfredsställande systematiskt arbetsmiljöarbete avseende 

riskbedömningar, eventuella handlingsplaner, rapportering av incidenter och uppföljning. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

 Säkerställer kommunstyrelsen och nämnderna att det systematiska 

arbetsmiljöarbetet bedrivs ändamålsenligt avseende riskbedömningar, 

handlingsplaner, rapportering av incidenter och uppföljning? 

2.3. Revisionskriterier 
Revisionskriterierna för denna granskning har hämtats ur följande: 

 Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter 

 Kommunens styrdokument avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 

2.4. Kontrollmål 
Följande kontrollområden ingår i granskningen: 

 Finns tillräckliga rutiner för riskbedömningar och handlingsplaner? 

 Finns dokumenterade riskbedömningar och eventuella handlingsplaner? 

 Finns tillräckliga rutiner för rapportering av tillbud och skada? 

 Finns rapporter avseende tillbud och skada? 
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 Sker kontroll av åtgärder? 

 Genomförs ett förbättringsarbete baserat på rapporterade tillbud? 

 Görs en årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet? 

 Sker rapportering till styrelse/nämnd? 

 

2.5. Avgränsning och metod 
Granskningen omfattar kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden inom Vimmerby kommun. Kommunstyrelsen har granskats utifrån 

sin samordnande och stödjande roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Åtgärder som 

vidtagits inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet år 2017 och 2018 har 

granskats. 

Granskningen har genomförts genom studie av dokumentation avseende riskbedömning, 

åtgärder och uppföljning inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Intervjuer 

har genomförts med HR-chef, HR-avdelningens samtliga konsulter, kommunchef, 

socialchef, barn- och utbildningschef, verksamhetschef äldreomsorg, verksamhetschef 

individ- och familjeomsorg, verksamhetschef funktionshinder/hälso- och sjukvård, 

verksamhetschef bemanningsenheten, verksamhetschef för grundskola, särskola och 

elevhälsa, verksamhetschef för gymnasiet och vuxenutbildningen, rektor för gymnasiet, 

rektorer för Vimarskolan, Astrid Lindgrenskolan och Rumskullaskolan, föreskolechef för 

Norringen och Stenshult, enhetschef för hälso- och sjukvårdsenheten, enhetschef för 

integrationsenheten, enhetschef för enheten för socialpsykiatri och beroende, enhetschef 

för bemanningsenheten, enhetschef för hemtjänst Vimmerby söder och enhetschef för 

vård- och omsorgsboende i Kvillgården och Vidala, huvudskyddsombud kommunal, 

skyddsombud för Kommunal vid vård-och omsorgsboende och huvudskyddsombud för 

Lärarnas Riksförbund. 

Rapporten har sakavstämts av kommunchefen, HR-chefen, barn- och utbildningschefen 

och socialchefen. 
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3. Regelverk  

3.1. Riskbedömning, åtgärder och uppföljning 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska 

arbetsgivaren enligt 8 § regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna 

för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. När ändringar i 

verksamheten planeras skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för 

ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras 

skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka risker som finns och om de är allvarliga 

eller inte. 

Av 9 § i föreskrifterna framgår att om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller 

olycksfall i arbetet och om något allvarligt tillbud inträffar i arbetet ska arbetsgivaren 

utreda orsakerna så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen. 

Enligt 10 § skall arbetsgivaren omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt 

genomföra de åtgärder som behövs för förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. 

Arbetsgivaren skall också vidta de åtgärder som i övrigt behövs för att uppnå en 

tillfredsställande arbetsmiljö. Åtgärder som inte genomförs omedelbart skall föras in i en 

skriftlig handlingsplan. I planen skall anges när åtgärderna skall vara genomförda och 

vem som skall se till att de genomförs. Genomförda åtgärder ska kontrolleras.  

Av 11 § i föreskrifterna skall arbetsgivaren varje år göra en uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Om det inte fungerat bra skall det förbättras. Uppföljningen skall 

dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.  
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4. Iakttagelser och bedömningar 

4.1. Finns tillräckliga rutiner för riskbedömningar 
och handlingsplaner? 

4.1.1. Iakttagelser 

Kommunens HR-avdelning har tagit fram kommunövergripande rutiner som reglerar 

arbetet med att genomföra riskbedömningar och handlingsplaner. Nedan redovisas 

gällande dokumentation.  

Styrdokument Huvudsakligt innehåll 

Arbetsmiljöpolicy 

 

Anger målsättningen för kommunens 

systematiska arbetsmiljöarbete och 

beskriver hur kommunen arbetar med 

arbetsmiljöarbetet. 

Arbetsgång för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet 

Innehåller bland annat dokumenterade 

rutiner för när och hur riskbedömningar 

ska göras, när handlingsplaner ska 

upprättas och en årsplanering för det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 

Riskbedömningsrutin Ger en introduktion till varför 

riskbedömningar ska göras och beskriver 

mer ingående hur de kan göras samt vad 

den ska innehålla. Rutinen anger vidare att 

riskbedömningar ska dokumenteras och att 

de ska resultera i en handlingsplan.  

 

Blankett – riskbedömning Blankett som ska användas vid 

genomförandet av löpande 

riskbedömningar och vid riskbedömning i 

samband med ändringar i verksamhet. 

 

Handlingsplan arbetsmiljö Mall för att upprätta handlingsplan. I 

mallen ska anges vad som ska göras, vem 

som är ansvarig för åtgärden, när åtgärden 

ska påbörjas och när den ska vara klar samt 

till vem rapportering ska ske. 

 

 

Ovan redovisade dokument finns tillgängliga på kommunens intranät i chefshandboken. 

Somliga intervjuade upplever att det bitvis är svårt att hitta de aktuella dokumenten, då 

dokumenten som avser systematiskt kvalitetsarbete sammantaget är många. Det uppges 

också förekomma olika versioner av vissa mallar. Flera intervjuade upplever 

chefshandboken som något svårnavigerad.  
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De intervjuade cheferna ger en samfälld bild av att det finns tillräckliga rutiner och 

stödjande dokument för att göra riskbedömningar och ta fram handlingsplaner. 

Synpunkter framförs dock på att det finns ytterligare behov av mer konkret stöd för ”hur” 

riskbedömningar ska göras, särskilt vad gäller löpande riskbedömningar.  

 

Alla nyanställda chefer i Vimmerby genomgår en introduktionsutbildning, vilken innehar 

ett delmoment i systematiskt arbetsmiljöarbete. Först efter genomförd utbildning sker 

delegering av arbetsmiljöansvaret från överordnad chef. HR-avdelningen håller även 

renodlade utbildningar i systematiskt arbetsmiljöarbete fyra gånger om året som samtliga 

chefer och skyddsombud kan anmäla sig till. HR-konsulterna kan även vid akuta behov 

hålla intensivutbildningar för enstaka personer. De intervjuade cheferna ute i 

verksamheterna uppger att HR-avdelningen ger ett bra stöd och är en trygghet i det 

systematiska arbetsmiljöarbetet.  

De granskade nämnderna uppges ha kommit olika långt med att arbeta med det 

systematiska arbetsmiljöarbetet vad gäller riskbedömningar och handlingsplaner. Inom 

socialnämndens verksamhetsområde uppges arbetet ha kommit längre än inom barn- och 

utbildningsnämndens område, då det inom bland annat äldreomsorgen finns en lång 

tradition att arbeta med riskbedömningar. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har 

särskilt lyfts upp på agendan de senaste åren inom barn- och utbildningsnämnden, med 

anledning av en anmälan från fackliga företrädarna till Arbetsmiljöverket avseende 

arbetsmiljön inom förskolan. I samband med detta lämnade också förvaltningschefen för 

barn- och utbildningsförvaltningen tillbaka sitt arbetsmiljöansvar. Med anledning av 

dessa händelser har HR-avdelningen haft särskilda riktade utbildningsinsatser mot barn- 

och utbildningsförvaltningen på önskemål av förvaltningen.  

4.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt.  

Vi konstaterar att tillräckliga dokumenterade rutiner och andra stödjande dokument för 

att genomföra riskbedömningar och upprätta handlingsplaner finns tillgängliga för 

samtliga chefer.  

Vi rekommenderar dock kommunstyrelsen att göra en översyn av dokumentationen 

avseende systematiska arbetsmiljöarbetet som finns på kommunens intranät, i syfte att 

kontrollera att dokumentationen är aktuell och att det inte förekommer flera versioner av 

samma dokument.  

Vi rekommenderar även kommunstyrelsen att förse blankettmallen för riskbedömning 

med exempel på hur en löpande riskbedömning och en riskbedömning vid 

verksamhetsförändring kan dokumenteras i blanketten i syfte att underlätta för chefer och 

skyddsombud i det löpande arbetet. 

4.2. Finns dokumenterade riskbedömningar och 
eventuella handlingsplaner? 

4.2.1. Iakttagelser 

Inom socialnämndens, barn- och utbildningsnämndens och kommunstyrelsens 

verksamhetsområden dokumenteras riskbedömningar vad gäller organisatoriska 
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verksamhetsförändringar och förändringar i den fysiska arbetsmiljön. Dokumenterade 

riskbedömningar görs också i samband med skyddsronder. Vid genomförandet av 

riskbedömningar och upprättandet av handlingsplaner inom socialnämndens 

verksamheter deltar berörd chef, berörda medarbetare och skyddsombud. Verksamheter 

som saknar skyddsombud bjuder in huvudskyddsombudet. Vid riskbedömningar inom 

barn- och utbildningsnämndens verksamheter deltar ansvarig chef och berörda 

medarbetare. Skyddsombud deltar vid planerade riskbedömningar, vid akuta 

riskbedömningar uppger de intervjuade att det kan vara svårt att få med skyddsombud. 

Om så är fallet går ansvarig chef igenom riskbedömningen i efterhand med 

skyddsombudet. Genomgående råder en osäkerhet på båda förvaltningarna var 

dokumenterade riskbedömningar och handlingsplaner förvaras.  

Inom socialnämndens verksamhetsområde har de senaste två åren genomförts större, 

dokumenterade riskbedömningar i samband med avveckling av HVB-hem för 

ensamkommande barn, vid förändringar inom äldreomsorgen avseende 

nattpatrullverksamheten samt avseende den fysiska arbetsmiljön i stadshuset. 

Riskbedömningar i ärenden avseende större organisatoriska förändringar och andra 

större verksamhetsförändringar delges nämnden inför beslutsfattandet och diarieförs i 

ärendena. Inom äldreomsorgen och omsorgen för funktionshinder görs återkommande 

dokumenterade riskbedömningar vid förändringar i verksamheten, exempelvis när det 

flyttar in en ny brukare till särskilt boende eller gruppbostad samt vid ny brukare i 

ordinärt boende. Riskbedömningar görs också frekvent vid ensamarbete för bedömning 

om dubbelbemanning behövs. Det förekommer även att generella handlingsplaner 

upprättas inom omsorgen i verksamheter som gör mycket hembesök. Olika rutiner gäller 

på olika arbetsplatser beträffande vad som dokumenteras och var dokumentationen 

förvaras. Inom omsorgsverksamheten förvaras vissa dokumenterade riskbedömningar 

och handlingsplaner tillsammans med brukarnas genomförandeplaner, medan andra 

förvaras centralt. Enligt intervjuade saknas rutiner för att säkerställa att vikarier får 

kännedom om handlingsplaner som är knutna till enskilda brukare. 

Vad gäller barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden lyfter de intervjuade att 

förskolan har kommit längst i arbetet med att genomföra riskbedömningar och upprätta 

handlingsplaner, vilket enligt de intervjuade bland annat beror på att det varit oroligt 

inom den verksamheten. För drygt ett år sedan genomfördes en större riskbedömning av 

förskoleverksamheten av ansvarig verksamhetschef och representanter för de fackliga 

organisationerna på grund av hög sjukfrånvaro och få resurser. Riskbedömningen 

resulterade i att förvaltningschefen returnerade arbetsmiljöansvaret. En handlingsplan 

upprättades och åtgärder vidtogs så att förvaltningschefen kunde ta tillbaka 

arbetsmiljöansvaret. Generellt upplever förvaltningsledningen att riskbedömningar och 

handlingsplaner upprättas för sent, ofta när något redan har hänt. Inom barn- och 

utbildningsnämndens verksamhetsområde har det genomförts dokumenterade 

riskbedömningar avseende lokaler inom grundskola och förskola och riskbedömningar 

vad gäller organisationsförändringar. Riskbedömningar har också genomförts då 

pedagoger inte har fått ut sina raster, då det har fattats pengar till att köpa läromedel och 

vid tjänstefördelning på en av skolorna etc. Av intervjuerna framkommer att många 

riskbedömningar har avsett den fysiska arbetsmiljön och genomförts tillsammans med 

representanter för fastighetsavdelningen, där fastighetsavdelningens representanter har 

upprättat handlingsplaner. Vid större organisatoriska förändringar görs alltid en 
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riskbedömning, men i övrigt uppger flera intervjuade att det inte är självklart när 

riskbedömningar ska göras. Vid riskbedömningar med hög risk upprättas 

handlingsplaner. Större riskbedömningar diarieförs, men det förekommer också att 

dokumentation förvaras ute på skolenheterna. 

Generellt vad gäller de löpande riskbedömningar uppger de intervjuade för såväl 

socialförvaltningen som barn- och utbildningsförvaltningen att det förekommer att dessa 

inte dokumenteras. Oftast görs de löpande riskbedömningarna på arbetsplatsträffar och 

det skiljer sig mellan och inom förvaltningarna i vilken utsträckning dokumentation görs i 

minnesanteckningar. På vissa arbetsplatser förs gemensamma anteckningar som förvaras 

systematiskt, medan andra arbetsplatser har som rutin att var och en för sina egna 

minnesanteckningar.  

4.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. 

Vi grundar vår bedömning på att rutiner finns för att dokumentera riskbedömningar i 

större ärenden, såväl inom socialnämndens som barn- och utbildningsnämndens 

verksamhetsområde. Vi anser dock att rutinerna inte är fullt ut tillfredsställande då det 

förekommer att riskbedömningar görs som inte dokumenteras, liksom att dokumenterade 

riskbedömningar och handlingsplaner inte förvaras på ett systematiskt sätt (hålls ordnade 

på ett i förväg bestämt sätt.) 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att komplettera gällande kommunövergripande 

rutin för riskbedömning med information om dokumenthantering avseende 

riskbedömningar och handlingsplaner. Vi rekommenderar att riskbedömningar i största 

möjliga utsträckning diarieförs, då dessa utgör handlingar som enligt SKL:s och 

Riksarkivets gallringsråd ska bevaras. 

Vi rekommenderar socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden att genomföra 

uppföljningar inom ramen för den interna kontrollen av att riskbedömningar 

dokumenteras. 

4.3. Finns tillräckliga rutiner för rapportering av 
tillbud och skada? 

4.3.1. Iakttagelser 

På intranätet finns dokumenterade rutiner och mallar för att rapportera och arbetsskada 

eller tillbud (”Rutiner för arbetsskade- och tillbudsrapportering” och ”Utredning tillbud”) 

tillgängliga för samtliga medarbetare. Utöver den förvaltningsövergripande mallen för 

rapportering av tillbud har barn- och utbildningsnämnden upprättat en egen mall. Enligt 

de intervjuade är anledningen att få en anpassad mall för utbildningsverksamheten för att 

lättare kunna uppmärksamma och identifiera tillbud i verksamheterna. De intervjuade 

lyfter att Försäkringskassans mall för anmälan av arbetsskada är betydligt enklare samt 

digital, jämfört med kommunens egen mall. 

Såväl arbetsskador som tillbud i kommunen har ökat kraftigt de senaste åren. Enligt de 

intervjuade beror det främst på en ökad medvetenhet om att rapportera. Av intervjuerna 

framkommer att vad som betraktas som en arbetsskada respektive tillbud kan skilja sig 
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mellan förvaltningarna. Som exempel lyfts hot- och våldssituationer, som inom 

socialförvaltningen oftast anmäls som en arbetsskada, medan motsvarande situationer 

inom barn- och utbildningsförvaltningen har rapporterats som tillbud. Tillbuden inom 

skolan har ökat markant, vilket enligt de intervjuade bland annat beror på den anpassade 

mallen för rapportering och på att arbetsmiljöfrågorna kommit i fokus med anledning av 

arbetsmiljöverkets tillsyn. Det har särskilt anmälts många stressrelaterade tillbud inom 

förskolan och grundskolan. Mot bakgrund av den ökade mängden tillbud har 

förvaltningen skapat en grupp för psykosociala arbetsmiljön. Gruppen är inne på sitt 

tredje läsår och träffas fem gånger per år. I gruppen ingår rektorer, pedagoger och fackliga 

företrädare. Inledningsvis genomförde gruppen en kartläggning för att få fram vilka 

områden som förvaltningen behövde arbeta vidare med. 

Flera intervjuade upplever att det kan vara svårt att exakt dra gränsen mellan skada och 

tillbud. Barn- och utbildningsförvaltningen har haft ett utbildningstillfälle för samtliga 

medarbetare och fackliga företrädare om ”Aj” (arbetsskador”) och ”Oj” (tillbud). I våra 

intervjuer framkommer att HR-avdelningen överväger att lägga in ett avsnitt om 

systematiskt arbetsmiljöarbete i den introduktionsutbildning som ges till samtliga nya 

medarbetare i Vimmerby kommun, i syfte att öka medvetenheten om vad som är att 

betrakta som en arbetsskada och vad som är att betrakta som ett tillbud. HR-avdelningen 

arbetar också aktivt för att cheferna ska informera om regelverket för arbetsskador och 

tillbud på arbetsplatsträffar så att medarbetarna får kännedom om vad som gäller.  

4.3.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt. 

Vi konstaterar att det finns tillräckliga rutiner för rapportering av arbetsskador och tillbud 

och att medvetenheten om att rapportera har ökat i organisationen de senaste åren. Vi 

noterar vidare att det finns stödjande dokument för rapporteringen tillgängliga på 

intranätet för samtliga medarbetare.  

4.4. Finns rapporter avseende tillbud och skada? 
4.4.1. Iakttagelser 

Arbetsskador rapporteras till HR-avdelningen, Försäkringskassan och berörd förvaltning, 

medan tillbud rapporteras till den förvaltningsövergripande samverkansgruppen 

(FÖSAM). HR-avdelningen kan ta fram statistik över arbetsskador, men har inte samma 

möjlighet vad gäller tillbuden då dessa går direkt till den förvaltningsövergripande 

samverkansgruppen. Inom barn- och utbildningsförvaltningen är rutinen att rapporterade 

tillbud först ska lyftas på arbetsplatsträff och där dokumenteras och därefter skickas till 

sekreteraren i den områdesövergripande samverkansgruppen (OMSAM). På OMSAM görs 

en summering av inkomna tillbud för de olika verksamheterna som sedan överlämnas till 

FÖSAM. 

Generellt sker flest arbetsskador och tillbud inom barn- och utbildningsförvaltningen, 

socialförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen. Arbetsskador och tillbud inom 

kommunstyrelseförvaltningen avser främst kostverksamheten. De senaste två åren har det 

totalt för kommunen anmälts cirka 500 arbetsskador, jämfört med cirka 100 tidigare år.  

Som ovan nämnts beror det, enligt de intervjuade, främst på att kunskapen och 

medvetenheten har ökat i organisationen men också förbättrade rutiner för hantering av 
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exempelvis av hot- och våldssituationer. Även tillbuden har ökat markant de senaste åren. 

Enligt intervjuade har det exempelvis skett en mycket stor ökning inom grundskolan där 

merparten av tillbuden avser hög arbetsbelastning och stress.  

Av intervjuerna framkommer att ett nytt systemstöd är på gång att införas i hela 

kommunen för rapportering och dokumentation av arbetsskador och tillbud. Systemet 

kommer att ge bättre överblick och bättre möjligheter till uppföljning och HR-

avdelningen kommer att bland annat även att kunna få en samlad bild över anmälda 

tillbud. Samtliga medarbetare inom kommunen ska ha tillgång till systemstödet.  

4.4.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt. 

Vi konstaterar att rapporter avseende arbetsskador och tillbud finns liksom rutiner för att 

sammanställa och rapportera. Vi ser positivt på införandet av systemstöd för 

rapporteringen vilket kommer underlätta hanteringen för chefer och medarbetare samt 

förbättra nämndernas uppföljning. Vi noterar att antalet anmälda arbetsskador och 

tillbud har ökat de senaste två åren. 

4.5. Sker kontroll av åtgärder? 
4.5.1. Iakttagelser 

Chefer ansvarar för att handlingsplaner följs upp löpande som en särskild punkt på 

arbetsplatsträffar. Enligt rutinerna ska uppföljningen dokumenteras i mötesanteckningar 

och sedan överlämnas till samverkansgruppen.  Av intervjuerna framkommer att det 

varierar inom såväl socialnämndens verksamheter som barn- och utbildningsnämndens 

verksamheter i vilken utsträckning uppföljningar görs och dokumenteras. Vid 

arbetsplatsträffar där var och en av deltagarna för sina egna minnesanteckningar finns en 

osäkerhet var den samlade dokumentation av uppföljningen finns. Av intervjuerna 

framkommer att HR-avdelningen upplever att de inte har tillräckliga resurser att 

kontrollera att dokumentation sker på ett tillfredsställande sätt ute i verksamheterna. Av 

intervjuerna framkommer att chefer inom socialförvaltningen med många medarbetare 

och arbetsgrupper på flera olika ställen har svårt att överblicka i vilken utsträckning 

handlingsplaner kopplade till enskilda brukare följs upp. Vidare uppges att i samband 

med skyddsronder sker uppföljning av handlingsplaner och kontroll av åtgärder.   

Som ovan nämnts görs anmälningar av tillbud till FÖSAM och i detta forum har 

tillbudsrapporteringen lyfts som ett utvecklingsområde.  

4.5.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet delvis är uppfyllt. 

Vi grundar vår bedömning på att det varierar i vilken utsträckning handlingsplaner följs 

upp liksom att uppföljningar dokumenteras.  

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att även komplettera gällande 

kommunövergripande rutin för riskbedömning med information om hur uppföljningar av 

handlingsplaner ska dokumenteras. 
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Vi rekommenderar socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden att göra 

uppföljningar inom ramen för den interna kontrollen av att handlingsplaner följs upp.  

4.6. Genomförs ett förbättringsarbete baserat på 
rapporterade tillbud? 

4.6.1. Iakttagelser 

I våra intervjuer lyfts flera exempel på där förbättringsarbete/förebyggande arbete har 

gjorts efter att tillbud har rapporterats. Genom att göra större eller mindre förändringar i 

verksamheten har chefer och medarbetare kunnat häva risker för att tillbud sker. 

Exempelvis nämns att inom socialförvaltningen skedde ett överfallsförsök i samband med 

ett ej föranmält besök. Med anledning av det rapporterade tillbudet fattade förvaltningen 

beslut om att inga oanmälda besök får tas emot på enskilda kontor och att besök ska 

hållas utanför de stängda dörrarna. Vad gäller fysiska arbetsmiljön sker vid tidpunkten för 

granskningen renoveringar av Astrid Lindgrenskolan med anledning av rapporterade 

tillbud avseende den fysiska arbetsmiljön.  

På FÖSAM finns rapporterade tillbud med som en fast punkt på dagordningen, under 

vilken inkomna tillbud sedan föregående möte gås igenom. I detta forum görs även 

analyser på helårsbasis över trender och mönster inom tillbudsrapporteringen. 

4.6.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt. 

Vi konstaterar att förbättringsarbete baserat på rapporterade tillbud sker inom granskade 

nämnder och att uppföljning och analys görs på övergripande nivå inom ramen för 

samverkansarbetet. Införandet av systemstöd för tillbudsrapporteringen kommer 

sannolikt underlätta i förbättringsarbetet. 

4.7. Görs en årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet? 
4.7.1. Iakttagelser 

Chefer på samtliga nivåer ska genomföra årliga uppföljningar av arbetsmiljöarbetet, vilket 

också görs inom samtliga granskade verksamheter. Uppföljningen innebär en utvärdering 

av det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån checklistan ”Hur fungerade det 

systematiska arbetsmiljöarbetet?”. Detta innebär att samtliga enheter ska redovisa de 

viktigaste bristerna som förekommit i det systematiska arbetsmiljöarbetet, hur 

sjukfrånvaron sett ut det gångna året, vilka tillbud och arbetsskador som rapporterats och 

aktuella arbetsmiljöfrågor för nästkommande år. Varje chef gör en sammanställning över 

uppföljningen för sin enhet/avdelning och sedan gör förvaltningsledningen en 

sammanställd uppföljning för hela förvaltningen. Utifrån förvaltningarnas uppföljningar 

sammanställer HR-avdelningen en kommunövergripande rapport som redovisas till 

CESAM (centrala samverkansgruppen). 

Som stöd i arbetet finns mallar och en tidsplan för vad som ska göras och när det ska ske. 

Av intervjuerna framkommer att barn- och utbildningsförvaltningen inte följde 

checklistan vid uppföljningen för år 2017. Enligt de intervjuade berodde det bland annat 

på att barn- och utbildningsförvaltningen organiserades om från geografiska områden till 

verksamhetsområden.  
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Synpunkter framförs från intervjuade första linjens chefer att arbetet med att 

sammanställa och dokumentera den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet är en 

”tung” arbetsuppgift och att tidsplanen är relativt snäv. HR-avdelningen uppger att ett 

systemstöd även ska införas för att underlätta arbetet med att göra årliga 

sammanställningar och uppföljningar.  

4.7.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt. 

Vi konstaterar att en årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet görs enligt gällande rutiner. 

Vi noterar dock att barn- och utbildningsnämndens verksamheter inte följde checklistan 

vid 2017 års uppföljning med anledning av förändrad organisation. 

4.8. Sker rapportering till styrelse/nämnd? 
4.8.1. Iakttagelser 

Respektive nämnd delges den egna förvaltningens årliga uppföljning av 

arbetsmiljöarbetet. Protokoll från FÖSAM delges också nämnderna. Barn- och 

utbildningsnämnden får också information om rapporterade arbetsskador. 

Enligt de intervjuade delges kommunstyrelsen den kommunövergripande rapporten över 

den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Av kommunstyrelsens 

protokoll för år 2018 och år 2017 framgår dock inte att uppföljningen har behandlats av 

styrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott är beredande organ vad gäller person- och 

arbetsmiljöfrågor. I intervjuerna lyfts att uppföljningen och rapporteringen till 

kommunstyrelsen avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet kan utvecklas. I 

intervjuerna framkommer synpunkter på att den politiska nivån inte efterfrågar 

information avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet i någon större utsträckning.  

4.8.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. 

Vi grundar vår bedömning på att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 

delges den egna förvaltningens årliga uppföljning av arbetsmiljöarbetet, men att det 

saknas spårbarhet i protokollen huruvida kommunstyrelsen tagit del av den 

kommunövergripande rapporten.  

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att komplettera rutinen avseende årlig uppföljning 

av det systematiska arbetsmiljöarbetet med hur återrapportering och uppföljning till 

styrelse och nämnder ska ske. 

Vi vill understryka att målet med uppföljningen är att arbetsgivarens högsta ledning får 

information om hur arbetsmiljöarbetet har fungerat samt om och på vilket sätt det kan 

förbättras. Den årliga uppföljningen är ett verktyg för den högsta ledningen när det gäller 

att styra arbetsmiljöarbetet. Mot bakgrund av det rekommenderar vi kommunstyrelsen att 

initiera att även fullmäktige ges möjlighet att ta ställning till resultatet av de årliga 

uppföljningarna av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
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Kommunstyrelsen
Gemensamma niimnden ftr miljd och bygg
Kommunfu I lmiiktiges presidium

Granskning av kommunens fysiska planering

Pi uppdrag av revisorema i kommunen har PwC, Kommunal sektor genom{tirt en
granskning av ovanstiende.

Vi har den 1 februari 2019 beslutat att riverliimna rapporten till kommunstyrelsen och
till gemensamma n?imnden ftr miljd och bygg, samt ftir kiinnedom till kommunfull-
miiktiges presidium. Vi instiimmer till fullo i den revisionella bedtimningen som besk-
rivs i rapporten.

Den sammanvligda beddmningen efter genornftird granskning iir att kommunen siiker-
stliller att processen fcir fysisk planering till viss del bedrivs pA ett ?indamAlsenligt siilt.

Efter genomftird granskning ftireslir vi kommunstyrelsen och gemensamma n?imnden
ftir miljri och bygg att beakta ftiljande rekommendationer:

a

a

o

Bostadsft)rsdrjningsprogrammet kompletteras med kvantitativa bostadspolitiska
mAl samt etappmil ftir att biittre kunna ftlja upp bostadsbyggandet si att utveckl-
ingen gar it ratt hill.

Ta fram riktlinjer ftir Itirsiiljning av mark ltir att skapa en tydlighet kring vilka
grunder beslut om ftirsiiljningar baseras p6.

Ftir att skapa en tydlighet mot marknaden ska riktlinjer ltir markanvisningar och
exploateringsavtal utarbetas och faststiillas. Dessa styrdokument kommer till-
sammans att utg6ra en tydlig vZigledning ftir kommunens mark- och exploate-
ringsverksamhet. Genom detta skapas en grundstruktur ftir hur Vimmerby kom-
mun kommunicerar mot marknaden och de spelregler som ska giilla. Dessa rikt-
linjer ska friimja att fler akttirer kan intresseras ftr Vimmerby kommun som en
marknad ftr byggande av bide bostlider och kommersiella fastigheter.

Ett andra mer lAngsiktigt orienterat styrdokument som btir utarbetas iir en strategi
ftir markftirv?irv. I strategin utpekas inte specifika omr6den utan diir bdr mer
framgi vilken framltirhillning som ska giilla och vilken storlek som iir rimlig ftir
en markreserv i en kommun av Vimmerbys storlek.

InItir kommunala infrastrukturinvesteringar gdrs en byggherreanalys ftir att
stiimma av om exploatriren har finansiella resurser och liimplig historik. Speciellt
viktigt om proj ekt 2ir viktiga ftr stadsmiljcin i t?itorten.

o

a
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Vi rinskar svar av kommunstyrelsen senast den 31 mars 2019 ddr kommunstyrelsen re-
dog<ir lbr vad de tiinker vidta ftir itgiirder med anledning av rapporten.

Kommunfullmiiktiges presidium flr ta stiillning till om rapporten skall bil?iggas kom-
munful I mlikt i ges handl ingar.
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1. Sammanfattning 

PwC har på uppdrag av Vimmerby kommuns förtroendevalda revisorer granskat 

kommunens process för fysisk planering. Granskningen har genomförts genom in-

tervjuer med tjänstepersoner inom kommunstyrelseförvaltningen och miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Granskningens utgångspunkt har varit uppgifter 

som de intervjuade lämnat vid intervjuerna samt centrala dokument och annan 

relevant dokumentation.  

Revisionsfrågan har varit om kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden 

säkerställer att processen för fysisk planering bedrivs på ett ändamålsenligt sätt?  

Den sammanvägda bedömningen efter genomförd granskning är att kommunen 

säkerställer att processen för fysisk planering till viss del bedrivs på ett ändamåls-

enligt sätt.  

Den sammanfattande bedömningen bygger på följande iakttagelser; 

Mål och riktlinjer 

 I kommunens mål och budget för 2018 finns inte något särskilt fullmäkti-

gemål/uppdrag avseende kommunens planverksamhet.  

 Två mål med bäring på granskningsområdet finns upptagna för miljö- och 

byggnadsnämnden: God service till företag och invånare samt Hållbara 

planer. Inget mål adresserar dock specifikt handläggningstider avseende 

bygglov och/eller detaljplaner.  

 I riktlinjer för bostadsförsörjning presenteras uppskattningar av förväntat 

behov av bostäder framöver. Inget konkret fastlagt mål för antal bostäder 

som ska byggas årligen eller under en flerårsperiod presenteras dock.  

 Kommunen har idag inga riktlinjer för markanvisning och exploateringsav-

tal.  

 Vid intervju uppges att kommunen idag inte har en antagen markstrategi 

utan att man jobbar med markbyten samt löser in eller köper mark. Kom-

munen uppges ha cirka 1500 hektar skog i kommunen, varav en stor del är i 

stadsnära områden. Tillgången på mark uppges ändå vara en kritisk syn-

punkt och mark har behövt köpas.  

Rutiner och arbetssätt 

 Kommunen hade dock vid intervjutillfället ännu ej erhållit ett utlåtande från 

länsstyrelsen avseende aktualisering av rådande översiktsplan. Detta be-

döms i både intervjuer med ledande politiker och tjänstemän i kommunen 

och i aktualiseringsbeslut för rådande översiktsplan vara avgörande för att 

arbetet med att ta fram en ny översiktsplan ska kunna inledas. Ändå finns 
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ingen etablerad rutin eller kanal för kommunikation med länsstyrelsen i 

detta ärende, utöver att stadsarkitekt då och då skickar ett mail till länssty-

relsen och frågar hur arbetet med att ta fram en redogörelse över deras in-

tressen fortgår. 

 Vid intervju lyfts behovet av att inkludera allmänheten i planärenden av 

känslig natur i de tidigare skedena av planprocessen. Detta för att minska 

risken för överklaganden senare. 

 Det har inte inom ramen för denna granskning identifierats något vare sig 

formaliserat eller informellt samarbete mellan kommunens detaljplanear-

bete och dess bygglovshantering.  

 Vimmerby kommuns myndighetsutövning avseende bygglovshantering har 

förbättrats i NKI-mätningar de senaste åren. Tillgänglighet är dock den ka-

tegori kommunen klarar sig relativt sämst inom. 

Uppföljning 

 Avsaknaden av övergripande mål eller uppdrag framtagna av kommunfull-

mäktige för kommunens planverksamhet bedömer vi riskera försvåra struk-

turerad uppföljning på området.  

 Varken kommunstyrelsen eller miljö- och byggnadsnämnden har för verk-

samhetsåret 2018 beslutat om några verksamhetsmål med bäring på hand-

läggningstider eller prioriteringar avseende kommunens detaljplane- och 

bygglovshantering. Vid intervju uppges att miljö- och byggnadsnämnden 

delges information avseende handläggningstider för bygglovsärenden. Detta 

ser vi som positivt, men anser att nämndens interna kontroll på området 

skulle kunna förbättras ytterligare genom att mål sätts för t ex hur långa 

handläggningstider får vara som längst.  

Rekommendationer 

Efter genomförd granskning föreslår vi kommunstyrelsen och miljö- och bygg-

nämnden att beakta följande rekommendationer: 

 Bostadsförsörjningsprogrammet kompletteras med kvantitativa bostadspoli-

tiska mål samt etappmål för att bättre kunna följa upp bostadsbyggandet så 

att utvecklingen går åt rätt håll. 

 Ta fram riktlinjer för försäljning av mark för att skapa en tydlighet kring 

vilka grunder beslut om försäljningar baseras på.  

 För att skapa en tydlighet mot marknaden ska riktlinjer för markanvisningar 

och exploateringsavtal utarbetas och fastställas. Dessa styrdokument kom-

mer tillsammans att utgöra en tydlig vägledning för kommunens mark- och 

exploateringsverksamhet. Genom detta skapas en grundstruktur för hur 

Vimmerby kommun kommunicerar mot marknaden och de spelregler som 

ska gälla. Dessa riktlinjer ska främja att fler aktörer kan intresseras för 
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Vimmerby kommun som en marknad för byggande av både bostäder och 

kommersiella fastigheter.  

 Ett andra mer långsiktigt orienterat styrdokument som bör utarbetas är en 

strategi för markförvärv. I strategin utpekas inte specifika områden utan där 

bör mer framgå vilken framförhållning som ska gälla och vilken storlek som 

är rimlig för en markreserv i en kommun av Vimmerbys storlek.  

 Inför kommunala infrastrukturinvesteringar görs en byggherreanalys för att 

stämma av om exploatören har finansiella resurser och lämplig historik. 

Speciellt viktigt om projekt är viktiga för stadsmiljön i tätorten. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen gäller för hela 

kommunen och visar i stora drag hur mark och vatten ska användas. Det är också 

en vision för kommunens framtida utveckling. Fördjupningar kan göras för delar av 

kommunen eller särskilda frågor. Översiktsplanering är – eller bör vara – en i stort 

kontinuerlig process. Planen ska spegla den rådande politiska majoritetens uppfatt-

ning om byggande, mark- och vattenanvändning och hushållning med naturresur-

ser. Planen måste också vara aktuell för att fungera som vägledning vid såväl kom-

munens egna som andra myndigheters beslut om bland annat detaljplaner, bygglov 

och tillstånd enligt miljöbalken.  

Översiktsplanen för Vimmerby kommun antogs av kommunfullmäktige den 25 juni 

2007. Minst en gång under varje mandatperiod ska kommunfullmäktige även ta 

ställning till om översiktsplanen är aktuell. Kommunfullmäktige beslutade den 1 

januari 2017 att översiktsplanen är aktuell för denna mandatperiod. 

Översiktsplanen ska spegla den politiska majoritetens uppfattning. Den bör bygga 

på sammanställningar och analyser av viktiga förutsättningar såsom övergripande 

mål, förändringar och trender i omvärlden, fysisk struktur och allmänna intressen. 

För att fylla sina dubbla funktioner som långsiktigt strategisk och vägledande för 

konkreta beslut om byggande och användning av mark och vatten bör översiktspla-

nen baseras på systematiskt genomförda kartläggningar och analyser av planerings-

förutsättningarna.  

Det finns ett behov av en helhetssyn på risksituationen i samhället för att långsiktig 

hållbarhet ska kunna skapas. Översiktsplanen är det första steget i den fysiska pla-

neringen och behandlar hela kommunens geografiska område. Således är det också 

det första steget där riskhänsyn kan tas.  

Utifrån genomförd risk- och väsentlighetssanalys har PwC fått i uppdrag av de för-

troendevalda revisorerna i Vimmerby kommun att göra en granskning av kommu-

nens process för översiktsplaneringen. 

2.2.  Revisionsfrågan 
 

Den övergripande revisionella frågan är  

 

Säkerställer kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden att 

processen för fysisk planering bedrivs på ett ändamålsenligt sätt? 
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2.3. Kontrollfrågor 
 

För att besvara revisionsfrågan har följande kontrollfrågor formulerats: 

 

 Hur leds och styrs arbetet med fysisk planering? 

 Fullmäktiges visioner och mål används som underlag för arbetet med aktua-

liseringen av översiktsplanen. 

 Översiktsplaneringsprocessen baseras på systematiska genomförda kart-

läggningar och analyser av planeringsförutsättningarna. 

 Det finns ett effektivt sätt att öka engagemanget hos både politiker, tjänste-

män, näringsliv och allmänheten. 

 Det finns en plan för dialogen med länsstyrelsen om frågor som rör riksin-

tressen och viktiga kommunala utgångspunkter. 

 Hur följs arbetet upp och vilken rapportering sker till fullmäktige, kommun-

styrelsen och miljö- och byggnadsnämnden? 

 
I rapporten har vi slagit ihop kontrollfrågor som tangerar varandra.  

2.4. Metod 
Dokumentationsgenomgång av riktlinjer, rutiner och processbeskrivningar. Inter-

vjuer har inom ramen för granskningen skett med: 

 Stadsarkitekt, Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 Samhällsbyggnadschef, Kommunstyrelseförvaltningen 

 Utvecklingschef, Kommunstyrelseförvaltningen 

 Ordförande, Kommunstyrelsen  

 Vice ordförande, Miljö och byggnadsnämnden  

 

Granskningsrapporten har varit föremål för faktaavstämning av berörda intervju-

personer.  
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3. Iakttagelser och bedömningar 

3.1. Ansvar och organisation 
3.1.1. Ansvarsfördelning enligt reglementen  

Enligt reglemente för kommunstyrelsen, antaget 2018-02-26, är styrelsen kommu-

nens ledande förvaltningsorgan, och har därmed ett övergripande ansvar för kom-

munens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Vidare har kommun-

styrelsen ansvar att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenhet-

er och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. I detta ingår att besluta om 

gränsdragning mellan nämnders kompetens, samt att samordna styrning och leda 

arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen. Styrelsen har också att lö-

pande, i samråd med övriga nämnder, följa upp att fastställda mål, riktlinjer, intern 

kontroll, kvalitetskrav och program för verksamheterna efterföljs och att återrap-

portera detta till fullmäktige.  

Kommunstyrelsen svarar för kommunens lokalförsörjning, i detta ingår att tillse att 

kommunens verksamheter har tillgång till ändamålsenliga lokaler. Vidare ansvarar 

styrelsen för följande av kommunens samhällsbyggnadsfrågor: väg, gata, park, tra-

fik och kollektivtrafik. Via delegering från fullmäktige beslutar även styrelsen i bl.a. 

ärenden rörande: uthyrning eller upplåtande av kommunen tillhörig fast egendom; 

köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen av fastighet 

eller del av fastighet; samt att avge yttrande i ärenden om byggnation enligt 8 kap § 

3 st. plan- och bygglagen.  

Inom plan- och byggväsendet svarar styrelsen för frågor avseende strategisk fysisk 

planering inom ramen för plan- och byggväsendet. Övriga uppgifter inom plan- och 

byggväsendet ankommer på miljö- och byggnadsnämnden.  

Miljö- och byggnadsnämnden är sedan 2014-04-01 enligt 3 kap 3 a § kommunalla-

gen inrättad som en gemensam nämnd mellan Hultsfreds kommun och Vimmerby 

kommun. Vid intervju beskrivs bakgrunden till detta vara att öka möjligheten att 

rekrytera och behålla kompetent personal. Utifrån det perspektivet beskrivs sam-

manslagningen som lyckad. Hultsfreds kommun är värdkommun för nämnden och 

nämnden ingår därmed i Hultsfreds kommuns organisation. Nämndens verksamhet 

regleras i huvudsak av miljöbalken, plan- och bygglagen samt livsmedelslagen.  

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter beträffande inspekt-

ionsärenden och andra uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och plan- 

och byggnadsväsendet. Som beskrivits ovan är dock strategisk planering undantaget 

och kompetensen ligger därvidlag hos kommunstyrelserna i respektive kommun. 

Nämnden får dock fatta beslut om detaljplaner i de fall de inte bedöms vara av stor 

vikt eller principiell betydelse enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen. I övrigt beslutar 

nämnden i frågor inom sitt verksamhetsområde, i frågor som den enligt lag eller 

annan författning ska handha samt fullgör övriga uppdrag som respektive kommun-

fullmäktige ger miljö- och byggnadsnämnden.  
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Kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden har enligt sina respektive regle-

menten fördelat ansvaret avseende samråd i ärenden som berör bådas verksam-

hetsområden. Det är då miljö- och byggnadsnämnden som beslutar om formerna 

för samrådet, medan styrelsen handlägger efter det att samråd skett. I styrelsens 

respektive nämndens reglemente regleras även ansvar avseende hantering av in-

komna medborgarförslag. Där stipuleras att det i de fall fullmäktige överlåtit till 

styrelsen/nämnden att fatta beslut i dessa frågor ska fullmäktige fortlöpande infor-

meras om dessa beslut.  

3.1.2. Befogenheter enligt delegationsordningar 

Vilka beslutskompetenser som fördelats till olika funktioner inom kommunstyrelse-

förvaltningen (KSF) och Hultsfred-Vimmerbys miljö- och byggnadsförvaltningen 

(MBF) presenteras i delegationsordningarna för kommunstyrelsen respektive miljö- 

och byggnadsnämnden. Dokumenten omfattar både generella lagar och regler kring 

delegering, vidaredelegering och i vilka fall delegering inte är tillåtet, samt specifika 

delegeringsnivåer i olika ärenden. I delegationsordningen för kommunstyrelsen 

finns även en lista över ställföreträdande för delegat.  

Ur delegationsordningen för kommunstyrelsen framgår vilka förvaltningsfunktion-

er som har beslutande kompetens vid olika beloppsnivåer inom ramavtal- eller 

upphandling av varor och tjänster. Här innehar kommunstyrelseförvaltningens ar-

betsutskott högst delegation, för belopp från 3 mnkr upp till max 6 mnkr. Vidare 

preciseras delegation för de samhällsbyggnadsärenden som enligt reglemente är 

kommunstyrelsens ansvarsområde.  

Av delegationsordningen för kommunstyrelsen framgår delegation för yttranden till 

miljö- och byggnadsnämnden i remitterade bygglovsgranskningsärenden, i ärenden 

om byggnation närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter samt över detaljplaner som 

berör kommunen som fastighetsägare.  

Av delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden framgår hur delegation är 

fördelad avseende olika former av miljö- och hälsoskyddsinspektion, olika typer av 

bygglovsärenden, beslut om planbesked samt för att skicka detaljplaner på samråd 

och granskning enligt plan- och bygglagen. Vidare preciseras delegation för yttran-

den till miljö- och byggnämnden i ärenden som gäller bygglov, avstyckning, planut-

redning, rivnings- och mark lov, samt yttrande till lantmäteriet i ärenden som gäller 

avstyrningen och planutredning.   
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3.1.3. Förvaltningsorganisation 

Enligt bifogad organisationsskiss över Vimmerby kommun i bilaga finns det under 

kommunstyrelsens förvaltning en samhällsbyggnadsavdelning samt en utvecklings-

avdelning. Samhällsbyggnadsavdelningen uppges vid intervju fungera som formell 

beställare av kommuninterna detaljplaner, samt handhar bl.a. trafikfrågor och gata- 

och parkverksamhet. Avdelningen består av fastighetskontoret, gatukontoret, rädd-

ningstjänsten samt enheterna för kost och lokalvård. Inom ramen för detta sköter 

också samhällsbyggnadsavdelningen bl.a. drift av fastigheter, för vilket det finns 

fyra förvaltare. Utöver det upphandlas fastighetsskötsel från kommunens eget 

byggbolag.  Avdelningen svarar också för kommunens verksamhet inom räddnings-

tjänst, gata och park och städning. Under KSFs utvecklingsavdelning ligger bl.a. 

Näringslivsenheten.  

 

MBF är uppdelad i tre avdelningar som tillsammans ansvarar för att nämndens 

verksamhet når de två kommunernas invånare. Uppdelningen av avdelningar och 

funktioner inom MBF är enligt förvaltingsorganisationsskiss ovan.  

Totalt har förvaltningen 36 anställda, uppdelade på de tre avdelningarna. MBF:s 

arbete leds av förvaltningschef, med stöd från avdelningscheferna för utvecklings-

avdelningen och miljö- och byggnadsavdelningen. Dessa utgör tillsammans förvalt-

ningens ledningsgrupp, vilken träffas varje vecka för att samordna arbetet och ta 
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gemensamma beslut. Avdelningschef på miljö- och byggnadsavdelningen har dock 

sedan halvårsskiftet 2018 varit vakant, vilket medfört att förvaltningschef och av-

delningschef på utvecklingsavdelningen tillfälligt har fått utökade befogenheter.  

Förvaltningschef tillhör avdelningen kansliet och är alltså lokaliserad till Vimmerby 

kommun. Kansliet har ytterligare 6 medarbetare. Kansliets roll är att fungera som 

stöd inom förvaltningen, med ansvar för administration. Förvaltningschefen deltar i 

båda kommunernas ledningsgrupper, i syfte att bidra i övergripande strategiarbete 

och för att säkerställa att verksamheten optimeras i båda kommunerna.  

Utvecklingsavdelningen är lokaliserad till Vimmerby kommun och har totalt 11 an-

ställda, av vilka två är planarkitekter och en är stadsarkitekt. Avdelningen ansvarar 

för fysisk planering inom kommunerna och medverkar som stöd vid framtagande av 

strategiska planer, såsom exempelvis VA-planer och gestaltning i stadsmiljö. Avdel-

ningen ska också upprätthålla och informera kommunens verksamheter om samt-

liga kartor med tillhörande GIS-system, samt vara drivande i kommunens hållbar-

hetsarbete och ekologiska frågor. 

Miljö och byggnadsavdelningen är lokaliserad till Hultsfreds kommun och har totalt 

18 anställda. Av dessa är 11 miljö- och hälsoskyddsinspektörer, medan 3 medarbe-

tare vardera är livsmedels- respektive byggnadsinspektörer. Avdelningen ska i 

första hand vara en myndighetsavdelning som bedriver kommunernas miljötillsyn, 

livsmedelstillsyn och handläggning av bygglov.  

3.2. Interna mål och riktlinjer 
3.2.1. Mål avseende fysisk planering  

Kommunens styrmodell utgår ifrån fyra perspektiv, till vilka har fyra övergripande 

mål knutits. Dessa övergripande mål är:  

 En ekonomi i balans,  

 Tjänster av hög kvalitet,  

 En attraktiv arbetsgivare och en hållbar utveckling och hög livskvalitet.  

 

En ekonomi i balans innebär att kommunen ska gå med överskott. Tjänster av hög 

kvalitet innebär att kommunen ska leverera tjänster av hög kvalitet till invånare, 

företag och besökare. En attraktiv arbetsgivare att kommunen ska vara en attraktiv 

arbetsgivare, och en hållbar utveckling och hög livskvalitet att kommunen ska vara i 

framkant när det gäller utveckling, framförallt i tillväxtfrågor.  

Dessa fyra övergripande mål ska genomsyra nämndernas sätt att arbeta med mål, 

mätning av måluppfyllelse och planerade aktiviteter för att uppnå målen.   

Vid genomgång av kommunens mål och budget 2018 samt tertialuppföljning 2 2018 

har vi inte kunnat notera några särskilda fullmäktigemål/-uppdrag avseende kom-

muns planverksamhet.  

Däremot finns uttalade mål för miljö och byggnämnden. Av dessa bedömer vi att 

två har bäring på granskningsområdet:  
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 God service till företag och invånare samt  

 Hållbara planer 

God service mäts genom betyg i ett antal kategorier i ett index. Önskad målnivå 

pendlar härvidlag mellan 70 och 75. Hållbara planer syftar på antalet planer där en 

hållbarhetsanalys ingår. Önskad målnivå uppgår härvidlag till 100 %.  

Vid sidan av dessa konkreta mål framhålls budget för verksamhetsåret 2018 att för-

väntad utveckling för nämnden under året är att ärendehantering effektiviseras för 

att möta krav på kortare handläggningstider från flera grupper och förvaltningar.  

I Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsplan för 2018 uppges att nämnden 

inte antagit någon internkontrollplan för året, då man inväntar att Hultsfreds 

kommun tar fram ett reglemente för intern kontroll med kompletterande tillämp-

ningsanvisningar. För verksamhetsåret 2019 har nämnden upprättat en internkon-

trollplan, i den ingår dock inte någon kontroll med direkt bäring på granskningsom-

rådet, såsom handläggningstider för detaljplane- eller bygglovsärenden.  

 År 2017 fanns ett mål för kommunstyrelseförvaltningen om att kommunen ska vara 

topp 25 i landet i Svenskt näringslivs ranking. Detta mål återfinns inte i mål-

redovisningen i mål och budget samt i tertialuppföljning 2 för verksamhetsåret 

2018.  

Vid intervju uppges att kommunen ligger på cirka 240e plats, varvid målet inte be-

dömts som relevant i närtid.  

3.2.2. Riktlinjer för bostadsförsörjning 

Enligt lagen om kommunens bostadsförsörjningsansvar ska kommuner ha en lång-

siktig boendeberedskap. Riktlinjerna ska antas av kommunfullmäktige för varje 

mandatperiod och nya riktlinjer ska tas fram om förutsättningarna förändras. Rikt-

linjernas syfte är att tjäna som kommunövergripande strategiskt underlag för fram-

tida översikts- och detaljplaneringsarbete. I riktlinjerna ska åtgärder och priorite-

ringar kartläggas som på kort och lång sikt kan upprätthålla en god bostadsförsörj-

ning i kommunen. Detta för att uppnå kommunens mål att tillmötesgå efterfrågan 

och behov av olika boendeformer för en socialt, ekonomiskt och hållbar utveckling; 

samt uppnå en långsiktig hållbar bostadsförsörjning genom ett varierat och attrak-

tivt utbud av bostäder och bostadsmiljöer i kommunen.  

Kommunen har tidigare behandlat boendeplanering inom ramen för rådande över-

siktsplan samt genom dokumentet förslag till kommunalt bostadsförsörjningspro-

gram KBP, för perioden 2004-2013. Dessa dokument beskrivs dock i vissa avseende 

som inaktuella. Detta tillsammans med den beskrivna bostadsbristen i kommunen 

har gjort att behovet av ett nytt planeringsunderlag avseende bostadsförsörjning i 

plandokument beskrivs som tydligt.  

Kommunfullmäktige antog därför 2017-05-29 styrdokumentet Riktlinjer för bo-

stadsförsörjning. Dokumentägare är MBF och dokumentet har arbetats fram av 

externa konsulter men i samarbete med kommunens stadsarkitekt samt samhälls-
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byggnadschef. Det noteras vidare att det kommunala byggbolaget Vimerhem samt 

representanter från flera förvaltningar och verksamhetsgrenar inom kommunen har 

varit delaktiga. Kontinuerlig avstämning har gjorts med kommunstyrelsens och 

miljö- och byggnadsnämndens presidium.  

Som underlag till riktlinjerna användes bland annat både nationella och regionala 

mål avseende kommunal bostadsförsörjning, kommunens egen statistik och befint-

ligt styrdokument såsom gällande översiktsplan och regionala styrdokument för 

fysisk planering. En genomgång av kommunens strukturella förutsättningar, de-

skriptiv statistik, uppgifter om kommunens befintliga bostadsbestånd samt dess 

styrkor och svagheter fungerar vidare som bakgrund till en diskussion av kommu-

nens planberedskap och bostadsbehov.  

Vid tid för produktion av riktlinjerna fanns en viss planberedskap för nyproduktion 

av småhus i kommunen. Dessa uppgick till cirka 80 stycken, av vilka det absoluta 

flertalet låg utanför Vimmerby tätort. Den totala planberedskapen för bostäder i alla 

upplåtelseformer var dock inte klarlagt i hela kommunen. Men det pågick en inven-

tering av tomter för framtida bostadsbyggande i kommunen. Inom ramen för rikt-

linjerna presenteras även en kartläggning över kommunens behov av bostäder i 

olika former och inriktade på olika målgrupper.  

Kommunens sammanvägda bedömning baserad på bedömt förväntat flyttnings-

netto till kommunen är i riktlinjer för bostadsförsörjning att man bör planera för 

bostadsförsörjning motsvarande 25-50 lägenheter per år. Detta innebär mellan 100-

200 nya bostäder fram till 2020. Det framhålls dock att uppskattningen betraktas 

som osäker då man vid författande av riktlinjerna inte viste hur befolkningsutveckl-

ingen i Vimmerby kommer att se ut i framtiden.  

Ett formaliserat mål avseende antal bostäder som ska byggas årligen eller fram till t 

ex 2020 återfinns dock inte i kommunens mål och budget 2018. Vid intervju uppges 

däremot att det bedömda behov om cirka 200 bostäder till år 2020 är något man 

förhåller sig till som en måttstock. Vid tid för intervju (oktober 2018) uppges att 

cirka 150 bostäder är i plan- eller genomförandeprocessen, samt att det finns mark 

för ytterligare 50 stycken. 

Dessa samlade underlag och analyser landar i ett antal slutsatser, mål och strategier 

för kommunens bostadsförsörjning. Dessa uttrycker de ovannämnda målen för 

kommunens bostadsförsörjning samt presenterar ett antal strategier för att nå 

dessa. Något konkret mål för hur många bostäder som ska byggas per år eller för en 

viss period återfinns dock inte bland dessa. För denna granskning är dessa strate-

gier/mål särskilt relevanta:  

- Skapa goda förutsättningar för bostadsbyggande, genom att ha en god plan-

beredskap. En genomgång av detaljplaners aktualitet och analys av bygg-

bara tomter har genomförts och kommer att ligga till grund för framtida be-

slut.  

- Möjliggöra flyttkedjor och generationsväxlingar genom nybyggnation av lä-

genheter i attraktiva lägen. 
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- Verka för ett varierat utbud av bostäder i alla kommundelar som tillgodoser 

invånarnas behov och önskemål. Verka för en spridning i boende- och upp-

låtelseformer.  

Vid intervju uppges att kommunen under år 2018 och framåt arbetar med ett antal 

detaljplaner kopplade till bostadsbyggande utifrån riktlinjer för bostadsförsörjning. 

Baserat på erhållen lista över pågående detaljplaner avseende bostäder inom kom-

munen uppgår dessa i samband med intervjutillfälle till 27 stycken. Vidare beskrivs 

att det till övervägande del är bostäder som byggs i kommunen. Till dem kommer 

viss ombyggnation av t. ex. serviceboenden och skolor.   

3.2.3. Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal 

Kommunen har inte några riktlinjer för vare sig markanvisningsavtal eller exploate-

ringsavtal. Vi har tagit del av ett exempel på markanvisningsavtal. Vad detta avtal 

inkluderar och stipulerar redovisas övergripande nedan. Vidare uppges att det alltid 

görs en extern värdering av mark som används i avtal.  

Exempelavtal är tecknat mellan Vimmerby kommun och en extern exploatör. Avta-

let inleds med att fastighetsägare, exploatör samt området för markanvisning stipu-

leras. Sedan beskrivs att exploatören till kommunen lämnat ett förslag om byggnat-

ion1. Avtalet innehåller bestämmelser om parternas rättigheter och skyldigheter. 

Inom ramen för dessa regleras köpeskilling samt villkor för exploatering kopplat till 

marken, det planerade byggprojektet.  

Även avtalets löptid samt hur markanvisningen får överlåtas regleras. Slutligen be-

tonas att avtalet endast gäller under förutsättning att kommunfullmäktige godkän-

ner avtalet samt att avtalet inte är bindande för kommunens organ vid prövning av 

förslag till detaljplan. Till avtalet tillkommer fem bilagor: karta markanvisning, två 

köpekontrakt avseende fastigheter kopplade till markanvisningen samt ytterligare 

två kartor över markoptioner reglerade inom avtalet.   

Vi noterar följande risker/brister med avtalet: 

 Exploatören får överlåta till bolag inom samma koncern, liten risk att kom-
munen får en motpart med sämre finansiell ställning. 

 

 Vite enligt p.10 kan bli svårt att få ut då det är lite luddigt formulerat. 
 

 Optioner vid fastighetsköp gäller inte fullt ut men den risken är inte kom-
munens utan exploatörens  

 
Antalet bostadsutvecklare på marknaden har ökat kraftig under senaste 10-

årsperioden. Kommunala infrastrukturinvesteringar, innebär krav på kontroll av 

motparten/byggherre för att stämma av om exploatören har finansiella resurser och 

lämplig historik. Speciellt viktigt om projektet är viktigt för stadsmiljön i tätorten, 

vilket detta projekt förefaller vara. 

                                                             
1Om exakt vad utlämnas här av anonymitetsskäll.  
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3.2.4. Markstrategi/policy 

Vid intervju uppges att kommunen idag inte har en antagen markstrategi utan att 

man jobbar med markbyten samt löser in eller köper mark. Vidare uppges att kom-

munen äger cirka 1 500 hektar skog i kommunen, varav en stor del är i stadsnära 

områden. Tillgången på mark uppges ändå vara en kritisk styrpunkt och mark har 

behövt köpas.  

3.3. Upprättade rutiner och arbetsprocesser 
3.3.1. Översiktsplanering 

Vimmerby kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2007-06-25. 

Översiktsplanen ska ange inriktning för den långsiktiga utvecklingen av kommu-

nens fysiska miljö. Vidare ska planen ge vägledning för beslut om hur mark- och 

vattenområden- samt den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Till 

översiktsplanen kan tematiska tillägg (även benämnd fördjupade översiktsplaner 

(FÖP:ar)) tas fram. Dessa behandlar hur mark och vatten ska användas på en mer 

detaljerad nivå inom ett begränsat område eller ett särskilt tema. Vimmerby kom-

mun har för aktuell översiktsplan tagit fram tre fördjupade översiktsplaner. Dessa 

är: 

 Strandskyddsplan, antagen år 2013, 

 Vindkraftsplan, antagen år 2011, 

 Vimmerby stad, antagen år 2016.   

Kommunfullmäktige skall enligt 3 kap plan- och bygglagen (PBL) minst en gång 

varje mandatperiod genom en aktualitetsprövning ta ställning till om gällande över-

siktsplanen är aktuell. I remiss till aktualitetsprövning för Vimmerbys översiktsplan 

framtagen av MBF:s utvecklingsavdelning framhålls att ett beslutsunderlag behöver 

tas fram för kommunfullmäktiges aktualitetsprövning av gällande översiktsplan.  

Det ska göras i samråd med samtliga förvaltningar och bolag i kommunen. Länssty-

relsen ska även genom en så kallad sammanfattande redogörelse redovisa sina syn-

punkter i frågor om statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse 

för planens aktualitet. Som beslutsunderlag till kommunfullmäktiges aktualitets-

prövning bilades: Tjänsteskrivelse, Sara Dolk, stadsarkitekt, 2016-11-23; Remissytt-

rande från partier och nämnder; Arbetsutskottets beslut KSAU § 2016-12-19; samt 

Kommunstyrelsens beslut 2017-01-10, KS § 11.  

Aktualitetsprövning av översiktsplanen beskrivs vid intervju inte ha varit föremål 

för dialog med allmänheten. Orsaken till detta är utifrån genomförda intervjuer inte 

tydligt. Vidare noteras i remiss till aktualitetsprövning att föreslaget aktualitetsbe-

slut undantar den fördjupade översiktsplanen för Vimmerby stad eftersom den inte 

var föremål för aktualitetsprövning. En miljöbedömning gjordes inte heller inom 

ramen för aktualitetsprövningen. Miljöbedömningar uppges dock ingå i både de-

taljplaner och översiktsplan. 

För mandatperioden 2014-2018 beslutade kommunfullmäktige vid sammanträdde 

2017-01-30 i enlighet med kommunstyrelsens förslag att översiktsplanen som en 
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helhet fortfarande är aktuell och fortsatt kan fungera som utgångspunkt för kom-

munens fysiska planering.  

Det framhålls dock i beslutet att det vid samråd framkommit att en del förutsätt-

ningar har förändrats och att vissa stycken i översiktsplanen är inaktuella. Vidare 

noteras att länsstyrelsens sammanfattande redogörelse saknas, varvid aktualitets-

frågan bör tas upp på nytt när en sådan inkommit. Med detta som underlag ges 

även MBF på förslag från kommunstyrelsen och efter beslut av kommunfullmäktige 

i uppdrag att se över framtida arbete med översiktsplanen efter att länsstyrelse in-

kommit med en sammanfattande redogörelse.  

Vid intervju framkommer att stadsarkitekten utgör den centrala tjänstemanna-

funktionen som driver arbetet med aktualitetsprövningen och framtagande av en 

eventuell ny översiktsplan. För arbete med att ta fram en ny översiktsplan beskrivs 

att handböcker från Boverket används, men att inga egna centrala riktlinjer eller 

processer är framtagna för detta.  

Vid intervju framkom att politiken har för avsikt att se över översiktsplanen i grun-

den i och med den nya mandatperioden. I samband med det planeras en övergri-

pande politisk diskussion avseende inriktning för fysisk planering i kommunen. Vid 

intervju lyfts särskilt behovet av att kommunen tillhandahåller både industri- och 

bostadstomter, fokus på Vimmerby stad samt vikten av att det finns en god bered-

skap för näringslivets aktiviteter och boende i Vimmerby stad.  

Idag är det inte beslutat när en ny översiktsplan ska vara färdigställd. Ovan refere-

rat beslut vid aktualisering av gällande översiktsplan stipulerar endast att MBF när 

utlåtande från länsstyrelsen inkommit ska inleda arbetet med att se över gällande 

översiktsplan. Vid intervju beskrivs att det inte finns någon etablerad rutin eller 

struktur för kommunikation med länsstyrelsen om redogörelse av läns och riksin-

tressen i samband med aktualitetsprövning av rådande översiktsplan; utöver att 

stadsarkitekt då och då mailar och frågar hur arbetet med en redogörelse fortskri-

der. Överlag beskrivs dock dialogen med länsstyrelsen fungera bra.   

Vid intervju beskrivs att det inte finns någon dokumenterad eller etablerad rutin för 

när avsteg från gällande översiktsplan får göras. Beslut om avsteg beskrivs göras på 

fall till fall basis. Avsteg beskrivs som ovanliga, men exempel ges vid intervju på när 

det har gjorts. Ett sådant är den så kallade VOK-skogen, vilket är ett stort grönom-

råde, vari en större skola föreslogs byggas trots att det inte fanns i översiktsplanen 

och avsteg därmed behövde göras. Detta beskrivs ha föreslagits under en period då 

skolfrågan var het debatterad i kommunen och slutligen resulterade i en folkom-

röstning avseende föreslagna skolnedläggningar på landbyggden.   

3.3.2. Samverkansråd 

Kommunfullmäktige antog år 2013 styrdokumentet Riktlinjer för samverkansråd i 

Vimmerby kommun. Dokumentets syfte är att övergripande beskriva kommunens 

riktlinjer för samråd med olika intressegrupper inom av kommunen prioriterade 

områden. Totalt har kommunen sex stycken samverkansråd, varav tre av oss be-

döms ha bäring på kommunens planprocess. Dessa är:  
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 Landsbygdsrådet 

 Näringslivsrådet och industrirådet 

För dessa råd är kommunstyrelsen samordnande organ. Samverkansråden skall 

vara remissorgan för kommunala nämnder och beredningar för frågor av principiell 

karaktär inom sitt område. För landsbygdsrådet är det frågor som rör landsbygden; 

för näringslivsrådet är det frågor som rör mindre företag; och för industrirådet är 

det frågor som rör större företag. Kommunala nämnder och beredningar bör enligt 

riktlinjerna inhämta synpunkter från samverkansorganen i de frågor som nämns 

ovan.  

3.3.3. Näringslivsperspektivet 

Som beskrivits under avsnitt 3.2.1. är ett prioriterat område avseende det fysiska 

planeringsarbetet i kommun att tillgodose näringslivets behov av verksamhetsmark 

samt snabb och effektiv handläggning av detaljplane- och bygglovsärenden. Priori-

teringar på näringslivsområdet formuleras i dokument: Näringslivsstrategi för 

Vimmerby kommun. Dokumentet beskriver kommunens övergripande mål för nä-

ringslivsarbetet samt räknar upp ett antal aktiviteter som bör genomföras för att 

uppnå dessa. För det praktiska arbetet härvidlag svarar framförallt näringslivsen-

heten som bildades år 2011. 

Denna beskrivs vid intervju ha en roll som kommunens primära kontaktorgan utåt 

mot näringslivet. Enheten ska gå ut och sondera intresset för mark och fastigheter i 

kommunen hos privata aktörer. Ett redskap för detta är den tomtbank som sam-

manställts på kommunens hemsida. Där läggs både kommunens lediga tomter och 

lokaler upp, samt att det där finns möjlighet för företag och privatpersoner att lägga 

upp sina fastigheter och mark. Efterfrågan beskrivs vid intervju som god för småhus 

samt industri- och företagsmark. Efterfrågan är dock primärt fokuserad till nära 

Vimmerbys stadskärna, vilket gör detaljplaneprocessen svår.  

Från enhetens sida uppges det vid intervju att man i detaljplaneprocessen efterfrå-

gat färre men mer flexibla detaljplaner, som t. ex. inkluderar inte bara lätt industri, 

utan också handel och kontor.  

Vidare uppges det vid intervju att det i kommunen inte finns något uttalat beslut 

avseende om det är bostäder eller industrilokaler som är prioriterade i kommunens 

detaljplaneprocess. Det uppges dock att det vid diskussion med politiker är tydligt 

att bostäder är det prioriterade området. Inkommer det förfrågningar avseende 

mark som redan är detaljplanerad för bostadsändamål eller industrimark föreligger 

dock inget problem.  

3.3.4. Detaljplanering 

Kommunens detaljplaneprocess beskrivs vid intervju enligt följande: beslut om 

planuppdrag som föranleder att detaljplan behöver tas fram fattas. Beroende på 

ärendets principiella betydelse för kommunen kan antingen kommunfullmäktige 

(KF) eller miljö- och byggnadsnämnden (MBN) besluta i ärendet. Planbeslut av stor 

principiell betydelse ska fattas av KF. MBN får fatta planbeslut, om dessa är av liten 
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principiell betydelse. Planer av liten principiell betydelse är ”ändringar av detalj-

plan”. Planärendet hanteras av samhällsbyggnadsavdelningen inom KSF, vilka skri-

ver fram en tjänsteskrivelse för planärendet. Tjänsteskrivelsen skickas efter av-

stämning med KSAU som en beställning av detaljplan till MBF.  

MBF tar fram en detaljplan efter de i beställningen stipulerade kriterierna. Detalj-

planen skickas sedan till samhällsbyggnadsavdelningen inom KSF, vilken skriver 

fram ett ärende för KF eller KS att ta ställning till.  

Beskrivningen ovan utgår ifrån att det är kommunen som initierar detaljplanerpro-

cessen. Är det en annan av kommunens nämnder som behöver nya lokaler eller bo-

städer vars genomförande kräver att nya detaljplaner ska tas fram ska samhälls-

byggnadsavdelningen hjälpa till med att ta fram underlag för hur mycket projektet 

beräknas kosta, var det ska ligga, hur det ska se ut samt när projektet bedöms 

kunna färdigställas. Sedan tar den projektägande nämnden beslut om man vill gå 

vidare med projektet, vilket i så fall går upp till KS och KF för formellt beslut om 

beställning av detaljplan och upptagande i budget. Beslutas projektet där ser detalj-

planeförloppet ut som beskrivits ovan.   

Detaljplaneprocessen kan även initieras av individer eller juridiska personer. Detta 

görs i Vimmerby kommun genom att blanketten Ansökan om planbesked fylls i, 

undertecknas och sen skickas till miljö- och byggnadsförvaltningen. När en kom-

plett ansökan skickats in registreras ärendet i förvaltningens ärendehanteringssy-

stem och kommunen har sedan fyra månader på sig att ge ett planbesked. Beskedet 

kan vara positivt eller negativt. Är beskedet positivt ska det meddelas vilket år plan-

arbetet beräknas starta.  

En detaljplan anger vad behandlad mark får användas till. Exempel på klassifikat-

ioner enligt detta är bostäder, handel, industri, gator eller natur. Genom detaljplan 

kan även styras hur stort hus som får byggas eller hur marken ska anordnas. På 

kommunens hemsida noteras vidare att en detaljplan utgör grund för bygglov. Vi 

har inte inom ramen för denna granskning identifierat något formaliserat eller indi-

rekt samarbete mellan kommunens detaljplaneringsarbete och dess bygglovshante-

ring.  

Vid intervju beskrivs att kommunens rutiner och arbetsprocesser kring planering 

blir allt bättre i takt med att arbetsrutiner och samarbetskanaler börjar sätta sig. 

Kommunen beskrivs dock under en längre tid inte har prioriterat strategiska plan-

relaterade frågor varvid fortsatt arbete är nödvändigt.  

Vid tid för intervju uppskattar chef för samhällsbyggnadsavdelningen att det totalt 

finns 35-38 detaljplaner igång. Dessa är initierade av både kommunen eller externa 

beställare och varierar i storlek från en tomt till större bostadsprojekt, eller änd-

ringar i befintlig detaljplan.  

Planmöten 

I syfte att samordna planarbetet inom kommunens förvaltningsorganisation träffas 

politiker, chefer inom kommunens förvaltningar samt VD:ar vid kommunens bolag 

en gång i månaden genom s.k. planmöten. Vid dessa möten deltar bl.a. kommundi-
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rektör, förvaltningschef MBF, avdelningschef plan och bygg, stadsarkitekt, planarki-

tekter, fastighetschef, utvecklingschef utredare vid utvecklingsavdelningen, 

gatuchef, samhällsbyggnadschef samt VD VEMAB2. Från politiken deltar kommun-

styrelsens ordförande samt oppositionsråd, miljö- och byggnadsnämndens ordfö-

rande, vice ordförande samt opposition.  

Inom ramen för denna granskning har vi tagit del av tre handlingspla-

ner/aktivitetsplaner från möten mellan augusti och oktober i år. De är strukture-

rade så att ärenden är specificerade för vilket uppdrag ärendet avser, hur bråds-

kande det behöver diskuteras, vad som ska göras, vem/vilken funktion som är an-

svarig, tid för uppdraget samt vem/var det ska rapporteras till. Vid sidan av detta 

visar handlingsplaner/aktivitetsplaner att mötena även fungerar informations-

delande genom att uppdateringar i olika ärenden tas upp. Utifrån en granskning av 

handlingsplaner/aktivitetsplaner framgår även att de ärenden som inte fullt ut 

adresserats mellan möten kvarstår till nästkommande möte. Likaledes kan vissa 

ärendepunkter/uppdrag tillkomma eller utökas mellan möten om nya punkter har 

tillkommit däremellan.  

Ledningspersonal på samhällsbyggnadsavdelningen har även veckovisa så kallade 

samhällsbyggnadsmöten med förvaltningspersonal vid avdelningen, samt på MBF 

och representanter från de kommunala bolagen. Dessa möten beskrivs som vid in-

tervju som nyckelmöten för att samordna planarbetet och exploateringsfrågor inom 

kommunens förvaltningsorganisation. Även dessa möten protokollförs.   

Vid intervju beskrivs att det inom ramen för löpande detaljplanearbetet ofta uppstår 

intressekonflikter. Detta är särskilt påtagligt då detaljplanering sker i syfte att, en-

ligt kommunens mål, förtäta Vimmerby stad. Dessa kommer ibland upp vid sam-

rådsmöten med allmänheten. Visar det sig där att ärendet engagerar många kom-

muninvånare beskrivs att samrådstiden kan bli förlängd, samt att ett speciellt möte 

kan organiseras för ärendet. Att inkludera medborgare i potentiellt känsliga detalj-

planeprocesser i ett tidigt skede beskrivs vid intervju som viktigt, då det bedöms 

kunna minska antalet överklaganden senare i plan- och byggprocessen.  

Det uppges vidare vid intervju att överklaganden av detaljplaner förekommer. Ett 

exempel är de uppskattningsvis 15 lucktomter i Vimmerby stad som detaljplanela-

des vid tid för intervju. Dessa har som syfte att utnyttja tomtmark i centrala Vim-

merby genom att bygga på luckor mellan eller i anslutning till befintlig bebyggelse i 

stad. Av dessa uppges samtliga ha överklagats. Det finns vid tid för intervjuer (okto-

ber 2018) ingen dokumenterad rutin för att hantera överklaganden. Vid intervju 

beskrivs dock att gällande rutin är att samtliga beslut från kommunen i dessa ären-

den som överklagas skickas till mark- och miljödomstolen. Vid prövning där uppges 

samtliga beslut ha blivit godkända så här långt.  

3.3.5. Bygglovsprövning 

Som fastslagits ovan är det miljö- och byggnadsavdelning inom MBF som ansvarar 

för handläggning av bygglovsärenden i kommunen. Ansvarig nämnd härvidlag är 

                                                             
2 Vimmerby energi och miljö AB. 
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den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden. Kommunen har enligt organisat-

ionsbeskrivning ovan idag tre bygglovshandläggare.  

Vid intervju uppges att miljö- och byggnadsnämnden ett tag hade problem med 

långa ledtider för handläggning- av bygglovsärenden. Detta beskrivs som ett resul-

tat av att samtliga bygglovshandläggare slutade ungefär samtidigt. Detta beskrivs 

dock vid tid för intervju ha rättats upp och man beskrivs nu ligga i fas. Vid tid för 

intervju uppskattas bygglovsärenden från en komplett ansökan till beslut ta 3-5 

veckor. Som beskrivits i avsnitt 3.2.1. Mål avseende fysisk planering har varken 

kommunstyrelsen eller miljö- och byggnadsnämnden idag några mål avseende 

handläggningstider för bygglov utöver det lagstadgade kravet på 10 veckors hand-

läggningstid för bygglovsprövning. 

SKLs öppna jämförelser - Företagsklimat 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomför öppna jämförelser inom områ-

det företagsklimat. Det är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning 

gentemot företag. Undersökningen sker i samverkan med Stockholm Business Alli-

ance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG). Vad gäller SKL:s mätning, ”Före-

tagsklimat 2016– en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning”, fram-

går att vad gäller bygglov har Vimmerby kommun ranking 72 och ett NKI motsva-

rande 62. Vilket kan jämföras med det bästa NKI-resultatet som är 93 och det 

sämsta som är 36.  

Vad gäller mätningen för 2017 så har NKI-resultatet avseende bygglov ökat till 64, 

detta gör att Vimmerbys placering på rakningen blir 69. Det är framförallt effektivi-

teten som företagarna är missnöjda med, men betyget har trots detta ökat med fyra 

enheter sedan 2016 – från 54 till 58. Mest nöjda är företagarna med bemötandet 

som nu uppnår ett högt betyg (index 70), även här har ökningen varit fyra enheter 

sedan 2016. Det har skett förbättringar av samtliga serviceområden för Bygglov, 

utom tillgänglighet. Bygglov är det myndighetsområde där spridningen av resulta-

ten mellan kommunerna är störst. Många kommuner får ett högt betyg, men det är 

också flera kommuner som får riktigt låga betyg. Det bästa NKI-resultatet för 2017 

avseende bygglov var 92 och det sämsta var 34.  

Bygglov är det myndighetsområde där det sker klart störst svängningar från ett år 

till ett annat. Några förklaringar till detta kan vara att det är svårt att få tag på kvali-

ficerade bygglovshandläggare i vissa regioner, att en del kommuner har hög perso-

nalomsättning inom detta område och att företagarnas betyg är känsliga för om det 

blir positiva eller negativt utfall vad gäller bygglovsärenden. 

3.4. Uppföljning 
I kommunens mål och budget för 2018 anges att samtliga nämnder löpande ska 

följa upp verksamhet, resultat, ekonomi och mål. I samband med kommunens de-

lårsrapport ska uppföljning sammanställas till en samlad rapport och delges kom-

munfullmäktige. Till kommunstyrelse ska sammanställda uppföljningar delges i 

form av en samlad rapport fem gånger per år. Slutlig uppföljning av årets verksam-

het upprättas efter årets slut i kommunens årsredovisning.  
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Som redovisats under avsnitt 3.2.1. Mål avseende fysisk planering ovan har varken 

kommunstyrelsen eller miljö- och byggnadsnämnden beslutat om några verksam-

hetsmål med bäring på handläggningstider eller prioriteringar avseende kommu-

nens detaljplane- och bygglovshantering. 

Inom ramen för denna granskning har heller inte identifierats något kommunfull-

mäktige mål avseende kommunens översiktsplanering.  

Vid intervjuer uppges att miljö- och byggnadsnämnden får information från MBF 

vid beredningsmöte med representanter därifrån varje vecka. Mer löpande uppda-

teringar uppges även ske genom att nämndmedlemmar går förbi förvaltningen då 

och då och frågar om det är något särskilt som pågår. Delegeringsbeslut dras munt-

ligt av tjänstemännen när det är nämnd. Övergripande ekonomisk uppföljning görs 

till Miljö- och byggnadsnämnden 2 gånger per år. 

Vid intervju uppges vidare att nämnden delges information avseende handlägg-

ningstider för bygglovsärenden. Som beskrivits under avsnitt 3.3.5. Bygglovspröv-

ning ovan hamnade kommunen ett tag efter i hanteringen av bygglovsärenden, då 

samtliga bygglovshandläggare försvann under samma period. Detta uppges dock ha 

rättats ut sig och vid tid för intervju uppges kommunen vara i fas avseende bygg-

lovshandläggningen igen. I Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsplan 2019 

lyfts svårigheten att bedöma antalet bygglovsärenden som kommer inkomma ett 

givet år, varvid planering avseende handläggning av dessa ärenden bedöms som 

svår.  
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Svar på revisionsfrågan och re-
kommendationer 

Den sammanvägda bedömningen efter genomförd granskning är att kommunen 

säkerställer att processen för fysisk planering till viss del bedrivs på ett ändamåls-

enligt sätt.  

Den sammanfattande bedömningen bygger på följande iakttagelser; 

Mål och riktlinjer 

 Kommunens styrmodell utgår från fyra perspektiv, till vilka fyra övergri-

pande mål har knutits. Inget av dessa är direkt inriktade mot fysisk plane-

ring. I kommunens mål och budget för 2018 återfinns inte heller något sär-

skilt fullmäktigemål/-uppdrag avseende kommunens planverksamhet.  

 Två mål med bäring på granskningsområdet finns upptagna för miljö- och 

byggnadsnämnden: God service till företag och invånare samt Hållbara 

planer. Inget mål adresserar dock specifikt handläggningstider avseende 

bygglov och/eller detaljplaner.  

 I riktlinjer för bostadsförsörjning presenteras uppskattningar av förväntat 

behov av bostäder framöver. Inget konkret fastlagt mål för antal bostäder 

som ska byggas årligen eller under en flerårsperiod presenteras dock.  

 Kommunen har idag inga riktlinjer för markanvisning och exploateringsav-

tal.  

 Vid intervju uppges att kommunen idag inte har en markstrategi utan att 

man jobbar med markbyten samt löser in eller köper mark. Kommunen 

uppges ha cirka 1500 hektar skog i kommunen, varav en stor del är i stads-

nära områden. Tillgången på mark uppges ändå vara en kritisk synpunkt 

och mark har behövt köpas.  

Rutiner och arbetssätt 

 Kommunen hade dock vid intervjutillfälle ännu ej erhållit ett utlåtande från 

länsstyrelsen avseende aktualisering av rådande översiktsplan. Detta be-

döms i både intervjuer med ledande politiker och tjänstemän i kommunen 

och i aktualiseringsbeslut för rådande översiktsplan vara avgörande för att 

arbetet med att ta fram en ny översiktsplan ska kunna inleddas. Ändå finns 

ingen etablerad rutin eller kanal för kommunikation med länsstyrelsen i 

detta ärende, utöver att stadsarkitekt då och då skickar ett mail till länssty-

relsen och frågar hur arbetet med att ta fram en redogörelse över deras in-

tressen fortgår. 
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 Vid intervju lyfts behovet av att inkludera allmänheten i planärenden av 

känslig natur i ett tidigare skeden av planprocessen. Detta för att minska 

risken för överklaganden senare. 

 Det har inte inom ramen för denna granskning identifierats något formali-

serat samarbete eller indirekt samarbete mellan kommunens detaljplanear-

bete och dess bygglovshantering.  

 Kommunens myndighetsutövning jämtemot företagare, mätt genom SKL:s 

mätning, ”Företagsklimat 2016 – en servicemätning av kommunernas myn-

dighetsutövning”, framgår att Vimmerby kommun avseende bygglovhante-

ring både där och i NKI förbättrat sig de senaste åren. Kommunen får ett 

högt betyg för bemötande. Dock är tillgänglighet den kategori kommunen 

klarar sig relativt sämst inom. 

Uppföljning 

 Avsaknaden av övergripande mål eller uppdrag framtagna av kommunfull-

mäktige för kommunens planverksamhet bedömer vi riskera försvåra struk-

turerad uppföljning på området.  

 Varken kommunstyrelsen eller miljö- och byggnadsnämnden har för verk-

samhetsåret 2018 beslutat om några verksamhetsmål med bäring på hand-

läggningstider eller prioriteringar avseende kommunens detaljplane- och 

bygglovshantering. Vid intervju uppges att miljö- och byggnadsnämnden 

delges information avseende handläggningstider för bygglovsärenden. Detta 

ser vi som positivt, men anser att nämndens interna kontroll på området 

skulle kunna förbättras ytterligare genom att mål sätts för t ex hur långa 

handläggningstider får vara som längst.  

Mot bakgrund av genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer: 

Mål och riktlinjer 

 Bostadsförsörjningsprogrammet kompletteras med kvantitativa bostadspoli-

tiska mål samt etappmål för att bättre kunna följa upp bostadsbyggandet så 

att utvecklingen går åt rätt håll. 

 Ta fram riktlinjer för försäljning av mark för att skapa en tydlighet kring 

vilka grunder beslut om försäljningar baseras på.  

 För att skapa en tydlighet mot marknaden ska riktlinjer för markanvisningar 

och exploateringsavtal utarbetas och fastställas. Dessa styrdokument kom-

mer tillsammans att utgöra en tydlig vägledning för kommunens mark- och 

exploateringsverksamhet. Genom detta skapas en grundstruktur för hur 

Vimmerby kommun kommunicerar mot marknaden och de spelregler som 

ska gälla. Dessa riktlinjer ska främja att fler aktörer kan intresseras för 

Vimmerby kommun som en marknad för byggande av både bostäder och 

kommersiella fastigheter.  
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 Ett andra mer långsiktigt orienterat styrdokument som bör utarbetas är en 

strategi för markförvärv. I strategin utpekas inte specifika områden utan där 

bör mer framgå vilken framförhållning som ska gälla och vilken storlek som 

är rimlig för en markreserv i en kommun av Vimmerbys storlek.  

Rutiner och arbetssätt 

 Inför kommunala infrastrukturinvesteringar gör en byggherreanalys för att 

stämma av om exploatören har finansiella resurser och lämplig historik. 

Speciellt viktigt om projekten är viktiga för stadsmiljön i tätorten. 
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4. Nyckeltal 

 

Diagram 1: Bostäder som beviljats bygglov under åren 2015-2017, antal/1000 

inv 

 

 

Diagram 2: Bostäder som planlagts under åren 2015-2017, antal/1000 inv 
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Diagram 3: Mediantid från planuppdrag till antagande under åren 2015-2017, 

mediantid i månader 

 

 

Diagram 4: Mediantid från samrådsstart till antagande under åren 2015-2017, 

mediantid i månader 
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5. Regelverk 

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (lag 2000: 1383)  

Varje kommun ska anta riktlinjer för att planera för bostadsförsörjningen i kom-

munen. Syftet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bo-

städer och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbe-

reds och genomförs. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska i sin tur utgöra un-

derlag för planläggning enligt plan- och bygglagen (PBL) när det gäller det allmänna 

intresset bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.  

Kommunen ska samråda med andra kommuner som berörs av planeringen och ge 

länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra reg-

ionala organ tillfälle att yttra sig. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av 

kommunfullmäktige varje mandatperiod. Om förutsättningarna förändras ska nya 

riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige. Kommunens riktlinjer för 

bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter:  

 kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet 

 kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål  

 hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, 

planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.  

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av  

 den demografiska utvecklingen,  

 efterfrågan på bostäder,  

 bostadsbehovet för särskilda grupper,  

 marknadsförutsättningarna  

Kommunen ska också anordna bostadsförmedling om det behövs med hänsyn till 

situationen på bostadsmarknaden. Detta kan ske tillsammans med grannkommu-

nerna. Det är tillåtet att ta betalt av bostadssökande som får ny lägenhet genom 

förmedlingen. Det är även tillåtet att ta ut en köavgift, förutsatt att lägenheterna 

förmedlas i turordning efter kötid.  

Regeringen kan begära in underlag om kommunernas arbete med bostadsförsörj-

ning. Denna möjlighet har nyttjats en gång, när kommunerna i Stockholms län år 

2011 fick i uppdrag att redovisa hur de arbetade med bostadsförsörjningen i kom-

munen. Kommunernas ansvar enligt bostadsförsörjningslagen medför inte att en 

enskild person har rätt att kräva en bostad.  

Begreppet exploatering innebär en förändring eller förädling av markanvändning. 

Exploatering avser åtgärder för att anskaffa och bearbeta exempelvis bostäder, affä-

rer, kontor eller industrier. I exploateringsverksamheten ingår även att bygga gator, 

anlägga grönområden m.m. 
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Översiktsplan och fördjupad översiktsplan 

Översiktsplanen är kommunens långsiktiga verktyg för att visa hur kommunen i 

stora drag vill att mark och vatten ska användas och bebyggelsen ska utvecklas. Med 

översiktsplanen anges inriktningen för den långsiktiga utvecklingen mot bättre 

miljö, enklare vardagsliv för medborgarna och en attraktivare kommun. Med stöd 

av planen kan mer eller mindre oplanerade och oförutsedda förändringsanspråk 

styras i önskad riktning.  

Översiktsplanen ska vara begriplig och överskådlig. Konsekvenserna av den ska 

kunna utläsas och det bör tydligt framgå vad som är kommunfullmäktiges ställ-

ningstaganden och vad som är underlag. En översiktsplan kan fördjupas där kom-

munen kan förtydliga frågor som var kommunen ska bygga, var nya vägar ska dras 

fram, var och hur kommunen ska skydda och utveckla intressanta områden, var 

kommunen behöver reservområden för framtiden och hur stadsbygden på lång sikt 

ska utvecklas.  

Detaljplanen  

Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för 

bland annat bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt och när 

bebyggelse ska förändras eller bevaras. Detaljplanen är en planform som främst 

används inom de tätbebyggda delarna av kommunen. I planen ges rättigheter och 

skyldigheter beträffande mark- och vattenanvändningen för såväl, enskilda och fö-

retag som kommunen och staten.  

Detaljplanen reglerar rättigheter och skyldigheter, inte bara mellan markägarna och 

samhället utan också markägarna emellan. Planen är bindande vid prövning av lov. 

Detaljplanens bestämmelser reglerar vad som ska vara park och gata, vilken mark 

som får bebyggas, hur höga husen får vara etc. Detaljplanen är juridiskt bindande. 

Detaljplanen ges alltid en genomförandetid som kan variera mellan fem och femton 

år. Efter genomförandetidens utgång kan planen fortsätta att gälla. Om planen änd-

ras eller upphävs kan det göras utan hänsyn till tidigare byggrätter och fastighetsä-

garna kan inte få skadestånd. 

Riktlinjer för markanvisningar (lag 2014:899)  
Om kommunen äger mark kan kommunen sluta avtal med en byggherre om att 

överlåta marken genom en så kallad markanvisning, det vill säga en överenskom-

melse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att un-

der en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlå-

telse eller upplåtelse av ett visst kommunägt markområde för bebyggande. Markan-

visningen utgör ofta ett inledande skede i plan- och byggprocessen och har därför 

stor betydelse för vilka projekt som realiseras.  

Enligt lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska en kommun anta 

riktlinjer för markanvisning. Riktlinjerna ska innehålla:  

 kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av 

markområden för bebyggande, 
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 handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar prin-

ciper för markprissättning.  

En kommun som inte genomför några markanvisningar är inte skyldig att anta såd-

ana riktlinjer. 

Planberedskap 

Begreppet planberedskap har använts sedan 1960-talet och avsåg då den beredskap 

kommunen hade i form av färdiga detaljplaner som väntade på att kunna genomfö-

ras av kommunen själv enligt en budgeterad plan med statlig delfinansiering. Man 

talade om planer i byrålådan och det betydde att man var produktionsberedd för de 

närmaste åren. Eftersom verkligheten ser helt annorlunda ut i dag har begreppet till 

stor del förlorat sin betydelse och många kommuner arbetar i dag med planbered-

skap i en mycket bredare och mer strategisk innebörd och då är det mer logiskt och 

ändamålsenligt att idag att tala om planeringsberedskap istället för planberedskap.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
3 Rapport 2012:10, Regeringsuppdrag, Boverket  
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regionkalmar.se 

Region Kalmar län 



 Nätverk 

 Dialog 

 Gemenskap 

 Social samhörighet  

 En samlande kraft 

 Sammangåendet 

 Folkhälsa 

 Hälso- och sjukvård 

 Miljö 

 Hållbar utveckling 

 Hälsofrämjande 

 Sjukdomsförebyggande 

 Arbetsmiljö 

 Arbetsmarknad 

 Integration 

 Uppväxtmiljö 

 Hållbar 

utveckling 

 Hälso- och 

sjukvård 

 Tillgänglighet 

 Utvecklingsmöjligheter 

 Upplevelser 

 Kultur 

 Mångfald 

 Tillväxt  

 Kommunikationer  

 Digitalisering 

 Närhet till Sverige och 

världen 

 Här växer vi 

 Här utvecklas vi 
 
 
 

 Livsmiljö 

 Människor, 

organisationer och 

näringsliv 

 Aktivitet 

Vår vision 

Tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv 

regionkalmar.se 



Övergripande mål i regionplanen för 2019-2021 
regionkalmar.se 

 Nöjda invånare och 

samarbetspartners 

 Stärkt innovationsförmåga och 

ökad förnyelse i länet 

 Sveriges bästa kvalitet, 

tillgänglighet och säkerhet 

 En av Sveriges bästa 

arbetsplatser 

 God ekonomisk hushållning 

 

 

Övergripande mål i regionplan | 2019-2021 
regionkalmar.se 



Fokusområden 2019 

 

 

regionkalmar.se 

Tillsammans för 

 Bra bemötande och delaktighet 

 Främja hälsa 

 Digital omställning 

 Utveckling av nära vård 

 



Vårt erbjudande till länsinvånarna 

Region Kalmar län arbetar för livskvalitet och god 

hälsa för länets alla invånare. Vi arbetar för att 

länet ska vara en plats där både människor, 

företag och organisationer kan växa på ett hållbart 

sätt. Allt för att bygga ett län där man vill bo, arbeta 

och utvecklas. 

 

Region Kalmar län är en politiskt styrd organisation 

som erbjuder hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, 

utbildning samt förutsättningar för kulturliv och 

regional tillväxt. Tillsammans med länets 

kommuner, universitet, näringsliv och andra 

aktörer vill vi skapa de bästa förutsättningarna för 

invånare, företag och organisationer i länet. 

regionkalmar.se 



Politisk organisation 
regionkalmar.se 



Regionråd 

regionkalmar.se 

Politisk majoritet  

(S, C och L) 

 

Anders Henriksson (S) 

Yvonne Hagberg (S) 

Peter Vretlund (S) 

Angelica Katsanidou (S) 

Christer Jonsson (C) 

Karin Helmersson (C) 

Pierre Edström (L) 

Politisk opposition 

(M och KD) 

 

Malin Sjölander (M) 

Jonas Lövgren (M) 

Pär-Gustav Johansson (M) 

Carl Dahlin (M) 

Gudrun Brunegård (KD) 

Anders Andersson (KD) 

Oppositionsråd 

utanför organiserad 

partisamverkan  

(V och SD) 

 

Linda Fleetwood (V) 

Martin Kirchberg (SD) 



Verksamhetsorganisation 
regionkalmar.se 



Regionstaben  

regionkalmar.se 

Ingeborg Eriksson 

Regiondirektör 

Lars Mattsson 

Regionstab 
Ekonomi 

Helen Persson  

Regionstab 
HR  

Johanna Schelin 

Regionstab 
Hållbarhet och säkerhet 

Ann-Sofie Dejke  

Regionstab 
Kansli 

Lina Isaksson 

Regionstab 
Kommunikation 

Magnus Persson 

Regionstab  
Lärande och förnyelse 

Sofia Hartz 

Regionstab 
Samordning hälso- och sjukvård 



Vi är länets största arbetsgivare 

regionkalmar.se 



En vanlig dag…  

regionkalmar.se 

• går cirka 1 400 personer till läkare på hälsocentral 

 

•  besöker omkring 700 personer läkare på våra tre 

sjukhus 

 

•  tvättas 8 ton tvätt 

 

•  görs cirka 28 200 resor med kollektivtrafik 

 

•  besöker ungefär 300 personer en psykiatrisk 

mottagning 

 

•  föds 7 barn 
 



Långsiktig strategi: Varje dag lite bättre – kraften hos många! 

 regionkalmar.se 



Symbolens betydelse 

regionkalmar.se 

Region Kalmar län vill vara en samlande kraft för 

möten. Möten utvecklar relationer, fogar samman 

olika delar och utvecklar nya gemensamma 

uttryck. Genom att mötas kan vårt engagemang 

växa och tillsammans kan vi få kraft att utveckla 

vårt län.  

  

Symbolen visar på samarbete och mötet mellan 

både människor och olika organisationer. 

Symbolen visar att två till synes olika delar kan 

skapa något helt nytt när de möts. Det är också en 

symbol som vill visa engagemang och öppenhet. 



regionkalmar.se 

Regional utveckling – nytt uppdrag 



regionkalmar.se 

• En förändring som görs i hela landet – 

2019 blev de sju sista landstingen 

regioner  

• Samla utvecklingsfrågor - större kraft  

• Direkta val - invånarnas inflytande ökar  

• Som region blir vi en tydligare och 

starkare samverkanspartner  

Varför regionbildning?  



Regional utvecklingsförvaltning 
regionkalmar.se 



Vad innebär regional utveckling? 

regionkalmar.se 

• Ett territoriellt ansvar  

 

• Samla alla aktörer runt en utvecklingsstrategi för länet 

 

• Mandatet att leda - varje aktör fattar självständiga beslut 

 

• Skapa gemensam förståelse för vad som behöver göras 
 



Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 

 

Klimat att växa i  

 Delaktighet, hälsa och välbefinnande 

 God miljö för barn och unga 

 Hållbar samhällsplanering 

 Stärkt konkurrenskraft 

regionkalmar.se 



Kalmar läns utmaningar 

regionkalmar.se 

• Infrastruktur 

• Innovation och förnyelse 

• Tillgänglighet  

• Kompetensförsörjning 

• Digitalisering 

• Samverkan inom och utom länet  

 

 
 

 

 



Länets styrkor  

regionkalmar.se 

• Starka varumärken och kompetensområden 

• Stor kunskap inom klimat- och energifrågor 

• En attraktiv och internationell kunskapsmiljö vid 

Linnéuniversitetet 

• En levande landsbygd med höga natur- och 

kulturvärden 

• Goda möjligheter till ett gott vardagsliv 

• Östersjön – vårt geografiska närområde 



Hälso- och sjukvård 

regionkalmar.se 



Goda resultat i nationella mätningar 

regionkalmar.se 

Goda resultat i nationella mätningar 



Hälso- och sjukvårdsförvaltningen | specialistvård  

regionkalmar.se 

• Tre sjukhus och diagnostiskt centrum 

• Cirka 3 700 medarbetare 

• 253 000 läkarbesök/år  

• Förvaltningschef Johan Rosenqvist 



Primärvårdsförvaltningen | primärvård  

regionkalmar.se 

• 29 hälsocentraler Barnhälsovård samt tolv 

familjecentraler 

• 1177 Sjukvårdsrådgivningen  

• 674 172 besök år 2017 

• 800 medarbetare 

• Förvaltningschef Niklas Föghner  



Psykiatriförvaltningen | psykiatri  

regionkalmar.se 

• Specialistpsykiatri  

• 11 öppenvårdsmottagningar  

• Omkring 120 000 besök under ett år 

• Cirka 600 medarbetare 

• Förvaltningschef Florence Eddyson Hägg 



Folktandvården | tandvård  

regionkalmar.se 

• 18 allmäntandvårdskliniker 

• Specialist- och sjukhustandvård 

• Ungefär 90 000 patienter varje år  

• Cirka 90% av länets barn och ungdomar 

• Cirka 50% av länets vuxna 

• 400 medarbetare 

• Förvaltningschef Liselotte Heiding 



Framtidens hälso- och sjukvård 

regionkalmar.se 



Kalmar länstrafik 

IT-förvaltning 

Regionservice 

regionkalmar.se 



Kalmar länstrafik   

regionkalmar.se 

• Buss-, tåg- och serviceresor 

• Kundtjänst hjälper ca 1200 kunder via telefon 

varje dag 

• 38 underentreprenörer som kör trafiken 

• 94 medarbetare 

• Förvaltningschef Karl-Johan Bodell  



Regionservice 

regionkalmar.se 

• Administration, upphandling och logistik  

• Drift och service av cirka 200 byggnader 

• 228 000 luncher till patienter varje år 

• Sveriges bästa sjukhusmat!  

• Cirka 500 medarbetare 

• Tf. förvaltningschef Christer Holmgren 



IT-förvaltningen  

regionkalmar.se 

• Cirka 200 IT-system  

• Cirka 30 000 nätverksanslutna enheter 

• IT-infrastruktur; ca 900 servrar 

• E-hälsotjänster 

• 120 medarbetare 

• Förvaltningschef Johan Hallenborg 
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§ 33 Dnr 2017/000427 214 

Detaljplan för antagande av kf för del av Vimmerby 3:3 
kv Konvaljen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för del av 

Vimmerby 3:3 kv Konvaljen.  

 

Sammanfattning 

Ärendet gäller antagande av detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Kv 

Konvaljen. I miljö- och byggnadsnämndens protokoll står att Vimmerby 

kommun är i stort behov av nybyggnation av bostäder.  

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram ett detaljplaneförslag för 

lucktomter intill befintligt bostadskvarter. Av plan- och 

genomförandebeskrivning 2018-11-06 framgår: "Detaljplanens syfte är att 

skapa nya bostadstomter genom förtätning i ett område där infrastruktur 

redan är utbyggt. Utformningen ska ske med hänsyn till befintlig bebyggelse 

som består av fristående bostadshus i en våning. Genom förtätningen kan så 

kallade lucktomter mellan bostäder bebyggas och skapa en sammanhängande 

helhet inom befintliga bostadsområden."  

 

Vidare framgår följande. "Översiktsplanen anger att förtätning med centrum 

som mittpunkt och utbyggnadsområden tätt runt omkring är ur ett 

hållbarhetsperspektiv en föredömlig utbyggnad av staden. Nya bostäder ska 

byggas inom gång- och cykelavstånd från stadskärnan". 

 

Beslutsunderlag 

Plankarta Antagandehandling 

§ 5 MBN 2019-01-16 Detaljplan Konvaljen 

Planbeskrivning Kv Konvaljen antagande 

Granskningsutlåtande Kv Konvaljen 

 

Beslutet skickas till 
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Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv 
Konvaljen, Vimmerby kommun. Antagande 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna detaljplan för del av 

Vimmerby 3:3 kv Konvaljen, Vimmerby kommun, till kommunfullmäktige 

för antagande.  

 

Lagstöd 
PBL 5 kap §§ 27-32 Antagandet av en detaljplan. 

 

Motivering till beslut 
Vimmerby kommun är i stort behov av nybyggnation av bostäder. För att 

snabbt kunna erbjuda attraktiva, centrala tomter där infrastruktur redan är 

utbyggd föreslås detaljplaneläggning av så kallade lucktomter i tätorten. 

 

Sammanfattning 
Detaljplaneförslag för lucktomter intill befintligt bostadskvarter. 

 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanen har varit på samråd och granskning under hösten 2018. 

Yttranden från sex olika instanser kom in under samråds- och gransknings-

tiden. Yttrandena föranledde inga ändringar av planhandlingarna. 

 

Detaljplanen bedöms vara klar för att antas i enlighet med gransknings-

utlåtandet. 

 

Beslutsunderlag 
Plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande 

 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 

MBN § 5/2019 Dnr MBN 2017-1149  



 

   
  
 
 

 

 

Plan- och genomförandebeskrivning 

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 

”Kv Konvaljen” 
Vimmerby kommun 

 

MBN 2017-1149 
Antagandehandling 
2018-09-06, rev 2018-11-06 



 
 

Plan- och 
genomförandebeskrivning 
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2017-1149 
Antagandehandling 

2018-09-06, rev 2018-11-06 

 
 

Inledning 
En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Plankartan är den 
handling som är juridiskt bindande och anger till exempel vad som ska vara 
allmän plats, kvartersmark (privat mark), hur bebyggelsen ska regleras. 
Plankartan ligger till grund för kommande bygglovsprövning. 

Till varje detaljplan hör också en plan- och genomförandebeskrivning som 
förklarar syftet med planen och på vilket sätt den ska genomföras. Avsikten 
är att alla som berörs av detaljplanen ska förstå vilka konsekvenserna blir 
när planen genomförs. 

Plan- och genomförandebeskrivningen har ingen egen rättsverkan.  

Kommunen upprättar även en behovsbedömning för att avgöra om 
detaljplaneförslaget kan antas påverka miljön så mycket att en 
miljökonsekvensbeskrivning behövs. 

Detaljplanen är framtagen med stöd av plan- och bygglagen (2010:900). 

Planhandlingar 
Detaljplanehandlingarna består av: 

 Plankarta med bestämmelser 
 Plan- och genomförandebeskrivning  
 Fastighetsförteckning 
 Behovsbedömning 

Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanens syfte är att skapa nya bostadstomter genom förtätning i ett 
område där infrastruktur redan är utbyggt. Utformningen ska ske med 
hänsyn till befintlig bebyggelse som består av fristående bostadshus i en 
våning.  

Genom förtätningen kan så kallade lucktomter mellan bostäder bebyggas 
och skapa en sammanhängande helhet inom befintliga bostadsområden. 

Bebyggelsetrycket är högt i Vimmerby kommun, främst inom Vimmerby 
tätort. Detaljplanen är en av nio pågående detaljplaner för 1-2 lucktomter i 
centrala och attraktiva lägen.  
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2017-1149 
Antagandehandling 

2018-09-06, rev 2018-11-06 

 
 

Planprocessen 
Planen hanteras med ett standardförfarande eftersom syftet inte är i strid mot 
översiktsplanen och inte anses vara av betydande allmänt intresse eller i 
övrigt av stor betydelse, eller kan antas medföra en betydande miljö-
påverkan.  

 
Processen vid standardförfarande. 

Kommunen ska samråda detaljplaneförslaget med bland andra länsstyrelsen, 
lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.  

Samrådets syfte är att samla in information, önskemål och synpunkter som 
berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. 

När samrådet genomförts kan planförslaget justeras utifrån de synpunkter 
som kommit in för att bättre anpassa förslaget till förutsättningarna på 
platsen. 

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och redigerats efter in-
komna synpunkter ska det färdiga förslaget vara tillgängligt för granskning 
under två veckor. 

Inför granskningen ska kommunen underrätta dem som berörs av förslaget, 
till exempel sakägare, boende och övriga som har yttrat sig under samrådet 
om förslaget till detaljplan. 

Synpunkter från samrådet och granskningen redovisas i ett gransknings-
utlåtande. 

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Efter antagandet har ej tillgodo-
sedda sakägare under tre veckors tid möjlighet att överklaga detaljplanen. 
Därefter vinner planen laga kraft om den inte överklagas. 

Plandata 

Läge 
Planområdet ligger cirka 1 kilometer norr om Vimmerby centrum. 

Areal 
Planområdet är cirka 1760 m2. 
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Ägoförhållanden 
Marken inom planområdet ägs av Vimmerby kommun. 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 
Området omnämns inte specifikt i den fördjupade översiktsplanen för 
Vimmerby stad. Den föreslagna förtätningen är dock ett mål i översikts-
planen som anger att förtätning med centrum som mittpunkt och ut-
byggnadsområden tätt runt omkring är ur ett hållbarhetsperspektiv en före-
dömlig utbyggnad av staden. Nya bostäder ska byggas inom gång- och 
cykelavstånd från stadskärnan, med närhet till rekreationsområden, skola 
och idrottsanläggningar. 

Detaljplan 
Gällande detaljplan 08-VYS-343, lagakraftvunnen 1980, anger allmän 
platsmark i form av grönområde för planområdet. Genomförandetiden har 
utgått. Detaljplanen togs fram i syfte att förse området med byggnadsförbud 
i enlighet med ett beslut om nybyggnadsförbud i byggnadsnämnden 1972-
09-07, § 314. 

I tidigare detaljplan 08-VYS-178, lagakraftvunnen 1946, angav bostäder för 
området planlagt för bostäder och var en del av bostadskvarteret Konvaljen. 

 
Gällande detaljplan 08-VYS-343               Äldre detaljplan 08-VYS-178 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 
Enligt Vimmerby kommuns nyligen antagna riktlinjer för bostadsförsörjning 
ska bostadsbeståndet främst utvecklas genom förtätning av befintliga 
bostadsstrukturer eller i anslutning till befintlig infrastruktur.  

Övriga kommunala beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden uppdrog 2017-09-13 till miljö- och 
byggnadsförvaltningen att upprätta en detaljplan för området. 
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Planens förutsättningar 

Pågående markanvändning 
Planområdet är obebyggt och består av gräsytor som avgränsas av befintliga 
bostadstomter och kommunala gator. 

Natur, vegetation 
Området är flackt och består av iordningställda gräsytor som är bevuxna 
med enstaka björkar.  

 
Planområdet från gatukorsningen Lantmannagatan/Skyttegatan. 

Kultur och rekreation 
Naturområdet är avskilt från stadens grönstråk och är skarpt avgränsat av 
gator och bostadsfastigheter. Intill planområdet ligger Vimmerbys sporthall, 
fotbollsplaner och ishall.  

Riksintressen 
Området berör inte något riksintresse. 

Stads- och landskapsbild 
Planområdet ligger i bostadsområden som planerades på 40-talet och 
bebyggdes på 1950-1960-talet. Stadsplaneringen utgick från rationella 
principer för infrastrukturen som grundläggande förutsättning, bilens plats i 
villaområdena började synas. Efter andra världskrigets slut ansågs 
villabyggandet som en rättighet för alla medborgare, oavsett samhällsklass. 
Bebyggelsen började samordnas; förgårdsmark och häckar band samman 
tomterna mot gatan och gav gatumiljön stadga. 
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De fåtaliga bilarna som fanns under detta decennium betraktades inte som 
ett problem, alla gator var öppna för rundkörning. Kvarteret Konvaljen kan 
man köra runt Lantmannagatan, Skyttegatan, Kungsgatan och Jägaregatan. 

 
Flygfoto över bostadskvarteret Konvaljen. 
 
Området har två olika karaktärer. I kvarterets norra del har bostäderna 
uppförts i två våningar med källare och de flesta fasaderna är spritputsade i 
ljusa kulörer. Husen närmast planområdet, längs Jägaregatan, har en våning 
med källare och är byggda i brunt tegel. Somliga har gavelspetsar och 
entréfasader av trä. Husen har flera olika fönstertyper och taken är flacka 
med svarta betongpannor. De två husen närmast planområdet, längs 
Lantmannagatan, skiljer sig något från övriga hus då de är uppförda med 
låglutande pulpettak i en ny typ av arkitektur med funktionalismen som 
förebild. Även dessa hus har en våning med källare under del av husen. 

Många av bostadshusen har byggts till under slutet av 1900-talet, mestadels 
altaner med tak samt garage, men även tillbyggnader med fler bostadsrum.  

Gällande detaljplan tillåter friliggande hus eller parhus i två våningar, där-
utöver tillåts inredning av vind samt källare. Maximal bygghöjd på 7,6 
meter. Byggrätten är 20% av fastighetsytan. Fastigheternas storlek varierar 
mellan 900-1100 m2. Flera fastigheter har byggnadsareor över 250 m2. 

    
Rektangulära villor i brunt tegel                  Funktionalistiska villor med pulpettak 
längs Jägaregatan.                   längs Lantmannagatan. 
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Offentlig och kommersiell service 
Vimmerby stadskärna ligger cirka 1 kilometer söder om planområdet. Där 
finns såväl allmän som kommersiell service och handel. 

Inom en radie av 500 meter finns även skolor, dagis och idrottsanlägg-
ningar. 

Gator och trafik 
Planområdet trafikeras genom rundkörning på fyra gator. Gatuområdet är 8 
meter brett utan strikt trafikseparering. På närmsta gatorna finns en smal 
trottoar (1,5 meter bred). Längs Skyttegatan löper en gång- och cykelbana 
som kommer att breddas under 2018. Den rekommenderade hastigheten i 
området är 30 km/h. 

Vimmerby centrum nås med bil via Skyttegatan (som mynnar ut i Bryggare-
gatan) och Storgatan. En separerad gång- och cykelbana löper till centrum 
längs Storgatan. 

Vatten och avlopp 
Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Geotekniska förhållanden 
Marken utgörs av sandig – grusig morän.  

Hydrologiska förhållanden 
Enligt Sveriges Geologiska Undersöknings jordartskarta består marken av 
morän. Man kan räkna med att marken är tillräckligt genomsläpplig för att 
ingen direktavrinning på markytan ska kunna ske annat än lokalt. Området 
bedöms inte bli översvämningsdrabbat vid beräknade framtida 100-års 
flöden. 

Markföroreningar 
Det finns inga kända föroreningar inom planområdet. 

Radon 
Vimmerby kommun klassificeras som normalriskområde. Marken utgörs i 
huvudsak av normalradonmark men lokala variationer kan förekomma. 

Buller 
Området ligger långt från stadens större matargator och påverkas därför inte 
av trafikbuller från Lundgatan. Bullermätningar visar att vare sig plan-
området eller omkringliggande bostadsområden inte påverkas av ljudnivåer, 
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högre än lagstadgade, från trafiken vare sig i dagsläget eller i framtiden (år 
2030). Den dimensionerande årstiden är under sommaren då turisttrafiken 
bidrar till ökad bilmängd. 

 
Sommartrafik 2010                            Sommartrafik 2030  
Ekvivalent ljudutbredning från vägtrafik 2 meter ovan mark (Ramboll 2013). 



 
 

Plan- och 
genomförandebeskrivning 

9 (16) 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2017-1149 
Antagandehandling 

2018-09-06, rev 2018-11-06 

 
 

 

Planförslaget 

Övergripande mål 
Detaljplaneläggningen skapar lämplig bebyggelseutveckling i områden där 
det råder ett högt bebyggelsetryck. I kommunens fördjupade översiktsplan 
för Vimmerby ska ny bostadsbebyggelse möjliggöras genom förtätningar av 
staden inom gång- och cykelavstånd från stadskärnan, med närhet till 
rekreationsområden, skola och idrottsanläggningar. 

Detaljplanen är en av nio pågående detaljplaner för 1-2 lucktomter i centrala 
och attraktiva lägen. 

Bebyggelse 
Ny bebyggelse ska anpassas till intilliggande bostadskvarter. Volym och 
placering är avvägda efter befintliga bostadshus. Byggrätten är begränsad 
till 225 m2 per fastighet och nockhöjden till maximalt 5,0 meter. 

Gator och trafik 
Gatunätet är redan utbyggt i området, befintliga lokalgator kommer att 
utnyttjas. 

Teknisk försörjning 

El 
El finns framdraget i området. Skanova har kanalisation på planområdets 
östra del som är skyddad genom byggnadsförbud (så kallad prickmark) på 
plankartan. El- och teleanslutning sker i samråd med el- och teleleverantör. 

Värme 
Ambitionen för bostäderna är att de uppförs med god isolering samt att de 
förses med uppvärmningssystem som har hög verkningsgrad. Den energi 
som behöver tillföras bör baseras på förnyelsebara energikällor såsom sol, 
vind, vatten och biobränslen. 

Befintliga bostadskvarter är anslutna till kommunens fjärrvärmeverk via 
fjärrvärmeledningar som finns framdragna i Lantmannagatan och 
Jägaregatan. 

Vatten och avlopp 
Vatten- och avloppsledningar finns framdragna till planområdet. Två nya 
anslutningspunkter ska anläggas vid de tillkommande bostadsfastigheterna. 
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Avfallshantering 
Avfallshanteringen sker enligt kommunens avfallsplan.  

Elektroniska kommunikationer 
Fiberledningar finns i närområdet, möjlighet till framtida anslutning finns. 

Geotekniska frågor 
En geoteknisk undersökning saknas för området. Med erfarenhet från 
tidigare genomförd byggnation inom planområdet bedöms markförhåll-
anden som goda för en normal grundläggning. 

Dagvattenhantering 
De nya lucktomterna ska kopplas på befintligt dagvattensystem eftersom de 
ligger i detaljplanelagda områden som redan idag ingår i VA-huvudmannens 
verksamhetsområde för VA. 
  

Karta över dagvattnets väg från planområdet till recipienten Stångån. 
 

Den hårdgjorda ytan på tomterna begränsas med en planbestämmelse på 
plankartan (maximalt 35% av markytan får hårdgöras) eftersom kapaciteten 
på det befintliga ledningsnätet för dagvatten sannolikt inte kommer att 
utökas. På så sätt kan tillkommande dagvattenvolym begränsas, till exempel 
vid extrema regntillfällen. 
Vatten från hårdgjorda ytor, främst från tak, leds i befintlig dagvatten-
ledning fram till Kungsparken där det mynnar ut i en bäck där det renas, 
fördröjs och infiltreras. Bäcken är cirka 150 meter lång. Därefter leds 
dagvattnet i ledning fram till öppet dike på Vimmerby 3:321 (Astrid 
Lindgrens Världs parkeringsyta) I det öppna diket leds dagvattnet ca 500 

dagvattendammar: 
rening, fördröjning, 

infiltrering 

Planområde dagvattenledning 

 stenkista 

Stångån 

 öppet dike 

 öppet dike 
dagvattenledning 

 öppet dike 
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meter innan det går under järnvägen (Stångådalsbanan) för att sedan renas, 
fördröjas samt infiltreras i dagvattendammar på fastigheterna Vimmerby 3:5 
och 3:7. Dagvattendammarnas yta har 1 hektar vattenspegel. Efter 
dammarna leds dagvattnet till en stenkista för ytterligare infiltration och 
fördröjning. Vatten som inte har infiltrerats leds ut i ett 200 meter långt 
öppet dike. Slutligen når dagvattnet Stångån strax norr om bron vid Åbro. 

Hälsa och säkerhet 
Radon 
Ny bostadsbebyggelse ska alltid uppföras radonsäkert. 

Buller 
En exploatering av planområdet innebär marginellt mer trafik, vilket för 
med sig försumbart mer ljud mot dagens situation. Några större permanenta 
störningar i och med ett genomförande av planen är dock inte sannolikt.
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Planens konsekvenser 

Behovsbedömning 
En behovsbedömning har upprättats och ingår i planhandlingarna. Där fram-
går att genomförandet av detaljplanen inte antas medföra någon betydande 
miljöpåverkan (EU-direktiv 2001/42 EG), 6 kap miljöbalken. 
Miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte 
upprättas.  

Planens genomförande strider inte mot mark- och vattenanvändningen i 
översiktsplanen. Detaljplanens genomförande strider inte heller mot de 
föreslagna lokala miljömålen och inte heller mot de långsiktiga miljömål 
som beslutats nationellt och regionalt. 

Miljökonsekvenser 

Natur- och vattenområden 
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte: 

 Stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning 
med mark- och vattenområden, 3 kap miljöbalken. 

 Stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med 
mark och vatten för vissa områden i landet, 4 kap miljöbalken. 

Riksintressen och skyddade områden 
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte beröra skyddade 
områden, 7 kap miljöbalken. 

Stadsbild 
Planområdet ingår i ett redan utbyggt bostadsområde och ny bebyggelse 
kommer att anpassas till befintlig. Den nya bebyggelsen placeras 
konsekvent i kvartersstrukturen och mot gatan. Områdets karaktär kommer 
inte att förändras och stadsbilden bedöms därför inte påverkas negativt. 

Konsekvenser för miljökvalitetsnormer 
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte medverka till att 
miljökvalitetsnormerna överskrids, 5 kap miljöbalken. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster (ytvatten, grundvatten och 
skyddade områden) syftar till att tillståndet i våra vatten inte ska försämras 
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och att alla vatten ska uppnå en bestämd miljökvalitet. Kvaliteten på grund-
vattenförekomster bedöms inte försämras. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för samtliga yt- och grundvatten-förekomster 
inom Sverige infördes i december 2009 och Vimmerby kommun omfattas 
av föreskrifterna i Södra Östersjöns vattendistrikt. Den ytvattenförekomst 
som ligger närmast planområdet är Stångån: Högerumsån–Älsterebäcken–
SE638915–150304.  
För området gäller att följande kvalitetskrav ska uppnås:  
Ekologisk status: god status 2021. Idag bedöms den måttlig. Åt-gärder krävs 
för att god ekologisk status ska kunna uppnås till år 2021.  
Kemisk status: god status 2015. Idag bedöms den som god (exklusive 
kvicksilver). 
Stångån är negativt påverkad, främst av övergödning, vilket är tydligast i 
sjön Krön. Även jordbrukspåverkan märks då det längs långa sträckor odlas 
alldeles intill ån och det är brist på skuggande vegetation i åkanten. Efter 
årets rensning av ån är detta särskilt tydligt. Detta medför att fisk 
missgynnas. 
Detaljplanen kommer inte att ändra mängden dagvatten från planområdet. 
Dagvattnet i planområdet ska tas omhand i kommunens dagvattensystem. 
Då kapaciteten på det befintliga ledningsnätet sannolikt inte kommer att 
utökas har den hårdgjorda ytan på tomterna begränsas med en plan-
bestämmelse på plankartan. På så sätt kan tillkommande dagvattenvolym 
begränsas, till exempel vid extrema regntillfällen. Dagvattnet kan då 
infiltreras i tomtmarken. 
När vattnet slutligen når recipienten Stångån beräknas det vara naturligt 
renat grundvatten. Kommunen bedömer att det inte blir någon ökning av 
dagvattenpåverkan på ytvattenförekomsten Stångån. 
Detaljplanen i sig bedöms inte påverka MKN för vatten negativt. 

Miljökvalitetsnormer för luft 
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa 
och miljön. Gällande miljökvalitetsnormer (MKN) enligt svensk för-
fattningssamling (SFS 2001:527) för luft, med gränsvärden för kväveoxid, 
kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, partiklar (PM10) i utomhus-
luft, bensen och ozon, bedöms inte överskridas på grund av planförslaget.  

Inga mätningar har genomförts i kommunen men luftkvalitén bedöms som 
god och gynnas av att naturområdena i kommunen är omfattande och 
orterna är förhållandevis små. Detaljplanen bedöms inte innebära någon 
försämring av luftkvaliteten. 
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Miljökvalitetsnormer för buller 
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en slags målsättningsnorm. 
Normen följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors 
hälsa av omgivningsbuller. 

I de största kommunerna omfattar miljökvalitetsnormen omgivningsbuller 
från alla vägar, järnvägar, flygplatser och tillståndspliktiga hamnar. Även i 
mindre och medelstora kommuner (under 100 000 invånare) ska strävan 
vara att begränsa buller. 

Buller, det vill säga oönskat ljud, mäts i decibel. Det ljud som uppfattas av 
människan mäts normalt i decibel A (dBA). Ekvivalenta bullernivåer är 
buller beräknat som ett genomsnitt per dygn. Naturvårdsverkets riktvärde 
för ekvivalenta ljudnivåer från vägar vid en bostads fasad är 60 dBA och 
riktvärdet för maximala ljudnivåer är 70 dBA på utomhusplats.  

Trots beräknad ökad besöksfrekvens till turistanläggningarna Näs och ALV 
samt förväntad befolkningstillväxt i tätorten förväntas bullersituationen bli 
bättre i framtiden längs Prästgårdsgatan enligt den bullerkartläggning som 
utförts av Ramböll för Vimmerby tätort. Huvudanledningen är de föreslagna 
förändringarna av hastighetsgränserna på tätortens vägnät och omflyttning 
av trafiken från Prästgårdsgatan till Lundgatan. Därmed antas Lundgatans 
bullernivåer öka. De föreslagna lucktomterna och de befintliga bostads-
områdena är dock placerade på sådant avstånd från gatan att de inte på-
verkas av ljudnivåer, högre än lagstadgade, från trafiken vare sig i dagsläget 
eller i framtiden (år 2030). Den maximala påverkan på byggbar mark är 
under 45 dBA. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förtätning är ett sätt att försöka att skapa en mer hållbar stadsutveckling.  
En tätare stad anses vara mer energieffektivare och leda till färre utsläpp 
eftersom invånarna bor närmare arbeten och lokal service och därmed är 
mindre beroende av bilen. Istället främjas andra färdsätt såsom att gå, cykla 
eller färdas med kollektivtrafik.  
Genom att bygga i redan exploaterade områden kan den befintliga infra-
strukturen och servicen utnyttjas. 

Sociala konsekvenser 
En tät stad har en hög tillgänglighet som leder till ökade sociala och 
ekonomiska interaktioner. 

Barnkonsekvenser 
Planförslaget medverkar inte till några negativa konsekvenser ur barn-
perspektiv. 
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Jämställdhet 
Planförslaget medverkar inte till några negativa konsekvenser ur jäm-
ställdhetsperspektiv. 

Tillgänglighet 
Bostadstomterna har goda förutsättningar att anpassas ur tillgänglighets-
perspektiv. Markens tillgänglighet får anses vara god för personer med 
nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. God tillgänglighet till husens 
entréer säkerställs vid bygglovgivningen utifrån befintliga gatuhöjder. 

Fastighetskonsekvenser 
Allmän platsmark i form av naturmark kommer att övergå till kvartersmark 
för bostäder (privatägd mark). 

VIMMERBY 3:3  
Från Vimmerby 3:3 avstyckas mark för bostäder till två nya bostads-
fastigheter. De nya fastigheterna ansluter till kvarteret Konvaljen och får 
förslagsvis beteckningarna Konvaljen 18 (västra fastigheten) och Konvaljen 
19 (östra fastigheten). 
 
KONVALJEN 18 (västra fastigheten) 
Cirka 970 m2 avstyckas från Vimmerby 3:3 till ny bostadsfastighet. 
Adressen föreslås bli Lantmannagatan 21 där utfart kommer att tillåtas. 
 
KONVALJEN 19 (östra fastigheten) 
Cirka 790 m2 avstyckas från Vimmerby 3:3 till ny bostadsfastighet. 
Adressen föreslås bli Jägaregatan 16 där utfart kommer att tillåtas. 
 
KONVALJEN 9  
Ingen fastighetsbildning krävs. 
Byggnadsförbudet (så kallad ”prickmark”) tas bort mot gräns i sydöst. 
 
KONVALJEN 12  
Ingen fastighetsbildning krävs. 
Byggnadsförbudet (så kallad ”prickmark”) tas bort mot gräns i sydöst. 
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Planens genomförande 

Organisatoriska frågor 

Allmänt 
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Beskrivningen ska även redovisa vem som vidtar 
åtgärderna och när de ska vidtas. Genomförandebeskrivningen har ingen 
egen rättsverkan. 

Tidplan för genomförande 
Antagande av detaljplanen beräknas ske av kommunfullmäktige under första 
kvartalet 2019. Därefter är detaljplanens genomförandetid 5 år. 

Ansvarsfördelning 
Vimmerby kommun initierar fastighetsbildning inom planområdet. VEMAB 
upprättar anslutningspunkter för vatten, avlopp och dagvatten. 

Avtal 
Inget särskilt markanvisnings- eller exploateringsavtal avses upprättas.  

Ekonomiska frågor 
Kommunen ansöker om och står för samtliga förrättningskostnader till 
Lantmäteriet. 

Plankostnaderna regleras i ett plankostnadsavtal som upprättats innan 
detaljplanearbetet påbörjats. Inga planavgifter tas därmed ut i samband med 
bygglovet.  

Bygglovsavgift tas ut av exploatör i samband med bygglovgivning. VA-
avgifter tas ut enligt gällande taxa. 

Tekniska utredningar 
Utredningar som ligger till grund för utformning och ställningstaganden: 

 Trafikanalys Vimmerby, Ramboll 2013-08-20 
 Bullerkartläggning Vimmerby tätort, Ramboll 2013-08-22 
 Hastighetsplan - Rätt fart i staden, Ramboll 2014-12-08 

Medverkande tjänstemän 
Sara Dolk, stadsarkitekt 
Sten Ellingsworth, mätningsingenjör 
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Förfarande 
Detaljplanen är framtagen med stöd av plan- och bygglagen (2010:900). 

Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2017-09-13 (MBN § 162/2017) beslut 
om att upprätta en detaljplan för bostadskvarteret.  

Planen hanteras med ett standardförfarande, då syftet inte är i strid mot 
översiktsplanen och inte anses vara av betydande allmänt intresse eller i 
övrigt av stor betydelse eller kan antas medföra en betydande miljö-
påverkan. 

 Detaljplaneförslaget har samråtts och varit föremål för granskning enligt 
plan- och bygglagen 9 kap 8-37 §§. 

 Handlingar har skickats till sakägare enligt fastighetsförteckning, Läns-
styrelsen, Lantmäteriet, kommunala organ och berörda organisationer. 
Planhandlingarna har även varit tillgängliga på miljö- och byggnadskontoret 
samt funnits på Vimmerby kommuns hemsida under hela granskningstiden. 

Samråd 
Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2018-09-19 (MBN § 142/2018) beslut 
om samråd. Samråd har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 kap 11-17 
§§. Samrådstiden var 26 september – 17 oktober 2018 (tre veckor). 

Samrådshandlingar: 
Plankarta med bestämmelser, 2018-09-06 
Plan- och genomförandebeskrivning, 2018-09-06 
Behovsbedömning, 2018-09-03 
Fastighetsförteckning, 2018-09-03 

Yttranden från fem instanser inkom under samrådstiden, varav två utan 
erinran. 
Myndigheter: 
Länsstyrelsen 2018-10-18 
Lantmäteriet 2018-10-05 

Kommunala organ: 
Samhällsbyggnadsavdelningen 2018-10-19 

Övriga organ: 
Skanova AB 2018-10-09 
E.ON Energidistrubition AB 2018-10-22 

Yttrandena föranledde följande ändringar av planhandlingarna: 
- Utfartsförbudet har tagits bort från bestämmelserna på plankartan. 
- Text om trafiksituationen samt Skanovas befintliga kanalisation inom 
planområdet har kompletterats i planbeskrivningen. 
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Granskning 
Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2018-11-14 (MBN § 186/2018) beslut 
om granskning. Granskning har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 
kap 18-22 §§. Granskningstiden var 22 november – 14 december 2018 (3 
veckor). 

Granskningshandlingar: 
Plankarta med bestämmelser, 2018-09-06 rev 2018-11-06 
Plan- och genomförandebeskrivning, 2018-09-06 rev 2018-11-06 
Behovsbedömning, 2018-09-06 
Fastighetsförteckning, 2018-09-03 

Fem granskningsyttranden inkom under granskningstiden. 
Myndigheter: 
Länsstyrelsen 2018-12-10 
Lantmäteriet 2018-12-10 

Kommunala organ: 
Samhällsbyggnadsavdelningen 2018-12-13 
Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) 2018-12-06 

Övriga organ: 
E.ON Energidistrubition AB 2018-12-11 

Inga ändringar har gjorts i planhandlingarna efter granskningen. 

 

Sammanställning av yttranden 
Nedan redovisas sammanfattningar av inkomna yttranden. Endast samråds-
yttranden med kvarstående synpunkter som inte har beaktats i planarbetet 
har redovisats tillsammans med granskningsyttrandena. Yttrandena följs av 
miljö- och byggnadsförvaltningens kommentarer. 

Samtliga yttranden finns i sin helhet tillgängliga på miljö- och byggnads-
förvaltningen, Hultsfreds och Vimmerby kommun. 

Inga erinringar 
Länsstyrelsen 
Lantmäteriet 
Skanova AB 
E.ON Energidistrubition AB 

Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) 

Anser att en planbestämmelse om källarförbud bör införas på plankartan. 
Detta för att slippa omhändertagande av oönskad mängd tillkommande dag- 
och dränvatten från planområdet. 
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Kommentar: 
Då det är tekniskt möjligt att anordna källare införs inget förbud mot källare. 
Däremot måste det i bygglovshandlingarna redovisas hur dränerings- och 
dagvatten tekniskt ska tas om hand vid eventuell källarbyggnation i 
planområdet. 

Samhällsbyggnadsavdelningen 
Vill förbjuda utfart mot Skyttegatan då det annars kan bli en stor trafikfara 
för elever på Vimarskolan. De nya fastigheterna får nyttja Jägaregatan och 
Lantmannagatan för in- och utfart. 

Uppskattar inte ordet ”rundkörning” då man inte ska uppmana till det. 

Kommentar: 
Bestämmelse om utfartsförbud mot Skyttegatan togs bort från plankartan 
efter samrådet då det inte är förenat med PBL att ha utfartsförbud i en 
planområdesgräns. Lämpligheten kommer istället att prövas i bygglovet där 
samhällsbyggnadsavdelningen kommer att vara remissinstans och 
Trafikförordningen kan reglera in- och utfartens läge. 

Ordet ”rundkörning” var ett begrepp inom stads- och trafikplaneringen på 
40-talet och används i planbeskrivningen i syfte att beskriva gällande 
detaljplan för området. 

Sammanfattning 
Samråd och granskning har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 kap 11, 
12 respektive 18 §§.  

Yttranden från sex olika instanser inkom under samråds- och gransknings-
tiden. Planhandlingarna har inte ändrats efter granskningen. 

Ställningstagande 
Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt PBL 5 kap 27 §. 
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§ 34 Dnr 2017/000440 214 

Detaljplan för antagande av kf för del av Vimmerby 3:3 
kv Graniten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för del av 

Vimmerby 3:3 kv Graniten.  

 

Sammanfattning 

Ärendet gäller antagande av detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Kv 

Graniten. I miljö- och byggnadsnämndens protokoll står att Vimmerby 

kommun är i stort behov av nybyggnation av bostäder.  

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram ett detaljplaneförslag för 

lucktomter intill befintligt bostadskvarter. Av plan- och 

genomförandebeskrivning 2018-11-06 framgår: "Detaljplanens syfte är att 

skapa en ny bostadstomt genom förtätning i ett område där infrastruktur 

redan är utbyggt. Utformningen ska ske med hänsyn till befintlig bebyggelse 

som består av fristående bostadshus i en våning. Genom förtätningen kan så 

kallade lucktomter mellan bostäder bebyggas och skapa en sammanhängande 

helhet inom befintliga bostadsområden."  

 

Vidare framgår att den föreslagna förtätningen är "ett mål i översiktsplanen 

som anger att förtätning med centrum som mittpunkt och utbyggnads-

områden tätt runt omkring är ur ett hållbarhetsperspektiv en föredömlig 

utbyggnad av staden. Nya bostäder ska byggas inom gång- och cykelavstånd 

från stadskärnan". 

 

Beslutsunderlag 

§ 4 MBN 2019-01-16 Detaljplan Graniten 

Granskningsutlåtande Kv Graniten 

Plankarta Antagandehandling 

Planbeskrivning Kv Graniten antagande 

 

Beslutet skickas till 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 

 



 

 Sammanträdesprotokoll  1(1) 

Sammanträdesdatum 

2019-01-16 
Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 

  

 

 

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Graniten, 
Vimmerby kommun. Antagande 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna detaljplan för del av 

Vimmerby 3:3 kv Graniten, Vimmerby kommun, till kommunfullmäktige 

för antagande. 

 

Lagstöd 
PBL 5 kap §§ 27-32 Antagandet av en detaljplan. 

 

Motivering till beslut 
Vimmerby kommun är i stort behov av nybyggnation av bostäder. För att 

snabbt kunna erbjuda attraktiva, centrala tomter där infrastruktur redan är 

utbyggd föreslås detaljplaneläggning av så kallade lucktomter i tätorten. 

 

Sammanfattning 
Detaljplaneförslag för lucktomt intill befintligt bostadskvarter. 

 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanen har varit på samråd och granskning under hösten 2018. 

Yttranden från åtta olika instanser kom in under samråds- och gransknings-

tiden. Sakägarna är emot förtätningen i området. De närmsta sakägarna är 

emot förtätningen i området eftersom det upplevs som ett intrång med den 

nya bostadstomten och man vill ha grönområdet kvar. Yttrandena 

föranledde inga ändringar av planhandlingarna. 

 

Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt granskningsutlåtandet. 

 

Beslutsunderlag 
Plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande 

 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 

MBN § 4/2019 Dnr MBN 2017-1146  
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Förfarande 
Detaljplanen är framtagen med stöd av plan- och bygglagen (2010:900). 

Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2017-09-13 (MBN § 159/2017) beslut 
om att upprätta en detaljplan för bostadskvarteret.  

Planen hanteras med ett standardförfarande, då syftet inte är i strid mot 
översiktsplanen och inte anses vara av betydande allmänt intresse eller i 
övrigt av stor betydelse eller kan antas medföra en betydande miljö-
påverkan. 

 Detaljplaneförslaget har samråtts och varit föremål för granskning enligt 
plan- och bygglagen 9 kap 8-37 §§. 

 Handlingar har skickats till sakägare enligt fastighetsförteckning, Läns-
styrelsen, Lantmäteriet, kommunala organ och berörda organisationer. 
Planhandlingarna har även varit tillgängliga på miljö- och byggnadskontoret 
samt funnits på Vimmerby kommuns hemsida under hela granskningstiden. 

Samråd 
Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2018-09-19 (MBN § 141/2018) beslut 
om samråd. Samråd har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 kap 11-17 
§§. Samrådstiden var 26 september – 17 oktober 2018 (tre veckor). 

Samrådshandlingar: 
Plankarta med bestämmelser, 2018-09-06 
Plan- och genomförandebeskrivning, 2018-09-06 
Behovsbedömning, 2018-09-03 
Fastighetsförteckning, 2018-09-03 

Yttranden från sju instanser/sakägare inkom, varav fem utan erinran. 
Myndigheter: 
Länsstyrelsen 2018-10-18 
Lantmäteriet 2018-10-05 

Kommunala organ: 
Samhällsbyggnadsavdelningen 2018-10-19 
 
Övriga organ: 
Skanova AB 2018-10-08 
E.ON Energidistrubition AB 2018-10-22 

Sakägare: 
Rundstenen 5 och Graniten 4 (gemensamt yttrande) 2018-04-10 
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Yttrandena föranledde följande ändringar av planhandlingarna: 
- Hushöjden har reglerats med nockhöjd istället för byggnadshöjd. 
- Utfartsförbudet har tagits bort från bestämmelserna på plankartan. 

Granskning 
Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2018-11-14 (MBN § 185/2018) beslut 
om granskning. Granskning har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 
kap 18-22 §§. Granskningstiden var 22 november – 14 december 2018 (3 
veckor). 

Granskningshandlingar: 
Plankarta med bestämmelser, 2018-09-06 rev 2018-11-06 
Plan- och genomförandebeskrivning, 2018-09-06 rev 2018-11-06 
Behovsbedömning, 2018-09-06 
Fastighetsförteckning, 2018-09-03 

Fem granskningsyttranden inkom under granskningstiden. 
Myndigheter: 
Länsstyrelsen 2018-12-10 
Lantmäteriet 2018-12-10 

Kommunala organ: 
Samhällsbyggnadsavdelningen 2018-12-13 
Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) 2018-12-06 

Övriga organ: 
E.ON Energidistrubition AB 2018-12-11 

 
Inga ändringar har gjorts i planhandlingarna efter granskningen. 

Sammanställning av yttranden 
Nedan redovisas sammanfattningar av inkomna yttranden. Endast samråds-
yttranden med kvarstående synpunkter som inte har beaktats i planarbetet 
har redovisats tillsammans med granskningsyttrandena. Yttrandena följs av 
miljö- och byggnadsförvaltningens kommentarer. 

Samtliga yttranden finns i sin helhet tillgängliga på miljö- och byggnads-
förvaltningen, Hultsfreds och Vimmerby kommun. 
Yttranden från sakägare bifogas som bilaga. 

Inga erinringar 
Länsstyrelsen 
Lantmäteriet 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Skanova AB 
E.ON Energidistrubition AB 
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Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) 
Anser att en planbestämmelse om källarförbud bör införas på plankartan. 
Detta för att slippa omhändertagande av oönskad mängd tillkommande dag- 
och dränvatten från planområdet. 

Kommentar: 
Då det är tekniskt möjligt att anordna källare införs inget förbud mot källare. 
Däremot måste det i bygglovshandlingarna redovisas hur dränerings- och 
dagvatten tekniskt ska tas om hand vid eventuell källarbyggnation i plan-
området. 

Rundstenen 5 och Graniten 4 (gemensamt yttrande) 

Kommunen borde upplyst tidigare om detaljplanen, innan köp och 
byggnation av befintliga bostadstomter. Då kunde bättre ställningstagande 
göras av placering och förutsättningar på egna tomten. Nu kommer till 
exempel en hörntomt inte vara en hörntomt längre. Det är inte godtagbart att 
kommunen ändrar förutsättningarna för husägarna. 

Vi bor i en glesbygd och inte i en storstad, grönområden och friluftsliv är en 
viktig aspekt när man köper en bostadstomt. 
 
Kommentar: 
Nuvarande detaljplan anger natur för området. En detaljplan gäller tills den 
upphävs, ersätts eller ändras. Plan och bygglagen bygger på principen om 
kommunal självbestämmanderätt i frågor som rör markan-vändningen inom 
kommunen. Det är således en kommunal angelägenhet att planlägga 
användningen av mark och vatten. Det innebär att kommunen själv avgör 
hur marken ska användas. 

Området är en liten del av ett stort, sammanhängande naturområde i 
Vimmerby tätort. I en detaljplan avvägs de allmänna och enskilda intressena 
noggrant. Bostadsförsörjningen är en stor fråga kommunen har att lösa de 
närmaste åren. Flera alternativa placeringar har utretts. I ett första skede togs 
33 möjliga lucktomter fram. På grund av värdefull natur, allmänhetens 
tillträde, fördyrande infrastruktur i form av ledningsflytt mm har många 
alternativ strukits. Förtätning anses utgöra ett naturligt led i en modern 
stadsutveckling. 

Sammanfattning 
Samråd och granskning har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 kap 11, 
12 respektive 18 §§.  

Yttranden från åtta olika instanser/sakägare inkom under samråds- och 
granskningstiden. Planhandlingarna har inte ändrats efter granskningen. 
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Ställningstagande 
Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt PBL 5 kap 27 §. 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

Sara Dolk 
stadsarkitekt 
 
Bilaga: Synpunkter på detaljplanen från sakägare (1 sida) 
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Inledning 
En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Plankartan är den 
handling som är juridiskt bindande och anger till exempel vad som ska vara 
allmän plats, kvartersmark (privat mark), hur bebyggelsen ska regleras. 
Plankartan ligger till grund för kommande bygglovsprövning. 

Till varje detaljplan hör också en plan- och genomförandebeskrivning som 
förklarar syftet med planen och på vilket sätt den ska genomföras. Avsikten 
är att alla som berörs av detaljplanen ska förstå vilka konsekvenserna blir 
när planen genomförs. 

Plan- och genomförandebeskrivningen har ingen egen rättsverkan.  

Kommunen upprättar även en behovsbedömning för att avgöra om 
detaljplaneförslaget kan antas påverka miljön så mycket att en 
miljökonsekvensbeskrivning behövs. 

Detaljplanen är framtagen med stöd av plan- och bygglagen (2010:900). 

Planhandlingar 
Detaljplanehandlingarna består av: 

 Plankarta med bestämmelser 
 Plan- och genomförandebeskrivning  
 Fastighetsförteckning 
 Behovsbedömning 

Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanens syfte är att skapa en ny bostadstomt genom förtätning i ett 
område där infrastruktur redan är utbyggt. Utformningen ska ske med 
hänsyn till befintlig bebyggelse som består av fristående bostadshus i en 
våning.  

Genom förtätningen kan så kallade lucktomter mellan bostäder bebyggas 
och skapa en sammanhängande helhet inom befintliga bostadsområden. 

Bebyggelsetrycket är högt i Vimmerby kommun, främst inom Vimmerby 
tätort. Detaljplanen är en av nio pågående detaljplaner för 1-2 lucktomter i 
centrala och attraktiva lägen.  
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Planprocessen 
Planen hanteras med ett standardförfarande eftersom syftet inte är i strid mot 
översiktsplanen och inte anses vara av betydande allmänt intresse eller i 
övrigt av stor betydelse, eller kan antas medföra en betydande miljö-
påverkan.  

 
Processen vid standardförfarande. 

Kommunen ska samråda detaljplaneförslaget med bland andra länsstyrelsen, 
lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.  

Samrådets syfte är att samla in information, önskemål och synpunkter som 
berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. 

När samrådet genomförts kan planförslaget justeras utifrån de synpunkter 
som kommit in för att bättre anpassa förslaget till förutsättningarna på 
platsen. 

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och redigerats efter in-
komna synpunkter ska det färdiga förslaget vara tillgängligt för granskning 
under två veckor. 

Inför granskningen ska kommunen underrätta dem som berörs av förslaget, 
till exempel sakägare, boende och övriga som har yttrat sig under samrådet 
om förslaget till detaljplan. 

Synpunkter från samrådet och granskningen redovisas i ett gransknings-
utlåtande. 

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Efter antagandet har ej tillgodo-
sedda sakägare under tre veckors tid möjlighet att överklaga detaljplanen. 
Därefter vinner planen laga kraft om den inte överklagas. 

Plandata 

Läge 
Planområdet ligger cirka 2 kilometer norr om Vimmerby centrum. 

Areal 
Planområdet är cirka 900 m2. 
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Ägoförhållanden 
Marken inom planområdet ägs av Vimmerby kommun. 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 
Området omnämns inte specifikt i den fördjupade översiktsplanen för 
Vimmerby stad. Den föreslagna förtätningen är dock ett mål i översikts-
planen som anger att förtätning med centrum som mittpunkt och ut-
byggnadsområden tätt runt omkring är ur ett hållbarhetsperspektiv en före-
dömlig utbyggnad av staden. Nya bostäder ska byggas inom gång- och 
cykelavstånd från stadskärnan, med närhet till rekreationsområden, skola 
och idrottsanläggningar. 

Detaljplan 
Gällande detaljplan 0884-P264, lagakraftvunnen 2004, anger natur för 
området. Genomförandetiden har utgått. 

Detaljplan 0884-P264 
 

Övriga kommunala beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden uppdrog 2017-09-13 till miljö- och 
byggnadsförvaltningen att upprätta en detaljplan för området. 
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Planens förutsättningar 

Pågående markanvändning 
Området är en del av ett stort, sammanhängande naturområde som avskiljer 
flera större bostadsområden ifrån varandra.  

Själva planområdet är obebyggt och består av en naturyta som avgränsas av 
fastigheten Graniten 4 och gång- och cykelvägar. Området är relativt flackt.  

Natur, vegetation, kultur och rekreation 
Området sluttar svagt mot norr och är tätbevuxet med övervägande björk 
och tall. 

 
Planområdet 

Riksintressen 
Området berör inte något riksintresse. 

Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. 
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Stads- och landskapsbild 
Planområdet angränsar till ett bostadsområde som planerades och bebygg-
des i början av 2000-talet.  

Vy från Täljstensgatans vändplats. Fastighetsgräns mot Graniten 4. 

 
Detaljplan 0884-P217 

Villabyggandet var mycket begränsat under större delen av 1990-talet. Men 
mot slutet av 1990-talet ökade villabyggnationen igen. Många av dessa var 
stora och exklusiva, anpassade för mer välbeställda.  Detaljplanen ändrades 

fastighetsgräns 

Graniten 4 

Intilliggande bostadskvarter 
Graniten och Porfyren ingår i 
detaljplan 0884-P217, lagakraft-
vunnen 2000, som tillåter bostads-
hus i två våningar. I grunden ligger 
detaljplan 0884-P137, lagakraft-
vunnen 1992, som begränsar bygg-
nadshöjden till en våning. Där in-
går även kvarteret Gnejsen. 

Den första planen för området 
gjordes i början av 1990-talet, 
precis då fastighetsmarknaden 
hastigt kollapsade och räntorna 
chockhöjdes. De stora statliga 
subventionerna till bostads-
byggandet avskaffades samtidigt, 
och detta medförde tvärstopp i 
bostadsbyggandet. 



 
 

Plan- och 
genomförandebeskrivning 

7 (17) 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2017-1146 
Antagandehandling 

2018-09-06, rev 2018-11-06 

 
 

år 2000 för kvarteret Porfyren och tillät två våningar istället för en, för att 
skapa ett attraktivt område med extra kvaliteter.  

Bostäderna i kvarteren Graniten och Porfyren uppfördes i början av 2000-
talet i 1-11/2 plan utan källare. Fasaderna är mestadels av stående träpanel i 
olika ljusa kulörer. Taken, mestadels sadeltak, somliga med valmade gavel-
spetsar, är belagda med röda eller bruna betongpannor. Villorna har enlufts-
fönster, vissa är spröjsade, och en del burspråk under takfallen. 
Huskropparna är relativt stora jämfört mot de volymer som byggdes under 
bostadssubventionernas tid. 

 
Entrésida angränsande Graniten 4 mot Täljstensgatan. 

Offentlig och kommersiell service 
Vimmerby stadskärna ligger cirka 2 kilometer sydväst om planområdet. Där 
finns såväl allmän som kommersiell service och handel. Skolor, dagis och 
sporthallar finns inom 1 kilometers avstånd från området. 

Gator och trafik 
Planområdet trafikeras från Täljstensgatan via Stensbergsgatan. 

Gatuområdet är 7 meter brett utan strikt trafikseparering. Tillåten hastighet i 
centrum är 50 km/h, men kommer att sänkas till 40 km/h under 2018. Detta 
beslutade kommunfullmäktige 2015-11-23 genom att anta hastighetsplanen 
”Rätt fart i staden”. 

Vimmerby centrum nås med bil via Lundgatan och vidare via Drottning-
gatan eller Prästgårdsgatan. En gång- och cykelbana löper mellan bostads-
kvarteren fram till Lundgatan. Där finns separerad gång- och cykelbana som 
fortsätter längs både Drottninggatan och Prästgårdsgatan till centrum. 

Vatten och avlopp 
Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

planområde 
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Geotekniska förhållanden 
Området består i huvudsak av åsmaterial och morän.  

Hydrologiska förhållanden 
Enligt Sveriges Geologiska Undersöknings jordartskarta består marken av 
morän med ett uppskattat jorddjup på 10-20 meter.  Man kan räkna med att 
marken är tillräckligt genomsläpplig för att ingen direktavrinning på mark-
ytan ska kunna ske annat än lokalt. Området bedöms inte bli över-
svämningsdrabbat vid beräknade framtida 100-års flöden. . 

Markföroreningar 
Det finns inga kända föroreningar inom planområdet. 

Radon 
Vimmerby kommun klassificeras som normalriskområde. Marken utgörs i 
huvudsak av normalradonmark men lokala variationer kan förekomma. 

Buller 
Området påverkas knappt av trafikbuller från Täljstensgatan, som är en 
lokalgata för sex bostadsfastigheter. Bullermätningar visar att vare sig 
planområdet eller omkringliggande bostadsområden inte påverkas av 
ljudnivåer, högre än lagstadgade, från trafiken vare sig i dagsläget eller i 
framtiden (år 2030). Den dimensionerande årstiden är under sommaren då 
turisttrafiken bidrar till ökad bilmängd.  

 
Sommartrafik 2010        Sommartrafik 2030  
Ekvivalent ljudutbredning från vägtrafik 2 meter ovan mark (Ramboll 2013). 
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Planförslaget 

Övergripande mål 
Detaljplaneläggningen skapar lämplig bebyggelseutveckling i områden där 
det råder ett högt bebyggelsetryck. I kommunens fördjupade översiktsplan 
för Vimmerby ska ny bostadsbebyggelse möjliggöras genom förtätningar av 
staden inom gång- och cykelavstånd från stadskärnan, med närhet till 
rekreationsområden, skola och idrottsanläggningar. 

Detaljplanen är en av nio pågående detaljplaner för 1-2 lucktomter i centrala 
och attraktiva lägen. 

Bebyggelse 
Ny bebyggelse ska anpassas till intilliggande bostadskvarter. Detaljplanen 
tillåter därför endast friliggande villa. Volym och placering är avvägda efter 
befintliga detaljplaner och bostadshus. Byggrätten är begränsad till 300 m2 

och nockhöjden till maximalt 7,6 meter. 

Gator och trafik 
Gatunätet är redan utbyggt i området, befintliga lokalgator kommer att 
utnyttjas. 

Teknisk försörjning 

El 
El finns framdraget i området. El- och teleanslutning sker i samråd med el- 
och teleleverantör. 

Värme 
Ambitionen för bostäderna är att de uppförs med god isolering samt att de 
förses med uppvärmningssystem som har hög verkningsgrad. Den energi 
som behöver tillföras bör baseras på förnyelsebara energikällor såsom sol, 
vind, vatten och biobränslen. 

Befintliga bostadskvarter är anslutna till kommunens fjärrvärmeverk via 
fjärrvärmeledningar som finns framdragna i Ekvägen och Villagatan. 

Vatten och avlopp 
Vatten- och avloppsledningar finns framdragna i Täljstensgatan. Ny 
anslutningspunkt ska anläggas vid tillkommande bostadsfastighet. 
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Avfallshantering 
Avfallshanteringen sker enligt kommunens avfallsplan. 

Elektroniska kommunikationer 
Det finns möjlighet för alla fastigheter i Vimmerby tätort att ordna fiber-
anslutning. 

Geotekniska frågor 
Enligt tidigare geotekniska undersökningar består intilliggande planområden 
i huvudsak av åsmaterial och morän. Med erfarenhet från tidigare genom-
förd byggnation i området bedöms markförhållanden som goda för en 
normal grundläggning. 

Dagvattenhantering 
Den nya lucktomten ska kopplas på befintligt dagvattensystem eftersom de 
ligger i detaljplanelagda områden som redan idag ingår i VA-huvudmannens 
verksamhetsområde för VA.  

 
Dagvattnets väg genom 4 km öppna diken för att inte påverka recipienten negativt. 

Den hårdgjorda ytan på tomten begränsas med en planbestämmelse på 
plankartan (maximalt 35% av markytan får hårdgöras) eftersom kapaciteten 
på det befintliga ledningsnätet för dagvatten sannolikt inte kommer att 
utökas. På så sätt kan tillkommande dagvattenvolym begränsas, till exempel 
vid extrema regntillfällen. 
Vatten från hårdgjorda ytor, främst från taket, leds i befintlig dagvatten-
ledning fram till Vimmerby 3:3 vid Kalkstensgatan där det mynnar ut i 

Öppet dike 

Planområde 

Krön 

Öppet dike 

Öppet dike 
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öppet dike. I det 4 kilometer långa öppna diket luftas och infiltreras dag-
vattnet innan det mynnar ut i Kröns södra del via Skvalbäcken.  

Hälsa och säkerhet 
Radon 
Ny bostadsbebyggelse ska alltid uppföras radonsäkert. I Boverkets bygg-
regler (BFS 1993:57) finns föreskrifter med funktionskrav för att radon-
haltens årsmedelvärde och gammastrålningsnivån inte ska överstiga angivna 
värden. Detta behandlas vid bygglovgivningen. 

Buller 
En exploatering av planområdet innebär marginellt mer trafik, vilket för 
med sig försumbart mer ljud mot dagens situation. Några större permanenta 
störningar i och med ett genomförande av planen är dock inte sannolikt.
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Planens konsekvenser 

Behovsbedömning 
En behovsbedömning har upprättats och ingår i planhandlingarna. Där fram-
går att genomförandet av detaljplanen inte antas medföra någon betydande 
miljöpåverkan (EU-direktiv 2001/42 EG), 6 kap miljöbalken. 
Miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte 
upprättas.  

Planens genomförande strider inte mot mark- och vattenanvändningen i 
översiktsplanen. Detaljplanens genomförande strider inte heller mot de 
föreslagna lokala miljömålen och inte heller mot de långsiktiga miljömål 
som beslutats nationellt och regionalt. 

Miljökonsekvenser 

Natur- och vattenområden 
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte: 

 Stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning 
med mark- och vattenområden, 3 kap miljöbalken. 

 Stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med 
mark och vatten för vissa områden i landet, 4 kap miljöbalken. 

Riksintressen och skyddade områden 
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte beröra skyddade 
områden, 7 kap miljöbalken. 

Stadsbild 
Planområdet ingår i ett redan utbyggt bostadsområde och ny bebyggelse 
kommer att anpassas till befintlig. Den nya bebyggelsen placeras på 
konsekvent avstånd mot Täljstensgatan. Områdets karaktär kommer inte att 
förändras och stadsbilden bedöms därför inte påverkas negativt. 

Konsekvenser för miljökvalitetsnormer 
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte medverka till att 
miljökvalitetsnormerna överskrids, 5 kap miljöbalken. 
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Miljökvalitetsnormer för vatten 
Miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster (ytvatten, grundvatten och 
skyddade områden) syftar till att tillståndet i våra vatten inte ska försämras 
och att alla vatten ska uppnå en bestämd miljökvalitet. Kvaliteten på grund-
vattenförekomster bedöms inte försämras. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för samtliga yt- och grundvattenförekomster 
inom Sverige infördes i december 2009 och Vimmerby kommun omfattas 
av föreskrifterna i Södra Östersjöns vattendistrikt. Den vattenförekomst som 
ligger närmast planområdet är Krön: SE640446-149870. 

För området gäller att följande kvalitetskrav ska uppnås: 
Ekologisk status: god status 2027. Idag bedöms den otillfredsställande. 
Åtgärder krävs för att god ekologisk status ska kunna uppnås till år 2027. 
Kemisk status: god kemisk ytvattenstatus. Idag bedöms Kröns kemiska yt-
vattenstatus ej som god. De ämnen som bedöms är kvicksilver och brom-
erad difenyleter. Problemen beror främst på påverkan av långväga luftburna 
föroreningar och bedöms ha en sådan omfattning och karaktär att det i dags-
läget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda dessa ämnen så att vi får en 
god kemisk status. Ämnena får dock inte öka.  
Krön är negativt påverkad, främst av övergödning. Ibland förekommer 
nästan syrefria bottnar och växtplanktonprover signalerar övergödning. Alg-
blomning är relativt frekvent förekommande. 
Kommunala reningsverk finns i Storebro och i Vimmerby uppströms Krön. 
Reningsverket i Södra Vi har utsläpp i mellersta delen av Krön. Även jord-
brukspåverkan märks då det längs långa sträckor odlas alldeles intill ån och 
det är brist på skuggande vegetation i åkanten. Efter rensningen av ån är 
detta särskilt tydligt. Detta medför att fisk och andra djur missgynnas. 
Dagvatten från Vimmerby tätort släpps ut dels i Stångån, men även via en 
drygt 4 km lång bäck, Skvalbäcken, ut i södra delen av Krön. 
Detaljplanen kommer inte att ändra mängden dagvatten från planområdet. 
Dagvattnet i planområdet ska tas omhand i kommunens dagvattensystem. 
Då kapaciteten på det befintliga ledningsnätet sannolikt inte kommer att 
utökas har den hårdgjorda ytan på tomterna begränsats med en planbestäm-
melse på plankartan. På så sätt kan tillkommande dagvattenvolym be-
gränsas, till exempel vid extrema regntillfällen. Dagvattnet kan då infiltreras 
i tomtmarken. 
När vattnet slutligen når recipienten Krön bedöms det inte blir någon ökning 
av dagvattenpåverkan på ytvattenförekomsten Krön. 
Detaljplanen i sig bedöms inte påverka MKN för vatten negativt. 

Miljökvalitetsnormer för luft 
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa 
och miljön. Gällande miljökvalitetsnormer (MKN) enligt svensk för-
fattningssamling (SFS 2001:527) för luft, med gränsvärden för kväveoxid, 
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kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, partiklar (PM10) i utomhus-
luft, bensen och ozon, bedöms inte överskridas på grund av planförslaget.  

Inga mätningar har genomförts i kommunen men luftkvalitén bedöms som 
god och gynnas av att naturområdena i kommunen är omfattande och 
orterna är förhållandevis små. Detaljplanen bedöms inte innebära någon 
försämring av luftkvaliteten. 

Miljökvalitetsnormer för buller 
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en slags målsättningsnorm. 
Normen följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors 
hälsa av omgivningsbuller. 

I de största kommunerna omfattar miljökvalitetsnormen omgivningsbuller 
från alla vägar, järnvägar, flygplatser och tillståndspliktiga hamnar. Även i 
mindre och medelstora kommuner (under 100 000 invånare) ska strävan 
vara att begränsa buller. 

Buller, det vill säga oönskat ljud, mäts i decibel. Det ljud som uppfattas av 
människan mäts normalt i decibel A (dBA). Ekvivalenta bullernivåer är 
buller beräknat som ett genomsnitt per dygn. Naturvårdsverkets riktvärde 
för ekvivalenta ljudnivåer från vägar vid en bostads fasad är 60 dBA och 
riktvärdet för maximala ljudnivåer är 70 dBA på utomhusplats.  

Trots beräknad ökad besöksfrekvens till turistanläggningarna Näs och ALV 
samt förväntad befolkningstillväxt i tätorten förväntas bullersituationen bli 
bättre i framtiden enligt den bullerkartläggning som utförts av Ramböll för 
Vimmerby tätort. Huvudanledningen är de föreslagna förändringarna av 
hastighetsgränserna på tätortens vägnät och omflyttning av trafiken.  
Den föreslagna lucktomten och det befintliga bostadsområdet är dock 
placerade på sådant avstånd från gatan att de inte påverkas av ljudnivåer, 
högre än lagstadgade, från trafiken vare sig i dagsläget eller i framtiden (år 
2030). Den maximala påverkan på byggbar mark är mindre än 45 dBA. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förtätning är ett sätt att försöka att skapa en mer hållbar stadsutveckling.  
En tätare stad anses vara mer energieffektivare och leda till färre utsläpp 
eftersom invånarna bor närmare arbeten och lokal service och därmed är 
mindre beroende av bilen. Istället främjas andra färdsätt såsom att gå, cykla 
eller färdas med kollektivtrafik.  
Genom att bygga i redan exploaterade områden kan den befintliga infra-
strukturen och servicen utnyttjas. 

Sociala konsekvenser 
En tät stad har en hög tillgänglighet som leder till ökade sociala och 
ekonomiska interaktioner. 
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Barnkonsekvenser 
Planförslaget medverkar inte till några negativa konsekvenser ur barn-
perspektiv. 

Jämställdhet 
Planförslaget medverkar inte till några negativa konsekvenser ur jäm-
ställdhetsperspektiv. 

Tillgänglighet 
Bostadstomterna har goda förutsättningar att anpassas ur tillgänglighets-
perspektiv. Markens tillgänglighet får anses vara god för personer med 
nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. God tillgänglighet till husens 
entréer säkerställs vid bygglovgivningen utifrån befintliga gatuhöjder. 

Fastighetskonsekvenser 
Allmän platsmark i form av naturmark kommer att övergå till kvartersmark 
för bostäder (privatägd mark). 

VIMMERBY 3:3 
Från Vimmerby 3:3 avstyckas mark till en bostadsfastighet. Fastigheten 
ansluter direkt till kvarteret Graniten och får förslagsvis beteckningen 
Graniten 5. 

GRANITEN 5 (ny fastighet) 
Ca 900 m2 avstyckas från Vimmerby 3:3 till ny bostadsfastighet. Utfart sker 
till befintlig gata (Täljstensgatan). Utfart ska ske på fastighetens östra gräns 
mot vändplanen. Adressen föreslås bli Täljstensgatan 12. 
Fastigheten ska anslutas till det befintliga vatten- och avloppsnätet.  
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Planens genomförande 

Organisatoriska frågor 

Allmänt 
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Beskrivningen ska även redovisa vem som vidtar 
åtgärderna och när de ska vidtas. Genomförandebeskrivningen har ingen 
egen rättsverkan. 

Tidplan för genomförande 
Antagande av detaljplanen beräknas ske av kommunfullmäktige under första 
kvartalet år 2019. Därefter är detaljplanens genomförandetid 5 år. 

Ansvarsfördelning 
Vimmerby kommun initierar fastighetsbildning inom planområdet. VEMAB 
upprättar anslutningspunkter för vatten, avlopp och dagvatten. 

Avtal 
Inget särskilt markanvisnings- eller exploateringsavtal avses upprättas.  

Fastighetsfrågor 
Kommunen initierar nödvändiga fastighetsbildningar inom planområdet och 
svarar för samtliga fastighetsbildningskostnader. 

Ekonomiska frågor 
Kommunen ansöker om och står för samtliga förrättningskostnader till 
Lantmäteriet. 

Plankostnaderna regleras i ett plankostnadsavtal som upprättats innan 
detaljplanearbetet påbörjats. Inga planavgifter tas därmed ut i samband med 
bygglovet.  

Bygglovsavgift tas ut av exploatör i samband med bygglovgivning. VA-
avgifter tas ut enligt gällande taxa. 

Tekniska utredningar 
Utredningar som ligger till grund för utformning och ställningstaganden: 

 Trafikanalys Vimmerby, Ramboll 2013-08-20 
 Bullerkartläggning Vimmerby tätort, Ramboll 2013-08-22 
 Hastighetsplan - Rätt fart i staden, Ramboll 2014-12-08 
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Sara Dolk, stadsarkitekt 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 35 Dnr 2017/000437 214 

Detaljplan för antagande av kf för del av Vimmerby 3:3 
kv Vendledal 2 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för 

Vendledal 2 och del av Vimmerby 3:3.  

 

Sammanfattning 

Ärendet gäller antagande av detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Kv 

Graniten. I miljö- och byggnadsnämndens protokoll står att Vimmerby 

kommun är i stort behov av nybyggnation av bostäder.  

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram ett detaljplaneförslag för 

lucktomter intill befintligt bostadskvarter. Av plan- och genomförande-

beskrivning 2019-01-09 framgår: "Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 

för bostadstomter inom redan utbyggt bostadskvarter. Utformningen ska ske 

med hänsyn till befintlig bebyggelse som består av fristående bostadshus i 1 

och 1½ våning. Flexibilitet i detaljplanen medger att ny bostadsbebyggelse i 

form av antingen villor, par- eller radhus är möjlig. Genom förtätningen kan 

så kallade lucktomter bebyggas mellan bostäderna och skapa en 

sammanhängande helhet inom befintliga bostadsområden."  

 

Vidare framgår att den föreslagna förtätningen är "ett mål i översiktsplanen 

som anger att förtätning med centrum som mittpunkt och 

utbyggnadsområden tätt runt omkring är, ur ett hållbarhetsperspektiv, en 

föredömlig utbyggnad av staden. Nya bostäder ska byggas inom gång- och 

cykelavstånd från stadskärnan". 

 

Beslutsunderlag 

Planbeskrivning Vendledal antagande 

Granskningsutlåtande Vendledal 2 

Vendledal Antagande Plankarta 

§ 3 MBN 2019-01-16 Detaljplan Vendledal 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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Inledning 

En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Plankartan är den 

handling som är juridiskt bindande och anger till exempel vad som ska vara 

allmän plats, kvartersmark (privat mark), hur bebyggelsen ska regleras. 

Plankartan ligger till grund för kommande bygglovsprövning. 

Till varje detaljplan hör också en plan- och genomförandebeskrivning som 

förklarar syftet med planen och på vilket sätt den ska genomföras. Avsikten 

är att alla som berörs av detaljplanen ska förstå vilka konsekvenserna blir 

när planen genomförs. 

Plan- och genomförandebeskrivningen har ingen egen rättsverkan.  

Kommunen upprättar även en behovsbedömning för att avgöra om 

detaljplaneförslaget kan antas påverka miljön så mycket att en 

miljökonsekvensbeskrivning behövs. 

Detaljplanen är framtagen med stöd av plan- och bygglagen (2010:900). 

Planhandlingar 

Detaljplanehandlingarna består av: 

▪ Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000, A3 

▪ Plan- och genomförandebeskrivning  

▪ Fastighetsförteckning (finns på miljö- och byggnadsförvaltningen) 

▪ Behovsbedömning 

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadstomter inom redan 

utbyggt bostadskvarter. Utformningen ska ske med hänsyn till befintlig 

bebyggelse som består av fristående bostadshus i 1 och 1½ våning. 

Flexibilitet i detaljplanen medger att ny bostadsbebyggelse i form av 

antingen villor, par- eller radhus är möjlig. 

Genom förtätningen kan så kallade lucktomter bebyggas mellan bostäderna 

och skapa en sammanhängande helhet inom befintliga bostadsområden. 

Bebyggelsetrycket är högt i Vimmerby kommun, främst inom Vimmerby 

tätort. Detaljplaneförslaget möjliggör ett nytt bostadskvarter i centralt och 

attraktivt läge. 
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Planprocessen 

Planen hanteras med ett standardförfarande eftersom syftet inte är i strid mot 

översiktsplanen och inte anses vara av betydande allmänt intresse eller i 

övrigt av stor betydelse eller kan antas medföra en betydande miljö-

påverkan.  

 
Processen vid standardförfarande. 

 

 

Kommunen ska samråda detaljplaneförslaget med bland andra länsstyrelsen, 

lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.  

Samrådets syfte är att samla in information, önskemål och synpunkter som 

berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. 

När samrådet genomförts kan planförslaget justeras utifrån de synpunkter 

som kommit in för att bättre anpassa förslaget till förutsättningarna på 

platsen. 

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och redigerats efter in-

komna synpunkter ska det färdiga förslaget vara tillgängligt för granskning 

under två veckor. 

Inför granskningen ska kommunen underrätta dem som berörs av förslaget, 

till exempel sakägare, boende och övriga som har yttrat sig under samrådet 

om förslaget till detaljplan. 

Synpunkter från samrådet och granskningen redovisas i ett gransknings-

utlåtande. 

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Efter antagandet har ej tillgodo-

sedda sakägare under tre veckors tid möjlighet att överklaga detaljplanen. 

Därefter vinner planen laga kraft om den inte överklagas. 
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Plandata 

Läge 

Planområdet ligger cirka 2 kilometer norr om Vimmerby centrum. 

Areal 

Planområdet omfattar cirka 7200 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översiktskarta (planområdet är markerat med rött). 

Ägoförhållanden 

Marken inom planområdet ägs av Vimmerby kommun. 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

Området omnämns inte specifikt i den fördjupade översiktsplanen för 

Vimmerby stad (2016). Den föreslagna förtätningen är dock ett mål i 

översiktsplanen som anger att förtätning med centrum som mittpunkt och 

utbyggnadsområden tätt runt omkring är, ur ett hållbarhetsperspektiv, en 

föredömlig utbyggnad av staden. Nya bostäder ska byggas inom gång- och 

cykelavstånd från stadskärnan, med närhet till rekreationsområden, skola 

och idrottsanläggningar. 

PLANOMRÅDE 
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Detaljplan 

Gällande detaljplan 08-VYS-348, lagakraftvunnen 1980, anger natur och 

bostäder för planområdet. Genomförandetiden har utgått. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur detaljplan 08-VYS-348. 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 

Enligt Vimmerby kommuns nyligen antagna riktlinjer för bostadsförsörjning 

(2017) ska bostadsbeståndet främst utvecklas genom förtätning av befintliga 

bostadsstrukturer eller i anslutning till befintlig infrastruktur. 

Övriga kommunala beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden uppdrog 2017-09-13 till miljö- och 

byggnadsförvaltningen att upprätta en detaljplan för området. 

PLANOMRÅDE 
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Planens förutsättningar 

Pågående markanvändning 

Området är en del av ett stort sammanhängande bostadsområde som 

avskiljer flera större bostadsområden ifrån varandra med ett mindre 

grönområde som ligger intill den befintliga gång- och cykelvägen. 

Området är delvis bebyggt och består av kvartersmark för bostadsändamål 

och allmän platsmark (naturmark) för gång- och cykelväg. Området 

avgränsas av befintliga bostadskvarter bland annat Stenmurklan, Idesborg, 

Kullen, Friden, Liljerum och Vendledalsgatan. En del av området är 

obebyggt och består av naturmark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
foto, Vimmerby kommun: Planområdet. 

Natur, vegetation 

Planområdet sluttar svagt åt öster mot lågpunkten i Hagalidsområdet. I 

området finns en anlagd gräsmatta. Den anlagda gräsmattan begränsas i 

öster av en stenmur med en klippt och ansad häck av asp. 

I den sydvästra delen av planområdet finns ytterligare en stenmur som 

avgränsar kvartersmark (bostadsändamål) från allmän platsmark 

(naturmark). Eftersom båda stenmurarna finns inom ett bebyggt 

bostadsområde bedöms de därför inte vara biotopsskyddade enligt 

förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken med mera. 
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Innehållsförteckning 

       Planområdet 

        Gång- och cykelväg 

Markområdet ingår inte i någon ängs- och betesmarksinventering eller ängs- 

och hagmarksinventering. 

Här finns inga höga naturvärden och den föreslagna byggnationen påverkar 

inte områdets biologiska mångfald negativt. 

Riksintressen 

Området berör inte något riksintresse. 

Fornlämningar 

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Påträffas 

fornlämningar i samband med markarbetena ska dessa, i enlighet med 2 kap 

10 § kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas.  

Kultur och rekreation 

Precis intill naturområdet går en gång- och cykelväg som ansluter till 

Vendledalsgatan och som binder ihop bostadskvarteren söder och öster om 

planområdet (se karta nedan). Stråket är en del av ett större 

sammanhängande grönstråk från Kohagen i väster till ”VOK-skogen” i 

öster. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration. Planområdets läge i förhållande till omgivningen. 

 

PLANOMRÅDE 

Astrid Lindgrens gata 
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Stads- och landskapsbild 

I den norra delen av området finns två äldre enbostadshus i en våning med 

inredd vindsvåning. Husen har utvändig beklädnad av stående träpanel som 

rödfärgats. Taktäckning; tegelpannor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto, Vimmerby kommun: Kv Vendledal. 

I väster angränsar planområdet till ett bostadsområde som planerades och 

bebyggdes i slutet av 1970-talet med villor i 1½ våningar (kv Stenmurklan, 

Huvudmurklan). Typisk utformning för denna bebyggelse är trä- eller 

tegelfasad, indragen balkong och vanligt sadeltak. Taktäckning; 

betongpannor i brun eller svart kulör. 

På ena gaveln finns en joddlarbalkong under tak vilket är typiskt för 1970-

tals villor. Takstol och mellanbjälklag är sammanfogade i en triangel som är 

något bredare än gavelbredden. Resultatet blir ett stort takfall med 45 

graders lutning och en stor utskjutande takfot (se bild, s 9). 

Bostäderna i öster, i kvarteren Idesborg, Liljerum och Friden, uppfördes 

under 1980-talet i 1 och 1½ plan både med och utan källare. Fasaderna är 

mestadels av stående träpanel i ljusa färger, men även reveterad fasad 

förekommer. Taken är mestadels sadeltak belagda med betongpannor eller 

plåt. 
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foto, Vimmerby kommun: Kv Huvudmurklan. Fasad med kalksandsten, så kallad 
mexitegel, kombinerat med trä. Joddlarbalkong på gaveln. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto, Vimmerby kommun: Kv Idesborg.  
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Offentlig och kommersiell service 

Vimmerby stadskärna ligger cirka 2 kilometer söder om planområdet. Där 

finns såväl allmän som kommersiell service och handel. Skolor, dagis och 

sporthallar finns inom 1,5 kilometers avstånd från området. 

Gator och trafik 

Astrid Lindgrens gata fungerar i dagsläget som matarled till bebyggelsen i 

nordväst, i norr och i nordöst om planområdet.  

Vatten och avlopp 

Planområdet kan anslutas till det kommunala vatten- och 

avloppsledningsnätet. 

Befintliga spill- och dricksvattenledningar finns utbyggda öster om 

planområdet i Vendledalsgatan och söder om planområdet i Stenhultsgatan. 

Från dessa ledningar kan en utbyggnad ske till det planerade området. 

Utbyggnaden av nya VA-ledningar kommer huvudsakligen att ske i den 

planerade lokalgatan. Höjdsättningen av gatorna och områden för 

bebyggelse måste anpassas till planerade självfallsledningar för spillvatten 

och dagvatten. 

Geotekniska förhållanden 

Översiktlig geoteknisk undersökning har utförts år 1975. I undersökningen 

framgår att undergrunden i området består i huvudsak av åsmaterial och 

morän. 

Hydrologiska förhållanden 

Enligt Sveriges Geologiska Undersöknings jordartskarta består marken av 

morän med ett uppskattat jorddjup på 10–20 meter. Man kan räkna med att 

marken är tillräckligt genomsläpplig för att ingen direktavrinning på mark-

ytan ska kunna ske annat än lokalt. Området bedöms inte bli 

översvämningsdrabbat vid beräknade framtida 100-års flöden. 

Markföroreningar 

Det finns inga kända markföroreningar inom planområdet. Om det skulle 

förekomma någon form av förorenad mark gäller följande. Den som äger 

eller brukar en fastighet ska oavsett om området tidigare ansetts förorenat 

genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på 

fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön (MB kap 10§11). 
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Radon 

Vimmerby kommun klassificeras som normalriskområde. Marken utgörs i 

huvudsak av normalradonmark. Lokala variationer kan förekomma. 

Buller 

Området påverkas knappt av trafikbuller från Astrid Lindgrens gata eller 

Vendledalsgatan. Bullermätningar visar att vare sig planområdet eller 

omkringliggande bostadsområden inte påverkas av ljudnivåer, högre än 

lagstadgade, från trafiken vare sig i dagsläget eller i framtiden (år 2030). 

Den dimensionerande årstiden är under sommaren då turisttrafiken bidrar 

till ökad bilmängd. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sommartrafik 2010 
Ekvivalent ljudutbredning från vägtrafik 2 meter ovan mark (Ramböll 2013). 
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Planförslaget 

Övergripande mål 

Detaljplaneläggningen skapar lämplig bebyggelseutveckling i områden där 

det råder ett högt bebyggelsetryck. I kommunens fördjupade översiktsplan 

för Vimmerby ska ny bostadsbebyggelse möjliggöras genom förtätningar av 

staden inom gång- och cykelavstånd från stadskärnan, med närhet till 

rekreationsområden, skola och idrottsanläggningar. 

Detaljplaneförslaget möjliggör ett nytt bostadskvarter i centralt och 

attraktivt läge. 

Bebyggelse 

Ny bebyggelse ska uppföras med högsta nockhöjd 7,5 meter. 

Komplementbyggnad får uppföras i ett plan med högsta nockhöjd 4,5 meter. 

Byggrätten är begränsad till 35 % per fastighet får bebyggas och endast 50 

procent av markytan får hårdgöras. 

Detaljplanen medger en flexibel utformning där byggnation av antingen 

villor, par- eller radhus är möjlig. 

Grönstruktur 

Rekreation och lek 

Den södra delen av planområdet utgörs idag av grönområde, naturmark och 

gång- och cykelväg. En del av det befintliga grönområdet försvinner vid 

utbyggnad av bostadstomter.  

Trots den kommande utbyggnaden förändras inte grönstråket från Kohagen i 

väster till rekreationsområdet Skyttehagen i öster.  

Grönstråken inom grönområdet anses vara viktiga för att binda ihop olika 

stadsdelar. Det är av stor vikt att denna bevaras för framtiden som en del i 

stadens grönstruktur. 

Gator och trafik 

I planområdet planeras en ny lokalgata som ska anslutas till den befintliga 

gatan Vendledalsgatan. 

Inom det nya bostadsområdet anläggs en 7 meter bred lokalgata för 

angöring till tomterna med en vändplan mitt i området. 

Tillåten hastighet i centrum är 50 km/h, men kommer att sänkas till 40 km/h 

under 2019. Vid planområdet (Vendledal) sänks hastighet från 50 km/h till 
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40 km/h. Detta beslutade kommunfullmäktige 2015-11-23 genom att anta 

hastighetsplanen ”Rätt fart i staden”. 

Vimmerby centrum nås med bil via Astrid Lindgrens gata och vidare via 

Prästgårdsgatan eller Snokebovägen. En gång- och cykelbana löper mellan 

bostadskvarteren fram till Lundgatan. Där finns en separerad gång- och 

cykelbana som fortsätter längs både Drottninggatan och Prästgårdsgatan till 

centrum. 

Parkering, utfarter 

Parkering ska lösas inom kvartersmark av fastighetsägare. 

Namngivning 

Planområdets nya gata föreslås få namnet: Idesborgsgatan. 

Teknisk försörjning 

El 

El finns framdraget i området. El- och teleanslutning sker i samråd med el- 

och teleleverantör.  

Värme 

Ambitionen för bostäderna är att de uppförs med god isolering samt att de 

förses med uppvärmningssystem som har hög verkningsgrad. Den energi 

som behöver tillföras bör baseras på förnyelsebara energikällor såsom sol, 

vind, vatten och biobränslen. 

Vatten och avlopp 

Planområdet ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet och ingår i 

kommunens verksamhetsområde för vatten och avloppshantering. 

Avfallshantering 

Avfallshanteringen sker enligt kommunens avfallsplan. 

Elektroniska kommunikationer 

Det finns möjlighet för alla fastigheter i Vimmerby tätort att ordna 

fiberanslutning. 

Geotekniska frågor 

Enligt tidigare geotekniska undersökningar består intilliggande planområden 

i huvudsak av åsmaterial och morän. Med erfarenhet från tidigare 

genomförd byggnation i området bedöms markförhållanden som goda för en 

normal grundläggning.  
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Dagvattenhantering 

Dagvatten ska i första hand omhändertas lokalt och/eller fördröjas inom 

kvarters- och tomtmark.  

De nya tomterna ska kopplas på befintligt dagvattensystem eftersom de 

ligger i detaljplanelagda områden som redan idag ingår i VA-huvudmannens 

verksamhetsområde för VA.  

Den hårdgjorda ytan på tomterna begränsas med en planbestämmelse på 

plankartan (maximalt 50% av markytan får hårdgöras) eftersom kapaciteten 

på det befintliga ledningsnätet för dagvatten sannolikt inte kommer att 

utökas. På så sätt kan tillkommande dagvattenvolym begränsas, till exempel 

vid extrema regntillfällen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dagvattnets väg genom 4 km öppna diken för att inte påverka recipienten negativt. 

Vatten från hårdgjorda ytor, tak- och dräneringsvatten, leds i befintlig 

dagvattenledning fram till Vimmerby 3:3 där det mynnar ut i öppet dike 

(öster om planområdet), se bild ovan. I det cirka 4 kilometer långa öppna 

diket luftas och infiltreras dagvattnet innan det mynnar ut i Kröns södra del 

via Skvalbäcken. 
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Hälsa och säkerhet 

Radon 

Ny bostadsbebyggelse ska alltid uppföras radonsäkert. Rikt- och gränsvärden  

för radon är fastställda av Boverket och Folkhälsomyndigheten och regleras 

i Boverkets byggregler. Radonskyddet beaktas och kontrolleras vid 

bygglovsgivningen. 

Buller 

Exploateringen av planområdet innebär marginellt mer trafik. Bilismen 

beräknas öka till cirka nio fordon (1½ bil per fastighet), vilket för med sig 

försumbart mer ljud mot dagens situation. Några större permanenta 

störningar i och med ett genomförande av planen är dock inte sannolikt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommartrafik 2030 
Ekvivalent ljudutbredning från vägtrafik 2 meter ovan mark (Ramböll 2013).  
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Planens konsekvenser 

Behovsbedömning 

En behovsbedömning har upprättats och ingår i planhandlingarna. Där fram-

går att genomförandet av detaljplanen inte antas medföra någon betydande 

miljöpåverkan (EU-direktiv 2001/42 EG), 6 kap miljöbalken. 

Miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte 

upprättas.  

Planens genomförande strider inte mot mark- och vattenanvändningen i 

översiktsplanen. Detaljplanens genomförande strider inte heller mot de 

föreslagna lokala miljömålen och inte heller mot de långsiktiga miljömål 

som beslutats nationellt och regionalt. 

Miljökonsekvenser 

Natur- och vattenområden 

De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte: 

▪ Stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning 

med mark- och vattenområden, 3 kap miljöbalken. 

▪ Stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med 

mark och vatten för vissa områden i landet, 4 kap miljöbalken. 

Riksintressen och skyddade områden 

De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte beröra skyddade 

områden, 7 kap miljöbalken. 

Stadsbild 

Planförslaget innebär att en del av naturmarken (naturområde) försvinner 

och bebyggs. Kvartersmark för bostadsändamål förblir detsamma. 

 

Områdets karaktär kommer delvis att förändras genom anläggning av ett 

nytt bostadskvarter och en ny lokalgata. Detta påverkar stadsbilden, sett från 

både Vendledalsgatan och Stenhultsgatan. 

Detaljplanen föreslår en struktur som är anpassad till de intilliggande 

fastigheterna och till den befintliga bebyggelsegrupperingen som ligger på 

södra och västra sidan om planområdet, bland annat Kullen och 

Stenmurklan. Det som föreslås är relativt stora bostadstomter i centrumnära 

läge. Utan att bli ett alltför dominerande inslag i stadsmiljön i stort, kan 

planförslaget ge ett tillskott till stadsbilden. Stadsbilden bedöms därför inte 

påverkas negativt.  
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Den planerade bebyggelsen ligger cirka 2 km från centrum vilket med 

största sannolikhet innebär ett bilberoende. Det finns dock en befintlig gång- 

och cykelvägstruktur i nära anslutning till planområdet som möjliggör en 

god förbindelse med staden. Men med exploateringen ökar samtidigt 

underlaget till kollektivtrafik, skolor och annan service på närmre håll, 

vilket i sig är gynnsamt. 

Konsekvenser för miljökvalitetsnormer 

De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte medverka till att 

miljökvalitetsnormerna överskrids, 5 kap miljöbalken. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster (ytvatten, grundvatten och 

skyddade områden) syftar till att tillståndet i våra vatten inte ska försämras 

och att alla vatten ska uppnå en bestämd miljökvalitet. Kvaliteten på 

grundvattenförekomster bedöms inte försämras.  

Miljökvalitetsnormer (MKN) för samtliga yt- och grundvattenförekomster 

inom Sverige infördes i december 2009 och Vimmerby kommun omfattas 

av föreskrifterna i Södra Östersjöns vattendistrikt. Den vattenförekomst som 

ligger närmast planområdet är Krön: SE640446-149870.  

För området gäller att följande kvalitetskrav ska uppnås:  

▪ Ekologisk status: god status 2027. Idag bedöms den 

otillfredsställande. Åtgärder krävs för att god ekologisk status ska 

kunna uppnås till år 2027. 

▪ Kemisk status: god kemisk ytvattenstatus. Idag bedöms Kröns 

kemiska ytvattenstatus ej som god.  

De ämnen som bedöms är kvicksilver och bromerad difenyleter. Problemen 

beror främst på påverkan av långväga luftburna föroreningar och bedöms ha 

en sådan omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska 

förutsättningar att åtgärda dessa ämnen så att vi får en god kemisk status. 

Ämnena får dock inte öka. Krön är negativt påverkad, främst av 

övergödning. Ibland förekommer nästan syrefria bottnar och 

växtplanktonprover signalerar övergödning. Algblomning är relativt 

frekvent förekommande.  

Kommunala reningsverk finns i Storebro och i Vimmerby uppströms Krön.  

Reningsverket i Södra Vi har utsläpp i mellersta delen av Krön. Även 

jordbrukspåverkan märks då det längs långa sträckor odlas alldeles intill ån 

och det är brist på skuggande vegetation i åkanten. Efter rensningen av ån är 

detta särskilt tydligt. Detta medför att fisk och andra djur missgynnas. 

Dagvatten från Vimmerby tätort släpps ut dels i Stångån, men även via en 

drygt 4 km lång bäck, Skvalbäcken, ut i södra delen av Krön.  
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Detaljplanen kommer inte att ändra mängden dagvatten från planområdet. 

Dagvattnet i planområdet ska tas omhand i kommunens dagvattensystem. 

Då kapaciteten på det befintliga ledningsnätet sannolikt inte kommer att 

utökas har den hårdgjorda ytan på tomterna begränsats med en 

planbestämmelse på plankartan. På så sätt kan tillkommande 

dagvattenvolym begränsas, till exempel vid extrema regntillfällen. 

Dagvattnet kan då infiltreras i tomtmarken.  

När vattnet slutligen når recipienten Krön bedöms det inte blir någon ökning 

av dagvattenpåverkan på ytvattenförekomsten Krön.  
Detaljplanen i sig bedöms inte påverka MKN för vatten negativt. 

Miljökvalitetsnormer för luft 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa 

och miljön. Gällande miljökvalitetsnormer (MKN) enligt svensk för-

fattningssamling (SFS 2001:527) för luft, med gränsvärden för kväveoxid, 

kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, partiklar (PM10) i utomhus-

luft, bensen och ozon, bedöms inte överskridas på grund av planförslaget.  

Inga mätningar har genomförts i kommunen men luftkvalitén bedöms som 

god och gynnas av att naturområdena i kommunen är omfattande och 

orterna är förhållandevis små. Detaljplanen bedöms inte innebära någon 

försämring av luftkvaliteten. 

Miljökvalitetsnormer för buller 

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en slags målsättningsnorm. 

Normen följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors 

hälsa av omgivningsbuller. 

I de största kommunerna omfattar miljökvalitetsnormen omgivningsbuller 

från alla vägar, järnvägar, flygplatser och tillståndspliktiga hamnar. Även i 

mindre och medelstora kommuner (under 100 000 invånare) ska strävan 

vara att begränsa buller. 

Buller, det vill säga oönskat ljud, mäts i decibel. Det ljud som uppfattas av 

människan mäts normalt i decibel A (dBA). Ekvivalenta bullernivåer är 

buller beräknat som ett genomsnitt per dygn. Naturvårdsverkets riktvärde 

för ekvivalenta ljudnivåer från vägar vid en bostads fasad är 60 dBA och 

riktvärdet för maximala ljudnivåer är 70 dBA på utomhusplats. 

Trots beräknad ökad besöksfrekvens till turistanläggningarna Näs och 

Astrid Lindgrens värld (ALV) samt förväntad befolkningstillväxt i tätorten 

förväntas bullersituationen bli bättre i framtiden enligt den 

bullerkartläggning som utförts av Ramböll för Vimmerby tätort. 

Huvudanledningen är de föreslagna förändringarna av hastighetsgränserna 

på tätortens vägnät och omflyttning av trafiken. 
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De föreslagna tomterna är dock placerade på sådant avstånd från matargatan 

(Astrid Lindgrens gata) och lokalgatan (Vendledalsgatan) att de inte 

påverkas av ljudnivåer, högre än lagstadgade, från trafiken vare sig i 

dagsläget eller i framtiden (år 2030). Den maximala påverkan på byggbar 

mark är mindre än 45 dBA. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förtätning är ett sätt att försöka att skapa en mer hållbar stadsutveckling. En 

tätare stad anses vara mer energieffektiv och leda till färre utsläpp eftersom 

invånarna bor närmare arbeten och lokal service och därmed är mindre 

beroende av bilen. Istället främjas andra färdsätt såsom att gå, cykla eller 

färdas med kollektivtrafik. 

 

Genom att bygga i redan exploaterade områden kan den befintliga 

infrastrukturen och servicen utnyttjas. 

Sociala konsekvenser 

En tät stad har en hög tillgänglighet som leder till ökade sociala och 

ekonomiska interaktioner. 

Barnkonsekvenser 

Planförslaget medverkar inte till några negativa konsekvenser ur barn-

perspektiv. 

Jämställdhet 

Planförslaget medverkar inte till några negativa konsekvenser ur 

jämställdhetsperspektiv. 

Tillgänglighet 

Exploateringen har goda förutsättningar att anpassas ur 

tillgänglighetsperspektiv. Markens tillgänglighet får anses vara god för 

personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. God tillgänglighet 

till husens entréer säkerställs vid bygglovgivningen utifrån befintliga 

gatuhöjder. 

Framkomligheten för räddningstjänstens fordon genom räddningsväg måste 

säkerställas. 

Fastighetskonsekvenser 

Allmän platsmark i form av gång- och cykelväg kommer att övergå till 

allmän platsmark för lokalgata.  

Allmän platsmark i form av naturmark kommer att övergå till kvartersmark 

för bostäder (privatägd mark). 
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En del av kvartersmark för bostäder kommer att övergå till allmän platsmark 

för lokalgata (figur 1). 

Figur.1, Fastighetskonsekvenser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighetsreglering 

VIMMERBY 3:3  

Vendledal 2 (2646 m2) regleras till Vimmerby 3:3 och Vimmerby 3:3 (755 

m2) regleras till fastighet Vendledal 2. 

Från Vimmerby 3:3 avstyckas mark för bostadsändamål, vilket möjliggör att 

nya bostadsfastigheter kan bildas. De nya fastigheterna ansluter till kvarteret 

Vendledal och får förslagsvis beteckningarna Vendledal 4, 5, 6, 7 och 8. 

 

 



 
 

Plan- och 
genomförandebeskrivning 

21 (25) 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2017–1143 
Antagandehandling 

2018-09-20, reviderad 2019-01-09 

 
 

 

VENDLEDAL 2 (nordöstra fastigheten) 

En del av Vimmerby 3:3 (cirka 755 m2) omformas genom 

fastighetsreglering till fastighet Vendledal 2.  

Vendledal 2 efter fastighetsreglering. 

Totalyta: ca 1180 m2 

Utfart sker till Idesborgsgatan.  

Adressen föreslås bli Idesborgsgatan 2. 

Avstyckning 

VENDLEDAL 4 (norra fastigheten) 

Cirka 933 m2 avstyckas från Vimmerby 3:3 till ny bostadsfastighet. Utfart 

sker till Idesborgsgatan.  

Adressen föreslås bli Idesborgsgatan 4. 

 

VENDLEDAL 5 (nordvästra fastigheten) 

Cirka 995 m2 avstyckas från Vimmerby 3:3 till ny bostadsfastighet. Utfart 

sker till Idesborgsgatan.  

Adressen föreslås bli Idesborgsgatan 6. 

 

VENDLEDAL 6 (sydvästra fastigheten) 

Cirka 979 m2 avstyckas från Vimmerby 3:3 till ny bostadsfastighet. Utfart 

sker till Idesborgsgatan.  

Adressen föreslås bli Idesborgsgatan 5. 

 

VENDLEDAL 7 (södra fastigheten) 

Cirka 939 m2 avstyckas från Vimmerby 3:3 till ny bostadsfastighet. Utfart 

sker till Idesborgsgatan.  

Adressen föreslås bli Idesborgsgatan 3. 

 

VENDLEDAL 8 (sydöstra fastigheten) 

Cirka 1215 m2 avstyckas från Vimmerby 3:3 till ny bostadsfastighet. Utfart 

sker till Idesborgsgatan.  

Adressen föreslås bli Idesborgsgatan 1. 
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Planens genomförande 

Organisatoriska frågor 

Allmänt 

En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, tekniska, 

ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 

ska kunna genomföras. Beskrivningen ska även redovisa vem som vidtar 

åtgärderna och när de ska vidtas. Genomförandebeskrivningen har ingen 

egen rättsverkan. 

Tidplan för genomförande 

Planen hanteras med ett standardförfarande enligt 5 kap. plan och bygglagen 

(PBL). Antagande av detaljplanen beräknas ske av kommunfullmäktige 

under hösten/vinter 2018. Nedan redovisas en preliminär tidplan för den 

process planen genomgår: 

Beslut om planuppdrag   2017-09-13  

Beslut om samråd MBN   2018 maj  

Samråd    2018 maj/juni (3 veckor)  

Underrättelse 

Beslut om granskning MBN   2018 september  

Granskning    2018 sept/okt (3 veckor)  

Granskningsutlåtande   2019 januari 

Beslut om antagande MBN  2019 januari 

Beslut om antagande KF  2019 feb 

Antagande    2019 feb (3 veckor)  

Laga kraft    2019 mars 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Under 

genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i 

enlighet med planen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter 

detaljplanen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att 

fastighetsägaren kan få ersättning för förlorad byggrätt. 

Ansvarsfördelning 

Vimmerby kommun ansvarar för att bygga ut lokalgata. Vimmerby Energi 

& Miljö AB (VEMAB) upprättar anslutningspunkter för vatten, avlopp och 

dagvatten. 

Vimmerby kommun initierar fastighetsbildning inom planområdet. 
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Utbyggnad inom kvartersmark utförs och bekostas av kommande 

byggherrar. Byggherrarna ska samråda med kommunen om mark- och 

golvhöjder för att säkerställa dagvattenhanteringen i området. 

Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark, det vill säga för lokalgata. 

Avtal 

Inget särskilt markanvisnings- eller exploateringsavtal avses upprättas.  

Fastighetsfrågor 

Fastighetsägare 

Planområdet ägs idag av kommunen. Området som planläggs för bostäder 

kommer att säljas när detaljplanen vunnit laga kraft och nya fastigheter, 

totalt cirka 6250 m2, kan bildas. Nuvarande fastighetsägare och 

rättighetshavare framgår av den fastighetsförteckning som tillhör 

detaljplanen (finns på miljö- och byggnadsförvaltningen). 

Fastighetsbildning 

Planförslaget medger att cirka 1760 m2 av naturområde (allmän platsmark) 

ändras till kvartersmark för bostadsändamål. 

Planförslaget medger att cirka 100 m2 av naturområde (allmän platsmark) 

ändras till allmän platsmark för gata.  

Planförslaget medger att cirka 830 m2 av nuvarande kvartersmark ändras till 

allmän platsmark i form av gata. 

 

Detaljplanen gör det möjligt att bilda nya fastigheter för aktuellt 

planområde, som planläggs för bostadsändamål. 

Ekonomiska frågor 

Kommunen ansöker om och står för samtliga förrättningskostnader till 

Lantmäteriet. 

  

Plankostnaderna regleras i ett plankostnadsavtal som upprättats innan 

detaljplanearbetet påbörjats. Inga planavgifter tas därmed ut i samband med 

bygglovet. 

 

Bygglovsavgift tas ut av exploatör i samband med bygglovsgivning. 

Avgifter för VA tas ut enligt gällande taxa. 
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Allmän platsmark 

Vimmerby kommun bekostar anläggandet av en lokalgata i planområdet. 

Kostnader för framtida underhåll av gatan belastar Vimmerby kommun.  

Skötseln av den allmänna platsmarken ansvarar Vimmerby kommun för i 

egenskap av huvudman. 

Kvartersmark 

Ett antal avstyckningar möjliggörs vid antagande av detaljplanen, se 

illustration nedan för alternativ med friliggande villor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur plankartan. 

Inom avstyckad fastighet bekostar respektive fastighetsägare uppförande 

och fortsatt underhåll av byggnader och markanläggningar.  

Inom avstyckad fastighet bekostar respektive fastighetsägare utbyggnad av 

VA-ledningar från en anvisad anslutningspunkt av VA-huvudman, bland 

annat VEMAB. 

Tekniska utredningar 

Utredningar som ligger till grund för utformning och ställningstaganden: 

▪ Trafikanalys Vimmerby, Ramböll 2013-08-20  

▪ Bullerkartläggning Vimmerby tätort, Ramböll 2013-08-22  

▪ Hastighetsplan - Rätt fart i staden, Ramböll 2014-12-08  

▪ Riktlinjer för bostadsförsörjning Vimmerby kommun, Vatten och 

Samhällsteknik AB, 2017-05-29  
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▪ Projektering av gata för att fastställa höjder, Sweco 2018-12-14 

Medverkande tjänstemän 

Planhandlingarna har upprättats av planhandläggare/ planeringsarkitekt 

Nora Razma i samarbete med tjänstemän på Vimmerby kommun. 
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Förfarande 
Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2017-09-13 (MBN § 156/2017) beslut 

om att upprätta en detaljplan för Vendledal 2 och del av Vimmerby 3:3, 

Vimmerby kommun.  

 

Planen hanteras med ett standardförfarande, då syftet inte är i strid mot 

översiktsplanen och inte anses vara av betydande allmänt intresse eller i 

övrigt av stor betydelse eller kan antas medföra en betydande miljö-

påverkan. 

 

Detaljplaneförslaget har samråtts och varit föremål för granskning enligt 

plan- och bygglagen 9 kap 8–37 §§. 

 

Handlingar har skickats till sakägare enligt fastighetsförteckning, Läns-

styrelsen, Lantmäteriet, kommunala organ och berörda organisationer. 

Planhandlingarna har även varit tillgängliga på miljö- och byggnadskontoret 

samt funnits på Vimmerby kommuns hemsida under hela granskningstiden. 

 

I enlighet med inkomna samråds- och granskningsyttranden har plan-

förslaget ändrats och justerats enligt granskningsutlåtandet. 

 

Detaljplanen är framtagen med stöd av plan- och bygglagen (2010:900). 

Samråd 

Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2018-05-16 (MBN § 78/2018) beslut 

om samråd. Samråd har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 kap 11–17 

§§. Samrådstiden var 24 maj – 13 juni 2018 (tre veckor). 

 

Samrådshandlingar: 

Plankarta med bestämmelser, 2018-05-21 

Plan- och genomförandebeskrivning, 2018-05-21 

Behovsbedömning, 2018-05-21 

Fastighetsförteckning, 2018-04-04 

 

Yttranden från 8 instanser/sakägare inkom under samrådstiden, varav två 

utan erinran och ett gemensamt yttrande (sammanlagt 10 sakägare). 

Myndigheter:  

Länsstyrelsen    2018-06-14 

Lantmäteriet    2018-05-29 

 

Kommunala organ: 

Samhällsbyggnadsavdelningen  2018-06-07 

Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB)  2018-05-31 
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Övriga organ: 

Skanova AB    2018-06-12 

E.ON Energidistribution AB   2018-06-11 

 

Sakägare: 

Vendledal 1 (gemensamt yttrande) 2018-06-12, 2018-06-13 

Liljerum 3 (gemensamt yttrande)   2018-06-12 

Liljerum 4 (gemensamt yttrande)  2018-06-12 

Idesborg 1 (gemensamt yttrande)   2018-06-12 

Friden 5 (gemensamt yttrande)  2018-06-12 

 

Inkomna synpunkter föranledde några få ändringar av redaktionell karaktär 

på plankarta och planbeskrivning. 

Granskning 

Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2018-09-19 (MBN § 139/2018) beslut 

om granskning. Granskning har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 

kap 18–22 §§. Granskningstiden var 21 september – 14 oktober 2018 (3 

veckor). 

 

Granskningshandlingar: 

Plankarta med bestämmelser, 2018-09-20 

Plan- och genomförandebeskrivning, 2018-09-20 

Behovsbedömning, 2018-09-20 

Fastighetsförteckning, 2018-09-03 

 

Sex granskningsyttranden inkom under granskningstiden, varav fyra utan 

erinran. 

Myndigheter: 

Länsstyrelsen  2018-10-02 

Lantmäteriet  2018-10-05 

Kommunala organ: 

Samhällsbyggnadsavdelningen 2018-10-19 

Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) 2018-10-10 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-12 

Sakägare: 

Vendledal 1  2018-10-14 

 

Sakägarnas synpunkter i samrådsskedet kvarstår i granskningsyttrandet. 

Inga ändringar har gjorts i planhandlingarna inför antagande. 
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Sammanställning av yttranden 

Nedan redovisas sammanfattningar av inkomna yttranden. Endast samråds-

yttranden med kvarstående synpunkter som inte har beaktats i planarbetet 

har redovisats tillsammans med granskningsyttrandena. Yttrandena följs av 

miljö- och byggnadsförvaltningens kommentarer. 

Samtliga yttranden finns i sin helhet tillgängliga på miljö- och byggnads-

förvaltningen, Hultsfreds och Vimmerby kommun. 

Gemensamt yttrande från sakägare bifogas som bilaga. 

Inga erinringar 

Länsstyrelsen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) 

E.ON Energidistribution AB 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

Skanova AB 

Skanova har kabelanläggningar inom planerat område. Skanova önskar att 

så långt som möjligt behålla befintliga kabelanläggningar i nuvarande läge 

för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med 

den nya detaljplanen. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller 

skydda tele kablar förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden 

även bekostar den.  

Kommentar: 

I dagsläget finns det bara en ledning som berör planområdet. Den ligger i 

den nordöstra delen av planområdet. Befintlig ledning tas bort till förmån 

för ny bebyggelse i samråd med ledningsrättsägare. 

 

Lantmäteriet 

Förtydliga fastighetsreglering för fastigheter Vendledal 2 och en del av 

Vimmerby 3:3. 

Kommentar: 

Fastighetsreglering har förtydligats för ovan nämnda fastigheter. 
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Vendledal 1 
Fastighetsägarna är emot förtätning på aktuellt område. 

Fastighetsägarnas önskemål om kommunen beslutar att gå vidare med 

detaljplanen: 

- Utöka tomtgräns några meter söder ut från det befintliga huset. 

- Vill ha samma förutsättningar som de nya tomterna (ta bort prickmark 

mot gatan, utöka byggbar mark upp till 300 m2). 

- Helhetsbestämmelse vad gäller utseende och val av material på nya hus. 

- Vägbula vid ökad trafik på Vendledalsgatan. 

Låt området som utgör de två tomterna i nordväst vara, planera för fyra 

tomter istället för sex. 

Kommentar: 

Se samlade kommentarer på sida 5–6. 

 

Samtliga sakägare (10 fastighetsägare) i gemensamt yttrande 

- Samtliga villaägare är emot förtätningen och accepterar inte förslaget 

om ny detaljplan för området Vendledal 2 och del av Vimmerby 3:3.  

- Att kommunen på ett så påtagligt sätt ändrar boendemiljön för husägare 

är ej godtagbart. 

- Detaljplaneläggning upplevs som stor negativ förändring för människor 

som valt att stanna i hemkommunen och/eller flytta hit och bygga 

och/eller köpa hus. 

- Vimmerby är en ort, belägen i gläsbygd och inte en storstad. 

- Emot att gröna områden tas i anspråk. 

- Oro för ökad trafik inom området. 

Kommentar: 

Se samlade kommentarer nedan. 

Samlade kommentarer 

Nuvarande detaljplan anger bostäder och natur för området. En detaljplan 

gäller tills den upphävs, ersätts eller ändras. Plan och bygglagen bygger på 

principen om kommunal självbestämmanderätt i frågor som rör mark-

användningen inom kommunen. Det är således en kommunal angelägenhet 

att planlägga användningen av mark och vatten. Det innebär att kommunen 

själv avgör hur marken ska användas. 

Området är en liten del av ett stort, sammanhängande naturområde i 

Vimmerby tätort. I en detaljplan avvägs de allmänna och enskilda intressena 

noggrant. Bostadsförsörjningen är en stor fråga kommunen har att lösa de 

närmaste åren. Flera alternativa placeringar har utretts. I ett första skede togs 
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33 möjliga lucktomter fram. På grund av värdefull natur, allmänhetens 

tillträde, fördyrande infrastruktur i form av ledningsflytt med mera har 

många alternativ strukits. Förtätning anses utgöra ett naturligt led i en 

modern stadsutveckling. 

I planbestämmelserna har tillkommande bostadsbebyggelses volymer noga 

reglerats för att inte avvika från befintlig bebyggelse i storlek. Man har då 

utgått från byggnadsytor i beviljade bygglov för närliggande området. 

Detaljplanens utformning, bland annat planens avgränsning var redan 

fastställd innan planarbetet påbörjades. Detta gjordes samtidigt som flera 

alternativa placeringar för lucktomter uttredes.  

En detaljplan ska gälla flera år framot, därför är det viktigt att detaljplaner är 

flexibla och inte begränsar val av material, taklutning eller liknande.  

Oro för ökad trafik på Vendledalsgatan samt vägbula är en trafiksäkerhets-

fråga. Trafiksäkerhetsfrågor gällande hastighet har uttrets i området, 

hastighet kommer att sänkas från 50 km/h till 40 km/h under 2019.  

Trafiksäkerhetsfrågor gällande fysiska åtgärder, såsom vägbula, vägkudde 

eller liknande löses av Gatukontoret. 

 

                                                                                                        

 

Nora Razma 

Planeringsarkitekt 
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BILAGA sida 1 
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Sammanträdesdatum 

2019-01-16 
Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 

  

 

 

Detaljplan för Vendledal 2 och del av Vimmerby 
3:3, Vimmerby kommun. Antagande 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna detaljplan för 

Vendledal 2 och del av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun, till 

kommunfullmäktige för antagande. 

 

Lagstöd 
PBL 5 kap §§ 27-32 Antagandet av en detaljplan. 

 

Motivering till beslut 
Vimmerby kommun är i stort behov av nybyggnation av bostäder. För att 

snabbt kunna erbjuda attraktiva, centrala tomter där infrastruktur redan är 

utbyggd föreslås detaljplaneläggning av så kallade lucktomter i tätorten. 

 

Sammanfattning 
Detaljplaneförslag för ett nytt bostadskvarter intill befintliga kvarter. 

 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanen har varit på samråd och granskning under 2018. Yttranden 

från 14 olika instanser kom in under samråds- och granskningstiden. Sak-

ägarna är emot förtätningen i området. De närmsta sakägarna är emot för-

tätningen i området eftersom det upplevs som ett intrång med nya bostads-

tomter och man vill ha grönområdet kvar. Dessutom önskas det färre 

tomter, mer reglerad exteriör och utökad tomtgräns från den befintliga 

bebyggelsen norr om planområdet. Yttrandena föranledde inga ändringar 

av planhandlingarna. 

 

Detaljplanen bedöms vara klar för att antas i enlighet med gransknings-

utlåtandet. 

 

Beslutsunderlag 
Plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande 

 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 

MBN § 3/2019 Dnr MBN 2017-1143  



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 37 Dnr 2018/000242 040 

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn och 
prövning enligt ny lag om tobak 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag 

till taxa för tillsyn och prövning enligt lagen om tobak och liknande 

produkter.  

Sammanfattning 

Miljö- och byggnadsnämndens protokollsutdrag 2019-01-16 § 11 framgår 

följande.  

 

En ny lag om tobak och liknande produkter börjar gälla den 1 juli 2019. 

Lagen syftar till att minska bruket av tobak och till att motverka illegal 

handel med tobak. Den innebär att det införs tillståndsplikt för både detalj- 

och partihandel, med kommunen som tillståndsgivande myndighet.  

 

Kommunen får ta ut avgifter för prövning av ansökan om 

försäljningstillstånd för tobak, samt för tillsynsarbetet. Miljö- och 

byggnadsnämnden har tagit fram förslag till taxor.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-01-22 KSAU § 29 

Tjänsteskrivelse Vimmerby 

§ 11 MBN 2019-01-16 Taxa tobak 

Tobakstaxa 2019 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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2019-01-22 
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§ 29 Dnr 2018/000242 040 

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn och 
prövning enligt ny lag om tobak 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

fullmäktige att anta föreliggande förslag till taxa för tillsyn och prövning 

enligt lagen om tobak och liknande produkter.  

 

Sammanfattning 

En ny lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088) börjar gälla 

den 1 juli 2019.  

 

Lagen syftar till att minska bruket av tobak och till att motverka illegal 

handel med tobak. Det införs en tillståndsplikt för handel med tobak. 

Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror får bedrivas endast av den 

som har tillstånd för sådan handel. För elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare gäller även fortsättningsvis endast anmälan om 

försäljning. 

 

Den nya lagen innebär att det införs tillståndsplikt för både detalj- och 

partihandel, med kommunen som tillståndsgivande myndighet. Kommunen 

får ta ut avgifter för prövning av ansökan om försäljningstillstånd, tillsyn av 

detalj- och partihandlare med försäljnings-tillstånd samt tillsyn av handlare 

som anmält försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. 

 

Tillsyn av tobak är en avgiftsfinansierad verksamhet. Avgifterna är, i 

enlighet med kommunallagen, baserade självkostnadsprincipen, som innebär 

att kommunen inte får ta ut högre avgift än vad som svarar mot kostnaderna. 

Avgifterna baseras även på likställighetsprincipen, som innebär att 

avgifterna ska vara rättvisa och baserade på objektiv grund. 

 

Den nya lagen innebär att kommunen ska handlägga ansökan om 

försäljningstillstånd för tobak. Med hänsyn till att det föreslagna 

tillståndsförfarandet för tobaksförsäljning har klara beröringspunkter med 
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Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-01-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

det förfarande som gäller vid tillståndsgivning enligt alkohollagen, bör 

angivna siffror kunna vara riktmärke.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-01-16 MBN § 11 

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn enligt lagen om tobak och 

liknande produkter  

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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1(1) 

Datum 
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Referens 

VIMKS 2018/000242/040  

 
Id 

64540  

 

 

 Kommunfullmäktige  
 
 

 

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn och 
prövning enligt ny lag om tobak 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till taxa för tillsyn och prövning 

enligt lagen om tobak och liknande produkter.   

 

Ärendet 

Miljö- och byggnadsnämndens protokollsutdrag 2019-01-16 § 11 framgår 

följande.  

 

En ny lag om tobak och liknande produkter börjar gälla den 1 juli 2019. Lagen 

syftar till att minska bruket av tobak och till att motverka illegal handel med 

tobak. Det införs en tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och 

partihandel med tobaksvaror får bedrivas endast av den som har tillstånd för 

sådan handel.  

 

Den nya lagen innebär att det införs tillståndsplikt för både detalj- och 

partihandel, med kommunen som tillståndsgivande myndighet. Kommunen får ta 

ut avgifter för prövning av ansökan om försäljningstillstånd, samt för 

tillsynsarbetet.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår nivåer för de nya taxorna. 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Jenny Andersson 

Kommunsekreterare  
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 Sammanträdesprotokoll  1(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-01-16 
Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 

  

 

 

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn 
och prövning enligt ny lag om tobak och 
liknande produkter 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna förslag till taxa för tillsyn 

och prövning enligt lagen om tobak och liknande produkter till kommun-

fullmäktige för antagande. 

 

Detta beslut ersätter MBN § 155/2018. 

 

Lagstöd 
1 kap § 5 kommunallagen (2017:725) 

8 kap §§ 1 och 2 lagen om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088) 

 

Motivering till beslut 
Den nya lagen, Lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088), 

innebär att det införs tillståndsplikt för både detalj- och partihandel med 

kommunen som tillståndsgivande myndighet. Kommunen får enligt 8 kap 

§§ 1 och 2 SFS 2018:2088 ta ut avgifter för prövning av ansökan om 

försäljningstillstånd, tillsyn av detalj- och partihandlare med försäljnings-

tillstånd samt tillsyn av handlare som anmält försäljning av elektroniska 

cigaretter och påfyllnadsbehållare. 

 

Tillsyn av tobak är en avgiftsfinansierad verksamhet. Avgifterna är, i 

enlighet med kommunallagen, baserade på självkostnads- och 

likställighetsprinciperna. Självkostnadsprincipen innebär att kommunen 

inte får ta ut högre avgift än vad som svarar mot kostnaderna för de tjänster 

som kommunen tillhandahåller. Likställighetsprincipen innebär att 

avgifterna ska vara rättvisa och baserade på objektiv grund. 

 

Kommunen ska, med anledning av den nya lagen, ta emot och handlägga 

ansökan om försäljningstillstånd för tobak. Ett tillståndsförfarande är i 

grunden mer administrativt betungande än ett anmälningsförfarande. Med 

hänsyn till att det föreslagna tillståndsförfarandet för tobaksförsäljning har 

klara beröringspunkter med det förfarandet som gäller vid tillståndsgivning 

enligt alkohollagen (2010:1622) bör angivna siffror kunna vara riktmärke. 

Tillståndsgivning för tobak är dock inte fullt lika komplex varför avgiften 

för tobaksförsäljning bör vara något lägre än motsvarande kostnader för 

serveringstillstånd. Jämförelse kan göras med tillfälligt serveringstillstånd 

till allmänheten varför 5 000 kronor torde vara en skälig avgift. De avgifter 

MBN § 11/2019 Dnr MBN 2019-1  



 

 Sammanträdesprotokoll  2(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-01-16 
Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

som finns för tillsynen avseende tobak ligger kvar på samma nivå som 

idag. 

 

Sammanfattning 
Riksdagen har beslutat om en ny lag om tobak och liknande produkter. I 

den införs en tillståndsplikt för handel med tobak. 

 

Ärendebeskrivning 
Riksdagen har den 12 december 2018 beslutat om ny lag om tobak och 

liknande produkter (SFS 2018:2088). Lagen börjar gälla den 1 juli 2019. 

Genom den nya lagen upphävs tobakslagen och lag om elektroniska 

cigaretter och påfyllnadsbehållare. Flertalet av bestämmelserna i tobaks-

lagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare förs i 

sak oförändrade över till den nya lagen. Därutöver syftar lagen till att 

ytterligare minska bruket av tobak och till att motverka illegal handel med 

tobak. 

 

Det införs en tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och parti-

handel med tobaksvaror får bedrivas endast av den som har tillstånd för 

sådan handel. 

 

För elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare gäller även 

fortsättningsvis endast anmälan om försäljning. 

 

Jäv 
Ulf Larsson, C anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning eller 

beslut. 

 

Beslutsunderlag 
Taxa för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn enligt lagen om tobak och 

liknande produkter 

 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens 

tillsyn enligt lagen om tobak och liknande 

produkter (SFS 2018:2088)

Bilaga till MBN § 11 2019-01-16 



 
 

Taxa  2 (3) 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
 

2019-01-09 

 
 

 

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn 
enligt lagen om tobak och liknande produkter 
(SFS 2018:2088)  

Inledande bestämmelser  

1 § Avgift enligt denna taxa erlägges för miljö- och byggnadsnämndens 

verksamhet enligt lagen om tobak och liknande produkter.  

Avgiftsskyldig  

2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver näringsverksamhet med tobak eller 

liknande produkter.  

Avgifter för tillsyn 

3 § Avgift för tillsyn över försäljning av tobaksvaror ska betalas med 1 timme 

multiplicerad med timtaxan kronor per år (fast årlig avgift). Den fasta avgiften 

omfattar kalenderår och faktureras efter årligt utförd tillsyn. Sådan avgift ska 

betalas från och med det kalenderår som följer efter det att försäljning av tobak 

har anmälts. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje 

påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.  

 

Om bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver den normala tillsynen 

av tobaksverksamheten, ska avgift för denna extra tillsyn betalas med 

tillsynstiden multiplicerad med timtaxan (timdebitering). Timavgift debiteras i 

efterhand efter utfört tillsynsbesök.  

 

4 § Avgift ska betalas med 979 kronor per timme nedlagd handläggningstid på 

ärendet (timavgift).  

 

För tillsyn som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, 

söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton 

och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.  

 

5 § Timavgift tas ut för varje halvtimme nedlagd handläggningstid. Med 

handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid 

nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd 

med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, beredning i övrigt av 

ärendet, föredragning, beslut och restid.  

 

6 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för  

1. tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat  

2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut 

 

  



 
 

Taxa  3 (3) 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
 

2019-01-09 

 
 

 

Avgift för tillstånd  

7 § För tillståndsprövning enligt lagen om tobak och liknande produkter (SFS 

2018:2088) tas en avgift på 5 000 kronor ut efter att beslut meddelats.  

 

Indexuppräkning 
8 § Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att 

höja i avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas 

förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året 

före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2018.  

Nedsättning av avgift  

9 § Om det finns särskilda skäl, får miljö- och byggnadsnämnden – med 

hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga 

omständigheter – sätta ned eller efterskänka avgiften.  

Avgiftens erläggande, med mera  

10 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Hultsfreds kommun. 

Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller på faktura  

 

Beslut som en kommun har fattat enligt denna lag får överklagas hos allmän 

förvaltningsdomstol. 

____________  

Denna taxa träder i kraft omedelbart efter att protokollet från 

kommunfullmäktiges sammanträde justerats. 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 38 Dnr 2019/000090 700 

Reglemente för socialnämnden från 2019-01-01 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa föreliggande 

Reglemente för socialnämnden från 2019-01-01.  

 

Sammanfattning 

Socialnämnden har tagit fram ett förslag till reglemente för socialnämnden. 

Där framgår nämndens ansvarsområde, uppgifter och arbetsformer.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-01-22 KSAU § 18 

Protokollsutdrag 2019-01-10 SN § 2 

Reglemente för socialnämnden från 2019 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2019-01-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 18 Dnr 2019/000090 700 

Reglemente för socialnämnden från 2019-01-01 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

fullmäktige att fastställa föreliggande Reglemente för socialnämnden från 

2019-01-01.  

 

Sammanfattning 

Socialnämnden har tagit fram ett förslag till reglemente för socialnämnden. 

Där framgår nämndens ansvarsområde, uppgifter och arbetsformer.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-01-10 SN § 2 

Reglemente för socialnämnden från 2019 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 

 





 

 
Reglemente för 
socialnämnden 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av kommunfullmäktige 
2019-xx-xx, KF § xx 
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REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN 

 

 

Utöver vad som stadgas i kommunallagen och i annan författning, gäller bestämmelserna 

i detta reglemente för socialnämnden. 

 

 

 

SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER 
 
Sakområden 

 

1 §  Socialnämnden ansvarar med stöd av socialtjänstlagen för kommunens uppgifter 

inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd.  

 

Socialnämnden ansvarar för kommunens omsorg om äldre och funktionshindrade samt 

kommunal psykiatri. Aktuell lagstiftning är främst socialtjänstlagen samt enligt lagen  

om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

 

Socialnämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg. I uppgiften  

ingår bland annat bistånd till enskilda och familjer, familjerådgivning, vård av unga  

samt stöd och vård av personer med missbruk. Aktuell lagstiftning framförallt 

socialtjänstlagen, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt lag  

om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 

 

Nämnden ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården enligt hälso- och  

sjukvårdslagen (HSL) 18 § 1 st och för den hälso- och sjukvård som överlåtits  

enligt avtal mellan Kalmar läns landsting och kommunerna i Kalmar län, enligt  

18 § 3 st HSL. 

 

Nämnden samordnar det kommunala mottagandet av flyktingar. 

 

Nämnden svarar för kommunens uppgifter enligt alkohollagen.  

 

Nämnden utövar kommunens tillsynsverksamhet enligt 20 § lagen om handel med  

vissa receptfria läkemedel.  

 

Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen. 

 

Nämnden ansvarar för kommunens åtgärder för arbetslösa personer över 20 år. 

 

Nämnden ansvarar för familjerätt enligt föräldrabalken. 

 

Nämnden handhar det kommunala referensorganet pensionärsrådet. 

 

I övrigt skall socialnämnden fullgöra de uppgifter som kommunfullmäktige delegerat  

till socialnämnden. 
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Processbehörighet 

2 §  Socialnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och 

ärenden inom sitt verksamhetsområde. 

 

 

Rätt att ingå avtal 

3 §  Socialnämnden får på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av 

fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal inom sitt verksamhetsområde.  

 

 

Rätt att yttra sig 

4 §  Socialnämnden får på kommunens vägnar yttra sig över remisser, planer, 

utredningar och liknande handlingar som berör socialnämndens verksamhetsområde.  

 

Är yttrandet av principiell beskaffenhet och därför ska behandlas av fullmäktige ska 

socialnämnden ta fram yttrande och överlämna det till fullmäktige för fastställande. 

 

 

Uppdrag och verksamhet 

5 §  Socialnämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller 

annan författning. Nämnden ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med 

budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att socialnämnden ska fullgöra, samt 

verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna 

riktlinjer. 

 

Socialnämnden ska också ta initiativ och följa utvecklingen inom sitt verksamhets-

område.  

 

Socialnämnden  ansvarar för vården av sitt arkiv i enlighet med vad som framgår av 

arkivlagen och kommunens arkivreglemente.  

 

 

Organisation inom verksamhetsområdet 

6 §  Socialnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 

hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar 

för verksamheten. 

 

 

Personalansvar och arbetsmiljöansvar 

7 §  Socialnämnden är anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning med 

undantag för förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen.  

 

Socialnämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt 

verksamhetsområde med undantag av de frågor som ligger inom kommunstyrelsens 

ansvar. 
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Nämnd ansvarar för att skriftligt fördela uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet 

till förvaltningschefen. Förvaltningschefen kan i sin tur fördela arbetsmiljöuppgifter 

inom organisationen.  

 

Socialnämnden får, inom ramen för budgeterade medel, besluta om att inrätta tjänster 

och att dra in tjänster inom sin förvaltning. 

 

 

Personuppgifter 

8 §  Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av 

personuppgifter som sker i socialnämndens verksamhet. 

 

 

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

9 §  Socialnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Socialnämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de 

uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente, 

Socialnämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till 

dem har fullgjorts. 

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs i fullmäktiges arbetsordning.  

Socialnämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt  

speciallag. 

 

 

Information och samråd 

10 §  Styrelsen, nämnderna och kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och 

andre viceordförande ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och  

det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar 

inte uppgift för vilken sekretess råder. 

Socialnämnden ska samråda när socialnämndens verksamhet och ärenden berör 

styrelsens eller annan nämnds verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 

Socialnämnden beslutar om formerna för samrådet. 

 

Medborgarförslag 

11 §  Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till socialnämnden att fatta beslut, ska 

om möjligt beredas så att socialnämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget 

väcktes i fullmäktige.  
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Socialnämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats med 

anledning av ett medborgarförslag. 

Socialnämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts 

inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om 

anledningen till att ärendena inte har avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. 

Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren 

underrättas.  

 

Socialnämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgar-

förslag får närvara när nämnden behandlar ärendet, men inte närvara när beslut fattas. 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSFORMER 
 

Tidpunkt för sammanträden 

12 §  Socialnämnden sammanträder på dag och tid som socialnämnden bestämmer. 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det 

eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras 

skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli 

behandlade på det extra sammanträdet. 

 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden om tiden för extra 

sammanträde. 

 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 

dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordföranden. 

 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för 

ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 

underrättas om beslutet. 

 

Kallelse 

13 §  Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 

ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit  

ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika 

lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 

 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  

 

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 

närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 

elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 

 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 

kallelsen.  

 

Sammanträde på distans 

14 §  Socialnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och  

höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan  

ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.    
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Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  

 

Socialnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på  

distans i nämnden. 

 

Närvarorätt  

15 §  Kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande har rätt 

att närvara vid socialnämndens sammanträden och delta i överläggningarna. 

Socialnämnden får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge ledamot av 

styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt  

att få sin mening antecknad i protokollet, men får inte delta i besluten. 

 

Härutöver får socialnämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i 

nämnden att närvara vid sammanträde med socialnämnden för att lämna upplysningar. 

Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om 

socialnämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna, men inte i 

besluten.  

 

Socialnämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 

sammanträden.  

 

Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. 

 

 

Sammansättning 

16 §  Socialnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.  

 

 

Ordföranden  

17 §  Det åligger ordföranden att 

1. leda socialnämndens arbete och sammanträden, 

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 

3. kalla ersättare, 

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i socialnämnden 

vid behov är beredda, 

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i socialnämnden, 

6. bevaka att socialnämndens beslut verkställs. 

 

 

Presidium 

18 §  Socialnämndens presidium ska bestå av ordförande, vice ordförande samt  

andre vice ordförande. Andre vice ordförande innehas av opposition. 
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Vice ordförande och andre vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att 

planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 

 

 

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

19 §  Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde 

eller en del av ett sammanträde, får socialnämnden utse en annan ledamot som ersättare 

för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot 

i socialnämnden längst tid (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång 

tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag 

under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets 

uppgifter. 

 

 

Förhinder att delta 

20 §  En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska snarast se till att personlig ersättare kallas in. Om denne inte kan 

närvara ska anmälan ske till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid 

socialförvaltningen för inkallande av ersättare enligt turordningslista fastställd av 

länsstyrelsen.  

 

 

Ersättares tjänstgöring 

21 §  Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska  

en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 

tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 

 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 

om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 

 

Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 

fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning  

de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 

 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 

antecknad till protokollet. 

 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. Om 

det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens 

tjänstgöring får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in 

i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen. 
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Jäv, avbruten tjänstgöring 

22 §  En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 

ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat 

hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade 

majoritetsförhållandet mellan partierna. 

 

Beslutsförhet 

23 § Socialnämnden får handlägga ärenden endast om fler än hälften av ledamöterna är 

närvarande.  

 

 

Reservation  

24 §  Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera  

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 

före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller 

vid omedelbar justering. 

 

 

Justering och anslag av protokoll 

25 §  Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

Socialnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden  

och en ledamot. 

 

Protokoll ska anslås på den anslagstavla som finns på Vimmerby kommuns hemsida.   

 

 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 

26 §  Socialnämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvars-

området kungörs enligt gällande bestämmelser. 

 

Socialnämnden ska underrätta kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den 

kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 

 

 

Delgivningsmottagare 

27 §  Delgivning med socialnämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller 

annan anställd som socialnämnden beslutar.  
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Undertecknande av handlingar 

28 §  Skrivelser, avtal och andra handlingar från socialnämnden ska på socialnämndens 

vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av förvaltningschefen eller 

dennes ställföreträdare. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden.  

 

Socialnämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av social-

nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på socialnämndens vägnar. Kallelse 

och andra skrivelser som är ett led i den löpande verksamheten undertecknas av 

socialnämndens sekreterare. 

 

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som 

upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet.  

 

 

Presidieberedning 

29 §  Socialnämndens presidium träffas inför varje sammanträde för beredning. 

 

Ordföranden bestämmer i samråd med förvaltningschefen vilka som utöver 

socialnämndens presidium ska delta i presidieberedningen. 

 

Vid presidieberedningen förs inga protokoll. 

 

 

Utskott 

30 §  Inom socialnämnden ska finnas ett myndighetsutskott som socialnämnden själv 

utser med uppgift att besluta i individärenden och alkoholhandläggning. 

 

Myndighetsutskottet ska bestå av tre ledamöter och tre ersättare. Socialnämnden får 

därutöver inrätta ytterligare utskott. 

 

Myndighetsutskottet utgör inte beredningsorgan för socialnämnden.  

 

Inom ett utskott väljer socialnämnden för den tid socialnämnden beslutar bland utskottets 

ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 

 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 

fullgöra sitt uppdrag för längre tid får socialnämnden utse en annan ledamot i utskottet 

att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

 

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 

tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av socialnämnden vid valet 

bestämda ordningen. 

 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 

fyllnadsval snarast förrättas.  
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Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska 

också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.  

 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

 

__________ 

Detta reglemente träder i kraft 2019-xx-xx 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 48 Dnr 2018/000626 624 

Överföring av skolhälsovårdsjournal till annan 
huvudman  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att skolhälsojournaler för 

elever i Vimmerby kommun, som byter skola i annan kommun, får överföras 

till den mottagande kommunens skolhälsovård efter 

vårdnadshavarens/myndig elevs medgivande.  

 

Sammanfattning 

Av barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-12-05 § 226 framgår 

följande. Skolhälsovårdsjournalen är utformad att följa eleven genom hela 

skoltiden. Uppgifter som samlas där bör följa eleven under uppväxten. När 

en elev byter skola bör därför skolhälsovårdsjournalen följa eleven. 

 

Varje kommun måste ta ställning till vilken form journalinformation ska 

överföras, samt i vilket format, när en elev flyttar från en kommun till en 

annan. Om eleven byter skola i en annan kommun sker detta lämpligen 

genom ett avhändande av journalen. Det innebär att journalen i sin helhet 

överlämnas till den andra kommunens skolhälsovård.  

 

Om man väljer att överlämna journalen i original till annan myndighet, kan 

detta endast göras efter fullmäktigebeslut i den kommun som avhänder sig 

journalen. Ett sådant beslut måste fattas årligen. Den mottagande 

vårdgivaren måste vidtalas och acceptera förfarandet. Samtycke av 

vårdnadshavare eller eleven ska alltid inhämtas.  

 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

skolhälsojournaler för elever i Vimmerby kommun, som byter skola i annan 

kommun, får överföras till den mottagande kommunens skolhälsovård efter 

vårdnadshavarens/myndig elevs medgivande.  



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-01-22 KSAU § 21 

Protokollsutdrag 2018-12-05 BUN § 226 

E-post, Protokollsutdrag 2018-12-05 § 226 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-01-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 21 Dnr 2018/000626 624 

Överföring av skolhälsovårdsjournal till annan 
huvudman  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

fullmäktige att skolhälsojournaler för elever i Vimmerby kommun, som 

byter skola i annan kommun, får överföras till den mottagande kommunens 

skolhälsovård efter vårdnadshavarens/myndig elevs medgivande.  

 

Sammanfattning 

Skolhälsovårdsjournalen är en handling som är utformad att följa eleven 

genom hela skoltiden. Uppgifter och data som samlas i 

skolhälsovårdsjournalen bör följa barnet/eleven under uppväxten oavsett 

huvudmannagränser. När en elev byter skola bör därför 

skolhälsovårdsjournalen följa eleven. 

 

Varje kommun måste ta ställning till vilken form journalinformation ska 

överföras, samt i vilket format, när en elev flyttar från en kommun till en 

annan. Överföringen kan ske genom lån, överlämnande av kopior eller 

avhändande av journal. Om eleven byter skola i en annan kommun sker detta 

lämpligen genom ett avhändande av journalen. Det innebär att journalen i sin 

helhet överlämnas till den andra kommunens skolhälsovård. Det är inte fråga 

om gallring enligt arkivlagens definition. En elektronisk journal, för vilken 

det finns ett beslut om avhändande, ska tas bort (raderas) från systemet. För 

elektroniska journaler ska en notering i systemet om att journalen funnits 

kvarstå för sökning. Då det gäller en pappersjournal bör man på 

pappersjournalens plats ha sökuppgifter om när och var aktuell journal 

skickats. 

 

Från offentlig skolhälsovård till privat skolhälsovård kan överföringen ske 

genom överlämnande av kopior. 

 

Om man väljer att överlämna journalen i original till annan myndighet, kan 

detta endast göras efter fullmäktigebeslut i den kommun som avhänder sig 

journalen med stöd av § 15 andra stycket i arkivlagen. Ett sådant beslut 



 

 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-01-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

gäller endast för upprättade journaler och måste fattas årligen vid de tillfällen 

överlämnandet skall ske. Den mottagande vårdgivaren måste vidtalas och 

acceptera förfarandet. Samtycke av vårdnadshavare eller eleven, om den 

sistnämnde är mogen att själv fatta beslut, ska alltid inhämtas vid ett 

avhändande (12 kap. 2-3 §, offentlighets- och sekretesslagen).  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2018-12-05 BUN § 226 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 

 



Från: Mia Gustafsson 
Skickat: den 14 december 2018 11:03 
Till: Vimmerby kommun 
Ämne: Protokollsutdrag 2018-12-05  § 226 Överföring av 

skolhälsovårdsjournal till annan huvudman  
Bifogade filer: Beslut-2018000431-VIMBUN-§ 226.pdf 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
Översänder barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-12-05 för förslag till beslut i 

kommunfullmäktige. 

Protokollsutdrag 2018-12-05  § 226 Överföring av skolhälsovårdsjournal till annan 

huvudman  bifogas detta e-postmeddelande. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Mia Gustafsson 

Förvaltningssekreterare  

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Telefon: 0492-76 90 78 

E-post: mia.gustafsson@vimmerby.se  

Webb:  www.vimmerby.se 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

mailto:mia.gustafsson@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/


 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
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2018-12-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 226 Dnr 2018/000431 624 

Överföring av skolhälsovårdsjournal till annan huvudman  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

skolhälsojournaler för elever i Vimmerby kommun, som byter skola i annan 

kommun, får överföras till den mottagande kommunens skolhälsovård efter 

vårdnadshavarens/myndig elevs medgivande.  

 

Sammanfattning 

Skolhälsovårdsjournalen är en handling som är utformad att följa eleven genom 

hela skoltiden. Uppgifter och data som samlas i skolhälsovårdsjournalen bör 

följa barnet/eleven under uppväxten oavsett huvudmannagränser. När en elev 

byter skola bör därför skolhälsovårdsjournalen följa eleven.  

Varje kommun måste ta ställning till vilken form journalinformation ska 

överföras, samt i vilket format, när en elev flyttar från en kommun till en annan. 

Överföringen kan ske genom lån, överlämnande av kopior eller avhändande av 

journal. Om eleven byter skola i en annan kommun sker detta lämpligen genom 

ett avhändande av journalen. Det innebär att journalen i sin helhet överlämnas 

till den andra kommunens skolhälsovård. Det är inte fråga om gallring enligt 

arkivlagens definition. En elektronisk journal, för vilken det finns ett beslut om 

avhändande, ska tas bort (raderas) från systemet. För elektroniska journaler ska 

en notering i systemet om att journalen funnits kvarstå för sökning. Då det gäller 

en pappersjournal bör man på pappersjournalens plats ha sökuppgifter om när 

och var aktuell journal skickats. 

Från offentlig skolhälsovård till privat skolhälsovård kan överföringen ske 

genom överlämnande av kopior.  

Om man väljer att överlämna journalen i original till annan myndighet, kan detta 

endast göras efter fullmäktigebeslut i den kommun som avhänder sig journalen 

med stöd av § 15 andra stycket i arkivlagen. Ett sådant beslut gäller endast för 

upprättade journaler och måste fattas årligen vid de tillfällen överlämnandet 

skall ske. Den mottagande vårdgivaren måste vidtalas och acceptera förfarandet. 

Samtycke av vårdnadshavare eller eleven, om den sistnämnde är mogen att själv 

fatta beslut, ska alltid inhämtas vid ett avhändande (12 kap. 2-3 §, offentlighets- 

och sekretesslagen).  



 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

skolhälsojournaler för elever i Vimmerby kommun, som byter skola i annan 

kommun, får överföras till den mottagande kommunens skolhälsovård efter 

vårdnadshavarens/myndig elevs medgivande.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, id 24726 

Cirkulär 09:44, Hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler, Sveriges 

Kommuner och Landsting 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 

Pia Ehrnlund Bengtsson  

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-11-23  
Referens 

VIMBUN 2018/000431/624  

 
Id 

24726  

 

 

  
Barn- och utbildningsnämnden/KF   

 

Överföring av skolhälsovårdsjournal till annan huvudman  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

skolhälsojournaler för elever i Vimmerby kommun, som byter skola i annan 

kommun, får överföras till den mottagande kommunens skolhälsovård efter 

vårdnadshavarens/myndig elevs medgivande.  

Ärendet 

Skolhälsovårdsjournalen är en handling som är utformad att följa eleven genom 

hela skoltiden. Uppgifter och data som samlas i skolhälsovårdsjournalen bör följa 

barnet/eleven under uppväxten oavsett huvudmannagränser. När en elev byter 

skola bör därför skolhälsovårdsjournalen följa eleven.  

Varje kommun måste ta ställning till vilken form journalinformation ska 

överföras, samt i vilket format, när en elev flyttar från en kommun till en annan. 

Överföringen kan ske genom lån, överlämnande av kopior eller avhändande av 

journal. Om eleven byter skola i en annan kommun sker detta lämpligen genom 

ett avhändande av journalen. Det innebär att journalen i sin helhet överlämnas till 

den andra kommunens skolhälsovård. Det är inte fråga om gallring enligt 

arkivlagens definition. En elektronisk journal, för vilken det finns ett beslut om 

avhändande, ska tas bort (raderas) från systemet. För elektroniska journaler ska en 

notering i systemet om att journalen funnits kvarstå för sökning. Då det gäller en 

pappersjournal bör man på pappersjournalens plats ha sökuppgifter om när och 

var aktuell journal skickats. 

Från offentlig skolhälsovård till privat skolhälsovård kan överföringen ske genom 

överlämnande av kopior.  

Om man väljer att överlämna journalen i original till annan myndighet, kan detta 

endast göras efter fullmäktigebeslut i den kommun som avhänder sig journalen 

med stöd av § 15 andra stycket i arkivlagen. Ett sådant beslut gäller endast för 

upprättade journaler och måste fattas årligen vid de tillfällen överlämnandet skall 

ske. Den mottagande vårdgivaren måste vidtalas och acceptera förfarandet. 

Samtycke av vårdnadshavare eller eleven, om den sistnämnde är mogen att själv 

fatta beslut, ska alltid inhämtas vid ett avhändande (12 kap. 2-3 § offentlighets- 

och sekretesslagen. 

Beslutsunderlag 

Cirkulär 09:44, Hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler, Sveriges 

Kommuner och Landsting 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/


 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Pia Ehrnlund Bengtsson 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
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Referens 

VIMBUN 2018/000431624  
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Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige  

 

 

Pia Ehrnlund Bengtsson 

Verksamhetschef grund- och särskolan  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 226 Dnr 2018/000431 624 

Överföring av skolhälsovårdsjournal till annan huvudman  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

skolhälsojournaler för elever i Vimmerby kommun, som byter skola i annan 

kommun, får överföras till den mottagande kommunens skolhälsovård efter 

vårdnadshavarens/myndig elevs medgivande.  

 

Sammanfattning 

Skolhälsovårdsjournalen är en handling som är utformad att följa eleven genom 

hela skoltiden. Uppgifter och data som samlas i skolhälsovårdsjournalen bör 

följa barnet/eleven under uppväxten oavsett huvudmannagränser. När en elev 

byter skola bör därför skolhälsovårdsjournalen följa eleven.  

Varje kommun måste ta ställning till vilken form journalinformation ska 

överföras, samt i vilket format, när en elev flyttar från en kommun till en annan. 

Överföringen kan ske genom lån, överlämnande av kopior eller avhändande av 

journal. Om eleven byter skola i en annan kommun sker detta lämpligen genom 

ett avhändande av journalen. Det innebär att journalen i sin helhet överlämnas 

till den andra kommunens skolhälsovård. Det är inte fråga om gallring enligt 

arkivlagens definition. En elektronisk journal, för vilken det finns ett beslut om 

avhändande, ska tas bort (raderas) från systemet. För elektroniska journaler ska 

en notering i systemet om att journalen funnits kvarstå för sökning. Då det gäller 

en pappersjournal bör man på pappersjournalens plats ha sökuppgifter om när 

och var aktuell journal skickats. 

Från offentlig skolhälsovård till privat skolhälsovård kan överföringen ske 

genom överlämnande av kopior.  

Om man väljer att överlämna journalen i original till annan myndighet, kan detta 

endast göras efter fullmäktigebeslut i den kommun som avhänder sig journalen 

med stöd av § 15 andra stycket i arkivlagen. Ett sådant beslut gäller endast för 

upprättade journaler och måste fattas årligen vid de tillfällen överlämnandet 

skall ske. Den mottagande vårdgivaren måste vidtalas och acceptera förfarandet. 

Samtycke av vårdnadshavare eller eleven, om den sistnämnde är mogen att själv 

fatta beslut, ska alltid inhämtas vid ett avhändande (12 kap. 2-3 §, offentlighets- 

och sekretesslagen).  



 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

skolhälsojournaler för elever i Vimmerby kommun, som byter skola i annan 

kommun, får överföras till den mottagande kommunens skolhälsovård efter 

vårdnadshavarens/myndig elevs medgivande.  
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Samtliga kommuner och 

landsting/regioner 

Hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler 

Bakgrund 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) redogjorde i ett cirkulär 2005:23 för 

hanteringen av barn- och skolhälsovårdsjournaler. Bakgrunden till detta var att det 

på olika håll i landet har utvecklats skilda rutiner för överförande av information-

en från barnhälsovård inom landsting/regioner till skolhälsovård inom kommuner. 

Sedan detta cirkulär utkom har samhället förändrats och komplexiteten ökat bland 

annat genom att även privata vårdgivare hanterar denna typ av handlingar. I över-

föringen mellan privata och offentliga vårdgivare uppstår då en mängd frågor. En 

allt mer elektronisk hantering av journaler både förenklar och försvårar hantering-

en. Vissa frågor har även väckts kring förfarandet vid slutarkivering av skolhälso-

vårdsjournaler. 

Föreliggande cirkulär tar sikte på överföringen av uppgifter från BVC till skolhäl-

sovården samt hanteringen och överföringen inom skolhälsovården samt slutarki-

vering. Hanteringen och överföringen inom barnhälsovården beskrivs inte i detta 

cirkulär. 

Barnhälsodataprojektet, initierat av SKL, arbetar med att åstadkomma en nation-

ellt överenskommen grund för elektronisk journalföring inom barn- och skolhäl-

sovården. Journaluppgifter som noteras på BVC ska på ett säkert sätt kunna följa 

barnet under uppväxten och göras tillgängliga för skolhälsovården då barnet bör-

jar skolan. 

Den nationellt överenskomna modellen ska därför ange vilken information om 

varje barn som elektroniskt ska registreras. Den ska även ange hur informationen 

ska registreras så att den elektroniskt kan lagras, bearbetas och utbytas såväl inom 

som mellan huvudmännens verksamheter samt vilken information som ska kunna 

utbytas med andra register och databaser på lokal, regional och nationell nivå. 

Rättsligt läge 

Den lagstiftning som är tillämplig på barnavårds- och skolhälsovårdsjournaler är 

- Patientdatalagen (2008:355). Lagen reglerar innehåll, bevarande och gall-

ring av patientdata samt informationsöverföring av patientdata 
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- Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) 

(1998:531). Reglerar bl.a. privatanställd vårdpersonals tystnadsplikt, skyl-

digheter för hälso- och sjukvårdspersonal och behörighets- och legitimat-

ionsregler 

- Arkivlagen (1990:782). Lagen reglerar myndigheters ansvar för hantering 

av allmänna handlingar samt reglerar arkivmyndigheters tillsynsuppdrag 

- Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Reglerar bland annat tyst-

nadsplikt för offentliganställd vårdpersonal 

- Skollagen (1985:1100) och skolförordningarna. Reglerar skolhälsovårdens 

innehåll och hur den kan organiseras. 

Begreppet vårdgivare  

Vid hantering av patientdata och skolhälsovårdsjournaler inom skolverksamhet är 

det inte av formell betydelse vem som bedriver själva undervisningen, t.ex. om det 

är i privat eller offentlig regi, utan helt avgörande är vem som är vårdgivare. De 

som står under Socialstyrelsens tillsyn enligt LYHS är skyldiga att anmäla sin 

verksamhet. Detta gäller all hälso- och sjukvård. Man måste bl.a. uppge vem som 

är vårdgivare och vem som är verksamhetschef. 

Vårdgivaren måste alltså vara registrerad hos Socialstyrelsen i vårdgivarregistret 

och vårdgivaren är den journalföringspliktige arbetsgivaren. Även om den som för 

patientjournal (t.ex. skolläkare eller skolsköterska) ansvarar för sina uppgifter i 

journalen så ägs patientjournalen av vårdgivaren. Är vårdgivaren landsting/region 

eller kommun är patientjournalen allmän handling. Är vårdgivaren däremot ett 

privat företag är patientjournalen en enskild handling.  

Vem äger en journal? 

Utgångspunkten är vem som är vårdgivare. Om t.ex. en friskola köper en skolskö-

tersketjänst av kommunen, ägs skolsköterskans journaler av kommunen (vårdgi-

varen). Journalerna kan fysiskt förvaras på friskolan under förutsättning att de är 

oåtkomliga för obehöriga. Elektroniska journaler kan under samma förutsättningar 

förvaras i kommunens journalsystem. 

Skulle skolsköterskan vara anställd av friskolan (som då måste registrera sig som 

vårdgivare) ägs journalerna av friskolan och är enskilda handlingar. Om friskolan 

köper skolhälsovård av en privat läkarmottagning är journalerna enskilda hand-

lingar och ägs av vårdgivaren, dvs. den privata läkarmottagningen. En leg. sjuk-

sköterska kan registrera sig som vårdgivare och arbeta på konsultbasis åt en fris-

kola. I ett sådant fall äger skolsköterskan journalerna, vilka då är enskilda hand-

lingar. 
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Överföring av uppgifter - en översikt 

De uppgifter/data som samlas i skolhälsovårdsjournalen bör följa barnet/eleven 

under uppväxten oavsett huvudmannagränser. Man bör alltså vara noga med spår-

barheten – man ska t.ex. i journalen notera om uppgifter finns i andra journaler 

som upprättats. Enhetliga och tillförlitliga rutiner bör därför utformas så att en 

journal alltid går att spåra. Varje kommun och landsting/region måste ta ställning 

till i vilken form journalinformation ska överföras (se nedan) samt i vilket format, 

elektroniskt format eller pappersformat. Vid överföring ska samtycke inhämtas 

och noteras i journalen. 

Lån – Man kan genom avtal mellan två allmänna och offentliga vårdgivare låna ut 

en journal. Den nya vårdgivaren får då, efter samtycke av vårdnadshavare eller 

eleven om den sistnämnde är mogen att själv fatta beslut, tillgång till journalen 

men får inte fortsätta att tillföra journalen uppgifter utan ska upprätta en egen 

journal. Lånet ska tidsbegränsas och journalen ska efter lånetidens slut återlämnas. 

Frågor om utlämnande handläggs av den som förvarar handlingen, och utläm-

nande kan ske först efter patientens eller vårdnadshavarens medgivande. 

I den journal som lånas ut bör en notering göras om utlånet. Likaså bör det i lånta-

garens upprättade journal föras in en notering om var ytterligare journaluppgifter 

finns (s.k. korshänvisning). Avtalets parter är långivaren och låntagaren, t.ex. två 

kommunala myndigheter. 

Avhändande – En kommun eller landsting/region kan låta fullmäktige besluta om 

avhändande av skolhälsovårdsjournaler med stöd av 15 § 2 st. arkivlagen. För ett 

avhändande krävs ett särskilt beslut vilket betyder att det endast kan gälla för upp-

rättade journaler och måste fattas årligen vid de tillfällen avhändande ska ske. Ett 

avhändande innebär att journalen i sin helhet överlämnas till en annan vårdgivare. 

Det är inte fråga om gallring enligt arkivlagens definition. En elektronisk journal, 

för vilken det finns ett beslut om avhändande, ska alltså tas bort (raderas) från 

systemet. 

Då det gäller elektroniska journaler ska en notering i systemet om att journalen 

funnits kvarstå för sökning. Då det gäller en pappersjournal bör man på pappers-

journalens plats ha sökuppgifter om när och var aktuell journal skickats. Den mot-

tagande vårdgivaren måste vidtalas och acceptera förfarandet. Samtycke av vård-

nadshavare eller eleven, om den sistnämnde är mogen att själv fatta beslut, ska 

alltid inhämtas vid ett avhändande. 

Det är viktigt att man på lämpligt sätt dokumenterar vilka journaler som har av-

händats och till vilken vårdgivare. Den avhändande vårdgivaren måste kunna få 

tillgång till journalen i händelse av anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvars-

nämnd (HSAN), Socialstyrelsen, patientskadeförsäkringen och läkemedelsskade-

försäkringen eller i annat rättsligt sammanhang kunna styrka en händelse. 
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Kopior – kopior av journaler, papper eller fil, kan överlämnas till annan vårdgi-

vare efter samtycke av vårdnadshavare eller eleven, om den sistnämnde är mogen 

att själv fatta beslut. Notering om var kopior skickats ska göras i den journal som 

kopierats (originaljournalen). Vid kopiering av allmänna handlingar uttas normalt 

en fastställd avgift. En journalkopiering i det här fallet är dock inte att jämställa 

med en kopiering i enlighet med offentlighetsprincipens intentioner och den här-

för gällande taxan kan därför inte tillämpas. 

Överlämnande av journal – en privat vårdgivare kan lämna över en journal i sin 

helhet till en annan privat vårdgivare, till en kommun eller till ett landsting/region. 

Den privata vårdgivaren måste dock kunna få tillgång till journalen för att i hän-

delse av anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), Socialsty-

relsen, patientskadeförsäkringen och läkemedelsskadeförsäkringen eller i annat 

rättsligt sammanhang kunna styrka en händelse. Detta bör regleras i ett avtal. 

Samtycke av vårdnadshavare eller eleven, om den sistnämnde är mogen att själv 

fatta beslut, ska alltid inhämtas. Frågor om utlämnande handläggs av den som 

förvarar handlingen, och utlämnande kan ske först efter patientens eller vårdnads-

havarens medgivande. 

Bevarande och gallring av journaler 

En journal ska enligt nu gällande bestämmelser bevaras minst tio år efter sista 

anteckning. Journalen kan därefter gallras. Ansvaret för att ta hand om skolhälso-

vårdsjournalerna i minst tio år vilar på vårdgivaren. 

SKL och Riksarkivet rekommenderar dock att journalen bevaras för all framtid då 

den kan innehålla uppgifter av avgörande betydelse för den enskilde under hela 

livet samt för framtida forskning. I skriften ”Bevara eller gallra, gallringsråd nr 6 

om landstingens, regionernas och kommunernas patientjournaler och övrig medi-

cinsk dokumentation” kan man läsa mer om hanteringen av journaler. Skriften kan 

hämtas på Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågors hemsida; 

www.samradsgruppen.se  

Arkiveringsrutinerna ska alltså innebära att det är möjligt att i efterhand erhålla 

uppgifter ur journalerna såväl för den enskilde personen som för forskningsända-

mål. Dessa uppgifter bör alltså finnas tillgängliga även då barnet/eleven nått 

vuxen ålder. Om hantering av journaler vid slutarkivering, se sid. 9. 

http://www.samradsgruppen.se/


 CIRKULÄR 09:44  

 2009-07-01 5 (9) 

 

Överföring av BVC-journal i papper eller i elektroniskt format 

Från offentlig BVC till offentlig skolhälsovård 

Överföring kan ske genom: 

- lån 

- överlämnande av kopior 

- avhändande av journal efter beslut i landstingsfullmäktige. 

Samtycke av vårdnadshavare krävs enligt offentlighets- och sekretesslagen 

kap. 12:2-3 för att journalen eller uppgifter ur journalen ska få lämnas. 

Från offentlig BVC till privat skolhälsovård 

Överföring kan ske genom: 

- överlämnande av kopior. 

Samtycke av vårdnadshavare innan överföring krävs enligt offentlighets- och sek-

retesslagen kap.12:2-3 för att journalen eller uppgifter ur journalen ska få lämnas. 

Från privat BVC till offentlig skolhälsovård 

Överföring kan ske genom: 

- lån 

- överlämnande av kopior 

- överlämnande av journal. 

Den privata BVC kan överlämna journalen i sin helhet men måste kunna få till-

gång till journalen i händelse av anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvars-

nämnd (HSAN), Socialstyrelsen, patientskadeförsäkringen och läkemedelsskade-

försäkringen eller i annat rättsligt sammanhang kunna styrka en händelse. Den 

privata vårdgivaren bör avtala med kommunen om tillgången till journalen och 

kommunen måste garantera spårbarhet vid ett eventuellt framtida avhändande. 

Samtycke av vårdnadshavare innan överföring krävs enligt LYHS för att journa-

len eller uppgifter ur journalen ska få lämnas. 

Från privat BVC till privat skolhälsovård 

Överföring kan ske genom: 

- lån 

- överlämnande av kopior 

- överlämnande av journal. 
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Den privata BVC kan överlämna journalen i sin helhet men måste kunna få till-

gång till journalen i händelse av anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvars-

nämnd (HSAN), Socialstyrelsen, patientskadeförsäkringen och läkemedelsskade-

försäkringen eller i annat rättsligt sammanhang kunna styrka en händelse. 

Samtycke av vårdnadshavare innan överföring krävs enligt LYHS för att journa-

len eller uppgifter ur journalen ska få lämnas. 

Särskilt om elektroniska journaler inom BVC 

Enligt patientdatalag (PDL) 4 kap., får man bl.a. ha elektronisk åtkomst till pati-

entuppgifter inom en vårdgivares verksamhet. Förutsättningen är att man har en 

aktuell patientrelation eller behöver uppgifterna för sitt arbete. Överföring av 

journalen elektroniskt genom att skicka en fil till annan vårdgivare sker under 

samma förutsättningar som vid ett överlämnande av journal i papper. 

Samtycke av vårdnadshavare krävs innan överföring enligt LYHS (om vårdgiva-

ren är privat) eller enligt offentlighets- och sekretesslagen (om vårdgivaren är of-

fentlig). 

Sammanhållen journalföring inom BVC 

De vårdgivare, både offentliga och privata, som deltar i sammanhållen journalfö-

ring har direktåtkomst till varandras journaluppgifter (6 kap. PDL). Vårdnadsha-

vare kan inte spärra, dvs. hindra direktåtkomst, till journaluppgifter om sina barn. 

Denna direktåtkomst är inte att betrakta som en överföring i vanlig bemärkelse 

utan som en åtkomst till journal utan att ett ”utlämnande” sker. Se vidare SKL:s 

cirkulär 2008:55. 

Överföring av skolhälsovårdsjournaler i papper eller i elektroniskt 

format 

Från offentlig skolhälsovård till annan offentlig skolhälsovård 

Överföring kan ske genom: 

- lån 

- avhändande av journal 

- överlämnande av kopior. 

Samtycke av vårdnadshavare eller eleven, om den sistnämnde är mogen att själv 

fatta beslut, krävs enligt offentlighets- och sekretesslagen kap. 12:2-3 innan över-

föring mellan olika kommuner eller mellan en kommun och ett landsting. Inom 

samma kommun hindrar inte sekretessen att uppgift lämnas. Enligt offentlighets- 

och sekretesslagen kap. 25:11 hindrar inte heller sekretessen att en uppgift lämnas 
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från en sjukvårdsmyndighet till en annan sjukvårdsmyndighet i samma kommun. 

Nämndtillhörighet har ingen betydelse. 

Från offentlig skolhälsovård till privat skolhälsovård 

Överföring kan ske genom: 

- överlämnande av kopior. 

Samtycke av vårdnadshavare eller eleven, om den sistnämnde är mogen att själv 

fatta beslut, innan överföring krävs enligt offentlighets- och sekretesslagen 

kap. 12:2-3 för att journalen eller uppgifter ur journalen ska få lämnas. 

Från privat skolhälsovård till offentlig skolhälsovård 

Överföring kan ske genom:  

- lån 

- överlämnande av kopior 

- överlämnande av journal. 

Den privata skolhälsovården kan överlämna journalen i sin helhet men måste 

kunna få tillgång till journalen i händelse av anmälan till Hälso- och sjukvårdens 

ansvarsnämnd (HSAN), Socialstyrelsen, patientskadeförsäkringen och läkeme-

delsskadeförsäkringen eller i annat rättsligt sammanhang styrka en händelse. Den 

privata vårdgivaren bör avtala med kommunen/landstinget om tillgången till jour-

nalen och kommunen måste garantera spårbarhet även vid ett eventuellt avhän-

dande. 

Samtycke av vårdnadshavare eller eleven, om den sistnämnde är mogen att själv 

fatta beslut, innan överföring krävs enligt LYHS för att journalen eller uppgifter 

ur journalen ska få lämnas. 

Från privat skolhälsovård till privat skolhälsovård 

- lån 

- överlämnande av kopior 

- överlämnande av journal. 

Den privata skolhälsovården kan överlämna journalen i sin helhet men måste 

kunna få tillgång till journalen i händelse av anmälan till Hälso- och sjukvårdens 

ansvarsnämnd (HSAN), Socialstyrelsen, patientskadeförsäkringen och läkeme-

delsskadeförsäkringen eller i annat rättsligt sammanhang styrka en händelse. De 

privata vårdgivarna bör avtala om tillgången till journalen och mottagande vård-

givare måste garantera spårbarhet. 
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Samtycke av vårdnadshavare eller eleven, om den sistnämnde är mogen att själv 

fatta beslut, innan överföring krävs enligt LYHS för att journalen eller uppgifter 

ur journalen ska få lämnas. 

Särskilt om elektroniska journaler inom skolhälsovård 

Enligt patientdatalag (PDL) 4 kap., får man bl.a. ha elektronisk åtkomst till pati-

entuppgifter inom en vårdgivares verksamhet. Förutsättningen är att man har en 

aktuell patientrelation eller behöver uppgifterna för sitt arbete. Överföring av 

journalen elektroniskt genom att skicka en fil till annan vårdgivare sker under 

samma förutsättningar som vid ett överlämnande av journal i papper. 

Samtycke av vårdnadshavare eller eleven, om den sistnämnde är mogen att själv 

fatta beslut, krävs innan överföring enligt LYHS (om vårdgivaren är privat) eller 

enligt offentlighets- och sekretesslagen (om vårdgivaren är offentlig). 

Sammanhållen journalföring inom skolhälsovård 

De vårdgivare, både offentliga och privata, som deltar i sammanhållen journalfö-

ring har direktåtkomst till varandras journaluppgifter (6 kap. PDL). Vårdnadsha-

vare kan inte spärra, dvs. hindra direktåtkomst, till journaluppgifter om sina barn. 

Denna direktåtkomst är inte att betrakta som överföring i vanlig bemärkelse utan 

som en åtkomst till journal utan att ett ”utlämnande” sker. Se vidare SKL:s cirku-

lär 2008:55. 

Slutarkivering av journaler inom skolhälsovård 

Journaler i papper och i elektroniskt format 

Journaler bör slutarkiveras i den kommun där eleven slutar skolan. Annat förfa-

rande, t.ex. att journalen skickas till en annan kommun, förutsätter ett samtycke av 

vårdnadshavare eller eleven, om den sistnämnde är mogen att själv fatta beslut, 

samt att fullmäktige fattar ett beslut om avhändande. Ett eventuellt beslut om av-

händande ska innehålla en tydlig dokumentation över vilka journaler som beslutet 

gäller. Den mottagande vårdgivaren måste vidtalas och acceptera förfarandet. 

Även för de journaler som är försedda med en stämpel som anger att journalen ska 

skickas tillbaka till angiven skolhälsovård, krävs ett beslut om avhändande. Detta 

förutsätter att journalen inte är ett lån där ett avtal finns. 

Skolhälsovårdsjournaler i elektronisk form ska vid slutarkivering tas ut från sy-

stemet i ett standardiserat format för fortsatt bevarande. Detta ställer särskilda 

krav på systemets funktionalitet. Observera även att ev. inskannade handlingar 

kräver särskilda åtgärder vad gäller format vid uttaget. För rekommenderade for-

mat för elektronisk långtidsförvaring, se Riksarkivets författningssamling, RA-FS 

2009:2. 
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Sammanhållen journalföring 

Varje vårdgivare som deltar i ett system för sammanhållen journalföring ansvarar 

för bevarandet av de journalhandlingar som vårdgivaren själv upprättar och gör 

tillgängliga i det sammanhållna systemet. Detta gäller både offentliga och privata 

vårdgivare. 

Frågor 

Frågor om detta cirkulär besvaras av: 

Anna Åberg, tfn. 08-452 73 53, e-post anna.aberg@skl.se 

Ulrika Gustafsson, tfn. 08-452 73 88, e-post ulrika.gustafsson@skl.se 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Avdelningen för juridik 

 

 

Hans Ekman 

mailto:anna.aberg@skl.se
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 42 Dnr 2017/000151 109 

Motion om ny utredning för utveckling av 
biogasverksamheten i Vimmerby 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen, då 

förutsättningarna för utveckling av biogasverksamheten i den riktning som 

motionen föreslår i dagsläget saknas, och då kommunen avser att utveckla 

biogasen enligt Letter of Intent med privata aktörer.  

 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om ny utredning för 

utveckling av biogasverksamheten i Vimmerby. De skriver följande. Då fler 

hushåll börjat sortera sitt avfall har mängden substrat ökat som underlag för 

en biogasproduktion genom matavfall. Dessutom har flera industrier med 

rötbart avfall ökat sin produktion och därigenom kanske även ökat mängden 

avfall. 

 

Motionen remitterades till Samhällsbyggnadsavdelningen.  

 

Vimmerby Energi & Miljö, VEMAB, tillfrågades, och svarade att substratet 

kräver en omfattande förbehandling, vilket i sin tur kräver en större 

investering. VEMAB menar att mängden organiskt matavfall i Vimmerby är 

för liten för att bekosta förbehandling. I stället används insamlat matavfall 

för närvarande för biogastillverkning hos Tekniska Verken i Linköping. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden tillfrågade också, och skriver att det kan vara 

rimligt att utreda nuvarande produktion av fordonsgas och flytande biogas. 

Teknikerna för avfallsanvändning för produktion av el och värme bör också 

utredas. Sammantaget ställer sig miljö- och byggnadsnämnden positiv till ny 

utredning för utveckling av biogasverksamhet i Vimmerby kommun. 

 

Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att motionen avslås, då 

förutsättningarna för utveckling av biogasverksamheten i den riktning som 

motionen föreslår i dagsläget saknas.  



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-01-22 KSAU § 4 

Tjänsteskrivelse/förslag till beslut 

Id 61346 Svar på motion om utredning för utveckling av 

biogasverksamheten i Vimmerby 

Yttrande Motion om ny utredning för utveckling av biogasverksamheten i 

Vimmerby 

Protokollsutdrag 2017-05-16 KSAU § 131 

Id 55702, Motion om ny utredning för utveckling av biogasverksamheten i 

Vimmerby 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-01-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 4 Dnr 2017/000151 109 

Motion om ny utredning för utveckling av 
biogasverksamheten i Vimmerby 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen föreslå 

fullmäktige att avslå motionen, då förutsättningarna för utveckling av 

biogasverksamheten i den riktning som motionen föreslår i dagsläget saknas.  

 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna lämnade 2017-03-02 in en motion om ny utredning för 

utveckling av biogasverksamheten i Vimmerby. De skriver följande. Då fler 

hushåll börjat sortera sitt avfall har mängden substrat ökat som underlag för 

en biogasproduktion genom matavfall. Dessutom har flera industrier med 

rötbart avfall ökat sin produktion och därigenom kanske även ökat mängden 

avfall. 

 

Motionen remitterades till samhällsbyggnadsavdelningen.  

 

Vimmerby Energi & Miljö, VEMAB, tillfrågades, och svarade att substratet 

kräver en omfattande förbehandling, vilket i sin tur kräver en större 

investering. VEMAB menar att mängden organiskt matavfall i Vimmerby är 

för liten för att bekosta förbehandling. I stället används insamlat matavfall 

för närvarande för biogastillverkning hos Tekniska Verken i Linköping. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden tillfrågade också, och skriver att det kan vara 

rimligt att utreda nuvarande produktion av fordonsgas och flytande biogas. 

Teknikerna för avfallsanvändning för produktion av el och värme bör också 

utredas. Sammantaget ställer sig miljö- och byggnadsnämnden positiv till ny 

utredning för utveckling av biogasverksamhet i Vimmerby kommun. 

 

Trafiksamordnare Joakim Svensson på kommunstyrelseförvaltningen 

föredrar ärendet. Han föreslår i sin tjänsteskrivelse att motionen avslås.  



 

 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-01-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse/förslag till beslut 

Id 61346 Svar på motion om utredning för utveckling av 

biogasverksamheten i Vimmerby 

Yttrande Motion om ny utredning för utveckling av biogasverksamheten i 

Vimmerby 

Protokollsutdrag 2017-05-16 KSAU § 131 

Id 55702, Motion om ny utredning för utveckling av biogasverksamheten i 

Vimmerby 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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Samhällsbyggnadsavdelningen 

Joakim Svensson 

 

Tjänsteskrivelse 
 

Sida 

1(3) 

Datum 

2018-12-05  
Referens 

VIMKS 2017/000151/109  

 
Id 

60771  

 

 

 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  
 
Kommunstyrelsen i Vimmerby kommun 

 

Motion om ny utredning för utveckling av 
biogasverksamheten i Vimmerby 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta  

Att avslå motionen då förutsättningarna för utveckling av 

biogasverksamheten i den riktning som motionen föreslår i 

dagsläget saknas 

Ärendet 

Sandor Högye (SD) m fl. har lämnat en motion om ny utredning av 

biogasverksamheten i Vimmerby. 

I motionen slår Högye m fl fast att Sverige har kommit långt när det gäller 

nyttjandet av biogas och är ett föregångsland för rening av biogas till 

fordonsgaskvalitet. Satsningar har gjorts på biogasanläggningar under många år. 

Detta till trots är efterfrågan fortfarande större än tillgången på biogas i flera 

regioner.  

Under 2012 färdigställdes av Vimmerby kommunen en slutrapport om utveckling 

av biogasverksamheten i Vimmerby.  där resultatet av denna visade på en 

ekonomiskt, svagt försvarbart beslut. Detta ledde till att inget vidare beslut togs, 

baserat på rapporten. 

Nu har det gått 5 år sedan detta gjordes och det finns bland annat en ny 

avfallsplan för 2015-2025 där ökad fastighetsnära sortering bidrar till ökad mängd 

substrat för en biogasproduktion genom matavfall samt att flera industrier med 

rötbart avfall har utökat sina produktionsvolymer och eventuellt fått större 

avfallsmängder. 

Utifrån ovanstående yrkar Högye m fl att kommunfullmäktige ger i uppdrag till 

berörd nämnd att besluta om en ny utredning av biogas.  

 

Bakgrund 

2012 lät kommunen tillsammans med Vimmerby Energi och Miljö AB 

(VEMAB), Arla, och Åbro bryggeri utreda förutsättningarna för produktion av 

biogas i Vimmerby. Utredningen kom fram till att det då, 2012, ej var ekonomiskt 

försvarbart att utan investeringsstöd bygga ut biogasproduktionen i Vimmerby. 

Rapporten rekommenderade i stället att kommunen skulle inrikta sig på att 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/


 
 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Joakim Svensson 
 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

2(3) 

Datum 

2018-12-05  
Referens 

VIMKS 2017/000151/109  
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optimera befintlig anläggning för produktion av biogas till fordonsgas eller 

industriell värmeproduktion. 

Efter att utredningen gjordes har VEMAB, låtit installera nya gasbrännare i 

fjärrvärmeverket Södra Näs för att effektivare utnyttja producerad biogas i 

fjärrvärmeproduktionen.  

Aktuell situation/Redovisning av inkomna yttranden 

Motionen har skickats till utvecklingsavdelningen vid 

kommunstyrelseförvaltningen, Miljö- och byggnadsnämnden samt VEMAB.  

Utvecklingsavdelningen har ej inkommit med något yttrande.  

VEMAB framhåller i sitt yttrande på att biogasproduktion av matavfall har blivit 

allt vanligare i Sverige och biogasproduktion har blivit ett attraktivt sätt för 

kommunerna att hantera organiskt matavfall som samlas in. Matavfall som 

substrat för biogasutvinning ger ett relativt högt metangasutbyte, men innehåller 

samtidigt som regel en hel del oönskat material. Substratet kräver därför en 

omfattande förbehandling innan det kan rötas.  Det krävs i och med detta en större 

investering för förbehandling för att kunna röta hushållsavfall.   

När nuvarande system med insamling av matavfall i Vimmerby kommun är fullt 

utbyggt kommer den insamlade mängden matavfall uppgå till uppskattningsvis 

1000 ton per år.  Denna mängd hushållsavfall är emellertid för liten för att det ska 

vara motiverat att investera i en anläggning för förbehandling av substratet. En 

anläggning för förbehandling är dessutom utrymmeskrävande varför det inte finns 

utrymme för en sådan anläggning i anslutning till nuvarande biogasanläggning. 

Insamlat matavfall från Vimmerby transporteras i dag till Linköping där det 

används som substrat för biogastillverkning hos Tekniska Verken. 

Utifrån vad som ovan anförts menar VEMAB att det in dagsläget inte är aktuellt 

med biogastillverkning av matavfall i Vimmerby kommun, då det inte finns 

substrat att tillgå i tillräcklig mängd, samt att det i dagsläget inte är ekonomiskt 

försvarbart att bygga ut biogasverksamheten i Vimmerby.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig i sitt yttrande positiva till ny utredning 

för utveckling av biogasverksamhet i Vimmerby. Som skäl för sitt yttrande anger 

MoB att Biogasens popularitet har på senare tid stärkts och det är tydligare att 

biogasen kan hävda sig och ta sin plats i den fossila bränslemixen. Kalmar län är 

utsett av regeringen genom ”Fossilfritt Sverige” som arena för arbete med 

flytande biogas (LBG), och i länet planeras för utökade produktionsvolymer 

 

Bedömning 

Utifrån ovanstående görs bedömningen att det i dagsläget saknas tillräckligt 

underlag för utvinning av biogas ur matavfall i Vimmerby kommun. Övrigt 

substrat från reningsverken används redan i dag för tillverkning av biogas för el 

och värmeproduktion. VEMAB har utifrån den tidigare utredningen gjort 

mailto:kommun@vimmerby.se
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Joakim Svensson 
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investeringar under senare år för att bättre nyttja den biogas som produceras till 

fjärrvärme och elproduktion. 

Utifrån ovanstående görs bedömningen att i dagsläget saknas underlag för utökad 

biogasproduktion i kommunalregi.  

 

Beslutsunderlag 

Motion av Sandor Högye (SD) m fl om ny utredning för utveckling av 

biogasverksamheten i Vimmerby Dnr 2017/151, ID 55702 

Yttrande från Vimmerby Energi- och miljö AB, ID 60719 

Yttrande från Miljö- och byggnadsnämnden ID 61346 

Slutredovisning av projekt Biogas i Vimmerby, ID 23933. 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Sandor Högye  

Kerstin Högye 

Anneli Jakobsson 

Kjell Jakobsson 

Jimmy Rödin 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Vimmerby Energi och Miljö AB 

 

Joakim Svensson 

Trafikadministratör  

 

mailto:kommun@vimmerby.se
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 Sammanträdesprotokoll  1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-16 
Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 

  

 

 

Motion - Ny utredning för utveckling av 
biogasverksamheten i Vimmerby 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ställa sig positiv till ny utredning 

för utveckling av biogasverksamhet i Vimmerby kommun. 

 

Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsnämnden har fått en remiss från samhällsbyggnads-

avdelningen gällande en motion som lämnats till kommunfullmäktige. 

Motionen gäller en ny utredning för utveckling av biogasverksamheten i 

Vimmerby kommun. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig positiv till ny utredning för 

utveckling av biogasverksamheten i Vimmerby kommun. Detta är grundat 

på eventuella osäkerhetsfaktorer som de senaste fem åren har medfört. 

 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har fått en remiss från samhällsbyggnads-

avdelningen gällande en motion om ny utredning för utveckling av biogas-

verksamheten i Vimmerby kommun som lämnats in av Sverige-

demokraterna. 

 

Motionsställarna föreslår att en ny utredning om biogas ska göras med 

hänvisning till den rapport som togs fram 2012 av WSP Samhällsbyggnad 

på uppdrag av Vimmerby Energi & Miljö AB, Vimmerby kommun, Arla 

Foods AB samt AB Åbro Bryggeri. 

 

Biogasens popularitet har på senare tid stärkts och det är tydligare att 

biogasen kan hävda sig och ta sin plats i den fossila bränslemixen. Kalmar 

län är utsett av regeringen genom Fossilfritt Sverige som arena för arbete 

med flytande biogas (LBG). Gasen i denna fas är passande för tyngre 

transporter och industri. I länet planeras för utökade produktionsvolymer. 

 

För Vimmerby kommuns del kan det tänka sig vara rimligt att utreda 

nuläget beträffande produktion av fordonsgas (CBG) och flytande biogas 

vid Vimmerby avloppsreningsverk eller annan produktionsenhet. 

Exempelvis ett lantbruk. Detta då det tillkommit förändringar i samhället 

som kan påverka. 

 

Produktionen av el och värme (kraftvärme) är resurseffektivt som främjar 

MBN § 93/2018 Dnr MBN 2018-1407  



 

 Sammanträdesprotokoll  2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-16 
Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

en cirkulär hantering av avfall med korta transportsträckor och bör ingå 

invid produktionsenhet. Det borde då utredas om det finns fler tekniker för 

denna utvinning än den i rapporten föreslagna och om investeringskalkyler 

för detta är aktuella. 

 

Gällande produktion av biogas till fordon finns några skillnader jämfört 

med när rapporten togs fram. Då marknadens potential har stärkts är det 

inte svårt att tänka sig en tankstation i staden under privat regi som därmed 

sänker den kalkylerade investeringskostnaden i rapporten. Det är då givet 

att även handeln med biogas hanteras av privat aktör varvid inkomsterna 

blir annorlunda. 

 

Vidare tar inte rapportens investeringskalkyl hänsyn till statlig finansiering 

via klimatinvesteringsstödet. Där är 50% stöd en möjlighet. Detta medför 

om man tänker sig Vimmerby avloppsreningsverk som producent att 

eventuellt kortare gasledning samt privat finansierad tankstation sänker 

kostnaden med några miljoner. Därtill ett statligt stöd med en reducering av 

investeringskostnaden till hälften. Sannolikt påverkar detta kassaflödet och 

återbetalningstiden. 

 

Skulle en annan produktionsenhet vara aktuell i form av ett lantbruk eller 

motsvarande hade en utredning även varit rimlig, även om det kan tänkas 

att en sådan biogasverksamhet hamnar längre ifrån kommunens ansvar och 

hantering. 

 

Rapporten avgränsar fordonsgasmarknaden till personfordon och bussar. 

Via LBG blir delar av lastbilssektorn aktuell då sopbilar, distributions-

fordon och på sikt fjärrtrafik kan nyttja avfallsresursen. 

 

Beslutsunderlag 
Motion från Sverigedemokraterna 

 

Skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 

Hållbarhetsstrategen 

 

 



Från: Torbjörn Swahn 
Skickat: den 28 mars 2018 15:55 
Till: Joakim Svensson 
Ämne: SV: Yttrande  Motion om ny utredning för utveckling av 

biogasverksamheten i Vimmerby 
Bifogade filer: Vemab svar angående motion om ny utredning om biogas.pdf 
 
Här kommer det! 

 

Trevlig påsk! 

 

Med vänliga hälsningar 
 
Torbjörn 
 

Från: Joakim Svensson  

Skickat: den 22 februari 2018 11:48 
Till: Torbjörn Swahn 

Ämne: SV: Yttrande Motion om ny utredning för utveckling av biogasverksamheten i Vimmerby 

 
Det blir bra! 

 

/ Jocke S 

 

Från: Torbjörn Swahn  
Skickat: den 22 februari 2018 09:58 
Till: Joakim Svensson <joakim.svensson@vimmerby.se> 
Ämne: SV: Yttrande Motion om ny utredning för utveckling av biogasverksamheten i Vimmerby 
 
Hej! 

 

Vi kan formulera ett yttrande i frågan ur ett VEMAB perspektiv men då vi har styrelsemöte 

den 28/3 så kommer vårt yttrande efter mötet. 

Jag beräknar att du kan ha det 3 april. 

 

Med vänliga hälsningar 
 
Torbjörn 
 

Från: Joakim Svensson  
Skickat: den 16 februari 2018 09:42 

Till: Torbjörn Swahn 

Ämne: Yttrande Motion om ny utredning för utveckling av biogasverksamheten i Vimmerby 

 
Hej Torbjörn, 

 

bifogad motion har inkommit till kommunen.  

 

mailto:joakim.svensson@vimmerby.se


Översänder den till Er på Vemab för yttrande. Om möjligt är vi tacksamma om vi kan få ert 

yttrande senast den 23 mars. Jag vet inte vem hos er som ska svara på denna, så jag 

skickar den till dig för vidare hantering. 

 

Vänliga hälsningar 

 

Joakim Svensson 

Tf Gatuchef.  

 

 

 

 

 

Joakim Svensson 
Trafikadministratör 

Vimmerby kommun 
Gatukontoret 
598 81 Vimmerby 
0492-76 90 74  
 

 
 

 





 

 

Kommunstyrelsen 

Arbetsutskottet 
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§ 131 Dnr 2017/000151 109 

Motion om ny utredning för utveckling av 
biogasverksamheten i Vimmerby 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

Att  remittera motionen till samhällsbyggnadsavdelningen för 

beredning och framtagande av förslag till beslut. 

Att  samhällsbyggnadsavdelningen ger miljö-och 

byggnadsnämnden, utvecklingsavdelningen samt Vimmerby 

Energi och Miljö AB möjlighet att yttra sig i ärendet.   

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av 

sverigedemokraterna. Av motionen framgår: 

 

Sverige har kommit långt när det gäller nyttjandet av biogas och är ett 

föregångsland för rening av biogas till fordonsgaskvalitet och satsningar har 

gjorts på biogasanläggningar under många år, dock är fortfarande efterfrågan 

större än tillgången på biogas i flera regioner.  

Under 2012 färdigställdes en slutrapport om utveckling av 

biogasverksamheten i Vimmerby där resultatet av denna visade på en 

ekonomiskt, svagt försvarbart beslut. Detta ledde till att inget vidare beslut 

togs, baserat på rapporten. 

Nu har det gått 5 år sedan detta gjordes och det finns bland annat en ny 

avfallsplan för 2015-2025 där ökad fastighetsnära sortering bidrar till ökad 

mängd substrat för en biogasproduktion genom matavfall samt att flera 

industrier med rötbart avfall har utökat sina produktionsvolymer och 

eventuellt fått större avfallsmängder. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar vi att kommunfullmäktige ger i 

uppdrag till berörd nämnd att besluta om en ny utredning av biogas.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

Att  remittera motionen till samhällsbyggnadsavdelningen för 

beredning och framtagande av förslag till beslut. 

Att  samhällsbyggnadsavdelningen ger miljö-och 

byggnadsnämnden och Vimmerby Energi och Miljö AB 

möjlighet att yttra sig i ärendet.   

 

Helen Nilsson (S) yrkar, med instämmande av Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

att utvecklingsavdelningen ges möjlighet att yttra sig i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av sverigedemokraterna, Id 55702  

Kommunfullmäktiges beslut § 62 2017-03-27 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck kommunsekreterare, 2017-05-04 Id 56548 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 43 Dnr 2015/000304 109 

Motion om inrättande av sprinklersystem 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om 

inrättande av sprinklersystem.  

 

Reservation 

Emil Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) har lämnat in en motion om att inrätta 

sprinklersystem. Anneli skriver att det finns ett stort antal kulturhistoriska 

byggnader i Vimmerby, att kostnaden för sprinklersystem är låg, och att 

risken för vattenskador minskar jämfört med sedvanlig brandsläckning.  

 

Anneli Jakobsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att 

kartlägga och utreda brandsäkerhetsutrustningen i samtliga kulturhistoriska 

byggnader, att de byggnader som saknar sprinklersystem ska utrustas med 

detta, samt att kommunen i samarbete med staten och länsstyrelsen utreder 

och förhandlar om kostnaderna. 

 

Räddningstjänsten föreslår i tjänsteskrivelsen att motionen avslås, och 

hänvisar till lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap 2 §. Där står att 

ägare till byggnader i skälig omfattning ska hålla utrustning för släckning av 

brand, samt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och hindra 

eller begränsa brandskador. Bedömningen är att lagen på det sättet klargör 

att utrustning för brandsäkerhet faller inom den enskildes skyldighet. 

Bedömningen är också att räddningstjänsten idag saknar resurser att 

kartlägga och utreda samtliga kulturhistoriska byggnader inom kommunen.  

 

Förslag till beslut 

Anneli Jakobsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att 

kartlägga och utreda brandsäkerhetsutrustningen i samtliga kulturhistoriska 
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2019-02-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

byggnader, att de byggnader som saknar sprinklersystem ska utrustas med 

detta, samt att kommunen i samarbete med staten och länsstyrelsen utreder 

och förhandlar om kostnaderna. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att motionen om inrättande av 

sprinklersystem avslås. 

 

Emil Larsson (SD) yrkar bifall på motionen.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att två förslag föreligger, kommunstyrelsens 

arbetsutskotts förslag att avslå motionen och Emil Larssons (SD) förslag att 

bifalla motionen. Hon ställer dem mot varandra och finner att 

kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-01-22 KSAU § 22 

Id 63951 Svar på motion om inrättande av sprinklersystem 

Protokollsutdrag 2015-11-17 KS § 394 

Id 48476 Motion om inrättande av sprinklersystem 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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2019-01-22 
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§ 22 Dnr 2015/000304 109 

Motion om inrättande av sprinklersystem 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

fullmäktige att avslå motionen om inrättande av sprinklersystem.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) lämnade 2015-08-20 in en motion om att inrätta 

sprinklersystem. Anneli skriver att det finns ett stort antal kulturhistoriska 

byggnader i Vimmerby, att kostnaden för sprinklersystem är låg, och att 

risken för vattenskador minskar jämfört med sedvanlig brandsläckning.  

 

Anneli Jakobsson föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att kartlägga 

och utreda brandsäkerhetsutrustningen i samtliga kulturhistoriska byggnader, 

att de byggnader som saknar sprinklersystem ska utrustas med detta, samt att 

kommunen i samarbete med staten och länsstyrelsen utreder och förhandlar 

om kostnaderna. 

 

Kommunens räddningschef Stefan Larsson föreslår i sin tjänsteskrivelse att 

motionen avslås, och hänvisar till lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 2 

kap 2 §. Där står att ägare till byggnader i skälig omfattning ska hålla 

utrustning för släckning av brand, samt vidta de åtgärder som behövs för att 

förebygga brand och hindra eller begränsa brandskador. Stefan Larsson 

skriver att lagen på det sättet klargör att utrustning för brandsäkerhet faller 

inom den enskildes skyldighet.  

 

Stefan Larsson skriver vidare att räddningstjänsten idag saknar resurser att 

kartlägga och utreda samtliga kulturhistoriska byggnader inom kommunen. 

Räddningstjänsten ser positivt på att frågan om att förebygga brandskador 

utreds, och att insatsplaner tas fram.  

 

Beslutsunderlag 

Id 63951 Svar på motion om inrättande av sprinklersystem 

Protokollsutdrag 2015-11-17 KS § 394 
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Id 48476 Motion om inrättande av sprinklersystem 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 

 



 
 

Datum 2018-08-26 

Dnr2015/000304 109 

Id 63951 

 

1(1) 

 

Räddningstjänsten 

Stefan Larsson 

Post: Vimmerby kommun 598 81 Vimmerby  Besök: Stångågatan 28 

Telefon: 0492 76 90 00  Fax: 0492- 76 90 98  E-post: kommun@vimmerby.se  Webbplats: www.vimmerby.se  
Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt  Bankgiro: 577-2777  Plusgiro: 7 48 59-0 

Svar på motion om inrättande av sprinklersystem 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

Att  avslå motionen 

 

Motivering: 

 

Enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) 2 kap. 2§  

Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i 

skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid 

brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att 

förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. 

 

Med andra ord är det den enskildes skyldighet att se till att 

brandsäkerhetsutrustning finns i skälig omfattning. 

Det finns i dag inget generellt lagkrav på sprinkler för kulturhistoriska byggnader, 

men räddningstjänsten ser det som en bra förebyggande åtgärd. 

Räddningstjänsten Vimmerby saknar idag resurser att kartlägga och utreda 

samtliga kulturhistoriska byggnader inom kommunen. 

Räddningstjänsten ser positivt på att frågan utreds där skadepreventionen även 

möjliggör framtagande av insatsplaner. 

 

 

Stefan Larsson 

Räddningschef 

stefan.g.larsson@vimmerby.se 

0492-769327 
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§ 394 Dnr 2015/000304 109 

Motion om inrättande av sprinklersystem 

Kommunstyrelses beslut 

Kommunstyrelsens beslutar  

att Remittera ärendet till samhällsbyggnadsavdelningen för 

beredning. 

att Samhällsbyggnadsavdelningen ger Vimarhem AB möjlighet att 

yttra sig i frågan.  

      

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) har väckt motion om att inrätta sprinklersystem. Ing 

en kan ha undgått att höra om branden i Eksjö där ett kulturhus brann ner. 

Tack vare ett sprinklersystem på byggnaden intill spred sig inte branden. 

Samma sak kan hända i Vimmerby och vi har ett stort antal kulturhus. Det 

kostar ca 100-150 kr/kvm att införa sprinklersystem. 

 

Anneli Jakobsson (SD) yrkar att fullmäktige beslutar 

 

att  kartlägga och utreda brandsäkerhetsutrustningen i samtliga 

kulturhistoriska byggnader, 

att  de byggnader som saknar sprinklersystem ska utrustas med 

detta och 

att  kommunen i samarbete med staten och länsstyrelsen ska utreda 

kostnader för detta och i första hand stå hela kostnaden och om 

detta inte är möjligt, att man ger ett kraftigt subventionerat pris 

till de som vill införa detta.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens presidium föreslår kommunstyrelsen besluta att  

att Remittera ärendet till samhällsbyggnadsavdelningen för 

beredning. 

att Samhällsbyggnadsavdelningen ger Vimarhem AB möjlighet att 

yttra sig i frågan.  

      

Beslutsunderlag 

KF § 221 2015-09-28 Motion om inrättande av sprinklersystem – för 

beredning 

Id 48476, 2015-09-28. Motion om inrättande av sprinklersystem 

 

Beslutet skickas till 
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§ 44 Dnr 2018/000338 109 

Motion om insyn vid beredning för motionärer 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om insyn 

vid beredning för motionärer.  

 

Sammanfattning 

Annelie Jakobsson (SD), Jimmy Rödin (SD) och Kjell Jakobsson (SD) har 

lämnat in motion om insyn vid beredning för motionärer. De menar att den 

som skrivit motionen ibland inte får insyn eller yttranderätt i nämndernas 

och styrelsernas beredning av motionen. Inte heller kan ledamöterna ta del 

av motionsförfattarens åsikter och argument, menar motionärerna. De skriver 

att motionärers närvaro och yttranderätt vid aktuell del av sammanträdet 

skulle innebära ett lyft för den kommunala demokratin, och skulle gynna de 

partier som idag inte sitter med i nämnder och styrelser. De föreslår att 

närvaro och yttranderätt ska garanteras minst en aktuell person i det berörda 

partiet vid beredning av en motion i kommunens nämnder och styrelser.  

 

Motionen remitterades till Administrativa avdelningen, som i sin 

tjänsteskrivelse nu föreslår att motionen avslås. Motiveringen är att förslaget 

skulle medföra en oproportionerlig administration, där samtliga motionärer 

ska bjudas in till samtliga sammanträden i nämnder och styrelser. Utöver det 

är alla partier är nu representerade i kommunstyrelsen, där alla motioner 

bereds. Kommunstyrelsen har själv möjlighet att bjuda in motionärer vid 

behov.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-01-22 KSAU § 24 

Tjänsteskrivelse med förslag till beslut Insyn vid beredning 

Protokollsutdrag 2018-09-25 KSAU § 237 

Id 61749, Motion om insyn vid beredning för motionärer 

 

Beslutet skickas till 
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Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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2019-01-22 
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§ 24 Dnr 2018/000338 109 

Motion om insyn vid beredning för motionärer 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen om insyn vid beredning för 

motionärer.  

Sammanfattning 

Annelie Jakobsson (SD), Jimmy Rödin (SD) och Kjell Jakobsson (SD) har 

lämnat in motion om insyn vid beredning för motionärer. De menar att den 

som skrivit motionen ibland inte får insyn eller yttranderätt i nämndernas 

och styrelsernas beredning av motionen. Inte heller kan ledamöterna ta del 

av motionsförfattarens åsikter och argument, menar motionärerna. De skriver 

att motionärers närvaro och yttranderätt vid aktuell del av sammanträdet 

skulle innebära ett lyft för den kommunala demokratin, och skulle gynna de 

partier som idag inte sitter med i nämnder och styrelser. De föreslår att 

närvaro och yttranderätt ska garanteras minst en aktuell person i det berörda 

partiet vid beredning av en motion i kommunens nämnder och styrelser.  

 

Motionen remitterades till Administrativa avdelningen, som i sin 

tjänsteskrivelse nu föreslår att motionen avslås. Motiveringen är att förslaget 

skulle medföra en oproportionerlig administration, där samtliga motionärer 

ska bjudas in till samtliga sammanträden i nämnder och styrelser. Utöver det 

är alla partier är nu representerade i kommunstyrelsen, där alla motioner 

bereds. Kommunstyrelsen har själv möjlighet att bjuda in motionärer vid 

behov.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med förslag till beslut Insyn vid beredning 

Protokollsutdrag 2018-09-25 § 237 

Id 61749, Motion om insyn vid beredning för motionärer 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

___________________ 



 

 
Post: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81  Vimmerby Besök: Stångågatan 28 

Telefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun@vimmerby.se Webbplats: www.vimmerby.se 

Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt Bankgiro: 577-2777 Plusgiro: 7 48 59-0  

 
 
Administrativa avdelningen 

Felix Grönqvist 

 

Tjänsteskrivelse 
 

Sida 

1(2) 

Datum 

2018-12-17  
Referens 

VIMKS 2018/000338/109  

 
Id 

64087  

 

 

 Kommunstyrelsen 
 
 

 

Motion om insyn vid beredning för motionärer 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen.   

Sammanfattning av ärendet 

Annelie Jakobsson (SD) har lämnat in motion om insyn vid beredning för 

motionärer. Av motionen framgår följande: När en motion bereds har den som 

skrivit motionen ibland varken insyn eller yttranderätt i de nämnder och styrelser 

som bereder motionen vilket innebär att motionären inte kan ta del av 

diskussionen om motionen. Ledamöterna i de berörda nämnderna kan inte ta del 

av motionsförfattarens åsikter och argument. Om en motionär i Vimmerby 

kommun får närvaro och yttranderätt vid aktuell del av sammanträdet skulle det 

innebära ett lyft för den kommunala demokratin. Det skulle gynna de partier som 

idag inte sitter med i några nämnder och styrelser. Sverigedemokraterna yrkar 

därför att kommunfullmäktige beslutar att närvaro och yttranderätt ska garanteras 

minst en aktuell person i det berörda partiet vid beredning av en motion i 

kommunens nämnder och styrelser.  

 

Två remissvar inkommit. SD ställer sig bakom motionen, S föreslår avslag.  

 

Administrativa avdelningen bedömer att förslaget skulle medföra en 

oproportionerlig administration, där samtliga motionärer ska bjudas in till 

samtliga sammanträden i nämnder och styrelser. Alla partier är nu representerade 

i kommunstyrelsen, där alla motioner bereds. Kommunstyrelsen har själv 

möjlighet att bjuda in motionärer vid behov. Mot bakgrund av detta föreslår 

administrativa avdelningen avslag på motionen.  

Beslutsunderlag 

Inkomna remissvar 

Id 61749, Motion om insyn vid beredning för motionärer 

Tjänsteskrivelse Id 64087  

Beslutet ska skickas till 

Annelie Jakobsson (SD) 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/


 
 
Administrativa avdelningen 

Felix Grönqvist 

 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

2(2) 

Datum 

2018-12-17  
Referens 

VIMKS 2018/000338109  
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Felix Grönqvist 

Handläggare 
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§ 237 Dnr 2018/000338 109 

Motion om insyn vid beredning för motionärer 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till administrativa 

avdelningen för beredning och framtagande av förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 

Annelie Jakobsson (SD) har lämnat in motion om insyn vid beredning för 

motionärer. Av motionen framgår följande: När en motion bereds har den 

som skrivit motionen ibland inte varken insyn eller yttranderätt i de nämnder 

och styrelser som bereder motionen vilket innebär att motionären inte kan ta 

del av diskussionen/argumenten kring motionen. Det innebär även att 

ledamöterna i de berörda nämnderna inte kan ta del av motionsförfattarens 

åsikter och argument. Om en motionär i Vimmerby kommun får närvaro och 

yttranderätt vid aktuell del av sammanträdet skulle det innebära ett lyft för 

den kommunala demokratin. Det här skulle gynna de partier som idag inte 

sitter med i några nämnder och styrelser. 

 

Sverigedemokraterna yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar att 

närvaro och yttranderätt ska garanteras minst en aktuell person i det berörda 

partiet vid beredning av en motion i kommunens nämnder och styrelser.  

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till administrativa 

avdelningen för beredning och framtagande av förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige beslut 2018-06-16 § 123 Motion om insyn vid 

beredning för motionärer 

 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 61749 

 

Beslutet skickas till 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 
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§ 46 Dnr 2017/000236 109 

Motion - Hyggesfritt skogsbruk i Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen 

Hyggesfritt skogsbruk i Vimmerby kommun besvarad.  

 

Sammanfattning 

Lars Johansson (V) lämnade 2017-04-24 in en motion om hyggesfritt 

skogsbruk i Vimmerby kommun. Han skriver att naturvärdena hos de skogar 

kommunen äger bör vårdas och bevaras. Han föreslår att kommunen 

använder sig av metoden hyggesfritt skogsbruk, även kallat 

kontinuitetsskogsbruk när det gäller aktuella skogar. Lars Johansson 

förklarar att skogen då aldrig slutavverkas, utan att uttaget sker kontinuerligt. 

Denna strategi ger goda ekonomiska effekter, menar Lars, samt förbättrad 

artmångfald, friluftsliv och naturupplevelse. Man kommer också ifrån 

mycket arbete med att plantera, röja och gallra. Lars Johansson föreslår att 

Vimmerby kommun på hela eller delar av sina egna marker inför hyggesfritt 

skogsbruk. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2017-05-23 § 160 motionen till 

Samhällsbyggnadsavdelningen. 

 

Samhällsbyggnadsavdelningen redovisar i sin tjänsteskrivelse 2019-01-28 

det nuvarande arbetet med att bevara naturvärden i kommunens skogar. 

Avdelningen gör följande bedömning. "Då kommunen redan nu utför 

skogsbruket med stort ansvar för att naturvärden och att ett rikt friluftsliv tas 

till vara samt att utförandet sker på ett estetisk tilltalande sätt vid tätortsnära 

åtgärder och där utförs med stor varsamhet med information till närboende. 

Den samlade bedömningen blir att kommunen kan fortsätta utföra sitt 

skogsbruk efter framtagen skogsbruksplan där skogens naturvärden och den 

ekonomiska avkastningen kan samverka."  

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsavdelningen tillika -utskottet föreslår kommunfullmäktige 

att avslå motionen. 
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Lars Johansson (V) yrkar att ks ska anse motionen ska anses besvarad 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att två förslag föreligger, Samhällsbyggnads-

avdelningens förslag att avslå motionen, och Lars Johanssons (V) förslag att 

anse motionen besvarad. Hon ställer dem mot varandra och finner att 

kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionen 

besvarad.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, hyggesfritt skogsbruk 2019-01-28 

Protokollsutdrag 2017-05-23 KSAU § 160  

Motion – Hyggesfritt skogsbruk i Vimmerby kommun, Id 56422 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  
 
Kommunfullmäktige 

 

Motion – Hyggesfritt skogsbruk i Vimmerby kommun 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår Kommunfullmäktige 

Att avslå motionen 

   

Sammanfattning av ärendet 

Motion inlämnad av Lars Johansson (V) angående hyggesfritt skogsbruk. 

Ärendet 

Lars Johansson (V) yrkar i sin motion att Vimmerby kommun på hela eller delar 

av sina marker inför hyggesfritt skogsbruk. 

I begreppet hyggesfritt skogsbruk ofta kallat kontinuitetsskogsbruk ingår en lång 

rad olika metoder som luckhuggning, naturkultur, naturnära skogsskötsel, stamvis 

blädning, volymblädning, överhållen skärm, varsamma gallringar etc. 

 

Bakgrund 

Vimmerby kommun har tagit fram en ny skogsbruksplan dat 2017-11-09 som 

visar en total areal på ca 2400 ha varav den produktiva skogsmarken är 1644 ha. 

Planen är indelad i 13 större skiften och är mycket detaljerad med information om 

varje olikartad biotop inom de olika skiftena, totalt 657 st där de olika åtgärderna 

ibland med alternativ är utförligt beskrivna.  

 

Aktuell situation 

Enligt framtagen skogsbruksplan utförs kommunens skogsbruk enligt skogens 

fördelning på målklasser vilket innebär i % av arealen: 

PG - Produktionsmål med miljöhänsyn, 1428 ha. Innebär att högst 10
%

 av ytorna 

utförs med miljöhänsyn där hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd, buskar och 

särskilt värdefulla biotoper mm lämnas utan åtgärd.. 

 

 

 

PF – Produktionsmål med förstärk miljöhänsyn, 127 ha. Innebär att 10-50
%

 och i 

vissa avdelningar över 50
%

 utförs med förstärkt miljöhänsyn. Här ingår till stor 
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del det tätortsnära skogsbruket där skötseln inriktas mot ett kontinuitets-

skogsbruk (hyggesfritt) som t ex blädning, skärmställning, olika former av 

gallringar och naturvårdshuggningar. 

NS – Naturvårdsmål med skötsel, 47 ha. Höga naturvärden där återkommande 

skötsel för att bibehålla eller återskapa naturvärden utförs t ex på igenväxta 

hagmarker och bestånd av äldre tallskog. 

NO – Naturvårdsmål orört, 42 ha. Höga naturvärden där fri utveckling är 

nödvändig, i de flesta fall vid orörd kärrskog. 

 

Bedömning 

Då kommunen redan nu utför skogsbruket med stort ansvar för att naturvärden 

och att ett rikt friluftsliv tas till vara samt att utförandet sker på ett estetisk 

tilltalande sätt vid tätortsnära åtgärder och där utförs med stor varsamhet med 

information till närboende. Den samlade bedömningen blir att kommunen kan 

fortsätta utföra sitt skogsbruk efter framtagen skogsbruksplan där skogens 

naturvärden och den ekonomiska avkastningen kan samverka. 

Beslutsunderlag 

Motion – Hyggesfritt skogsbruk i Vimmerby kommun inlämnad av Lars 

Johansson (V), Id 56422, 2017-04-24 

Kommunfullmäktiges beslut § 90 2017-04-24 

Tjänsteskrivelse Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-05-16, Id 56774 

Kommunstyrelsen arbetsutskottets beslut § 160 2017-05-23  

 

Beslutet ska skickas till 

Lars Johansson (V) 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ulf Karlsson 

Gatuingenjör  
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 Vimmerby 2019-02-24 
 
Motion om handlingsplan mot tvångsgifte med mera 
 

Många av landets kommuner saknar en handlingsplan kring barn som förs utomlands 

och riskerar att utsättas för hedersbrott eller tvångsgifte, rapporterar Sveriges Radios 

Ekot. 

Enligt en enkät som Ekot gjort fanns 31 bekräftade fall av bortförda barn bland de 

209 av landets 290 kommuner som svarade. Endast en tredjedel av kommunerna har 

en handlingsplan mot den här typen av brott – trots att det är kommunernas ansvar 

att vidta åtgärder om barn riskerar att utsättas. Detta är en utveckling som är 

skrämmande. I takt med att befolkningen växer, riskerar detta att hända även i 

Vimmerby kommun.  

På mötet i BUN i februari kom det fram att kommunen inte har någon 

handlingsplan för hur man ska agera när ett barn inte är närvarande i skolan, utan 

det noteras som en frånvaro. Det är nu mycket viktigt att kommunen snarast 

upprättar en handlingsplan och policy mot tvångsgifte, hedersrelaterat våld samt 

omskärelse på flickor. Vi vet inte om eller i vilken utsträckning detta förekommer i vår 

kommun, men då mörkertalet kan förväntas vara stort, är det nödvändigt att nu 

agera. Ingen kille eller tjej ska någonsin behöva uppleva att föras bort mot sin vilja,, 

varken i Sverige eller i vår kommun. 

 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta 

 

Att Vimmerby kommun snarast möjligt upprättar en handlingsplan mot 

hedersrelaterat våld, tvångsgifte och omskärelse av flickor. 

  

Sverigedemokraterna genom Anneli Jakobsson 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


