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Datum 
2019-05-16 

 

Kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktiges sammanträde 
Tid: Onsdagen den 29 maj 2019 kl. 18:00 

Plats: Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby 

 

 Upprop 

1.  Val av protokolljusterare 

 
Informationsärenden 

2.  Meddelanden 2019 till Kommunfullmäktige 

3.  Ledamöternas frågestund i fullmäktige 2019 

4.  Utvecklingsavdelningens återredovisning till fullmäktige 2019 – Talartid: 15 minuter 
 

Ärenden för avgörande 

5.  Fråga om ansvarsfrihet för Vimmerby kommun år 2018 

Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige godkänner revisorernas berättelse. 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för samtliga styrelser och nämnder för år 2018. 

6.  Styrdokument: Riktlinjer och taxor för skyltning och affischering, uteservering, marknad, 

torghandel och försäljning, evenemang och andra markupplåtelser 

Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige inför en maxtaxa på 1 500 kr/dygn för evenemang som är direkt/indirekt 
kopplade till kommersiellt syfte/marknadsföring. 
Beslutet är ett tillägg till befintligt beslut avseende dokumentet Riktlinjer och taxor (Dnr 2018/000150 
och Id 60020) för skyltning och affischering, uteservering, marknad, torghandel och försäljning, 
evenemang och andra markupplåtelser. 

7.  Sotnings- och brandskyddskontrolltaxa 2019 

Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige räknar upp Vimmerby kommuns sotnings- och brandskyddskontrolltaxa med 
2,19 % från och med den 2019-07-01. 

8.  Revidering avtal och reglemente för hjälpmedelsnämnden  

Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige godkänner avtal och reglemente för hjälpmedelsnämnden. 
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9.  Omfördelning av Marie Nicholsons (M) uppdrag i samband med föräldraledighet 

Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige utser Niklas Gustafsson (M) till följande uppdrag (68 % tjänstgöring) under 
perioden 2019-08-12 – 2020-03-13, i samband med Marie Nicholsons (M) föräldraledighet. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kultur- och fritidsutskottet 
Vimmerby kommun Förvaltnings AB 
Kommunalförbundet ITSAM direktion 
Landsbygdsrådet 
Fil Dr Erik Wahlbergs stipendiefond 
Stiftelsen Grundskolans Samfond 
Tillgänglighetsrådet 
Föreningen Energikontor Sydost 
Styrgruppen för sjön Yxern 

1:e vice ordförande 
1:e vice ordförande 
Ersättare 
Vice ordförande 
Ersättare 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ersättare 
Ersättare 
Representant 

 

Kommunfullmäktige utser Kjell Alexandersson (M) som 1e vice ordförande i Barn- och 
utbildningsnämnden (12 % tjänstgöring) under samma period. 

10.  Detaljplan för antagande Nybbleområdet del av Vimmerby 3:3. Del 1 och 2 

Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige antar detaljplaner för del av Vimmerby 3:3 Nybble del 1 samt del 2. 

11.  Motion om förenklad skolskjuts 

Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Motivering: 
Det är inte möjligt att tillämpa olika avståndsregler utifrån på vilket sätt skolskjutsarna anordnas. 

Reservationer: 
Lars Johansson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

12.  Motion om lokalt tiggeriförbud i Vimmerby  

Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Motivering: 
Demokratiberedningen anser att enskildas passiva insamling av pengar inte utgör en så stor olägenhet 
för kommunmedborgarna att kommunen behöver reglera det i de lokala föreskrifterna. 

Reservationer: 
Emil Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ärenden för beredning 

13.  Medborgarförslag om att bygga en lekpark i Rumskulla 

14.  Medborgarförslag om cykelbana mellan Vimmerby och Storebro 



 
  Sida 

3(3) 
 

 

15.  Medborgarförslag om att arbetskläderna som personalen inom vården bör tillverkas av 

miljövänligt material 

16.  Inkomna handlingar 

 
 

Handlingarna finns tillgängliga på kommunens webbplats www.vimmerby.se under 
"Kommun och politik". 
 
Protokollet justeras den 10 juni på administrativa avdelningen, stadshuset, Vimmerby.  
 
 
OBS! Nästa sammanträde infaller den 17 juni kl 15.00. 

 
 
 
Vimmerby den 17 maj 2019 
 
 
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 Jenny Andersson: 0492-76 90 06 

mailto:kommun@vimmerby.se
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§ 166 Dnr 2019/000130 007 

Revisionsrapport Granskning av kommunens fysiska 
planering 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. godkänna återredovisningen 

2. till första punkten i återredovisningen till revisorerna (om bostadsför-
sörjningsprogram) lägga till texten: ”Riktlinjer för kommunens lång-
siktiga boendeberedskap ska antas av fullmäktige för varje mandat-
period och kvantitativa mål samt etappmål behöver finnas med i 
kommande riktlinjer för bostadsförsörjning.”  

 
Sammanfattning 
Kommunens revisorer har anlitat PwC för en granskning av kommunens 
fysiska planering. PwC har lämnat sin rapport. 

PwC skriver att ”Den sammanvägda bedömningen efter genomförd 
granskning är att kommunen säkerställer att processen för fysisk planering 
till viss del bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.” 

Därpå meddelar PwC förslag på fem förbättringsområden. 

Samhällsbyggnadsavdelningen lämnar i sin återredovisning sina 
kommentarer till PwC:s påpekanden.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-23 § 89 

Återredovisning Granskning av kommunens fysiska planering 

Revisionsrapport: Granskning av kommunens fysiska planering 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Revisorerna  
___________________   



 
 
Samhällsbyggnadsavdelningen 

Kommunstyrelseförvaltningen 

MH 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
1(2) 

Datum 

2019-04-17  
Referens 

2019/130/007 
 Id 

65812  
 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

 

Revisionsrapport Granskning av kommunens 
fysiska planering 

Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar  

 

Att  godkänna återredovisningen  

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer har anlitat PWC för en granskning av 
kommunens fysiska planering. PWC har lämnat sin rapport.   

Ärendet 
PWC skriver att ”Den sammanvägda bedömningen efter genomförd 
granskning är att kommunen säkerställer att processen för fysisk 
planering till viss del bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.” 

 
Efter genomgång av granskningsrapporten och av sammanfattningen 
gjord av kommunens revisorer kan följande redogörelse ges. 
 

 Bostadsförsörjningsprogrammet kompletteras med kvantitativa 

bostadspolitiska mål samt etappmål för att bättre kunna följa upp 

bostadsbyggandet så att utvecklingen går åt rätt håll.  

 Det är ett politiskt ställningstagande som kräver ett 

strategiskt beslut.  

 

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

kring vilka grunder beslut om försäljningar baseras på.  

 Det finns med på mark och exploatering (MEX) ”att göra 

lista” och är planerat att genomföras under 2020 

 



 

 

 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.  

 Arbetet för att ta fram strategiskt dokument som reglerar 

markanvisnings- och exploateringsavtal pågår och 

kommer att lyftas till politiskt antagande under hösten 

2019.  

 

 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.  

 Det finns inget styrdokument för markförvärv framtaget 

men behovet finns. Det behövs ett uppdrag till 

samhällsbyggnad för att ta fram det. Med kommunens 

befintliga resurser kan ett styrstyrdokument tas fram 

2021 

 

 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.  

 Det har inte förekommit några fall i Vimmerby, behovet 
är osäkert. För infrastruktur projekt, gator, vägar mm 
och andra investeringsprojekt görs granskningen i 
samband med upphandling av entreprenör 

 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen  

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 
 
 
 
Miklós Hatházi  
Samhällsbyggnadschef 
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§ 167 Dnr 2019/000131 007 

Revisionsrapport Granskning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet avseende riskbedömningar och 
handlingsplaner  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner återredovisningen.  
 
Sammanfattning 
Kommunens revisorer har anlitat PwC för en granskning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet avseende riskbedömningar och handlingsplaner. 
PwC sammanfattar sin granskning så här: "Granskningen har avgränsats till 
att omfatta kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildnings-
nämnden. Sammanfattningsvis bedömer vi att kommunstyrelsen, social-
nämnden och barn- och utbildningsnämnden i allt väsentligt säkerställer att 
det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs ändamålsenligt avseende risk-
bedömningar, handlingsplaner, rapportering av incidenter och uppföljning." 
Därpå meddelar PwC åtta rekommendationer. HR-avdelningen lämnar i sin 
återredovisning sina kommentarer till dessa rekommendationer.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-23 § 90 

Svar på revisionsrapport från PwC gällande granskning av SAM 

Revisionsrapport: Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 
avseende riskbedömningar och handlingsplaner 
 
Beslutet skickas till 
HR-avdelningen 
Revisorerna  
 

___________________   



Marie Halldén  2019-04-17 
HR-chef 
Vimmerby kommun 

Återrapportering av åtgärder med anledning av PwC:s granskning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet avseende riskbedömningar och handlingsplaner.  
 
PwC:s rekommendation 

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.  

Åtgärd/er 

Vi har påbörjat arbetet med en översyn av alla våra styrdokument, riktlinjer och dokumentation 
gällande vårt systematiska arbetsmiljöarbete där översyn av dokument och information på 
intranätet ingår.  Översynen beräknas vara klart under 2019.  
 
PwC:s rekommendation 

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.  

Åtgärd/er 

Arbetet att revidera blankettmallen för riskbedömning har påbörjats och pågår under 2019 inom 
ramen för vår översyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
PwC:s rekommendation 

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.  

Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet  

Åtgärd/er 

Arbetet pågår att se över rutinen och dokumenthanteringen för riskbedömningar och 
handlingsplaner samt även diarieföring under 2019 inom ramen för vår översyn av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
PwC:s rekommendation 

Vi rekommenderar socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden att genomföra 
uppföljningar inom ramen för den interna kontrollen av att riskbedömningar dokumenteras.  

Åtgärd/er 

Rutinen för att uppföljningar av riskbedömningar dokument kommer att ses över under 2019. 
 

PwC:s rekommendation 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att även komplettera gällande kommunövergripande rutin 
för riskbedömning med information om hur uppföljningar av handlingsplaner ska dokumenteras.  

Åtgärd/er 

Arbetet är påbörjat på Kommunstyrelsen och pågår under 2019 inom ramen för vår översyn av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 



Marie Halldén  2019-04-17 
HR-chef 
Vimmerby kommun 

PwC:s rekommendation 

Vi rekommenderar socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden att göra uppföljningar inom 
ramen för den interna kontrollen av att handlingsplaner följs upp.  

Åtgärd/er 

Arbetet med uppföljning är påbörjat och pågår under 2019 inom ramen för vår översyn av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 
 

PwC:s rekommendation 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att komplettera rutinen avseende årlig uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet med hur återrapportering och uppföljning till styrelse och 
nämnder ska ske.  

Åtgärd/er 

Arbetet är påbörjat med framtagandet av rutin. Arbetet pågår under 2019 inom ramen för vår 
översyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
 

PwC:s rekommendation 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att initiera att även fullmäktige ges möjlighet att ta ställning 
till resultatet av de årliga uppföljningarna av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Åtgärd/er 

Arbete med förslag till rutin är påbörjat och pågår under 2019 inom ramen för vår översyn av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 
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§ 168 Dnr 2019/000132 007 

Revisionsrapport Granskning av kommunens 
internationella arbete 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger utvecklingsavdelningen i uppdrag att inkludera 
frågeställningar i revisionsrapporten i utvecklingsavdelningens pågående 
uppdrag för att säkerställa att det internationella arbetet bedrivs ändamåls-
enligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.  
 

Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vimmerby kommun har PwC 
granskat Vimmerby kommuns internationella arbete. Granskningen syftar till 
att besvara följande revisionsfråga: Säkerställer kommunstyrelsen att det 
internationella arbetet bedrivs ändamålsenligt och på ett ekonomiskt 
tillfredsställande sätt? 
Den revisionella bedömningen är att kommunstyrelsen inte säkerställer att 
det internationella arbetet bedrivs ändamålsenligt och på ett ekonomiskt 
tillfredsställande sätt. Det brister delvis när det gäller organisation, riktlinjer, 
ledning och samordning samt ekonomisk uppföljning. 
Utvecklingsavdelningen tog 2018-11-01 över ansvaret för Vimmerby 
kommuns internationella arbete på tjänstemannanivå från den administrativa 
avdelningen. I det uppdraget ingick bland annat att uppdatera strategin för 
Vimmerby kommuns internationella kontakter med SLUS:en som grund och 
att arbeta fram en tydlig struktur för ledning, styrning, mål och uppdrag 
utifrån strategin. För att förbättra kommunikationen kring Vimmerby 
kommuns internationella arbete ska utvecklingsavdelningen även ta fram en 
kommunikationsplan. 
I och med ovan nämnda revision föreslår utvecklingsavdelningen att man i 
uppdraget, i dialog med kommunstyrelsen, även säkerställer de områden som 
kontrollmålen i revisionsrapporten pekar på i följande frågeställningar: 

 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? 
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 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? 

 Sker det en ekonomisk uppföljning av det internationella arbetet? 

 Genomförs utvärderingar av resultatet av det internationella arbetet?  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-23 § 91 

Tjänsteskrivelse - Svar på Revisionsrapport ”Granskning av Vimmerby 
kommuns internationella arbete” 

Revisionsrapport: Granskning av kommunens internationella arbete 

 
Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Revisorerna  
 

___________________ 

 



 
 
Utvecklingsavdelningen 

CÖ 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
1(2) 

Datum 

2019-03-01  
Referens 
2019/000132 

 Id 
65006  
 

 
 Kommunstyrelsen 

 

 

 
 

Svar - Revisionsrapport ”Granskning av Vimmerby 
kommuns internationella arbete” 

Förslag till beslut 
Utvecklingsavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta att ge 
utvecklingsavdelningen i uppdrag 

att inkludera frågeställningar i revisionsrapporten i 
utvecklingsavdelningens pågående uppdrag för att 
säkerställa att det internationella arbetet bedrivs 
ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande 
sätt   

Ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vimmerby kommun 
har PwC granskat Vimmerby kommuns internationella arbete. 
Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga: 

 Säkerställer kommunstyrelsen att det internationella arbetet 
bedrivs ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande 
sätt? 

Den revisionella bedömningen är att kommunstyrelsen inte säker-
ställer att det internationella arbetet bedrivs ändamålsenligt och på ett 
ekonomiskt tillfredsställande sätt. Det brister delvis när det gäller 
organisation, riktlinjer, ledning och samordning samt ekonomisk 
uppföljning. 

Utvecklingsavdelningen tog 2018-11-01 över ansvaret för Vimmerby 
kommuns internationella arbete på tjänstemannanivå från den 
administrativa avdelningen. I det uppdraget ingick bland annat att 
uppdatera strategin för Vimmerby kommuns internationella kontakter 
med SLUSEN som grund, arbeta fram en tydlig struktur för ledning, 
styrning, mål och uppdrag utifrån strategin. För att förbättra 
kommunikationen kring Vimmerby kommuns internationella arbete 
ska utvecklingsavdelningen även ta fram en kommunikationsplan. 
 
I och med ovan nämnda revision föreslår utvecklingsavdelningen att 
man i uppdraget i dialog med kommunstyrelsen även säkerställer de 



områden som kontrollmålen i revisionsrapporten pekar på i följande 
frågeställningar: 

 

 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? 

 

 Sker det en ekonomisk uppföljning av det internationella 
arbetet? 
 

 Genomförs utvärderingar av resultatet av det internationella 
arbetet? 

 

 

Beslutsunderlag 
                   Revisionsrapport Granskning av kommunens internationella arbete  
                   dnr 2019/000132, Id 64619   

Beslutet ska skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
PwC 
Vimmerby kommuns revisor Ulf Svensson 

 

Carina Östh 
Näringslivsstrateg  
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 2019-05-15 

 

Kommunstyrelseförvaltningen 

J A 
Kommunstyrelse 
Nämnder och utskott 
Revisorer 
Sekreterare 

 
 
 
 
 
Vimmerby kommuns revisorers åtkomst till sammanträdeshandlingar 
 
 
Sakfrågan 
Kommuns revisorer har uttryckt önskemål att i dokument- och ärendehanterings-
systemet Ciceron få del av den första kallelsen till kommunstyrelse, nämnder och 
utskott, med alla handlingar. Då ärendena i detta skede inte är avgjorda, är handlingarna 
att betrakta som arbetsmaterial. 
 
 
Inhämtade uppgifter 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) svarade den 5 april 2019 att revisorerna har 
rätt att när som helst inventera de tillgångar som nämnderna eller fullmäktige-
beredningarna har hand om och ta del av de räkenskaper och andra handlingar som 
berör deras verksamhet (enligt 12 kap 9 § KL). Revisorerna har därför rätt att få tillgång 
till det material de efterfrågar, då även de handlingar som skickas till nämnden inför 
sammanträde även om handlingarna inte ännu är upprättade.  
 
 
Undantag gäller ärenden som utgör myndighetsutövning mot enskilda, eftersom sådana 

ärenden, med vissa undantag inte omfattas av revisorernas uppdrag. De ärenden som 

utgör myndighetsutövning mot enskild som omfattas av fullmäktiges revisorers uppdrag 

är (12 kap 3 § KL) 

- handläggningen av sådana ärenden har vållat kommunen ekonomisk förlust, 

- granskningen som gäller hur nämnderna verkställer egna gynnande beslut enligt 

lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och 

socialtjänstlagen (2001:453), 

- granskningen som gäller hur nämnderna verkställer avgöranden av allmänna 

förvaltningsdomstolar, eller 

- granskningen som sker från allmänna synpunkter. 

 
 
 
  



   

  2 (2) 
 
Bedömning och ställningstagande 
Revisorerna ska utifrån sitt uppdrag kunna granska verksamheten i nutid. De behöver 
därför tillgång till handlingar även innan sammanträdena. Revisorerna påminns om det 
ansvar som följer med hanteringen av arbetsmaterial. 
 
Detta ställningstagande berör inte miljö- och byggnadsnämnden och -förvaltningen, då 
deras huvudman är Hultsfreds kommun. Där är det i stället Hultsfreds regelverk som 
styr. 
 
 
 
Vimmerby den  2019 
 
 
Leif Larsson 
Kommunfullmäktiges ordförande 







 
 
 
 

Vimmerby 22/5 2019 
 
Fråga till Ingela Nilsson Nachtweij om Krönsmon 
 
Hur går det med Krönsmon.? Har det blivit någon förändring sedan skylten kom upp med 
intressenter? 
 
Sverigedemokraterna Anneli Jakobsson 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

KOMMUNSTYRELSEN ÅTERREDOVISNING 2019 
 

Utvecklingsavdelningen 



Uppdrag om  
▪ KF §   Dnr  2019/000160  

▪ Ärendemening – Nya bryggor Nossen 

 

▪ Genomförande – vad har hänt? 

▪ Ärendet är verkställt 

 

 



Uppdrag om  
▪ KF §   Dnr  2018/000187  

▪ Ärendemening – Allas Vimmerby 

 

▪ Genomförande – vad har hänt? 

▪ Pågående 

▪ Ärendet arbetas med enligt plan – Utvecklingsgrupperna i de 10 
tätorterna är igång med sitt arbete 

 

 



Uppdrag om  
▪ KF §   Dnr  2019/000132 

▪ Ärendemening – Revisionsrapport Granskning av 
kommunens internationella arbete 

 

▪ Genomförande – vad har hänt? 

▪ Pågående 

▪ Ärendet arbetas med enligt Utvecklingsavdelningens plan  

 

 



Uppdrag om  
▪ KF §   Dnr  2018/000298 

▪ Ärendemening – Motion – förbättra dialogen med 
företagarna 

 

▪ Genomförande – vad har hänt 

▪ Pågående 

▪ Ärendet arbetas med enligt Utvecklingsavdelningens plan i 
samråd med politiken – kontinuerliga företagsbesök tjänstemän 
och politiker  

 

 



 
Viktiga frågor Utvecklingsavdelningen 

▪ Perspektiv – Ekonomi  
▪ 2017 + 2018 redovisar Utvecklingsavdelningen en ekonomi i 

balans med budget 

▪ 2019 års prioriterade område avseende ekonomi, är en budget i 
balans mot utfall även detta år 

 

 

 



 
Viktiga frågor Utvecklingsavdelningen   

▪ Perspektiv – Verksamhet/medarbetare 

 
▪ Vi fortsätter att utveckla medarbetarna genom bl a utbildning 

samt ledarskapsfrågor 

▪ Vi strävar efter att utveckla och effektivisera/digitalisera våra 
verksamheter, exempel på det är det pågående arbetet med 
bidragsutredningen och dess implementation 

 

 



 
Viktiga frågor Utvecklingsavdelningen  
▪ Perspektiv – Brukare/invånare/kunder 

 
▪ Utvecklingsavdelningens intention är att förbättra Vimmerby 

kommuns resultat avseende SNR (Svenskt Näringslivs 
Ranking), det gör vi bl a genom regelbundna företagsbesök där 
politiker och tjänstemän tillsammans besöker Vimmerby 
kommuns näringsliv  

 

 



 
Viktiga frågor Utvecklingsavdelningen  
▪ Perspektiv – Utveckling 

 
▪ Via Allas Vimmerby arbetar utvecklingsavdelningen tätt 

tillsammans med de 10 tätorternas utvecklingsgrupper inom 
Vimmerby kommun. De prioriterade områdena från varje 
utvecklingsgrupp kan därefter sammanställas och se om flera 
utvecklingsgrupper i de 10 tätorterna har liknande 
frågeställningar – så att vi därigenom kan kroka arm och 
samverka för att driva dessa frågor framåt  
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1. Sammanfattning  

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens års-

redovisning för år 2018. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2018.  

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning 

av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed 

samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Med utgångspunkt från 

ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning: 

 Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan-

siering och ekonomiska ställning? 

 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Det finns inga 

underskott att återställa från tidigare år.  

Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag 

om kommunal redovisning och god redovisningssed. 

 

 Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god 

ekonomisk hushållning?  

 

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hus-

hållning i det finansiella perspektivet. Av de finansiella målen för år 2018 är samtliga upp-

fyllda.  

Vi noterar att målet att resultatet ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag upp-

nås tack vare ett positivt finansnetto. En förutsättning för att kommunen ska ha en god 

ekonomisk hushållning i framtiden är att nämnderna håller sig inom tilldelad budgetram. 

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall endast 

delvis är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Av de verksam-

hetsmässiga målen för år 2018 är 43 % uppfyllda. Vi bedömer att måluppfyllelsen för 

verksamhetsmålen som svag. 

I viss utsträckning finns beskrivningar av vilka åtgärder som vidtas för att förbättra 

måluppfyllelsen. 

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upprät-

tade enligt god redovisningssed.  
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2. Inledning 
I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner och lands-

ting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala 

redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar 

av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.  

Revisionsobjekt är styrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens 

upprättande. 

2.1. Syfte och revisionsfrågor 
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen 

för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kom-

munal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (kap 12) 

avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 

mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom 

ramen för upprättandet av revisionsberättelsen. 

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande 

revisionsfrågor: 

 Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan-

siering och ekonomiska ställning? 

 Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god 

ekonomisk hushållning?  

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

 förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning) 

 resultaträkning 

 kassaflödesanalys 

 balansräkning 

 sammanställd redovisning 

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.  

Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av 

balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekono-

misk hushållning som fullmäktige beslutat om. Granskning av resultatsammanställning 

för VA-verksamheten och renhållningsverksamheten omfattas inte av denna granskning. 

Nämndernas rapportering till fullmäktige har granskats såsom den presenteras i årsredo-

visningen. 



Granskning av årsredovisning 
 

April 2019     4 av 10 
Vimmerby kommun 
PwC 

 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det inne-

bär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för 

att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande 

bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar 

resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt 

beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den 

information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte 

varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma. 

Vårt uppdrag omfattar inte en granskning och prövning om den interna kontrollen som 

görs inom nämnderna är tillräcklig. 

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med kommunens 

ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i 

SKYREV:s utkast ”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting”. Väg-

ledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). Som framgår av vägled-

ningen kan implementeringen ske successivt varför tillämpliga ISA helt eller delvis har 

följts beroende på om vägledningen har beaktas i årets revisionsplan.  Granskningen har 

skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i 

förekommande fall registeranalys. 

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som presen-

terades 2019-03-20. Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen 2019-04-09 och full-

mäktige behandlar årsredovisningen 2019-04-29. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningsansvarig. 

2.2. Revisionskriterier 
Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer: 

 Kommunallagen (KL) 

 Lag om kommunal redovisning (KRL) 

 Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) 

 Fullmäktiges beslutade mål om god ekonomisk hushållning 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Verksamhetens utfall, finansiering och ekono-
miska ställning 

3.1.1. Iakttagelser 

Utveckling av kommunens verksamhet 

I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under och delvis 

efter räkenskapsåret. Redovisningen sker både inom ramen för den finansiella analysen 

samt i nämndernas verksamhetsberättelser. 

Av årsredovisningen framgår i tillräcklig omfattning den förväntade utvecklingen inom 

olika verksamheter. I nämndernas verksamhetsberättelser redovisas på ett tydligt sätt 

väsentliga händelser som inträffat under och delvis efter räkenskapsåret, samt den för-

väntade utvecklingen inom olika verksamheter. I den finansiella analysen beskrivs att 

några av Vimmerby kommuns stora utmaningar framöver är att minska verksamheternas 

nettokostnader med ökad, eller bibehållen, kvalitet samt rekrytera duktiga medarbetare 

och ställa om till den digitala eran. 

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas, det vill säga frånvaron specifi-

ceras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelad. Sjukfrånvaron 

har under år 2018 ökat från 6,59 % till 6,89 % I övrigt lämnar den personalekonomiska 

redovisningen uppgifter om personalen i form av tabeller och övrig information. 

Förvaltningsberättelsen innehåller även information om andra förhållanden som har be-

tydelse för styrning och uppföljning av verksamheten. Ekonomiska nyckeltal redovisas 

inom ramen av den finansiella analysen. Olika typer av nyckeltal från respektive verksam-

hetsområde redovisas för att bedöma om verksamhetsmålen uppfylls.  

Gemensam förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen omfattar en beskrivning av den samlade kommunala verk-

samhetens organisation och särskilda upplysningar om ekonomi och verksamhet i kon-

cernföretagen i enlighet med RKR 8.2. 

Investeringsredovisning 

Årets investeringar redovisas samlat i årsredovisningen. Investeringarna uppgår till 

39,2 mnkr (2017: 25,0 mnkr) jämfört med budgeten som uppgår till 56,2 mnkr (2017: 

34,2 mnkr). Avvikelsen mot investeringsbudgeten har kommenteras i förvaltningsberät-

telsen (kommunstyrelseförvaltningens avsnitt). 

Överensstämmelse med övriga delar i årsredovisningen finns. 

Driftredovisning 

Utfallet av kommunens driftverksamhet redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Upp-

lysningar om orsaker till nämndernas budgetavvikelser lämnas i nämndernas verksam-

hetsberättelser. Överensstämmelse med övriga delar i årsredovisningen finns. 
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Nämnderna överskrider totalt tilldelad budget med 8,6 mnkr.  

Kommunstyrelseförvaltningen, centralt, visar ett överskott med 5,0 mnkr vilket främst 

beror på att inte hela det budgeterade centrala löneanslaget fördelats ut till nämnderna 

samt att kostnaderna för projektet rehabilitering inte nått upp till budget. Samhällsbygg-

nadsavdelningens nettokostnader är 1,5 mnkr högre än budget vilket avser mark- och ex-

ploateringsverksamheten där kostnaderna för detaljplaner överskridit budget.  

Barn- och utbildningsnämnden har dragit över tilldelad budget med 14,4 mnkr. Ökade 

nettokostnader beror främst på volymökningar inom grundskola, fritidshem och grund-

vux. 

Inom socialnämnden visar individ- och familjeomsorgen ett överskott med 18,5 mnkr på 

grund av ersättning från Migrationsverket för flyktingmottagandet. Övriga verksamheter 

visar underskott: äldreomsorgen -1,3 mnkr, omsorgen om funktionshindrade -12,0 mnkr 

samt hälso- och sjukvården -3,0 mnkr. Totalt redovisar socialnämnden en budgetavvi-

kelse med 0,9 mnkr. 

Finansförvaltningen visar ett överskott jämfört med budget med 17,9 mnkr, vilket främst 

beror på låga räntor på lån och god avkastning på placerade medel inom KLP.1 

Balanskravsresultat 

Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning i enlighet med KRL. Årets 

balanskravsresultat uppgår till 9,4 mnkr efter avräkning av realisationsvinster och förlus-

ter samt avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) med 15,1 mnkr. Det finns inga 

avsättningar till RUR från tidigare år. 

Utvärdering av ekonomisk ställning 

I förvaltningsberättelsen återfinns en utvärdering av kommunens ekonomiska ställning 

vad gäller resultat, investeringar, skatt, soliditet samt skulder. Den ekonomiska ställning-

en analyseras med hjälp av diagram där kommunen jämför sig med kommuner i Kalmar 

län samt riket.  

Skatteintäkter och statsbidrag har ökat med 3,5 % jämfört med år 2017 medan verksam-

hetens nettokostnader ökat med 0,9 %. Verksamhetens nettokostnader i relation till skat-

teintäkter och statsbidrag uppgick till 98,5 % av skatteintäkter och statsbidrag. Finansnet-

tot är positivt med 13,6 mnkr, vilket bidrar till att årets resultat utgör 2,9 % av skatteintäk-

ter och statsbidrag. 

I årsredovisningen beskrivs att verksamhetens nettokostnader inte bör öka mer än skat-

teintäkter och statsbidrag för att bibehålla en ekonomisk stabilitet. Långsiktigt bör netto-

kostnadsandelen vara högst 98 % eller motsvarande beroende på finansiell situation och 

konsolideringsbehov.  

3.1.2. Revisionell bedömning 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

                                                             
1 Kalmar läns Pensionskapitalförvaltningsbolag 
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Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Det finns inga 

underskott att återställa från tidigare år.  

Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag 

om kommunal redovisning och god redovisningssed. 

3.2. God ekonomisk hushållning 
3.2.1. Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god ekono-

misk hushållning som fastställts i budget 2018: 

 

Finansiella mål 

 

Utfall 2018 

Måluppfyllelse, kom-

munstyrelsens bedöm-

ning 

Resultatet ska uppgå till 

minst 2 procent av skatter 

och generella statsbidrag 

Resultatet för 2018 uppgår 

till 27,5 mnkr (målnivå: 18,7 

mnkr). 

 

Målet är uppfyllt. 

Låneskulden ska årligen 

minskas via amortering 

motsvarande skattehöj-

ningen 2016. 

Amortering har skett med 

50 mnkr (målnivå: 16 

mnkr). 

 

Målet är uppfyllt. 

Investeringarna ska finan-

sieras till 100 procent av 

skattemedel. 

Självfinansieringsgraden 

uppgår till 173 %. 

 

Målet är uppfyllt. 

 

Av redovisningen framgår att samtliga finansiella mål uppfylls.  

Mål för verksamheten 

Utifrån det kommunövergripande styrkortet har kommunstyrelsen och nämnderna tagit 

fram nämndsmål med målnivåer för år 2018. Till målen finns nyckeltal/indikatorer och 

aktiviteter kopplade.  

I årsredovisningen följs nämndsmålen, nyckeltalen och aktiviteterna upp. Måluppfyllelsen 

visas enligt följande: 

Grönt – målet är uppfyllt 

Gult – nära målet 

Rött – målet är inte uppfyllt 

Vitt – uppgift saknas eller kan inte bedömas 
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Nämnd/förvaltning 

 

Uppfyllt 

 

Nära 

målet 

 

Inte 

uppfyllt 

 

Uppgift 

saknas 

 

Totalt 

Kommunstyrelsen 2 1  1 4 

Samhällsbyggnad 1 1 3 1 6 

Barn- och utbildnings- 

nämnden 

2 1 1 1 5 

Socialnämnden 2 2   4 

Miljö- och byggnads- 

nämnden 

5 1 2  8 

Överförmyndare i  

samverkan 

3 3 2  8 

Summa 15 9 8 3 35 

I procent 43 % 26 % 23 % 8 % 100 % 

 

Uppföljningen visar att 15 mål bedöms som uppfyllda, 9 mål bedöms vara nära målet, 8 

mål bedöms som ej uppfyllda. För tre av målen saknas uppgift. 

3.2.2. Revisionell bedömning 

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hus-

hållning i det finansiella perspektivet. Av de finansiella målen för år 2018 är samtliga upp-

fyllda.  

Vi noterar att målet att resultatet ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag upp-

nås tack vare ett positivt finansnetto. En förutsättning för att kommunen ska ha en god 

ekonomisk hushållning i framtiden är att nämnderna håller sig inom tilldelad budgetram. 

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall endast 

delvis är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Av de verksam-

hetsmässiga målen för år 2018 är 43 % uppfyllda. Vi bedömer att måluppfyllelsen för 

verksamhetsmålen som svag. 

I viss utsträckning finns beskrivningar av vilka åtgärder som vidtas för att förbättra 

måluppfyllelsen. 

3.3. Rättvisande räkenskaper 
3.3.1. Iakttagelser 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 och omfattar tillräckliga noter. 

Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt samtliga kommunens intäkter och kostnader 

för året samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Jämförelse med 

föregående år lämnas för varje post i resultaträkningen. 

Årets resultat är positivt och uppgår till 27,5 mnkr (2017: 8,0 mnkr). Resultat medför en 

positiv avvikelse mot budget med 9,3 mnkr. I den finansiella analysen i förvaltningsberät-

telsen redogörs för budgetavvikelserna på en övergripande nivå. 
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I jämförelse med föregående år har verksamhetens intäkter minskat med 2,2 mnkr på 

grund av lägre bidrag och ersättningar från Migrationsverket samtidigt som bidraget för 

extratjänster ökat. Verksamhetens kostnader har ökat med 30,4 mnkr jämfört med före-

gående år till följd ökning av årsarbetare med 19 samt ordinarie lönerevision. Kostnader-

na för externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen har ökat. Avskrivningarna 

har minskat med 24,1 mnkr på grund av att investeringen i fiber skrivits ned med 23,1 

mnkr föregående år.  

Resultaträkning, tkr Utfall 

2018 

Utfall 

2017 

Avvikelse Budget 

2018 

Verksamhetens intäkter 201,5 203,7 -2,2 262,9 

Verksamhetens kostnader -1 090,4 -1 060,0 -30,4 -1 160,0 

Avskrivningar -31,1 -55,2 24,1 -31,4 

Verksamhetens nettokostnader -920,0 -911,5 -8,5 -928,5 

Skatteintäkter 696,3 684,2 12,1 708,6 

Generella statsbidrag och utjämning 237,6 218,4 19,2 224,8 

Finansiella intäkter 27,3 24,4 2,9 24,0 

Finansiella kostnader -13,7 -7,5 -6,2 -10,7 

Årets resultat 27,5 8,0 19,5 18,2 

 

Balansräkning 

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. 

Balansräkningen redovisar i allt väsentligt kommunens tillgångar, avsättningar och skul-

der per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt periodise-

rade samt har värderats enligt principerna i KRL. Följande poster kommenteras: 

 Kommunen leasar fordon som används i verksamheterna. Vi bedömer att en ge-

nomgång bör göras av avtalen för att avgöra om de ska klassificeras som finansiell 

leasing i enlighet med RKR 13.2. 

 Vi bedömer att kommunen behöver göra en genomgång av sina hyresavtal för att 

avgöra om de ska klassificeras som finansiella leasing eller ej uppsägningsbar op-

erationell leasing i enlighet med RKR 13.2. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar tillräck-

liga noter. Överensstämmelse med övriga delar av årsredovisningen finns. 

Sammanställda räkenskaper  

De sammanställda räkenskaperna är uppställda jämte kommunens räkenskaper och om-

fattar motsvarande noter. Uppställningen följer god redovisningssed. 

Konsolideringen innefattar samtliga de företag som enligt kraven i RKR:s rekommendat-

ion 8.2 Sammanställd redovisning ska ingå. Eliminering av koncerninterna poster har i 

allt väsentligt utförts. 
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Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper 

Årsredovisningen lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för tillämpade re-

dovisningsprinciper i tillräcklig omfattning. 

3.3.2. Revisionell bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upprät-

tade enligt god redovisningssed.  

 

2018-04-13   

Caroline Liljebjörn   

Caroline Liljebjörn 
Uppdragsledare/Projektledare 
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 38/2019  

Årsredovisning 2018 - Beslut om ansvarsfrihet 
för miljö- och byggnadsnämnden, Hultsfreds 
del

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för sin del bevilja ansvarsfrihet för miljö- 
och byggnadsnämnden för verksamhetsåret 2018.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att besluta om godkännande av årsredovisningen 
för 2018 samt besluta om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser.

Ärendebeskrivning
I revisionsberättelsen daterad 2019-03-12, tillstyrker revisionen att 
ansvarsfrihet kan beviljas för styrelse och nämnder.

Årsredovisningen föredrogs vid kommunfullmäktiges sammanträde av 
ekonomichef Henric Svensson.

Hultsfreds kommun har sedan 2014-04-01 gemensam miljö- och 
byggnadsnämnd med Vimmerby kommun.

Jäv
Med anledning av jäv deltar inte följande i ärendets handläggning eller 
beslut:

Lennart Davidsson, KD, Ulf Larsson, C, Konny Bogren, S, Johan 
Svensson, M, och Lennart Odengrund, C.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 43/2019
Kommunstyrelsen § 17/2019

Skickas till
Ekonomikontoret
Revisionen
Miljö- och byggnadsnämnden
Vimmerby kommun



Årsredovisning 2018 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer 
ett underlag för sin bedömning av om årsredovisningen 
är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovis-
ningssed samt om resultatet är förenligt med de mål 
kommunfullmäktige beslutat. 



 Lämnar årsredovisningen upplysning om verksam-
hetens utfall, verksamhetens finansiering och eko-
nomiska ställning?  

  
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för 

utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering 
och den ekonomiska ställningen.   

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en 
ekonomi i balans. Det finns inga underskott att återställa 
från tidigare år.   

Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den 
information som ska ingå enligt lag om kommunal 
redovisning och god redovisningssed.  

  



 Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål 
 fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning?   
  
Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål  
för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet.  
Av de finansiella målen för år 2018 är samtliga uppfyllda.   
Vi noterar att målet att resultatet ska uppgå till minst 2 % av 
skatter och statsbidrag uppnås tack vare ett positivt finansnetto. 
En förutsättning för att kommunen ska ha en god ekonomisk  
hushållning i framtiden är att nämnderna håller sig inom till- 
delad budgetram.  
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att 
verksamhetens utfall endast delvis är förenligt med fullmäktiges 
övergripande mål för verksamheten.  
Av de verksamhetsmässiga målen för år 2018 är 43 % uppfyllda.  
Vi bedömer att måluppfyllelsen för verksamhetsmålen som svag.  
I viss utsträckning finns beskrivningar av vilka åtgärder som  
vidtas för att förbättra måluppfyllelsen.  



 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 
   
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  
Räkenskaperna är upprättade enligt god redovisningssed. 
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§ 63 Dnr 2019/000197 043 

Årsredovisning 2018 Vimmerby kommunkoncern 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till årsredovisning för 
Vimmerby kommunkoncern år 2018.  
 

Sammanfattning 
Ulf Svensson (C) föredrar revisorernas synpunkter angående 
årsredovisningen. Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är 
rättvisande. Räkenskaperna är upprättade enligt god redovisningssed, anser 
de. 
 
Ekonomichef Mattias Karlsson redogör för bakgrunden till årsredovisningen 
för år 2018. Resultatet för kommunkoncernen visar plus 43,7 mnkr. 
Kommunen gör ett plusresultat med 27,5 mnkr. Årets resultat enligt 
resultaträkningen är 43,7 mnkr för kommunkoncernen och 27,5 mnkr för 
kommunen.  
 

Förslag till beslut 
Tomas Peterson (M) yrkar bifall till förslaget att godkänna årsredovisningen. 
 
Deltagande i debatten 
Helen Nilsson (S)  

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2019-04-09 § 99 Årsredovisning 2018 Vimmerby kommun 
och fråga om ansvarsfrihet 
Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2018 Vimmerby kommun 
Årsredovisning 2018 Vimmerby kommun 
Förvaltningsberättelse och bokslut 2018-Barn och utbildningsnämnden 
Missiv - Granskning av årsredovisning 
Revisionsrapport år 2018 Vimmerby kommun 
Revisionsberättelse för år 2018 
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Kommunstyrelsen 
 
 
Årsredovisning 2018 för Vimmerby kommun 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
- att föreslå kommunfullmäktige att godkänna kommunens årsredovisning för 2018.  
 
 
Ärendet 
Årsredovisningen 2018 för kommunen innehåller utöver kommunens resultat även en sam-
manställd redovisning för kommunkoncernen. Övergripande mål följs upp och väsentliga hän-
delser beskrivs. 
 
Resultatet 2018 för kommunen blev 27,5 mnkr och för kommunkoncernen 43,7 mnkr.  
 
Efter avsättning till resultatutjämningsreserv på 15,1 mnkr är årets balanskravsresultat 9,4 
mnkr. Det finns inget underskott från tidigare år att återställa. 
 
Årsredovisningen kommer att kompletteras med revisionsberättelse från kommunens revisorer 
för behandling i kommunfullmäktige. 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2018  
(Diarienummer och Id 2019/000197, 65385) 
 
 
 
Mattias Karlsson 
Ekonomichef 
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Fakta om Vimmerby kommun 
Vimmerby kommun ligger i nordvästra delen av Kalmar län 
och gränsar till Jönköpings- och Östergötlands län.  
Vi har ungefär lika långt till Stockholm, Göteborg och 
Malmö - mellan 300 till 350 km. 
Strax utanför staden rinner Stångån som är en av få större 
vattendrag i Sverige som rinner norrut. Stångån har under 
många århundraden varit en viktig transportled. 

Vimmerby är en av Sveriges äldsta städer. Från 1350 
finns det dokument som omnämner stadens sigill men vi 
vet att platsen har varit bebodd långt tidigare. En stor vi-
kingatida gravplats i staden är ett tydligt tecken på det. 

Redan tidigt var Vimmerby känt för sitt hantverk och sina 
marknader. Framgångarna var till stor förtret för många 
omgivande städer och därför drogs Vimmerbys stadsrättig-
heter in av Gustav Wasa år 1532. Det dröjde nästan 70 år 
innan staden återfick sina rättigheter av Carl IX. Det är 
därför som det finns ett C för Carolus och den romerska 
siffran IX i Vimmerbys stadsvapen. 

Marknader vet man har pågått sedan 1500-talet. Då Carl 
IX gav tillbaka stadsrättigheterna år 1604 skrevs det in i 
privilegiebrevet att staden årligen skulle hålla tre mark-
nader. Den traditionen fortlever ännu idag. Marknader och 

oxhandel är två näringsgrenar som satt sin prägel på sta-
den och gjort den känd vida omkring. Nämnas kan att mel-
lan åren 1727 och 1746 levererade Vimmerbys borgare  
28 459 oxar enbart till Stockholm. 

År 1862 bildades de kommuner som sedan blev Vimmerby 
kommun. De äldsta landskommunerna var relativt små 
och hade ofta samma gränser som socknen. Under stor-
kommunsreformen på 1950-talet slogs flera av de små 
kommunerna samman till större enheter. Storkommunerna 
slogs år 1971 samman till nuvarande Vimmerby kommun. 

Astrid Lindgren, Sveriges mest älskade barnboksförfattare 
föddes 1907 på gården Näs i Vimmerby. Det var på går-
den Näs som hon klättrade i sockerdricksträdet och lekte i 
snickerboa. Det var här hon hoppade i hö och lyssnade till 
sagor i Kristins kök. Idag är Näs ett kulturcentrum som 
lockar tusentals besökare varje år. Besöksnäringen har 
vuxit starkt i Vimmerby kommun under de senaste åren 
och en stark dragningskraft är Astrid Lindgrens Värld som 
varje år lockar nästan en halv miljon besökare. 

Vid årsskiftet 2018/2019 bodde det 15 764 personer i Vim-
merby kommun, fördelat på 8 059 män och 7 705 kvinnor. 
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Kommunalråden har ordet 

Vi har under 2018 fortsatt på den inslagna vägen, ut-
veckling, förbättring, medborgardialog och kvalitet un-
der ekonomiskt ansvar. 
Det har varit av stor vikt att fortsätta arbeta över grän-
serna, såväl inom kommunens gränser som utanför. 
Tillsammans har vi dragit nytta av olika kompetenser 
som gjort oss starkare tillsammans. 
 
SLUS projektet med allas våra dialoger har gått i mål 
och övergått i en permanentad strategi, Allas Vim-
merby. Där kommer kommunen fortsätta sitt arbete 
med att göra Vimmerby attraktivt och hållbart, öka ut-
bildningsmöjligheterna, främja företagsamhet, skapa 
förutsättningar för våra så viktiga föreningar ur ett sam-
hällsfrämjande perspektiv. Den alltid så viktiga frågan 
om infrastruktur har det jobbats hårt med. Vi kommer 
tillsammans fortsätta bevaka frågan. Vi vill att dialogen 
fortsätter i hela kommunen, allt för att skapa tillit och ett 
framtida socialt kapital. 
 
Den 5 februari togs det första spadtaget för FB Bostads 
byggnation av bostadsrätter i kvarteret Stören. Alla lä-
genheter såldes snabbt, vilket var ett bevis på att sats-
ningen var rätt. Idag har inflyttning skett.  
Under året har det jobbats hårt med att tillskapa tomter 
och detaljplaner för ett varierat bostadsbyggande. 
Förhandlingar om större byggen med flera intressenter 
har präglat mycket av kommunens fokus under året. Vi 
är glada för att även ett nytt hyreshus i Vimarhems 
egen regi är planerat och beslutat.  
 
Samtidigt har industri och handelsbyggnationen tagit 
fart. Etableringarna på CEOS området har varit inten-
sivt och rekordartat. Ingen hade väl trott att alla tomter-
na på vårt nya område skulle gå åt så fort. Med facit i 
hand får vi idag vara tacksamma för att ett nytt område 
för industri och handel finns tillgängligt att snabbt tas i 
bruk, om efterfrågan och behov finns. Också vårt befint-

liga näringsliv förnyar och utvecklar, såsom BoKlok i 
Gullringen, Ljunghäll i Södra Vi, Frödinge mejeri, Åbro 
bryggeri i Vimmerby, för att nämna några, företag i 
mångmiljonklassen. 
 
Kommunens samverkan med Astrid Lindgrens Värld 
har fortsatt i positiv anda och deras utvecklingsplaner 
för Näs och Kohagsängen förebådar ytterligare attrakt-
ioner för många besökare under kommande år. En stor 
händelse under året var invigningen av den helt fantas-
tiska lilla stadens boende, en sevärdhet i sig.  
Andra händelser att uppmärksamma är framtidsplaner-
na i Brännebro kraftstation och det spektakulära glas-
hotellprojektet i ett vattenfall, etablering av biogasmack 
i Vimmerby och statens placering av nytt servicekontor i 
Vimmerby kommun. Arbetet med litterär nod i regionen, 
med säte i Vimmerby, blev till en glädjande nyhet.  
 
Vi har under året fördjupat oss i våra verksamheter, det 
har bl.a handlat om styrning och ledning, återkopplingar 
och uppföljning. Vi har med extern kunskap hittat för-
bättringsområden.  
 
Områden som vi kommer att följa framåt är vårt så vik-
tiga ledarskapsarbete, vårt arbetsmiljöarbete och för-
bättringar med sjukskrivningsantalen. 
Vi har nåtts av positiva omdömen om kommunens 
handläggning och gott bemötande från företagare, bru-
kare och myndigheter, det förmedlar vi med glädje vi-
dare till er alla. 
 
Alla områden inom våra kommunala verksamheter är 
viktiga för att vårt samhälle ska fungera på ett så bra 
sätt som möjligt. Vi vill därför avsluta med att tacka det 
viktigaste vi har, alla medarbetare. Vi vill även tacka 
samarbetspartners för allt engagemang ni lagt ner un-
der det gångna året. 

Ett händelserikt år 

Helen Nilsson (S) 
Kommunalråd 

Tomas Peterson (M) 
Kommunalråd 
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Kommundirektören har ordet 
Mycket har hänt under året och mycket är på gång 

Vi kan med glädje konstatera att det externa bostads-
projektet Stören snart slutför etapp 1 där lägenheterna 
beräknas var inflyttningsklara i början av 2019.  
 
Utvecklingsavdelningen, samhällsbyggnadsavdelning-
en, miljö- och byggnadsförvaltningen och VEMAB har 
under året arbetat gemensamt med många olika frågor 
kring mark till industri, handel och bostäder. Här kom-
mer det finnas behov av ett fortsatt starkt fokus för lösa 
framtida behov inom dessa områden.  
 
Räddningstjänsten i Vimmerby, och i även i stora delar 
av landet, var hårt belastade sommaren 2018 på grund 
av den extrema torkan som även orsakade stora pro-
blem för bland annat lantbruken.  
 
I juni 2018 invigdes ett statligt servicekontor i en lokal i 
stadshuset. Naturligtvis innebär det en glädje över att 
åter ha statlig närvaro i vår kommun. Arbetet har inne-
burit att den ursprungliga planen med att bygga upp 
vårt eget kontaktcenter har förskjutits och det arbetet 
har återupptagits under hösten 2018. 
 
Vi har under året haft tre utvecklingsråd där kommu-
nens högsta politiska ledning och tjänstemannaledning 
ingår. Känslan är att utvecklingsrådet kommer ha en 
viktig funktion framöver i syfte att få grepp om och till-
sammans kunna staka ut riktningen i gemensamma 
frågor som bland annat arbetsmarknad, folkhälsa och 
integration, allt kopplat till arbetet med ”Allas Vim-
merby”. 

I början av 2018 beställde Kommunstyrelsen en ge-
nomlysning av barn- och utbildningsnämndens område. 
En handlingsplan har tagits fram och en fortsatt dialog 
kommer att fortgå kring åtgärder inom nämndsområdet. 
Den nuvarande barn- och utbildningschefen har avise-
rat om pension och avslutar sin tjänst under 2019. Ny 
barn- och utbildningschef finns på plats från och med 
januari 2019. 
 
Under året blev det klart att en regional litteraturnod ska 
skapas i Vimmerby kommun. Dialog mellan de samver-
kande aktörerna har påbörjats och under 2019 kommer 
arbetet att fortsätta.  
 
De stora nämnderna har under året haft fortsatta svå-
righeter att inrymma verksamheten inom respektive 
budgetram. På investeringssidan har diskussioner fort-
satt och prioriteringar kvarstår om var satsningar ska 
ske utifrån vårt behov och vår ekonomiska betalnings-
förmåga inom kommunkoncernen. Vi är också fortsatt 
påverkade av det nationella läget, till exempel minus-
räntan både på kostnads- och intäktssidan samt av 
statens styrning genom generella och riktade statsbi-
drag.  
 
Som arbetsgivare har vi under året lagt stort fokus på 
hälsa hos våra medarbetare, framförallt för att före-
bygga psykisk ohälsa. Arbetet sker med andra samver-
kansaktörer och finansieras via medel från Europeiska 
Socialfonden. Samtidigt har vi också tagit oss an utma-
ningen med att lösa ”heltidsfrågan”. Kommunens ledar-

Riksväg 40 
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skapsprogram har under året fortlöpt enligt plan. Det 
tionde ledarskapsprogrammet i ordningen har startats 
upp och program åtta har avslutat sitt program.  
 
Kommunens hållbarhetsfrågor har under året diskute-
rats mer frekvent än tidigare. Flera beslut har också 
fattats i linje med det, bland annat en förtydligad inrikt-
ning vad gäller omställning av fordonsflotta, biogas, 
laddstolpar och solceller. 
 
Ägardirektiven till de kommunala bolagen har uppdate-
rats, bland annat har det praktiska ansvaret för fiberfrå-
gor nu bolagiserats.  
En extern utvärdering har genomförts av styrning och 
ledningen inom bostadsbolaget Vimarhem AB. Utred-
ningen kommer att resultera i handlingsplaner för såväl 
moderbolaget som dotterbolagen. 
Bostadsbolagets VD kommer att avsluta sin anställning 
i början på 2019, efter 29 år på tjänsten. Rekryterings-
processen av en ny VD har påbörjats.  
 
Vimmerby kommun finns med i kommunalförbundet 
ITSAM som levererar support och drift av IT till sex 
kommuner. Under den senare delen av 2018 beslutade 
direktionen att ITSAM:s huvudkontor ska flyttas till Lin-
köpings kommun. 
 
”Campus i Småland” är ett samverkansprojekt mellan 
Vimmerby-, Hultsfreds- och Västerviks kommuner. 
2018 togs beslut i samtliga kommuner om att växla upp 
arbetet för att skapa fler utbildningsplatser. En gläd-
jande nyhet är att kommunen säkrat en förskollärarut-
bildning som startar i Vimmerby under 2019. 
 
Kommuner i länet har tagit beslut om att bygga upp 
länsgemensamt kommunförbund med en nyanställd 

förbundschef som kommer att träda i kraft årsskiftet 
2018/2019. Övriga delar som tidigare organiserats inom 
regionförbundet i Kalmar går över till nya ”Region Kal-
mar”. 
 
Vimmerby kommun har stått värd för det tredje och 
sista året av midnattssolsrallyt, även denna gång med 
ett mycket lyckat resultat. Dessutom genomfördes No-
vemberkåsan i Vimmerby i början av december och 
även det evenemanget blev mycket uppskattat av ar-
rangörer, åkare och besökare. Utöver dessa arrange-
mang genomför föreningar, organisationer och företag 
varje år flera publika arrangemang runt om i kommunen 
som ytterligare stärker Vimmerby som en attraktiv plats 
att besöka, leva och bo i.  
 
 
Förväntningar inför kommande år 
 
Under 2019 hoppas vi på en fortsatt fin utveckling för 
våra företag. Kompetensförsörjning och bostäder är två 
prioriterade frågor inom kommunen och parallellt behö-
ver vi satsa på vuxenlärandet i allmänhet för att under-
lätta matchning mellan behov och tillgång av arbets-
kraft. Under 2018 fortsatte kommunens invånarantal 
öka och vi är nu 15 740 invånare. Det ställer också krav 
på fler bostäder. Därför måste dialogen med olika 
marknadsaktörer som är intresserade av att investera i 
nya bostäder i kommunen fortsätta prioriteras eftersom 
det kommunala investeringsutrymmet är begränsat.  
 
Det är också viktigt att det politiska visionsarbetet kom-
mer igång. Organisationen har tappat kraft och riktning 
eftersom arbetet med vision, mål kopplat till budget 
dragit ut på tiden.  
Till grund för det kommande visionsarbetet ligger de 

Gästgivarhagen 
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dialogmöten som arrangerades i projekt SLUS, där 
över 200 medborgare från hela Vimmerby kommun 
deltog. Vi kommer givetvis också att fortsätta utveckl-
ingsarbetet kring att stärka den lokala attraktionskraften 
och internt i organisationen kommer det fortsatt göras 
satsningar på våra medarbetare och ledare. I ett bre-
dare perspektiv uppmärksammas nu också den psy-
kiska ohälsan. Den är en av vår tids största utmaningar. 
I organisationen finns fyra certifierade instruktörer som 
framöver ska utbilda ”första hjälpare” inom metoden 
MHFA (Mental Health First Aid). 
 
Inom kommunkoncernen planeras det för omfattande 
investeringar under 2019. Till exempel kan nämnas en 
ny förskola och hyreslägenheter med en gruppbostad 
inkluderad. Dessutom behöver frågan kring var nya 
platser inom särskilt boende klarläggas samt många 
frågeställningar kring en eventuell ny grundskola. 
 
En av de allra viktigaste frågorna för oss att ständigt 
hålla koll på och ständigt vidareutveckla är naturligtvis 
hur medborgarna upplever och uppfattar våra tjänster. 
Likaså att vi följer resultatnivåer inom skola och om-
sorg, näringsliv, miljö och bygg med mera och utifrån 
de resultaten arbeta med ständiga förbättringar, det vill 
säga uppsikt över ekonomiska resultat och volymför-
ändringar kopplat till kvalitet. 
 
Internt i kommun kommer vi under 2019 bland annat att 
växla upp arbetet kring digitalisering i syfte att effektivi-
sera våra processer och vårt arbete. Bra e-tjänster ska 
skapa en enklare vardag för medborgarna och frigöra 
tid för att kunna kvalitetssäkra och utveckla de tjänster 
vi tillhandahåller.  
 
Nationellt händer mycket inom områden som civilt för-
svar m m. En säkerhet- och trygghetsorganisation be-
höver arbetats fram där räddningstjänstens verksamhet 
utgör bas.  
 
Den 1 januari 2020 blir Barnkonventionen lag. En plan 
finns redan framtagen för hur organisationen ska förbe-
redas inför den förändringen och det arbetet kommer 
att fortgå under 2019.  
 
Om något mer viktigt fokusområde ska nämnas så blir 
det slutligen infrastrukturfrågan. Alla fakta kring platser 
som får olika typer av kvitto på att de utvecklas visar på 
vikten av en väl fungerande infrastruktur. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack till alla med-
borgare, företagare och förtroendevalda som under året 
arbetat för att göra vår kommun till den fantastiska plats 
som Vimmerby kommun är. Ett speciellt tack vill jag 
rikta till alla medarbetare i Vimmerby kommun som oav-
brutet arbetar för att ge alla kommuninvånare och före-
tag bra service och omsorg. Ni gör ett fantastiskt ar-
bete, stort tack!   

Carolina Leijonram 
Kommunchef 
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Kommunstyrelsen 2018 
Kommunstyrelsen uppgift är att leda och samordna kommunens verksamhet och ekonomi. 
Alla ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige bereds först i kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige fr o m 2018-10-15 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här sitter 49 folkvalda politi-
ker från åtta partier som väljs vart fjärde år. Här bestäms de politiska målen för den kom-
munala verksamheten. Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden med uppe-
håll under juli och augusti. 

Den ovanstående uppräkningen är den som gällde vid 2018 års slut. 

Centerpartiet 14 

Socialdemokraterna 13 

Moderaterna 6 

Sverigedemokraterna 6 

Kristdemokraterna 5 

Vänsterpartiet 5 

Mandat fö rde lnin g 2018-12-31 

Lis Astrid Andersson (S) 

Kjell Bülow (S) 

Eva Berglund (S) 

Daniel Nestor (S) 

Niklas Gustafsson (M) 

Marie C Nicholson (M) 

Jacob Käll (C) 

Bo Svensson (C) 

Ola Gustafsson (KD) 

Ersätt are  

Tomas Peterson (M) 
Ordförande 

Helen Nilsson (S) 
Vice ordförande 

Magnus Gustafsson (M) 
Ledamot 

Claes Wetterström (M) 
Ledamot 

Kenneth Björklund (S) 
Ledamot 

Erik Paulsson (C) 
Ledamot 

Leif Larsson (C) 
Ordförande 

Gudrun Brunegård KD) 
1:e vice ordförande 

Lennart Nygren (S) 
2:e vice ordförande 

Peter Högberg (S) 
Ledamot 

Peter Fjällgård (V) 
Ledamot 

Ingela Nilsson 
Nachtweij (C) 
Ledamot 
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Styrning av verksamhet och ekonomi 

Med styrning avses samtliga åtgärder som vidtas för att 
påverka agerandet i en önskvärd riktning. Styrningen 
utgår från Vimmerby kommuns vision samt vid varje 
tidpunkt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella 
mål för den kommunala verksamheten.  
 
Syftet med kommunens styrning, ledning och uppfölj-
ning är att uppnå en god ekonomisk hushållning enligt 
kommunallagens krav. Med stöd av de kommunövergri-
pande målen och de ekonomiska ramarna som fast-
ställs i budgeten styrs Vimmerby kommun.  
 
 
Värdegrund  
 
Värdegrunden beskriver vilket förhållningssätt som alla 
medarbetare ska bära med sig och efterleva när vi före-
träder Vimmerby kommun och våra verksamheter. Syf-
tet med värdegrunden är att arbeta för engagerade 
medarbetare som trivs och känner stolthet över ett väl 

utfört arbete samt förtroendevalda med engagemang 
som känner stark delaktighet och stolthet över sitt ar-
bete i den demokratiska  processen. 
 
Målet med värdegrunden är att:  
 
 alla medarbetare och förtroendevalda gör ett bra 

arbete där de aktivt bidrar till sin egen, verksam-
hetens och kommunens utveckling, 
 

 att medarbetarskapet och politikerrollen präglas 
av lyhördhet, öppenhet, självinsikt och självtillit, 
en positiv människosyn och tilltro till människors 
vilja att delta och ta ansvar.  
 

De grundvärderingar som Vimmerby kommun står för 
har sin grund i det demokratiska systemet och formule-
ras i sitt genomförande i orden ansvar, mod och fan-
tasi.  

Ansvar  
 
Vi har hög delaktighet, tolerans och 
hänsynstagande.  
Vi har respekt för uppställda mål, 
givna ramar och fattade beslut utifrån 
ett helhetsperspektiv.  
Vi tar ansvar för den gemensamma 
arbetsmiljön.  

Mod  
 
Vi är öppna inför nya tankar och 
har en vidsynthet inför det obe-
kanta.  
Vi vågar ta ställning/komma till 
beslut och att handla efter läge. 
Vi kommunicerar rakt och ärligt 
med respekt för varandras upp-
gifter.  
Vi bidrar till öppet klimat och mot-
arbetar alla former av trakasse-
rier.  

Fantasi  
 
Vi har kreativitet, hopp och fram-
tidstro.  
Vi har förmåga att se möjligheter. 
Vi har förmåga till anpassning 
och förändring efter rådande om-
ständigheter.  
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Vimmerby kommuns organisation  
Vimmerby kommun är en av Sveriges 290 kommuner 
och är en politisk styrd organisation. De förtroende-
valda har huvudansvaret för den kommunala verksam-
heten. 
Under mandatperioden 2014-2018 styrs kommunen av 
en politisk koalition bestående av Socialdemokraterna 
(S) och Moderaterna (M). Största oppositionsparti är 
Centerpartiet (C) som innehar oppositionsrådsrollen.  
 
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i 
kommunen och det är kommunens invånare som utser 
vilka förtroendevalda som ska sitta i kommunfullmäk-
tige. Det görs i det allmänna valet var fjärde år. Kom-
munfullmäktige utser sedan styrelser och nämnder. De 
ska sedan leda och samordna kommunens verksam-
heter och bereder även ärenden till kommunfullmäktige. 

 
I förvaltningarna utförs det arbete som den politiska 
organisationen beslutat om. Förvaltningarna består av 
tjänstemän. En förvaltning lyder oftast under en nämnd 
men kan också lyda under kommunstyrelsen.  
 
Inom kommunens organisation hittar du också ett antal 
kommunala bolag som ansvarar för sina specifika om-
råden. 
 
I dag är vi ungefär 1500 personer som på ett eller annat 
sätt arbetar inom den kommunala organisationen eller 
inom kommunens bolag. 

Kommunstyrelseförvaltning 
 
Kommunstyrelseförvaltningen är kommunens centrala 
förvaltningskontor.  
Kommunstyrelseförvaltningen har det yttersta ansvaret för 
att ta fram underlag för politiska och ekonomiska beslut. 
 
Avdelningarna inom kommunstyrelseförvaltningen är: 
- administrativa avdelningen 
- ekonomiavdelningen 
- HR-avdelningen 
- samhällsbyggnadsavdelningen 
- utvecklingsavdelningen 

Barn– och utbildningsnämnd 
 
Barn och utbildningsnämnden har ansvar för alla utbild-
ningsfrågor. Inom nämndens ansvarsområde bedrivs 
även svenska för invandrare och samhällsorientering. 
 
Verksamheten består av:  
- förskolor 
- grundskolor 
- fritidshem 
- grundsärskola 
- gymnasieskola   
- vuxenutbildning 

Socialnämnd 
 
Socialnämnden ansvarar för kommunens samlade social-
tjänst. 
 
Ansvarar bland annat för:   
- hemtjänst, trygghetslarm och matdistribution 
- hemsjukvård och rehabilitering 
- ekonomiskt bistånd och rådgivning 
- anhörigstöd 
- vård av barn och ungdom 
- stöd och vård vid missbruk 
- familjerättsliga frågor och familjerådgivning 
- stöd till personer med funktionsnedsättning 
- ärenden om alkoholservering samt försäljnings- 
  tillsyn 
- kommunens mottagande av flyktingar och 
  integrationsarbete 

Miljö– och byggnadsnämnd 
 
Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsnämnd, en ge-
mensam nämnd mellan två kommuner. 
 
Arbetar med:  
- miljö- och hälsoskydd  
- livsmedel 
- bygglov  
- planer  
- kartor och mätningar 
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Vimmerby kommuns samverkan med andra kommuner 

Kommunalförbundet ITSAM 
Ansvarar för den kommunala IT-
verksamhet i de sex medlemskommu-
nerna Boxholm, Kinda, Vimmerby, 
Ydre, Åtvidberg, och Ödeshög.  
Säte i Kinda. 

Kommunalförb.Sydarkivera 
Gemensamt digitalt arkiv med vissa 
kommuner i Småland, Blekinge och 
Skåne. 
Säte i Alvesta. 

Gemens. hjälpmedelsnämnd 
Samverkan med övriga kommuner i 
Kalmar län kring tekniska hjälpmedel. 
Säte i Kalmar. 

Gemensam inköpscentral 
Medlemskommuner är Hultsfred, 
Högsby, Mönsterås Oskarshamn, Vim-
merby och Västervik. 
Säte i Västervik. 

 Överförmyndare i samverkan 
Medlemskommuner är Kinda, Vim-
merby, Ydre och Åtvidaberg. 
Säte i Vimmerby. 

Kommunala bolag 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB är moderbolag i en koncern som består av tre dotterbolag och två dotter-
dotterbolag. Vimmerby kommun Förvaltnings AB ägs till 100 % av Vimmerby kommun. 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB 

Vimarhem AB Vimmerby Energi & Miljö AB Vimmerby Fibernät AB 

Vimmerby Energiförsäljning AB Vimmerby Energi Nät AB 

En dag på jobbet hos Vimmerby Energi & Miljö AB 



VIMMERBY KOMMUN, ÅRSREDOVISNING 181231 

11 

Händelser under året 

Januari  Februar i Mar s Apr il  Maj  Juni 

Fixartjänsten återinförs. Personer 
över 67 år kan få gratis hjälp med 
enklare arbetsuppgifter men som 
innebär särskilt stor risk för skada 
i hemmet. 

I mars kommer rapporten 
Öppna jämförelser gym-
nasieskola 2018 som tas 
fram av Sveriges Kom-
muner och Landsting. 
Den visar att Vimmerby 

gymnasium är bland de 25 pro-
cent bästa i landet. Rapporten 
baserar sig på läsåret 2016/17. 

Utifrån rådande vägar och snöoväder 
ställs samtliga skolskjutsar in 2 mars. 

Bullerbydagen 21 maj och i samband med det 
invigs Asllani Court. 

Servicekontoret som samlar de statliga 
myndigheterna Försäkringskassan, Pens-
ionsmyndigheten och Skatteverket invigdes 
i juni i stadshuset av civilminister Ardalan 
Shekarabi och kommunalråd Helen Nilsson. 

KAK Midnattsolsrally kommer till Vimmerby 
med omnejd i juni för tredje 
året i rad. Årets tävling är en 
av de bästa någonsin enligt 
tävlingsledningen på KAK. 

Vimmerby kommun 
lanserar i juni en ny 
version av webbplat-
sen vimmerby.se 

Extrem hög brandrisk pga 
det soliga och varma väd-
ret. Grill– och eldningsför-
bud införs 17 maj och 
upphävs 1 september. 

I april går Vimmerby kom-
mun över till digitala trygg-
hetslarm som berör när-
mare 400 personer 

I juni undertecknas avtal mellan 
Linköpings universitet och Cam-
pus i Vimmerby, Hultsfred och 
Västervik om förskollärarutbild-
ning. Det går att söka utbildning-

en från 
hösten 
2019 
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        Juli          Augusti          September          Okt ober         November        December  

Mathias Sjöström från Vim-
merby tog i juli SM-brons i 
sportskytte och därmed tog han 
sin första 
seniorme-
dalj i karriä-
ren. Mathias 
tävlar för 
Vimmerby 
Skytteföre-
ning. 

Vimmerbybördige friidrottaren 
Daniel Lennartsson tog i au-
gusti  SM-silver i tresteg. Da-
niel tävlar för Örgryte IS och 
har tidigare 
år tagit flera 
SM-
medaljer. 

I no-
vember 
är det 
invig-
ning på 
museet 
Näktergalen av utställningen ”Min fina 
grej”. Inbjudna personer från trakten stäl-
ler ut egna favoritföremål. Den lite ovanli-
gare utställningen lockar mycket folk och 
uppmärksammas även utanför Vimmerby 
kommun. 

Metallfabriken Ljunghäll tecknar i oktober 
ett avtal värt 1,5 miljard kr över sex år, 
vilket säkrar en massa jobb framöver. 

I september får Astrid Lindgrens Värld för 
andra året i rad ta emot den prestigefyllda 
utmärkelsen Årets nöjesattraktion. De 
kommer på andra plats som Sveriges 
starkaste varumärke i jämförelse med 
samtliga varumärken. 

Bevattningsförbud 
införs 16 juli och 
upphör 1 oktober. 

I oktober är det klart att den nya politiska 
alliansen med Centerpartiet, Moderaterna 
och Kristdemokra-
terna ska styra 
Vimmerby kommun 
fr o m  2019.  

9 september är det allmänna 
valet till riksdag, landsting och 
kommun. Förtidsröstningen 
startade 22/8. 

Endurotävlingen Novemberkåsan 
körs i skogarna runt Vimmerby. 
Arrangören Vimmerby MS hyllas 
av förbundet Svemo för sitt ge-
nomförande av tävlingen.  
Som slutlig vinnare står Albin 
Elowson från Skövde. 

I Aktuell Hållbarhets ranking pla-
cerar sig Vimmerby kommun på 
plats 52 av Sveriges 290 kommu-
ner. En förbättring med 55 platser 
mot förra året. 

Vimmerby 
Stadshotell 
invigdes 
1868 och 
firar i okto-
ber 150 år. 

I oktober sätts en hjärtstartare upp 
vid Stadshusets huvudentré så att 
den finns tillgänglig dygnet runt. 

Foto: Johan Karlsson 
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Kommunstyrelseförvaltningen 

Inom kommunstyrelseförvaltningen finns avdelningar 
för personalfrågor, ekonomi och administration samt 
samhällsbyggnadsavdelning och utvecklingsavdel-
ning. Ett uppdrag finns även på förvaltningen att 
samordna arbetet med att utveckla en ännu mer 
sammanhållen, effektiv och flexibel kommunkoncern. 

 
Viktiga händelser 2018 
 
Det har skett många förändringar på kommunstyrel-
seförvaltningen under 2018. Två viktiga chefsrekry-
teringar har slutförts med lyckat resultat. I februari 
tillträdde kommunens nya utvecklingschef och sedan 
juni finns en ny HR-chef på plats. De är båda två 
nyckelfunktioner i vårt fortsatta arbete med att stärka 
den lokala attraktionskraften ”Allas Vimmerby”. Pro-
jektet Stärkt Lokal Utvecklings Strategi, SLUS, har 
avslutats och övergår nu inom det ordinarie utveckl-
ingsarbetet under namnet ”Allas Vimmerby”. Även i 
den kommunala organisationen har vi arbetat med 
SLUS. Vi har gjort flera satsningar på våra medarbe-
tare och bland annat erbjudit i princip alla att ta del 
av en toppföreläsning med budskap som går i linje 
med ovanstående utvecklingsarbete. När det gäller 
vårt interna fokus ska det arbetet kopplas samman 
med utvalda strategiska utvecklingsområden som att 
stärka medarbetarskapet, arbeta kraftfullt för nolltole-
rans mot kränkande särbehandling, förbättra den 
fysiska arbetsmiljön genom att i investeringsbudge-
ten tydligt ange viktiga arbetsmiljöåtgärder samt öka 
kopplingen mellan lön och prestation. Det interna 
arbetet och det arbete som sker externt med företag 
och föreningar ska kopplas samman med de angiva 
insatsfaktorerna som anges i den stärkta lokala ut-
vecklingsstrategin ”Allas Vimmerby”. 
 
Under året har vi också växlat upp vårt interna ar-
bete med digitaliseringen i syfte att skapa mervärde 
för våra medborgare och effektivisera våra interna 
processer. På försommaren publicerades kommu-
nens nya externa webbplats, ett samverkansarbete 
mellan förvaltningarna som pågått under lång tid och 
som nu slutförts med ett gott resultat. Sedan har 
naturligtvis även Vimmerby kommun påverkats av att 
den nya dataskyddsförordningen GDPR (General 
Data Protection Regulation) trätt i kraft, vilket innebu-
rit och innebär arbetsinsatser. 
 
På kommunstyrelseförvaltningen har vi förändrat 
gränssnittet mellan utvecklingsavdelningen och den 
administrativa avdelningen. Syftet har varit att an-
vända resurserna på ett ännu effektivare sätt utifrån 
de uppdrag förvaltningen har. Arbetet på förvaltning-
en har också präglats av många nyrekryteringar och 

det är påtagligt att kompetensförsörjningsproblemati-
ken gör sig allt mer märkbar. 
En ny politisk organisation ska träda i kraft efter års-
skiftet som framförallt påverkar kommunstyrelseför-
valtningen. Under året har det krävts en hel del för-
beredelser inom tjänstemannaorganisationen för 
nödvändiga förändringar som går i linje med beslu-
tet. 
 
 
Investeringar 
 
Av de beviljade 56,2 mnkr i investeringsbudgeten 
har 39,2 mnkr verkställts, vilket motsvarar 70%. 
Främst är det fastighetsförvaltningens förskolor, 
äldreboende, stadshuset och brandstation där det 
inte har investerats lika mycket som budgeterat. 
 
 
Ekonomiskt utfall, jämförelse med budget 
(Centrala förvaltningen) 
 
Den centralen förvaltningen redovisar ett utfall på 
54,8 mnkr vilket är ett överskott på 5,0 mnkr mot 
budget. Största överskottet ligger hos HR (2,3 mnkr) 
och beror till stor del på att inte det hela budgeterade 
centrala löneanslaget har fördelats ut samt lägre 
kostnader för projekt Rehabilitering. 
 
 
Förväntad utveckling 
(Centrala förvaltningen) 
 
Kommunens ekonomiska läge inför framtiden är tuff. 
Kommunstyrelsen måste vara drivande i arbetet med 
att omstrukturera och effektivisera den kommunala 
organisationen. 
Inom kommunstyrelsens område, som egentligen 
spänner över hela kommunen med tanke på den 
uppsiktsplikt som kommunstyrelsen har, blir det av 
största vikt att säkra så att verksamheten inryms 
inom budgetram.  
En utmaning som kommunen har idag och i framti-
den är svårigheten att rekrytera och behålla sin per-
sonal. För att klara av framtidens personalbehov 
behöver kommunen satsa främst på sin personal 
genom kompetensförsörjning, arbetsmiljö och starkt 
ledarskap.  
 
 
Målen 2018 
 
Se redovisning av målen på sidan 52. 

Kommunstyrelseförvaltningens uppgift handlar till stor del om att stötta processer för att övriga 
förvaltningar med kärnuppdrag ska bli framgångsrika i sina uppdrag. 
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Våra medarbetare 

Kompetensförsörjningsfrågan är ständigt i fokus och vi 
har som alla kommuner i Sverige svårt att rekrytera 
kompetent personal till olika befattningar. 
 
Vimmerby kommun har under ett antal år haft stigande 
sjuktal. Vid en analys av sjukfrånvaron ser vi att den 
psykiska ohälsan ökar. Vi deltar i ett ESF projekt 
”4ESS” tillsammans med Ljungby kommun, Torsås 
kommun, Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket och 
Hälsocentralen i Vimmerby. Syftet med projektet är att 
hitta samarbetsformer och strukturer för att arbeta till-
sammans med tidig rehabilitering. Projektet pågår fram 
till 31 januari 2020. 
 
Vi ser att kommunens personalarbete spretar och där-
för behöver vi tillsammans arbeta fram en gemensam 
strategi för oss som arbetsgivare med utgång från en 
personalidé. Det pågår mycket bra arbete i förvaltning-
arna som vi ska ta vara på och utveckla framåt så vi når 
en gemensam personalpolitik i Vimmerby kommun. Alla 
som arbetar i Vimmerby kommun måste ses som am-
bassadörer och vår viktigaste resurs. 
 
 
HR-avdelningen  
 
HR-avdelningen fortsätter att utbilda chefer fyra gånger 

per år i arbetsrätt, löneöversyn, rekrytering och rehabili-
tering. Under året har vi utbildat nya chefer i deras ar-
betsmiljöansvar. Vårt omfattande ledarutvecklingspro-
gram som samtliga chefer deltar i fortsätter och det är 
en viktig del i kommunens arbete. 
Likaså fortsätter Ledarutveckling över gränserna där 
kommunen återigen skickat tre medarbetare på utbild-
ning. 
 
HR:s resurser är knapphändiga för en kommun i vår 
storlek. Vi arbetar idag mer reaktivt än proaktivt, dvs. 
mera personaladministrativt än med värdeskapande 
HR. Det vi ser är att vi måste förflytta arbetet 
(transformera) till ett mer värdeskapande arbetssätt 
som är tydligt kopplat till den vision, mål och strategier 
kommunen har. Vi måste arbeta mer proaktivt med våra 
mänskliga resurser – medarbetarna. För att möjlig-
göra ett värdeskapande HR arbete behövs mer perso-
nalresurser på HR.  
 
 
Kompetensförsörjning 
 
Vimmerby kommun har haft ett ökat antal tillsvidarean-
ställda under de senaste åren, även andelen heltidsan-
ställda har ökat. Under 2018 har andelen vikariat mins-
kat och allmän visstidsanställningar ökat något. 

Vimmerby kommun är största arbetsgivaren i kommunen med 1339 tillsvidareanställda medarbe-
tare. Kompetensförsörjning och arbetsmiljöfrågorna är de frågor som fortsätter vara i fokus. Vårt 
mål är att vara en attraktiv arbetsgivare.  

Foto: Daniel Nestor 



VIMMERBY KOMMUN, ÅRSREDOVISNING 181231 

15 

Tillsammans med övriga kommuner i Sverige har Vim-
merby kommun svårt att rekrytera inom vissa yrkesom-
råden. Vi behöver fler behöriga lärare, förskollärare, 
sjuksköterskor, socialsekreterare, deltidsbrandmän och 
chefer, samt andra tjänster som kräver en viss expert-
kompetens som exempelvis inom det tekniska området. 
 
För att vi ska lyckas försörja verksamheten med kom-
petens framöver behöver vi påbörja arbetet med att ta 
fram en komptensförsörjningsstrategi utifrån ”ARUBA 
modellen”, dvs. en strategi för hur vi Attraherar, Rekry-
terar, Utvecklar, Behåller och Avvecklar medarbetare.  
Vi måste kunna attrahera medarbetare med rätt kompe-
tens. Då kan vi rekrytera medarbetare som matchar 
nuvarande och framtida kompetenskrav. Dessutom 
måste vi utveckla befintliga medarbetare och ledare så 
att de klarar dagens arbetsuppgifter och morgondagens 
utmaningar. Sedan måste vi satsa på att behålla ta-
langer och nyckelpersoner inom verksamheten. I de fall 
som medarbetare inte längre kan eller vill bidra så 
måste de avsluta sin anställning och få ett värdigt slut. I 
vår komptensförsörjningsstrategi måste vi också ta med 
nya delar som, breddad rekrytering, låt fler jobba mer, 
förläng arbetslivet, karriärmöjligheter, digitalisering, hur 
vi skapar engagemang samt hur och var vi marknadsför 
oss och våra arbeten. 
 
Vi behöver kartlägga kompetens, titta på kompetensbe-
hovet framåt och sedan genomföra en gapanalys för att 
se var och vilka åtgärder vi behöver göra. Vi kommer 
att se över och kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess 
och arbeta för att införa metoden kompetensbaserad 
rekrytering. Heltid som norm och lönebildningsarbetet 
är en del av kompetensförsörjningen och där behöver vi 
ta ett nytt grepp.  
 
 
Arbetsmiljö 
 
Generellt behöver vi arbeta mera proaktivt (salutogent) 
för att nå en bra arbetsmiljö på alla våra arbetsställen. 
Vi ser att vi behöver förstärka det operativa stödet till 
våra ledare och samtidigt kvalitetssäkra vårt systema-
tiska arbetsmiljöarbete och rehabiliteringsarbete. Under 
året 2019 kommer vi implementera systemstödet 
Adatos två moduler ”Lisa och Sara” för att säkra till-
budsrapporteringen, arbetsskaderapporteringen och 
systematiken i arbetsmiljöarbetet. I december 2018 
startade vi upp arbetet med att vända kommunens ar-
betssätt från patogent till salutogent utifrån evidensba-
serad forskning kring hälsofrämjande/friska arbetsplat-
ser. Senaste forskningen visar att kollegiala möten är 
en framgångsrik metod i arbetet med friska arbetsplat-
ser så därför tar vi ett nytt omtag med våra ledarkvartet-
ter under 2019. 
 
Den totala sjukfrånvaron var vid årsskiftet 2018/2019 
6,89 %. 

Rehabilitering 
 
ESF projektet har fortskridit under 2018 med block 4 
och 5 kring rehabilitering och förebyggande hälsoar-
bete. Vi har arbetat fram en samverkansmodell mellan 
Försäkringskassan, Vimmerby hälsocentral och Vim-
merby kommun för rehabilitering och tidiga insatser. 
Projektet pågår under 2019 med inriktning salutogent 
arbete. 
 
 
Övrig analys  
 
2019 kommer ett bli ett förändringens år inom många 
områden för att möta de utmaningar vi står inför och för 
att skapa en gemensam personalpolitik. Vi måste ställa 
om organisationen och arbeta utifrån ett salutogent 
förhållningssätt. HR avdelningens organisation och ar-
betssätt kommer att förändras. Under 2019 är målet att 
skapa ett bra ledarstöd. 
 
 
Målen 2018 
 
Se redovisning av målen på sidan 52. 

Antal anställda 2018 2017 2016 
Årsarbetare 1 252 1 233 1 201 
Tillsvidareanställda 1 339 1 335 1 314 
Tillsvidareanställda, heltid 975 883 827 
Vikarier 48 59 58 
AVA 116 100 57 
Obehöriga lärare 57 71 75  
Timanställda 103 133 132 

Andel kvinnor i % 2018 2017 2016 
Chefer 74% 73% 73% 
Arbetstagare 83% 81% 79% 
Heltid 79% 78% 78% 
Deltid 91% 87% 90% 

Ålder  2018 2017 2016 
< 29 år i % 15,03% 14,90% 9,43% 
30 - 49 år i % 40,23% 39,54% 42,66% 
> 50 år i % 44,75% 45,56% 47,91% 
Medelålder 45 år 45 år 47 år 
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Pensionsavgångar 2019-2023 2024-2028 Totalt 
Sjuksköterskor/Psykologer 9 7 16 
Barnskötare/Fritidsled/Elevass 11 9 20 
Chefer 8 7 15 
Förskollärare 13 14 27 
Lokalvårdare 13 10 23 
Ekonomibiträde/Kock 10 9 19 
Lärare 31 26 57 
Omsorgspersonal 60 64 124 
Div övriga befattningar 48 91 139 
Totalt inom hela kommunen 203 237 440 

Medianlön 2018 2017 2016 
Kvinna 20-29 år 23 200 22 200 21 800 
Man 20-29 år 22 625 21 400 21 000 
Kvinna 30-39 år 25 400 24 249 24 050 
Man 30-39 år 25 400 24 500 24 100 
Kvinna 40-49 år 27 325 25 960 25 800 
Man 40-49 år 28 325 28 000 27 000 
Kvinna 50-59 år 27 005 25 980 25 420 
Man 50-59 år 30 563 27 025 26 000 
Kvinna 60 år + 26 745 25 420 24 960 
Man 60 år + 34 600 32 975 32 350 
Medianlön 26 555 25 365 25 000 

Sjukfrånvaro i % 2018 2017 2016 2015 
Sjukfrånvaro kvinnor 7,57% 7,32% 7,78% 7,60% 
Sjukfrånvaro män 3,86% 3,24% 4,13% 3,30% 
Karensdagar 1,00% 0,89% 0,83% 0,77% 
Korttidsfrånvaro < 14 dagar 2,56% 2,22% 2,15% 2,09% 
15 dagar < 90 dagar 1,38% 1,34% 1,49% 1,55% 
91 dagar < Långtidssjukfrånv. 1,96% 2,13% 2,67% 2,38% 
Långtidssjukfrånvaro kvinnor 2,34% 2,55% 2,76% 2,48% 
Långtidssjukfrånvaro män 0,23% 0,23% 1,80% 1,17% 
Sjukfrånvarotid 29 år el. yngre 7,63% 7,16% 6,08% 5,00% 
Sjukfrånvarotid 30 - 49 år 6,39% 5,92% 6,39% 6,40% 
Sjukfrånvarotid 50 år el. äldre 7,15% 7,06% 8,07% 7,60% 
Total sjukfrånvaro 6,89% 6,59% 7,13% 6,80% 

Övertid/Mertid 2018 2017 2016 
Övertid 13 949 13 416 13 106 
Övertid % 0,5% 0,5% 0,5% 
Mertid 14 041 16 805 13 879 
Mertid % 0,5% 0,6% 0,5% 
Arbetstid enl avtal 2 819 458 2 761 208 2 661 562 

Arbetsskador 

2018                    2017 
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Utvecklingsavdelningen 

Viktiga händelser 2018 
 
Näringslivsenheten har även under året haft stort fokus 
på projektet SLUS vilken nu har växlat upp i Allas Vim-
merby. Vi har fokuserat på att få till stånd de utveckl-
ingsgrupper vilka representerar de 10 tätorterna i Vim-
merby kommun. Slutrapporten i form av en text-rapport 
samt en POD resulterade i en återkoppling utan an-
märkning. 
 
Vi har genomfört ca 35 företagsbesök under året. 
 
Utbildning inom ”Starta eget” har genomförts under året 
Kompetensbehovs projekt har startats under 2018 med 
BUN samt privata aktörer. 
 
Vi genomförde Midnattssolsrallyt i samarbete med KAK 
för tredje gången. 
 
God morgon Vimmerby har genomförts.  
 
Finns enbart en tomt kvar på CEOS och det finns in-
tressenter. 
 
Ny utvecklingschef anställd, började tjänsten i mitten av 
februari. 
 

Fritidsenheten har under året varit engagerad i frågor 
kring avtal och förenings- och fritidsfrågor. Vi arbetar 
under 2018+19 med att arbeta fram en plan för att im-
plementera delar av bidragsutredningen vilken E&Y 
genomfört – kommer att beslutas av politiken under 
senare del av 2019. 
 
Arbetet med Mötesplatserna går vidare och bland annat 
invigdes Asllani Court i samband med Bullerbydagen i 
maj. 
 
Kulturskolan och Fabriken har haft ett flertal event un-
der året. Kulturskolan genomförde en Kulturfestival i 
april med flertalet olika evenemang i bland annat Kultur-
skolans lokaler samt Källängsparken. Eventet hade bra 
besökarantal och en stark medial närvaro  
 
Under året har flera utbildningar genomförts inom ra-
men för Barnkonventionen vilken blir lag i Sverige 2020. 
En större regional konferens i ämnet har genomförts på 
Näs 
 
Vimmerby har dels besökt Mukono i Uganda under året 
samt vi har också stått som värd med ett besök från 
Mukono med näringslivsbesök där viktiga kontakter 
knöts. Vårt samarbete med Mukono avseende internat-
ionaliseringsfrågor fortsätter minst till sommaren 2020. 

Inom Utvecklingsavdelningen ingår verksamheterna; Kulturskolan, Fabriken, fritid och anläggning, 
folkhälsa, barnkonventionen, näringsliv, internationaliseringsfrågor och en del turism. 
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Ekonomiskt utfall, jämförelse med budget 
 
Utvecklingsavdelningens resultat visar ett överskott på 
1,8 mnkr mot budgeten. 
 
Det positiva resultatet beror främst på att: 
 
Näringslivsenheten gör ett överskott mot budget på 0,6 
mnkr. Det har varit lägre personalkostnader och det 
finns inte längre en kommunstrateg för centrum. 
 
Varuhemsändningsbidraget ger ett överskott på 0,3 
mnkr eftersom det har varit lägre kostnader än budge-
terat. 
 
Stöd till fritidsverksamheten ger ett överskott på 0,5 
mnkr då det har varit mer budgeterat i maskin– och 
investeringsbidrag än vad som har utbetalats. 
 
De flesta övriga verksamheterna har hållit budgeten 
eller gått med lite plus.  
   
 
Förväntad utveckling 
 
Näringslivsenheten fortsätter arbetet med projektet Al-
las Vimmerby och att operativt förankra processer i 
utvecklingsgrupperna i våra 10 tätorter.  

 
Vi fortsätter enligt vår handlingsplan att besöka och 
diskutera frågor med vårt näringsliv i syfte att förbättra 
samarbetsklimatet med kommunens näringsliv. 
 
Implementeringsprocessen för att säkra bidragsutred-
ningen fortsätter och ska beslutas av politiken senare 
under året. 
 
Organisatoriskt har vi två pensionsavgångar vilka ska 
ersättas under 2019. 
 
Vi fortsätter arbetet med att förbereda hela kommunen 
genom bl a utbildning i Barnkonventionen vilken blir lag 
2020. 
 
Renoveringsarbeten för bland annat Kulturskolan och 
Ishallen säkerställs under 2019. 
 
Förbättra styrning, mål samt arbeta fram operativa 
handlingsplaner för kommunens internationella arbete 
kommer att genomföras under 2019. 
 
 
Målen 2018 
 
Se redovisning av målet på sidan 52. 

Valnämnden 
I varje kommun ska det finnas en valnämnd med ansvar för att planera och genomföra allmänna 
val till riksdag, landsting, kommun samt till Europaparlamentet. Valnämnden ansvarar också för att 
planera och genomföra folkomröstningar och eventuella extra val till fullmäktige. 

För att kunna genomföra sitt uppdrag behöver val-
nämnden en valadministration bestående av ett val-
kansli med valsamordnare och administratörer samt 
knappt 100 röstmottagare fördelade på de tretton val-
distrikten. 
 
 
Viktiga händelser 2018 
 
Den 9 september genomfördes allmänna val. Valdelta-
gandet i Vimmerby kommun låg på 88,22 % vilket är en 
ökning med 1,59 % jämfört med 2014. Valet genomför-
des utan incidenter. Det har varit lätt att rekrytera röst-
mottagare och det har varit en positiv anda i valarbetet. 
 
För första gången erbjöd valnämnden ambulerande 
röstmottagare vars uppgift är att besöka vårdboende 
och medborgare i hemmet som har svårt att på egen 
hand ta sig till vallokal. 149 personer nyttjade ambule-
rande röstmottagare. Tidigare år har budröstning arran-
gerats. 
 

Valnämnden fattade beslut om att förtidsröstningen 
2018 endast skulle anordnas på ett ställe i kommunen, 
vilket blev i Plenisalen i Stadshuset. Vid valet 2014 ge-
nomfördes förtidsröstningen på kommunens tre biblio-
tek med hjälp av dess personal, samt på mötesplatsen 
Röda tvättstugan i Bullerbyn.  
 
I slutet av året påbörjade valnämnden förberedelserna 
inför Europaparlamentsvalet 26 maj 2019. 
 
 
Ekonomiskt utfall, jämförelse med budget 
 
Valnämnden gör ett mindre överskott på 35 tkr jämfört 
med budget. Det ekonomiska utfallet kan inte jämföras 
med föregående år då inget val genomfördes 2017. 
 
 
Förväntad utveckling 
 
Den 26 maj 2019 genomförs Europaparlamentsvalet. 
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Samhällsbyggnadsavdelningen 

Viktiga händelser 2018 
 
En detaljerad genomgång av verksamheten på gatu-
kontorets driftenhet har genomförts. Utifrån de ställda 
kraven och för att klara uppdraget att sköta drift och 
underhåll av kommunens gator, parker och fritids-
anläggningar, har anpassning av verksamheten och 
resurserna genomförts. Anpassning och förnyelse av 
maskinparken är påbörjad. Driftchefen har avslutat sin 
anställning i Vimmerby kommun och rekrytering av ny 
driftchef pågår.  
 
Den nya lokalvårdsorganisationen, med områdeschefer 
och administratör, implementerades under våren. Kost 
och lokalvården har nu en gemensam chef, men är 
fortfarande två skilda ekonomiska enheter. Antalet port-
ioner som kostenheten serverar/distribuerar har under 
året ökat med ca 4 %. Leverans av kyld portionsmat 
avsedd för hemmaboende i Hultsfreds kommun fortgår.  
 
Fastighetskontoret har genomfört ramavtalsupphand-
ling av konsulter och av hantverkare och entreprenörer. 
Investeringarna pågick enligt plan, men vissa projekt 
blev försenade på grund av tröghet i upphandlingspro-
cessen. En av fastighetsförvaltarna har slutat sin tjänst 
på fastighetskontoret. Behovet av återbesättning av 
tjänsten utvärderas av fastighetskontoret.  

Räddningstjänsten fortsätter åtgärder och ombyggnat-
ion i linje med satsningen på friska brandmän. Svårig-
heter att rekrytera deltidsbrandmän gör det svårt att 
klara bemanningen, vilket Länsstyrelsen informerats 
om under året. Läget har under sommaren varit akut på 
grund av långvarig torka och räddningstjänsten har un-
der juli-augusti gått upp i stabsläge med ökad bered-
skap. 
 
 
Ekonomiskt utfall, jämförelse med budget 
 
Samhällsbyggnadsavdelningens resultat är ett under-
skott på 1,5 mnkr mot budgeten.  
 
Under mark- och exploateringsverksamheten upptas 
såväl realisationsvinster som realisationsförluster vid 
försäljning av kommunens fastigheter. Resultatet varie-
rar därmed kraftigt från år till år och uppgår för år 2018 
till ett underskott mot budget på 1,7 mnkr. Vidare har 
verksamheten haft kostnader utöver budget på grund 
av många nya detaljplaner, men även intäkter utöver 
budget i form av bidrag från Boverket för ökat bostads-
byggande.  
 
Den stora mängden snö under vårvintern innebar höga 
kostnader för gatukontorets vinterväghållning. Resulta-

Samhällsbyggnadsavdelningen ingår i kommunstyrelseförvaltningen och är stöd- och servicefunkt-
ion till kommunens kärnverksamheter. Avdelningen består av fastighetskontoret, gatukontoret, 
räddningstjänsten samt enheterna för kost och lokalvård. 

Foto: Daniel Nestor 
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tet för gatukontoret, tillsammans med underordnade 
verksamheter, är trots detta ett överskott mot budget på 
0,5 mnkr. En fördröjning i utbytet av maskinparken och 
lägre skolskjutskostnader bidrar positivt till resultatet. 
Mindre uttag från skogen och grustaget bidrar negativt 
till resultatet, likaså kostnader utöver budget på grund 
av utökad gatubelysning. Att uttaget från skogen är 
lägre än budgeterat beror på att upphandlingen av 
skogsförvaltningsuppdraget överklagats.  
 

 

Efter vintern följde en mycket torr sommar som fick stor 
ekonomisk påverkan för räddningstjänsten, både vad 
gäller personalkostnader som materiella kostnader. 
Under sommarmånaderna ökade antalet larm med ca 
100 larm jämfört med föregående år, samtidigt som 
insatserna varit mer tidskrävande. Vidare har rädd-
ningstjänstens utbildningskostnader varit fortsatt höga 
på grund av nyrekrytering av deltidsbrandmän. Rädd-
ningstjänstens resultat är ett underskott mot budget på 
2,1 mnkr. 
 
Kostenhetens livsmedelskostnader har fortsatt att öka, 
både på grund av ökade inköpspriser såväl som på 
ökat antal serverade portioner. Leverans av kylda mat-
portioner till Hultsfred har positiv påverkan på resulta-
tet. Kostenhetens resultat är ett överskott mot budget 
på 0,1 mnkr.  
 
Lokalvården har under året haft svårt att bemanna 
verksamheten vid frånvaro. Minskning av lager av för-

brukningsmaterial och en ökning av städytor har skett 
under året. Verksamhetens resultat är ett överskott mot 
budget på 0,3 mnkr. 
 
Fastighetskontorets resultat är ett överskott mot budget 
på 0,7 mnkr. Fastighetskontoret har, i likhet med före-
gående år, trots vakanta tjänster hållit uppe takten vad 
gäller reparationer, underhåll och investeringar. Över-
skottet mot budget beror främst på vakanserna samt 
mindre förseningar av driftsprojekt. Vidare innebar vår-
vinterns rikliga snömängder ökade kostnader för fastig-
hetskontoret i form av snöröjning, sandning samt tak-
skottning.  
 
Även resultaten för bostadsanpassningar och industri-
avtal visar överskott mot budget med 0,4 respektive 0,3 
mnkr.  
 
 
Förväntad utveckling 
 
Samtliga verksamheter inom Samhällsbyggnadsavdel-
ningen förväntas fortsätta öka i omfattning och en eko-
nomi i balans kommer vara i fokus. Gatukontoret står 
inför rekrytering av ny driftchef. Kostenheten jobbar 
under våren med framtagandet av en kostpolicy och 
styrdokument för pedagogiska måltider, vilka sedan ska 
gå till kommunfullmäktige för antagande. Arbetet med 
att minska matsvinnet fortsätter och städrutiner ses 
över tillsammans med strävan att öka maskinanvänd-
ningen inom lokalvården. Räddningstjänsten kommer 
att fortsätta arbeta med åtgärderna i linje med satsning-
en för friska brandmän och öka delaktigheten i Kris-
samverkan Kalmar län. Utmaningarna gällande rekryte-
ring av deltidsbrandmän och tillhörande utbildningskost-
nader förväntas kvarstå.  
 
 
Målen 2018 
 
Se redovisning av målen på sidan 52. 

Räddningstjänstens stegbil som införskaffats 2018 
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Barn– och utbildningsnämnden 

Viktiga händelser 2018 
 
Förskolan har under året arbetat med att öka kompe-
tensen inom flerspråkighet och inter-kulturalitet. För att 
öka likvärdigheten inom förskolans utbildningsuppdrag 
har en kommunövergripande utvecklingsgrupp bildats. 
Volymökningarna har mattats av, men behovet av för-
skolelokaler kvarstår. Personaltätheten har ökat, och 
antalet barn per heltidsanställd har minskat och ligger 
nu strax över det nationella snittet. Sjuktalen som 2017 
uppgick till 7,24% har för 2018 minskat till 7,22 %. Un-
der hösten 2018 har arbetsgivaren (efter ett föreläg-
gande från Arbetsmiljöverket) tillsammans med berörda 
fackliga organisationer bedrivit ett systematiskt arbets-
miljöarbete. Det partsgemensamma arbetet har visat på 
att den psykosociala miljön inom förskolan har förbätt-
rats. Andelen legitimerade förskollärare har sjunkit och 
är nu 49 %. 
 
För grundskolans del har staten under våren 2018 fattat 
några tvingande beslut; obligatorisk PRAO och lovskola 
för åk 8 och 9 samt obligatorisk förskoleklass från au-
gusti 2018. Grundskolans timplan har stadieindelats 
och utökats. Bristen på legitimerade lärare och ända-
målsenliga skol- och fritidshemslokaler kvarstår. Sjukta-
len har visat en oroväckande ökning inom grundskolan, 
från 3,3% 2017 till 4,2 % 2018. Arbetsbelastningen 
inom grundskolan har ökat, vilket också tydligt märks i 
de psykosociala kartläggningar som genomförts.   
 
Gymnasiet startade inom sin budgetram Vård- och om-
sorgsprogrammet hösten 2018. Programmet är nu eta-
blerat och intresset för utbildningen ökar. Gymnasiet 

fortsätter att i samarbete med andra aktörer skapa pro-
fileringar så att fler elever ges möjlighet att utveckla 
sina intressen på hemmaplan.   
 
Vuxenutbildningen på gymnasial nivå har fortsatt att 
söka statliga medel för att genomföra yrkesvux-
utbildningar. Antalet studerande inom sfi är fortsatt 
högt, och fler studerande behöver längre tid för att nå 
målen än tidigare. Antalet studerande inom grundvux 
har ökat i takt med att de nyanlända är klara med sin  
sfi-utbildning. Efterfrågan på vuxenutbildning har ökat, 
vilket medfört ekonomiska problem eftersom kommu-
nen är skyldig att erbjuda utbildning enligt beslut om 
den utbildningsplikt som gäller för nyanlända. 
 
Tillsammans med de andra kommunerna inom Campus 
i Småland har Campus Vimmerby  skrivit på ett löpande 
avtal med Linköpings universitet om att från och med 
hösten 2019 kunna ta emot 20 studerande på förskollä-
rarutbildningen. Utbildningen ska drivas på plats i Vim-
merby. Campus Vimmerby startade hösten 2018 en YH
-utbildning inom CNC-teknik. 
 
Under 2018 har Skolinspektionen genomfört en regel-
bunden tillsyn inom nämndens alla verksamheter exkl 
CAMPUS. Tillsynen ledde till ett antal krav på åtgärder 
som ska planeras och genomföras. På AL-skolan 7-9 
har Skolinspektionen lagt ett vitesföreläggande, vilket 
innebär att om inte åtgärder vidtagits och gett önskad 
effekt kommer kommunen vara tvungen att betala vite.  
Antalet anmälningar till Skolinspektionen som leder till 
kritik ökar i Sverige. Vimmerby har under 2018 inte haft 
någon anmälan som resulterat i kritik gentemot kommu-

Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för alla utbildningsfrågor från förskola till högskola.  
Inom nämndens ansvarsområde bedrivs även svenska för invandrare och samhällsorientering.  
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nen, vilket troligtvis kan förklaras av det goda likabe-
handlingsarbete som bedrivs. 
Samtliga förskolechefs- och rektorstjänster är tillsatta. 
Under hösten 2018 har ny verksamhetschef för förskola 
och ny campuschef rekryterats och båda tillträdde sina 
tjänster 1 november. Förvaltningschefen aviserade un-
der våren 2018 att hon kommer att gå i pension i början 
av 2019. Rekrytering av ny chef blev klar i slutet av 
2018. I enlighet med den genomlysning som genomför-
des under vinterhalvåret 2017/2018 har verksamhets-
samordnartjänsten avvecklats och en ekonom rekryte-
rats. 
 
 
Ekonomiskt utfall, jämförelse med budget 
 
Nämndens sammanlagda resultat visar för 2018 på ett 
underskott på 14,4 mnkr eller minus 4,3 % av budgeten 
(2017 -18,6  mnkr). I första hand beror nettokostnads-
ökningen på volymökningar inom grundskola, fritidshem 
och grundvux. Sjuktalen inom grundskolan ökar.  
 
Förskolan har en nettobudget på 84,5 mnkr och resulta-
tet blev plus 2,8 mnkr mest beroende på ökade intäkter 
för föräldraavgifter och avgiftskontrollen. Budgeten utö-
kades med 15,5 mnkr 2018. Antal inskrivna barn var 
2018 i genomsnitt 785 (782 år 2017).  
 
Grundskolan tillsammans med förskoleklassverksam-
heten har en nettobudget på 144,9  mnkr och bokslutet 
visar på ett nettounderskott 2018 på 11,2 mnkr. För att 
täcka ökande IT-kostnader har resurser ämnade för 
undervisning använts. Det är fler elever och fler nyan-
lända har blivit folkbokförda i kommunen. De nyanlända 
är kvar i skolorna men det statsbidrag som täcker asyl-
elevers undervisning går inte att söka när de fått uppe-
hållstillstånd. Antalet elever med behov av extra stöd 
fortsätter att växa och stora delar av underskottet beror 
dels på ökade kostnader för dessa elever och dels på 
lägre grundbemanning. 
 
Särskolans nettobudget ökades upp inför 2018 och är 
6,6 mnkr, vi redovisar ett överskott mot budget på 0,7 
mnkr, antalet elever har ökat senaste åren men 2018 
inte lika mycket.  
 
Vuxenutbildningen har inte klarat att hålla budget. Anta-
let elever med rätt till grundvux ökar. Underskottet för 
2018 blev till 2,6 mnkr. 
 
Vimmerby gymnasium beräknas redovisa ett samman-
lagt resultat på – 4,2 mnkr. Interkommunala ersättning-
ar för fler elever i andra kommuner samt färre elever 
utifrån ger ett underskott på IKE med 6,5 mnkr för 
2018. Fler elever har fått uppehållstillstånd och färre är 
asylsökande, vilket gör att bidragen från Migrationsver-
ket minskar, men eleverna är kvar. 
 
Fritidshemsverksamheten har en nettobudget på 12,3 
mnkr, den redovisar ett underskott på 0,8 mnkr. Den 
stora volymökningen i grundskolan slår igenom på fri-
tidshemmen. 

Övriga verksamheter som Campus Vimmerby, gymna-
siesärskola och gemensam administration och nämnd 
klarar budgeten och redovisar tillsammans plus 1,2 
mnkr. 
 
 
Förväntad utveckling 
 
Antal barn som föds i Vimmerby har ökat de senaste 
åren, vilket medfört fler barn i både förskola och grund-
skola, vilket i sin tur ställer krav på fler lokaler och ökat 
antal utbildade pedagoger. Rekryteringsläget bedöms 
fortfarande som mycket bekymmersamt. Förvaltningen 
ser med stor oro på de effekter som elevökningen i 
grundskolan innebär och har redan sett att förskolans 
bekymmer med ökade sjuktal är inne i grundskolan. 
 
Rektorernas förutsättningar att ekonomiskt få ihop de 
lärarresurser som behövs för att kunna driva en likvär-
dig utbildning på alla enheter har kraftigt försämrats och 
kommer att fortsätta att försämras om inte hänsyn kom-
mer att tas till volymökningarna. Det finns en uppenbar 
risk att kommunen tvingas återbetala de ”likvärdighets-
pengar” som rekvirerats om det visar sig att tilldelning-
en per grundskoleelev minskat över tid. Skolans digitali-
sering är beslutad, men inte finansierad. Alla verksam-
heter omfattas - från förskola till vuxenutbildning. Det är 
förvaltningens uppfattning att barn- och utbildnings-
nämnden inte har ekonomiska möjligheter att leva upp 
till de kraven. 
 
Vuxenutbildningen har stora behov av att rekrytera fler 
pedagoger för att klara det ökade trycket på grundvux 
samt Skolinspektionens krav på särvux-utbildningen. 
 
 
Målen 2018 
 
Se redovisning av målen på sidan 53. 
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Socialnämnden 

Viktiga händelser 2018 
 
Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från slu-
tenvården gäller från 1 januari 2018 och innebär att 
kommunerna, tillsammans med primärvården, snabb-
bare tar emot personer som skrivs ut från sjukhus. Det 
har krävts ett starkt fokus på förändrat arbetssätt, sam-
verkan och nya rutiner och socialförvaltningen har un-
der året inte haft några betalningsdygn för personer 
som är kvar på sjukhus. 
 
Under året har antalet ensamkommande barn och ung-
domar minskat ytterligare och verksamheten har för-
ändrats. HVB Södra Villan i Södra Vi avvecklades i bör-
jan av året och under hösten förändrades Blå Villan i 
Vimmerby till att enbart bli ett stödboende i januari 
2019. 
 
Kompetensförsörjning är en ständigt viktig fråga både 
vad gäller rekrytering och fortbildning för medarbetare. 
Utvecklingsarbetet inom området Våld i nära relationer 
har fortsatt framgångsrikt med förbättrade arbetssätt 
och utbildningar som också vänder sig till personal ut-
anför socialnämnden. Utvecklingsarbete på området 
psykisk hälsa startade upp på ett liknande sätt och det 
har skett utbildningar i bland annat självmordsförebyg-
gande arbete och att utbilda första hjälpen vid psykisk 
ohälsa. 
 
Ett förberedelsearbete för att kunna införa heltidsarbete 
som norm har pågått under hela året. Vård- och om-
sorgsboende inom äldreomsorgen samt verksamhets-
område funktionshinder införde heltid den 1 december 
för de som önskat det. 
 

Fixartjänsten återinfördes och riktar sig till äldre perso-
ner som behöver hjälp med lite olika saker för att före-
bygga olyckor och skador. Fixartjänsten utförs av bru-
kare inom daglig verksamhet. 
 
Under våren byttes alla analoga trygghetslarm i en-
skilda hem till digitala trygghetslarm, totalt 420 stycken. 
 
 
Ekonomiskt utfall, jämförelse med budget 
 
Bokslutet visar ett överskott på 852 tkr mot budgeten 
vilket motsvarar 0,24 %, och det är 3 481 tkr bättre än 
föregående år. 
 
Inom individ- och familjeomsorgen återfinns ett över-
skott på 18 502 tkr och som beror på intäkter från Mi-
grationsverket för mottagande av flyktingar samt ansök-
ningar som Migrationsverket nu beviljat för enskilda 
brukares vårdbehov 2017. Placeringar av missbrukare, 
barn och ungdomar samt behovet av konsulter från 
bemanningsföretag ger underskott. 
Äldreomsorgen redovisar ett underskott med 1 269 tkr. 
Vård- och omsorgsboende inklusive korttidsplatser vi-
sar ett underskott på 3 505 tkr medan hemtjänsten vi-
sar ett överskott med 1 651 tkr. Inom vård- och om-
sorgsboende beror det på ett enskilt ärende med extra-
ordinära insatser dygnet runt som inte varit möjligt inom 
ordinarie bemanning samt användande av fler korttids-
platser än som finns i budget. Inom hemtjänsten har 
timmarna ökat men budgeten förstärktes till 2018 på 
grund av fler äldre. Hemtjänsten har också effektivise-
rats betydligt exempelvis har nattbemanningen mins-
kats. Det pågår ständigt ett arbete för att anpassa verk-
samheten till budgetramarna. Kostnaderna för äldre-

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, hälso- och sjukvård, omsorg för personer med  
funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg.  
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omsorg har minskat successivt och ligger nu på en 
mycket bra nivå.  
 
Inom verksamhetsområde funktionshinder finns ett un-
derskott med 12 000 tkr. Orsakerna till det är en sedan 
flera år ökad efterfrågan på LSS-insatser och fler bru-
kare utan motsvarande anpassning av budgeten. 
Ökade krav från IVO på nattbemanningen på gruppbo-
städer ger högre kostnad som inte finns i budget. För-
säkringskassan omprövar i högre utsträckning beslut 
om personlig assistans och dessa personer behöver då 
insatser från kommunen. Det har också tillkommit nya 
externa placeringar då det saknats lediga platser inom 
gruppbostäderna. 
 
Hälso- och sjukvården har ett underskott på 2 952 tkr. 
Hemsjukvården i form av personalkostnader för sjuk-
sköterskor står för ett större underskott men både tek-
niska hjälpmedel och förbrukningsmaterial, för exem-
pelvis sårvård, bidrar. 
 
 
Förväntad utveckling 
 
De absolut största utmaningarna kan sammanfattas i 
två punkter: 
 Möta ökande behov med begränsade resurser 
 Kompetensförsörjningen 
 
Äldreomsorgen och den kommunala hälso- och sjuk-
vården kommer att öka i och med den demografiska 
förändringen med fler äldre, fler äldre-äldre och fler 
multisjuka. Vi står också inför ett paradigmskifte med 
en omstrukturering från slutenvård till en mer nära vård, 
”sjukhussängen flyttar ut till det egna hemmet”. Det 
kommer ställa stora krav på landstingets primärvård 
och kommunerna. I och med den nya lagen om sam-
verkan vid utskrivning från slutenvården ser vi redan nu 
en förskjutning från sjukhusvård till vård och omsorg i 
det egna hemmet. Den nya lagen gäller från 1 januari 
2018 och innebär att kommunerna, tillsammans med 
primärvården, snabbare tar emot personer som skrivs 
ut från sjukhus. Statsbidragen för bemanning inom 
äldreomsorgen upphör till 2019 och det innebär att det 
saknas medel i budget då bedömningen är att perso-
nalbemanningen inte kan sänkas. 
 
Insatser enligt LSS kommer att fortsätta att öka. En ny 
gruppbostad planeras till 2020 och det behöver finan-
sieras i kommande budget men det kommer även be-
hövas andra insatser, exempelvis daglig verksamhet. 
Verksamheten behöver både utökas och utvecklas uti-
från nya behov. Kostnadsutvecklingen för personlig 
assistans är oroväckande och hur ansvarsfördelningen 
kommer att bli mellan stat och kommun. LSS-reformen 
kommer påverka kommunerna. 
 
Den psykiska ohälsan ökar inom alla åldrar. Mest be-
kymmersamt är det för barn och ungdomar samt nyan-
lända. Där kommer ytterligare insatser att behöva gö-
ras. Inom socialförvaltningen har ett utvecklingsarbete 
startat upp som sträcker sig över flera år och som utgår 
från den nationella och regionala handlingsplanen med 

bland annat självmordsförebyggande arbete. 
 
Arbetet med hemmaplanslösningar inom individ- och 
familjeomsorgen behöver fortsätta att utvecklas för att 
om möjligt förhindra att placeringar ökar ytterligare. 
Utvecklingsarbetet med VNR är framgångsrikt men 
behöver fortsatt vara en stor fråga tillsammans med 
arbetet för att motverka hedersrelaterat våld, vilket vi 
ser ökar. 
 
De närmaste åren kommer arbetet med att införa en 
heltidsorganisation vara högprioriterat och ha en stor 
påverkan på socialförvaltningen. Avsikten är att införa 
en organisation där det är möjligt att arbeta heltid, där 
alla deltidsarbetande erbjuds heltid och där alla nyan-
ställningar är heltidstjänster. Det kommer också behöva 
göras stora insatser för att kunna rekrytera och behålla 
den kompetens som kommunen behöver.  
Kravet på kompetens och kunskapsstyrningen från sta-
ten ökar som en del i att klara den alltmer komplexa 
problembilden för socialtjänst och hälso- och sjukvård 
och vi behöver använda evidensbaserade metoder. Det 
pågår en översyn av socialtjänstlagen där fokus ska 
vridas till mer förebyggande arbete vilket innebär för-
ändringar för kommunerna. 
 
Digitalisering är också det ett stort utvecklingsområde 
som är nödvändigt för att möta de ökande behoven 
med andra nya arbetssätt. Det kommer innebära kost-
nader men ska på sikt ge effektivare arbetssätt. 
 
 
Målen 2018 
 
Intäkter från Migrationsverket påverkar fortfarande bok-
slutet starkt. Det finns en stor obalans i utfallet där flera 
verksamheter visar ett underskott. De största under-
skotten finns för placeringar av barn och missbrukare, 
externplacering LSS, personlig assistans LSS, nattbe-
manning LSS, personalkostnader för hälso- och sjuk-
vård samt bemanningsföretag för enhetschef och bi-
ståndshandläggare. Det sker ett löpande arbete med 
effektiviseringar och bemanningsplanering som gör att 
kostnadsläget är under kontroll och det till stora delar är 
en verksamhet som har kostnader som är låga eller 
medel när vi jämför med andra. 
 
Andelen aktuella genomförandeplaner har ökat något 
sedan delårsbokslutet 2018 och det är inom individ- 
och familjeomsorgen det ökat (85%), övriga områden 
ligger högt med 97 respektive 98%. Det finns genomfö-
randeplaner för nästan alla brukare men de är inte alltid 
uppdaterade senaste året och räknas då inte med. 
 
Målet när det gäller kompetensnivån är uppnått vilket är 
viktigt i en speciallagsreglerad verksamhet. Ett obser-
vandum framöver då vi ser att andelen med utbildning 
inom äldreomsorgen är lägre än tidigare år. 
De ej verkställda beslut som finns är väldigt få och även 
om målsättningen är att alla ska vara verkställda så 
finns det situationer där vi inte alltid kan uppnå det. 
 
Se redovisning av varje mål på sidan 53. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 

Viktiga händelser 2018 
 
Ny struktur och förstärkning av förvaltningens administ-
ration vilket minskat sårbarheten vid frånvaro samt ti-
den för registrering och expediering av ärenden.  
 
Lansering av ett gemensamt telefonnummer in till för-
valtningen för att kunna ta emot frågor på ett bra sätt 
och stärka servicen. 
 
E-tjänster är framtagna och erbjuds numera inom flera 
områden: ansökan om bygglov och förhandsbesked 
samt anmälan, beställning av nybyggnadskarta, ansö-
kan/anmälan enskilt avlopp, ansökan strandskyddsdis-
pens, anmälan lokal (hälsoskydd), anmälan om regi-
strering eller ändring av livsmedelsverksamhet, anmä-
lan installation av värmepump. 
 
 
Ekonomiskt utfall, jämförelse med budget 
 
Det ekonomiska utfallet för Hultsfred-Vimmerby gemen-
samma miljö- och byggnadsnämnd blev bättre än bud-
get och överensstämde med prognosen i delårsbokslu-
tet. Verksamheten lämnar ett sammanlagt överskott 
mot budget med +1 397 tkr. Årets överskott beror 
främst på höga intäktsnivåer inom bygglov. 
 
Antal årsarbetare 2018: 32,14 jämfört med budget 33,5. 
Det totala resultatet jämfört med budget, inklusive kost-

nader för nämnden, blir -142 tkr i Vimmerby och +1 274 
tkr i Hultsfred.  
 
Nettokostnaden för verksamheten i kommunerna 2018 
(inklusive nämnd): 
Hultsfred 6.548,2 tkr 
Vimmerby 7.321,5 tkr  
 
 
Förväntad utveckling 
 
Under 2019 görs en översyn av taxa enligt plan- och 
bygglagen. Avsikten är att förenkla och förtydliga 
denna. 
 
Behovet av att utveckla befintliga e-tjänster och skapa 
nya, både för internt och externt bruk, förväntas öka 
framgent. Tillgång till information kopplad till kartan 
kommer också att utvecklas och utökas samtidigt som 
den görs mer tillgänglig för alla. 
 
Ökad digitalisering av tillsyn och kontroll kopplad till 
verksamhetssystem. Utvecklingen av presentationer av 
detaljplaner på webben kommer troligen att leda till att 
de ska tas fram i 3D format framöver. 
 
 
Målen 2018 
 
Se redovisning av varje mål på sidan 54. 

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsnämnd är en gemensam nämnd. En hållbar utveckling för 
30 000 invånare i två kommuner. 

Borstingen 

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn, lov och kontroll enligt plan- och bygglagen, miljöbalken och livs-
medelslagen. Ansvarsområdet omfattar även kommunens fysiska planering, kart- och mättekniska verksamhet 
samt service i fastighetsbildningsärenden. Den gemensamma nämnden har även uppdraget att samordna kommu-
nernas hållbarhetsarbete. 
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Viktiga händelser 2018 

Rutiner har färdigställts för att höja och säkerställa kva-
liteten i verksamheten. Följande rutiner har tagits fram; 
handläggningsrutin, rutin för granskning av årsredovis-
ning och rutin för introduktion/rekrytering av nya ställfö-
reträdare.  
 
Den årliga granskningen av årsredovisningar har ge-
nomförts i stort sett enligt tidplanen för vårt mål, d v s 
granskade inom 6 månader från inkommen redovis-
ning. Endast sju årsredovisningar tog längre tid än 6 
månader. 
 
Ärenden rörande ensamkommande barn är nere på 
lägre nivå än innan flyktingströmmen 2015. Per den 31 
december hade vi totalt 10 ärenden i våra fyra kommu-
ner. 
 
Länsstyrelsens årliga inspektion ägde rum den 30 au-
gusti och inga allvarliga anmärkningar framkom. In-
spektionen noterade att verksamheten har tagit till sig 
av förra årets synpunkter och att granskningsarbetet 
har genomförts snabbare än föregående år. 
 
Under hösten genomfördes en utbildning i redovisning 
av årsräkningen för ställföreträdarna. Tillsammans med 
kommunerna i Kalmar län har två stycken utbildnings-

tillfällen för ställföreträdarna genomförts. Samtliga soci-
alförvaltningar i Kalmar län och inom vår samverkan 
fick en inbjudan om utbildning kring överförmyndarens 
verksamhetsområde. Få deltagande handläggare från 
socialförvaltningarna inom vår samverkan. 
 

Ekonomiskt utfall, jämförelse med budget 
 
Verksamheten gör ett underskott på drygt 200 tkr jäm-
fört med budgeten (2017 +126 tkr). Underskottet beror 
på de ofinansierade kostnaderna för ensamkommande 
barn efter ändrade ersättningsregler 2017.  
 
 
Förväntad utveckling 
 
Införande av e-tjänst för god man och förvaltare har 
blivit försenat och arbetet fortgår. Målet är ett införande 
under 2019. 
Det är fortsatt svårt att rekrytera ställföreträdare. Fler 
rekryteringsinsatser behöver genomföras 2019 och nya 
arbetssätt för rekrytering ska tas fram.  
 
 
Målen 2018 

Se redovisning av varje mål på sidan 54. 

Överförmyndare i samverkan 
Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.  

Denna tillsyn skyddar personer som inte kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av den 
anledningen har en god man eller förvaltare utsedd för sig. Överförmyndaren utser och förordnar själv god man för 
ensamkommande flyktingbarn. Verksamheten är en lagreglerad myndighetsutövning.  
Vimmerby, Kinda, Åtvidaberg och Ydre samverkar via en gemensam tjänstemannaorganisation med säte i Vim-
merby. 
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Vimmerby kommun Förvaltnings AB - koncernen 

Dotterbolag ingående i koncernen: 

 Vimmerby Energi & Miljö AB, 556189-4352 
med dotterbolagen: 

 Vimmerby  Energiförsäljning AB,  
556527-8404 

 Vimmerby Energi Nät AB, 559011-4988 

 Vimarhem AB, 556478-5987 

 Vimmerby Fibernät AB, 556203-5088 

 

Samtliga belopp i tkr om inget annat anges 
 

Moderbolaget 
Vimmerby kommun Förvaltnings AB (VkF) 
 
VkF svarar för koncernens övergripande utveckling och 
strategiska planering samt styrning av de ekonomiska 
och finansiella resurserna på ett för koncernen optimalt 
sätt. 
 
 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolaget 
 
I bolagsordning och särskilt ägardirektiv finns beskrivet 
vilket uppdrag som Vimmerby kommun tilldelat VkF. Av 
bolagsordningen framgår att ”Syftet med bolagets verk-
samhet är att inom ramen för av kommunen givna di-
rektiv tillhandahålla mark och lokaler för näringslivet 
samt samordna de kommunala bolagens verksamhet i 
syfte att främja utvecklingen av den kommunala verk-
samheten i Vimmerby.” 
 
VkF ska utifrån det särskilda ägardirektivet: 
 
 svara för rapportering för koncernen 
 följa upp och kontrollera koncernens finansie-

rings- likviditets- och ekonomiska förhållanden 
 genomföra skattemässiga dispositioner mellan 

koncernens bolag för att möjliggöra resultatut-
jämning 

 säkerställa att bolagen verkar för koncernnytta 
och helhetssyn 

 utöva ägarstyrning av bolagen. 
 
Sammantaget görs bedömningen att VKFs verksamhet 
är förenlig med ovan fastställda ändamål och direktiv. 
 
 
VkF har 2018 erhållit/lämnat koncernbidrag/
aktieägartillskott enligt följande: 
 

Koncernbidrag till moderbolaget 
 
 
 

 
  
Koncernbidrag från moderbolaget 

 
 

Koncernbidrag från Vimarhem följer reglerna för utdel-
ning ur allmännyttiga bostadsföretag. 
 
 
Bolagets fastigheter 
 
I bolaget finns en obebyggd tomt. 
 
 
Viktiga händelser 
 
Under 2017 lades grunden för att vid årsskiftet överlåta 
ansvar för fiberfrågor till Vimmerby Fibernät AB. Vim-
merby Energi och Miljö AB och Vimmerby Fibernät AB 
har samma styrelse och VD. Det primära uppdraget för 
Vimmerby Fibernät är att fibrera kommunens kransorter 
så att kommunkoncernens fastigheter får tillgång till ett 
robust nät. 
 
Beslut har fattats om uppdaterade bolagsordningar och 
ägardirektiv för VkFs dotterbolag. 
 
Under sommaren 2018 genomfördes en utredning kring 
bostadsbolagets styrning och ledning. Utredningen re-
sulterade i att såväl VKF och samtliga dotterbolag be-
höver göra en åtgärdsplan utifrån de synpunkter som 
framkom. Under senare delen av hösten 2018 stod det 
klart att VD:n för bostadsbolaget slutar på sin tjänst 
efter dryga 29 år på tjänsten efter att en överenskom-
melse träffats.  Rekryteringsprocessen påbörjades 
strax innan årsskiftet.  
 
Utifrån årets händelser så har dialogen utökats och 
fokus sätts nu på att generellt utveckla styrning och 
ledning av och inom Vimmerby kommuns bolagskon-
cern. 
 
 
Risker 
 
Koncernens risker är främst räntenivån på upptagna 
lån. För Vimmerby Energi & Miljö AB är dessutom pris-
nivå för inköp av el samt pris och tillgång på bränsle till 
värmeverksamheten riskfaktorer. För Vimarhem AB är 
riskerna främst hyresnivån, uthyrningsgraden, finansi-
ella kostnader och förvaltningskostnader  
 
 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB (VkF) är moderbolaget i en koncern som består av tre dotter-
bolag och två dotterdotterbolag. VkF ägs till 100 % av Vimmerby kommun.  

Vimarhem AB 39 

Vimmerby Energi & Miljö AB 3 640 

Vimmerby Fibernät AB 1 800 
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Dotterbolagen 
Vimmerby Energi & Miljö AB 
 
Vimmerby Energi & Miljö AB levererar förnybar el- och 
värmeenergi till lokala kunder. Bolaget tar hand om 
avlopp och avfall och levererar vårt viktigaste livsmedel 
– rent vatten. 
 
Dotterbolaget Vimmerby Energiförsäljning AB har sin 
verksamhet i framförallt Vimmerby kommun och bedri-
ver handel med förnybar energi. Dotterbolaget Vim-
merby Energi Nät AB äger sedan 1 januari 2016 elnätet 
och bedriver elnätsverksamheten som tidigare låg i 
moderbolaget. 
 
 
Viktiga händelser 
 
Under året har bolaget haft en tillgänglighet på totalt 
94,6% på Kraftvärmeverket Tallholmen. Detta bero-
ende på ett ganska normalt driftår utan stora väsentliga 
driftstörningar. De oplanerade stopp som varit under 
året har berott på igensatt elfilter samt för låg last som-
martid. De elcertifikat och utsläppsrätter som erhålls vid 
kraftproduktionen har sålts enligt plan under året då 
priset på dessa återhämtat sig väsentligt.  
 
Bolaget har under året bytt sophämtningsentreprenör 
vilket resulterade i en omstart av entreprenaden som 
medförde en hel del uteblivna hämtningar under högsä-
song. Förbättringsåtgärder vidtogs och avvikelserna har 
minskat markant under hösten.  
 
Bevattningsförbud infördes återigen under sommaren 
med ett gott resultat. Tack vare informationsinsatser 
och kundernas hushållning kan man konstatera att bo-
laget under sommaren sparade in ca 20% av vattnet 
jämfört mot tidigare år. Samverkansprojekt tillsammans 
med Arla och Åbro för att hantera ombyggnaden av 
förbehandlingsanläggningen vid reningsverket i Vim-
merby har jobbat vidare. Nytt miljötillstånd har erhållits. 
Projektet har fått det interna arbetsnamnet BRIS (Bästa 
Reningsverket i Sverige)  
 
Årets upplaga av Nils Holgerssonundersökningen visar 
att bolaget bibehåller sin plats som näst bästa alternati-
vet i länet vid jämförelse av taxor och avgifter.  
 
Under hösten genomfördes en kundundersökning där 
bolaget erhöll ”Mycket väl godkänd kundnöjdhet”  
 
 
Framtiden 
 
Bolaget kommer att jobba vidare med sin optimering av 
driften på kraftvärmeverket Tallholmen för att nå bästa 
effektivitet och tillgänglighet.  
 
Bolaget jobbar aktivt vidare med att långsiktigt stärka 
dricksvattentillgången.  
 
Systemet med fastighetsnära insamling av avfall kom-

mer att erbjudas till övriga verksamheter och fastighets-
ägare i kommunen.  
 
Ökad påverkan från klimatförändringar blir en allt vikti-
gare del i bolagets långsiktiga planering.  
 
 
Avser koncernen Vimmerby Energi & Miljö AB: 

 
Ägarkrav 
 
Kommunfullmäktige har i särskilda ägardirektiv för år 
2018 fastställt ekonomiska mål:  
 
 soliditet skall överstiga 20 procent  
 avkastning 2 procent  
 utdelning/koncernbidrag skall göras genom av-

stämning i samband med bokslut  
 
Bolaget har klarat avkastningsmålet (3%), men inte 
målet för soliditet (18%).  
 
 
Vimarhem AB 
 
Bostadsbolaget Vimarhem AB förvaltade vid årets slut 
1 329 bostadslägenheter, 86 lokaler, 445 garage och 
carports samt 149 avgiftsbelagda bilplatser. Bostäder-
nas genomsnittshyra var 937,68 kr/kvm per 2018-12-
31. Sammanlagda ytan, förutom garage, var vid samma 
tillfälle 95 171 kvm. Verkligt värde på bolagets fastig-
heter uppgår till 761 890 tkr. Värdet har fastställts med 
en kombinerad tillämpning av ortsprismetod och av-
kastningsmetod. 
 
Vimarhem utför även drift- och fastighetsskötsel åt Vim-
merby kommun, med en yta om ca 115 000 kvm.  
 
 
Investeringar 
 
Under året har följande större investeringar utförts inom 
fastighetsbeståndet: 
 
 Flädern, puts fasad  
 Norrgården, fönster/plåtinklädnad  
 Södra Storgatan Södra Vi, fönsterbyte  
 Gelbgjutaren, ombyggnad till 3 nya lägenheter  
 Ringvägen i Gullringen, stambyte  
 Per Erlands väg i Rumskulla, fönsterbyte  
 Centrumgatan Storebro, fönsterbyte  
 Ekängsvägen Södra Vi, fönsterbyte  

Nyckeltal 2018 2017 
Nettoomsättning 240 403 214 551 
Resultat efter finansiella poster 12 611 9 788 
Balansomslutning 852 622 850 764 
Soliditet % 18 17 
Antal årsanställda 49 46 
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Framtiden 
 
Under 2019 kommer sannolikt antalet outhyrda lä-
genheter att öka, främst i ytterområdena. Migrat-
ionsverket hyr fortfarande 22 lägenheter i Storebro och 
har inte aviserat om någon uppsägning av kontrakten. 
  
Ombyggnationen av Norra Storgatan 2 i Södra Vi till 
LSS-boende förväntas vara klar för inflyttning efter 
sommaren 2019.  
 
Under 2019 kommer Vimarhem att påbörja bygg-
nationen av Pistolsmeden 2. En ökning av beståndet 
med 27 lägenheter plus en gruppbostad med 6 lägen-
heter. Byggnationen beräknas vara klar kring årsskiftet 
2020/2021.  
 
Under 2019 kommer arbetet med att underhålla och 
standardförbättra de äldre fastigheterna att fortsätta. De 
flesta av åtgärderna har en energibesparande påver-
kan. Majoriteten av de äldre fastigheterna har en bra 
direktavkastning och attraktiva lägen, dessa fastigheter 
är viktiga för Vimarhems framtida ekonomi.  
 
Under 2019 beräknar Vimarhem att investera ca 55 
miljoner i nyproduktion, standardförbättringar samt öv-
riga aktiverbara kostnader.  
 
Vimarhem har tecknat avtal med Vimmerby Fiber angå-
ende fibrering av ytterområdena. Förhoppningsvis kom-
mer detta bli klart under 2019.  
 
En ny avfallshantering trädde i kraft under 2018, vilket 
medför att Vimarhem kommer att bygga om soprum 
och komplettera med moloker i ytterområdena under 
2019.  
 
Arbete pågår med att ta fram förfrågningsunderlag för 
nyproduktion av fastigheten Pistolsmeden 2. Upphand-
lingen beräknas vara klar under våren 2019.  
 
En mindre multiarena kommer att upprättas på Vi-
marhems fastighet i Storebro centrum. Detta är ett ute-
miljöprojekt som kan skapa en bra integrationsfräm-
jande faktor för de många nyanlända som bor i närom-
rådet. Boverket har beviljat bidrag med 50% av totala 
kostnaden.  
 
Inom ramen för boinflytandeverksamheten arbetar Vi-
marhem AB tillsammans med Hyresgästföreningen för 
att utveckla hyresgästernas inflytande över sitt boende. 
Delårsrapporterna redovisas kontinuerligt liksom vä-
sentliga händelser som påverkar de boendes och bola-
gets ekonomi.  

Ägarkrav 

Kommunfullmäktige har i särskilda ägardirektiv för år 
2018 fastställt ekonomiska mål:  
 soliditet skall förbättras  
 avkastning 3 procent  
 utdelning/koncernbidrag skall göras genom av-

stämning i samband med bokslut  
 

Bolaget har klarat avkastningsmålet (3%), och för-
bättrat soliditet.  
 

Vimmerby Fibernät AB 
 
Tre byalag inom kommunen har anlagt fiberkanali-
sation enligt Vimmerby kommuns byalagskoncept och 
markanvisningar. Från och med 2014-09-01 har byala-
gen överlåtit ägandet till Vimmerby Fibernät AB.  

Till bolaget såldes under året det kommunala fibernätet 
varefter förvaltning och förtätning av nätet blev en hu-
vudsyssla för verksamheten. Avtal tecknades med 
kommunen om att hyra ut svartfiber och bygga ut an-
slutningar till kommunens verksamheter. Beställning 
har också erhållits från Vimarhem AB att ansluta deras 
fastighetsbestånd i kransorterna.  

21 januari 2016 lämnades en stämning in till Tingsrät-
ten på bolaget med anledning av upphandling och till-
delning av tjänstekoncession. Beloppet är 6 877 tkr 
jämte ränta. Styrelsen bedömer risken som liten att 
bolaget kommer att förlora processen. Ingen reserve-
ring för detta har gjorts i bokslutet. 
 
 
Framtiden 
 
Fortsatt fokus på förvaltning av nätet samt förtätning 
och nyanslutning. Bevakning av teknikutveckling inom 
området ska ske.  
 

Ägarkrav 
 
Kommunfullmäktige har i särskilda ägardirektiv för år 
2018 fastställt ekonomiska mål:  
 soliditet skall överstiga 10 procent  
 avkastning 2 procent   
 utdelning/koncernbidrag skall göras genom av-

stämning i samband med bokslut  
 
Bolaget har en negativ avkastning, och har inte klarat 
målet för soliditet.  

Nyckeltal 2018 2017 
Nettoomsättning 103 958 102 754 
Resultat efter finansiella poster 6 085 9 058 
Balansomslutning 348 932 339 939 
Soliditet % 10 9 
Antal årsanställda 39 38 

Nyckeltal 2018 2017 
Nettoomsättning 2 056 0 
Resultat efter finansiella poster -1 738 -454 
Balansomslutning 46 093 3 149 
Soliditet % 6 93 
Antal årsanställda 0 0 



VIMMERBY KOMMUN, ÅRSREDOVISNING 181231 

  30 

Resultatet för koncernen visar plus 43,7 mnkr, föregå-
ende år plus 25,9 mnkr.  
 
Vimmerby kommun gör ett plusresultat med 27,5 mnkr, 
jämfört med föregående år är det 19,5 mnkr bättre.  
 
Koncernen Vimmerby Energi & Miljö AB redovisar ett 
överskott på 12,6 mnkr, en förbättring med 2,8 mnkr 
mot föregående år.  
 
Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s resultat är minus 
0,4 mnkr.  
 
Vimarhem AB redovisar ett resultat på plus 6,1 mnkr, 
en försämring med 3,0 mnkr mot föregående år. 
 
Vimmerby Fibernät AB redovisar ett resultat på minus 
1,7 mnkr, en försämring med 1,2 mnkr mot föregående 
år.  
 
Respektive enhets resultat redovisas före bokslutsdis-
positioner, skatt och koncernelimineringar. Resultatut-
vecklingen framgår av bild på nästa sida. 
 
Koncernens nettoinvesteringar uppgår till 86,7 mnkr (se 
bild nästa sida). Vimmerby kommun har investerat 39,2 
mnkr, Vimmerby Energi & Miljö AB 19,9 mnkr, Vimar-
hem AB 24,2 mnkr och Vimmerby Fibernät AB 3,4 mnkr  
exkl 30,0 mnkr som är koncerninternt. 
Investeringarna har i hög grad finansierats genom lik-
vida medel (se Kassaflödesanalys). 
 
Koncernens egna kapital ökade med 43,7 mnkr till 
758,8 mnkr (se bild nästa sida).  
 
Tillgångarna ökade med 58,6 mnkr, skuldsättningen 
minskade med 3,2 mnkr och avsättningar ökade med 
18,1 mnkr.  
 
Soliditeten speglar Vimmerby kommunkoncerns lång-
siktiga handlingsutrymme och är 30,6 procent exklusive 
kommunens ansvarsförbindelse för pensionsåtagan-

den. Inkluderat åtagande för pensioner (334,5 mnkr) är 
soliditeten 17,1 procent. Jämfört med föregående år har 
soliditeten ökat både vid beräkning exklusive ansvars-
förbindelsen för pensionsåtaganden och när beräkning-
en görs inkl pensionsåtagandet. (se bild nästa sida). 
 
Kommunkoncernens långfristiga skulder minskade med  
24,8 mnkr till 1.323,9 mnkr (se bild nästa sida).  
 
Vimmerby Energi & Miljö AB har ett lån hos kommunen 
på 7,4 mnkr i samband med byggnationen av exploate-
ringsområdena CEOS och Krönsmon. I övrigt så place-
rar de enskilda bolagen sina lån externt med kommu-
nen som borgenär.  

Koncernredovisning allmänt 

 Försäljning  Koncernbidrag  Lån 

Koncernmellanhavanden, mnkr Köpare Säljare Givare Mottagare Givare Mottagare 

Vimmerby kommun 36,0 5,7   7,4  

Vimmerby kommun Förvaltnings AB 0,4  1,8 3,6   

Vimmerby Energi & Miljö AB 3,5 38,8 3,6   7,4 

Vimmerby Energi Nät AB 0,4      

Vimarhem AB 18,6 14,4     

Vimmerby Fibernät AB 0,2 0,2  1,8   

Summa 59,1 59,1 5,4 5,4 7,4 7,4 
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Nyckeltal kommunkoncern 
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Finansiell analys 
Ekonomi 
 
Framtidstron bland såväl hushåll som företag i Sverige 
har försvagats markant på sistone, vilket åtminstone i 
det korta perspektivet ger stöd åt bedömningen om en 
fortsatt konjunkturavmattning. Ytterligare svaghetsteck-
en för global tillverkningsindustri och handel rimmar 
sammantaget med SKL´s relativt pessimistiska syn på 
utsikterna för exportmarknaden. Prognosen är att BNP-
tillväxten i Sverige kommer att dämpas rejält i år. Siff-
ran för helåret 2019 bedöms till cirka 1 procent. Detta 
utgör en stor kontrast mot de föregående fem åren, när 
den årliga BNP-tillväxten i genomsnitt har varit 2,8 pro-
cent.  
 
Prognosen pekar på att den inbromsning av skatteun-
derlagstillväxten som började 2017 och fortsatte 2018 
även kommer att hålla i sig detta år. Det förklaras fram-
förallt av att sysselsättningen ökar allt långsammare. 
Bedömningen är att de senaste årens höga sysselsätt-
ningstillväxt inte är möjlig att upprätthålla, dels eftersom 
återstående tillgängligt arbetsutbud i ringa grad bedöms 
matcha den efterfrågade arbetskraften, dels som en 
följd av en långsammare ökning av befolkningen i ar-
betsföra åldrar – i hög grad har de senaste årens 
sysselsättningsuppgång gynnats av en växande befolk-
ning. 
 
2018 ökade befolkningen i Sverige med 1,1 procent. 
För kommuner och landsting, och däribland Vimmerby 
kommun, innebär denna fortsatta ökning av befolkning-
en en utmaning för att klara av de krav på anpassning 
som ställs på den offentliga sektorn när befolkningen 
ökar.  
 
Skattesatsen för Vimmerby kommun höjdes år 2016 till 
22,36 procentenheter, vilket innebär att Vimmerby kom-
mun har den högsta skattesatsen i Kalmar län och i 
Småland. (Skattesatsen i Kalmar landsting uppgick år 
2018 till 11,37 procentenheter). 
 
Räntan har varit på en fortsatt historisk låg nivå vilket 
har bidragit till låga räntekostnader. Konjunkturutveckl-
ingen i Sverige och omvärlden har gått in i en fas med 
lägre tillväxt. Även om tillväxten dämpas är konjunktu-
ren fortsatt stark. Förutsättningarna för att inflationen 
ska vara kvar nära 2 procent kommande år har inte 
förändrats i någon större utsträckning. Riksbanken indi-
kerar att räntan höjs igen under andra halvåret 2019, 
under förutsättning att konjunktur- och inflationsutsikter-
na står sig. 
 
Några av Vimmerby kommuns stora utmaningar framö-
ver är att minska verksamheternas nettokostnader med 
ökad, eller bibehållen, kvalitet, rekrytera duktiga medar-
betare och ställa om till den digitala eran. 
 
 
Befolkning  
 
Den 31 december 2018 var folkmängden i Vimmerby 

kommun 15 764 invånare. Det är en ökning med 36 
invånare, eller 0,2 procent, jämfört med föregående år. 
I Kalmar län ökade befolkningen med 1 134 invånare. 
Den kommun som ökade befolkningen mest inom Kal-
mar län var Kalmar som ökade med 1 059 invånare 
medan den kommun som minskade antalet invånare 
mest var Hultsfred som minskade sin befolkning med 
219 invånare.  
 
Som jämförelse ökade till exempel folkmängden i 
Stockholms län med 35 981 invånare och i hela riket 
med 109 943 invånare. 

 
 
Årets resultat 
 
Vimmerby kommun redovisar för 2018 ett positivt resul-
tat på 27,5 mnkr, vilket är 19,5 mnkr högre än 2017 års 
resultat. Årets resultat är drygt 9,0 mnkr högre än bud-
geterat.  
 
De två stora nämnderna, Socialnämnden och Barn- och 
utbildningsnämnden står för cirka 75 procent av Vim-
merby kommuns budget eller omsättning. Socialnämn-
den redovisar ett överskott mot budget med 0,8 mnkr 
och Barn- och utbildningsnämnden ett underskott med 
14,4 mnkr. Finansförvaltningen redovisar ett överskott 
mot budget med totalt 17,9 mnkr. Summa skatter och 
statsbidrag avvek endast 0,5 mnkr från den totala bud-
geten på drygt 933 mnkr. Fortsatt god avkastning på 
placerade medel och fortsatt historiskt låga räntor bi-
drog till det totala överskottet på finansförvaltningen.  
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Balanskravet 
 
Enligt kommunallagen ska kommunens ekonomi plane-
ras och styras mot ett resultat i balans, vilket innebär att 
intäkterna minst ska överstiga kostnaderna såväl i bud-
get som i bokslutet. Eventuella underskott i bokslutet 
ska inarbetas inom tre år enligt en åtgärdsplan som 
kommunfullmäktige beslutar om. Detta innebär att det 
egna kapitalet säkras över tiden genom planering och 
styrning för att nå balans. 
 
Vid avstämning mot lagens krav är huvudprincipen att 
realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna. Årets 
resultat 2018 efter hänsyn tagen till realisationsvinster 
uppgår till 24,5 mnkr. Avsättning till RUR uppgår till 
15,1 mnkr. 

 
 
Nettokostnader och balansen med skatteintäkter 
och generella bidrag 
 
En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hus-
hållning är att det finns balans mellan löpande kostna-
der och intäkter. Nettokostnadens andel av skatteintäk-
ter, inklusive generella stats- och utjämningsbidrag, är 
en viktig indikator på balansen mellan löpande driftkost-
nader och den huvudsakliga finansieringen. Verksam-
hetens nettokostnader bör inte öka mer än skatteintäk-
ter och generella stats- och utjämningsbidrag för att 
bibehålla en ekonomisk stabilitet. En långsiktig hållbar 
och eftersträvansvärd nivå för nettokostnadens andel 
av skatteintäkter och statsbidrag bör vara högst 98 pro-
cent beroende på finansiell situation och vilket konsoli-
deringsbehov som finns i den långsiktiga planeringen. 
Skatteintäkter och statsbidrag ökade med totalt 31,3 
mnkr, eller 3,5 procent jämfört med 2017 samtidigt som 
verksamheternas nettokostnader ökade med 8,5 mnkr, 
eller 0,9 procent. 
 
Nettokostnadernas andel, exklusive finansiella intäkter 
och kostnader, av skatteintäkter och generella statsbi-
drag uppgick till 101 procent under 2017 och för 2018 
är andelen 98,5 procent. 
 
 

 
 

 
 
 
Känslighetsanalys 
 
Vimmerby kommuns ekonomi påverkas av ett flertal 
omvärldsfaktorer som kommunen måste ha reserver 
och marginaler att hantera såväl externa oförutsedda 
händelser och förändringar inom kommunen. En käns-
lighetsanalys visar hur olika händelser påverkar kom-
munens ekonomi. Nedan visas den känslighet i mnkr 
som finns vid förändringar i några av dessa faktorer. 

 Mnkr 
Ränteförändring 1 % 2,7 

Förändring skattesats 10 öre 3,2 

Prisökning på varor och tjänster 1 % 3,0 

10 årsarbetare heltid, lön 25 000 kr/mån 4,2 

Förändrat invånarantal med 100 st 5,6 

Löneförändring 1 % 7,0 

Mnkr 2018 2017 2016 
Årets resultat 27,5 8,0 19,0 

Realisationsvinster -3,0 -1,5 -0,3 

Realisationsförluster  0,1 -  

Resultat efter balans-
kravsjusteringar 24,5 6,6 18,7 

Förändring RUR 15,1 - -  

Balansresultat 9,4 6,6 18,7 
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Nettoinvesteringar och självfinansieringsgrad 
 
Investeringsutgifterna uppgick 2018 till 39,2 mnkr. Inom 
räddningstjänsten har det under året anskaffats fordon 
och inventarier till ett belopp om 12,7 mnkr.  
Investeringsbudgeten 2018 uppgick till 56,2 mnkr, vilket 
innebär en differens på 17,0 mnkr.  
 
Självfinansieringsgraden av nettoinvesteringar beräk-
nad som årets resultat och årets avskrivningar samt 
förändring av avsättningar i relation till nettoinvestering-
ar uppfylls (173,2 procent). 
 

 
 
 
Lån 
 
Kommunens totala låneskuld utgör 458,7 mnkr vid års-
bokslutet. Kommunens låneskuld har minskat med 50 
mnkr i jämförelse med föregående år. Värt att notera är 
att av Vimmerby kommuns totala låneskuld på 458,7 
mnkr avser 189 mnkr lån för den leasinglösning som 
Vimmerby Energi och Miljö valt att teckna med SEB. 
 
Den genomsnittliga upplåningsräntesatsen uppgick vid 
årsskiftet till 0,57 procent (2017-12-31, 0,79 %). Den 
genomsnittliga återstående löptiden på låneskulden 
uppgick till 1,5 år. Vimmerby kommuns finanspolicy, 
som är beslutad av kommunfullmäktige, fastställer ra-
mar och riktlinjer för kommunens finansiella verksam-
het. De risker som regleras är bland annat refinansie-
ringsrisk och ränterisk. Enligt policyn ska maximalt 
halva lånestocken förfalla inom de närmaste 12 måna-
derna, övriga kapitalförfall ska spridas jämt över tid. 
Skuldportföljens genomsnittliga räntebindningstid ska 
vara ca 2 år.  

Soliditet 
 
Soliditeten visar kommunens långsiktiga finansiella 
styrka och anges här som eget kapital i relation till to-
tala tillgångar. Balansräkningens omslutning har under 
året ökat med 2,0 mnkr till 1 479,3 mnkr. 
 
År 2013 uppgick Vimmerby kommuns balansomslutning 
till 1 220 mnkr. Det vill säga under de senaste fem åren 
har balansräkningen vuxit med 259 mnkr eller 21 pro-
cent. Den relativt stora ökningen förklaras till största del 
av det stora investeringsprogram som kommunen har 
genomfört. Både tillgångssidan och skuldsidan ökar 
under denna period då kommunen investerar med hjälp 
av lånade medel.  
 
Då Vimmerby kommun redovisar 27,5 mnkr som årets 
resultat ökar det egna kapitalet med samma belopp. På 
motsvarande sätt minskade det egna kapitalet år 2014 
med 22,8 mnkr då Vimmerby kommun redovisade ett 
negativt resultat på 22,8 mnkr. Pensionsförpliktelser 
som enligt lag redovisas som ansvarsförbindelse inklu-
sive löneskatt uppgick till 334,5 mnkr. Med hänsyn ta-
gen till ansvarsförbindelsens pensionsförpliktelse inklu-
sive löneskatt uppgår soliditeten till 26,9 procent och är 
en ökning med 2,0 procentenheter i jämförelse med 
föregående år.  
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Pensioner 
 
Vimmerby kommun har ett pensionsåtagande där den 
största delen utgörs av en ansvarsförbindelse för pens-
ioner intjänade före 1998-01-01 och som ej är likvid-
mässigt tryggad.  
 
Årets pensionskostnad redovisas som årlig utbetalning 
av pensioner ur ansvarsförbindelsen och avsättningen 
enligt KAP-KL, en finansiell kostnad, samt årets avgifts-
bestämda pension och löneskatt på dessa delar. Årets 
intjänade pensioner avseende den avgiftsbestämda 
pensionen, 4,5 procent av lönen betalas i sin helhet för 
individuell placering.  
 
Åtaganden för pensioner redovisas i balansräkningen 
dels som avsättning, dels som kortfristig skuld och dels 
som ansvarsförbindelse.  
 
För att utjämna kostnaderna för de ökande pensionsut-
betalningarna ur ansvarsförbindelsen bildade Vim-
merby kommun tillsammans med de flesta av länets 
kommuner 1996 ett aktiebolag, Kalmar läns Pensions-
kapitalförvaltning AB, KLP.  
Vimmerby kommun har under åren 1996 - 2000 avsatt 
51 mnkr som förvaltas av bolaget. Det marknadsmäss-
iga värdet på kommunens insatta medel var vid årets 
utgång 207,8 mnkr. 
 

Borgensåtagande 
 
Vid årets utgång uppgår Vimmerby kommuns borgens-
åtagande till Vimmerby Energi och Miljö AB med 320 
mnkr. Den andra stora posten avser åtaganden till Vi-
marhem AB med 249 mnkr. Till Vimmerby Fibernät AB 
uppgår åtagandet till 40 mnkr.  
 
Under året har Vimmerby kommun och dess bolag fort-
satt strategiskt valt att minska sin likviditet och amortera 
på befintliga lån i och med effekter av minusräntan. 
Detta gör att diagram, nyckeltal och jämförelser med 
tidigare år påverkas.  
 
Utöver dessa borgensåtagande har Vimmerby kommun 
borgensåtagande till ITSAM med 6,3 mnkr. Utöver de 
kommunala bolagen finns även borgen till föreningar. 
Risken för att behöva infria ett borgensåtagande be-
döms som låg. 
 
 
Avstämning finansiellt mål 
 
Enligt kommunallagen ska budgeten upprättas så att 
skatteintäkter och bidrag överstiger verksamhetens 
kostnader, vilket för budget 2018 gjordes med ett bud-
geterat resultat på 18,2 mnkr.  
 
För år 2018 har Vimmerby kommun haft tre finansiella 
mål: 
 

 
 
Vimmerby kommuns ekonomiska ställning 
 
Den finansiella analysen som beskrivits i tidigare stycke 
görs utan jämförelse med vår omvärld.  
För att kunna bilda sig en uppfattning om hur Vimmerby 
kommuns ekonomiska ställning står sig i förhållande till 
omvärlden behöver jämförelser göras med andra kom-
muner. 2017 års statistik är den senaste publicerade, 
se bilderna på sidan 37.  
Jämförelsen görs med Kalmar läns kommuner och 
samtliga kommuner i Sverige.  

Finansiella mål Måluppfyllelse  
Resultatet ska uppgå 
till minst 2% av skatter 
och generella statsbi-
drag. 

Resultatet för 2018 upp-
går till 27,5 mnkr. (2% av 
skatter och generella 
statsbidrag motsvarar 
18,7 mnkr). 

 

Låneskulden ska årlig-
en minskas via amor-
teringar motsvarande 
skattehöjningen 2016. 

För att uppfylla målet 
behövdes 16 mnkr amor-
teras. Under året har 50 
mnkr amorterats. 

 

Investeringarna ska 
finansieras till 100% av 
skattemedel. 

Självfinansieringsgraden 
av investeringar uppgick 
till 173 % 

 

Årets pensionskostnader, mnkr 2018 2017 2015 

Avsatt till pensioner 5,8 2,3 2,9 

Löneskatt på avsättning till pensioner 1,9 0,8 0,7 

Avg.bestämd del av årets intjänade pens. 24,7 25,0 21,0 

Löneskatt på avgiftsbestämd pension 6,0 6,1 5,1 

Årets pensionsutbetalningar 17,1 17,4 17,7 

Löneskatt på årets pensionsutbetalningar 3,9 4,2 4,3 

Årets pensionskostnad 59,4 55,8 51,7 
    

Pensionsförpliktelser, mnkr 2018 2017 2015 

Avsättning i balansräkningen 65,3 57,5 52,2 

Löneskatt på avsättning  15,8 13,9 12,6 

Ansvarsförbindelse 269,2 272,1 295,8 

Löneskatt på ansvarsförbindelse 65,3 66,0 71,7 

Totala pensionsförpliktelser 415,6 409,5 432,3 
    

Placerade pensionsmedel, mnkr 2018 2017 2015 

Placerade pensionsmedel, markn.värde 207,8 211,5 179,0 

Placerade pensionsmedel, bokf. värde 207,8 195,4 162,5 

Återlån, jämfört med marknadsvärde 207,8 198,0 253,3 
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Årets resultat, kronor per invånare 
 
Årets resultat för Vimmerby kommun har de senaste 
åren varierat kraftigt. 2012 redovisade Vimmerby kom-
mun ett positivt resultat på 41,7 mnkr. Sedan dess har 
resultaten försämrats och 2014 redovisade kommunen 
ett negativt resultat på 22,8 mnkr. Att vända denna ut-
veckling har varit en av Vimmerby kommuns största 
utmaningar. 
 
 
Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen, procent 
 
I jämförelse med de två andra kommungrupperna har 
Vimmerby en högre soliditet. Vimmerby kommun har 
det senaste året haft en positiv utveckling av solidite-
ten, vilket till största delen beror på goda resultat, rela-
tivt låga investeringsutgifter samt minskad skuldsätt-
ning.   
 
 
Investeringar kommunen, kronor per invånare 
 
Tidigare år har Vimmerby kommun investerat kraftigt 
och därmed skilt sig ifrån de två andra kommungrup-
perna, se bild sid 37. 2014 investerade Vimmerby kom-
mun, i kronor per invånare räknat, tre gånger så mycket 
som övriga kommuner. (Obs, i denna graf är ej koncer-

nen och Vimmerby Energi & Miljös investering i nytt 
kraftvärmeverk medräknat). De senaste åren har nivån 
sjunkit och ligger nu istället under de andra kommun-
grupperna.  
 
  
Långfristiga skulder för kommunkoncernen, kronor 
per invånare 
 
Tidigare års låga resultat i kombination med en expan-
siv investeringsbudget har medfört att Vimmerby kom-
mun har behövt ta upp nya lån för att finansiera inve-
steringsutgifterna. I jämförelse med andra kommuner 
innebär detta att Vimmerby kommun blir mer känslig för 
framtida ränteförändringar. Trenden de senaste åren är 
dock att Vimmerby kommunkoncerns långfristiga skul-
der minskar medan övriga kommungrupper ökar sina 
långfristiga skulder.  
 
 
Skattesats kommun, procent 
 
Vimmerby kommun har en relativt hög skattesats.  
2015 var Vimmerby kommuns skattesats 21,86 %.  
Från och med år 2016 höjdes skattesatsen i Vimmerby 
kommun till 22,36 %. Det innebär att Vimmerby kom-
mun 2018 hade den högsta skattesatsen av kommu-
nerna i Kalmar län och i Småland.  

Hörestadhult 
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 Vimmerby kommuns  
ekonomiska ställning 
 
Diagrammen på denna sida är jämförelser 
med Kalmar läns kommuner och samtliga 
kommuner i Sverige.  
Förutom skatten är föreg. års statistik den 
senaste publicerade. Se text om Vimmerby 
kommuns ekonomiska ställning på sidan 35. 
 
Färgerna i diagrammen 

 
 
 

  Alla kommuner 
  

 

  Kommuner i Kalmar län 
  

 

  Vimmerby kommun 
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Utfall, budget och årsprognos 
Årsutfall 

2018 

Budget 2018 
efter tilläggs-

anslag 
Budget-

avvikelse 

Årsprognos 
efter utfall 

201808 

Prognos/
budget-

avvikelse 
Verksamhetens intäkter 201,5 262,9 -61,4 337,0 74,1 

Verksamhetens kostnader -1 090,4 -1 160,0 69,6 -1 233,4 -73,4 

Avskrivningar -31,1 -31,4 0,3 -31,5 -0,1 

Verksamhetens nettokostnader -920,0 -928,5 8,5 -927,9 0,6 

Skatteintäkter och utjämning 696,3 708,6 -12,3 708,6 - 

Generella statsbidrag och utjämning 237,6 224,8 12,8 226,6 1,8 

Finansiella intäkter 27,3 24,0 3,3 21,4 -2,6 

Finansiella kostnader -13,7 -10,7 -3,0 -7,2 3,5 

Resultat 27,5 18,2 9,3 21,5 3,3 

      

Nämndernas nettokostnader samt  
prognosavvikelse 

Årsutfall 
2018 

Budget 2018 
efter tilläggs-

anslag 
Budget-

avvikelse 

Prognos/
budget-

avvikelse 
201808 

Prognos/
budget-

avvikelse 
201804 

Kommunstyrelse -54,8 -59,8 5,0 -1,3 10,7 

Revision -0,8 -0,8 - - - 

Överförmyndare -2,1 -1,8 -0,3 0,2 0,7 

Samhällsbyggnadsavdelningen -112,4 -110,9 -1,5 4,1 -0,6 

Utvecklingsavdelningen -27,8 -29,6 1,8 -0,3 -0,4 

Barn– och utbildningsnämnd -352,0 -337,6 -14,4 5,3 4,6 

Socialnämnd -357,5 -358,3 0,8 3,0 4,3 

Valnämnden -0,6 -0,7 0,1 - - 

Miljö– och byggnadsnämnd -7,3 -7,2 -0,1 -0,3 -0,1 

Finansförvaltning 942,8 924,9 17,9 -14,0 -13,8 

Summa 27,5 18,2 9,3 -3,3 5,4 

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet, mnkr 

Härifrån kommer pengarna 
Intä kte rnas förde lning  

Så här används pengarna 
Kostn adernas förde lning  

Skatteintäkter 61% 

Generella statbidrag och utjämning 21% 

Taxor och avgifter 2% 

Hyror och arrenden 2% 

Försäljningsmedel 2% 

Försäljn. av verksamhet och ers. för tjänster 2% 

Bidrag 10% 

Personalkostnader 67% 

Material 6% 

Hyror 2% 

Köp av verksamhet 19% 

Bidrag 3% 

Avskrivningar 3% 
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Fem år i sammandrag 

Vimmerby kommun 2018 2017 2016 2015 2014 

Folkmängd 31/12 15 764 15 728 15 636 15 419 15 297 

Kommunal utdebitering per 100 kr 22,36 22,36 22,36 21,86 21,86 

Verksamhetens nettokostnader, mnkr -920,0 -911,5 -849,0 -785,9 -797,9 

Skatteintäkter och generella statsbidrag, mnkr 933,9 902,6 854,3 793,9 768,9 

Verksamhetens nettokostnader i procent av skatteintäkter 98,5 101,0 99,4 99,0 103,8 

Finansnetto, mnkr 13,6 16,9 13,7 10,1 6,2 

Årets resultat, mnkr 27,5 8,0 19,0 18,1 -22,8 

Nettoinvesteringar materiella anläggningstillgångar, mnkr 39,2 25,0 11,9 53,7 196,8 

Självfinansieringsgrad, investeringar i procent 173,2 265,6 1 011,8 122,7 7,0 

Tillgångar totalt, mnkr 1 479,3 1 477,3 1 567,1 1 614,5 1 519,4 

Tillgångar per invånare, kr 93 840 93 928 100 224 104 708 99 327 

Skulder, avsättningar totalt, mnkr 746,2 771,7 869,5 935,9 858,8 

Skulder per invånare, kr 47 336 49 065 55 609 60 698 56 142 

Ansvarsförbindelse för pensioner inkl. löneskatt, mnkr 334,5 338,1 354,0 367,5 385,4 

Ansvarsförbindelse per invånare, kr 21 219 21 497 22 640 23 834 25 194 

Eget kapital totalt, mnkr 733,1 705,6 697,6 678,6 660,6 

Eget kapital per invånare, kr 46 505 44 863 44 615 44 011 43 185 

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse för pensioner i procent 26,9 24,9 21,9 19,3 18,1 

Antal årsarbetare, totalt 1 252 1 233 1 202 1 161 1 146 

Löner, mnkr 527,9 513,8 486,1 452,4 431,1 

      

Vimmerby kommunkoncern 2018 2017 2016 2015 2014 

Årets resultat, mnkr 43,7 25,9 33,3 22,9 -9,4 

Eget kapital, mnkr 758,8 715,1 685,9 652,6 629,8 

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse för pensioner i procent 17,1 15,6 13,2 10,8 9,8 

Nettoinvesteringar, mnkr 86,7 79,1 49,5 165,9 229,9 

Antal årsarbetare totalt 1 340 1 320 1 295 1 261 1 248 

Här får du en snabb överblick över Vimmerby kommuns ekonomiska utveckling de 
senaste fem åren. 
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Resultaträkning, mnkr 
 Not 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Verksamhetens intäkter 1 201,5 203,7 491,9 467,8 

Verksamhetens kostnader 2 -1 090,4 -1 060,0 -1 297,1 -1 236,7 

Avskrivningar 3 -31,1 -55,2 -81,1 -103,3 

Verksamhetens nettokostnader  -920,0 -911,5 -886,3 -872,2 

Skatteintäkter 4 696,3 684,2 696,3 684,2 

Generella statsbidrag och utjämning 5 237,6 218,4 237,6 218,4 

Finansiella intäkter 6 27,3 24,4 25,7 25,0 

Finansiella kostnader 7 -13,7 -7,5 -27,5 -25,7 

Skatt aktuell 8 - - - -2,3 

Skatt uppskjuten 8 - - -2,1 -1,5 

År et s r esult at   27,5 8,0 43,7 25,9 

Balansräkning, mnkr 

Tillg ångar  Not 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar  - - 6,8 3,5 

Mark och byggnader 9 698,2 736,0 1 255,9 1 247,1 

Maskiner och inventarier 10 37,0 28,8 615,7 626,8 

Finansiella anläggningstillgångar 11 375,1 378,3 240,5 230,6 

Summa anläggningstillgångar  1 110,3 1 143,1 2 118,9 2 108,0 

Omsättningstillgångar      

Förråd, Exploateringsfastigheter 12 29,2 31,3 34,9 36,3 

Fordringar 13 125,8 117,1 113,3 92,5 

Kortfristiga placeringar 14 207,9 195,4 207,9 195,4 

Kassa och bank 15 6,1 -9,6 6,2 -9,6 

Summa omsättningstillgångar  369,0 334,2 362,3 314,6 

Summa t illg ångar   1 479,3 1 477,3 2 481,2 2 422,6 

Eget  kapit al  och avsät t ningar       

Eget kapital 16 733,1 705,6 758,8 715,1 
Därav periodens resultat  27,5 8,0 43,7 25,9 

Avsättningar 17 81,1 71,4 151,5 133,4 

Därav avsättningar för pensioner  81,1 71,4 81,7 72,1 

Därav övriga avsättningar  - - 69,8 61,3 

Skuld er       

Långfristiga skulder 18 472,8 526,8 1 323,9 1 348,7 

Kortfristiga skulder 19 192,3 173,5 247,0 225,4 

Summa skulder  665,1 700,3 1 570,9 1 574,1 

Summa eget  kapit al ,  avsät t n och skul-  1 479,3 1 477,3 2 481,2 2 422,6 

Ställda panter  - - 235,4 243,3 

Ansvarsförbindelser 20 955,9 927,0 339,8 341,0 

Därav pensionsförpliktelser  334,5 338,1 334,5 338,1 

Därav övriga ansvarsförbindelse  621,4 588,9 5,3 2,9 

Vimmerby kommun Kommunkoncern 

Vimmerby kommun Kommunkoncern 
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Kassaflödesanalys, mnkr 
 Not 2018 2017 2018 2017 
Den löpande verksamheten      

Resultat efter finansiella poster  27,5 8,0 45,8 29,7 

Betald skatt  - - -2,1 -2,3 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  40,4 58,4 99,2 125,0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital  67,9 66,4 142,9 152,4 
      
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      

Ökning (-)/Minskning (+) av förråd, exploateringsfastighet  2,1 10,2 1,4 11,2 

Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar  -21,2 26,4 -33,3 25,2 

Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder  18,8 -3,0 21,6 6,7 

Kassafllöde från den löpande verksamheten  67,6 100,0 132,6 195,5 
      
Investeringsverksamheten      

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  - - -3,3 -3,5 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 21 -39,2 -25,0 -86,7 -79,1 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  37,8 2,1 7,9 2,2 

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar  -0,3 - -9,9 -1,2 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  - 1,1 - 1,1 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -1,7 -21,8 -92,0 -80,5 
      
Finansieringsverksamheten      

Nyupplåning  - - 40,0 - 

Erh anslutningsavgifter fiber  - 1,0 1,4 1,0 

Erh investeringsbidrag  1,0 0,3 1,0 0,3 

Överlåtelse till V-by Fibernät AB, ej upplösta fiberanslutningar  -4,7 - - - 

Amortering av upptagna lån  -50,0 -100,0 -67,2 -137,0 

Amortering av utlämnade lån  3,5 2,7 - 2,7 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -50,2 -96,0 -24,8 -133,0 
      
SUMMA KASSAFLÖDE  15,7 -17,8 15,8 -18,0 
      
Likvida medel vid årets början  -9,6 8,2 -9,6 8,4 

Likvida med vid periodens slut  6,1 -9,6 6,2 -9,6 

Summa kassaflöde  15,7 -17,8 15,8 -18,0 
      
Tilläggsupplysningar, Poster som inte ingår i kassaflödet      

Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar  31,1 55,2 81,1 103,3 

Avsättningar till pensioner  9,7 4,3 9,6 4,3 

Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar  -0,2 -1,4 -0,1 -1,4 

Pågående investering 1/1 omförd som kostnad under året  - 0,7 - 0,7 

Upplösning av investeringsbidrag och anslutningsavgifter  -0,3 -0,4 -1,0 -0,4 

Övriga avsättningar  - - 8,5 1,8 

Avgångsvederlag  - - 1,0 - 

Förändr eget kapital, effekt av retr tillämpn i Vemab  - - - 3,2 

Anläggningstillg i KALN vid försäljningstillfället  -    

Justeringspost avrundning  0,1 - 0,1 13,5 

Summa   40,4 58,4 99,2 125,0 

Vimmerby kommun Kommunkoncern 
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Noter till resultaträkningen, mnkr 
 Vimmerby kommun Kommunkoncern 

Not 1  Verksamhetens intäkter 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Taxor och avgifter 21,5 21,1 225,0 200,7 

Hyror och arrenden 19,7 19,1 109,3 106,6 

Försäljningsmedel 20,5 21,1 20,5 21,1 

Försäljning av verksamhet och ersättning för tjänster 19,7 19,1 16,3 12,4 

Bidrag 113,9 118,0 113,9 118,0 

Övrigt 3,2 3,7 3,9 4,4 

Realisationsvinst vid avyttring av tillgångar 3,0 1,6 3,0 4,6 

Summa verksamhetens intäkter 201,5 203,7 491,9 467,8 
     

 Vimmerby kommun  Kommunkoncern 

Not 2  Verksamhetens kostnader 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Lön, ersättningar och sociala avgifter -691,7 -676,3 -751,5 -729,0 

Årets avsättning till pensioner -5,9 -2,3 -5,9 -2,3 

Pensioner, årets avgiftsbestämda del -24,7 -25,0 -24,7 -25,0 

Utbetalda pensioner -17,1 -17,4 -17,1 -17,4 

Löneskatt på pensionsavsättning -1,9 -0,8 -1,9 -0,8 

Löneskatt på pensioner avgiftsbestämd del -6,0 -6,1 -6,0 -6,1 

Löneskatt på utbetalda pensioner -3,9 -4,2 -3,9 -4,2 

Övriga personalkostnader -0,9 -0,7 -0,9 -0,7 

Summa personalkostnader -752,1 -732,8 -811,9 -785,5 

Material, råvaror och förnödenheter -65,0 -61,1 -145,5 -134,0 

Värdeförändring Krönsmon - -8,0 - -8,0 

Hyror -22,7 -22,1 -22,7 -22,1 

Lämnade bidrag -29,0 -26,3 -29,0 -26,3 

Tjänster inkl köp av verksamhet -218,4 -209,6 -204,0 -194,3 

Realisationsförlust vid avyttring av tillgångar -3,2 -0,1 -3,2 -0,1 

Övriga externa kostnader - - -72,9 -63,7 

Övriga kostnader - - -7,9 -2,7 

Summa verksamhetens kostnader -1 090,4 -1 060,0 -1 297,1 -1 236,7 
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Noter till resultaträkningen, mnkr 
 Vimmerby kommun Kommunkoncern 

Not 3  Avskrivningar 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Avskrivningar enlig plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning 
sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas:   

Byggnader: 5-100 år 5-100 år 5-100 år 5-100 år 

Maskiner och inventarier 3-15 år 3-15 år 3-70 år 3-70 år 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar -25,7 -27,1 -35,9 -37,8 

Maskiner och inventarier -5,4 -5,1 -45,2 -42,5 

Nedskrivning fibernät - -23,1 - -23,1 

Nedskrivning fastighet och inventarier Näs - 0,1 - 0,1 

Summa avskrivningar -31,1 -55,2 -81,1 -103,3 

     

 Vimmerby kommun Kommunkoncern 

Not 4  Skatteintäkter 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Preliminära skatteintäkter 699,6 686,6 699,6 686,6 

Slutavräkning föregående år -2,3 0,8 -2,3 0,8 

Preliminär slutavräkning innevarande år -1,0 -3,2 -1,0 -3,2 

Summa skatteintäkter 696,3 684,2 696,3 684,2 
     

 Vimmerby kommun Kommunkoncern 

Not 5  Generella statsbidrag och utjämning 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Inkomstutjämning 187,0 179,5 187,0 179,5 

Fastighetsavgift 29,2 27,2 29,2 27,2 

Regleringsbidrag 2,5 -0,2 2,5 -0,2 

Kostnadsutjämning -9,0 -9,2 -9,0 -9,2 

LSS-avgift 13,2 5,3 13,2 5,3 

Generella bidrag 14,7 15,8 14,7 15,8 

Summa generella statsbidrag och utjämning  237,6 218,4 237,6 218,4 

Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar     

I december 2015 erhölls bidrag med 22,1 mnkr.     

Följande har periodiserats och redovisats som generellt bidrag. 
Ingår i beloppen ovan. 0,5 2,1 0,5 2,1 
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Noter till resultaträkningen, mnkr 
 Vimmerby kommun Kommunkoncern 

Not 6  Finansiella intäkter 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Kommunen     

Borgensavgift 2,3 2,3 - - 

Räntor på utlämnade lån och likvida medel 0,5 0,5 1,2 3,4 

Överskottsutdelning Kommuninvest 3,2 1,8 3,2 1,8 

Intäkter placerade pensionsmedel KLP 21,3 19,8 21,3 19,8 

Summa finansiella intäkter 27,3 24,4 25,7 25,0 
     

 Vimmerby kommun Kommunkoncern 

Not 7  Finansiella kostnader 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Kommunen     

Räntor på anläggningslån -2,8 -4,4 -16,6 -22,6 

Ränta på pensionsavsättning -2,0 -1,2 -2,0 -1,2 

Finansiella kostnader placerade pensionsmedel KLP -8,7 -1,7 -8,7 -1,7 

Övriga finansiella kostnader -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Summa finansiella kostnader -13,7 -7,5 -27,5 -25,7 
     

 Vimmerby kommun Kommunkoncern 

Not 8  Skatter 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Koncernföretag     

Aktuell skatt - - - -2,3 

Uppskjuten skattekostnad - - -2,1 -1,5 

Summa kommunkoncernen - - -2,1 -3,8 

Vimarhems hyresfastighet Lönnen 
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Noter till balansräkningen, mnkr 
 Vimmerby kommun Kommunkoncern 

Not 9  Mark och byggnader 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 1 030,5 1 019,2 1 778,4 1 754,8 

Nyanskaffningar 16,8 10,4 44,6 25,7 

Försäljning och utrangering -70,3 -9,1 -42,1 -21,4 

Omklassificering 7,1 10,0 5,1 19,3 

Utgående anskaffningsvärde 984,1 1 030,5 1 786,0 1 778,4 

Ingående ackumulerade av- och nedskrivningar -299,7 -258,0 -543,9 -487,9 

Försäljning och utrangering 32,8 8,4 34,4 9,4 

Årets av– och nedskrivningar -25,7 -50,1 -40,6 -65,4 

Utgående ackumulerade av– och nedskrivningar -292,6 -299,7 -550,1 -543,9 

Bokfört värde 691,5 730,8 1 235,9 1 234,5 

     

Ingående pågående investeringar 5,2 6,0 12,6 13,6 

Nyanskaffningar 8,6 9,9 26,1 19,0 

Omklassificering -7,1 -10,7 -18,7 -20,0 

Utgående pågående investeringar 6,7 5,2 20,0 12,6 

Bokfört värde 698,2 736,0 1 255,9 1 247,1 

Avskrivningstider 5-100 år 5-100 år 3-100 år 3-100 år 

 Vimmerby kommun  Kommunkoncern 
Not 10  Maskiner och inventarier 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 142,5 142,7 1 101,1 1 075,0 

Nyanskaffningar 13,9 4,7 29,6 34,4 

Försäljning och utrangering -1,3 -4,9 -1,8 -8,3 

Omklassificering - - - - 

Utgående anskaffningsvärde 155,1 142,5 1 128,9 1 101,1 

Ingående ackumulerade avskrivningar -113,7 -113,5 -474,3 -442,4 

Försäljning och utrangering 1,0 4,9 1,6 5,8 

Årets avskrivningar -5,4 -5,1 -40,5 -37,7 

Utgående ackumulerade avskrivningar -118,1 -113,7 -513,2 -474,3 

Bokfört värde 37,0 28,8 615,7 626,8 

Avskrivningstider 3-15 år 3-15 år 3-15 år 3-15 år 

Maskiner som innehas under finansiella leasingavtal ingår med 
redovisat värde om: - - 235,4 243,3 

Under övriga kort– respektive långfristiga skulder i koncernen redovisas nuvärdet av framtida betalningar avseende 
skuldförda finansiella leasingförpliktelser. 
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Noter till balansräkningen, mnkr 
 Vimmerby kommun Kommunkoncern 

Not 11  Finansiella anläggningstillgångar 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Långfristig utlåning     

Lån SEB 212,1 212,1 212,1 212,1 

Långfristig fordran koncernföretag 7,4 10,8 - - 

Långfristiga fordringar, övrigt 3,3 3,1 14,2 4,5 

Summa långfristig utlåning 222,8 226,0 226,3 216,6 

Aktier     

Vimmerby kommun Förvaltnings AB, 148,7 148,7 - - 

Varav:  
- nominellt värde aktier 6,1 mnkr 
- överkursfond 20 mnkr 
- övrigt aktieägartillskott 122,6 mnkr     

Astrid Lindgrens Värld AB - - 10,4 10,4 

Kommuninvest i Sverige AB 3,3 3,3 3,3 3,3 

Summa aktier 152,0 152,0 13,7 13,7 

Övriga andelar 0,3 0,3 0,5 0,3 

Summa värdepapper och andelar 152,3 152,3 14,2 14,0 

Summa finansiella anläggningstillgångar 375,1 378,3 240,5 230,6 

 Vimmerby kommun Kommunkoncern  

Not 12  Förråd, Exploateringsfastighet 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Förråd - - 5,7 5,0 

Exploateringsområde Ceos 4,7 6,9 4,7 6,9 

Exploateringsområde Krönsmon 23,2 23,2 23,2 23,2 

Exploateringsområde Vendledal 2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Exploateringsområde Munin 3 0,1 - 0,1 - 

Summa förråd, exploateringsfastigheter 29,2 31,3 34,9 36,3 

 Vimmerby kommun Kommunkoncern 

Not 13  Kortfristiga fordringar 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Kundfordringar 11,0 16,5 57,4 56,2 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14,1 15,2 18,3 19,2 

Fordringar koncernbolag 73,7 68,5 - - 

Övriga kortfristiga fordringar 27,0 16,9 37,6 17,1 

Summa kortfristiga fordringar  125,8 117,1 113,3 92,5 
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Noter till balansräkningen, mnkr 
 Vimmerby kommun Kommunkoncern 

Not 14  Kortfristiga placeringar 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Placering av pensionsmedel via KLP:     

Aktier anskaffningsvärde  103,1 103,6 103,1 103,6 

Obligationer 91,0 85,5 91,0 85,5 

Banktillgodohavande 13,2 5,8 13,2 5,8 

Upplupna ränteintäkter 0,6 0,5 0,6 0,5 

Summa kortfristiga placeringar 207,9 195,4 207,9 195,4 

Aktiernas marknadsvärde är 103,1 mnkr vari ingår orealiserat resultat 0 mnkr.  
Obligationernas marknadsvärde utgör 86,4 mnkr. 
Utbetalat för placering via KLP 51 mnkr. 
Totalt marknadsvärde 2018-12-31, 207,8 mnkr. 
Värdeökning under perioden utgör –3,6 mnkr. 
I finansiella kostnader ingår förvaltningsavgift med 8,3 mnkr.  

 Vimmerby kommun Kommunkoncern 

Not 15  Likvida medel 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Kassa, bank, plusgiro, Vimmerby kommun 60,6 48,8 60,6 48,8 

Bank, bolag ingående i koncernen -54,5 -58,4 -54,4 -58,4 

Summa likvida medel 6,1 -9,6 6,2 -9,6 

 Vimmerby kommun Kommunkoncern 
Not 16  Eget kapital 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Ingående balans 705,6 697,6 715,1 685,9 

Effekt av retroaktiv tillämpning Vemab  - -  3,2 

Justering avrundning - -  0,1 

Periodens resultat 27,5 8,0 43,7 25,9 

Summa eget kapital 733,1 705,6 758,8 715,1 

 Vimmerby kommun Kommunkoncern 

Not 17  Avsättningar 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Pensionsavsättningar, ingående värde 71,4 67,1 72,1 67,8 

Förändring pensionsavsättning 7,8 3,5 7,7 3,5 

Förändring löneskatteskuld 1,9 0,8 1,9 0,8 

Bokfört värde 81,1 71,4 81,7 72,1 

Aktualiseringsgrad 90%     

Uppskjuten skatteskuld - - 32,8 32,0 

Övrigt - - 37,0 29,3 

Summa avsättningar 81,1 71,4 151,5 133,4 

Specifikation -  Avsatt till pensioner:     

Förmånsbestämd/kompletterande ålderspension 55,4 47,9 55,9 48,4 

Pension till efterlevande 1,1 1,4 1,1 1,4 

Visstidspension/ålderspension 8,8 8,2 8,8 8,2 

Löneskatt 15,8 13,9 15,9 14,1 

Summa avsatt till pensioner 81,1 71,4 81,7 72,1 
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Noter till balansräkningen, mnkr 
 Vimmerby kommun Kommunkoncern 

Not 18  Långfristiga skulder 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Ingående låneskuld 508,7 608,7 1 330,6 1 467,6 

Nyupplåning - - 40,0 - 

Amortering lån -50,0 -100,0 -67,2 -137,0 

Summa lån i banker och kreditinstitut 458,7 508,7 1 303,4 1 330,6 

Ingående kostnadsersättning och investeringsbidrag 18,1 17,2 18,1 17,2 

Överlåtelse till V-by Fibernät AB av ej upplösta fiberanslutn.avg -4,7 - - - 

Nya fiberanslutningsavgifter - 1,0 1,4 1,0 

Nya investeringsbidrag 1,0 0,3 1,0 0,3 

Upplösning av fiberanslutningsavgifter och investeringsbidrag -0,3 -0,4 -1,0 -0,4 

Avgångsvederlag - - 1,0 - 

Summa kostnadsersättningar och investeringsbidrag 14,1 18,1 20,5 18,1 

Summa långfristiga skulder 472,8 526,8 1 323,9 1 348,7 

För koncernens samtliga externa lån 2018 redovisas i nedanstående tabell kapitalbindningsstrukturen. Här redovisas 
även räntebindningspositioner, det vill säga hur stor del av totalvolymen som inklusive derivater har räntebindning till 
respektive kalenderår. 

År Kapitalbindning Räntebindning 
2019 478,4  740,4  

2020 167,7  118,0  

2021 159,7  240,0  

2022 39,7  70,0  

2023 75,7  80,0  

2024 29,7  20,0  

2025 44,6  35,0  

2026 9,7  -  

2027 9,7  -  

2028 9,7  -  

2029 9,7  -  

2030 9,7  -  

2031 9,7  -  

2032 9,7  -  

2033 4,8  -  

2034 235,2  -  

 Vimmerby kommun Kommunkoncern 

Not 19  Kortfristiga skulder 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Leverantörsskulder 43,2 27,4 79,9 57,5 

Semesterlöneskuld och övertidsskuld inkl sociala avgifter 45,2 49,0 51,5 53,3 

Årets pensioner avgiftsbestämd del 22,2 23,6 22,2 23,6 

Löneskatt pensioner avgiftsbestämd del 5,4 5,7 5,4 5,7 

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 42,1 41,4 58,7 53,5 

Skulder koncernbolag 23,1 13,7 - - 

Övriga kortfristiga skulder 11,1 12,7 29,3 31,8 

Summa kortfristiga skulder 192,3 173,5 247,0 225,4 
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Noter till balansräkningen, mnkr 
 Vimmerby kommun Kommunkoncern 

Not 20  Ansvarsförbindelser 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Borgensåtagande, kommunalägda bolag:     

Bostadsföretag 249,0 249,0 - - 

Övriga företag 367,4 337,0 - - 

Summa borgensåtaganden kommunalägda företag 616,4 586,0 - - 

Borgensåtagande, externa:     

Övrig borgen och åtagande 5,0 2,9 - - 

Summa extern borgen 5,0 2,9 5,3 2,9 

Totala borgensåtaganden 621,4 588,9 5,3 2,9 

     

Infriade av borgen - - - - 

Infriade borgensåtagande 

Vimmerby kommun har 1997-05-26, KF § 56, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2018-12-31 var medlem-
mar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 
 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen 
av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt 
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat 
av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i 
Kommuninvest ekonomisk förening. 
 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vimmerby kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse 
kan noteras att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 404 804 079 439 kronor 
och totala tillgångar till 406 323 006 299 kronor.  
Vimmerby kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 028 160 112 kronor och andelen av de totala till-
gångarna uppgick till 1 035 009 724 kronor.  

 Vimmerby kommun Kommunkoncern 

Pensionsförpliktelser, aktualiseringsgrad 90% 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Pensionsförpliktelser, ingående värde 272,1 284,9 272,1 284,9 

Förändring pensionsförpliktelser -2,9 -12,8 -2,9 -12,8 

Pensionsförpliktelser utgående värde 269,2 272,1 269,2 272,1 

Löneskatt på pensionsavsättning, ingående värde 66,0 69,1 66,0 69,1 

Löneskatt förändring -0,7 -3,1 -0,7 -3,1 

Löneskatt utgående värde 65,3 66,0 65,3 66,0 

Summa pensionsförpliktelser inkl löneskatt 334,5 338,1 334,5 338,1 

Totala ansvarsförbindelser 955,9 927,0 339,8 341,0 
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Noter till kassaflödesanalysen, mnkr 
   
Not 21  Förvärv av materiella anläggningstillg. 2018-12-31 2017-12-31 

Kommunkoncernen   

Vimmerby kommun 39,2 25,0 

Vimmerby Energi & Miljö AB 19,9 30,4 

Vimarhem AB 24,2 23,7 

Vimmerby Fibernät AB 33,4 - 

 116,7 79,1 

Avgår interna poster (fibernätet) -30,0 - 

Summa förvärv av finansiella och materiella anläggningstillgångar 86,7 79,1 

Släckbil till Räddningstjänsten som införskaffats under 2018. 
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Kommunens investeringar, mnkr 

Nämnd, utg ifte r  
Investeringar 

2018 
Budget 

2018 Avvikelse 
    
Samhällsbyggnadsavdelningen    

Fastighetsförvaltning; förskolor 2,1 4,1 2,0 

Fastighetsförvaltning; grundskolor 6,8 6,5 -0,3 

Fastighetsförvaltning; gymnasieskola 3,3 3,0 -0,3 

Fastighetsförvaltning; äldreboende 0,5 3,5 3,0 

Fastighetsförvaltning; stadshuset 0,9 3,0 2,1 

Fastighetsförvaltning; brandstation 2,4 3,2 0,8 

Fastighetsförvaltning; diverse fastigheter 1,0 2,7 1,7 

Kosten - 0,6 0,6 

Räddningstjänsten, fordon och inventarier 12,7 13,8 1,1 

Fritidsanläggningar, parker, inventarier 0,6 0,8 0,2 

Gator och vägar 6,1 7,6 1,5 

Mark och exploatering 1,3 5,3 4,0 

Totalt samhällsbyggnadsavdelningen 37,7 54,1 16,4 
    
Utvecklingsavdelningen    
Ceosvallen 0,5 0,4 -0,1 
Ishallen, ljudanläggning 0,2 0,2 - 

Totalt utvecklingsavdelningen 0,7 0,6 -0,1 
    

Socialnämnden    

Inventarier 0,8 0,8 - 

Totalt socialnämnden 0,8 0,8 - 
    

Barn– och utbildningsnämnden    

Skolans digitalisering - 0,7 0,7 

Totalt barn– och utbildningsnämnden 0 0,7 0,7 

    

Tot al t  39,2 56,2 17,0 

    

Invest erin gsinkomster (exkl försälj av anläggningstillg.) 
Inv.inkomst 

2018 
Budget 

2018 Avvikelse 
    
Investeringsstöd Borghaga/Vimarhaga 0,2 - 0,2 

Investeringstöd AL– och Södra Vi skola 0,1 - 0,1 

Tot al t  0,3 - 0,3 
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Redovisning av mål som är tagna i budget 2018 

Kommunst yre lse fö rval tn ingen (exkl samhällsbyggnadsavd) 
Perspektiv Mål Måluppfyllelse  

Ekonomi 
En ekonomi i balans Utfallet är 5 mnkr bättre än budgeten.   

Invånare 
och brukare 

Leverera tjänster av hög kvalité. Medborgarundersökning är inte gjord 2018.  

Verksamhet 
och  
medarbetare  

Nöjda och friska medarbetare samt chefer 
med ett utvecklande ledarskap.  

Grupp 8 i ledarutvecklingsprogrammet är avslutat, 
grupp 9  och 10 pågår. Målet uppfyllt. 
Medarbetarnas nöjdhet av ledarskapet samt att de 
kan påverka är nära målet.  
Budskapet med kränkande särbehandling har inte 
nått alla våra medarbetare, vilket syns på resulta-
tet. Målet är därför inte uppfyllt. 
Då alla ovanstående indikationer ingår i totala må-
let gör att vi snittar uppgörelsen till Nära målet.  

 

Utveckling  

En hållbar utveckling för framtiden.  Andel miljöfordon är högre än föreg år. Målet nått. 
2 st nya e-tjänster är införda, e-faktura till kunder 
och e-fakt från leverantörer. Målet nått. 
Resultatet från insiktundersökningen har ännu inte 
kommit och är därför ej mätbart. 
Alla ovanstående indikatorer ingår i totala målet. 
De mål vi har kunnat mäta är uppfyllda och därför 
snittar vi uppfyllelsen till Uppfyllt. 
 

 

Samhäl lsbygg nadsavdelning en  

Perspektiv Mål Måluppfyllelse   

Ekonomi  

En ekonomi i balans. Målet uppfylls ej helt då resultatet är ett underskott 
mot budget på 1,5 mnkr = 1,3 %. Opåverkbara fak-
torer (som reaförluster och extraordinära kostn. för 
räddningstjänsten) bör tas i beaktande. Flertalet av 
verksamheterna visar även överskott mot budget.  

 

Kostenheten: Minska matsvinnet Målet att minska matsvinnet med 15 % är ännu ej 
uppnått. Främsta orsaken är svårigheten att han-
tera variationerna i antalet ätande matgäster och 
risken för att maten inte ska räcka till. 

 

Invånare 
och brukare 

Räddningstjänsten: Utbildning för kommu-
nanställda i HLR och grundläggande 
brandskydd.  

Målet, att utbilda en tiondel av kommunanställda, är 
uppfyllt med råge.  

 

Verksamhet 
och  
medarbetare  

Lokalvården: Öka maskinanvändandet.  Måluppfyllelsen kan ej bedömas på grund av pro-
blem hos leverantören av uppföljningsprogrammet.  

 

Utveckling  

Gatukontoret: Övergå till fossilfritt bränsle 
(HVO).  

Målet att övergå till fossilfritt bränsle har kantats av 
brist på HVO till våra maskiner. I början av året såg 
målet, 50 %, ut att nås, men efter att upphandlad 
leverantör slutade leverera HVO pga brist på till-
gång sjönk siffran till 19 % över helåret. Inför 2019 
finns en ny leverantör att tillgå och målet bör därför  
kunna uppnås framgent. 

 

Fastighetskontoret: Sänka energianvänd-
ningen.  

Energianvändningen har totalt sett minskat med 1 
%, varav fjärrvärme – 3 %, olja -25 %, elanvänd-
ning +4 % och elvärme oförändrad. Målet var en 
minskning med 5 %. Under den varma sommaren 
bidrog driften av kylaggregat till en hög energiförbr. 
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Socialnä mnden 
Perspektiv Mål Måluppfyllelse  

Ekonomi En ekonomi i balans.  Överskott mot budget med 852 tkr (+ 0,24 %)   

Invånare 
och brukare 

Brukare ska vara delaktiga i utförandet av 
de insatser som ges. 

Aktuell genomförandeplan finns för 91 % av brukar-
na (målnivå: 98 %)  

 

Verksamhet 
och  
medarbetare  

Verksamheten ska ha medarbetare med 
god kompetens att utföra sitt uppdrag. 

80 % av tillsvidareanställda medarbetare har ade-
kvat kompetens för sitt uppdrag (målnivå: 80 %)  

 

Utveckling  
Invånare och brukare ska ges möjlighet till 
trygghet och självständighet genom att det 
finns verksamhet som motsvarar behov. 

13 beslut har inte kunnat verkställas inom tre måna-
der (målnivå: Alla beslut)  

 

Redovisning av mål som är tagna i budget 2018 

Barn – och Ut bildning snämnden 
Perspektiv Mål Måluppfyllelse  

Ekonomi 
En ekonomi i balans där resurserna förde-
las behovsstyrt. 

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter 
överskrider budgeten med 14,4 miljoner kronor (4,3 
% av nettobudgeten).  

 

Invånare 
och brukare  

Alla elever ska lyckas. Andelen som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 
ökar i åk 6, men sjunker i åk 9, tillsammans med 
behörigheten till gymnasiet. Resultatet påverkas 
här av en ökad andel nyanlända och svårigheter 
med rekrytering av lärare i matematik och NO. An-
delen elever med gymnasieexamen ökar något 
utifrån preliminära siffror.  

 

Vårdnadshavare och elever är nöjda med 
verksamheten 

I enkäten till vårdnadshavare ökar det övergripande 
värdet till 8,5 av 10. Den nuvarande personalsituat-
ionen ger ett minskat förtroende för förskolan hos 
vårdnadshavarna. Få svarande i åk 7-9 gör att re-
sultatet för dessa årskurser ej är tillförlitligt.  

 

Verksamhet 
och  
medarbetare  

Alla på förvaltningens arbetsplatser 
präglas av en god psykisk och fysisk ar-
betsmiljö. 

Mäts i september 2019.   

Utveckling  
Alla förskolor och skolor har en miljö fri 
från kränkande behandling, diskriminering 
eller trakasserier. 

Vimmerby kommun har inte fått någon kritik på 
anmälningar till Skolinspektionen.  
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Redovisning av mål som är tagna i budget 2018 

Överförmyndare  i samverkan  
Perspektiv Mål Måluppfyllelse  

Ekonomi 
En ekonomi i balans. Underskott som beror på ofinansierade kostnader 

för ensamkommande barn, med anledning av för-
ändrade ersättningsregler 2017.  

 

Årlig utbildning av ställföreträdare.  Totalt 81 ställföreträdare har deltagit i vid tre utbild-
ningstillfälle. Föregående år var det 34 deltagare 
och ett utbildningstillfälle.  

 

Invånare 
och brukare  God tillgång på ställföreträdare.  Endast i Åtvidabergs kommun har vi fem personer 

som är intresserade av uppdraget som ställföreträ-
dare. Rekrytering via annonsering har genomförts 
men utan resultat.  

 

Verksamhet 
och  
medarbetare  

Överförmyndaren ska arbeta för att ha en 
god tillgänglighet, gott bemötande och 
snabb handläggning med hög kvalité.  

Svarsfrekvens 64 %, målet är 70 %. Målet om 4,5 
är inte uppfyllt när det gäller tillgänglighet.  

 

Effektiv handläggning av anmälningar om 
behov av ställföreträdare.  

Målet har uppfyllts.   

Medarbetare och överförmyndare ska ha 
kompetens för att utföra sitt uppdrag.  

Handläggare och administratör har deltagit i utbild-
ningsinsatser och länsträffar enligt plan. Två över-
förmyndare har deltagit vid länsträffar, men inget 
deltagande i utbildning arrangerad av Föreningen 
Sveriges Överförmyndare (FSÖ).  

 

Effektivare granskning av årsräkningar.  Granskningsarbetet slutfördes enligt plan, d v s 
inom 6 månader från inkommen redovisning.  

 

Utveckling  
Införande av e-tjänst för att effektivera 
redovisning för ställföreträdare och hand-
läggare.  

Införandet är försenat och arbetet kommer att åter-
upptas under 2019.  

 

Miljö - och Byggnadsnämnden 
Perspektiv Mål Måluppfyllelse  

Ekonomi 
Verksamheten bedrivs inom budget. Verksamheten för Hultsfred-Vimmerby är överskot-

tet 1 397 tkr. Efter fördelning blir resultatet i Vim-
merby -142 tkr på grund av icke justerad budget.  

 

Invånare 
och brukare  

God service till företag och invånare. Stark utveckl och höga betyg för alla serviceomr. 
Målnivån uppnås för 4 av områdena: bemötande, 
kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Tillgäng-
lighet o information når inte riktigt fram till målnivån. 
Viktning av resultaten gör att målet uppnås. 

 

Verksamhet 
och  
medarbetare  

Gott samarbete. Samarbetet med arbetskamraterna och mellan 
enheterna ökar mot 2017 men når inte de satta 
målnivåerna. Samarbetet med arbetskamraterna 
bästa betyget sedan 2015 på 94%.  

 

Gott ledarskap. Betygen ökar och 91% tycker att ledarskapet är 
gott.  

 

Stolthet. 100% upplever stolthet över att jobba på Hultsfred-
Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning.  

 

God personalhälsa. Sjukfrånvaron summeras till 3,21% så målnivån på 
2,8% nås inte. Trots det en låg och rimlig nivå.  

 

Utveckling  

Hållbara planer. Planer genomförs med hållbarhetsanalys. Arbete 
kring hur analysen kan utvecklas och förbättras 
samt hur vi ytterligare kan stärka att en plan blir 
hållbar pågår.  

 

Ständigt förbättrat hållbarhetsarbete. Stora kliv framåt i rankingen Aktuell Hållbarhet. 
Gemensam snittplacering: 49 av landets 290 kom-
muner. Vimmerby plats 52 och Hultsfred plats 46.  
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Ord– och begreppsförklaringar 
Anläggningstillgångar 
Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande bruk 
så som byggnader, mark, inventarier, maskiner och 
aktier. 
 
Ansvarsförbindelser 
Förpliktelse i form av borgensåtagande, ställda panter 
och dylikt. Om förpliktelsen måste infrias belastar den 
resultatet. 
 
Avskrivning 
Årlig värdeminskning av anläggningstillgångar där av-
skrivningen sker utifrån förväntad livslängd. 
 
Avsättning 
Förpliktelser som är säkra eller högst sannolika till sin 
förekomst men ovissa till belopp och infriandetidpunkt. 
När förpliktelsen uppstår belastas resultatet. 
 
Balanskrav 
Lagstadgat krav om att kommunens intäkter ska över-
stiga kostnaderna. 
 
Balansräkning 
Visar den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfället 
samt hur kapitalet har använts (tillgångar) och hur det 
har anskaffats (skulder och eget kapital). 
 
Blandmodellen 
Redovisningen av kommunens pensionsskuld görs dels 
som skuld i balansräkningen för intjänad pensionsrätt 
efter 1998 men även som en ansvarsförbindelse utan-
för resultat- och balansräkningen för pensionsrätt intjä-
nad före 1998. 
 
Derivat 
Ett värdepapper vars värde beror på värdet av den un-
derliggande tillgången. Olika former av derivat är opt-
ioner, terminer och swappar. De vanligaste formerna av 
underliggande tillgångar är valutor, aktier, obligationer, 
räntor, råvaror och index. 
 
Eget kapital 
Skillnaden mellan tillgångar samt skulder och avsätt-
ningar. Visar kommunens förmögenhet, dvs alla tidi-
gare års sammanräknade resultat.  
Det egna kapitalet består av:  
 Anläggningskapital, bundet kapital i anläggning-

ar. 
 Rörelsekapital, fritt kapital för framtida drift– och 

investeringsändamål. 
 
Exploateringsverksamhet 
Åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningsställa 
råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor 
eller industrier. 

Finansiell leasing 
Avtal där äganderätten kan övergå till leasetagaren 
(kommunen) vilket innebär att de ekonomiska risker 
och fördelar som är förknippat med ägandet också 
övergår. 
 
Kapitalkostnader 
Samlingsbegrepp för planmässig avskrivning och intern 
ränta. En investeringskostnad fördelat över tid. 
 
Kassaflödesanalys 
Beskriver hur kommunen fått in pengar under året och 
hur de använts. 
 
Kommunkoncern 
I kommunkoncernen ingår Vimmerby kommun och Vim-
merby kommun Förvaltnings AB-koncernen (VkF). Se 
sidan 31 för att se vilka bolag som ingår i VkF-
koncernen. 
För att få fram kommunkoncernens resultat– och ba-
lansräkning tas alla mellanhavanden bort mellan bola-
gen och kommunen såsom fordringar, skulder, försälj-
ning, inköp och andra resultatpåverkande poster. 
Vimmerby kommun äger Vimmerby kommun Förvalt-
nings AB till 100%. 
 
Kortfristig fordran/skuld 
Lån, fordran, skuld som förfaller till betalning inom ett 
år. 
 
Likvida medel 
Kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt, 
till exempel kassa– och banktillgångar.  
 
Likviditet 
Betalningsberedskap på kort sikt. Består av kassa– och 
bankmedel. 
 
Långfristig fordran/skuld 
Lån, fordran, skuld som förfaller till betalning senare än 
ett år efter balansdagen. 
 
Nettoinvesteringar 
Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag. 
 
Nettokostnader 
Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och 
ersättningar. Finansieras med skattemedel. 
 
Nyckeltal 
Mäter förhållandet mellan två enheter. 
 
Omsättningstillgångar 
Tillgångar som på kort tid kan omsättas till likvida me-
del och inte är avsedda för stadigvarande bruk, till ex-
empel förråd, exploateringsfastigheter, fordringar, 
kassa och bank. 
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Periodisering 
Fördelning av intäkter och kostnader till rätt redovis-
ningsperiod. 
 
Resultaträkning 
Sammanfattar intäkter och kostnader och nettot av 
detta är årets resultat, vilket då blir årets förändring av 
det egna kapitalet. 
 
Resultatutjämningsreserv 
Kommunen kan bygga upp en reserv via det egna kapi-
talet för att kompensera perioder med sämre skattein-
täktsutveckling och utjämna över konjunkturcykler. 
 
Ränteswap 
Avtal mellan två parter om en utväxling eller ett byte av 
räntebetalningar under en given löptid, till exempel byte 
av fast ränta mot rörlig. 
 
Rörelsekapital 
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga 
skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finan-
siella styrka. 
 

Självfinansieringsgrad 
Beskriver hur stor del av kommunens intäkter som fi-
nansierar årets investeringar och som man alltså inte 
behövt låna till. 
 
Soliditet 
Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, d v s 
graden av egenfinansierade tillgångar. Beskriver den 
långsiktiga betalningsförmågan. Uttrycks i procent. 
 
Stibor 
STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) är en dag-
lig referensränta beräknad som ett medelvärde av rän-
torna SEB, Nordea, Svenska Handelsbanken, Swed-
bank och Danske Bank ställer till varandra för utlåning i 
svenska kronor. STIBOR används som referens för 
räntesättning eller prissättning av derivatinstrument.  
 
Årsarbetare 
Antal anställda omräknade till heltidsanställningar. 
 

Symbolfärgernas betydelse 

  Målet är  
uppfyllt   

Nära  
målet   

Målet är inte  
uppfyllt   

Uppgift saknas eller 
kan inte bedömas 

Ord– och begreppsförklaringar 
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Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning vilket bland annat innebär att intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekono-
miska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har 
upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget 
annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga pla-
ceringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet. Bolagens årsredovisningar har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 och kon-
cernredovisning (K3). 

Rek. är 
uppfylld 

Rek. är 
delvis 
uppfylld 

Rek. är 
inte 
uppfylld Kommentar RKR-rekommendationer 

2.2 Särskild avtalspension och viss-
tidspension X    

3.1 
Redovisning av extraordinära pos-
ter och upplysningar för jämförelse-
ändamål. 

X    

4.2 Redovisning av skatteintäkter X    

6.2 Redovisning av bidrag till infra-
strukturella investeringar. X   Inte aktuellt 

7.1 Upplysningar om pensionsmedel 
och pensionsförpliktelser. X    

8.2 Sammanställd redovisning. X   
Vid upprättande av koncernredovisning har 
kommunens redovisningsprinciper varit vägle-
dande. Inga väsentliga avvikelser har noterats. 

10.2 Avsättningar och ansvarsförbindel-
ser. X    

11.4 Materiella anläggningstillgångar X   
Linjär avskrivning tillämpas. Gräns för aktivering 
är ett basbelopp. Komponentavskrivning på 
byggnader, gator och vägar tillämpas. 

12.1 Redovisning av immateriella till-
gångar. X    

13.2 Redovisning av hyres-/
leasingavtal.  X  Hyresavtal redovisas ej. 

14.1 
Byte av redovisningsprinciper, änd-
ringar i uppskattning och bedöm-
ningar samt rättelser av fel. 

X   Fr o m 180101 beräknas semesterlöneskulden 
varje månad med utdata från löneprogrammet.  

15.1 Redovisning av lånekostnader X   Huvudmetod används. 

16.2 Redovisning av kassaflöden. X    

17.2 Värdering av och upplysningar om 
pensionsförpliktelser. X   

Värdering är gjord med tillämpning av RIPS 17. 
För de förtroendevalda politikerna gäller OPF-
KL.  

18 Intäkter från avgifter, bidrag och 
försäljningar. X   

Fr o m år 2015 har investeringsbidrag erhållits 
med 15,0 mnkr. Av dessa är 13,4 mnkr för 
äldreboendet Borghaga/Vimarhaga. Upplös-
ningen av investeringsbidragen matchas mot 
investeringarnas avskrivningstid. Snittet för 
Borghaga/Vimarhaga är 68 år. Innebär att 0,3 
mnkr har intäktsförts under år 2018. 

19 Nedskrivningar X    

20 Redovisning av finansiella till-
gångar och finansiella skulder. X    
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BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2019-02-14 BUN Dnr 2018/4/041, id 25395

 Bokslut 2018

Verksamhet/tkr

Intäkt Kostnad 

Netto

Utfall 2018 

jan-dec

Helårs-

budget 2018

Avvikelse mot 

budget överskott+ 

underskott -

Utfall helår 

2017

1) 60 Nämnd och kontor Intäkt -36 0 -36 44
Kostnad -8 828 -9 397 569 -8 527
Varav personal -7 429 -8 077 648 -7 254

Netto -8 864 -9 397 533 -8 483

2) 62 Förskoleklass Intäkt 273 0 273 269
Kostnad -9 333 -7 764 -1 569 -9 062
Varav personal -9 138 -7 413 -1 725 -8 906

Netto -9 060 -7 764 -1 296 -8 793

3) 63 Särskola Intäkt 21 0 21 0
Kostnad -5 956 -6 627 671 -6 710
Varav personal -5 788 -6 431 643 -6 605

Netto -5 935 -6 627 693 -6 710

4) 64 Grundskola Intäkt 16 944 913 16 031 14 032
Kostnad -164 039 -138 092 -25 947 -155 715
Varav personal -119 590 -97 888 -21 702 -114 389

Netto -147 095 -137 179 -9 916 -141 683

5) 65 Gymnasiet Intäkt 18 152 12 975 5 177 19 959
Kostnad -84 000 -74 671 -9 329 -86 707
Varav personal -40 327 -36 163 -4 164 -41 337

Netto -65 848 -61 696 -4 152 -66 748

6) 66 Vuxenutbildning Intäkt 6 849 4 158 2 691 8 958
Kostnad -20 988 -15 704 -5 284 -20 004
Varav personal -16 177 -11 303 -4 874 -15 409

Netto -14 139 -11 546 -2 593 -11 046

7) 67 Gymnasiesär Intäkt 0 0 0 0
Kostnad -2 626 -3 000 374 -2 251
Varav personal -18 0 -18 0

Netto -2 626 -3 000 374 -2 251

8) 68 Campus Vimmerby Intäkt 401 42 359 424
Kostnad -3 557 -3 552 -5 -3 027
Varav personal -2 091 -1 920 -171 -1 846

Netto -3 156 -3 510 354 -2 603

9) 70 Pedagogisk omsorg Intäkt 120 0 120 32
Kostnad -578 0 -578 -133
Varav personal 0 0 0 0

Netto -458 0 -458 -101

10) 71 Förskola Intäkt 13 392 9 800 3 592 13 475
Kostnad -95 050 -94 270 -780 -84 786
Varav personal -68 525 -69 114 589 -61 752

Netto -81 659 -84 470 2 812 -71 311

11) 72 Fritidshem Intäkt 5 110 4 027 1 083 5 061
Kostnad -18 271 -16 369 -1 902 -16 735
Varav personal -16 168 -14 630 -1 538 -14 761

Netto -13 161 -12 342 -819 -11 674

12) TOTALT Intäkt 61 226 31 915 29 311 62 254

Kostnad -413 226 -369 446 -43 780 -393 656

Varav personal -285 251 -252 939 -32 312 -272 259

Netto -352 000 -337 531 -14 469 -331 402

Perioden Helår



Kommentar till bokslut

1) Nämnd och förvaltning redovisar överskott med 0,5 mnkr.

2) Förskoleklassverksamheten   överskrider budgeten med 1,3 mnkr. Det finns fler barn i förskoleklasserna än vi budgeterat för.

3) Särskolan redovisar överskott mot budget med 0,7 mnkr när budgeten förstärktes inför 2018 och antalet elever ökar inte i 
samma utsträckning.

4) Grundskolan överskrider budget med 9,9 mnkr. Fler elever ökar kostnaderna. Budgetmässigt svårt att omfördela
medel när det finns för lite  i alla verksamheter. Det finns fler elever med behov av stöd som ökar kostnaderna.
Det har kostat tio mnkr mer än budget. 

5) Gymnasiet redovisar underskott vid årets slut med 4,2 mnkr. Interkommunal ersättning står för 6,5 mnkr.
Vimmerby gymnasium håller budget och redovisar till och med ett plus.

6) Vuxenutbildningen klarar inte budgeten när antal elever med rätt till grundvux ökar. Undervisningen ska bedrivas utan statsbidrag. 
Underskottet mot budget är - 2,6 mnkr.

7) Gymnasiesärs budget för interkommunala ersättningar  håller för 2018 med ett överskott 0,4 mnkr.

8) Campus Vimmerbys verksamhet  håller nettobudgeten och redovisar överskott med 0,4 mnkr.

9) Pedagogisk omsorg finns när Lilla Sverigebyn startat upp under 2017. Det saknas budget. Det finns sex barn placerade i december.

10) Förskolan  redovisar överskott med 2,8 mnkr. Antalet barn har minskat och budgeten förstärktes 2018. 
Intäkterna för avgiftskontroll och ökade föräldraavgifter bidrar med överskott motsvarande 2,3 mnkr.
Antalet barn med särskilda behov av stöd minskar något, det minskar även kostnaderna. 

11) Fritidshemmen redovisar ett  underskott på 0,8 mnkr när antalet elver i fritidshemmen ökar.
Kyrkans fritidshem har 37 elever inskrivna i december mot budget 30 .

12) Ett totalt resultat på minus 14,5 mnkr kan komma att redovisas 2018. 
Statsbidrag för lärarlönelyft och förstelärarnas löner är inte budgeterade, för 2018 är det  6,4 mnkr.
Kostnaden för detta är inte heller budgeterat.

inkl asyl 2017 dec 2018 dec

Grundsk o fskl 1734 1 802

Gymnasiet 515 523

Förskola 709 683

Fritidshem 617 642

Fristående förskolor 95 91

Fristående fritids 35 37

Ped omsorg 7 6

Summa 1463 1459
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§ 27 Dnr 2018/000004 041 

Förvaltningsberättelse och bokslut 2018 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner bokslut 2018 med ett resultat 

jämfört med budget på -14,5 mnkr.  
 

2. Beslutet överlämnas till kommunstyrelsen.  
 

Sammanfattning 
Nämndens sammanlagda resultat för 2018 visar på ett underskott på 14,5 
mnkr eller minus 4,3 % av budgeten. I första hand beror nettokostnads-
ökningen på volymökningar inom grundskola, fritidshem och grundvux. 
Nämndens bruttobudget inklusive tilläggsanslaget 2018 var 369,4 miljoner 
kronor och nämndens intäkter (exklusive skatter) 31,9 mnkr.  
 
Förskolans nettobudget är på 84,5 mnkr. Budgeten utökades med 15,5 mnkr 
2018. Ett antal åtgärder har minskat kostnaderna och nämnden har fått 
budget för volymökningarna. Det resulterar i ett överskott på 2,8 mnkr vilket 
till stor del beror på ökade intäkter (2,3 mnkr) för föräldraavgifter och 
avgiftskontrollen.  
 
Grundskolan och förskoleklassverksamheten har en nettobudget på 144,9  
mnkr och bokslutet visar på ett nettounderskott på 11,2 mnkr. För att täcka 
ökande IT-kostnader har resurser ämnade för undervisning använts. Det är 
fler elever och fler nyanlända har blivit folkbokförda i kommunen. De 
nyanlända är kvar i skolorna men statsbidraget som täcker asylelevers 
undervisning går inte att söka när de fått uppehållstillstånd. Antalet elever 
med behov av extra stöd fortsätter att öka.  
 
Särskolans nettobudget ökades upp inför 2018 till 6,6 mnkr och redovisar ett 
överskott mot budget på 0,7 mnkr.  
 
Lärcenter redovisar ett underskott med 2,6 mnkr. Antalet elever med rätt till 
grundvux ökar och undervisningen ska bedrivas utan statsbidrag.  
Campus redovisar ett överskott på 0,4 mnkr.  
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Vimmerby gymnasiums nettobudget är 61,7 mnkr och redovisar ett 
underskott på 4,2 mnkr. Interkommunala ersättningar (IKE) för fler elever i 
andra kommuner samt färre elever utifrån ger ett underskott med 6,5 mnkr. 
Fler elever har fått uppehållstillstånd och färre är asylsökande, vilket gör att 
bidragen från Migrationsverket minskar. Vimmerby kommun har ingen 
gymnasiesärskola utan har köpt platser i andra kommuner för nio elever 
under höstterminen. Budgeten är 3,0 mnkr och redovisar ett överskott på 0,4 
mnkr.  
 
Fritidshemsverksamheten har en nettobudget på 12,3 mnkr men redovisar ett 
underskott på 0,8 mnkr. Den stora volymökningen i grundskolan slår igenom 
på fritidshemmen.  
 
Förvaltningsberättelsen 2018 innehåller viktiga händelser under året, 
kommentarer till det ekonomiska utfallet, mål och måluppfyllelse och 
förväntad utveckling.  
 
Antal barn som föds i Vimmerby har ökat de senaste åren, vilket medfört fler 
barn i både förskola och grundskola, vilket i sin tur ställer krav på fler 
lokaler och ökat antal utbildade pedagoger. Rekryteringsläget bedöms 
fortfarande som mycket bekymmersamt. Förvaltningen ser med stor oro på 
de effekter som elevökningen i grundskolan innebär och har redan sett att 
förskolans bekymmer med ökade sjuktal är inne i grundskolan. Rektorernas 
förutsättningar att ekonomiskt få ihop de lärarresurser som behövs för att 
kunna driva en likvärdig utbildning på alla enheter har kraftigt försämrats 
och kommer att fortsätta att försämras om inte hänsyn kommer att tas till 
volymökningarna. Det finns en uppenbar risk att kommunen tvingas 
återbetala de ”likvärdighetspengar” som rekvirerats om det visar sig att 
”tilldelningen” per grundskoleelev minskat över tid. Skolans digitalisering är 
beslutad, men inte finansierad. Alla verksamheter omfattas – från förskola 
till vuxenutbildning. Det är förvaltningens uppfattning att barn- och 
utbildningsnämnden inte har ekonomiska möjligheter att leva upp till de 
kraven. Vuxenutbildningen har stora behov av att rekrytera fler pedagoger 
för att klara det ökade trycket på grundvux samt Skolinspektionens krav på 
särvux-utbildningen. 
 

Beslutsunderlag 
Upprättat bokslut 2018, id 25395 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, id 25395 
Förvaltningsberättelse, id 25396 
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  BUN Dnr 2018/000004/041, id 25396 

Förvaltningsberättelse 2018 för: 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för alla utbildningsfrågor från 
förskola till högskola. Inom nämndens ansvarsområde bedrivs även 
svenska för invandrare och samhällsorientering.  
 
Viktiga händelser 2018 

Förskolan har under året arbetat med att öka kompetensen inom flerspråkighet och inter-
kulturalitet. För att öka likvärdigheten inom förskolans utbildningsuppdrag har en kommun-
övergripande utvecklingsgrupp bildats. Volymökningarna har mattats av, men behovet av 
förskolelokaler kvarstår. Personaltätheten har ökat, och antalet barn per heltidsanställd har 
minskat och ligger nu strax över det nationella snittet. Sjuktalen som 2017 uppgick till 7,24% 
har  för 2018 minskat till 7,22 %. Under hösten 2018 har arbetsgivaren (efter ett föreläggande 
från Arbetsmiljöverket) tillsammans med berörda fackliga organisationer bedrivit ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Det partsgemensamma arbetet har visat på att den 
psykosociala miljön inom förskolan har förbättrats. Andelen legitimerade förskollärare har 
sjunkit/ökat och är nu 49 %. 
 
För grundskolans del har staten under våren 2018 fattat några tvingande beslut; obligatorisk 
PRAO och lovskola för åk 8 och 9 samt obligatorisk förskoleklass från augusti 2018. Grund-
skolans timplan har stadieindelats och utökats. Bristen på legitimerade lärare och ändamåls-
enliga skol- och fritidshemslokaler kvarstår. Sjuktalen har visat en oroväckande ökning inom 
grundskolan, från 3,3% 2017 till 4,2 % 2018. Arbetsbelastningen inom grundskolan har ökat, 
vilket också tydligt märks i de psykosociala kartläggningar som genomförts.   
 
Gymnasiet startade inom sin budgetram Vård- och omsorgsprogrammet hösten 2018. 
Programmet är nu etablerat och intresset för utbildningen ökar. Gymnasiet fortsätter att i 
samarbete med andra aktörer skapa profileringar så att fler elever ges möjlighet att utveckla 
sina intressen på hemmaplan.   
 
Vuxenutbildningen på gymnasial nivå har fortsatt att söka statliga medel för att genomföra 
yrkesvuxutbildningar. Antalet studerande inom sfi är fortsatt högt, och fler studerande 
behöver längre tid för att nå målen än tidigare. Antalet studerande inom grundvux har ökat i 
takt med att de nyanlända är klara med sin sfi-utbildning. Efterfrågan på vuxenutbildning har 
ökat, vilket medfört ekonomiska problem eftersom kommunen är skyldig att erbjuda 
utbildning enligt beslut om den utbildningsplikt som gäller för nyanlända. 
 
Tillsammans med de andra kommunerna inom Campus i Småland har Campus Vimmerby   
skrivit på ett löpande avtal med Linköpings universitet om att från och med hösten 2019 
kunna ta emot 20 studerande på förskollärarutbildningen. Utbildningen ska drivas på plats i 
Vimmerby. Campus Vimmerby startade hösten 2018 en YH-utbildning inom CNC-teknik. 
 
Under 2018 har Skolinspektionen genomfört en regelbunden tillsyn inom nämndens alla verk-
samheter exkl CAMPUS. Tillsynen ledde till ett antal krav på åtgärder som ska planeras och 
genomföras. På AL-skolan 7-9 har Skolinspektionen lagt ett vitesföreläggande, vilket innebär 
att om inte åtgärder vidtagits och gett önskad effekt kommer kommunen vara tvungen att 
betala vite.  



  BUN Dnr 2018/000004/041, id 25396 

Antalet anmälningar till Skolinspektionen som leder till kritik ökar i Sverige. Vimmerby har 
under 2018 inte haft någon anmälan som resulterat i kritik gentemot kommunen, vilket troligt-
vis kan förklaras av det goda likabehandlingsarbete som bedrivs. 
Samtliga förskolechefs- och rektorstjänster är besatta. Under hösten 2018 har ny verksamhets-
chef för förskola och ny campuschef rekryterats och båda tillträdde sina tjänster 1 november. 
Förvaltningschefen aviserade under våren 2018 att hon kommer att gå i pension i början av 
2019. Rekrytering av ny chef blev klar i slutet av 2018. I enlighet med den genomlysning som 
genomfördes under vinterhalvåret 2017/2018 har verksamhetssamordnartjänsten avvecklats 
och en ekonom rekryterats. 
 

Sammanfattande kommentarer kring det ekonomiska utfallet 2018, jämfört med 2017 

Nämndens sammanlagda resultat visar för 2018 på ett underskott på 14,5 mnkr eller minus 4,3 
% av budgeten (2017 -18,6  mnkr). I första hand beror nettokostnadsökningen på 
volymökningar inom grundskola, fritidshem och grundvux. Sjuktalen inom grundskolan ökar.  
 
Förskolan har en nettobudget på 84,5 mnkr och resultatet blev plus 2,8 mnkr mest beroende 
på ökade intäkter för föräldraavgifter och avgiftskontrollen. Budgeten utökades med 15,5 
mnkr 2018. Antal inskrivna barn var 2018 i genomsnitt 785 (782 2017).  
 
Grundskolan tillsammans med förskoleklassverksamheten har en nettobudget på 144,9  mnkr 
och bokslutet visar på ett nettounderskott 2018 på 11,2 mnkr. För att täcka ökande IT-kost-
nader har resurser ämnade för undervisning använts. Det är fler elever och fler nyanlända har 
blivit folkbokförda i kommunen. De nyanlända är kvar i skolorna men det statsbidrag som 
täcker asylelevers undervisning går inte att söka när de fått uppehållstillstånd. Antalet elever 
med behov av extra stöd fortsätter att växa och stora delar av underskottet beror dels på ökade 
kostnader för dessa elever och dels på lägre grundbemanning. 
 

Särskolans nettobudget ökades upp inför 2018 och är 6,6 mnkr, vi redovisar ett överskott mot 
budget på 0,7 mnkr, antalet elever har ökat senaste åren men 2018 inte lika mycket.  
 

Vuxenutbildningen har inte klarat att hålla budget. Antalet elever med rätt till grundvux ökar. 
Underskottet för 2018 blev till 2,6 mnkr. 
 

Vimmerby gymnasium beräknas redovisa ett sammanlagt resultat på – 4,2 mnkr. 
Interkommunala ersättningar för fler elever i andra kommuner samt färre elever utifrån ger ett 
underskott på IKE med 6,5 mnkr för 2018. Fler elever har fått uppehållstillstånd och färre är 
asylsökande, vilket gör att bidragen från Migrationsverket minskar, men eleverna är kvar. 
 
Fritidshemsverksamheten har en nettobudget på 12,3 mnkr den redovisar ett underskott på 0,8 
mnkr. Den stora volymökningen i grundskolan slår igenom på fritidshemmen. 
 

Övriga verksamheter som Campus Vimmerby, gymnasiesärskola och gemensam 
administration och nämnd klarar budgeten och redovisar tillsammans plus 1,2 mnkr. 
 
 
Förväntad utveckling 
Antal barn som föds i Vimmerby har ökat de senaste åren, vilket medfört fler barn i både för-
skola och grundskola, vilket i sin tur ställer krav på fler lokaler och ökat antal utbildade peda-
goger. Rekryteringsläget bedöms fortfarande som mycket bekymmersamt. Förvaltningen ser 
med stor oro på de effekter som elevökningen i grundskolan innebär och har redan sett att för-
skolans bekymmer med ökade sjuktal är inne i grundskolan. Rektorernas förutsättningar att 
ekonomiskt få ihop de lärarresurser som behövs för att kunna driva en likvärdig utbildning på 
alla enheter har kraftigt försämrats och kommer att fortsätta att försämras om inte hänsyn 



  BUN Dnr 2018/000004/041, id 25396 

kommer att tas till volymökningarna. Det finns en uppenbar risk att kommunen tvingas åter-
betala de ”likvärdighetspengar” som rekvirerats om det visar sig att ”tilldelningen” per grund-
skoleelev minskat över tid. Skolans digitalisering är beslutad, men inte finansierad. Alla verk-
samheter omfattas - från förskola till vuxenutbildning. Det är förvaltningens uppfattning att 
barn- och utbildningsnämnden inte har ekonomiska möjligheter att leva upp till de kraven. 
Vuxenutbildningen har stora behov av att rekrytera fler pedagoger för att klara det ökade 
trycket på grundvux samt Skolinspektionens krav på särvux-utbildningen. 
 
 
 
 
 

Mål Måluppfyllelse 

 
 
 
Har målet 
uppnåtts 181231? 
 

 
 
 
Kommer målet 
uppnås 181231  

En ekonomi i balans där 
resurserna fördelas 
behovsstyrt 

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter 
beräknas överskrida budgeten med 14,5 miljoner 
kronor (4,3 % av nettobudgeten). 

  

Alla elever ska lyckas 

Andelen som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 
ökar i åk 6, men sjunker i åk 9, tillsammans med 
behörigheten till gymnasiet. Resultatet påverkas här 
av en ökad andel nyanlända och svårigheter med 
rekrytering av lärare i matematik och NO. Andelen 
elever med gymnasieexamen ökar något utifrån 
preliminära siffror. 

  

Vårdnadshavare i 
förskola/skola och elever är 
nöjda med verksamheten 

I enkäten till vårdnadshavare ökar det övergripande 
värdet till 8,5 av 10. Den nuvarande 
personalsituationen ger ett minskat förtroende för 
förskolan hos vårdnadshavarna. Få svarande i åk 7-
9 gör att resultatet för dessa årskurser ej är 
tillförlitligt. 

  

Förvaltningens arbetsplatser 
präglas av en god psykisk och 
fysik arbetsmiljö 

Mäts i september   

Alla förskolor och skolor har 
en miljö fri från kränkande 
behandling, diskriminering 
eller trakasserier. 

Vimmerby kommun har inte fått någon kritik på 
anmälningar till Skolinspektionen.   

 
 
Symboler för hur målet uppnåtts: 
 
 Målet nått                Nära målet      Målet ej uppnått                Uppgift saknas eller kan inte bedöma 

 
 
 
 
 



Från: Vimmerby kommun 
Skickat: den 5 mars 2019 10:16 
Till: Carina Nielsen 
Ämne: VB: Expediering av beslut VIMBUN § 27 Förvaltningsberättelse och bokslut 

2018 
Bifogade filer: Beslut-2018000004-VIMBUN-§ 27.pdf; Förvaltningsberättelse BUN 

2018.pdf; Tjänsteskrivelse bokslut 2018.pdf; Bokslut 2018.pdf 
 
 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Mia Gustafsson  
Skickat: den 27 februari 2019 16:01 
Till: Vimmerby kommun <kommun@vimmerby.se> 
Ämne: Expediering av beslut VIMBUN § 27 Förvaltningsberättelse och bokslut 2018 
 
Hej! 
Expedierar barn- och utbildningsnämndens beslut om bokslut 2018.  
Beslutet ska överlämnas till kommunstyrelsen.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Mia Gustafsson 
Förvaltningssekreterare  
 
Vimmerby kommun 
598 81 Vimmerby 
0492-76 90 78 
mia.gustafsson@vimmerby.se  
______________________________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
Bokslut 2018 
 
 
Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner bokslut 2018 med ett resultat jämfört med budget 
på -14,5 mnkr. 
 
Ärende 

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter beräknas överskrida budgeten med 14,5 mil-
joner kronor. Nämndens bruttobudget inkl tilläggsanslaget 2018 är 369,4 miljoner kronor och 
nämndens intäkter (exklusive skatter) är 31,9 mnkr.  
 
Grundskolan tillsammans med förskoleklassverksamheten har en nettobudget på 144,9 
mnkr och redovisar ett nettounderskott på 11,2 mnkr vid årets slut. För att täcka IT-kostnader 
har man använt resurser ämnade för undervisning . Det är fler elever i verksamheten både mer 
nyanlända och mer folkbokförda. Statsbidrag täcker upp de nyanländas del men inte övrigas. 
Antalet elever med behov av extra stöd växer och stora delar av underskottet beror på ökade 
kostnader för elevassistenter (-10,2 mnkr).  
 
Gymnasieskolan redovisar ett sammanlagt underskott på 4,2 mnkr. Interkommunal ersättning 
för fler elever i andra kommuner samt färre i Vimmerby gymnasium hamnar IKE på minus 
6,5 mnkr för 2018. Många nyanlända elever som vi tidigare fått statsbidrag för är nu folkbok-
förda, det innebär att vi har kvar kostnaden men inte intäkten för dessa elever. 
  
Gymnasiesärskolan redovisar överskott med 0,4 mnkr då Vimmerby har färre elever som går 
i gymnasiesär än budgeterat.  
 
Förskolan som har en nettobudget på 84,5 mnkr redovisar ett överskott på 2,8 mnkr. Antalet 
förskolebarn har slutat att öka. Personliga assistenter kostar mer än budget då många barn är i 
behov av stöd. Intäkter i form av föräldraavgifter och avgiftskontrollen bidrar till överskottet 
med 2,3 mnkr. 
 
Fritidshemsverksamheten som har en nettobudget på 12,3 mnkr redovisar ett underskott på 
0,8 mnkr. Det är fler elever i fritidshemmen än vad som är budgeterat. Kyrkans fritidshem har 
37 elever i dec 2018 mot budget på 30 elever. 
 
Särskolans nettobudget på 6,6 mnkr håller. Det har under 2018 inte varit den ökning av anta-
let elever som vi budgeterat för. Plus 0,7 mnkr redovisas för 2018. 
 

Vuxenutbildningen klarar inte budgeten när antal elever med rätt till grundvux ökar. Undervisningen 
ska bedrivas utan statsbidrag. Det redovisas underskott på totalt 2,6 mnkr. 
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Campus Vimmerby klarar budgeten och redovisar ett överskott på 0,4 mnkr. 
 
Ett totalt resultat på minus 14,5 miljoner kronor för barn- och utbildningsnämndens verk-
samheter är inte bra. En del beror på volymökningar. Interkommunal ersättning på gymnasiet 
– 6,5 mnkr och elevassistenter på grundskolan – 10,2 mnkr. Att elevassistentkostnader ökar 
beror på att just antalet elever med stora behov av stöd i undervisningen ökar. Det finns elever 
som kräver två assistenter under skoltiden, då räcker inte budgeterade medel. Omorganisation 
från områdesindelad budget till verksamhetsindelad budget har även det gjort det svårt att 
följa upp kostnader och intäkter. 
 
 
 
 
Thomas Hjelm 
Controller 
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§ 158 Dnr 2018/000150 003 

Styrdokument: Riktlinjer och taxor för skyltning och 
affischering, uteservering, marknad, torghandel och 
försäljning, evenemang och andra markupplåtelser, 
antaget i KF 2018-03-26 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att införa en maxtaxa 
på 1 500 kr/dygn för evenemang som är direkt/indirekt kopplade till 
kommersiellt syfte/marknadsföring. 
 
Beslutet är ett tillägg till befintligt beslut avseende dokumentet Riktlinjer och 
taxor (Dnr 2018/000150 och Id 60020) för skyltning och affischering, 
uteservering, marknad, torghandel och försäljning, evenemang och andra 
markupplåtelser 
 

Sammanfattning 
Ärendet 

Behovet av en maxtaxa för stora evenemang behövs eftersom nuvarande 
prislista är anpassade för mindre ytor och bodar. Det upplevs som orimligt 
höga avgifter för tillfälliga evenemang med stora avgränsade ytor.  
 
Finansiering 

Finansiering sker inom ramen för gatukontorets budget.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Tillfälliga evenemang, maxtaxa 2019, 2019-05-06 

Styrdokument: Riktlinjer och taxor för skyltning och affischering, 
uteservering, marknad, torghandel och försäljning, evenemang och andra 
markupplåtelser 

 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige      



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2019-05-07 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

___________________ 
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Samhällsbyggnad 
Andreas Horste 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-05-06  

Referens 
Diarienummer 

 Id 
Idnummer  
 

 
 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  

 
Kommunstyrelsen 

 

Tillfälliga evenemang  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att  införa en maxtaxa på 1 500 kr/dygn för evenemang som är 
direkt/indirekt kopplade till kommersiellt syfte/marknadsföring. 
Beslutet blir ett tillägg till befintligt beslut avseende dokumentet  
med Dnr 2018/000150 och Id 60020: 
 
Riktlinjer och taxor för: 
- Skyltning och affischering  

  - Uteservering  
  - Marknad - Torghandel och försäljning  

- Evenemang  
- Andra markupplåtelser 

 
   

Ärendet 
Behovet av en maxtaxa för stora evenemang behövs eftersom nuvarande prislista 
är anpassade för mindre ytor och bodar. Det upplevs som orimligt höga avgifter 
för tillfälliga evenemang med stora avgränsade ytor.  

 

Finansiering 

Finansiering ingår i Gatukontorets budget. 

 

Bilaga 

Riktlinjer och taxor, Dnr 2018/000150 och Id 60020. 
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Antagen av Kommunfullmäktige  
2018-03-26 § 56 

  

Riktlinjer och taxor 
för 

 
- Skyltning och affischering 

- Uteservering 
- Marknad 

- Torghandel och försäljning 
- Evenemang 

- Andra markupplåtelser 
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Syfte 
Dessa riktlinjer och taxor avses för skyltning, affischering, uteservering, marknad, torghandel, 
försäljning, evenemang och andra markupplåtelser som kan upprättas på allmän platsmark där 
Vimmerby kommun är fastighetsägare. 
 
Avsikten med riktlinjerna och taxorna är att den offentliga miljön i Vimmerby kommun ska 
präglas av kvalitet och trivsel, samtidigt som de ger alla aktörer samma förutsättningar att delta i 
en sund konkurrens.  
 
Samråd med Vimmerby kommun ska ha skett innan en markupplåtelse upprättas, enligt avsnitten 
som följer. Aktören är själv skyldig att ordna eventuella nödvändiga tillstånd för det aktuella 
ändamålet och att följa samtliga föreskrifter från berörda myndigheter. 
 
I övrigt gäller antagna dokument om lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vimmerby 
kommun samt lokala ordningsföreskrifter i Vimmerby kommun. I dessa dokument finns även 
förhållningstider angivna. Vänligen besök Vimmerby kommuns hemsida www.vimmerby.se för 
mer information. 

Revidering 
Detta dokument revideras vid behov av mark- och exploateringsingenjör på Gatukontoret, 
Vimmerby kommun. Reviderat dokument antas av Kommunfullmäktige (KF). 
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Begreppsförklaringar 
Här beskrivs innebörden av vissa begrepp som förekommer i detta dokument. 

Allmän platsmark 
Allmän platsmark är enligt gällande Plan- och bygglagen 1 kap. 4 § gator, vägar, torg, parker och 
övriga områden som är allmänt tillgängliga samt avsedda för gemensamt behov inom områden 
med detaljplan. Det kan även inkludera kvartersmark och gångbanor i anslutning till fastigheter.  

Offentlig plats(mark) 
Enligt gällande 1 kap. 2 § Ordningslagen är offentlig plats bland annat allmän platsmark. Offentlig 
plats är även platser som ska jämställas med offentliga platser enligt de lokala 
ordningsföreskrifterna för Vimmerby kommun. Exempel på platser som ska jämställas med 
offentliga platser kan vara idrottsplatser, badplatser och begravningsplatser, under förutsättning att 
områdena är tillgängliga för allmänheten.  

Kommunal mark 
Med kommunal mark avses såväl allmän platsmark som offentlig plats, men även ej planlagda 
områden som förvaltas av Vimmerby kommun. Sådan mark får inte stängas av för allmänheten 
eller tas i anspråk för annat ändamål utan tillstånd.  

Markupplåtelse 
Vimmerby kommun kan ge tillåtelse att använda mark utomhus till annat än vad den är avsedd 
för. Det kallas markupplåtelse och innebär att du som aktör får hyra marken tillfälligt för 
exempelvis uteservering, marknad eller andra evenemang. 
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Tillstånd enligt Ordningslagen 
För upplåtelse av offentlig plats och allmän platsmark krävs många gånger tillstånd av 
Polismyndigheten, se gällande 1 kap. 1 §, 2 § och 3 kap. 1 § Ordningslagen. Ansökan ska göras 
skriftligt till Polismyndigheten och blankett finns att hämta på deras hemsida. Du som aktör 
betalar själv för polistillståndet. 
 

När Polismyndigheten mottagit ansökan ges Gatukontoret, Räddningstjänsten samt Miljö- och 
Byggnadsförvaltningen på Vimmerby kommun möjlighet att yttra sig. Yttrandena skickas sedan 
till Polismyndigheten, som godkänner eller avslår ansökan.  
 
Avgift enligt taxor i Bilaga 3 ska betalas till Vimmerby kommun. Betalning sker i förskott mot 
faktura, om inget annat överenskommits. Taxorna är, om inget annat anges, befriade från 
mervärdesskatt. 
 
Aktörens tillstånd kan komma att återkallas om exempelvis avgifter kopplade till tillståndet inte 
betalas i tid, eller om aktören bryter mot de villkor som gäller för tillståndet, se gällande 3 kap. 18 
§ Ordningslagen. 
 
I övrigt gäller antagna dokument om lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vimmerby 
kommun samt lokala ordningsföreskrifter i Vimmerby kommun. I dessa dokument finns även 
förhållningstider angivna. Vänligen besök Vimmerby kommuns hemsida www.vimmerby.se för 
mer information. 

När krävs tillstånd enligt Ordningslagen? 
Tillstånd krävs om marken ska användas på ett sätt som inte stämmer överens med markens 
ändamål. I detaljplanen anges till exempel vad som ska vara vägar. Då krävs inte tillstånd för att få 
köra på vägen, eftersom det är vägens ändamål, men ska du som aktör exempelvis anordna 
uteservering på vägen, så krävs tillstånd. Detta beror på att då Vimmerby kommun beslutade om 
detaljplanen, så prövade man lämpligheten för att göra just väg av marken. Man prövade inte om 
det var lämpligt med en uteservering. Därför krävs tillstånd av Polismyndigheten. Det man i första 
hand undersöker är trafik, ordning och säkerhet. Se även gällande 2 kap. 4, 5, 6 § Ordningslagen. 
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När krävs inte tillstånd enligt Ordningslagen? 
Tillstånd enligt Ordningslagen krävs inte om det är ”allmänt vedertaget” att platsen används på 
annat sätt än dess ändamål. Detta skulle exempelvis kunna vara en veranda som varit upprättad på 
offentlig plats under mycket lång tid. I dessa avseenden ska samråd ske med Vimmerby kommun. 
 
Tillstånd enligt Ordningslagen krävs heller inte vid kortvarig användning som strider mot 
ändamålet, men då är det fråga om mycket korta tider, max 60 minuter. I dessa avseenden ska 
samråd ske med Vimmerby kommun. Se även gällande 2 kap. 4, 5, 6 § Ordningslagen. 

Tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker och livsmedel 
Tänk på att du som aktör även behöver tillstånd för att få servera alkoholhaltiga drycker. Vid 
frågor gällande tillstånd för alkoholhaltiga drycker, vänligen kontakta Vimmerby kommuns 
alkoholhandläggare.  
 
Vid servering av livsmedel, så måste du som aktör registrera dig som livsmedelsföretagare hos 
Vimmerby kommun. Vänligen kontakta någon av livsmedelsinspektörerna på Miljö- och 
byggnadsförvaltningen. 
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Uppställning av föremål på gatu- och 
gångbaneutrymmen 

 Trottoarpratare och lösa föremål, såsom blommor och marschaller, får inte vara 
siktskymmande, hindrande eller störande. Gående ska obehindrat kunna passera. Av- och 
påstigning från fordon får inte störas eller hindras. Speciellt ska funktionshindrades krav 

på tillgänglighet beaktas. För mer information, vänligen kontakta Boverket eller besök 
deras hemsida www.boverket.se.  

 Skyltar ska placeras max 0,5 meter från fasaden och minst 1,2 meter från trottoarkanten. 
 Lösa föremål, såsom blommor och marschaller, får utan tillstånd endast ställas ut i direkt 

anslutning till aktörens verksamhet. Marschaller ska dessutom placeras i skyddande 
ställning eller hållare minst 0,5 meter från brännbart material. I övrigt krävs tillstånd av 
Polismyndigheten. 

 Trottoarpratare, varuställningar samt lösa föremål, såsom blommor och marschaller, ska ha 
stabila konstruktioner och en höjd på minst 15 cm. De får inte medföra någon risk att 
gående snubblar eller förorsaka någon annan skada. Aktören ansvarar för skador på tredje 
man.  

 För trottoarpratare krävs tillstånd av Polismyndigheten. Trottoarprataren får inte placeras 
närmare korsning än 10 meter. Den ska vara 800 mm bred och 1200 mm hög inklusive 
ställning samt vara konstruerad enligt bild nedan. Konstruktionen tar hänsyn till 
funktionshindrades tillgänglighet och minimerar risken för att skymma sikt i korsning: 

 

Trottoarpratare uppifrån samt trottoarpratare framifrån. 
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 Reklamskyltar får endast innehålla anslag som avser aktörens affärsrörelse. Endast en skylt 
tillåts för varje affärsingång rörelsen har. Skyltningen ska ske i anslutning till entrén. 

 Skyltar, varuställningar eller liknande anordningar får endast vara utställda under den tid 
aktören håller öppet för allmänheten. Vid behov ska området städas efter det att tidigare 
omnämnda konstruktioner tagits bort. 
 

Upplåtelsen sker på villkor att anordningen inte orsakar någon kostnad för Vimmerby kommun. 

Uppsättning av skyltar och affischering för tillfälligt 
bruk 
Vid tillfälliga evenemang har Vimmerby kommun tagit fram platser som anses lämpliga för sådan 
typ av affischering. Dessa redovisas i Bilaga 1. För information om Vimmerby kommuns taxor, se 
Bilaga 3.  
 
Vid tillfällig skyltning och affischering gäller följande: 

 Tillfällig skyltning och affischering, med undantag från valaffischering, får ske under 
maximalt 7 dagar per tillfälle. 

 Valaffischering: Under valår får affischering ske tidigast 6 veckor före valdagen. 
 All affischering ska följa Vimmerby kommuns riktlinjer, se avsnitt ”Uppsättning av skyltar 

och affischering för tillfälligt bruk”. 
 Skyltar och affischer ska placeras på så sätt att de inte är siktskymmande för trafikanterna. 
 Tillstånd medges inte för uppsättning av banderoller över gator. 
 Skyltning och affischering får inte skymma befintliga vägmärken. 

 

Vid frågor om uppsättning av skyltar och affischering för tillfälligt bruk, vänligen kontakta 
Polismyndigheten.  
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Uppsättning av skyltar och flaggstänger för 
permanent bruk 
En uppsättning av skylt för permanent bruk kräver oftast bygglov. För mer information, vänligen 
kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen på Vimmerby kommun. På kommunal mark krävs 
även att aktören tecknar ett arrendeavtal eller nyttjanderättsavtal med Vimmerby kommun, under 
förutsättning att detaljplanens bestämmelser tillåter detta. Avgiften regleras i avtalet. I annat fall 
debiteras aktören enligt Vimmerby kommuns taxor (om skyltens syfte kan kopplas till 
direkt/indirekt kommersiellt bruk), se Bilaga 3. 
 
För uppsättning av flaggstänger krävs inget bygglov. På kommunal mark krävs dock att aktören 
tecknar ett arrendeavtal eller nyttjanderättsavtal med Vimmerby kommun, under förutsättning att 
detaljplanens bestämmelser tillåter detta. Avgiften regleras i avtalet. I annat fall debiteras aktören 
enligt Vimmerby kommuns taxor (om flaggstångens syfte kan kopplas till direkt/indirekt 
kommersiellt bruk), se Bilaga 3. 
 
Vid ansökan om uppsättning av permanent skylt eller flaggstång i anslutning till vägar ägda av 
Trafikverket ska aktören kontakta Länsstyrelsen. 
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Riktlinjer för uteservering i Vimmerby kommun 

Tillstånd för uteservering 
För upplåtelse av uteservering krävs tillstånd av Polismyndigheten. Se avsnittet ”Tillstånd enligt 
Ordningslagen” och dess underrubriker. 
 
Om ansökan beviljas av Polismyndigheten, så debiterar Vimmerby kommun enligt gällande taxor, 
se Bilaga 3. 
 
Tillstånd för uteserveringar beviljas av Vimmerby kommun under perioden 1 maj - 30 september. 

Uteservering på Sommartorget 
Sommartorget är varje sommar ett trevligt inslag på Stora torget och delar av Rådhustorget i 
Vimmerby. Här kan medborgare och turister njuta av café, glass, enklare förtäring och lekplats för 
barnen. Säsongen för Sommartorget avser sista lördagen i maj – 31 augusti, enligt 
Kommunstyrelsens beslut. 
 
För mer information, se avsnittet ”Vad gäller för bokning av plats på Sommartorget?”. 

Placering 
En markupplåtelse för uteservering får endast göras i direkt anslutning till permanent restaurang, 
café eller motsvarande servering. Detta för att, i enlighet med livsmedelslagen, säkerställa en 
kvalitet på mat och dryck som endast kan uppnås från godkända kök. 
 
Undantag från detta kan endast ske för serveringar av tillfällig art i en tydlig tidsavgränsad period, 
som inte får överstiga 7 dagar. Dock måste särskilda skäl finnas för att ett sådant undantag ska 
beviljas. 

Utformning 
Aktören ska samråda med Vimmerby kommun för godkännande av uteserveringens utformning. 
Utformning och färgsättning ska vara på ett sådant sätt att den passar in med fastigheten den 
ansluter till.  

Möblering 

Uteserveringarnas möblering ska ta hänsyn till miljöns helhet och bidra till den estetiska 
upplevelsen i staden. Samråd angående möblering ska ske med Vimmerby kommun för 
godkännande. 
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Avgränsning/Inhägnad  

Uteserveringar som upprättas ska ha avgränsning/inhägnad som överensstämmer väl med 
omgivningens och fastighetens stil samt färgsättning. Avgränsning av serveringen ska i första 
hand ske med staketsektioner som tillhandahålls av Vimmerby kommun mot avgift, se Bilaga 3 
för Vimmerby kommuns taxor. För andra typer av avgränsningar/staket krävs samråd och 
godkännande av Vimmerby kommun. 

Trädäck  

I första hand ska uteserveringar placeras direkt på gatan/marken för att hålla en så öppen och 
tillgänglig miljö som möjligt. Avsteg från denna princip kan göras där lutningen på marken 
omöjliggör servering direkt på marken. Om sådant avsteg planeras är endast trädäck tillåtet, men 
detta måste då aviseras av aktören och samråd ska ske med Vimmerby kommun för godkännande. 

Tak- och regnskydd 

Vimmerby kommun förespråkar sol- och regnskydd av parasolltyp över serveringarna som vid 
behov kan fällas ned eller föras undan. Området blir på så sätt öppnare och mer tillgängligt.  
Ett väggfast tak är bygglovspliktigt och godtas endast i undantagsfall. Ansökan om bygglov sker 
till Miljö- och byggnadsförvaltningen på Vimmerby kommun. Aktören ansvarar själv för att söka 
bygglov. 

Renhållning 
Aktören har skyldighet att under hela upplåtelsetiden hålla uteserveringen ren och välstädad samt 
angränsande område fritt från skräp och fimpar. Det är inte tillåtet att skräp och fimpar som 
uppkommit sopas ut utanför angränsande område.    
 
Efter upplåtelsetidens utgång ska aktören se till att upplåtelseplatsen återställs, städas samt att 
eventuell skadegörelse uppdagas och ersätts. Upptäcker Vimmerby kommun skadegörelse eller 
bristfällig städning i samband med upplåtelsen har Vimmerby kommun rätt att debitera aktören, se 
Bilaga 3 för Vimmerby kommuns taxor.  
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Riktlinjer för andra markupplåtelser på kommunal 
mark 

Nyttjande av allmän platsmark 
Till allmän platsmark räknas exempelvis Vimmerby kommuns parker, gator, torg och grönytor. 
Användningsområden för dessa typer av ytor kan vara demonstrationer, idrottsaktiviteter, 
festivaler eller andra evenemang.  
 
För upplåtelse av allmän platsmark krävs ofta tillstånd av Polismyndigheten. Se avsnittet 
”Tillstånd enligt Ordningslagen” och dess underrubriker. 
 
Om ansökan beviljas av Polismyndigheten, så debiterar Vimmerby kommun enligt gällande taxor, 
se Bilaga 3. 
 
Ansökan kan avslås på grund av att annat evenemang redan är bokat på önskad upplåtelseplats. 

Renhållning 
Efter evenemanget ska aktören se till att markområdet återställs, städas samt att eventuell 
skadegörelse uppdagas och ersätts. Upptäcker Vimmerby kommun skadegörelse eller bristfällig 
städning i samband med evenemanget har Vimmerby kommun rätt att debitera aktören, se  
Bilaga 3 för Vimmerby kommuns taxor. 
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Riktlinjer för bokning av allmän platsmark lämplig för 
marknad, torghandel och tillfälliga evenemang 
För offentliga platser lämpliga för marknad, torghandel och tillfälliga evenemang samt 
översiktskartor, se Bilaga 2. 
 
Ansökan om tillstånd för övriga platser i Vimmerby tätort samt för övriga platser i Vimmerby 
kommun hanteras som enskilda fall. Beslut och debitering sker utefter detta, se Bilaga 3. 
 
I övrigt gäller antagna dokument om lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vimmerby 
kommun samt lokala ordningsföreskrifter i Vimmerby kommun. I dessa dokument finns även 
förhållningstider angivna. Vänligen besök Vimmerby kommuns hemsida www.vimmerby.se för 
mer information. 

Vad gäller för marknader? 
För marknadsdagar ansöker Vimmerby kommun själva om tillstånd hos Polismyndigheten. För 
bokning av marknadsplats, vänligen kontakta marknadsansvarig på Vimmerby kommun.  
 
Först till kvarn gäller för marknadsplatser. Aktören debiteras enligt Vimmerby kommuns taxor, se 
Bilaga 3. Kostnaderna avser ett marknadstillfälle. Aktören betalar samtliga belopp mot utställd 
förskottsfaktura. 
 
Avbokning av marknadsplats sker senast 3 dagar innan marknaden äger rum. Då får aktören 
tillbaka samtliga belopp, förutom tillkommande avbokningsavgift. Sker avbokning senare än 3 
dagar innan, så får aktören tillbaka samtliga belopp, förutom tillkommande avbokningsavgift, mot 
uppvisande av läkarintyg. Om läkarintyg inte kan uppvisas, eller om närvaro av någon anledning 
uteblir utan avbokning, så kan aktören inte få tillbaka något belopp. 
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Vad gäller för torghandel? 
Gratis torghandel får endast ske på anvisade platser, se Bilaga 2. Dessa anvisade platser kräver 
inget tillstånd från Polismyndigheten. Vimmerby kommun debiterar ingenting för nyttjande av 
dessa anvisade platser, men aktören har skyldighet att plocka ned och transportera bort sin 
utrustning varje dag. Först till kvarn gäller. 
 
Vid önskemål om annan placering än anvisade platser krävs tillstånd av Polismyndigheten, se 
avsnittet ”Tillstånd enligt Ordningslagen” och dess underrubriker. Om ansökan beviljas av 
Polismyndigheten, så debiterar Vimmerby kommun enligt gällande taxor, se Bilaga 3. Ansökan 
kan avslås på grund av att annat evenemang redan är bokat på önskad upplåtelseplats.  
 
Efter nedplockning av utrustning ska aktören se till att upplåtelseplatsen återställs, städas samt att 
eventuell skadegörelse uppdagas och ersätts. Upptäcker Vimmerby kommun skadegörelse eller 
bristfällig städning i samband med upplåtelsen har Vimmerby kommun rätt att debitera aktören, se 
Bilaga 3 för Vimmerby kommuns taxor. 

I dagsläget finns inga årsplatser för torghandel att erbjuda.  
 
Aktörer har möjlighet att välja el som tillval. För mer information, vänligen kontakta 
marknadsansvarig på Vimmerby kommun. Aktören debiteras enligt Vimmerby kommuns taxor, se  
Bilaga 3. 
 
För frågor eller ytterligare information om anvisade platser för torghandel, vänligen kontakta 
marknadsansvarig på Vimmerby kommun. 
 
I övrigt gäller antagna dokument om lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vimmerby 
kommun samt lokala ordningsföreskrifter i Vimmerby kommun. I dessa dokument finns även 
förhållningstider angivna. Vänligen besök Vimmerby kommuns hemsida www.vimmerby.se för 
mer information. 

Vad gäller för bokning av plats på Sommartorget? 
För Sommartorget ansöker Vimmerby kommun själva om tillstånd hos Polismyndigheten. Vill du 
som aktör vara deltagande i Sommartorget, vänligen anmäl intresse hos Vimmerby kommuns 
trafikingenjör. Först till kvarn gäller för dessa platser. Ett tidsbegränsat arrendeavtal upprättas 
sedan mellan Vimmerby kommun och aktören. Avtalet avser en säsong. Aktören debiteras enligt 
Vimmerby kommuns taxor, se Bilaga 3. 
 
I övrigt gäller antagna dokument om Sommartorget, lokala ordningsföreskrifter för torghandel i 
Vimmerby kommun samt lokala ordningsföreskrifter i Vimmerby kommun. I dessa dokument 
finns även förhållningstider angivna. Vänligen besök Vimmerby kommuns hemsida 
www.vimmerby.se för mer information. 
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Vad gäller för bokning av plats på torg och andra anvisade platser 
(exklusive parker)? 
För upplåtelse av allmän platsmark krävs ofta tillstånd av Polismyndigheten. Se avsnittet 
”Tillstånd enligt Ordningslagen” och dess underrubriker. 
 
Om ansökan beviljas av Polismyndigheten, så debiterar Vimmerby kommun enligt gällande taxor, 
se Bilaga 3. 
 
Ansökan kan avslås på grund av att annat evenemang redan är bokat på önskad upplåtelseplats. 

För bokning av plats på torg och andra anvisade platser är det först till kvarn som gäller. Avgifter 
kan i vissa fall tillkomma, se Bilaga 3 för Vimmerby kommuns taxor. 

Vad gäller för bokning av parker? 
För upplåtelse av allmän platsmark krävs ofta tillstånd av Polismyndigheten. Se avsnittet 
”Tillstånd enligt Ordningslagen” och dess underrubriker. 
 
Om ansökan beviljas av Polismyndigheten, så har aktören skyldighet att kontakta Gatukontorets 
administratör på Vimmerby kommun för bokning av park. 
 
Ansökan kan avslås på grund av att annat evenemang redan är bokat på önskad upplåtelseplats. 
 
För bokning av parker är det först till kvarn som gäller. Hyres- och bokningsavgift utgår endast 
vid evenemang kopplade till direkt/Indirekt försäljning i kommersiellt syfte/marknadsföring, se  
Bilaga 3 för Vimmerby kommuns taxor. 

El 

Nyckel till elskåp hämtas hos Gatukontorets driftenhet. Du som aktör ansvarar själv för att boka 
tid hos oss när nyckeln ska hämtas. 
 
Vid frågor om el, kontakta Vimmerby kommuns driftchef.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
 
OBS! Har du en ljudanläggning som kräver mer än 16 ampere, så tillkommer en avgift enligt 
VEMAB:s (Vimmerby Energi & Miljös) taxa. Kontakta VEMAB för mer information.  
Telefonnummer: 0492-76 93 00 
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Efter evenemanget 

Efter evenemanget ska aktören se till att parken återställs, städas samt att eventuell skadegörelse 
uppdagas och ersätts. Upptäcker Vimmerby kommun skadegörelse eller bristfällig städning i 
samband med evenemanget har Vimmerby kommun rätt att debitera aktören, se Bilaga 3 för 
Vimmerby kommuns taxor.  
 
Aktören ansvarar även för att eventuella hyrda bänkar plockas undan och ställs in i containern de 
fraktades i. 
 
Vid frågor om städning och eventuell skadegörelse, kontakta Vimmerby kommuns driftchef.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 

Vad gäller för bokning av bänkar i samband med evenemang? 
Om du som aktör vill boka bänkar görs det på Gatukontoret, som är en del av 
Samhällsbyggnadsavdelningen. Bänkarna (bockar och bräder) körs dit i en container. Kostnad för 
frakt tillkommer om aktören inte transporterar containern själv, se Bilaga 3 för Vimmerby 
kommuns taxor. Fakturaadress kommer att behöva uppges.  
 
Vid frågor om bänkar, kontakta Vimmerby kommuns driftchef.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
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Vad händer om Vimmerby kommuns riktlinjer inte 
följs? 
Om ovanstående riktlinjer inte följs, så har Vimmerby kommun rätt att avvisa aktören från platsen 
med omedelbar verkan samt göra en polisanmälan.  
 
Aktörens tillstånd kan komma att återkallas om exempelvis avgifter kopplade till tillståndet inte 
betalas i tid, eller om aktören bryter mot de villkor som gäller för tillståndet, se gällande 3 kap. 18 
§ Ordningslagen.   
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Bilaga 1 
Offentliga platser i Vimmerby kommun där tillfällig 
skyltning och affischering är tillåten 
För tillfällig skyltning och affischering på allmän platsmark krävs tillstånd av Polismyndigheten. 
Se avsnittet ”Tillstånd enligt Ordningslagen” och dess underrubriker. Se även avsnittet 
”Uppsättning av skyltar och affischering för tillfälligt bruk”. 
 
Vid frågor om offentliga platser i Vimmerby kommun lämpliga för tillfällig skyltning och 
affischering, vänligen kontakta Vimmerby kommuns trafikingenjör. 

Villkor för tillfällig skyltning och affischering 
Vid tillfällig skyltning och affischering gäller följande: 

 Tillfällig skyltning och affischering, med undantag från valaffischering, får ske under 
maximalt 7 dagar per tillfälle. 

 Valaffischering: Under valår får affischering ske tidigast 6 veckor före valdagen. 
 All affischering ska följa Vimmerby kommuns skyltpolicy, se avsnitt ”Uppsättning av 

skyltar och affischering för tillfälligt bruk”. 
 Skyltar och affischer ska placeras på så sätt att de inte är siktskymmande för trafikanterna. 
 Tillstånd medges inte för uppsättning av banderoller över gator. 
 Skyltning och affischering får inte skymma befintliga vägmärken. 

 

Vid frågor om uppsättning av skyltar och affischering för tillfälligt bruk, kontakta 
Polismyndigheten.  
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Vimmerby 
Se översiktskartor. 

 Lundgatan 
Grönområde mellan Torsgatan och Lundgatan. 

 Lundgatan 
Grönområde utmed Lundgatan öster om Vimarskolan. 

 Vimmerbyallén 
Grönområde mellan väg 23/34 och Vimmerbyallén norr om Åbrovägen. 

 Vimmerbyallén 
Grönområde utmed Vimmerbyalléns södra sida mellan järnvägsövergången och 
Badhusgatan. 

 Södra Ringleden 
Grönområde utmed Södra Ringledens västra sida mellan Åbrovägen och Hultsfredsvägen. 

Södra Vi 
Se översiktskartor. 

 Grönområde mellan Södra Storgatan och Rumskullavägen (2 platser). 
 Grönområde sydost Södra Storgatan (Brunnsparken). 
 Grönområde väster Björkavägen och norr om Syrénvägen. 

Gullringen 
Se översiktskartor. 

 Grönområde i anslutning till p-plats mellan Storgatan och Ringvägen. 

Storebro 
Se översiktskartor. 

 Grönområde väster Vimmerbyvägen och norr Centrumgatans anslutning till 
Vimmerbyvägen. 

Rumskulla 
Se översiktskartor. 

 Grönområde väster om Mariannelundsvägen och söder om Ingatorpsvägen. 
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Frödinge 
Se översiktskartor. 

 Grönområde norr om Skolgatan väster om anslutningen med Västerviksvägen. 

Tuna 
Se översiktskartor. 

Grönområde mittemot Oskarshamnsvägen 15. 

Djursdala, Locknevi och Pelarne 
Djursdala, Locknevi och Pelarne har i dagsläget inga anvisade platser. Vid frågor om offentliga 
platser lämpliga för tillfällig skyltning och affischering i dessa orter, vänligen kontakta Vimmerby 
kommuns trafikingenjör. 
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Bilaga 2 
Offentliga platser i Vimmerby kommun där marknad, 
torghandel och tillfälliga evenemang är lämpliga, 
inklusive översiktskartor 

Vimmerby tätort 

Offentliga platser anvisade för marknad 

Se översiktskarta. 

Offentliga platser anvisade för gratis torghandel 

Se översiktskarta. 

 Sevedegatan 
 Norrtullsgatan 
 Del av Stora torget 

Offentliga platser lämpliga för tillfälliga evenemang 

Se översiktskartor. 

 Stora torget 
 Rådhustorget 
 Källängsparken 
 Gästgivarehagen 

 
Ansökan om tillstånd för övriga platser i Vimmerby tätort hanteras som enskilda fall. Beslut och 
debitering sker utefter detta.  

Offentliga platser anvisade för Sommartorget 

Se översiktskarta. 

Övriga Vimmerby kommun 
Ansökan om tillstånd för övriga platser i Vimmerby kommun hanteras som enskilda fall. Beslut 
och debitering sker utefter detta. 
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Bilaga 3 
Vimmerby kommuns taxor för skyltning, affischering, 
uteservering, marknad, torghandel och andra 
markupplåtelser 

Skyltning och affischering 
Nedanstående taxor gäller inte för ideella föreningar, skolklasser och politiska partier.  
För ideella föreningar, skolklasser och politiska partier gäller skyltning samt affischering på 
platser anvisade av Vimmerby kommun. 

Tillfällig skyltning och affischering 

  
Tillfällig skyltning och affischering på anvisade platser, max 7 dagar per tillfälle Ingen avgift 

utgår 

Permanent skyltning 

  
Permanent skyltning upplåten via bygglov och arrendeavtal/nyttjanderättsavtal Ingår i 

arrende-
/nyttjanderätts
avgiften 

Permanent skyltning upplåten via bygglov och debitering enligt kommunens taxa för 
direkt/indirekt kommersiellt syfte/marknadsföring 

1000 kr per 
kvm och 
påbörjat år 

Permanent flaggstång 

  
Permanent flaggstång upplåten via arrendeavtal/nyttjanderättsavtal Ingår i 

arrende-
/nyttjanderätts
avgiften 

Permanent flaggstång upplåten via debitering enligt kommunens taxa för direkt/indirekt 
kommersiellt syfte/marknadsföring 

1000 kr per 
flaggstång och 
påbörjat år 

Trottoarpratare, varuställningar och lösa föremål 

  
Trottoarpratare, varuställningar och lösa föremål, såsom blommor och marschaller 1000 kr per 

helår 
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Uteservering 

Uteservering utan utskänkningstillstånd 

  
Sommarsäsong 1 maj – 30 september (Sommartorget, sista lördagen i maj – 31 augusti) 45 kr per kvm 

och påbörjad 
månad 

Minimiavgift 1 maj – 30 september (Sommartorget, sista lördagen i maj – 31 augusti) 1600 kr per 
påbörjad 
månad 

Uteservering med utskänkningstillstånd 

  
Sommarsäsong 1 maj – 30 september (Sommartorget, sista lördagen i maj – 31 augusti) 55 kr per kvm 

och påbörjad 
månad 

Minimiavgift 1 maj – 30 september (Sommartorget, sista lördagen i maj – 31 augusti) 1800 kr per 
påbörjad 
månad 

Staket för avgränsning/inhägnad av uteservering 

  
Staketsektioner 220 kr per 

löpmeter och 
ansökt period 

Elanslutning i samband med uteservering 

  
El 500 kr per 

påbörjad 
månad 
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Andra markupplåtelser 

Tillfälliga evenemang  

  
Evenemang för välgörenhet samt evenemang anordnade av ideella organisationer 
eller skola 

Ingen avgift 
utgår 

  
Evenemang som är direkt/indirekt kopplade till kommersiellt syfte/marknadsföring:  
0-10 kvadratmeter 200 kr per dag 
11-20 kvadratmeter  300 kr per dag 
21-30 kvadratmeter 400 kr per dag 
För varje tillkommande 20 kvm från och med 31 kvm  50 kr per dag 
  
Politiska sammankomster Ingen avgift 

utgår 

Marknad 

  
1 marknadsplats 100 kr per 

löpmeter och 
dag 

Eventuell avbokningsavgift 100 kr 
  
El som tillval 80 kr per dag 
Hyra av disk eller motsvarande 400 kr per 

styck och 
tillfälle 

 
Kostnaderna avser ett marknadstillfälle. Aktören betalar samtliga belopp mot utställd 
förskottsfaktura. 
 
Avbokning av marknadsplats sker senast 3 dagar innan marknaden äger rum. Då får aktören 
tillbaka samtliga belopp, förutom tillkommande avbokningsavgift. Sker avbokning senare än 3 
dagar innan, så får aktören tillbaka samtliga belopp, förutom tillkommande avbokningsavgift, mot 
uppvisande av läkarintyg. Om läkarintyg inte kan uppvisas, eller om närvaro av någon anledning 
uteblir utan avbokning, så kan aktören inte få tillbaka något belopp. 

Torghandel 

  
Gratis torghandel på anvisade platser (med undantag för Sommartorget, marknadsdagar och 
andra evenemang) 

Ingen avgift 
utgår 

Torghandel på ej anvisade platser 200 kr per 
tillfälle och dag 

El som tillval 150 kr per 
tillfälle och dag 
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Parker 

  
Bokningsavgift:  
Evenemang för välgörenhet samt evenemang anordnade av ideella organisationer eller 
skola 

Ingen 
bokningsavgift  

Evenemang kopplade till direkt/Indirekt försäljning i kommersiellt syfte/marknadsföring 200 kr per 
bokning 

Politiska sammankomster Ingen 
bokningsavgift 

  
Hyresavgift:  
Evenemang för välgörenhet samt evenemang anordnade av ideella organisationer eller 
skola 

Se Bilaga 3, 
”Tillfälliga 
evenemang” 
under rubriken 
”Andra 
markupplåtels
er” 

Evenemang kopplade till direkt/Indirekt försäljning i kommersiellt syfte/marknadsföring Se Bilaga 3, 
”Tillfälliga 
evenemang” 
under rubriken 
”Andra 
markupplåtels
er” 

Politiska sammankomster Se Bilaga 3, 
”Tillfälliga 
evenemang” 
under rubriken 
”Andra 
markupplåtels
er” 

  
Bänkar (om Gatukontoret transporterar containern istället för aktören):  
Kostnad för utkörning 500 kr 
Kostnad för tillbakakörning 500 kr 

Debitering vid skadegörelse eller bristfällig renhållning/städning 

  
Skadegörelse Debitering 

sker utefter 
omfattning 

Bristfällig renhållning/städning 2000 kr per 
tillfälle  

Tillfälliga nöjesfält 

  
Cirkus/Tivoli 1150 kr per 

dygn 
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Byggrelaterat 

  
Byggnadsupplag (byggmaterial, bod, byggnadsställning etc.) 50 kr per kvm 

och påbörjad 
månad 

Skylift 50 kr per kvm 
och påbörjad 
månad 

Container 50 kr per kvm 
och påbörjad 
månad 

Övrigt 50 kr per kvm 
och påbörjad 
månad 

 
Ovanstående taxa avser påbörjad kalendermånad och gäller vid uppställning av bodar, 
byggmaterial, containrar, byggställningar eller övriga upplag för längre tid än 3 dygn. Vid 
uppställning av ovanstående för kortare tid än 3 dygn utgår ingen avgift. 
 
För byggnadsupplag inom exploateringsområde sker debitering enligt överenskommelse. 

Ambulerande försäljning 

Ambulerande försäljning är inte tillåten i Vimmerby kommun. Anvisad försäljningsplats krävs. 

Övrigt 

Övriga markupplåtelser hanteras som enskilda fall. Beslut och debitering sker utefter detta. 
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Syfte 
Dessa riktlinjer och taxor avses för skyltning, affischering, uteservering, marknad, torghandel, 
försäljning, evenemang och andra markupplåtelser som kan upprättas på allmän platsmark där 
Vimmerby kommun är fastighetsägare. 
 
Avsikten med riktlinjerna och taxorna är att den offentliga miljön i Vimmerby kommun ska 
präglas av kvalitet och trivsel, samtidigt som de ger alla aktörer samma förutsättningar att delta i 
en sund konkurrens.  
 
Samråd med Vimmerby kommun ska ha skett innan en markupplåtelse upprättas, enligt avsnitten 
som följer. Aktören är själv skyldig att ordna eventuella nödvändiga tillstånd för det aktuella 
ändamålet och att följa samtliga föreskrifter från berörda myndigheter. 
 
I övrigt gäller antagna dokument om lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vimmerby 
kommun samt lokala ordningsföreskrifter i Vimmerby kommun. I dessa dokument finns även 
förhållningstider angivna. Vänligen besök Vimmerby kommuns hemsida www.vimmerby.se för 
mer information. 

Revidering 
Detta dokument revideras vid behov av mark- och exploateringsingenjör på Gatukontoret, 
Vimmerby kommun. Reviderat dokument antas av Kommunfullmäktige (KF). 
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Begreppsförklaringar 
Här beskrivs innebörden av vissa begrepp som förekommer i detta dokument. 

Allmän platsmark 
Allmän platsmark är enligt gällande Plan- och bygglagen 1 kap. 4 § gator, vägar, torg, parker och 
övriga områden som är allmänt tillgängliga samt avsedda för gemensamt behov inom områden 
med detaljplan. Det kan även inkludera kvartersmark och gångbanor i anslutning till fastigheter.  

Offentlig plats(mark) 
Enligt gällande 1 kap. 2 § Ordningslagen är offentlig plats bland annat allmän platsmark. Offentlig 
plats är även platser som ska jämställas med offentliga platser enligt de lokala 
ordningsföreskrifterna för Vimmerby kommun. Exempel på platser som ska jämställas med 
offentliga platser kan vara idrottsplatser, badplatser och begravningsplatser, under förutsättning att 
områdena är tillgängliga för allmänheten.  

Kommunal mark 
Med kommunal mark avses såväl allmän platsmark som offentlig plats, men även ej planlagda 
områden som förvaltas av Vimmerby kommun. Sådan mark får inte stängas av för allmänheten 
eller tas i anspråk för annat ändamål utan tillstånd.  

Markupplåtelse 
Vimmerby kommun kan ge tillåtelse att använda mark utomhus till annat än vad den är avsedd 
för. Det kallas markupplåtelse och innebär att du som aktör får hyra marken tillfälligt för 
exempelvis uteservering, marknad eller andra evenemang. 
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Tillstånd enligt Ordningslagen 
För upplåtelse av offentlig plats och allmän platsmark krävs många gånger tillstånd av 
Polismyndigheten, se gällande 1 kap. 1 §, 2 § och 3 kap. 1 § Ordningslagen. Ansökan ska göras 
skriftligt till Polismyndigheten och blankett finns att hämta på deras hemsida. Du som aktör 
betalar själv för polistillståndet. 
 

När Polismyndigheten mottagit ansökan ges Gatukontoret, Räddningstjänsten samt Miljö- och 
Byggnadsförvaltningen på Vimmerby kommun möjlighet att yttra sig. Yttrandena skickas sedan 
till Polismyndigheten, som godkänner eller avslår ansökan.  
 
Avgift enligt taxor i Bilaga 3 ska betalas till Vimmerby kommun. Betalning sker i förskott mot 
faktura, om inget annat överenskommits. Taxorna är, om inget annat anges, befriade från 
mervärdesskatt. 
 
Aktörens tillstånd kan komma att återkallas om exempelvis avgifter kopplade till tillståndet inte 
betalas i tid, eller om aktören bryter mot de villkor som gäller för tillståndet, se gällande 3 kap. 18 
§ Ordningslagen. 
 
I övrigt gäller antagna dokument om lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vimmerby 
kommun samt lokala ordningsföreskrifter i Vimmerby kommun. I dessa dokument finns även 
förhållningstider angivna. Vänligen besök Vimmerby kommuns hemsida www.vimmerby.se för 
mer information. 

När krävs tillstånd enligt Ordningslagen? 
Tillstånd krävs om marken ska användas på ett sätt som inte stämmer överens med markens 
ändamål. I detaljplanen anges till exempel vad som ska vara vägar. Då krävs inte tillstånd för att få 
köra på vägen, eftersom det är vägens ändamål, men ska du som aktör exempelvis anordna 
uteservering på vägen, så krävs tillstånd. Detta beror på att då Vimmerby kommun beslutade om 
detaljplanen, så prövade man lämpligheten för att göra just väg av marken. Man prövade inte om 
det var lämpligt med en uteservering. Därför krävs tillstånd av Polismyndigheten. Det man i första 
hand undersöker är trafik, ordning och säkerhet. Se även gällande 2 kap. 4, 5, 6 § Ordningslagen. 
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När krävs inte tillstånd enligt Ordningslagen? 
Tillstånd enligt Ordningslagen krävs inte om det är ”allmänt vedertaget” att platsen används på 
annat sätt än dess ändamål. Detta skulle exempelvis kunna vara en veranda som varit upprättad på 
offentlig plats under mycket lång tid. I dessa avseenden ska samråd ske med Vimmerby kommun. 
 
Tillstånd enligt Ordningslagen krävs heller inte vid kortvarig användning som strider mot 
ändamålet, men då är det fråga om mycket korta tider, max 60 minuter. I dessa avseenden ska 
samråd ske med Vimmerby kommun. Se även gällande 2 kap. 4, 5, 6 § Ordningslagen. 

Tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker och livsmedel 
Tänk på att du som aktör även behöver tillstånd för att få servera alkoholhaltiga drycker. Vid 
frågor gällande tillstånd för alkoholhaltiga drycker, vänligen kontakta Vimmerby kommuns 
alkoholhandläggare.  
 
Vid servering av livsmedel, så måste du som aktör registrera dig som livsmedelsföretagare hos 
Vimmerby kommun. Vänligen kontakta någon av livsmedelsinspektörerna på Miljö- och 
byggnadsförvaltningen. 
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Uppställning av föremål på gatu- och 
gångbaneutrymmen 

 Trottoarpratare och lösa föremål, såsom blommor och marschaller, får inte vara 
siktskymmande, hindrande eller störande. Gående ska obehindrat kunna passera. Av- och 
påstigning från fordon får inte störas eller hindras. Speciellt ska funktionshindrades krav 

på tillgänglighet beaktas. För mer information, vänligen kontakta Boverket eller besök 
deras hemsida www.boverket.se.  

 Skyltar ska placeras max 0,5 meter från fasaden och minst 1,2 meter från trottoarkanten. 
 Lösa föremål, såsom blommor och marschaller, får utan tillstånd endast ställas ut i direkt 

anslutning till aktörens verksamhet. Marschaller ska dessutom placeras i skyddande 
ställning eller hållare minst 0,5 meter från brännbart material. I övrigt krävs tillstånd av 
Polismyndigheten. 

 Trottoarpratare, varuställningar samt lösa föremål, såsom blommor och marschaller, ska ha 
stabila konstruktioner och en höjd på minst 15 cm. De får inte medföra någon risk att 
gående snubblar eller förorsaka någon annan skada. Aktören ansvarar för skador på tredje 
man.  

 För trottoarpratare krävs tillstånd av Polismyndigheten. Trottoarprataren får inte placeras 
närmare korsning än 10 meter. Den ska vara 800 mm bred och 1200 mm hög inklusive 
ställning samt vara konstruerad enligt bild nedan. Konstruktionen tar hänsyn till 
funktionshindrades tillgänglighet och minimerar risken för att skymma sikt i korsning: 

 

Trottoarpratare uppifrån samt trottoarpratare framifrån. 
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 Reklamskyltar får endast innehålla anslag som avser aktörens affärsrörelse. Endast en skylt 
tillåts för varje affärsingång rörelsen har. Skyltningen ska ske i anslutning till entrén. 

 Skyltar, varuställningar eller liknande anordningar får endast vara utställda under den tid 
aktören håller öppet för allmänheten. Vid behov ska området städas efter det att tidigare 
omnämnda konstruktioner tagits bort. 
 

Upplåtelsen sker på villkor att anordningen inte orsakar någon kostnad för Vimmerby kommun. 

Uppsättning av skyltar och affischering för tillfälligt 
bruk 
Vid tillfälliga evenemang har Vimmerby kommun tagit fram platser som anses lämpliga för sådan 
typ av affischering. Dessa redovisas i Bilaga 1. För information om Vimmerby kommuns taxor, se 
Bilaga 3.  
 
Vid tillfällig skyltning och affischering gäller följande: 

 Tillfällig skyltning och affischering, med undantag från valaffischering, får ske under 
maximalt 7 dagar per tillfälle. 

 Valaffischering: Under valår får affischering ske tidigast 6 veckor före valdagen. 
 All affischering ska följa Vimmerby kommuns riktlinjer, se avsnitt ”Uppsättning av skyltar 

och affischering för tillfälligt bruk”. 
 Skyltar och affischer ska placeras på så sätt att de inte är siktskymmande för trafikanterna. 
 Tillstånd medges inte för uppsättning av banderoller över gator. 
 Skyltning och affischering får inte skymma befintliga vägmärken. 

 

Vid frågor om uppsättning av skyltar och affischering för tillfälligt bruk, vänligen kontakta 
Polismyndigheten.  
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Uppsättning av skyltar och flaggstänger för 
permanent bruk 
En uppsättning av skylt för permanent bruk kräver oftast bygglov. För mer information, vänligen 
kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen på Vimmerby kommun. På kommunal mark krävs 
även att aktören tecknar ett arrendeavtal eller nyttjanderättsavtal med Vimmerby kommun, under 
förutsättning att detaljplanens bestämmelser tillåter detta. Avgiften regleras i avtalet. I annat fall 
debiteras aktören enligt Vimmerby kommuns taxor (om skyltens syfte kan kopplas till 
direkt/indirekt kommersiellt bruk), se Bilaga 3. 
 
För uppsättning av flaggstänger krävs inget bygglov. På kommunal mark krävs dock att aktören 
tecknar ett arrendeavtal eller nyttjanderättsavtal med Vimmerby kommun, under förutsättning att 
detaljplanens bestämmelser tillåter detta. Avgiften regleras i avtalet. I annat fall debiteras aktören 
enligt Vimmerby kommuns taxor (om flaggstångens syfte kan kopplas till direkt/indirekt 
kommersiellt bruk), se Bilaga 3. 
 
Vid ansökan om uppsättning av permanent skylt eller flaggstång i anslutning till vägar ägda av 
Trafikverket ska aktören kontakta Länsstyrelsen. 
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Riktlinjer för uteservering i Vimmerby kommun 

Tillstånd för uteservering 
För upplåtelse av uteservering krävs tillstånd av Polismyndigheten. Se avsnittet ”Tillstånd enligt 
Ordningslagen” och dess underrubriker. 
 
Om ansökan beviljas av Polismyndigheten, så debiterar Vimmerby kommun enligt gällande taxor, 
se Bilaga 3. 
 
Tillstånd för uteserveringar beviljas av Vimmerby kommun under perioden 1 maj - 30 september. 

Uteservering på Sommartorget 
Sommartorget är varje sommar ett trevligt inslag på Stora torget och delar av Rådhustorget i 
Vimmerby. Här kan medborgare och turister njuta av café, glass, enklare förtäring och lekplats för 
barnen. Säsongen för Sommartorget avser sista lördagen i maj – 31 augusti, enligt 
Kommunstyrelsens beslut. 
 
För mer information, se avsnittet ”Vad gäller för bokning av plats på Sommartorget?”. 

Placering 
En markupplåtelse för uteservering får endast göras i direkt anslutning till permanent restaurang, 
café eller motsvarande servering. Detta för att, i enlighet med livsmedelslagen, säkerställa en 
kvalitet på mat och dryck som endast kan uppnås från godkända kök. 
 
Undantag från detta kan endast ske för serveringar av tillfällig art i en tydlig tidsavgränsad period, 
som inte får överstiga 7 dagar. Dock måste särskilda skäl finnas för att ett sådant undantag ska 
beviljas. 

Utformning 
Aktören ska samråda med Vimmerby kommun för godkännande av uteserveringens utformning. 
Utformning och färgsättning ska vara på ett sådant sätt att den passar in med fastigheten den 
ansluter till.  

Möblering 

Uteserveringarnas möblering ska ta hänsyn till miljöns helhet och bidra till den estetiska 
upplevelsen i staden. Samråd angående möblering ska ske med Vimmerby kommun för 
godkännande. 
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Avgränsning/Inhägnad  

Uteserveringar som upprättas ska ha avgränsning/inhägnad som överensstämmer väl med 
omgivningens och fastighetens stil samt färgsättning. Avgränsning av serveringen ska i första 
hand ske med staketsektioner som tillhandahålls av Vimmerby kommun mot avgift, se Bilaga 3 
för Vimmerby kommuns taxor. För andra typer av avgränsningar/staket krävs samråd och 
godkännande av Vimmerby kommun. 

Trädäck  

I första hand ska uteserveringar placeras direkt på gatan/marken för att hålla en så öppen och 
tillgänglig miljö som möjligt. Avsteg från denna princip kan göras där lutningen på marken 
omöjliggör servering direkt på marken. Om sådant avsteg planeras är endast trädäck tillåtet, men 
detta måste då aviseras av aktören och samråd ska ske med Vimmerby kommun för godkännande. 

Tak- och regnskydd 

Vimmerby kommun förespråkar sol- och regnskydd av parasolltyp över serveringarna som vid 
behov kan fällas ned eller föras undan. Området blir på så sätt öppnare och mer tillgängligt.  
Ett väggfast tak är bygglovspliktigt och godtas endast i undantagsfall. Ansökan om bygglov sker 
till Miljö- och byggnadsförvaltningen på Vimmerby kommun. Aktören ansvarar själv för att söka 
bygglov. 

Renhållning 
Aktören har skyldighet att under hela upplåtelsetiden hålla uteserveringen ren och välstädad samt 
angränsande område fritt från skräp och fimpar. Det är inte tillåtet att skräp och fimpar som 
uppkommit sopas ut utanför angränsande område.    
 
Efter upplåtelsetidens utgång ska aktören se till att upplåtelseplatsen återställs, städas samt att 
eventuell skadegörelse uppdagas och ersätts. Upptäcker Vimmerby kommun skadegörelse eller 
bristfällig städning i samband med upplåtelsen har Vimmerby kommun rätt att debitera aktören, se 
Bilaga 3 för Vimmerby kommuns taxor.  
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Riktlinjer för andra markupplåtelser på kommunal 
mark 

Nyttjande av allmän platsmark 
Till allmän platsmark räknas exempelvis Vimmerby kommuns parker, gator, torg och grönytor. 
Användningsområden för dessa typer av ytor kan vara demonstrationer, idrottsaktiviteter, 
festivaler eller andra evenemang.  
 
För upplåtelse av allmän platsmark krävs ofta tillstånd av Polismyndigheten. Se avsnittet 
”Tillstånd enligt Ordningslagen” och dess underrubriker. 
 
Om ansökan beviljas av Polismyndigheten, så debiterar Vimmerby kommun enligt gällande taxor, 
se Bilaga 3. 
 
Ansökan kan avslås på grund av att annat evenemang redan är bokat på önskad upplåtelseplats. 

Renhållning 
Efter evenemanget ska aktören se till att markområdet återställs, städas samt att eventuell 
skadegörelse uppdagas och ersätts. Upptäcker Vimmerby kommun skadegörelse eller bristfällig 
städning i samband med evenemanget har Vimmerby kommun rätt att debitera aktören, se  
Bilaga 3 för Vimmerby kommuns taxor. 
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Riktlinjer för bokning av allmän platsmark lämplig för 
marknad, torghandel och tillfälliga evenemang 
För offentliga platser lämpliga för marknad, torghandel och tillfälliga evenemang samt 
översiktskartor, se Bilaga 2. 
 
Ansökan om tillstånd för övriga platser i Vimmerby tätort samt för övriga platser i Vimmerby 
kommun hanteras som enskilda fall. Beslut och debitering sker utefter detta, se Bilaga 3. 
 
I övrigt gäller antagna dokument om lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vimmerby 
kommun samt lokala ordningsföreskrifter i Vimmerby kommun. I dessa dokument finns även 
förhållningstider angivna. Vänligen besök Vimmerby kommuns hemsida www.vimmerby.se för 
mer information. 

Vad gäller för marknader? 
För marknadsdagar ansöker Vimmerby kommun själva om tillstånd hos Polismyndigheten. För 
bokning av marknadsplats, vänligen kontakta marknadsansvarig på Vimmerby kommun.  
 
Först till kvarn gäller för marknadsplatser. Aktören debiteras enligt Vimmerby kommuns taxor, se 
Bilaga 3. Kostnaderna avser ett marknadstillfälle. Aktören betalar samtliga belopp mot utställd 
förskottsfaktura. 
 
Avbokning av marknadsplats sker senast 3 dagar innan marknaden äger rum. Då får aktören 
tillbaka samtliga belopp, förutom tillkommande avbokningsavgift. Sker avbokning senare än 3 
dagar innan, så får aktören tillbaka samtliga belopp, förutom tillkommande avbokningsavgift, mot 
uppvisande av läkarintyg. Om läkarintyg inte kan uppvisas, eller om närvaro av någon anledning 
uteblir utan avbokning, så kan aktören inte få tillbaka något belopp. 
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Vad gäller för torghandel? 
Gratis torghandel får endast ske på anvisade platser, se Bilaga 2. Dessa anvisade platser kräver 
inget tillstånd från Polismyndigheten. Vimmerby kommun debiterar ingenting för nyttjande av 
dessa anvisade platser, men aktören har skyldighet att plocka ned och transportera bort sin 
utrustning varje dag. Först till kvarn gäller. 
 
Vid önskemål om annan placering än anvisade platser krävs tillstånd av Polismyndigheten, se 
avsnittet ”Tillstånd enligt Ordningslagen” och dess underrubriker. Om ansökan beviljas av 
Polismyndigheten, så debiterar Vimmerby kommun enligt gällande taxor, se Bilaga 3. Ansökan 
kan avslås på grund av att annat evenemang redan är bokat på önskad upplåtelseplats.  
 
Efter nedplockning av utrustning ska aktören se till att upplåtelseplatsen återställs, städas samt att 
eventuell skadegörelse uppdagas och ersätts. Upptäcker Vimmerby kommun skadegörelse eller 
bristfällig städning i samband med upplåtelsen har Vimmerby kommun rätt att debitera aktören, se 
Bilaga 3 för Vimmerby kommuns taxor. 

I dagsläget finns inga årsplatser för torghandel att erbjuda.  
 
Aktörer har möjlighet att välja el som tillval. För mer information, vänligen kontakta 
marknadsansvarig på Vimmerby kommun. Aktören debiteras enligt Vimmerby kommuns taxor, se  
Bilaga 3. 
 
För frågor eller ytterligare information om anvisade platser för torghandel, vänligen kontakta 
marknadsansvarig på Vimmerby kommun. 
 
I övrigt gäller antagna dokument om lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vimmerby 
kommun samt lokala ordningsföreskrifter i Vimmerby kommun. I dessa dokument finns även 
förhållningstider angivna. Vänligen besök Vimmerby kommuns hemsida www.vimmerby.se för 
mer information. 

Vad gäller för bokning av plats på Sommartorget? 
För Sommartorget ansöker Vimmerby kommun själva om tillstånd hos Polismyndigheten. Vill du 
som aktör vara deltagande i Sommartorget, vänligen anmäl intresse hos Vimmerby kommuns 
trafikingenjör. Först till kvarn gäller för dessa platser. Ett tidsbegränsat arrendeavtal upprättas 
sedan mellan Vimmerby kommun och aktören. Avtalet avser en säsong. Aktören debiteras enligt 
Vimmerby kommuns taxor, se Bilaga 3. 
 
I övrigt gäller antagna dokument om Sommartorget, lokala ordningsföreskrifter för torghandel i 
Vimmerby kommun samt lokala ordningsföreskrifter i Vimmerby kommun. I dessa dokument 
finns även förhållningstider angivna. Vänligen besök Vimmerby kommuns hemsida 
www.vimmerby.se för mer information. 
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Vad gäller för bokning av plats på torg och andra anvisade platser 
(exklusive parker)? 
För upplåtelse av allmän platsmark krävs ofta tillstånd av Polismyndigheten. Se avsnittet 
”Tillstånd enligt Ordningslagen” och dess underrubriker. 
 
Om ansökan beviljas av Polismyndigheten, så debiterar Vimmerby kommun enligt gällande taxor, 
se Bilaga 3. 
 
Ansökan kan avslås på grund av att annat evenemang redan är bokat på önskad upplåtelseplats. 

För bokning av plats på torg och andra anvisade platser är det först till kvarn som gäller. Avgifter 
kan i vissa fall tillkomma, se Bilaga 3 för Vimmerby kommuns taxor. 

Vad gäller för bokning av parker? 
För upplåtelse av allmän platsmark krävs ofta tillstånd av Polismyndigheten. Se avsnittet 
”Tillstånd enligt Ordningslagen” och dess underrubriker. 
 
Om ansökan beviljas av Polismyndigheten, så har aktören skyldighet att kontakta Gatukontorets 
administratör på Vimmerby kommun för bokning av park. 
 
Ansökan kan avslås på grund av att annat evenemang redan är bokat på önskad upplåtelseplats. 
 
För bokning av parker är det först till kvarn som gäller. Hyres- och bokningsavgift utgår endast 
vid evenemang kopplade till direkt/Indirekt försäljning i kommersiellt syfte/marknadsföring, se  
Bilaga 3 för Vimmerby kommuns taxor. 

El 

Nyckel till elskåp hämtas hos Gatukontorets driftenhet. Du som aktör ansvarar själv för att boka 
tid hos oss när nyckeln ska hämtas. 
 
Vid frågor om el, kontakta Vimmerby kommuns driftchef.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
 
OBS! Har du en ljudanläggning som kräver mer än 16 ampere, så tillkommer en avgift enligt 
VEMAB:s (Vimmerby Energi & Miljös) taxa. Kontakta VEMAB för mer information.  
Telefonnummer: 0492-76 93 00 
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Efter evenemanget 

Efter evenemanget ska aktören se till att parken återställs, städas samt att eventuell skadegörelse 
uppdagas och ersätts. Upptäcker Vimmerby kommun skadegörelse eller bristfällig städning i 
samband med evenemanget har Vimmerby kommun rätt att debitera aktören, se Bilaga 3 för 
Vimmerby kommuns taxor.  
 
Aktören ansvarar även för att eventuella hyrda bänkar plockas undan och ställs in i containern de 
fraktades i. 
 
Vid frågor om städning och eventuell skadegörelse, kontakta Vimmerby kommuns driftchef.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 

Vad gäller för bokning av bänkar i samband med evenemang? 
Om du som aktör vill boka bänkar görs det på Gatukontoret, som är en del av 
Samhällsbyggnadsavdelningen. Bänkarna (bockar och bräder) körs dit i en container. Kostnad för 
frakt tillkommer om aktören inte transporterar containern själv, se Bilaga 3 för Vimmerby 
kommuns taxor. Fakturaadress kommer att behöva uppges.  
 
Vid frågor om bänkar, kontakta Vimmerby kommuns driftchef.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
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Vad händer om Vimmerby kommuns riktlinjer inte 
följs? 
Om ovanstående riktlinjer inte följs, så har Vimmerby kommun rätt att avvisa aktören från platsen 
med omedelbar verkan samt göra en polisanmälan.  
 
Aktörens tillstånd kan komma att återkallas om exempelvis avgifter kopplade till tillståndet inte 
betalas i tid, eller om aktören bryter mot de villkor som gäller för tillståndet, se gällande 3 kap. 18 
§ Ordningslagen.   
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Bilaga 1 
Offentliga platser i Vimmerby kommun där tillfällig 
skyltning och affischering är tillåten 
För tillfällig skyltning och affischering på allmän platsmark krävs tillstånd av Polismyndigheten. 
Se avsnittet ”Tillstånd enligt Ordningslagen” och dess underrubriker. Se även avsnittet 
”Uppsättning av skyltar och affischering för tillfälligt bruk”. 
 
Vid frågor om offentliga platser i Vimmerby kommun lämpliga för tillfällig skyltning och 
affischering, vänligen kontakta Vimmerby kommuns trafikingenjör. 

Villkor för tillfällig skyltning och affischering 
Vid tillfällig skyltning och affischering gäller följande: 

 Tillfällig skyltning och affischering, med undantag från valaffischering, får ske under 
maximalt 7 dagar per tillfälle. 

 Valaffischering: Under valår får affischering ske tidigast 6 veckor före valdagen. 
 All affischering ska följa Vimmerby kommuns skyltpolicy, se avsnitt ”Uppsättning av 

skyltar och affischering för tillfälligt bruk”. 
 Skyltar och affischer ska placeras på så sätt att de inte är siktskymmande för trafikanterna. 
 Tillstånd medges inte för uppsättning av banderoller över gator. 
 Skyltning och affischering får inte skymma befintliga vägmärken. 

 

Vid frågor om uppsättning av skyltar och affischering för tillfälligt bruk, kontakta 
Polismyndigheten.  
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Vimmerby 
Se översiktskartor. 

 Lundgatan 
Grönområde mellan Torsgatan och Lundgatan. 

 Lundgatan 
Grönområde utmed Lundgatan öster om Vimarskolan. 

 Vimmerbyallén 
Grönområde mellan väg 23/34 och Vimmerbyallén norr om Åbrovägen. 

 Vimmerbyallén 
Grönområde utmed Vimmerbyalléns södra sida mellan järnvägsövergången och 
Badhusgatan. 

 Södra Ringleden 
Grönområde utmed Södra Ringledens västra sida mellan Åbrovägen och Hultsfredsvägen. 

Södra Vi 
Se översiktskartor. 

 Grönområde mellan Södra Storgatan och Rumskullavägen (2 platser). 
 Grönområde sydost Södra Storgatan (Brunnsparken). 
 Grönområde väster Björkavägen och norr om Syrénvägen. 

Gullringen 
Se översiktskartor. 

 Grönområde i anslutning till p-plats mellan Storgatan och Ringvägen. 

Storebro 
Se översiktskartor. 

 Grönområde väster Vimmerbyvägen och norr Centrumgatans anslutning till 
Vimmerbyvägen. 

Rumskulla 
Se översiktskartor. 

 Grönområde väster om Mariannelundsvägen och söder om Ingatorpsvägen. 
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Frödinge 
Se översiktskartor. 

 Grönområde norr om Skolgatan väster om anslutningen med Västerviksvägen. 

Tuna 
Se översiktskartor. 

Grönområde mittemot Oskarshamnsvägen 15. 

Djursdala, Locknevi och Pelarne 
Djursdala, Locknevi och Pelarne har i dagsläget inga anvisade platser. Vid frågor om offentliga 
platser lämpliga för tillfällig skyltning och affischering i dessa orter, vänligen kontakta Vimmerby 
kommuns trafikingenjör. 
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Bilaga 2 
Offentliga platser i Vimmerby kommun där marknad, 
torghandel och tillfälliga evenemang är lämpliga, 
inklusive översiktskartor 

Vimmerby tätort 

Offentliga platser anvisade för marknad 

Se översiktskarta. 

Offentliga platser anvisade för gratis torghandel 

Se översiktskarta. 

 Sevedegatan 
 Norrtullsgatan 
 Del av Stora torget 

Offentliga platser lämpliga för tillfälliga evenemang 

Se översiktskartor. 

 Stora torget 
 Rådhustorget 
 Källängsparken 
 Gästgivarehagen 

 
Ansökan om tillstånd för övriga platser i Vimmerby tätort hanteras som enskilda fall. Beslut och 
debitering sker utefter detta.  

Offentliga platser anvisade för Sommartorget 

Se översiktskarta. 

Övriga Vimmerby kommun 
Ansökan om tillstånd för övriga platser i Vimmerby kommun hanteras som enskilda fall. Beslut 
och debitering sker utefter detta. 
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Bilaga 3 
Vimmerby kommuns taxor för skyltning, affischering, 
uteservering, marknad, torghandel och andra 
markupplåtelser 

Skyltning och affischering 
Nedanstående taxor gäller inte för ideella föreningar, skolklasser och politiska partier.  
För ideella föreningar, skolklasser och politiska partier gäller skyltning samt affischering på 
platser anvisade av Vimmerby kommun. 

Tillfällig skyltning och affischering 

  
Tillfällig skyltning och affischering på anvisade platser, max 7 dagar per tillfälle Ingen avgift 

utgår 

Permanent skyltning 

  
Permanent skyltning upplåten via bygglov och arrendeavtal/nyttjanderättsavtal Ingår i 

arrende-
/nyttjanderätts
avgiften 

Permanent skyltning upplåten via bygglov och debitering enligt kommunens taxa för 
direkt/indirekt kommersiellt syfte/marknadsföring 

1000 kr per 
kvm och 
påbörjat år 

Permanent flaggstång 

  
Permanent flaggstång upplåten via arrendeavtal/nyttjanderättsavtal Ingår i 

arrende-
/nyttjanderätts
avgiften 

Permanent flaggstång upplåten via debitering enligt kommunens taxa för direkt/indirekt 
kommersiellt syfte/marknadsföring 

1000 kr per 
flaggstång och 
påbörjat år 

Trottoarpratare, varuställningar och lösa föremål 

  
Trottoarpratare, varuställningar och lösa föremål, såsom blommor och marschaller 1000 kr per 

helår 
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Uteservering 

Uteservering utan utskänkningstillstånd 

  
Sommarsäsong 1 maj – 30 september (Sommartorget, sista lördagen i maj – 31 augusti) 45 kr per kvm 

och påbörjad 
månad 

Minimiavgift 1 maj – 30 september (Sommartorget, sista lördagen i maj – 31 augusti) 1600 kr per 
påbörjad 
månad 

Uteservering med utskänkningstillstånd 

  
Sommarsäsong 1 maj – 30 september (Sommartorget, sista lördagen i maj – 31 augusti) 55 kr per kvm 

och påbörjad 
månad 

Minimiavgift 1 maj – 30 september (Sommartorget, sista lördagen i maj – 31 augusti) 1800 kr per 
påbörjad 
månad 

Staket för avgränsning/inhägnad av uteservering 

  
Staketsektioner 220 kr per 

löpmeter och 
ansökt period 

Elanslutning i samband med uteservering 

  
El 500 kr per 

påbörjad 
månad 
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Andra markupplåtelser 

Tillfälliga evenemang  

  
Evenemang för välgörenhet samt evenemang anordnade av ideella organisationer 
eller skola 

Ingen avgift 
utgår 

  
Evenemang som är direkt/indirekt kopplade till kommersiellt syfte/marknadsföring:  
0-10 kvadratmeter 200 kr per dag 
11-20 kvadratmeter  300 kr per dag 
21-30 kvadratmeter 400 kr per dag 
För varje tillkommande 20 kvm från och med 31 kvm  50 kr per dag 
  
Politiska sammankomster Ingen avgift 

utgår 

Marknad 

  
1 marknadsplats 100 kr per 

löpmeter och 
dag 

Eventuell avbokningsavgift 100 kr 
  
El som tillval 80 kr per dag 
Hyra av disk eller motsvarande 400 kr per 

styck och 
tillfälle 

 
Kostnaderna avser ett marknadstillfälle. Aktören betalar samtliga belopp mot utställd 
förskottsfaktura. 
 
Avbokning av marknadsplats sker senast 3 dagar innan marknaden äger rum. Då får aktören 
tillbaka samtliga belopp, förutom tillkommande avbokningsavgift. Sker avbokning senare än 3 
dagar innan, så får aktören tillbaka samtliga belopp, förutom tillkommande avbokningsavgift, mot 
uppvisande av läkarintyg. Om läkarintyg inte kan uppvisas, eller om närvaro av någon anledning 
uteblir utan avbokning, så kan aktören inte få tillbaka något belopp. 

Torghandel 

  
Gratis torghandel på anvisade platser (med undantag för Sommartorget, marknadsdagar och 
andra evenemang) 

Ingen avgift 
utgår 

Torghandel på ej anvisade platser 200 kr per 
tillfälle och dag 

El som tillval 150 kr per 
tillfälle och dag 
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Parker 

  
Bokningsavgift:  
Evenemang för välgörenhet samt evenemang anordnade av ideella organisationer eller 
skola 

Ingen 
bokningsavgift  

Evenemang kopplade till direkt/Indirekt försäljning i kommersiellt syfte/marknadsföring 200 kr per 
bokning 

Politiska sammankomster Ingen 
bokningsavgift 

  
Hyresavgift:  
Evenemang för välgörenhet samt evenemang anordnade av ideella organisationer eller 
skola 

Se Bilaga 3, 
”Tillfälliga 
evenemang” 
under rubriken 
”Andra 
markupplåtels
er” 

Evenemang kopplade till direkt/Indirekt försäljning i kommersiellt syfte/marknadsföring Se Bilaga 3, 
”Tillfälliga 
evenemang” 
under rubriken 
”Andra 
markupplåtels
er” 

Politiska sammankomster Se Bilaga 3, 
”Tillfälliga 
evenemang” 
under rubriken 
”Andra 
markupplåtels
er” 

  
Bänkar (om Gatukontoret transporterar containern istället för aktören):  
Kostnad för utkörning 500 kr 
Kostnad för tillbakakörning 500 kr 

Debitering vid skadegörelse eller bristfällig renhållning/städning 

  
Skadegörelse Debitering 

sker utefter 
omfattning 

Bristfällig renhållning/städning 2000 kr per 
tillfälle  

Tillfälliga nöjesfält 

  
Cirkus/Tivoli 1150 kr per 

dygn 
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Byggrelaterat 

  
Byggnadsupplag (byggmaterial, bod, byggnadsställning etc.) 50 kr per kvm 

och påbörjad 
månad 

Skylift 50 kr per kvm 
och påbörjad 
månad 

Container 50 kr per kvm 
och påbörjad 
månad 

Övrigt 50 kr per kvm 
och påbörjad 
månad 

 
Ovanstående taxa avser påbörjad kalendermånad och gäller vid uppställning av bodar, 
byggmaterial, containrar, byggställningar eller övriga upplag för längre tid än 3 dygn. Vid 
uppställning av ovanstående för kortare tid än 3 dygn utgår ingen avgift. 
 
För byggnadsupplag inom exploateringsområde sker debitering enligt överenskommelse. 

Ambulerande försäljning 

Ambulerande försäljning är inte tillåten i Vimmerby kommun. Anvisad försäljningsplats krävs. 

Övrigt 

Övriga markupplåtelser hanteras som enskilda fall. Beslut och debitering sker utefter detta. 

 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 156 Dnr 2019/000249 174 

Sotnings- och brandskyddskontrolltaxa 2019 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Vimmerby 
kommuns sotnings- och brandskyddskontrolltaxa uppräknas med 2,19 % 
från och med den 2019-07-01.  
 

Sammanfattning 
Vimmerby kommun har sina taxor för rengöring (sotning) och brandskydds-
kontroll kopplade till det index som årligen lämnas via Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL). Index för 2019 finns publicerat i SKL:s cirkulär 19:13.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse sotningsindex 2019 

 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 

___________________ 
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Kommunstyrelsen 
 
 
Taxehöjning av sotnings- och brandskyddskontrolltaxa för Vimmerby kommun 
2019. 
 
 
Förslag till beslut 
att Vimmerby kommuns sotnings- och brandskyddskontrolltaxa uppräknas med 2.19% från 
och med den 2019-07-01. 
 
 
Ärendet 
Vimmerby kommun har sina taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll kopplade 
till det index som årligen lämnas via Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Index för 
2019 finns publicerat via SKL:s cirkulär 19:13.  
 
 
Beslutet ska skickas till 
Räddningstjänsten 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Vimmerby Sotningsdistrikt AB 
 
Beslutsunderlag 
SKLs cirkulär 19:13 
Sotnings- och brandskyddskontrolltaxa 2019, 
 
Roger Linder 
Brandmästare 
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Brandskyddskontrolltaxa 2019. 
Taxan bygger på ett enhetspris för specificerade objekt enligt nedan.  
Objekt som ej upptas i objektslistan (imkanaler i restaurangkök och värme-centraler m fl.) men som 
skall brandskyddskontrolleras sker timdebitering med 
aktuell timtaxa:  
 
Timtaxa 2019: 839,40/tim                   (SKL:s  sotningsindex för 2019 + 2,19 %) 
(Timtaxa 2018: 821,40 /tim) 
 
Objekt Kontrollavgift 
  Helårsbebott hus 

 
Fritidshus 

1. Fastighet med en eldstad och tillhörande skorsten 882,00 882,00 

    

2. Fastighet med en eldstad samt en öppen spis, kamin 
eller liknande eldstad kopplad till samma skorsten 
enligt pkt 1  

1022,00 1022,00 

    

3. Fastighet med en eldstad och tillhörande skorsten samt 
öppen spis, kamin eller liknande eldstad kopplad till 
egen skorsten 

1 092,00 1 092,00 

 
Avgift för fördjupad brandskyddskontroll och efterkontroll. 

För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd eller vid behov av fördjupad 
brandskyddskontroll debiteras timersättning med utgångspunkt från timtaxan. 
Fördjupad brandskyddskontroll kan vara aktuell när det i samband med brandskydds-
kontrollen framkommer behov av t.ex. röktrycksprovning eller temperaturmätning. 
 

Särskilda bestämmelser. 

För extra inställelse, då kontroll inte kunnat utföras enligt ordinarie budning och särskilda skäl 
för detta inte förelegat, utgår ersättning för återbesök enligt timtaxan. 
 

Indexreglering av taxan. 

Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen av de centrala parterna 
Sveriges kommuner och landsting och Skorstensfejarmästarnas Riksförbund publicerat 
sotningsindex. 
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Redovisning taxans uppbyggnad. 
 
Timtaxa vid brandskyddskontroll 2019: 839,40 (14,00/min) 
Objekt 1. 
 
Helårsbebott 
hus: 

  Fritidshus:   

Grundavgift 18 min x 14,00 252,00 Grundavgift 27 min x 14,00 378,00 
      
Kontrollavgift 45 min x 14,00 630,00 Kontrollavgift 36 min x 14,00 504,00 
 
 

  
882,00 

   

882,00 

Objekt 2. 
 
Helårsbebott 
hus: 

  Fritidshus:   

Grundavgift 18 min x 14,00 252,00 Grundavgift 27 min x 14,00 378,00 
Kontrollavgift 45 min x 14,00 630,00 Kontrollavgift 36 min x 14,00 504,00 
Ytterligare en 
eldstad  

10 min x 14,00 140,00 Ytterligare en 
eldstad  

10 min x 14,00 140,00 

   
1022,00 

   
1022,00 

Objekt 3. 
 
Helårsbebott 
hus: 

  Fritidshus:   

Grundavgift 18 min x 14,00 252,00 Grundavgift 27 min x 14,00 378,00 
Kontrollavgift 45 min x 14,00 630,00 Kontrollavgift 36 min x 14,00 504,00 
Ytterligare en 
eldstad med 
egen skorsten  

15 min x 14,00 210,00 Ytterligare en 
eldstad med 
egen skorsten 

15 min x 14,00 210,00 

   
1 092,00 

   
1 092,00 
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Sotningstaxa 2019. 
 
Sammanställning sotningstaxa och utgångspunkt för uppräkning via index, som lämnas via 
Sveriges kommuner och landsting. 
Timtaxa som är utgångspunkt för kommande uppräkningarna när aktuellt index lämnas via 
Sveriges kommuner och landsting. 
 
År Timtaxa officiellt index 
2008 379,40 

2.49 % fr.o.m. 1/4 2008 
2009 391,30 

3,14 % fr.o.m. 1/4 2009 
2010 400,90 

2,45 % fr.o.m. 1/7 2010  
2011 406,40 

1.37 % fr.o.m. 1/4 2011 
2012 
 

421,50 

3,71 % fr.o.m. 1/7 2012 
2013 428,75 

1,72 % fr.o.m. 1/7 2013 
2014 
 

436,90 

1,90 % fr.o.m. 1/5 2014 

2015 445,10 

1,88 % fr.o.m. 1/5 2015 
2016 455,25 

2,28 % fr.o.m. 1/7 2016 
2017 465,30 

2,21 % fr.o.m. 1/7 2017 
2018 474,40 

1,96 % fr.o.m. 1/7 2018 
2019 

 

484,80 

2,19 % fr.o.m. 1/7 2019 
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Nya objektpriser i sotningstaxan uppräknade enligt 
sotningsindex för 2019. 
 
Beräknat på ett timpris: 2019 484,80 (8,10/min) 
  2018 474,40 (7.90/min) 
1.Objekt i småhus 

       
1.1 Grundavgift (antal min. x timpris/60)           2019                           

1.1.1 Helårsbebott hus        (18 minuter) 145,80 

1.1.2 Fritidshus                    (27 minuter) 218,70 

 
Objekt Objektstid Objektspris 
1.2 Objektsavgift   
1.2.1.1 Värmepanna olja 25,32 205,10 

1.2.1.1.1          Miljögodkänd 30,32 245,60 

1.2.1.2 Värmepanna fast bränsle 30,32 245,60 

1.2.1.2.1         Miljögodkänd 35,50 287,55 

1.2.2    Braskamin 22,50 182,25 

1.2.3    Lokaleldstad 20,00 162,00 

   

1.3 Tilläggsavgift   

1.3.1.1 Förbindelsekanal 1,0 - 2,5 m 3,84 31,10 

1.3.1.2 Förbindelsekanal 2,6 - 5,0 m 9,48 76,80 

 
2 Övriga objekt 

2.2 Värmepanna            - 50 Mcal/h Debiteras enl 1.1 och 1.2 
      51 -100 46,94 380,20 

    101 - 150 54,43 440,90 

    151 - 200 62,49 506,15 

    201 - 250 65,65 531,75 

    251 - 300 70,36 569,90 

2.2 sidopanna                 - 50 16,18 131,05 

      51 - 100 29,47 238,70 

    101 - 150 36,96 299,40 

    151 - 200 45,02 364,65 

    201 - 250 48,18 390,25 

    251 - 300 52,89 428,40 

2.3.1 Separat rökkanal   4,00 32,40 

4.2    Hämtning av stege   6,00 48,60 

4.3    Administrationsavgift   9,00 72,90 
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Hej. 
 
Här kommer en tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen i maj, för taxehöjning av sotnings- och 
brandskyddskontrolltaxa 2019. 
Bifogar också underlaget från SKL, cirkulär 19:13. 
 
 
Hälsningar 
 
Roger Linder 
Brandmästare 

 
VIMMERBY KOMMUN 
Räddningstjänsten 
Lundgatan 15 
598 40  VIMMERBY 
 
Tele 0492-76 93 31 
SMS 070-392 36 02 
 
Besök oss gärna på http://www.vimmerby.se 
 

 
Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta meddelande 

 

http://www.vimmerby.se/


1. 19:13

 
 
Sotningsindex 2019 
 
För kommun som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av
Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, daterat
20020912, ska nedanstående tabell användas för att fastställa sotningsindex. 
 
 
Sotningsindex 2019 gäller från och med 2019-04-01 
 
Detta index gäller för kommuner som även år 2018 tillämpade sotningsindex. 
 
 
De värden som ligger till grund för sotningsindex är dels löneökning på medianlön för sotare enligt
avtal mellan Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund och Svenska
Kommunalarbetareförbundet (2,2 %), och dels Konsumentprisindex för 12månadersförändring i
februari (1,9 %). 
 
Beroende på när sotningsindex infördes förra året och när det införs i år så måste man ta hänsyn
till eventuella påslag för nuvarande år och överskott från föregående år. Beräknade värden där
dessa faktorer är inräknade kan utläsas i tabellen nedan. 
 
Sotningsindex vid respektive tillämpning varierar således beroende på både när index infördes
2018 och när det införs 2019, enligt följande: 
Sotningsindex

 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 
 
Gunilla Glasare 
Ann-Sofie Eriksson 

Införande
av index

1 april 2018 1 maj 2018 1 juni 2018 1 juli 2018

1 april
2019

2,14 % 1,96 % 1,74 % 1,47 %

1 maj 2019 2,33 % 2,15 % 1,93 % 1,67 %
1 juni 2019 2,57 % 2,39 % 2,17 % 1,90 %
1 juli 2019 2,85 % 2,67 % 2,45 % 2,19 %
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Kommunstyrelsen 
 
 
Taxehöjning av sotnings- och brandskyddskontrolltaxa för Vimmerby kommun 
2019. 
 
 
Förslag till beslut 
att Vimmerby kommuns sotnings- och brandskyddskontrolltaxa uppräknas med 2.19% från 
och med den 2019-07-01. 
 
 
Ärendet 
Vimmerby kommun har sina taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll kopplade 
till det index som årligen lämnas via Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Index för 
2019 finns publicerat via SKL:s cirkulär 19:13.  
 
 
Beslutet ska skickas till 
Räddningstjänsten 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Vimmerby Sotningsdistrikt AB 
 
Beslutsunderlag 
SKLs cirkulär 19:13 
Sotnings- och brandskyddskontrolltaxa 2019, 
 
Roger Linder 
Brandmästare 
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Brandskyddskontrolltaxa 2019. 
Taxan bygger på ett enhetspris för specificerade objekt enligt nedan.  
Objekt som ej upptas i objektslistan (imkanaler i restaurangkök och värme-centraler m fl.) men som 
skall brandskyddskontrolleras sker timdebitering med 
aktuell timtaxa:  
 
Timtaxa 2019: 839,40/tim                   (SKL:s  sotningsindex för 2019 + 2,19 %) 
(Timtaxa 2018: 821,40 /tim) 
 
Objekt Kontrollavgift 
  Helårsbebott hus 

 
Fritidshus 

1. Fastighet med en eldstad och tillhörande skorsten 882,00 882,00 

    

2. Fastighet med en eldstad samt en öppen spis, kamin 
eller liknande eldstad kopplad till samma skorsten 
enligt pkt 1  

1022,00 1022,00 

    

3. Fastighet med en eldstad och tillhörande skorsten samt 
öppen spis, kamin eller liknande eldstad kopplad till 
egen skorsten 

1 092,00 1 092,00 

 
Avgift för fördjupad brandskyddskontroll och efterkontroll. 

För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd eller vid behov av fördjupad 
brandskyddskontroll debiteras timersättning med utgångspunkt från timtaxan. 
Fördjupad brandskyddskontroll kan vara aktuell när det i samband med brandskydds-
kontrollen framkommer behov av t.ex. röktrycksprovning eller temperaturmätning. 
 

Särskilda bestämmelser. 

För extra inställelse, då kontroll inte kunnat utföras enligt ordinarie budning och särskilda skäl 
för detta inte förelegat, utgår ersättning för återbesök enligt timtaxan. 
 

Indexreglering av taxan. 

Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen av de centrala parterna 
Sveriges kommuner och landsting och Skorstensfejarmästarnas Riksförbund publicerat 
sotningsindex. 
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Redovisning taxans uppbyggnad. 
 
Timtaxa vid brandskyddskontroll 2019: 839,40 (14,00/min) 
Objekt 1. 
 
Helårsbebott 
hus: 

  Fritidshus:   

Grundavgift 18 min x 14,00 252,00 Grundavgift 27 min x 14,00 378,00 
      
Kontrollavgift 45 min x 14,00 630,00 Kontrollavgift 36 min x 14,00 504,00 
 
 

  
882,00 

   

882,00 

Objekt 2. 
 
Helårsbebott 
hus: 

  Fritidshus:   

Grundavgift 18 min x 14,00 252,00 Grundavgift 27 min x 14,00 378,00 
Kontrollavgift 45 min x 14,00 630,00 Kontrollavgift 36 min x 14,00 504,00 
Ytterligare en 
eldstad  

10 min x 14,00 140,00 Ytterligare en 
eldstad  

10 min x 14,00 140,00 

   
1022,00 

   
1022,00 

Objekt 3. 
 
Helårsbebott 
hus: 

  Fritidshus:   

Grundavgift 18 min x 14,00 252,00 Grundavgift 27 min x 14,00 378,00 
Kontrollavgift 45 min x 14,00 630,00 Kontrollavgift 36 min x 14,00 504,00 
Ytterligare en 
eldstad med 
egen skorsten  

15 min x 14,00 210,00 Ytterligare en 
eldstad med 
egen skorsten 

15 min x 14,00 210,00 

   
1 092,00 

   
1 092,00 
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Sotningstaxa 2019. 
 
Sammanställning sotningstaxa och utgångspunkt för uppräkning via index, som lämnas via 
Sveriges kommuner och landsting. 
Timtaxa som är utgångspunkt för kommande uppräkningarna när aktuellt index lämnas via 
Sveriges kommuner och landsting. 
 
År Timtaxa officiellt index 
2008 379,40 

2.49 % fr.o.m. 1/4 2008 
2009 391,30 

3,14 % fr.o.m. 1/4 2009 
2010 400,90 

2,45 % fr.o.m. 1/7 2010  
2011 406,40 

1.37 % fr.o.m. 1/4 2011 
2012 
 

421,50 

3,71 % fr.o.m. 1/7 2012 
2013 428,75 

1,72 % fr.o.m. 1/7 2013 
2014 
 

436,90 

1,90 % fr.o.m. 1/5 2014 

2015 445,10 

1,88 % fr.o.m. 1/5 2015 
2016 455,25 

2,28 % fr.o.m. 1/7 2016 
2017 465,30 

2,21 % fr.o.m. 1/7 2017 
2018 474,40 

1,96 % fr.o.m. 1/7 2018 
2019 

 

484,80 

2,19 % fr.o.m. 1/7 2019 
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Nya objektpriser i sotningstaxan uppräknade enligt 
sotningsindex för 2019. 
 
Beräknat på ett timpris: 2019 484,80 (8,10/min) 
  2018 474,40 (7.90/min) 
1.Objekt i småhus 

       
1.1 Grundavgift (antal min. x timpris/60)           2019                           

1.1.1 Helårsbebott hus        (18 minuter) 145,80 

1.1.2 Fritidshus                    (27 minuter) 218,70 

 
Objekt Objektstid Objektspris 
1.2 Objektsavgift   
1.2.1.1 Värmepanna olja 25,32 205,10 

1.2.1.1.1          Miljögodkänd 30,32 245,60 

1.2.1.2 Värmepanna fast bränsle 30,32 245,60 

1.2.1.2.1         Miljögodkänd 35,50 287,55 

1.2.2    Braskamin 22,50 182,25 

1.2.3    Lokaleldstad 20,00 162,00 

   

1.3 Tilläggsavgift   

1.3.1.1 Förbindelsekanal 1,0 - 2,5 m 3,84 31,10 

1.3.1.2 Förbindelsekanal 2,6 - 5,0 m 9,48 76,80 

 
2 Övriga objekt 

2.2 Värmepanna            - 50 Mcal/h Debiteras enl 1.1 och 1.2 
      51 -100 46,94 380,20 

    101 - 150 54,43 440,90 

    151 - 200 62,49 506,15 

    201 - 250 65,65 531,75 

    251 - 300 70,36 569,90 

2.2 sidopanna                 - 50 16,18 131,05 

      51 - 100 29,47 238,70 

    101 - 150 36,96 299,40 

    151 - 200 45,02 364,65 

    201 - 250 48,18 390,25 

    251 - 300 52,89 428,40 

2.3.1 Separat rökkanal   4,00 32,40 

4.2    Hämtning av stege   6,00 48,60 

4.3    Administrationsavgift   9,00 72,90 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 171 Dnr 2019/000279 000 

Revidering avtal och reglemente för hjälpmedels-
nämnden  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner avtal och 
reglemente för hjälpmedelsnämnden.  
 

Sammanfattning 
Hjälpmedelsnämnden tog vid sitt sammanträde 2018-11-23 beslut om förslag 
till revidering av avtal med länets kommuner angående hjälpmedelsverk-
samheten och revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden.  
 
Anledningen till att förändringar i reglemente och avtal behöver ses över är 
dels att regionförbundet ändras och att den primärkommunala nämnden inte 
kommer att finnas kvar och dels revisorernas rapport kring hjälpmedels-
nämndens verksamhet.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-23 § 103  

Protokollsutdrag § 14 Kommunernas Hjälpmedelsnämnd i Kalmar län 2019-
03-27 

Förslag avtal och reglemente för hjälpmedelsnämnden samt bilagor 

 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige      
 

___________________ 

 



 
 
 

AVTAL OM GEMENSAM NÄMND FÖR 
HJÄLPMEDELSVERKSAMHET 
 
Mellan Borgholms kommun, Emmaboda kommun, Hultsfreds kommun, Högsby kommun, 
Kalmar kommun, Mönsterås kommun, Mörbylånga kommun, Nybro kommun, Oskarshamns 
kommun, Torsås kommun, Vimmerby kommun, Torsås Kommun och Västerviks kommun. 
Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län är till för samverkan angående rehabilitering och 
försörjningsverksamhet för tekniska hjälpmedel. För nämndens arbete gäller reglemente enligt 
bilaga 3. 
 

Avtalshandlingar med bilagor och dess inbördes ordning 
Följande handlingar utgör delar av avtalet. 
 
Avtal om inrättande av gemensam nämnd för kommunerna i Kalmar läns gemensamma 
hjälpmedelsverksamhet – denna handling. 
 

 Bilaga 1 – Verksamhetsbeskrivning för gemensam Hjälpmedelsverksamhet mellan 
kommunerna i Kalmar län 

 Bilaga 2 – Överenskommelse om delaktighet i upphandling och sortimentsgruppsarbete 

 Bilaga 3 – Reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten 
 Bilaga 4 – Budget och verksamhetsuppföljning   
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1 § Uppgifter m.m. 
Kalmar kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden. Nämnden ingår i 
värdkommunens organisation. Nämnden ansvarar gentemot de olika huvudmännen för den 
verksamhet och de uppgifter som de samverkande kommunerna enligt detta avtal lagt på 
nämnden.  
 
Nämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgifter beträffande avancerade tekniska 
hjälpmedel och driften av en länsövergripande enhet, Hjälpmedelsenheten i Kalmar län 
(hädanefter kallad KHS). I detta ingår funktioner för upphandling, inköp, lagerhållning, teknisk 
service, rådgivning/utprovning, recirkulation, distribution, utbildning, utveckling, information, 
ekonomisk redovisning, IT-stöd samt sammankallande för sortimentgrupp. För 
verksamhetsbeskrivning se bilaga 1. De samverkande kommunerna fastställer ett gemensamt 
sortiment. Service ges på lika villkor för kommunerna. 
 
De samverkande kommunerna är överens om att samarbetet skall bedrivas med ett likställt och 
demokratiskt arbetssätt. 

2 § Nämndens sammansättning 
Den gemensamma nämnden ska bestå av 12 ledamöter och 12 ersättare. Respektive kommun 
utser en ledamot och en ersättare. Kalmar kommuns ledamot är ordförande och Västerviks 
kommuns ledamot är vice ordförande och Oskarshamns kommuns ledamot är 2:e vice 
ordförande i hjälpmedelsnämnden. 
 
Nämndens presidium består av ordförande, vice ordförande och 2:e vice ordförande 

3 § Mandatperiod 
Den gemensamma nämndens mandatperiod skall vara fyra år räknat från den 1 januari året efter 
det att allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet.  
 
Nämndens verksamhet skall dock upphöra tidigare om uppsägning (se nedan om uppsägning 
under 10 §) av detta avtal sker före mandatperiodens utgång.  

4 § Administration 
Värdkommunen har ansvaret för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt för 
planering och administration av nämndens verksamhet.  
 
Verksamhetschef för KHS verksamhet har ansvaret för beredning och verkställighet av 
nämndens beslut samt för planering och administration av nämndens verksamhet.  
 
Den för uppgiften inrättade hjälpmedelsenheten (KHS) har ansvaret för den praktiska 
hjälpmedelsverksamheten. Verksamhetschef för KHS är föredragande i nämnden.  
 

5 § Insyn och inflytande i förvaltningen  
De samverkande kommunerna har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller 
nämndens verksamhet. Nämnden skall till respektive kommun kvartalsvis rapportera hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är, detta görs av 
hjälpmedelnämndens ekonom enligt KHS plan verksamhet och budgetuppföljning (Bilaga 4). 
 
Hjälpmedelsenheten har en ledningsgrupp bestående av tjänstepersoner. Varje kommun ska utse 
en ordinarie ledamot och en ersättare i ledningsgruppen. Ordförande, tillika sammankallande, för 
ledningsgruppen är Verksamhetschefen för KHS. Ledningsgruppen ska föreslå inriktning av 
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verksamheten, följa utvecklingen av verksamheten samt i övrigt bevaka kommunernas intressen. 
Budget och bokslut ska underställas ledningsgruppen för synpunkter. Ledningsgruppen har vid 
behov möjlighet att låta andra än ledamöterna närvara. Ledningsgruppens ledamöter ansvarar för 
information och rapportering till alla delar i sina respektive organisationer. 
 
Ledningsgruppen ska sammanträda minst åtta gånger per år.  

§ 6 Uppföljning 
Uppföljning av verksamheten skall ske enligt bilaga 4. Ledningsgruppen kan även föreslå för 
nämnden vad som skall följas upp.  

§ 7 Kostnadsfördelning 
Efter beredning i hjälpmedelsnämnden skall kommunfullmäktige i värdkommunen fastställa 
budget och verksamhetsplan för nämnden. Förslag till budget och verksamhetsplan skall tillställas 
kommunerna senast den 31 januari varje år.  
 
De samverkande kommunerna svarar för nämndens och hjälpmedelsenhetens kostnader. 
Respektive kommun skall utge en årlig avgift till verksamheten med en invånarbaserad andel 
(antalet kommuninvånare/antalet invånare i de samverkande kommunerna) av de totala 
kostnaderna. Vid beräkning av budgeten skall invånarantalet den 1 november föregående år ligga 
till grund för beräkningen.  
 
Den årliga avgiften skall erläggas halvårsvis i förskott, under mars och september varje år, efter 
faktura från hjälpmedelsenheten. 
 
Ekonomisk avstämning skall ske enligt 6§. Verksamhetschefen för KHS skall omgående meddela 
de samverkande kommunerna resultatet av avstämningen.  
 
Vid avveckling av verksamheten svarar de samverkande kommunerna för kostnaderna enligt 
samma fördelningsgrund som i andra stycket ovan. 

8 § Äganderätt till egendom 
Var och en av de samverkande kommunerna behåller äganderätten till de inventarier, varulager 
och reservdelslager som den kommunen äger vid ingången av giltighetstiden för detta avtal och 
som de därefter förvärvar.  

9 § Försäkring 
Den kommun som har äganderätt till egendom som nyttjas i hjälpmedelsverksamheten har 
ansvaret för att egendomen är försäkrad.  

10 § Avtalstid 
Detta avtal gäller fr.o.m. den 1 januari 2019 t.o.m. den 31 december 2021. Därefter löper avtalet 
tills vidare med två kalenderårs uppsägningstid. 
 
Uppsägning kan tidigast ske efter 36 månader, det vill säga tidigast den 31 december 2021 för att 
träda i kraft den 1 januari två år senare. 
 
Uppsägning från någon part skall vara skriftlig.  

11 § Omförhandling 
Om de omständigheter som ligger till grund för detta avtal skulle väsentligt förändras har den 
berörda kommunen rätt att påkalla omförhandling av detta avtal.  
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12 § Tvister 
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol.  

13 § Avtalets giltighet 
Detta avtal gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i respektive kommun godkänt 
avtalet genom beslut som vunnit laga kraft. 
 
Avtalet är upprättat i tolv likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 

 
 
 
För Kalmar kommun 
Johan Persson, ordf. kommunstyrelsen 

 
 
 
För Västerviks kommun 
Dan Nilsson, ordf. kommunstyrelsen 

 
 
 
För Oskarshamns kommun 
Andreas Erlandsson, ordf. kommunstyrelsen 

 
 
 
För Nybro kommun 
Christina Davidson, ordf. kommunstyrelsen 

 
 
 
För Vimmerby kommun 
Ingela Nilsson Nachtweij, ordf. kommunstyrelsen 

 
 
 
För Mörbylånga kommun 
Matilda Wärenfalk, ordf. kommunstyrelsen 

 
 
 
För Hultsfreds kommun 
Lars Rosander, ordf. kommunstyrelsen 

 
 
 
För Mönsterås kommun 
Anders Johansson, ordf. kommunstyrelsen 

 
 
 
För Borgholms kommun 
Ilko Corkovic, ordf. kommunstyrelsen 

 
 
 
För Emmaboda kommun 
Johan Jonsson, ordf. kommunstyrelsen 

 
 
 
För Högsby kommun 
Stina Johansson Evertsson, ordf. kommunstyrelsen 

 
 
 
För Torsås kommun 
Henrik Nilsson Bokor, ordf. kommunstyrelsen 

 



Från: Peter Notini <peter.notini@kalmar.se> 
Skickat: den 12 april 2019 15:29 
Till: sofie.westerlund@vastervik.se; per.nygren@oskarshamn.se; 

cecilia.widen@morbylanga.se; anna.wahledow.linde@nybro.se; 
agneta.rodriguez@hogsby.se; emma.oscarsson@hultsfred.se; Jenny 
Andersson; frida.welin@monsteras.se; yvonne.nilsson@torsas.se; 
tommy.persson@emmaboda.se; marie-
louise.johansson@borgholm.se; Borgholm kommun; Emmaboda 
kommun; Hultsfreds kommun; Högsby kommun; Kalmar kommun; 
Mönsterås kommun; Nybro kommun; Oskarshamn kommun; Torsås 
kommun; Vimmerby kommun; Västervik kommun; Kl-Registrator; 
registrator@morbylanga.se 

Ämne: Protokollsutdrag §14 Revidering avtal och reglemente för 
hjälpmedelsnämnden samt tillhörande handlingar  

Bifogade filer: Protokollsutdrag § 14 Revidering avtal och reglemente för 
hjälpmedelsnämnden.pdf; Förslag till Avtal om gemensam nämnd 
för hjälpmedelsverksamhet.pdf; Bilaga 1 Verksamhetsbeskrivning 
för gemensam hjälpmedelsverksamhet.pdf; Bilaga 3 Reglemente för 
en gemensam hjälpmedelsverksamhet.pdf; Bilaga 4 Verksamhets 
och budgetuppföljning.pdf; Tjänsteutlåtande Revidering avtal och 
reglemente KHS.pdf 

 
Hej 
 
Här kommer ett protokollsutdrag samt alla handlingar tillhörande §14 Revidering avtal och reglemente 
för hjälpmedelsnämnden från hjälpmedelsnämndens sammanträde den 27 mars. Dessa reviderade 
handlingar överlämnas till alla samverkande kommuners fullmäktige för beslut och undertecknande. 
Hjälpmedelsnämndens önskemål är att detta ärende tas upp för beslut i maj hos samtliga 
kommunfullmäktige. Noterar därmed att protokollutdraget skickas till alla samverkande kommuners 
officiella e-postadresser samt även till alla kommunsekreterare inom kommunerna. 
 
Med vänliga hälsningar    
 
Peter Notini 
Nämndsekreterare 
Tfn. 0480-453502 
peter.notini@kalmar.se 
 
Kalmar kommun│Omsorgsförvaltningen 
Box 848│39128 Kalmar 
www.kalmar.se 
 

mailto:peter.notini@kalmar.se
http://www.kalmar.se/


 
 

Bilaga 1 

Verksamhetsbeskrivning för gemensam 
hjälpmedelsverksamhet mellan kommunerna i Kalmar län 
1 Bakgrund och mål för gemensam hjälpmedelsverksamhet 
Ett tjänsteutvecklingsprojekt om kommunernas framtida hjälpmedelsförsörjning har initierats av 
Kalmar läns kommuner. En kunskapsöversikt om olika möjligheter att bedriva framtida 
hjälpmedelsförsörjning har genomförts i Fokus regi med Regionförbundets primärkommunala 
nämnd, PKN, som uppdragsgivare. Tjänsteutvecklingsprojektet och kunskapsöversikten 
utmynnade i att elva av länets tolv kommuner har kommit överens om att från och med 2012-01-
01 inrätta en gemensam nämnd, kallad ”Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet mellan 
kommunerna i Kalmar län” för samverkan angående hjälpmedelsförsörjning för avancerade 
tekniska hjälpmedel och etablera en ny kommunal länsgemensam hjälpmedelsverksamhet, 
Kommunal Hjälpmedelssamverkan Kalmar län, KHS. Kalmar kommun är värdkommun för den 
gemensamma nämnden och arbetsgivare för KHS som levererar de varor och tjänster länets 
kommuner beslutat att samverka om. Kalmar kommun planerar en arbetsplats i Västervik och en 
arbetsplats i Kalmar. Varje kommun i länet planeras därutöver bedriva lokalt anpassad 
hjälpmedelsverksamhet. KHS och de lokala hjälpmedelsverksamheterna ersätter tidigare 
hjälpmedelsverksamheter där landstinget, vid sidan av egen hjälpmedelsverksamhet, även bedrev 
verksamhet för privata vårdgivare och för kommunernas räkning enligt löpande avtal.  

2 Kommunerna har skyldighet att inom sitt ansvarsområde vid behov 
tillhandahålla tekniska hjälpmedel 
Kommunerna har skyldighet att inom sitt ansvarsområde vid behov tillhandahålla tekniska 
hjälpmedel till sina invånare. Varje kommun äger sina respektive hjälpmedel och har det primära 
ansvaret för dem. Kommunerna har en lokal organisation för att förskriva, distribuera och 
hantera hjälpmedel till enskilda brukare/patienter. Kommunerna har således all direktkontakt 
med enskilda medborgare, brukarna/patienterna.  
 
KHS finns för att bistå respektive kommun i hjälpmedelsfrågor, främst avseende avancerade 
hjälpmedel, specialistkompetens och praktisk hantering kring hjälpmedlen. KHS levererar enbart 
till kommunerna.  

3 Samarbetet bedrivs på affärsmässiga grunder 
Samarbetet bedrivs på affärsmässiga grunder och med stor öppenhet kring kostnader och 
prissättningsmodeller. Samarbetet förutsätter också en stor delaktighet från respektive deltagande 
kommun kring sortimentsarbete, såväl inför upphandlingar som löpande under avtalsperioder. 

4 Målet med KHS 
Målet med KHS är att verksamheten sammantaget skall bedrivas med hög kompetens och mer 
kostnadseffektivt än om varje kommun organiserat sin egen hjälpmedelsverksamhet.  
 

5 Omfattning av samarbetet 
Samarbetet är indelat i tre delar 

 en obligatorisk del, KHS:s basutbud (punkt 11) 
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 en del där deltagande kommun väljer bland produkter från ett upphandlat ramavtal och 
bland standardiserade tjänster, KHS:s standardutbud (punkt 12) 

 en del där individuella speciallösningar hanteras, KHS:s specialöverenskommelser (punkt 
13). 

5.1 Revidering av deltagandet i samarbetet 
Omfattningen kan revideras årligen av deltagande kommun och/eller KHS. Sådan revidering 
skall anmälas till motparten senast i januari månad året innan verksamhetsåret. Observera att 
revidering av omfattning kan komma att påverka KHS:s priser och således påverkas även indirekt 
berörda deltagande kommuner.  

6 Produkter inom KHS 
KHS skall tillhandahålla gemensamt upphandlade produktramavtal avseende hjälpmedel. 
Produkterna köps av respektive kommun, varvid köparen primärt har det fulla ansvaret för 
produktens användning, underhåll, återanvändning och kassation.  

6.1 Produkter – leveranstider 
Leveranstider för nya produkter framgår av ramavtalen och respektive leverantör ansvarar för 
dessa leveranstider. 
 
För leveranstider av begagnade produkter ansvarar KHS.  

7 Tjänster och kompetenser inom KHS 
 Hjälpmedelskonsulent och hjälpmedelstekniker 

 Inköpare/upphandlare 

 Administration/ekonomi och IT-stöd 

 Logistik/förrådshantering och transporter av hjälpmedel 

 Reparation/rekonditionering och tvätt av hjälpmedel 

7.1 Tjänster – servicenivåer – tillgänglighet  
KHS garanterar servicenivåer och tillgänglighet gentemot deltagande kommun avseende tjänster i 
KHS:s basutbud och KHS:s standardutbud. Servicenivåer/tillgänglighet och priser kan justeras 
årligen.  

7.2 Tillfällig begränsning av servicenivå/tillgänglighet 
Tillfälliga begränsningar av servicenivå/tillgänglighet skall meddelas med minst två (2) veckors 
framförhållning. 

8 Kvalitet – uppföljning  
Kvalitetsuppföljning sker löpande och ska redovisas i samband med ledningsgruppens möten. 

8.1 Övergripande uppföljning av KHS 
Frågor av mer övergripande och/eller generell karaktär, samt justeringar av gällande avtal kring 
KHS hanteras av den gemensamma nämnden. Detsamma gäller hantering av över- respektive 
underskott i samband med avslutat verksamhetsår.  

9 Priser – fördelningsprinciper 
Priserna för de olika delarna i KHS baseras på olika typer av fördelningsprinciper, vilka skall vara 
tillgängliga och möjliga att kontrollera för samtliga deltagande kommuner.  
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9.1 Revidering av fördelningsprinciper 
Fördelningsprinciperna kan revideras i samband med budgetarbete för kommande år. 
 
Initiativ till revidering kan komma från KHS eller någon kommun, men en revidering kräver att 
minst sju av de tolv deltagande kommunerna röstar för den föreslagna förändringen. Uppnås inte 
sådan majoritet, kvarstår den befintliga fördelningsprincipen.  

10 Fördelningsnyckel – KHS basutbud 
Denna grundläggande och därför obligatoriska del av KHS, finansieras enligt en 
fördelningsnyckel som speglar varje deltagande kommuns proportionella andel av den 
sammanlagda befolkningen i Kalmar län. 
 
För att vara fullt transparent och medge utvidgning av medlemsantalet i KHS:s samarbete, skall 
denna fördelningsnyckel revideras årligen. Befolkningsstatistik 1 november året innan budgeten 
tas fram används som fördelningsnyckel.  
 
De kostnader som skall fördelas enligt denna nyckel är de övergripande och fasta kostnaderna för 
KHS:s verksamhet: 

 lokalkostnader 

 kostnader för stödsystem 

 kostnader för kontorsutrustning 

 verkstads- och förrådsutrustning 

 personalkostnader – ledning av KHS samt andra kostnader i enlighet med 
överenskommelse. 

11 Fördelningsnyckel – KHS:s standardutbud (konsumtion) 
Denna rörliga del av KHS finansieras genom att respektive nyttjare betalar för sin förbrukning 
enligt en självkostnadsbaserad á-prissättning (per timma, per styck eller motsvarande). Priset sätts 
av KHS efter att ha inhämtat uppskattade och/eller garanterade volymer från deltagande 
kommun. Priserna kan variera beroende på bland annat garanterade volymer. 
 
De kostnader som skall fördelas enligt denna nyckel är de volymberoende, rörliga kostnaderna 
för KHS:s verksamhet, det vill säga: 

 Personalkostnader; andel av personalkostnaden, inkl. omkostnader, motsvarande 
tidsåtgången för utprovning, anpassning, specialanpassning, reparation, samt i viss mån 
även besiktning och rekonditionering. 

 Kostnader för köpta tjänster av underleverantörer – exempelvis transporter, 
rekonditionering, sänghantering och lyfthantering (dessa kan preciseras som styckpriser, 
timpriser eller kostnad per tur/motsvarande). 

12 Fördelningsnyckel – KHS specialöverenskommelser 
Denna individuellt varierande del av KHS samarbetet finansieras av respektive deltagande 
kommun och baseras på KHS:s självkostnadskalkyl, inkl. riskpåslag, för att utföra den/de aktuella 
tjänsterna. 
 
Samtliga kostnader som uppstår med anledning av en beställning om en specialöverenskommelse 
skall belasta den aktuella deltagande kommunen.  

13 Betalningsvillkor 
KHS:s basutbud debiteras halvårsvis i förskott under mars och september varje år. 
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KHS:s standardutbud och specialöverenskommelser debiteras utifrån faktisk förbrukning 
månadsvis i efterskott. 
 
Faktureringsvillkor är 30 dagar netto. 

14 Ansvar 
KHS ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande regler och bestämmelser. 
 
KHS ansvarar vidare för att de tjänster som utförs åt kommunerna utförs på ett professionellt 
sätt och i överensstämmelse med normal standard för respektive bransch/typ av åtagande. 

15 Ansvarsbegränsning 
KHS ansvarar för det fel eller den försummelse som ligger KHS till last vid utförande av uppdrag 
enligt detta avtal och skall ersätta den skada som åsamkats deltagande kommun eller tredje man 
gentemot vilken deltagande kommun svarar. Sådan ersättningsskyldighet skall dock vara 
begränsad till tio basbelopp, baserat på gällande basbelopp i oktober året före skadan uppstod. 
 
Vidare gäller att sådant fel eller försummelse skall påtalas till KHS senast inom en månad från det 
att det påstådda felet eller försummelsen upptäcktes av deltagande kommun, eller inom sex 
månader från det att felet eller försummelsen borde ha upptäckts av deltagande kommun. Om 
inte felet eller försummelsen påtalats inom dessa frister, kan inte längre KHS ställas till ansvar för 
saken.  



                                                                      Bilaga 4 
 
Verksamhets- och budgetuppföljning för år 2019  
 
Allmänt 
En fungerande ekonomistyrning förutsätter att det finns en utvecklad ekonomi- och 
verksamhetsuppföljning. Ekonomistyrningens främsta uppgift är att signalera 
avvikelser så att organisationen så snabbt som möjligt ska kunna göra förändringar i 
verksamheten. 
 
Hjälpmedelsnämnden ansvarar för uppföljning av ekonomi och verksamhet inom 
sitt verksamhetsområde. Uppföljning ska ske på nivåer enligt nedan: 

 Verksamhetsnivå 
 Enhetsnivå (Kalmar och Västervik) 

 

Åtgärder vid konstaterad/befarad budgetavvikelse 
Så snart avvikelse befaras eller har konstaterats, är varje nivå i organisationen med 
ekonomiskt ansvar skyldig att vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter, så 
att budget kan hållas.  
 
Vid konflikt mellan anslag och verksamhetsvolym gäller anslag, dvs. 
ekonomin utgör gräns för verksamhetens omfattning.  

 
Hjälpmedelchefens /verksamhetens uppföljning 
Uppföljning ska ske i form av: 
 

 Månadsrapport till hjälpmedelsnämnden (1:a efter februari månad, smtr mars) 
 Verksamhets- och budgetuppföljning efter april(1:a tertialuppföljning)smtr maj 
 Delårsrapport till hjälpmedelsnämnden efter augusti, smtr september 
 Årsredovisning till hjälpmedelsnämnden 

Utfallskommentarer vid budgetuppföljning 
hjälpmedelsnämndens ekonomiska utfall kommenteras utifrån: 
-Hjälpmedelscentralen enhet Kalmar 
-Hjälpmedelscentralen enhet Västervik 
-Omsättning hjälpmedel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Uppföljning på enhetsnivå 
VUF(verksamhetsuppföljning) på enhetsnivå görs en gång på våren och en gång på 
hösten. Budgetuppföljning sker per enhet efter april månad och efter augusti (datum 
enligt nedan).  
Budgetuppföljning göres i varje enhet löpande månatligen av resp. chef. 
 
I Hypergene* ska enheternas uppdrag, mål och aktiviteter följas upp tertialvis. 
 

 10 maj Verksamhets- o månadsuppföljning för april  

 13 sept Delårsbokslut per 190831 inkl verksamhetsuppföljning  

17 april Uppföljning av enhetens mål i Hypergene 

22 augusti Uppföljning av enhetens mål i Hypergene 

13 december Uppföljning av enhetens mål i Hypergene 

24 jan -2020 Bokslutsrapport avs 2019 

Återkoppling till enheter 
Verksamhetschefen ansvarar för att verksamhetens samtliga enhetschefer får en 
återkoppling på respektive enhets ekonomi- och verksamhetsuppföljning löpande. 
 
 

Intern kontrollplan 2019 
I samband med uppföljningarna efter april och efter oktober skall uppföljning 

av den interna kontrollplanen redovisas. 

 

*Uppföljningarna i Hypergene är ej uppsatta vid årets ingång. Ambitionen är att dessa ska komma 

igång under året. 
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Bilaga 3 
 

Reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverk-
samhet mellan kommunerna i Kalmar län 
 
Kalmar, Borgholm, Mörbylånga, Nybro, Emmaboda, Mönsterås, Hultsfred, Vimmerby, 
Högsby, Oskarshamn, Torsås och Västervik kommuner har kommit överens om att fr.o.m. 
den 1 januari 2012 inrätta en gemensam nämnd kallad Kalmar läns kommuners Hjälpmedels-
nämnd, för samverkan angående tekniska hjälpmedel. Kalmar kommun är värdkommun för 
den gemensamma nämnden, som tillsätts i Kalmar kommun och ingår i dess organisation. 
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente antaget av respektive kommunfullmäktige 
i de samverkande kommunerna och ett mellan kommunerna ingånget samverkansavtal för den 
gemensamma nämnden. 

1 §     Uppgifter m.m. 
Den gemensamma nämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgifter beträffande 
försörjningen av tekniska hjälpmedel. Utöver vad som följer av lag skall nämnden tillse att 
verksamheten bedrivs i enlighet med detta reglemente och samverkansavtalet. 
 
Nämnde ska till respektive kommuns fullmäktige kvartalsvis rapportera hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är. 

2 §     Mandatperiod 
Den gemensamma nämndens mandatperiod ska vara fyra år räknat från den 1 januari året 
efter det att allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet. Nämndens verksamhet 
skall dock upphöra tidigare om uppsägning av detta avtal sker före mandatperiodens utgång. 

3 §    Sammanträden  
Den gemensamma nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämn-
den sammanträder i Kalmar kommun om inte nämnden bestämmer annat  

4 §    Nämndens sammansättning 
Den gemensamma nämnden ska bestå av 12 ledamöter och 12 ersättare. Respektive kommun 
utser en ledamot och en ersättare. Kalmar kommun utser ordförande, Västerviks kommun 
utser vice ordförande och Oskarshamn utser andre vice ordförande i nämnden. 
 
Nämndens presidium består av ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande. 

5 §    Ersättarnas tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens 
ställe. 
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En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 
en ersättare har inträtt i ledamotens ställe.  
 
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra när 
ärendet handlagts. 

6 §    Anmälan av förhinder 
Om en ledamot är förhindrad att delta vid ett sammanträde ska ledamoten kalla sin ersättare 
till sammanträdet. 
 
Om en ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde ska snarast anmäla det till nämndens sekreterare. Ledamot som kallat ersättare 
att delta vid sammanträdet ska även anmäla detta till sekreteraren. 

7 §    Ordförande svarar för kallelsen till sammanträde. 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
 
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald 
som får delta vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. 
 
Kallelsen ska åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som hör till ett ärende ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat 
sätt. 
 
Kallelsen ska även för kännedom tillställas tjänstemännen i den i samverkansavtalet nämnda 
ledningsgruppen samt kommunkansliet (motsv.) i respektive kommun. 
 
När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern 
äldsta ledamoten göra detta. 

8 §    Ersättare för ordförande 
Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten uppgiften. Om ordföranden på grund av 
sjukdom eller annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden 
utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens 
samtliga uppgifter. 

9 §    Justering och anslag av protokoll m.m. 
Nämndens protokoll justeras av en ordförande och en ledamot. 
 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.  Paragrafen bör 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
Justering av nämndens protokoll ska tillkännages på var och en av de samverkande kommu-
nernas anslagstavlor. Nämndens kansli har ansvaret för att kontrollera när detta har gjorts. 
Kansliet bör samråda med de samverkande kommunernas kansli så att anslag görs på samma 
dag i samtliga kommuner. 
 
Protokollet ska tillställas nämndens ledamöter och ersättare samt föredragande tjänsteman.  
 
Det ska även tillställas tjänstemännen i ledningsgruppen samt kommunkansliet (motsvarande) 
i respektive kommun. Nämndens ordförande avgör vilka som därutöver skall tillställas proto-
kollet. 
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10 §    Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
skall ledamoten göra det skriftligen. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har be-
stämts för justering av protokollet. 

11 §    Delgivning 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller anställd som nämnden bestämmer. 

12 §    Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas av ordfö-
randen eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som 
nämnden bestämmer. 
 
I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar 

13 §    Rätt att delegera inom nämnden  
Nämnd får delegera beslutanderätt. Sådant uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar får 
ges till;  

 Presidiet  

 ledamot eller ersättare i nämnden  

 anställd hos värdkommunen  
 
Beslutanderätten får inte delegeras i följande slag av ärenden:  

 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.  

 Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige, liksom yttranden med anled-
ning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av full-mäktige överklagats.  

 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaf-
fenhet eller annars av större vikt.  

 Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden.  

 Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.  
 

14 §    Personuppgiftsansvarig 
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens 
verksamhetsområde. 

15 §    Arkiv 
Nämnden är arkivansvarig för de arkiv som bildas inom nämndens verksamhetsområde. 

16 §    Ersättning till förtroendevalda 
Ledamöter och ersättare erhåller arvode enligt Kalmar kommuns arvodesregler för förtroen-
devalda. Ordförande erhåller ett fast årsarvode om 10%, vice ordförande erhåller ett fast års-
arvode om 6 % och andre vice ordförande erhåller ett fast årsarvode om 3%. Arvodeskostna-
derna ska belasta den gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet. 

17 §    Revision 
Den gemensamma nämnden skall granskas av revisorerna i var och en av de samverkande 
kommunerna. Det är enbart fullmäktige i den kommun som valt ledamoten i fråga som vid 
vägrad ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från uppdraget. 



 
Handläggare Tjänsteutlåtande                  
Kari Lindén Datum 20190318       

KHS 
(Kommunal hjälpmedelssamverkan i 

Kalmar 
län) 

Franska vägen 10 
393 56 Kalmar 

Tel  0480-45 00 00 vx 
Fax 0480-45 28 50 
khs@kalmar.se 
www.kalmar.se 

Besöksadress Kalmar 
Franska vägen 10 
Besöksadress Västervik 
Timmergatan 2B 

 

 
 
 
 
 
 
Revidering avtal och reglemente för hjälpmedelsnämnden. 
 
 
 
Förslag till beslut 
 
Hjälpmedelsnämnden beslutar att godkänna förslaget till revidering av ”Avtal 
om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet”, revidering av ” Verksam-
hetsbeskrivning för gemensam Hjälpmedelsverksamhet”, revidering av ”Reg-
lemente för gemensam nämnd” och att lägga till bilaga 4 ”Budget och verk-
samhetsuppföljning” samt att överlämna förslagen för beslut och underteck-
nande till respektive kommuns fullmäktige. 
 
 
 
Bakgrund 
 
Hjälpmedelsnämnden tog beslut om förslag till revidering av avtal med länets 
kommuner angående hjälpmedelsverksamheten och revidering av reglemente 
för hjälpmedelsnämnden vid sitt sammanträde 181123. Anledningen till att 
förändringar i reglemente och avtal behöver ses över är dels att regionförbun-
det ändras och primärkommunala nämnden inte kommer att finnas kvar och 
dels revisorernas rapport kring hjälpmedelsnämndens verksamhet. 
 
Hjälpmedelsnämnden föreslår förändringar i ”Avtal om gemensam nämnd för 
hjälpmedelsverksamhet” med att: 

- ta bort ej aktuella bilagor i avtalet.  
- ny bilaga 4 Budget och verksamhetsuppföljning. 
- förändring i 2§ Nämndens sammansättning. 
- förändring i 4§ Administration. 
- förändring §5 Insyn och inflytande i förvaltningen. 
- förändring §6 Uppföljning. 
- förändring §7 Kostnadsfördelning 
- förändring 10 § Avtalstid. 
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I ” Verksamhetsbeskrivning för gemensam Hjälpmedelsverksamhet mellan 
kommunerna i Kalmar län” föreslås förändring av: 

- § 5 tas bort. 
- § 9 Kvalitet – uppföljning. 
- § 10.1 Revidering av fördelningsprinciper. 

 
 
I ”Reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten mellan 
kommunerna i Kalmar Län” föreslås förändring av: 

- 4 § Nämndens sammansättning 
- 13 § arbetsutskott 
- 14 § beredning av ärenden 
- 17 § ersättning till förtroendevalda 

 
Tillägg till avtalet: 

- Ny bilaga 4 ” Budget och verksamhetsuppföljning”. 
-  

 
Samtliga förändringar redovisas i bilagor förslag till avtal och förslag till regle-
mente. 
 
Förslag till ny avtalstext och förändringar i reglementet ska beslutas av respek-
tive fullmäktige i avtalskommunerna. Nytt avtal ska sedan undertecknas av 
ansvarig i respektive kommun. 
Vid hjälpmedelsnämnden 181123 beslutades att: 
  
”Förslag till nytt avtal och reglemente beslutas på hjälpmedelsnämndens första 
sammanträde i januari. Förnyat avtal och reglemente därefter till respektive kom-
muns fullmäktige för beslut och undertecknande” 
 
 
Kari Linden 
Hjälpmedelschef 
 

 
 
Bilaga:  

- Förslag till avtal. 
- Förslag till verksamhetsbeskrivning, bilaga 1 
- Förslag till reglemente, bilaga 3. 
- Förslag till Budget och verksamhetsuppföljning, ny bilaga 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KOMMUNERNAS HJÄLPMEDELSNÄMND PROTOKOLLSUTDRAG   
I KALMAR LÄN  Sammanträdesdag 

  2019-03-27 

1 
 

 

    
 

      § 14 Revidering avtal och reglemente för hjälpmedelsnämnden. 
 

Handling 
 Tjänsteutlåtande 2019-03-18 – ”Revidering avtal och reglemente för 

hjälpmedelsnämnden” 
Förslag till avtal 
Förslag till verksamhetsbeskrivning, bilaga 1  
Förslag till reglemente, bilaga 3 
Förslag till Budget och verksamhetsuppföljning, ny bilaga 4 

  

Bakgrund 
Hjälpmedelsnämnden tog beslut om förslag till revidering av avtal med 
länets kommuner angående hjälpmedelsverksamheten och revidering av 
reglemente för hjälpmedelsnämnden vid sitt sammanträde 181123. 
Anledningen till att förändringar i reglemente och avtal behöver ses över är 
dels att region- förbundet ändras och primärkommunala nämnden inte 
kommer att finnas kvar och dels revisorernas rapport kring 
hjälpmedelsnämndens verksamhet. 
 
Hjälpmedelsnämnden föreslår förändringar i ”Avtal om gemensam nämnd 
för hjälpmedelsverksamhet” med att: 

- ta bort ej aktuella bilagor i avtalet.  
- ny bilaga 4 Budget och verksamhetsuppföljning. 
- förändring i 2§ Nämndens sammansättning. 
- förändring i 4§ Administration. 
- förändring §5 Insyn och inflytande i förvaltningen. 
- förändring §6 Uppföljning. 
- förändring §7 Kostnadsfördelning 
- förändring 10 § Avtalstid. 

 
I ” Verksamhetsbeskrivning för gemensam Hjälpmedelsverksamhet mellan 
kommunerna i Kalmar län” föreslås förändring av: 

- § 5 tas bort. 
- § 9 Kvalitet – uppföljning. 
- § 10.1 Revidering av fördelningsprinciper. 

 
 
I ”Reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten mellan 
kommunerna i Kalmar Län” föreslås förändring av: 

- 4 § Nämndens sammansättning 
- 13 § arbetsutskott 
- 14 § beredning av ärenden 
- 17 § ersättning till förtroendevalda 

 
Tillägg till avtalet: 

- Ny bilaga 4 ” Budget och verksamhetsuppföljning”. 
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Samtliga förändringar redovisas i bilagor förslag till avtal och förslag till 
reglemente. 
 
Förslag till ny avtalstext och förändringar i reglementet ska beslutas av 
respektive fullmäktige i avtalskommunerna. Nytt avtal ska sedan 
undertecknas av ansvarig i respektive kommun. 
 
Vid hjälpmedelsnämnden 181123 beslutades att: 
  
”Förslag till nytt avtal och reglemente beslutas på hjälpmedelsnämndens 
första sammanträde i januari. Förnyat avtal och reglemente därefter till 
respektive kommuns fullmäktige för beslut och undertecknande”. 

  

Beslut 

Hjälpmedelsnämnden beslutar att godkänna förslaget till revidering av 
”Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet”, revidering av ” 
Verksamhetsbeskrivning för gemensam Hjälpmedelsverksamhet”, 
revidering av ”Reglemente för gemensam nämnd” och att lägga till bilaga 4 
”Budget och verksamhetsuppföljning” samt att överlämna förslagen för 
beslut och undertecknande till respektive kommuns fullmäktige. Nämnden 
beslutar även att följande tillägg/förändringar ska göras i handlingarna:  

- Benämningen ”verksamhetschef” är den arbetstitel som ska 
användas i alla KHS:s handlingar och benämningen 
”hjälpmedelschef” ska tas bort i alla handlingar.  

- Under § 10 i förslaget ”Avtal om gemensam nämnd för 
hjälpmedelsverksamhet” så ska årtalet 2022 ändras om till 2021.  

- Under § 4 i bilaga 3 ”Reglemente för gemensam nämnd” så bör 
det stå att nämndens presidium består av ordförande, vice 
ordförande och andre vice ordförande istället för det angivna 
”ledamot från Oskarshamn”. 

- Formuleringen ”Ekonomirapport till hjälpmedelsnämnden efter 
februari, juni och oktober” stryks i avsnittet som berör 
förvaltningschefens/förvaltningens uppföljning i bilaga 4 
”Budget och verksamhetsuppföljning”. 

__________  
 
 
 
Sekreterare  Peter Notini 
 
 
 

Justeras  Michael Ländin Gunilla Karlsson 
 Ordförande  
 
  
Anslaget på Kalmar kommuns anslagstavla den 9 april 2019
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Administrativa avdelningen 
Jenny Andersson 
 

Tjänsteskrivelse 
 

Sida 
1(2) 

Datum 
2019-05-15  

Referens 
VIMKS 2019/000301/102  

 Id 
66046  
 

 
 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  

 
Kommunfullmäktige 

 

 

Omfördelning av Marie Nicholsons (M) uppdrag i samband med 
föräldraledighet 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige utser Niklas Gustafsson (M) till följande uppdrag (68 % tjänstgöring) 
under perioden 2019-08-12 – 2020-03-13, i samband med Marie Nicholsons (M) 
föräldraledighet. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kultur- och fritidsutskottet 
Vimmerby kommun Förvaltnings AB 
Kommunalförbundet ITSAM direktion 
Landsbygdsrådet 
Fil Dr Erik Wahlbergs stipendiefond 
Stiftelsen Grundskolans Samfond 
Tillgänglighetsrådet 
Föreningen Energikontor Sydost 
Styrgruppen för sjön Yxern 

1:e vice ordförande 
1:e vice ordförande 
Ersättare 
Vice ordförande 
Ersättare 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ersättare 
Ersättare 
Representant 

 

Kommunfullmäktige utser Kjell Alexandersson (M) som 1e vice ordförande i Barn- och 
utbildningsnämnden (12 % tjänstgöring) under samma period. 
 

Ärendet 
Marie Nicholson (M) kommer att vara föräldraledig. Under perioden 2019-08-12 – 2020-03-13 
behöver andra förtroendevalda gå in på följande poster. 
 
Till följande uppdrag (68 % tjänstgöring) föreslås Niklas Gustafsson (M).  
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kultur- och fritidsutskottet 
Vimmerby kommun Förvaltnings AB 
Kommunalförbundet ITSAM direktion 
Landsbygdsrådet 
Fil Dr Erik Wahlbergs stipendiefond 
Stiftelsen Grundskolans Samfond 

1:e vice ordförande 
1:e vice ordförande 
Ersättare 
Vice ordförande 
Ersättare 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
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Administrativa avdelningen 
Jenny Andersson 
 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
2(2) 

Datum 
2019-05-02  

Referens 
VIMKS 2019/000301102  
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Tillgänglighetsrådet 
Föreningen Energikontor Sydost 
Styrgruppen för sjön Yxern 

Ersättare 
Ersättare 
Representant 

 
 
Till 1:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden (12 % tjänstgöring) föreslås Kjell 
Alexandersson (M). 

 
 
 
Jenny Andersson 

Kommunsekreterare 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2019-05-07 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 157 Dnr 2016/000293 214 

Detaljplan för antagande Nybbleområdet del av 
Vimmerby 3:3. Del 1 och 2 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens 
beslut, att kommunfullmäktige antar detaljplaner för del av Vimmerby 3:3 
Nybble del 1 samt del 2.  
 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanerna är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i området 
med möjlighet att bygga vårdboende eller skola. Kommunen är i stort behov 
av planlagd byggbar mark för bostäder. 
Detaljplanerna har varit på samråd och granskning under hösten 2016 och 
2018. Yttranden från 22 (del 1) och 25 (del 2) olika instanser och sakägare 
kom in under samråds- och granskningstiden. 
Sammanfattningsvis har följande justeringar gjorts efter granskningarna. 
Del 1: Plankartan har kompletterats med en ny egenskapsbestämmelse för 
kvartersmark; n2 – stenmur ska anläggas (eftersom befintliga stenmurar ska 
flyttas). 
Del 2: Plankartan har kompletterats med en ny egenskapsbestämmelse för 
kvarters- och allmän platsmark; n3 – stenmur ska bevaras; detta eftersom 
befintliga stenmurar ska flyttas; stenmur – stenmur ska anläggas; damm – 
djupet på dammens botten; gäller dagvattenhantering; skydd - skyddsavstånd 
mellan dagvattendamm och stenmur för underhåll och drift. 
Härigenom har felaktiga u-områden tagits bort från plankartorna. 
Planbeskrivningarnas respektive dagvattenavsnitt för MKN har förtydligats 
med en karta över vattnets väg som visar dess fördröjning, rening och 
luftning för att inte påverka recipienten. Planbeskrivningarna har även 
kompletterats med beslut om dispens från biotopskyddsbestämmelserna. 
Därutöver har mindre textjusteringar skett enligt de rådgivande synpunkter 
som kommit in. 
Detaljplanerna bedöms vara klara för att antas i enlighet med gransknings-
utlåtandena.  
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Förfarande  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2016-05-18 (MBN § 81/2016) om att upprätta 
en detaljplan för området. Vid uppdraget hade detaljplanen arbetsnamnet ”Nybble-
området”, men har under planprocessen delats upp i två detaljplaner; Nybble del 1 och 
del 2. 
Planen hanterades initialt med ett utökat planförfarande enligt 5 kap plan och bygglagen 
(PBL), eftersom planförslaget ansågs vara av allmänt intresse då naturmark övergår till 
kvarters- och allmän platsmark vid plangenomförandet. 
Handlingar har skickats till sakägare enligt fastighetsförteckning, länsstyrelsen, 
Lantmäteriet, kommunala organ och berörda organisationer. Planhandlingarna har även 
varit utställda i receptionen i Vimmerby stadshus (Stångågatan 28) under hela 
samrådstiden. 
Plansamrådet pågick under tre veckor hösten 2016. Samrådstiden för utökat förfarande 
är reglerad i PBL till minst tre veckor. 
Planhandlingarna justerades och kompletterades utifrån de samrådsyttranden som 
kommit in och ställdes sedan ut för granskning under tre veckor hösten 2018. 
Planförfarandet övergick till standardförfarande eftersom det i samrådet visade sig att 
ett sådant kan tillämpas fortsättningsvis då yttranden endast kom in från samrådskretsen. 
Granskningstiden för ett standardförfarande ska vara minst två veckor. 
Eftersom detaljplanen har hanterats med ett standardförfarande redovisas synpunkter 
från både samråd och granskning i granskningsutlåtandet. 
Ändringarna bedöms inte påverka miljön eller sakägare negativt. De bedöms heller inte 
vara av betydande intresse för allmänheten. 

 
 

Samråd  

Miljö – och byggnadsnämnden beslutade om samråd 2016-09-21 
(MBN § 151/2016). Samråd har genomförts enligt plan- och 
bygglagen 5 kap 11, 12 §§. 
Kungörelse infördes i Vimmerby tidning den 1 oktober 2016. 
Samrådstiden var 3 – 24 oktober 2016 (tre veckor). 
Samrådshandlingar ”Nybbleområdet”: 

• Plankarta med bestämmelser, 2016-09-27 
• Plan- och genomförandebeskrivning, 2016-09-30 
• Behovsbedömning, 2016-09-30 

 
Yttranden från 14 instanser och sakägare kom in under 
samrådstiden, varav en utan erinran. 
 
 



 
 

Granskningsutlåtande 3 (42) 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MOB 2016–221 
MBN 2017–2018 
Antagandehandling 

2019-04-02 

 
 

 

 

MYNDIGHETER: 
Trafikverket                   2016-09-30 
Lantmäteriet                   2016-10-12 
Länsstyrelsen                  2016-10-27 
 
KOMMUNALA ORGAN: 
Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB)                2016-10-20 
 
SAKÄGARE: 
Ann, Bengt Hansson                  2016-10-18 
Gemensamt yttrande (boende i Kohagen)                2016-10-19  
Nybble 1:5                   2016-10-19 
Gemensamt yttrande (Nybble gård, Västra och Östra Nybbletorpet)               2016-10-20 
Daniel, Malin Lindström                  2016-10-23 
Karin Nilsson                  2016-10-23 
Gemensamt yttrande (genom Daniel Lindström)                2016-10-24  
Sissi Lindström                  2016-10-24 
Börge Andersson (Välten 4)                 2016-10-24 
 
ÖVRIGA:   
E.ON Elnät Sverige AB                  2016-10-24 
 
 
Granskning  
Miljö – och byggnadsnämnden beslutade om granskning 2018-09-19 (MBN § 
138/2018). Granskning har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 kap 18§. 
Granskningstiden var 21 september – 14 oktober (tre veckor) 2018. 
Granskningshandlingar: 

• Plankarta med bestämmelser, 2018-09-20 
• Plan- och genomförandebeskrivning, 2018-09-20 
• Behovsbedömning, 2018-09-20 

Yttranden från 9 instanser och sakägare kom in under granskningstiden, varav två utan 
erinran. 
 
MYNDIGHETER: 
Lantmäteriet                    2018-10-05 
Länsstyrelsen                         2018-10-09 

KOMMUNALA ORGAN: 
Samhällsbyggnadsavdelningen                 2018-10-19  
Barn- och utbildningsnämnden                 2018-10-12 
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SAKÄGARE: 
Börge Andersson                  2018-10-12 
Nybble 110; Morgan, Monica Karlsson (gemensamt yttrande)               2018-10-14 
Nybble 121; Charlotte Bruse (gemensamt yttrande)                2018-10-14 
Nybble 106; Åke, Gun-Britt Andersson (Gemensamt yttrande)               2018-10-14 
Spridaren 1 (Daniel Lindström) Mariann                 2018-10-12 
Jim Persson                   2018-10-14 
 
ÖVRIGA: 
E.ON Energidistribution AB (E.ON)                  2018-10-15 
 

I enlighet med de granskningsyttranden som kommit in har bestämmelser för att 
garantera flytt eller bevarande av stenmurar, skyddsavstånd mellan stenmurar och 
dammar för underhåll och drift, samt dagvattenhantering förts in på plankartan och 
beskrivits i planbeskrivningen. Ett par u-områden har tagits bort inom kvartersmarken.  

 
Sammanställning av yttranden 
Nedan redovisas sammanfattning av de yttranden som kommit in under samråds- och 
granskningstillfällena tillsammans med miljö- och byggnadsförvaltningens 
kommentarer. 
Eftersom samrådsyttrandena avser hela ”Nybbleområdet” redovisas samrådsyttrandena i 
berörd plandel; ”Nybble del 1” eller ”Nybble del 2”. 
Samtliga yttranden finns i sin helhet tillgängliga på miljö- och byggnadsförvaltningen, 
Hultsfreds och Vimmerby kommun. 
 
Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran 
Trafikverket 
Planförslaget berör ingen statlig infrastruktur. Trafikverket har därför inget att erinra 
mot förslaget. 

Samhällsbyggnadsavdelningen 
Barn – och utbildningsnämnden 
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Inkomna yttranden med synpunkter 
 
Länsstyrelsen 
Planhandlingar 
Länsstyrelsen bedömer att kommunen bör komplettera planhandlingarna med följande: 
▪ Dagvattenutredning.  
▪ Klargörande hur stora trafikflödena är idag, samt vad de beräknas att bli efter att 

detaljplanen genomförts till fullo.  
▪ Redovisning av bullersituation inom planområdet. 
▪ Förtydligande av konsekvenser för planens genomförande utifrån skol-och vård-

ändamål. 
▪ Förtydligande av flödesriktningar, lågvattenpunkter, skyddsavstånd mellan 

dagvatten-damm och stenmur. 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
Inför granskningen har planbeskrivningen uppdaterats och förtydligats gällande 
MKN för vatten (dagvattenlösning och flödesvägar). En dagvattenutredning har 
tagits fram och planbeskrivningen har kompletterats enligt länsstyrelsens 
rekommendationer såsom vattenkvalitetsfrågor, dagvattenrening, 
ansvarsfördelning. På plankartan har plats för nya dagvattendammar säkerställts. 

Dammarna anläggs (gäller Nybble del 2) på naturmark som ligger söder om 
planområdet och som inte har några särskilda naturvärden. Naturmarken ägs av 
Vimmerby kommun. 
 
Ett skyddsavstånd på två meter för underhåll och drift av dagvattendamm har 
lagds till i plankartan för Nybble del 2. Skyddsavståndet bidrar till att den 
biologiska mångfalden vid stenmurarna gynnas. Plankartan har kompletterats med 
ny bestämmelse om djupet på dagvattendammarna. 
 
Planbeskrivningen har uppdaterats med trafikflöden på väg 19303 och 
Kohagsgatan utifrån två olika scenarier (om enbart bostäder byggs eller om 
bostäder byggs tillsammans med exempelvis förskola). 
Bullerkartläggningen har kompletterats. 

 
Behovsbedömningen och planbeskrivningen har uppdaterats och förtydligats 
gällande konsekvenser för skol- och vårdändamål. Två olika scenarier har tagits 
fram. 
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Upplysningar/rådgivande 

Kommunen har sökt dispens från biotopskyddet, dispensbeslutet ska finnas innan 
planen antas. 
Länsstyrelsen anser att det finns flera alternativ som tar mindre värdefull jordbruksmark 
i anspråk är möjlig i närområdet eller att en annan fördelning inom planområdet skulle 
minska påverkan. 
Hur kommer de blomrika vägkanterna längs väg 19303 att värnas så de fortsätter vara 
blomrika? 
Kommunen behöver ansöka om dispens från biotopskyddet för att ta bort stenmurar och 
odlingsrösen enligt 7 kap. miljöbalken.  
Antalet våningar inte bör regleras på plankartan, det föreslås användning av nockhöjd 
eller totalhöjd. 

Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar: 
Beslut om dispens har fattats av länsstyrelsen 2019-02-12 och planbeskrivningen 
har kompletterats utifrån det. 

Kommunen hänvisar till planbeskrivningen, rubrik Jord- och skogsbruk, gällande 
alternativa lokaliseringar för bostadsändamål. 

Mark av särskilt naturvärde sparas, bland annat de blomrika vägrenarna och 
stenmurarna längs väg 19303. Stadsängar föreslås längs väg 19303 och 
Kohagsgatan. Naturvärdesinventeringen har korrigerats. 
Rådgivande synpunkter har iakttagits. 

 
Lantmäteriet 
Kombinationer av användningar bör betecknas med samtliga relevanta beteckningar och 
redovisas var för sig i listan med planbestämmelser (BDS). Det kan även med fördel 
förtydligas vad som ingår i de olika användningsområdena. 
Antalet våningar bör inte regleras på plankartan eftersom det är något som avser 
byggnadens insida och hanteras i ett senare skede genom Boverkets byggregler. 
Lantmäteriet ställer sig frågande till uppdelning av detaljplanen i två delar efter 
samrådsskedet.  
Enligt planbeskrivningen ska utfart från planområdet ske på befintlig väg 19303. 
Eftersom vägen utgör en enskild väg som inte är planlagd varken som kommunal gata 
eller gata med enskilt huvudmannaskap behöver rätten till utfart lösas genom servitut 
eller bildande av en gemensamhetsanläggning. Detta ska framgå i planbeskrivningen. 
Genom att lägga ut markreservatet för allmännyttiga underjordiska ledningar ser 
kommunen dels till så att det inte blir planstridigt att lägga dessa på kvartersmark och 
dels att lovpliktiga åtgärder inte kan utföras som hindrar ledningen. 
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Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar: 
Kommunen bedömer om att planområdet lämpar sig för bostäder, vård och skola. 
Kommunen ser inte att det finns något behov av att precisera användningen. Vid 
planläggning för exempelvis bostäder eller skola skiljer man inte på vilken form 
av bebyggelse som tillåts om inte starka skäl föreligger. Området har ett 
strategiskt läge i Vimmerby stad och det är svårt att idag veta vilken typ av 
boende, skola och vård som behövs i framtiden. För smala avgränsningar av 
marken kan försvåra framtida markanvändning. 
Kommunen har valt att inte redovisa planbestämmelser var för sig. Att visa 
bestämmelserna tillsammans ökar plankartans tydlighet. 
Synpunkter som kommit in under samrådsremissen visade sig negativa för 
området med bostäder, vård och skola. Eftersom kommunen har ett stort behov av 
ny bostadsmark togs ett politiskt beslut att bostäderna skulle ingå i en egen 
detaljplan (Nybble del 2) för att inte riskera att försenas genom ett överklagande.  
Skanova har kabelanläggningar i den södra delen av planområdet. Befintliga 
ledningar förflyttas till gatuområdet (allmän platsmark) till förmån för ny 
bebyggelse i samråd med ledningsrättsägare. Planbeskrivningen och plankartan 
har korrigerats.  
Planbeskrivningen har korrigerats beträffande utfartsrätten för befintlig väg 19303 
och planhandlingarna har redigerats enligt lantmäteriets synpunkter. 
 

Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) 
Planbeskrivningen bör justeras gällande anslutningsmöjligheter till de kommunala 
dagvattenledningarna eftersom området har goda möjligheter att infiltrera och 
omhänderta dagvatten inom plangränser. För en bättre dagvattenlösning föreslås 
reglering av hårdgjorda ytor. 

Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar: 
VEMAB:s synpunkter har iakttagits. 

 
 

Gemensamt yttrande (genom Daniel Lindström) 
Fastighetsägarna (204 personer) i Kohagsområdet är emot ny bebyggelse i 
Nybbleområdet. 
Begreppen vård och skola anses som otydliga. I ändamålet vård och skola ingår all slags 
vård eller skola. Dessa vitt skilda möjligheter till användningsområden inom området 
kan ha enorm påverkan på boendemiljön för fastighetsägare. Det önskas en precisering 
av begreppen samt en konsekvensbeskrivning om vård- eller skollokaler byggs i 
området.  
Planbeskrivningen behöver kompletteras med uppgifter om trafik och buller samt dess 
konsekvenser. En komplett miljökonsekvensbeskrivning och trafikutredning efterfrågas. 
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I yttrandet ser man negativt på en etablering av vårdföretaget Aleris. 
Det har skett stora förändringar i planområdets utformning mellan samråd och 
granskning. Avbryt granskningsförfarandet med den aktuella detaljplanen och låt det 
nya planförslaget gå tillbaka på samråd. 
Ändra användningen av kvartersmarken till enbart bostad. Detta för att användningen 
vård och skola strider mot den gällande FÖP som kommunfullmäktige antog år 2016. 
Planbestämmelserna redovisar ingen utfart för det aktuella området. Samtliga fastigheter 
i närområdet vet inte hur tillfart kommer att ske och hur detta kan påverka boendemiljön 
i form av ökad trafikintensitet. 
 

Daniel och Malin Lindström 
Fastighetsägarna ifrågasätter en etablering av vårdföretaget Aleris på Nybbleområdet.  
 

Sissi Lindström 
Fastighetsägaren är orolig inför planerna att bygga ett behandlingshem som enligt 
tidningarna ska bli dubbelt så stort som Aleris. Den stora tomtarealen och dess 
byggnader kommer att dominera hela området. Det anses vara bättre med ett LSS-
boende istället, eller ett mindre hus för äldre. 
 

Gemensamt yttrande (Boende i Kohagen) 
Fastighetsägarna är emot ny vårdbebyggelse i området, däremot positiva till villatomter, 
förskola eller LSS-boende. Kommunen behöver tänka i ett längre perspektiv dels ett 
läge som passar Aleris, dels på Astrid Lindgrens värld (ALV), dess expansion samt 
trafikflödena. 
Åkermarken, sett från Nybblevägen (väg 19303) början föreslås som grönyta istället för 
bebyggelse. 
 

Karin Nilsson 
Fastighetsägare är positivt ställd till bostäder i Nybbleområdet, däremot skulle inte ett 
vårdboende passa in i området som skulle dominera vyn över området och störa utsikten 
över naturen ner mot Stångån. Stor oro för den tillkommande trafikökningen. Det 
föreslås en mindre bostadsform, såsom LSS-boende.  

ALV:s behov för expansion och utveckling måste vägas in i planeringen. ALV har 
behov av ytterligare boende. 
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Ann och Bengt Hansson 
Tycker det är bra om det byggs nya villor i området, men inte byggnation av ett nytt 
behandlingshem av Aleris. 
Befarar trafikproblem vid utfarten från Kohagsgatan till Lundgatan med en utökad 
bebyggelse. Föreslår att kommunen bygger en in‐ och utfart till väg 826 genom att 
förlänga Kohagsgatan. 
 
Börge Andersson 
Fastighetsägare är emot nybyggnation av ett behandlingshem med 40 klienter i området. 
Vägen till Nybble är ett populärt gångstråk och där kommer det inte bli tryggt att gå. 
Kan Aleris garantera säkerheten för alla grannar? Hellre ett LSS-boende eller liknande.  
Hur tillhandahölls det förra granskningsutlåtandet på detaljplan Nybble?  
Plankartan har delats upp i två delar, Nybble del 1 och del 2. Blir Nybble del 1 föremål 
för granskning så att synpunkter kan visas upp i ett granskningsutlåtande? Gång- och 
cykelväg längs Kohagsgatan har tagits bort. 
Förändringar har skett på stenmurar. Gravfält med symboler och text saknas på 
plankartan. 
Vilka har fått ta del av granskningsförslaget? 
Bägge planerna har samma syfte (BDS), varför dela upp dem? 
Fastighetsägare inkom även med rådgivande synpunkter gällande planhandlingarna. 
 
Nybble 1:5 
Fastighetsägarna har fastighetsrättsliga frågor kring befintlig vägsamfällighet, 
vägbidrag, vändplan och snöupplag. 
Även frågor om möjlighet för anslutning till kommunalt VA och vad som då händer 
med befintliga vattenledningarna. 
 

Jim Persson 
Detaljplanen påverkar boende och verksamhet i Nybbletorpet. Det borde tas större 
hänsyn till detta i detaljplanen. 
Att tillåta ett vårdboende med bygghöjd 12 meter innebär en väldigt stor kontrast till 
villor i området. Borde sänkas till tvåplansbyggnad. Som helhetsperspektiv även kunna 
se Nybbleområdet som en utbyggnad av ”Kohagen”. 
Att i detaljplanen tillåta byggande av bostäder, vård samt skola som enligt min 
uppfattning inte är genomförbart på denna yta inom Nybble del 1. 
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Gemensamt yttrande (Nybble gård, Västra och Östra Nybbletorpet) 
Fastighetsägarna är emot byggnation på aktuellt område och är starkt kritiska gällande 
flera punkter: 
Fastighetsägarna saknar en konsekvensbeskrivning utifrån byns perspektiv, bland annat 
hur detaljplanen påverkar dagvattnet. Sedan samrådet, har fastighetsägarna inte fått 
någon information av kommunen angående insända synpunkter. Hur kommer 
exploateringen att påverka anslutningar till vatten, el och telefoni, samt hur det kommer 
att fungera med vägsamfällighet (Nybblevägen). 
För att behålla natur och etablerade promenadstigar anses att bostadsområdet ska 
placeras så nära Kohagsgatan som möjligt. En flitigt använd stig, som börjar vid Östra 
Nybbletorpet och går österut mot Krönvägen riskerar att delvis försvinna. 
Gårdens närhet till bostadsområdet riskerar att begränsa djurhållningen. Den nya 
detaljplanen anger inget avstånd mellan mark som ska bebyggas och marken som tillhör 
Östra Nybbletorpet. Detta skulle påverka fastighetsägarnas möjlighet att fortsätta med 
den djurhållning som finns idag. Det önskas ett naturområde eller gc-väg som yttre 
gräns för detaljplanen för underhåll och djurhållning på ett betryggande sätt. 
Förlorar möjligheten till vägbidrag i och med att den kvarvarande vägsträckan blir 
kortare. Det måste skapas en stor vändplan där vägområdet slutar. 
Ett nytt bostadsområde innebär stor belastning även för Kohagsgatan. Kohagsgatan 
måste byggas vidare, mot Krönvägen (Prästgårdsgatan). Oro för ökad trafikmiljö och 
buller.  
Önskar en helhetsbestämmelse vad gäller utseende och val av hus och material, såsom 
klassiskt småländskt samhälle. 
Fastighetsägarna ifrågasätter detaljplanens utformning, bland annat varför planområdet 
har delats i två olika detaljplaner (Nybble del 1 och del 2). En av anledningar som 
nämns är ett speciellt vårdbolag.  
Indelning i två detaljplaner upplevs som komplex, det är svårt att se helheten och vilka 
faktorer som kan påverka oss. Precisera ändamålet (förskola, vårdboende eller 
bostäder). 

Miljö- och byggnadsförvaltningens gemensamma kommentarer för synpunkter 
från sakägare: 
Plan- och bygglagen bygger på principen om kommunal självbestämmanderätt i 
frågor som rör markanvändningen 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 som kommunen har att lösa de närmaste 
åren där flera alternativa placeringar har utretts. Expansion anses utgöra ett 
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naturligt led i en modern stadsutveckling och är i enlighet med Vimmerby stads 
fördjupade översiktsplan. Detaljplanens huvudsyfte är bostäder men området 
möjliggörs även för byggnation av vård och skola. Översiktsplanen (ÖP) och den 
fördjupade översiktsplanen (FÖP) är, till skillnad från detaljplan och 
områdesbestämmelser, vägledande men inte juridiskt bindande. 
Kommunen bedömer om att planområdet lämpar sig för bostäder, vård och skola. 
Kommunen ser inte att det finns något behov av att precisera användningen. 
Området har ett strategiskt läge i Vimmerby stad och det är svårt att idag veta 
vilken typ av boende, skola och vård som behövs i framtiden. För smala 
avgränsningar av marken kan försvåra framtida markanvändning.  Eftersom 
gränsen mellan bostad, vård och vårdboende är diffus i plan- och bygglagen måste 
mark för till exempel LSS-boende planläggas för både vård och bostad för att en 
sådan verksamhet med säkerhet ska kunna godkännas i en framtida 
bygglovsprövning. En detaljplan gäller flera år framåt, därför är det viktigt att 
detaljplaner är flexibla och inte begränsar val av material, taklutning eller 
liknande som gör att detaljplanen snabbt kan bli omodern. 
Enligt den fördjupade översiktsplanen för Vimmerby stad finns mark för ALV:s 
expansion reserverad i direkt nordlig anslutning från befintlig verksamhet.   
I planhandlingarna beskrivs konsekvenserna för de olika användningarna. 
Detaljplanen reglerar enbart markens användande och man skiljer i detta skede 
inte på olika tänkbara exploatörer. Detaljplanen reglerar enbart vilken slags 
markanvändning området är lämpligt för med hänsyn tagen till omgivningen. 
Vem marken säljs till är ett politiskt ställningstagande som är skiljt från 
detaljplanen. 
Behovsbedömningen och planbeskrivningen har uppdaterats och förtydligats 
gällande konsekvenser för skol- respektive vårdändamål. Två olika scenarier har 
tagits fram. En skolverksamhet påverkar trafikförhållandena i området, främst 
under de tider som barn lämnas och hämtas.  
Bullerkarteringen visar att bullerstörningar inte är något problem för att skapa en 
god boendemiljö vid ett genomförande av detaljplanen. 
I enlighet med trafikutredningen bedömer kommunen att planområdet och de 
intilliggande gatorna klarar av denna eventuella ökning. Det finns även framtida 
möjlighet att bygga om Lundgatan med ytterligare körfält för extra infart till 
Kohagsgatan. Trafiksituationen kan även regleras med bland annat fysiska 
farthinder om behov finns. Den befintliga luftledningen försvårar tillgänglighet till 
planområdet och därför måste anslutning ske från Nybblevägen (väg 19303). Väg 
19303 föreslås bli kommunal inom planområdet Nybble del 2 och får en 
vändplan. Väg 19303 (vägsamfällighet) ligger utanför detaljplaneområdet. 
Det statliga bidraget för den enskilda vägen 19303 kommer att dras in oavsett 
detaljplanens genomförande eftersom den redan idag är kortare än 1000 meter. 
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Det finns dock andra chanser för att få årligt driftbidrag från Trafikverket. 
Fastighetsägarna hänvisas till Trafikverkets webbplats; Förutsättningar för årligt 

driftbidrag. Vägbidraget omprövas varje år av Trafikverket. 
Gång- och cykelvägen ingår i detaljplanens gatuområde (GATA). Gatuområdet 
inkluderar både gata samt gång- och cykelvägar. Gatorna och vändplan har ritats 
om för att få utrymme för snö- och renhållningsfordon. 
Detaljplanen för Nybble del 2 är utformad med genomgående stråk för allmän 
platsmark (i form av gator och naturmark) vilket gör att allmänheten fortsatt kan 
röra sig fritt genom området och nå promenadstigar. 
Djurhållningen anses inte att begränsas, eftersom ingen ny mark tas i anspråk.  
Det nya bostadsområdet kommer att vara beläget i samma fastighetsgräns som 
dagens. 
Anslutningsmöjligheter för VA kommer inte att förändras. 
Eftersom kommunen har ett stort behov av ny bostadsmark togs ett politiskt beslut 
att bostäderna skulle ingå i en egen detaljplan (Nybble del 2) för att inte riskera att 
försenas genom ett överklagande. 
Eftersom planförfarandet övergick från utökat förfarande till standardförfarande 
redovisas yttranden från både samråd och granskning i ett gemensamt 
granskningsutlåtande. Alla sakägare och berörda har fått möjlighet att yttra sig 
över planförslagen Nybble del 1 och 2 under samråds- och granskningsskedet. 
Planhandlingarna har även funnits även tillgängliga på kommunens webbplats 
under hela remisstiden.  
En del av de befintliga stenmurarna ska flyttas inom planområdet. De stenmurar 
som förblir i området säkras med bestämmelse på plankartan; stenmur ska 

anläggas. En tolkad stensättning har påträffats i planområdet ”Nybble del 2”, där 
fornlämningsbeteckningen redovisas på plankartan. 

 
E.ON Elnät Sverige AB 
E.ON Elnät har en 130 kV regionnätsluftledning Vimmerby-Frödinge i den östra delen 
om planområdet. Kraftledningar omfattas av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter, 
ELSÄK-FS 2010:1. Enligt 6 kap. 1§ ska luftledning inom område för detaljplan vara 
utformad i förstärkt utförande. 
Föreskrifterna ställer också högre krav på en luftledning som är framdragen inom 
detaljplanelagt område jämfört med motsvarande ledning inom icke detaljplanelagt 
område. I 6 kap. 3§ ska område med detaljplan, den lägsta belägna spänningsförande 
ledarens höjd över marken uppgå till minst 7,5 meter lokal islast/+50˚C för 130kV 
ledningen. 
Ledningen är idag inte anpassad för detaljplan och uppfyller inte höjdkraven i 
Starkströmsföreskrifterna. E.ON. Elnät förutsätter att samtliga ombyggnadskostnader 
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bekostas av exploatören för att få luftledningarna anpassade till Elsäkerhetsverkets krav 
för detaljplanelagt område. Detta bör framgå tydligt i planbeskrivningen. 
För arbete invid och under kraftledningar gäller särskilda bestämmelser. Innan arbete i 
ledningsområdet påbörjas ska kontakt tas med E.ON Elnät. 
E.ON Elnät förutsätter att ovan nämnda restriktioner och föreskrifter efterlevs och att 
E.ON inte drabbas av några kostnader till följd av planändringen, samt att den 
kommande byggnationen inte orsakar att E.ON Elnäts anläggningar inte uppfyller 
starkströmsföreskrifterna. 

Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar: 
Planbeskrivningen har kompletterats med E.ON:s rådgivande synpunkter. 

 

Sammanfattning 
Samråd och granskning har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 kap 11, 12 
respektive 18 §§.  
Yttranden från 22 olika instanser och sakägare kom in under samråds- och 
granskningstiden.  
Sammanfattningsvis har följande justeringar gjorts efter granskningen. 
Plankartan har kompletterats med en ny egenskapsbestämmelse för kvartersmark: 
n2 – Stenmur ska anläggas (detta, då befintliga stenmurar ska flyttas). Därigenom har 
felaktiga u-områden tagits bort från plankartan. 
Plan- och genomförandebeskrivningens dagvattenavsnitt för MKN har förtydligats med 
en karta över vattnets väg som visar dess fördröjning, rening och luftning för att inte 
påverka recipienten. Planbeskrivningen har även kompletterats med beslut om dispens 
från biotopskyddsbestämmelserna. 
Därutöver har smärre textjusteringar skett enligt de rådgivande synpunkter som kommit 
in. 
 

Ställningstagande   

Med dessa ändringar bedöms detaljplanen vara klar för att antas enligt PBL 5 kap 27 §. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Nora Razma 
Planeringsarkitekt 
 
Bilagor: 
Sakägarnas synpunkter under samrådstiden (sida 14–34) 
Sakägarnas synpunkter under granskningstiden (sida 35–42) 
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Daniel och Malin Lindström 

Synpunkter på Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 (Nybbleområdet) vad gäller 

bostäder/vård/skola. 

 

Framför här förutom genom fullmakt min egen åsikt på detaljplanen ang Nybble. 

 

Först och främst ska jag lyfta fram att Aleris fyller en bra funktion idag, och att vården av 

klienterna behövs. Det är inte det frågan handlar om. Det är placeringen. Jag är för vård, i 

form av ett LSS boende. 

Gällande vård, då vi alla vet att debatten kring Aleris blivit större och större så, anser jag att 

det är helt OACCEPTABELT att låta Aleris bygga på en del av den planlagda ytan, och det med 

följande argument:  

Dels för att det är ett tungt behandlingshem med problematik som klassas som 

samsjuklighet. Dvs missbruk/kriminalitet/psykiska diagnoser. Konsekvensen av detta blir att 

invånare känner sig otrygga i området. I förlängningen kan detta föra med sig att de fina 

bostadstomter som det ges möjlighet till att sälja i den direkta närheten, inte säljs, och att 

det då inte sker den nyexploatering som var tanken från början.  

Dels för att Vimmerby kommun planerar skola i direkt anslutning till området. Då ser jag 

absolut ingen logik i förslaget att lägga en verksamhet som bedrivs som institutionsvård, 

granne med till exempel en förskola. (om det nu är en förskola som diskuteras) Detta är av 

yttersta vikt att detta specificeras! 

Dels för att den tänkta ytan till Aleris upptar en betydande del av området tycker jag 

kommunen gör bättre val att låta Lansen omsorg bygga ett boende (LSS) för 6 brukare samt 

fylla upp fler bostadstomter då det råder stor brist på dessa och att många kan tänka sig 

bygga i området. Lansen och Aleris får heller inte ligga grannar på grund av deras eget 

regelverk. Dessutom skapar politiken i Vimmerby först då 10 extra arbetstillfällen.  

För att dessutom följa rekommendationerna för syftet med en detaljplan så vill jag att 

följande skrivs med i begreppet vård. ”vård enligt LSS” Samt att jag begär en exakt 

benämning på vilken skola kommunen ämnar avsätta området för. Begreppet Skola och 

Vård är i Plan och Bygglagen så brett i sig så det kan innefatta ett transportgymnasium för 

tung lastbil, samt Vårdändamålet sträcker sig från tandläkare till fängelse. 

För de boende i området kan detta även föra med sig förändringar på den egna fastigheten. 

Planläggningen och exploateringen kommer föra med sig ökad trafik, förändringar i 

närområdet, buller under byggnationen etc. Det faktum att det i anslutningen till den egna 

fastigheten finns byggrätt till en verksamhet som enbart betecknas som Vård, med de 

alternativ som ryms inom det, skapar en osäkerhet för samtliga boende. Om detta är en 

planskada eller inte kan komma att bli en bedömning som Mark och Miljööverdomstolen får 

bedöma, man jag ville inte att det ska ske på bekostnad av ett i övrigt bra projekt bara för att 

man inte lyssnar på de som berörs.   
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Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 Nybble del 1, 
Vimmerby kommun. Antagande 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna detaljplan för del av 
Vimmerby 3:3 Nybble del 1, 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 aktuellt område i Vimmerby tätort.  
 
Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i området 
med möjlighet att bygga vårdboende eller skola. Kommunen är i stort 
behov av planlagd byggbar mark för bostäder. 
 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanen har varit på samråd och granskning under hösten 2016 och 
2018. Yttranden från 22 olika instanser och sakägare kom in under 
samråds- och granskningstiden. 
 
Sammanfattningsvis har följande justeringar gjorts efter granskningen. 
Plankartan har kompletterats med en ny egenskapsbestämmelse för 
kvartersmark; n2 – stenmur ska anläggas (eftersom befintliga stenmurar ska 
flyttas). Därigenom har felaktiga u-områden tagits bort från plankartan. 
 
Planbeskrivningens dagvattenavsnitt för MKN har förtydligats med en 
karta över vattnets väg som visar dess fördröjning, rening och luftning för 
att inte påverka recipienten. Planbeskrivningen har även kompletterats med 
beslut om dispens från biotopskydds-bestämmelserna. Därutöver har 
mindre textjusteringar skett enligt de rådgivande synpunkter som kommit 
in. 
 
Detaljplanen bedöms vara klar för att antas i enlighet med gransknings-
utlåtandet. 
 

MBN § 55/2019 Dnr MBN 2017-2018  
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PLANBESKRIVNING 
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 miljökonsekvens-
beskrivning behövs. 

Detaljplanen är framtagen med stöd av plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 

Handlingar 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 

▪ Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000, A3 
▪ Plan- och genomförandebeskrivning inklusive 

Bilaga 1 - Dispensansökan 
Bilaga 2 - Naturvärdesinventering 

▪ Behovsbedömning 
▪ Granskningsutlåtande inklusive bilaga 
▪ Fastighetsförteckning (finns på miljö- och byggnadsförvaltningen) 

 

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i området med 
möjlighet att bygga vårdboende eller skola. Kommunen är i stort behov av 
planlagd byggbar mark för bostäder. 

Området är beläget i Vimmerby stads nordvästra del, väster om Kohagsgatan och 
ingår i kommunens stamfastighet Vimmerby 3:3. 

Planläggningen överensstämmer med gällande fördjupade översiktsplan för 
Vimmerby stad 2016 (FÖP) där området är utpekat för bostadsändamål. 
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Läshänvisningar 
Plankartan är den handling som är juridiskt bindande och anger vad som till 
exempel ska vara allmän platsmark, kvartersmark, hur bebyggelsen ska regleras 
med mera. Plankartan ligger till grund för kommande bygglovsprövning. 

Planprocess och skede 
Detaljplanen övergår från att upprättas i utökat förfarande till att upprättas i 
standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900).  

Planen hanterades initialt med ett utökat planförfarande enligt 5 kap PBL, 
eftersom planförslaget ansågs vara av allmänt intresse då naturmark övergår till 
kvartersmark vid plangenomförandet. Samrådet visade dock att ett 
standardförfarande kan tillämpas eftersom yttranden endast kom in från 
samrådskretsen. Några omfattande ändringar av planförslaget har inte skett efter 
samrådet. Därför har granskningsförslaget endast delgivits berörda intressenter att 
ta del av det slutliga planförslaget. 

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 ska det färdiga 
förslaget vara tillgängligt för granskning under tre 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 granskningen redovisas i ett granskningsutlåtande. 

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Detaljplanen vinner laga kraft tre 
veckor efter att planen har antagits och anslagits på kommunens anslagstavla, om 
den inte överklagas. När planen har vunnit laga kraft börjar bestämmelserna gälla 
och den blir juridiskt bindande.  

Det är bara berörda sakägare som skriftligt framfört synpunkter senast under 
granskningen som kan överklaga. Överklagandet prövas av mark- och 
miljödomstolen. 

Förfarande enligt plan och bygglagen (PBL) 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap. 7 § PBL (SFS 
2010:900, PBL) 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 miljöpåverkan. 
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Processen vid standardförfarande 

 

 

 

 
Behovsbedömning 
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande 
miljöpåverkan som avses i miljöbalkens (MB) 6 kap. 11§, med beaktande av 
förordningen 1998:905, bilaga 2 och 4.  Detaljplanen bedöms inte medföra någon 
negativ påverkan för miljökvalitetsnormer, MKN. En separat behovsbedömning 
har tagits fram i samband med planuppdraget (bifogas till planhandlingarna). Läs 
mer i den sammanfattande behovsbedömningen på sidan 34.  
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TIDIGARE PLANFÖRSLAG 

Detaljplanen för del av Vimmerby 3:3, Nybbleområdet har varit ute på samråd 
under tiden 3 oktober – 24 oktober 2016. Därefter har det bland annat gjorts en 
arkeologisk utredning, gatuprojektering, förprojektering av dagvattenhantering, 
dispensansökan för flytt av stenmurar samt revideringar av planbeskrivning och 
plankarta. 

Kompletteringar efter samråd: 
▪ Uppdatering av infrastruktur och trafikbuller 
▪ Arkeologisk utredning (etapp 1) och förundersökning (etapp 2) 
▪ Geoteknisk markundersökning 
▪ Utredning avseende dagvattenhantering, förprojektering av gator, 

gång- och cykelvägar 
▪ Trafikmätning (Kohagsgatan och väg 19303) 
▪ Naturvärdesinventering enligt svensk standard på fältnivå 
▪ Redaktionella justeringar av planbeskrivning och plankarta 
▪ Magnetfältsberäkning 
▪ Dispensansökan för stenmurar 

 

Planområdet har efter samråd 
reviderats och detaljplanen har 
delats upp i två olika planer. Den 
röda delen av planen har som syfte 
att planlägga för bostäder, vård och 
skola. Den blå markerade ytan är 
den del av detaljplanen som dessa 
handlingar gäller. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Planområde Nybble del 1,  
utdrag ur plankarta.  

Nybble del 1 
Nybble del 2 
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PLANDATA OCH OMRÅDESBESKRIVNING 

Läge 
Planområdet ligger väster om Kohagsgatan och ingår i kommunens stamfastighet 
Vimmerby 3:3. Drygt 400 meter söder om planområdet ligger nöjesanläggningen 
Astrid Lindgrens Värld (ALV). Avståndet till Vimmerbys stadscentrum är cirka 2 
km. Planområdet avgränsas i söder av grusväg 19303 som fortsätter mot Östra 
Nybbletorpet. I öster avgränsas planområdet av Kohagens villabebyggelse, i 
väster av Östra Nybbletorpet och i norr av ett skogsområde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planområdets läge markerat med rött linje 

Areal 
Planområdet, bland annat Nybble del 1 omfattar cirka 0,85 ha. 

Markägoförhållanden 
Del av fastighet Vimmerby 3:3 (Nybble del 1) ägs av Vimmerby kommun.  

Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan 

I den fördjupade översiktsplanen för Vimmerby stad (FÖP), antagen 2016, pekas 
Nybbleområdet ut som ett större framtida bostadsområde. Detaljplanen är därför 
förenlig med den fördjupade översiktsplanens intentioner. 
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Detaljplan 
Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare. 

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 byggnadsförvaltningen fick 2016-05-18 i uppdrag att upprätta ett 
förslag till detaljplan för bostadsbebyggelse med möjlighet att bygga bostäder, 
vårdboende eller skola för del av fastighet Vimmerby 3:3 (Nybbleområdet, 
Nybble del 1 - bostäder, vård, skola) i Vimmerby kommun. 
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PLANENS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Pågående markanvändning 
Inom planområdet (Nybble del 1) finns idag ingen bebyggelse alls. Till 
planområdet gränsar dock bostadsområdet Kohagen som planlades och bebyggdes 
under slutet av 1970-talet med villor i 1 - 1½ våningar. Typisk utformning för 
denna bebyggelse är trä- eller tegelfasad och vanligt sadeltak (se bilder på sida 
11). Väster om planområdet finns äldre gårdsbebyggelse kvar, bland annat Östra 
Nybbletorpet.  
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översiktskarta 
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Kohagsområdet i bilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
foto: Vimmerby kommun 

Stads- och landskapsbild 
Området är relativt kuperad. Höjdskillnader mellan befintlig väg i söder (väg 
19303) och högsta punkten i planområdet är cirka 9 meter. Befintlig skog kommer 
att avverkas när området bebyggs. Landskapet kommer att få en mer öppen 
karaktär.  

Natur, vegetation 
Planområdet är beläget strax väster om Kohagen i nordvästra delen av Vimmerby 
tätort. Området begränsas av kraftledningsgatan (Kohagsgatan) i öster och 
fastighetsgränsen i väst.  
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I söder begränsas området av väg 19303 och två beteshagarna precis intill. 
Beteshagarna omgärdas av stenmurar och anses som lämpliga för framtida 
dagvattenhantering.  

I norr begränsas planområdet av skogsmark (planterad tallskog). Skogen 
avverkades i tre omgångar 1985, 1990 och 2017.  

I kanten mot betesmark i söder finns en stenmur och bakom den har man lämnat 
skogsbrynet med lövskog och en 10–20 meter bred zon med ”gammal” skog. Inne 
i skogen finns ett antal rösen och området genomkorsas av ett antal gångstigar. 

Södra delen av planområdet utgörs av beteshagar som betas av får. 
Betesmarkerna, som delas av väg 19303 omges av äldre, låga stenmurar med 
relativt små stenar och block. På senare tid har större block lagts ovanpå 
stenmurarna. Betesmarkerna är också hägnade med fårstängsel. Vägrenen är 
ogödslad och blomrik (se bilder nedan). De blomrika vägkanterna sparas så 
mycket som möjligt, det föreslås uppförande av stadsängar längs väg 19303 och 
Kohagsgatan. 
Markområdet ingår inte i någon ängs- och betesmarksinventering eller ängs- och 
hagmarksinventering. 
Befintlig vegetation har inte påverkat planutformningen. Området saknar höga 
naturvärden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vägen mot Östra Nybbletorpet     Zonen mellan betesmark och skog 

Röse i skogen Blomrik vägren 

foto: Vimmerby kommun 
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Kohagen 

Norra Hultet 

Södra Hultet 

Norrgärdet 

Planområde 

VOK-skogen 

Innehållsförteckning 

Planområdet 
Befintliga gc-vägar 
Framtida gc-vägar 

Kultur och rekreation 
Fram till skogsområdet går två gång- och cykelvägar som ansluter till 
Kohagsgatan och som binder ihop bostadskvarteren öster om planområdet, bland 
annat Kohagen med Norrgärdet, Södra- och Norra Hultet. Stråket är en del av ett 
större sammanhängande grönstråk från Kohagen i väster till rekreationsområdet 
VOK-skogen i öster (se karta nedan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration. Planområdets läge i förhållande till  
omgivningen 
 

 

Riksintressen 
Området berörs inte av några riksintressen. 

Fornlämningar 

Parallellt med upprättandet av detaljplanen har arkeologiska utredningar och 
undersökningar genomförts för att klargöra fornlämningssituationen i området. 
Arkeologisk utredning genomfördes under mars och april 2017. 

Utifrån den arkeologiska utredningen fattade Länsstyrelsen i Kalmar beslut (2 
kap. 13 § 2st kulturmiljölagen (KLM)) om arkeologisk förundersökning. Syftet 
med arkeologisk förundersökning är att förse länsstyrelsen med ett fördjupat 
kunskapsunderlag inför prövning av arbetsföretaget enligt 2 kap 12 § KML. Efter 
förundersökningen skall det vara möjligt att avgränsa fornlämningarna så att det 
inte råder någon tvekan om vilka fornlämningar som berörs/inte berörs av 
planerad exploatering. Resultaten ska även utgöra underlag för kommunens 
fortsatta planering av området. Den arkeologiska förundersökningen genomfördes 
under sensommar och höst 2017.  
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Inom planområdet upptäcktes och noterades fornlämningen RAÄ 343:1 i form av 
fossila åkrar, röjningsröseområden. Fornlämningen inom området bestod i 
huvudsak av ljus gråbrun siltig sand med ett spritt inslag av sten och enstaka 
kolfragment. Den fossila åkern uppvisade förutom röjningsrösen få spår efter 
tydliga odlingsstrukturer. Fornlämningsområdet dokumenterades noggrant 2017 
och området är manuellt inritat. 

Fornlämningsområdet som upptäcktes och noterades i den norra delen av 
planområdet, Stensättningarna RAÄ 784 och RAÄ 792 kommer att bevaras och 
pekas ut särskilt i plankartan (tillhör detaljplan för Nybble del 2) för att säkerställa 
bevarande av aktuella fornlämningar. De skyddade områdena är väl tilltagna och 
har utformats i samråd med Kalmar läns museum (KLM). Röjningsrösen i 
området kommer att tas bort. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fornlämningsområde RAÄ 343:1 
markerat med blått. Planområde 
markerat med rött. 

 
 

 

 

 

Kartan visar de områden (Nybble del 1 och Nybble 
del 2) som omfattades av den arkeologiska 
förundersökningen. Stensättningarna RAÄ 784 och 
RAÄ 792 (Nybble del 2) kommer att bevaras, 
röjningsrösen kommer att tas bort (Nybble del 1 
och Nybble del 2)1. 

 
 
                                                           

1 Arkeologisk förundersökning, KLM 2017 
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Skyddad natur 

Biotopskydd 
Det finns både röjningsrösen och stenmurar inom planområdet. Sammanlagt finns 
det tre stenmurar som berör området. 
 
En stenmur tvärkorsar planområdets mittendel. Den är cirka 224 meter lång, varav 
cirka 90 meter ingår i planområdet. Precis intill väg 19303 ligger ytterligare två 
stenmurar. En cirka 22 meter lång stenmur finns i områdets sydvästra del och en 
på ca 22 meter finns i anslutning till områdets södra del.  
 
Eftersom stenmurar finns i anslutning till jordbruksmark (betesmark), bedöms de 
vara biotopsskyddade enligt MB 7 kap och Förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt MB 5§.  
  

 

 

 

 

 
 

Stenmur med nylagda stenblock på Äldre stenmur vid väg 19303 
 

 
Stenmur som slingrar sig tvärs över området kommer enligt planen att plockas 
bort medan de andra två som ligger i den sydvästra och södra delen av området 
kommer att bevaras. Se bilaga 1, Dispensansökan. 

Det är oftast stenmurar med hög kvalitet som bevaras. Med hög kvalitet menas i 
detta fall stenmurar med få eller inga nylagda stenar på. För att få ta bort något 
krävs dispens från länsstyrelsen. Ansökan om dispens för dessa åtgärder har 
lämnats in till länsstyrelsen. 

Naturvärdesinventering enligt svensk standard 
En övergripande inventering av skogsområdet och åkermark genomfördes år 
2016. År 2018 utfördes naturvärdesinventering enligt svensk standard på fältnivå. 

Syftet med naturvärdesinventering (NVI) var att identifiera och avgränsa de 
geografiska områden i landskapet som är av betydelse för biologisk mångfald 
samt att dokumentera och naturvärdesbedöma dessa områden. 

foto: Vimmerby kommun 
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Slutsatser och rekommendationer 
Stenmurarna längs vägen (väg 19303) in mot Nybble gård sparas så långt som 
möjligt tillsammans med vägrenarna. Stenmuren som utgör gräns mellan skogs- 
och jordbruksmark är mer beskuggad och ger troligen lite sämre livsmiljöer för de 
värmeälskande arterna. 

Beteshagen ligger utanför planområdet och kan bibehållas intakt. Läs mer i bilaga 
2, Naturvärdesinventering. 

Offentlig och kommersiell service 
Vimmerby stadskärna ligger cirka 2 kilometer sydost om planområdet. Där finns 
såväl allmän som kommersiell service och handel. Skolor, förskolor och 
sporthallar finns inom 1,5 kilometers avstånd från området. Övrig service finns 
nära Vimmerby stads centrum på 2–3 km avstånd och är lättillgängliga via gång- 
och cykelvägar eller bil.  

Allmänna kommunikationer  
Vimmerby centralort betjänas av anropsstyrd trafik. Regionaltrafik och länstrafik 
(buss och tåg) utgår från resecentrum cirka 2,3 km från planområdet. 

Gator och trafik  
Modellen nedanför visar hur biltrafiken alstras inom Vimmerby tätort vid 
Kohagen, baserat på resvanor. Trafikalstringen beror sedan på vilket ärende resan 
avser. Ärenden som används är bland annat arbete, handel och fritid. 

Med stöd av Trafikverkets resvaneundersökning från 2012 bedöms bilresorna per 
villa uppgå till 5,5 - 6 fordonsrörelser per vardagsdygn. Med ett antagande om att 
en årsmedeldygnsresa är likvärdig med 0,9 vardagsbilresa, alstrar villor cirka 5 
fordonsrörelser per årsmedeldygn. 

Den trafikutredning som Ramböll upprättade 2013 visar att trafikflödet till 
området är störst på sommaren. ALV och Astrid Lindgrens Näs bidrar till denna 
trafikökning då besöksfrekvensen är som störst sommartid. 

 

 

 

 

 

Diagram visar trafikflöde vid planområdet 2010, 2018 och nollalternativ 2030, Ramböll 
2013. 
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När trafikmätningarna utfördes (år 2010) var medeldygnstrafiken under sommaren 
800 fordon per dygn vid Kohagens cirkulationsplats mot planområdet och 300 
fordon i Kohagens bostadsområde. Jämfört med trafiken på vintertid som 
uppmättes till 800 fordon per dygn vid Kohagens cirkulationsplats mot 
planområdet och 250 fordon i Kohagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration. Trafikflöden som påverkar planområdet uppmätt år 2010 under sommartid 
(vita rutor), vintertid (blåa rutor) och under vår 2018 (gula rutor). Siffrorna anger antal 
fordon/dygn (summerat för båda färdriktningarna). 

Vatten och avlopp  
Planområdet kommer att anslutas till det kommunala vatten- och 
avloppsledningsnätet.  

Befintliga spill-, dricks- och dagvattenledningar finns utbyggda öster om 
planområdet i Kohagsgatan.  

PLANOMRÅDE 
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Söder om planområdet i väg 19303 finns dricksvattenledningar. Från dessa 
ledningar kan en utbyggnad ske till det planerade området.  

Utbyggnaden av nya VA-ledningar kommer huvudsakligen att ske i den planerade 
lokalgatan (Nybble del 2). Höjdsättningen av gatorna och områden för bebyggelse 
måste anpassas till planerade självfallsledningar för spill- och dagvatten. 

Geotekniska förhållanden 
ÅF-Infrastructure AB har på uppdrag av Vimmerby kommun framtagit 
Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik. Geotekniker på ÅF-Infrastructure 
AB har utfört en geoteknisk besiktning och undersökning i små provgropar inom 
aktuellt område.  Syftet med undersökningen har varit att klargöra områdets 
geologiska uppbyggnad, jordens geotekniska egenskaper samt markradon- och 
grundvattenförhållanden i området. 

Jordlager.  
Jorden i området består av siltmorän, samt ett tunt överliggande lager av 
humus/torv. Lokalt kan siltmoränen vara grusig eller något grusig samt innehålla 
mindre block. Moränen har en verifierad mäktighet om minst cirka 3,5–7,5 meter. 
Jorden i området tillhör generellt materialtyp 5A samt tjälfarlighetsklass 4.  

Tjäldjup.  
Medelvärdet för maximalt tjälnedträngningsdjup i tjälfarlig jord, inom områden 
utan snötäcke, bedöms i Vimmerby till cirka 1,5 – 1,6 meter.  

Grundvatten.  

Genomförda korttidsobservationer indikerar en grundvattentryckyta som ligger 
djupare än ca 5 meter under nuvarande markyta.  

Sättningar. 

Jorden i området bedöms inte vara sättningskänslig. Risken för uppkomst av 
lågtidssättningar bedöms som liten. Eventuella sättningar som kan uppstå kommer 
vara elastiska och utvecklas i stort sett momentant vid belastning. 

Stabilitet i området är tillfredsställande under rådande förhållanden.  

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 markytan ska kunna ske 
annat än lokalt. Området bedöms inte bli översvämningsdrabbat vid beräknade 
framtida 100-års flöden. 
 
Förorenad mark 
Det finns inga kända föroreningar inom planområdet.  
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Vattenområden 
Risk för skred eller höga vattenstånd 
Ingen risk för skred och höga vattenstånd på aktuellt område, enligt 
Dagvattenstrategi för Vimmerby kommun (2014) och data från Sveriges 
meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). Planområdet är relativt öppet 
och sluttar mot sydväst, dock upplevs området som flackt. Det finns inga bäckar i 
området. Risken för skred är därför liten. 

Buller 
Enligt den bullerkartläggning som Ramböll utförde för Vimmerby tätort 2013 är 
bullerpåverkan från omgivande vägar störst under sommaren då trafikflödena är 
som störst på grund av ökad besöksfrekvens till ALV och Astrid Lindgrens Näs. 

Enligt bullerkartläggningen utsätts planområdet i dagsläget för måttliga 
trafikbullernivåer från trafiken på Lundgatan och Kohagsgatan med tillåtet 
hastighet 50 km/h. 

På avstånd längre än 12 meter från gatorna är ekvivalentnivån högst 50 dB(A). 
Ljudnivåerna överstiger därmed inte riksdagens fastställda riktvärden för 
trafikbuller (Förordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Planområdets ekvivalenta ljudutbredning från vägtrafik 2 meter ovan mark från 
sommartrafik 2010 
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PLANFÖRSLAGET 
Övergripande mål  
Detaljplaneläggningen skapar lämplig bebyggelseutveckling i områden där det 
råder ett högt bebyggelsetryck. I kommunens FÖP för Vimmerby ska ny 
bostadsbebyggelse möjliggöras genom förtätningar av staden inom gång- och 
cykelavstånd från stadskärnan, med närhet till rekreationsområden, skola och 
idrottsanläggningar.  

Detaljplaneförslag möjliggör ett nytt bostadskvarter i centralt och attraktivt läge. 

Ny bebyggelse 
En av utgångspunkterna i FÖP för Nybbleområdet är att möjliggöra ett varierat 
område med olika upplåtelseformer och tomtstorlekar. Ett stort område med 
småhus har redan byggds längs Kohagsgatans nordöstra, östra och sydöstra delar 
på 1970-talet. Efterfrågan på tomter för småhus och radhus är fortfarande aktuell i 
Vimmerby. Därför försöker kommunen tillmötesgås genom aktuellt planförslag.  

Detaljplanen medger en flexibel utformning där byggnation av antingen par-, rad- 
eller flerbostadshus är möjlig. 

Detaljplanen möjliggör bebyggelse för bostads-, skol- eller vårdändamål med 
högsta nockhöjd på 12 meter. Byggrätten är begränsad till högsta utnyttjandegrad 
i byggnadsarea per fastighetsarea (35 procent) och endast 50 procent av markytan 
får hårdgöras. 

Komplementbyggnader får uppföras i en våning, dock max en meter från 
tomtgräns mot granne, med en högsta nockhöjd på 4,5 meter. För radhus och 
parhus får byggnader sammanbyggas i fastighetsgräns. 

Byggnadskultur och gestaltning 
Nybbleområdet ligger helt skilt från det befintliga bostadskvarteret Kohagen. 
Planen ger relativt stor frihet för ägarna att välja hustyp. Någon enhetlig 
gestaltning av området föreskrivs inte i detaljplan. Det kan därför bli en relativt 
stor variation i området med flera olika hustyper eller kulörer. Dock regleras 
husets höjd, med max nockhöjd och byggnadsarea per fastighetarea i procent och 
hur mycket av markytan får hårdgöras.  

Grönstruktur 
Lek och rekreation 

Inga gemensamma lekplatser eller grillplatser planeras i Nybble del 1. Tomten blir 
ganska stor med plats för lek på egen mark. Dock det ska finnas möjlighet att 
bedriva lek i Nybble del 2, som är en del av Nybbleområdet. I det centrala 
kvarteret planläggs en grönyta som fungerar för både lek och dagvattenhantering. 
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Planområde 

Lekplatsen går lätt att nå via det nät av stigar, gång- och cykelvägar som binder 
ihop Nybbleområdet och Kohagens bostadsområde. 

Jord- och skogsbruk 
Enligt 3 kap. 4 § MB är jordbruk, liksom skogsbruk, av nationell betydelse. 
Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt 
genom att annan mark tas i anspråk. Området är utpekat för bostadsändamål i 
kommunens FÖP varför avvägningen kan anses vara avklarad. 

Vimmerby kommun jobbar aktivt med cirka 15 ”lucktomter” och sju centrala 
bostadskvarter inom befintlig bebyggelse för att kunna tillgodose 
bebyggelsebehovet i Vimmerby. Valt område motiveras med karta och 
beskrivning, se nedan.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Marken ägs av kyrkan. Kommunen har länge förhandlat med kyrkan, men 
lyckas inte förvärva marken.  
2. Marken ägs av kyrkan. Kommunen har länge förhandlat med kyrkan, men 
lyckas inte förvärva marken.  
3. Marken ägs av kyrkan. Kommunen har länge förhandlat med kyrkan, men 
lyckas inte förvärva marken.  
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10 
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4. Området Ulriksdal. Marken ägs av Vimmerby kommun. Finns i dagsläget inget 
kommunalt vatten eller avlopp till området. Ligger många år fram i tiden.  
5. Framtida exploatering, dock kostsam och tidskrävande. Arkeologisk 
förundersökning behövs göras innan detaljplaneläggning.  
6. Marken ägs av Vimmerby kommun. KLART! Nyexploaterad.  
7. Marken ägs av Vimmerby kommun. KLART! Nyexploatering på gång.  
8. Marken ägs av Vimmerby kommun. Ej utredda markförhållanden (osäkert om 
det är byggbart).  
9. Privatägd mark. I dagsläget marken är inte till salu.  
10. Privatägd mark. I dagsläget marken är inte till salu. 
 
För mer ingående information, hänvisas till bilaga 1 - Dispensansökan. 
 
Gator och trafik 
Infarten till området sker via Kohagsgatan i planområdets östra del. Infarten till 
planområdet sker från väg 19303.  
En ny gata planeras i planområdet Nybble del 2 som binder ihop Nybble del 1 och 
del 2. Den nya gatan ansluts till väg 19303 i söder och avslutas med en vändplats i 
norr. Nybble del 1 har möjlighet att ha utfart både mot väg 19303 eller mot den 
nya gatan som ska gå igenom hela planområdet.  
 
I anslutning till planområdet bland annat i Kohagens bostadsområde, finns 
befintliga gång- och cykelvägar som ansluter till centrum, Astrid Lindgrens värld 
(ALV) och Näs. Den nya gång- och cykelvägen ska kopplas till det befintliga 
gång- och cykelnätet (ingår i detaljplan för Nybble del 2). 
Enligt den trafikutredning som Ramböll upprättade 2013 för Vimmerby stad antas 
betydande trafikflödesförändringar mellan situationen år 2010 och år 2030 (se 
diagram på sida 17). Den förväntade trafiktillväxten förändrar trafiken i och kring 
centrum och kommer att påverka framför allt Lundgatan och överflyttning av 
trafik från Prästgårdsgatan (vid Näs) till Lundgatan. Utredningen räknar med 
dubblering av besöksfrekvensen till ALV och Näs och cirka 320 nya bostäder i 
tätorten. Man bedömer även att tillväxten i antal arbetstillfällen kommer att ske i 
samma takt som befolkningstillväxten. 
Inom planområdet möjliggörs utbyggnad av bostäder, vård- och skolbebyggelse. 
Skolbebyggelse exempelvis kan bidra till 244 nya bilrörelser per dygn.2 

I tabellen nedan redovisas scenariot (störst antal bilar) vid utbyggnad av 
planområdet, bland annat ny förskola med 5 avdelningar (100 barn) *. 

En kort sammanfattning av antal fordon i nuläge:  
▪ väg 19303 - 23 bilar/dygn  
▪ Kohagen 1 - 290 bilar/dygn  
▪ Kohagen 2 - 650 bilar/dygn3 
▪ Ny förskola resulterar 244 bilar/dygn4 

                                                           
2 Trafikverket, trafikalstringsverktyg 2018 
3 Trafikmätning, Gatukontoret 2018  
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Diagram visar trafikflöde efter genomförande av detaljplanen. Se även illustration på sida 
17. 

En förtätning av området stämmer överens med Rambölls trafikflödes uträkning, 
bland annat Nollalternativ år 2030 - sommar, och bedöms i sammanhanget inte 
påverka det förväntade trafikflödet nämnvärt då den största trafikökningen 
kommer att alstras av besöksnäringen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Totalflöde Nollalternativ 2030 
sommar, Ramböll 2013 

 
Parkering, in- och utfarter 
Parkering ska lösas inom kvartersmark av fastighetsägare. Infarten till området 
sker via Kohagsgatan i planområdets östra del. Infarten till planområdet sker från 
väg 19303. Väg 19303 ingår i en pågående detaljplaneläggning (Nybble del 2) där 
enskild väg föreslås bli allmän platsmark (kommunal gata). 

I dagsläget är väg 19303 en enskild väg som inte är planlagt. För att säkerställa in- 
och utfart från det nya planområdet kan en bildning av servitut vara aktuell.  

Detta blir aktuellt om detaljplanen för Nybble del 2 överklagas eller detaljplanen 
upphävs. 

                                                                                                                                                                                     
4 Trafikverket, trafikalstringsverktyg 2018  

Antal 
fordon i 
nuläge 

väg 19303 Totalt 
antal 

fordon 

Kohagen 1 Totalt 
antal 

fordon 

Kohagen 2 Totalt 
antal 

fordon 

Ny 
förskola 

23+244* 267 290+244* 534 650+244* 894 
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Namngivning 
Kvarteret inom planområdet föreslås få namnet: Tackan 
 
Väg 19303 som ligger intill planområdets södra del föreslås få namnet: 
Nybblevägen. 
 
Teknisk försörjning 
El 
Öster om planområdet vid Kohagen går Vimmerby Energi och Miljö AB 
(VEMAB) ledningar för fjärrvärme. Scanovas jordkabel/kanalisation går i 
vägområdet 19303. 
 
VEMAB har markförlagda högspänningsledningar i nära anslutning till 
planområdet, bland annat i vägområdet 19303. 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. 
 
Den tillkommande bebyggelsen kan anslutas till fjärrvärme. Avtal tecknas i så fall 
mellan byggherre och VEMAB. 
 
Ledningar 
Befintliga spill- och dricksvattenledningar har kapacitet för planerad byggnation.  
 
Vatten och avlopp 
Planområdet ansluts till kommunalt vatten och avlopp, som byggs ut i området i 
samband med exploateringen. 

Avfall 
Avfallshanteringen sker enligt kommunens avfallsplan. 

Elektroniska kommunikationer 
Det finns möjlighet för alla fastigheter i Vimmerby tätort att ordna 
fiberanslutning. 
 
Närmaste anslutningspunkt för fibernät är belägen vid infarten till planområdet i 
Kohagsgatan.  
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Geotekniska frågor 
Enligt den geotekniska undersökningen består marken inom detaljplaneområdet 
mestadels av siltmorän, samt ett tunt överliggande lager av humus/torv. 
Ny bebyggelse kan grundläggas med platta på/i mark. Grundläggningsnivån bör 
anpassas så att större uppfyllnader inom området undviks. All grundläggning ska 
utformas tjälsäkert. 
All förekommande humus/humushaltig jord och/eller torv inom byggnadslägena 
ska grävas bort. Fyllningsmaterial som ska användas inom byggnadslägena ska 
bestå av kontrollerat material av friktionsjord/sprängsten. 

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (ÅF- Infrastructure AB, 2018) ger 
också tips på lämpliga grundläggningsåtgärder. Dessa följer nedan: 

Grundläggning av byggnader 
Grundläggning av byggnader kan utföras med platta på packad fyllning på/ i 
mark. Plattor rekommenderas utföras som hela bottenplattor med förstyvningar 
vid ytterväggar och bärande innerväggar. 
All förekommande humus/humushaltig jord och/eller torv inom byggnadslägena 
ska grävas bort. Fyllningsmaterial som ska användas inom byggnadslägena ska 
bestå av kontrollerat material av friktionsjord/sprängsten.  
All grundläggning ska utformas tjälsäkert och radonskyddat. 

Grundläggning för hårdgjorda ytor  
Hårdgjorda ytor inom området (exempelvis gata, parkering) rekommenderas få en 
överbyggnad dimensionerad för en undergrund med materialtyp 2/3B och 
tjälfarlighetsklass 1/2 samt för ett maximalt tjälnedträngningsdjup om cirka 1,6 
meter.  

Förekommande humus/humushaltig jord och/eller torv inom läget för de 
hårdgjorda ytorna rekommenderas schaktas bort innan återfyllning och packning 
utförs.  

Överbyggnader rekommenderas avskiljas från naturligt lagrad jord med 
materialskiljande lager.  

Markarbeten och schakter  
Då jorden i området innehåller eller består av silt ska mark- och schaktarbeten ske 
i tjälfri mark.  

Schakter vid mark- och grundläggningsarbeten kan utföras med slänt, dock med 
beaktande av eventuella flytjordsproblem i samband med schakt under 
grundvattenytan eller vid våt väderlek. Släntslutning skall anpassas efter lokala 
jordlagerförhållanden, belastning från eventuella upplag och arbetsfordon med 
mera i närheten av schakten samt efter aktuell väderlek. 
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Grundvatten  
Enligt den geotekniska undersökningen består marken inom detaljplaneområdet 
mestadels av siltmorän. Detta är fördelaktigt ur ett dagvattenperspektiv eftersom 
det innebär att marken har en god genomsläpplighet (ÅF, september 2016). Enligt 
de korttidsobservationer som utfördes vid den geotekniska undersökningen låg 
grundvattennivån på ca 4,5–6 meter under marknivå vid undersökningstillfället 
(ÅF, februari 2018). 

Dagvattenhantering 
Dagvatten ska omhändertas lokalt och/eller fördröjas inom kvarters- och 
tomtmark. 

Förutsättningar för dagvattenhantering 
Söder om planområdet finns en naturyta på ca 0,9 ha avsatt för 
dagvattenhantering. Naturytan ägs av Vimmerby kommun. 

Inom denna yta finns stenmurar som delar upp ytan i mindre delar. Fördröjning 
och rening ska ske i någon form av öppna dagvattenmagasin. Utloppet ska 
utformas så att utgående dagvatten översilas och transporteras på befintlig 
naturmark mot sydväst för markinfiltration och upptag från befintlig vegetation. 

Dagvattenberäkningar 
Dagvattenflöden 
Flödesberäkningarna har utförts med hjälp av en beräkningsmodell som är baserad 
på regnintensitet och andelen hårdgjorda ytor enligt Svenskt Vattens publikation 
P110. En klimatfaktor på 1,25 har lagts till flödena. Ingen hänsyn har tagits till 
trög avledning vid dimensioneringen. 

Den tänkta markanvändningen har använts som utgångspunkt vid bedömningen av 
andelen hårdgjorda ytor. Avrinningskoefficienten för tak är satt till 0,9 och för 
asfalt till 0,8. Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är satt till 
35%. Totalt sett beräknas andelen hårdgjorda ytor uppgå till ca 50 % efter 
exploatering. Detta inkluderar asfalterade ytor exempelvis gator, garageuppfarter. 

Det totala flödet för detaljplaneområdet vid ett 20-årsregn med varaktigheten 10 
min blir ca 1000 l/s. För ett 100-årsregn är motsvarande flöde ca 1700 l/s. 

Inget dagvatten från skogsområdet i norr beräknas belasta detaljplaneområdet. 
Detta antagande baseras på att markens beskaffenhet är likvärdig den inom 
planområdet (före exploatering). Allt dagvatten från skogsområdet antas tas upp 
helt genom infiltration och upptag från växtligheten, även vid större regn. Enligt 
SGU:s jordartskarta och genomsläpplighetskarta är marken homogen inom ett 
större område och består av morän med medelhög genomsläpplighet. 
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Illustration. Dagvattenflöde. 

Erforderlig utjämningsvolym 
För nybyggda dagvattensystem i tätbebyggda områden är dimensioneringskravet 
att de ska klara ett 20-årsregn med en trycklinje i marknivå. VA-huvudmannens 
ansvar sträcker sig upp till markytan. Ovan mark är det kommunens ansvar som 
planläggande myndighet att se till att höjdsättningen medför att befintliga och 
tillkommande byggnader skyddas vid större regn. 

Dagvattenmagasinet är dimensionerat för ett utgående flöde om 10 l/s. Detta 
motsvarar 1,5 l/s∙ha, vilket är ett standardvärde för naturlig avrinning från 
åkermark. Hänsyn är även tagen viss till infiltration i magasinet. Detta förutsätter 
att magasinet utformas utan permanent vattenspegel. Enligt den geotekniska 
undersökningen är infiltrationen i detaljplaneområdet 1∙10-4 - 1∙10-8 m/s. Detta är 
ett mycket brett spann och därför har istället ett standardvärde för infiltration i 
sand använts, vilket är 83 l/s∙ha. 

Skillnaden i volym mellan inflöde och utflöde under den mest kritiska perioden 
utgör den erforderliga fördröjningsvolymen. Intensitet, maxflöde och 
magasinsvolym beräknas för varaktigheter från 10 minuter till 3 dygn. Den 
maximala magasinsvolymen under detta tidsspann väljs sedan som 
dimensionerande. Beräknad erforderlig utjämningsvolym för området blir då ca 
1400 m3 för ett 20-årsregn.5 

Flödesriktningar och 
lågvattenpunkter 
Flödesvägar vid befintlig 
situation visas i skiss åt 
höger. Marken lutar åt 
sydväst och enligt höjddatan 
finns inga lokala lågpunkter 
inom området. Efter 
exploatering skapas inga nya 
lokala lågpunkter, förutom 
vid en punkt längs 
Nybblevägen. Där anläggs 
en trumma under vägen som 
ansluts till den västra 
dagvattendammen. 
Djupet på den större (västra) 
dammens botten varierar i 
spannet 0,9–1,3 meter 
jämfört med dammens 
släntkrön. Dammen ges en 
flack släntlutning på 1:4, för 
att passa bättre in i 
landskapet och för att 

                                                           
5 Dagvattenutredning, SWECO 2018  
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underlätta skötsel av slänterna.  

Dammen ansluter i öster ett bredare dike. Djupet på diket varierar i spannet 1,0–
2,3 meter.  

Sammanfattning 
Förutsättningarna för att få till en hållbar dagvattenhantering inom 
detaljplaneområdet är generellt sett goda. De geotekniska förutsättningarna är 
fördelaktiga och det finns gott om plats avsatt för dagvattenhantering. Beräknad 
erforderlig utjämningsvolym (1400 m3) bedöms få plats som ett öppet 
dagvattenmagasin inom avsatt naturyta (söder om planområdet). Eventuellt räcker 
det att utnyttja den ena halvan av ytan. Dock är det viktigt att ta hänsyn till de 
befintliga markhöjderna inom naturytan, som varierar med cirka 2,5 meter i den 
västra delen och cirka 4 meter i den östra. Marken behöver modelleras om för att 
få till en vall med slänter i sydost som skapar en fördjupning mot den befintliga 
högre belägna marken i nordost. För att dagvattenmagasinet ska smälta in i det 
sluttande landskapet rekommenderas att det görs grunt, för att undvika höga 
vallar.6  

Det är existerande lågvattenpunkter som har används vid modellering av 
dagvattenmagasiner. 

Nya lågvattenpunkter och dagvattenflödet har skapats efter områdets geografiska 
utformning. I dagsläget sluttar området mot nordsydlig riktning, därigenom har 
lågpunkter angetts/skapats för att få ett naturligt dagvattenflöde mot den lägsta 
punkten i området, bl.a. där dagvattendammar planeras. 

För att säkerställa att stenmurar inte skadas och dagvattendammarna smälter in i 
det sluttande landskapet införs bestämmelse om djupet på dammarna.   

Vattenområden 
En större yta för omhändertagande av dagvatten planeras i den södra delen av 
planområdet (ingår i detaljplanen för Nybble del 2). Därutöver föreslås några 
exempel på åtgärder som skulle kunna vara tänkbara att tillämpa på aktuellt 
planområde: 

▪ Samtliga byggnader, såsom carport eller garage som uppförs inom 
planområdet kan förses med ”gröna tak” till exempel, sedumtak vilka 
fördröjer och tar upp regnvatten.  

▪ Planera för att avleda så mycket dagvatten som möjligt för infiltration på 
gräsytor vilket ger både fördröjning och rening av dagvattnet. Förse till 
exempel stuprör på byggnader med stuprörskastare och se till att marken 
lutar från husgrunderna mot grönytor där naturlig infiltration kan utnyttjas. 

▪ På gångvägar och körytor inom planområdet kan man jobba med 
genomsläppliga beläggningar till exempel porös asfalt, singel, naturgrus 

                                                           
6 Förprojektering för Nybble infrastruktur, SWECO 2018  
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eller hålsten av betong vilket bidrar med en utjämning av flöden, reduktion 
av flödeshastigheter och rening av dagvattnet.  
 

Hälsa och säkerhet 
Radon 
Ny bostadsbebyggelse ska alltid uppföras radonsäkert. En radonutredning 
(markradonhalt och gammastrålning) utfördes 2017 av Radontjänst i Östergötland 
för ÅF-Infrastructure AB. Utredningen Markteknisk undersökningsrapport/ 

geoteknik för del av Vimmerby 3:3, Nybbleområdet anger ett mätresultat för 
aktuellt område. Genomförda korttidsmätningar indikerar en markradonhalt på 16-
25 kBq/m3 jordluft samt en gammastrålningsnivå inom området som är lägre än 
0,15 µSv/h. För ”normalriskområde” gäller att radonhalterna ska ligga mellan 10 
och 50 kBq/m3. Utifrån dessa mätvärden klassas marken i området som 
normalradonmark. 

Vid nybyggnationer inom planområdet bör därmed ett radonskyddat byggande ske 
i enlighet med Boverkets rekommendationer. Dessa kan innefatta att säkerställa en 
god cirkulation i krypgrunden och att bottenplattan i grunden är tät. 

Radonskyddet beaktas och kontrolleras vid bygglovsgivningen. 

Störningar 
Planförslagets användningssätt bedöms inte vara störande för omgivningen. 

Buller 
Området kommer knappt att påverkas av trafikbuller från Kohagsgatan och väg 
19303. Bullermätningar visar att vare sig planområdet eller omkringliggande 
bostadsområden inte påverkas av ljudnivåer, högre än lagstadgade, från trafiken 
varken i dagsläget eller i framtiden (år 2030). På större avstånd från vägmitt, 
bland annat ekvivalent ljudnivå 2 meter ovan mark (2013), än cirka 12 meter är 
ekvivalentnivån som högst 50 dB(A) år 2030. Ljudnivåerna överstiger därmed 
inte riksdagens fastställda riktvärden för trafikbuller (Förordning 2015:216 om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader). 

Ett brett naturområde på cirka 37 meter planeras mellan bostäderna i Nybble del 2 
och Kohagsgatan. 

Den dimensionerande årstiden är under sommaren då turisttrafiken bidrar till ökad 
bilmängd vid Kohagens cirkulationsplats. 

Tillåten hastighet i centrum är 50 km/h, men kommer att sänkas till 40 km/h under 
2019. Detta beslutade kommunfullmäktige 2015-11-23 genom att anta 
hastighetsplanen ”Rätt fart i staden”. 
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Vid möjlig utbyggnad av skollokaler i planområdet, förespråkas den ekvivalenta 
ljudnivån inte större än 55 dB(A) (Trafikbuller i bostadsplanering 2007:23). 
Kommunen bedömer med hänsyn till den måttliga trafiken på väg 19303, att 
kraven om 55 dB(A) går att ordna inom kvartersmark för skoländamål. 

Om trafiken skulle bli större än beräknat, till exempel fördubblas, blir det enligt 
gjorda studier i stort sett inte någon skillnad för den maximala ljudnivån. Som den 
som är dimensionerade, eftersom den ger utslag för till exempel tung lastbil. Den 
ekvivalenta ljudnivån (”medelbullret”) skulle öka något.7 

Resultatet av bullerkarteringsstudierna visar att bullerstörningar inte är något 
problem för att skapa en god boendemiljö vid ett genomförande av detaljplanen. 
Några särskilda byggtekniska lösningar krävs inte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planområdets ekvivalenta ljudutbredning från vägtrafik 2 meter ovan mark från 
sommartrafik 2030 
 
Elektromagnetisk strålning 

Öster om planområdet har E.ON Elnät en 130 kV regionnätsluftledning 
(kraftledning), Vimmerby – Frödinge T, VBY-FÖET. 

Kraftledningarna enligt ovan omfattas av Elsäkerhetsverkets 
starkströmsföreskrifter, ELSÄK-FS 2008:1, samt ELSÄK-FS 2010:1. 
Starkströmsföreskrifterna reglerar bland annat höjd över trafikled, avstånd från 
ledning till byggnad, brännbart upplag med mera. För att kunna bibehålla 
ledningarna måste ovannämnda föreskrifter följas. Det får inte göras avkall på el, 
person eller driftssäkerhet. 

                                                           
7 Bullerkartläggning Vimmerby tätort, Ramböll 2013  
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Luftledningen kräver ett 40 meter brett ”l-område” med luftledningen i mitten. 
Inom ledningsområdet får man inte bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som 
hindrar bibehållande av elektriska ledningar, inte heller finnas vegetation, 
flaggstänger eller dylikt som genom sin höjd kan utgöra fara för ledningen. 

I plankartan, för Nybble del 2, ”l-området” är avståndet från E.ON Elnäts 
luftledning till närmaste tomtgräns cirka 25 meter och kommer inte att orsaka 
problem med elektromagnetisk strålning. Exempelvis, en trefaskraftledning på 
130 kV på 25 meters avstånd ger 0,3 μT (mikrotesla), vilket motsvarar 
användning av dammsugare i hushåll på cirka 1 meter avstånd (0,1-0,5 μT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnetfältsberäkning för Nybbleområdet, E.ON Elnät Sverige AB 2016 

Om magnetfält 
Elektromagnetiska fält alstras överallt där det finns elektrisk ström och finns bland 
annat nära kraftledningar och kring elektriska ledningar och installationer i 
byggnader. De magnetiska fälten kan till skillnad från de elektriska inte skärmas 
av, utan passerar igenom byggnader. 

Magnetfältets styrka beror på avståndet från installationen eller apparaten. I 
Sverige finns inga gränsvärden för magnetfält. Strålskyddsinstitutet håller på att 
utarbeta allmänna råd. 

Enligt E.ON Elnät Sverige AB rapport (magnetfältsberäkning av 130 kV VBY-
FÖET ledning i Vimmerby vid Nybbleområdet, 2016) har en stolphöjning 
föreslagits.  Genom att bygga om stolpe BL2 möjliggörs området för 
detaljplanering, dessutom uppfylls höjdkraven enligt Starkströmsföre-skrifterna 
(ELSÄK-FS 2010:1). 
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Biotopskydd, dispens 
Inom planområdet finns ett antal objekt som har biotopskydd enligt 7 kap. MB 
och förordning (1998:1 252) om områdesskydd enligt MB 5§ bilaga 1. En del av 
de skyddade biotoperna berörs av den föreslagna exploateringen. Länsstyrelsen 
beslutade 2019-02-12 om dispens från biotopskyddsbestämmelserna. Beslutet 
innebär att de skyddade biotoperna får tas bort. Enligt de generella villkor som 
anges i beslutet, ska samtliga kompensationsåtgärder som anges i dispensansökan 
genomföras. 

Flytt av stenmurar  

Som kompensation för att stenmurarna tas bort planeras följande åtgärder inom 
planområdet Nybble del 1. 

Likvärdiga biotoper som kan säkerställa motsvarande naturvärden och funktioner 
återskapas inom planområdets södra del. En del av stenmur längs väg 19303 
flyttas och återuppbyggs på nytt i den sydvästra delen av planområdet. Planerade 
kompensationsåtgärder bedöms vara i en storleksordning som väl motsvarar den 
naturskada som uppstår genom detaljplanens påverkan på skyddade biotoper, läs 
bilaga 1 Dispensansökan. 

Stenmurar i jordbrukslandskap 

Inom planområdet finns stenmurar mellan betesmarken och väg 19303 samt 
mellan betes- och skogsmarken. För att möjliggöra sammanhängande ytor för nya 
bostäder behöver områdena med stenmurar tas i anspråk. Som kompensation för 
att stenmurarna tas bort planeras följande åtgärder: 
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▪ Stenmurar återuppbyggs med motsvarande längd och yta som befintliga 
stenmurar. Stenmurarna anläggs i anslutning till betesmark och i solbelysta 
lägen. 

▪ Borttagna stenar ska läggas så att de sidor som nu ligger utåt även ligger 
utåt i de nya stenmurarna så att moss- och lavfloran så länge som möjligt 
bevaras. Det biologiska värdet i stenmurarna har som habitat anses därför 
kunna bibehållas. 

▪ Vid dagvatteninfiltrationen bör förslagsvis befintliga och nyuppbyggda 
stenmurar i området kunna utnyttjas för återföringen av dagvatten till 
grundvatten. På detta sätt skapas förutsättningar för ett lokalt 
omhändertagande av allt dagvatten vilket innebär att befintliga 
dagvattenledningar i Kohagsgatan inte skall belastas med ytterligare avlett 
dagvatten. Den föreslagna dagvattenhanteringen skulle samtidigt innebära 
att recipienten Stångån inte heller behöver ta emot ytterligare dagvatten 
från det nya exploateringsområdet. 

Kompensationsåtgärderna säkerställs bland annat genom planbestämmelse på 
kvartersmark stenmur (stenmur ska anläggas). Stenmurar föreslås 
anläggas/modelleras på ett sådant sätt att den biologiska mångfalden gynnas. 
Föreslagen bredd på stenmurarna ligger mellan 1–1,5 meter.  

Lämpliga placeringar av stenmurar redovisas på illustrationskartan nedanför. 

Området efter exploatering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Illustrationskarta från dispensansökan. 

PLANOMRÅDE 
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PLANENS KONSEKVENSER 

Sammanfattning 
Planförslaget innebär att delar av betes- och skogsmark försvinner och bebyggs. 
Detta påverkar landskapsbilden, sett från både Kohagsgatan och väg 19303.  

Detaljplanen föreslår tre möjliga byggnadsformer, bland annat bebyggelse för 
bostads-, vård- eller skoländamål. Det som föreslås är relativt stor tomt med 
möjlighet att bygga upp till tre våningar. Utan att bli ett alltför dominerande inslag 
i landsbygdsmiljön i stort, kan planförslaget ge ett tillskott till landskapsbilden. 

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 anslutning till planområdet som möjliggör en god förbindelse 
med staden. Men med exploateringen ökar samtidigt underlaget till kollektivtrafik, 
till skolor och till annan service på närmre håll, vilket i sig är gynnsamt.  

En del av stenmurar kommer att bevaras på kvartersmark. Dock vissa delar inom 
kvartersmark kommer att tas bort till förmån för stadens utveckling. 

Sammanfattad behovsbedömning 
En behovsbedömning har upprättats och ingår i planhandlingarna. Där framgår att 
genomförandet av detaljplanen inte antas medföra någon betydande 
miljöpåverkan (EU-direktiv 2001/42 EG), 6 kap miljöbalken. Miljöbedömning 
med miljökonsekvensbeskrivning behöver 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 
Enligt PBL (2010:900) 5 kap. och miljöbalken 6 kap. ska en behovsbedömning 
utgöra underlag för beslut om detaljplanen kan tänkas medföra betydande 
miljöpåverkan. Om så är fallet ska en miljöbedömning göras genom att en 
miljökonsekvens-beskrivning (MKB) upprättas i enlighet med PBL och MB.  

Bedömning av miljöpåverkan 
Planförslaget bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 
En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 
11, 12 § bedöms därför inte behöva genomföras. 
Kommunen har i dagsläget bedömt att planen inte innebär betydande 
miljöpåverkan och motiverar det på följande sätt:  

▪ Planen möjliggör att en förtätning sker inom Vimmerbys tätort. 
▪ Planområdet är inte detaljplanelagt sedan tidigare. 
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▪ Genomförandet bedöms inte innebära några risker för människors hälsa. 
Enligt 6 kap 11 § miljöbalken ska de planer som medför en betydande 
miljöpåverkan miljöbedömas, och behovet att upprätta en 
miljökonsekvens-beskrivning enligt kriterierna i MKB-förordningen är 
gjord. Planförslaget bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan 
varför behov att upprätta miljökonsekvensbeskrivning inte föreligger. 

▪ Miljökvalitetsnormerna riskerar inte att överskridas. 
▪ Planen har inte betydelse för andra planers- eller programs miljöpåverkan.  
▪ Planen bedöms sammantaget ge ringa miljöpåverkan. 

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 MB. 

Konsekvenser för miljökvalitetsnormer (MKN) 
I en detaljplan ska det framgå att gällande miljökvalitetsnormer har iakttagits och 
att planen inte medverkar till att dessa överträds. Det finns idag 
miljökvalitetsnormer för luft, buller och vattenkvalitet. 

De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte medverka till att 
miljökvalitetsnormerna överskrids, 5 kap miljöbalken. 

Miljökvalitetsnormer för luft 
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och 
miljön. Gällande miljökvalitetsnormer (MKN) enligt svensk författningssamling 
(SFS 2001:527) för luft, med gränsvärden för kväveoxid, kvävedioxid, 
svaveldioxid, kolmonoxid, bly, partiklar (PM10) i utomhusluft, bensen och ozon, 
bedöms inte överskridas på grund av planförslaget.  

Konsekvenserna av detaljplanens genomförande kommer att ha en marginell 
påverkan på MKN för luft, då planområdet ligger cirka 170 meter väster om 
Kohagsgatan. Nuvarande riktlinjer gällande luftkvalitet i kommunen förväntas 
inte överstigas under en överskådlig framtid, enligt Trafikanalys Vimmerby och 
Bullerkartläggning Vimmerby tätort (Ramböll 2013). 

Området kommer att trafikmatas från befintliga vägar bland annat från väg 19303 
och området lämpar sig för bostäder, med möjlighet att bygga vårdboende eller 
skola. 
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Vid full utbyggnad av planområdet exempelvis kan en förskola med fem 
avdelningar på 100 barn inrymmas. Trafikmätning gjord mars 2018 visar 164 
fordon per vecka som passerar väg 19303, bland annat 23 fordon per dygn.  

Ny förskola kan resultera 244 fordon per dygn8, vilket innebär en trafikökning upp 
till 267 fordon per dygn på väg 19303. 

Vid utbyggnad av bostäder eller vård blir trafikmängd något mindre, detta då 
resemönstret från och till bostad eller arbetet skiljer sig från att lämna och hämta 
exempelvis 100 förskolebarn. 
 
Området kommer att trafikmatas från befintliga vägar och området lämpar sig för 
bostäder, med möjlighet att bygga vårdboende eller skola. 

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 dB(A). 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 Kohagsgatan enligt den bullerkartläggning som utförts av 
Ramböll för Vimmerby tätort. Huvudanledningen är de föreslagna förändringarna 
av hastighetsgränserna på tätortens vägnät och omflyttning av trafiken till 
huvudleden Lundgatan. Därmed antas Lundgatans bullernivåer öka. Den 
föreslagna tomten och det befintliga bostadsområdet Kohagen är dock placerat 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. 

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. 

                                                           
8 Trafikverket, trafikalstringsverktyg 2018 
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Miljökvalitetsnormer (MKN) för samtliga yt- och grundvattenförekomster 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. Åtgärder 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 på egen tomtmark eller 
fördröjas/infiltreras i de planerade dagvattendammarna söder om planområdet.  

Då kapaciteten på det befintliga ledningsnätet i Kohagsgatan 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.  

Kommunen bedömer att det inte blir någon ökning av dagvattenpåverkan på 
ytvattenförekomsten Stångån.  

Detaljplanen i sig bedöms inte påverka MKN för vatten negativt. 

Dagvatten 
Plats för omhändertagande av dagvattnet finns i den södra delen av planområdet, 
vid infarten till området, vid väg 19303.  Dagvatten ska tas om hand lokalt och 
infiltreras på tomtmark. Dagvattnet från gatumark förs via ledningar till en 
fördröjningsdamm intill planområdets södra del.  

Yta för fördröjningsdammen har utvidgats maximalt från planområdets sydöstra- 
till sydvästra del och markhöjd ska fastställas för gatan som ligger precis vid 
planområdet. Vid skyfall motsvarande 10-årsregn eller mer kan 
översvämningsdammen översvämmas med upp till en decimeter vatten. Vid 
mindre skyfall översvämmas den inte.   

Planförslaget bedöms sammantaget inte medföra någon negativ påverkan för 
MKN och inga nationella, regionala eller lokala miljömål åsidosätts. Detaljplanen 
bedöms därmed inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i 
miljöbalkens 6 kap 11§, med beaktande av förordningen 1998:808. Planförslaget 
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bedöms inte heller leda till några negativa effekter på människors hälsa och 
säkerhet. En miljöbedömning enligt miljöbalken bedöms därmed inte behövas 
upprättas.  

Behovsbedömningen i sin helhet finns som bilaga till planhandlingarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration visar planområdet (rött linje) och dagvattendammarna söder om området. 

Stads- och landskapsbild 
Planförslaget innebär att en del av naturmarken (skog, betesmark) försvinner och 
bebyggs. Områdets karaktär kommer att förändras genom bortschaktning/flytt av 
stenmur som ligger i planområdets norra del, samt genom avverkning av skogen. 
Detta påverkar landskapsbilden, sett från både Kohagsgatan och väg 19303. 
Detaljplanen möjliggör relativt stor bostadstomt/-er i centrumnära läge. Utan att 
bli ett alltför dominerande inslag i stadsmiljön i stort, kan planförslaget ge ett 
tillskott till stadsbilden. Landskapsbilden bedöms därför inte påverkas negativt. 
 
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, till skolor och till annan service på närmre håll, vilket i sig är 
gynnsamt. 

 

dagvattendamm 

vägtrumma 

dagvattendamm 

PLANOMRÅDE 
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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 eller vid redan exploaterade områden kan den befintliga 
infrastrukturen och servicen utnyttjas. 

Sociala konsekvenser 
Ändrad markanvändning möjliggör för en utökning av boende i Vimmerby 
kommun, vilket gynnar ökning av invånarantalet. En tät stad har en hög 
tillgänglighet som leder till ökade sociala och ekonomiska interaktioner. 

Barnkonsekvenser 
Planförslaget medverkar inte till några negativa konsekvenser ur barnperspektiv. 

Hälsa och säkerhet 
Det är miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning, utifrån idag kända fakta, att 
ett genomförande av detaljplanen inte på något sätt åsidosätter gällande 
rekommendationer eller uppsatta mål för närboende eller besökares hälsa och 
säkerhet på såväl kort som lång sikt. 

Jämställdhet och trygghet 
Planförslaget medverkar inte till några negativa konsekvenser ur 
jämställdhetsperspektiv.  

Området ligger i anslutning till ett bebyggt område bland annat Kohagen. Ingen 
kollektivtrafik finns idag ordnad.  

För en ökad säkerhet och trygghet bör god belysning ordnas.  

Tillgänglighet 
Bostadstomten/-er 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. 
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Fastighetskonsekvenser 
Skogs- och naturmark kommer att övergå till kvartersmark för bostäder, skola 
eller vård. 

VIMMERBY 3:3 
Från Vimmerby 3:3 avstyckas mark till bostadsfastighet/-er. Den nya fastigheten/-
er får ett nytt kvartersnamn, förslagsvis Tackan. 

 

Avstyckning 
TACKAN (ny fastighet/-er) 
Cirka 8500 m2 avstyckas från Vimmerby 3:3 till ny bostadsfastighet/-er.  
Utfart kan ske till befintlig väg (väg 19303), ligger söder om planområdet.  
Utfart kan ske även till den nya lokalgatan vid utbyggnad av Nybble del 2 (gatan 
planeras vid områdets norra del).  
Adressen föreslås bli Nybblevägen. 

MKB, sammanfattning 
Planförslaget bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte göras. 

En exploatering av planområdet bedöms inte ha någon större påverkan på 
närliggande fornlämningar eller de orter som nämns i Länsstyrelsens 
bevarandeprogram för odlingslandskapet. En exploatering kommer dock att 
innebära att några biotopskyddsobjekt kommer att tas bort. Dispens krävs för 
borttagning. 

Miljöbedömning 

Buller 
Exploatering av området enligt detaljplanen bedöms inte medföra ökat buller 
(tillåten hastighet sänks från 50 km/h till 40 km/h under år 2019) i förhållande till 
de nivåer som prognoserats för området som helhet i samband med detaljplanering 
av Nybbleområdet (del 1 och del 2) vid Kohagen. 

Störningar 
Planförslagets användningssätt bedöms inte vara störande för omgivningen. 
Naturvårdsverkets riktlinjer för buller får inte överskridas. 

Trafik 
Exploatering av området enligt detaljplanen bedöms inte medföra ökade 
trafikmängder i förhållande till de nivåer som prognoserats för området som 
helhet i samband med detaljplanering av Nybbleområdet (del 1 och del 2) vid 
Kohagen.  
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Miljökvalitetsnormer 

Utomhusluft 
Genomförandet av planen bedöms inte medföra en negativ inverkan på gällande 
miljökvalitetsnormer för utomhusluft, avseende halterna för kvävedioxid, 
svaveldioxid och blypartiklar.  

Vattenförekomster 
Genomförandet av planen bedöms inte medföra en negativ inverkan på gällande 
miljökvalitetsnormer för vattenförekomster, avseende god kemisk och ekologisk 
status för ytvatten samt grundvattnets kemiska och kvantitativa status. 
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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.  

Tidplan för genomförande 
Planen hanteras med standardförfarande enligt 5 kap. PBL. Antagande av 
detaljplanen beräknas ske av kommunfullmäktige. Nedan redovisas en preliminär 
tidplan för den process planen genomgår: 

Beslut om planuppdrag   2016-05-18 
Beslut om samråd MBN   2016 september 
Kungörelse    2016-10-01 
Samråd    2016 okt (3 veckor) 
Underrättelse 
Beslut om granskning MBN   2018 september 
Granskning    2018 sept/okt (3 veckor) 
Granskningsutlåtande 
Beslut om antagande MBN   2019 april 
Antagande    2019 april/maj 
Laga kraft    2019 sommar 
 
Tidsplanen är preliminär och kan förändras under planarbetets gång. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 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 initierar fastighetsbildning inom planområdet. Vimmerby 
kommun ansvarar för att bygga ut huvudgata, lokalgata inklusive gång- och 
cykelvägar. VEMAB upprättar anslutningspunkter för vatten, avlopp och 
dagvatten. 

Utbyggnad inom kvartersmark utförs och bekostas av kommande byggherrar. 
Byggherrarna ska samråda med kommunen om mark- och golvhöjder för att 
säkerställa dagvattenhanteringen i området.  
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Avtal 
Inget särskilt markanvisnings- eller exploateringsavtal avses upprättas. 

Fastighetsfrågor 
Fastighetsägare 
Planområdet ägs idag av kommunen. Området som planläggs för bostäder, vård- 
och skoländamål kommer att säljas när detaljplanen vunnit laga kraft och ny 
fastighet/-er, totalt cirka 0,85 ha kan bildas. Nuvarande fastighetsägare och 
rättighetshavare framgår av den fastighetsförteckning som tillhör detaljplanen 
(finns på miljö- och byggnadsförvaltningen). 

Fastighetsbildning 
Planförslaget medger att cirka 0,85 ha av nuvarande betes- och skogsmark ändras 
till bostadsområde, vård eller skolverksamhet (kvartersmark). Detaljplanen gör det 
möjligt att bilda ny/-a fastigheter för aktuellt planområde. 

Ledningsrätt 
Öster om planområdet finns en E.ON:s starkströms ledningsrätt, 0884–1278.1; 
luftburen kraftledning. 

Servitut 
Tre officialservitut för väg finns inom planområdet, 08-VYJ-273.2, 0884–172.3 
och 0884–429.2. 

Utfart från planområdet möjligtvis ska ske på befintlig väg 19303. Då vägen utgör 
en enskild väg som inte är planlagd varken som kommunal gata eller gata med 
enskilt huvudmannaskap behöver rätten till utfart lösas genom servitut. 

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. 

Kvartersmark 
Inom avstyckad fastighet/-er bekostar respektive fastighetsägare uppförande och 
fortsatt underhåll av byggnader och markanläggningar. 

Inom avstyckad fastighet/-er bekostar respektive fastighetsägare utbyggnad av 
VA-ledningar från en anvisad anslutningspunkt av VA-huvudman; VEMAB. VA-
avgifter tas ut enligt gällande taxa. 
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Tekniska utredningar 

Utredningar som ligger till grund för utformning och ställningstaganden: 
▪ Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik, del av Vimmerby 3:3, 

Nybbleområdet, Vimmerby, ÅF-Infrastructure AB, 2016 (Nybble del 1) 
▪ Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik, Nybble, del av Vimmerby 

3:3, Vimmerby, ÅF-Infrastructure AB, 2018 (Nybble del 1 och del 2)  
▪ Del av Vimmerby 3:3, fossil åker, stensättning och boplats. Arkeologisk 

utredning 2017, Arkeologisk rapport 2017, Kalmar läns museum, mars 
och april 2017. 

▪ Vimmerby 3:3, fossil åkermark, stensättningar och boplatslämningar. 
Arkeologisk förundersökning 2017, Arkeologisk rapport 2017:16, 
Kalmar läns museum, sensommar och höst 2017. 

▪ Dagvattenutredning förprojektering, SWECO, 2018 
▪ Förprojektering för Nybble infrastruktur, SWECO 2018  
▪ Trafikmätning (Kohagsgatan/väg 19303 (Nybblevägen)), Gatukontoret, 

2018 
▪ Trafikanalys Vimmerby, Ramböll 2013-08-20 
▪ Bullerkartläggning Vimmerby tätort, Ramböll 2013-08-22 
▪ Hastighetsplan - Rätt fart i staden, Ramböll 2014-12-08 
▪ Magnetfältsberäkning - rapport, Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun, 

E.ON Elnät Sverige AB 2016 
▪ Naturvärdesinventering, kommunekolog Björn Holm, 2018-07-20 

 

Medverkande tjänstemän 
Planhandlingarna har upprättats av planhandläggare/planarkitekt Nora Razma, 
stadsarkitekt Sara Dolk och mätningsingenjör Sten Ellingsworth i samarbete med 
tjänstemän på Vimmerby kommun.  



 
 Sammanträdesprotokoll  1(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-04-10 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

 

 
Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 Nybble del 2, 
Vimmerby kommun. Antagande 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna detaljplan för del av 
Vimmerby 3:3 Nybble del 2, 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 aktuellt område i Vimmerby tätort.  
 
Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i området 
med möjlighet att bygga vårdboende eller skola. Kommunen är i stort 
behov av planlagd byggbar mark för bostäder. 
 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanen har varit på samråd och granskning under hösten 2016 och 
2018. Yttranden från 25 olika instanser och sakägare kom in under 
samråds- och granskningstiden. 
 
Sammanfattningsvis har följande justeringar gjorts efter granskningen. 
Plankartan har kompletterats med en ny egenskapsbestämmelse för 
kvarters- och allmän platsmark: 
- n3 – stenmur ska bevaras; detta eftersom befintliga stenmurar ska flyttas 
- stenmur – stenmur ska anläggas 
- damm – djupet på dammens botten; gäller dagvattenhantering 
- skydd - skyddsavstånd mellan dagvattendamm och stenmur för 

underhåll och drift 
Därigenom har felaktiga u-områden tagits bort från plankartan. 
 
Planbeskrivningens dagvattenavsnitt för MKN har förtydligats med en 
karta över vattnets väg som visar dess fördröjning, rening och luftning för 
att inte påverka recipienten. Planbeskrivningen har även kompletterats med 
beslut om dispens från biotopskyddsbestämmelserna. Därutöver har mindre 
textjusteringar skett enligt de rådgivande synpunkter som kommit in. 

MBN § 56/2019 Dnr MBN 2017-2019  



 
 Sammanträdesprotokoll  2(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-04-10 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
Detaljplanen bedöms vara klar för att antas i enlighet med gransknings-
utlåtandet. 
 
Beslutsunderlag 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Granskningsutlåtande 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
 
 



 

   
  
 
 

 

Granskningsutlåtande 
Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 
 
”Nybble” del 2, 
Vimmerby kommun, Kalmar län 

MOB 2016–221 
MBN 2017–2019 
Antagandehandling 
2019-04-02 



 
 

Granskningsutlåtande 2 (43) 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MOB 2016–221 
MBN 2017–2019 
Antagandehandling 

2019-04-02 

 
 

Förfarande  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2016-05-18 (MBN § 81/2016) om att upprätta 
en detaljplan för bostadsområdet. Vid uppdraget hade detaljplanen arbetsnamnet 
”Nybbleområdet”, men har under planprocessen delats upp i två detaljplaner; Nybble 
del 1 och del 2.  

Planen hanterades initialt med ett utökat planförfarande enligt 5 kap plan och bygglagen 
(PBL), eftersom planförslaget ansågs vara av allmänt intresse då naturmark övergår till 
kvarters- och allmän platsmark vid plangenomförandet. 

Handlingar har skickats till sakägare enligt fastighetsförteckning, länsstyrelsen, 
Lantmäteriet, kommunala organ och berörda organisationer. Planhandlingarna har även 
varit utställda i receptionen på Vimmerby stadshus (Stångågatan 28) under hela 
samrådstiden. 

Plansamrådet pågick under tre veckor hösten 2016. Samrådstiden för utökat förfarande 
är reglerad i PBL till minst tre veckor. 

Planhandlingarna justerades och kompletterades utifrån de samrådsyttranden som 
kommit in och ställdes sedan ut för granskning under tre veckor hösten 2018. 
Planförfarandet övergick till standardförfarande eftersom det i samrådet visade sig att 
ett sådant kan tillämpas fortsättningsvis då yttranden endast kom in från samrådskretsen. 
Granskningstiden för ett standardförfarande ska vara minst två veckor. 

Eftersom detaljplanen har hanterats med ett standardförfarande redovisas synpunkter 
från både samråd och granskning i granskningsutlåtandet. 

Ändringarna bedöms inte påverka miljön eller sakägare negativt. De bedöms heller inte 
vara av betydande intresse för allmänheten. 

 

Samråd  

Miljö – och byggnadsnämnden beslutade om samråd 2016-09-21 
(MBN § 151/2016). Samråd har genomförts enligt plan- och 
bygglagen 5 kap 11, 12 §§. 
Kungörelse infördes i Vimmerby tidning den 1 oktober 2016. 
Samrådstiden var 3 – 24 oktober 2016 (tre veckor). 
Samrådshandlingar: 

▪ Plankarta med bestämmelser, 2016-09-27 
▪ Plan- och genomförandebeskrivning, 2016-09-30 
▪ Behovsbedömning, 2016-09-30 

 
Yttranden från 14 instanser och sakägare inkom under samrådstiden, 
varav en utan erinran. 
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MYNDIGHETER: 
Trafikverket     2016-09-30 
Lantmäteriet     2016-10-12 
Länsstyrelsen    2016-10-27 
 
KOMMUNALA ORGAN: 
Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB)  2016-10-20 
 
SAKÄGARE: 
Ann, Bengt Hansson    2016-10-18  
Gemensamt yttrande (boende i Kohagen)  2016-10-19  
Nybble 1:5     2016-10-19 
Gemensamt yttrande (Nybble gård, Västra och Östra Nybbletorpet) 2016-10-20 
Daniel, Malin Lindström    2016-10-23 
Karin Nilsson    2016-10-23 
Gemensamt yttrande (genom Daniel Lindström)  2016-10-24  
Sissi Lindström    2016-10-24 
Börge Andersson (Välten 4)   2016-10-24 
 
ÖVRIGA:  
E.ON Elnät Sverige AB    2016-10-24 
 
Granskning  
Miljö – och byggnadsnämnden beslutade om granskning 2018-09-19 (MBN § 
121/2018). Granskning har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 kap 18§. 
Granskningstiden var 31 augusti – 23 september (tre veckor) 2018. 
Granskningshandlingar: 

▪ Plankarta med bestämmelser, 2018-08-30 
▪ Plan- och genomförandebeskrivning, 2018-08-30 
▪ Behovsbedömning, 2018-08-30 

 
Yttranden från 11 instanser och sakägare kom in under granskningstiden, varav fem 
utan erinran. 

MYNDIGHETER: 
Länsstyrelsen 2018-10-02 
Lantmäteriet 2018-10-05 

KOMMUNALA ORGAN: 
Räddningstjänsten 2018-09-07 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-20 
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Samhällsbyggnadsavdelningen 2018-09-20 
Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB)            2018-09-21 
 
SAKÄGARE: 
Spridaren 1 (gemensamt yttrande)             2018-09-21 
Börge Andersson              2018-09-21 
Gemensamt yttrande (Nybble gård, Västra och Östra Nybbletorpet)           2018-09-24 
 
ÖVRIGA: 
TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) 2018-09-19 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) 2018-10-15 
 
 
I enlighet med de granskningsyttranden som kommit in har bestämmelser för att 
garantera flytt eller bevarande av stenmurar, skyddsavstånd mellan stenmurar och 
dammar för underhåll och drift, samt dagvattenhantering förts in på plankartan och 
beskrivits i planbeskrivningen. Ett par u-områden har tagits bort inom kvartersmarken. 
 
Sammanställning av yttranden  
Nedan redovisas sammanfattningar av de yttranden som kommit in under samråds- och 
granskningstillfällena tillsammans med miljö- och byggnadsförvaltningens kommentarer.  
 
Eftersom samrådsyttrandena avser hela ”Nybbleområdet” redovisas samrådsyttrandena i 
berörd plandel; ”Nybble del 1” eller ”Nybble del 2”. 
 
Samtliga yttranden finns i sin helhet tillgängliga på miljö- och byggnadsförvaltningen, 
Hultsfreds och Vimmerby kommun. 
 
 
Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran  
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Barn- och utbildningsnämnden 
E.ON Energidistribution AB 
Skanova 
Trafikverket. Planförslaget berör ingen statlig infrastruktur. Trafikverket har därför inget 
att erinra mot förslaget. 
VEMAB inkom med rådgivande synpunkter. VEMAB:s yttrande föranledde vissa 
kompletteringar av faktatext. 
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Inkomna yttranden med synpunkter 
 
Länsstyrelsen  
Planhandlingar  
 
Länsstyrelsen bedömer att kommunen bör komplettera planhandlingarna med följande: 
▪ Dagvattenutredning. 
▪ Klargörande hur stora trafikflödena är idag, samt vad de beräknas att bli efter att 

detaljplanen genomförts till fullo. 
▪ Redovisning av bullersituation inom planområdet. 
▪ Förtydligande av konsekvenser för planens genomförande utifrån skol-och vård-

ändamål. 
▪ Förtydligande av flödesriktningar, lågvattenpunkter, skyddsavstånd mellan 

dagvatten-damm och stenmur. 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
Inför granskningen har planbeskrivningen uppdaterats och förtydligats gällande 
MKN för vatten (dagvattenlösning och flödesvägar). En dagvattenutredning har 
tagits fram och planbeskrivningen har kompletterats enligt länsstyrelsens 
rekommendationer såsom vattenkvalitetsfrågor, dagvattenrening, 
ansvarsfördelning. På plankartan har plats för nya dagvattendammar säkerställts. 
 
Dammarna anläggs på naturmark som ligger söder om planområdet och som inte 
har några särskilda naturvärden. Naturmarken ägs av Vimmerby kommun. 
Ett skyddsavstånd på två meter för underhåll och drift av dagvattendamm har 
lagds till i plankartan. Skyddsavståndet bidrar till att den biologiska mångfalden 
vid stenmurarna gynnas. Plankartan har kompletterats med ny bestämmelse om 
djupet på dagvattendammarna. 
 
Planbeskrivningen har uppdaterats med trafikflöden på väg 19303 och 
Kohagsgatan utifrån två olika scenarier (om enbart bostäder byggs eller om 
bostäder byggs tillsammans med exempelvis förskola). 
Bullerkartläggningen har kompletterats. 
 
Behovsbedömningen och planbeskrivningen har uppdaterats och förtydligats 
gällande konsekvenser för skol- och vårdändamål. Två olika scenarier har tagits 
fram. 
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Upplysningar/rådgivande  

Kommunen har sökt dispens från biotopskyddet, dispensbeslutet ska finnas innan 
planen antas.  
 
Länsstyrelsen anser att det finns flera alternativ som tar mindre värdefull jordbruksmark 
i anspråk är möjlig i närområdet eller att en annan fördelning inom planområdet skulle 
minska påverkan.  
 
Hur kommer de blomrika vägkanterna längs väg 19303 att värnas så de fortsätter vara 
blomrika?  
 
Kommunen behöver ansöka om dispens från biotopskyddet för att ta bort stenmurar och 
odlingsrösen enligt 7 kap. miljöbalken.  
 
Antalet våningar inte bör regleras på plankartan, det föreslås användning av nockhöjd 
eller totalhöjd.  

Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
Beslutet om dispens har fattats av länsstyrelsen 2019-02-12 och 
planbeskrivningen har kompletterats utifrån det.  
Kommunen hänvisar till planbeskrivningen, rubrik Jord- och skogsbruk, gällande 
alternativa lokaliseringar för bostadsändamål.  
Mark av särskilt naturvärde sparas, bland annat de blomrika vägrenarna och 
stenmurarna längs väg 19303. Stadsängar föreslås längs väg 19303 och 
Kohagsgatan. Naturvärdesinventeringen har korrigerats.  
Rådgivande synpunkter har iakttagits. 

 
 
Lantmäteriet  
Kombinationer av användningar bör betecknas med samtliga relevanta beteckningar och 
redovisas var för sig i listan med planbestämmelser (BDS). Det kan även med fördel 
förtydligas vad som ingår i de olika användningsområdena.  
Antalet våningar bör inte regleras på plankartan eftersom det är något som avser 
byggnadens insida och hanteras i ett senare skede genom Boverkets byggregler.  
Lantmäteriet ställer sig frågande till uppdelning av detaljplanen i två delar efter 
samrådsskedet.  
Enligt planbeskrivningen ska utfart från planområdet ske på befintlig väg 19303. 
Eftersom vägen utgör en enskild väg som inte är planlagd varken som kommunal gata 
eller gata med enskilt huvudmannaskap behöver rätten till utfart lösas genom servitut 
eller bildande av en gemensamhetsanläggning. Detta ska framgå i planbeskrivningen.  
Genom att lägga ut markreservatet för allmännyttiga underjordiska ledningar ser 
kommunen dels till så att det inte blir planstridigt att lägga dessa på kvartersmark och 
dels att lovpliktiga åtgärder inte kan utföras som hindrar ledningen. 
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Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
Kommunen bedömer att planområdet lämpar sig för bostäder, vård och skola. 
Kommunen ser inte att det finns något behov av att precisera användningen. Vid 
planläggning för exempelvis bostäder eller skola skiljer man inte på vilken form 
av bebyggelse som tillåts om inte starka skäl föreligger Området har ett strategiskt 
läge i Vimmerby stad och det är svårt att idag veta vilken typ av boende, skola och 
vård som behövs i framtiden. För smala avgränsningar av marken kan försvåra 
framtida markanvändning. 
Kommunen har valt att inte redovisa planbestämmelser var för sig. Att visa 
bestämmelserna tillsammans ökar plankartans tydlighet. 
Synpunkter som kommit in under samrådsremissen visade sig negativa för 
området med bostäder, vård och skola. Eftersom kommunen har ett stort behov av 
ny bostadsmark togs ett politiskt beslut att bostäderna skulle ingå i en egen 
detaljplan (Nybble del 2) för att inte riskera att försenas genom ett överklagande. 
Skanova har kabelanläggningar i den södra delen av planområdet. Befintliga 
ledningar förflyttas till gatuområdet (allmän platsmark) till förmån för ny 
bebyggelse i samråd med ledningsrättsägare. Planbeskrivningen och plankartan 
har korrigerats. 
Planbeskrivningen har korrigerats beträffande utfartsrätten för befintlig väg 19303 
och planhandlingarna har redigerats enligt lantmäteriets synpunkter. 
 

Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) 
Planbeskrivningen bör justeras gällande anslutningsmöjligheter till de kommunala 
dagvattenledningarna eftersom området har goda möjligheter att infiltrera och 
omhänderta dagvatten inom plangränser. För en bättre dagvattenlösning föreslås 
reglering av hårdgjorda ytor. 
Planbeskrivningen bör kompletteras med en dagvattenutredning och justeras gällande 
VA-huvudmannaskap. 

Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar: 
VEMAB:s synpunkter har iakttagits. 

 
Räddningstjänsten 

Räddningstjänsten föreslår att ändra cykelbanans placering i området för att undvika en 
plankorsning vid Lammstigen.  
Flyttar man den norr ut blir utfarten mot Kohagsgatan även säkrare, då mindre antal 
bilar passerar där. En sådan placering säkerställer också tillträdet till området för 
räddningstjänst/ambulans. 

Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar: 
I samråd med Vimmerby kommuns gatukontor (trafik- och gatuingenjör) och 
konsultfirman SWECO (arbetar med trafikplanering) har den bästa placeringen för 
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gång- och cykelväg tagits fram. Gång- och cykelväg förblir vid Kohagsgatan/Vita 
Rosens gata. Fler alternativa placeringar har utretts. 

 

Gemensamt yttrande (genom Daniel Lindström) 
Fastighetsägarna (204 personer) i Kohagsområdet är emot ny bebyggelse i 
Nybbleområdet. 
Begreppen vård och skola anses som otydliga. I ändamålet vård och skola ingår all slags 
vård eller skola. Dessa vitt skilda möjligheter till användningsområden inom området 
kan ha enorm påverkan på boendemiljön för fastighetsägare. Det önskas en precisering 
av begreppen samt en konsekvensbeskrivning om vård- eller skollokaler byggs i 
området.  
Planbeskrivningen behöver kompletteras med uppgifter om trafik och buller samt dess 
konsekvenser. En komplett miljökonsekvensbeskrivning och trafikutredning efterfrågas. 

I yttrandet ser man negativt på en etablering av vårdföretaget Aleris. 

Det har skett stora förändringar i planområdets utformning mellan samråd och 
granskning. Avbryt granskningsförfarandet med den aktuella detaljplanen och låt det 
nya planförslaget gå tillbaka på samråd. 

Ändra användningen av kvartersmarken till enbart bostad. Detta för att användningen 
vård och skola strider mot den gällande FÖP som kommunfullmäktige antog år 2016. 

Planbestämmelserna redovisar ingen utfart för det aktuella området. Samtliga fastigheter 
i närområdet vet inte hur tillfart kommer att ske och hur detta kan påverka boendemiljön 
i form av ökad trafikintensitet. 
 

Daniel och Malin Lindström 
Fastighetsägarna ifrågasätter en etablering av vårdföretaget Aleris på Nybbleområdet. 
 

Sissi Lindström 
Fastighetsägaren är orolig inför planerna att bygga ett behandlingshem som enligt 
tidningarna ska bli dubbelt så stort som Aleris. Den stora tomtarealen och dess 
byggnader kommer att dominera hela området. Det anses vara bättre med ett LSS-
boende istället, eller ett mindre hus för äldre. 
 
Gemensamt yttrande (Boende i Kohagen) 
Fastighetsägarna är emot ny vårdbebyggelse i området, däremot positiva till villatomter, 
förskola eller LSS-boende. Kommunen behöver tänka i ett längre perspektiv dels ett 
läge som passar Aleris, dels på Astrid Lindgrens värld (ALV), dess expansion samt 
trafikflödena. 
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Åkermarken, sett från Nybblevägen (väg 19303) början föreslås som grönyta istället för 
bebyggelse. 
 

Karin Nilsson 
Fastighetsägare är positivt ställd till bostäder i Nybbleområdet, däremot skulle inte ett 
vårdboende passa in i området som skulle dominera vyn över området och störa utsikten 
över naturen ner mot Stångån. Stor oro för den tillkommande trafikökningen. Det 
föreslås en mindre bostadsform, såsom LSS-boende. 

ALV:s behov för expansion och utveckling måste vägas in i planeringen. ALV har 
behov av ytterligare boende. 
 

Ann och Bengt Hansson 
Tycker det är bra om det byggs nya villor i området kring Kohagen, men inte 
byggnation av nytt behandlingshem av Aleris. 
 
Befarar trafikproblem vid utfarten från Kohagsgatan till Lundgatan med en utökad 
bebyggelse. Föreslår att kommunen bygger en in‐ och utfart till väg 826 genom att 
förlänga Kohagsgatan. 
 

Börge Andersson 
Vägen till Nybble är ett populärt gångstråk och där kommer det inte bli tryggt att gå. 
Kan Aleris garantera säkerheten för alla grannar? Hellre ett LSS-boende eller liknande. 

Hur tillhandahölls det förra granskningsutlåtandet på detaljplan Nybble? 

Plankartan har delats upp i två delar, Nybble del 1 och del 2. Blir Nybble del 1 föremål 
för granskning så att synpunkter kan visas upp i ett granskningsutlåtande? Gång- och 
cykelväg längs Kohagsgatan har tagits bort. 

Förändringar har skett på stenmurar. Gravfält med symboler och text saknas på 
plankartan. 

Vilka har fått ta del av granskningsförslaget? 

Bägge planerna har samma syfte (BDS), varför dela upp dem? 

Fastighetsägare inkom även med rådgivande synpunkter gällande planhandlingarna. 
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Nybble 1:5 
Fastighetsägarna har fastighetsrättsliga frågor kring befintlig vägsamfällighet, 
vägbidrag, vändplan och snöupplag.  
Även frågor om möjlighet för anslutning till kommunalt VA och vad som då händer 
med befintliga vattenledningarna. 
 
Gemensamt yttrande (Nybble gård, Västra och Östra Nybbletorpet) 
Fastighetsägarna är emot byggnation på aktuellt område och är starkt kritiska gällande 
flera punkter: 

Fastighetsägarna saknar en konsekvensbeskrivning utifrån byns perspektiv, bland annat 
hur detaljplanen påverkar dagvattnet. Sedan samrådet, har fastighetsägarna inte fått 
någon information av kommunen angående insända synpunkter. Hur kommer 
exploateringen att påverka anslutningar till vatten, el och telefoni, samt hur det kommer 
att fungera med vägsamfällighet (Nybblevägen). 

För att behålla natur och etablerade promenadstigar anses att bostadsområdet ska 
placeras så nära Kohagsgatan som möjligt. En flitigt använd stig, som börjar vid Östra 
Nybbletorpet och går österut mot Krönvägen riskerar att delvis försvinna. 

Gårdens närhet till bostadsområdet riskerar att begränsa djurhållningen. Den nya 
detaljplanen anger inget avstånd mellan mark som ska bebyggas och marken som tillhör 
Östra Nybbletorpet. Detta skulle påverka fastighetsägarnas möjlighet att fortsätta med 
den djurhållning som finns idag. Det önskas ett naturområde eller gc-väg som yttre 
gräns för detaljplanen för underhåll och djurhållning på ett betryggande sätt. 

Förlorar möjligheten till vägbidrag i och med att den kvarvarande vägsträckan blir 
kortare. Det måste skapas en stor vändplan där vägområdet slutar. 

Ett nytt bostadsområde innebär stor belastning även för Kohagsgatan. Kohagsgatan 
måste byggas vidare, mot Krönvägen (Prästgårdsgatan). Oro för ökad trafikmiljö och 
buller. 

Önskar en helhetsbestämmelse vad gäller utseende och val av hus och material, såsom 
klassiskt småländskt samhälle. 

Fastighetsägarna ifrågasätter detaljplanens utformning, bland annat varför planområdet 
har delats i två olika detaljplaner (Nybble del 1 och del 2). En av anledningar som 
nämns är ett speciellt vårdbolag. 

Indelning i två detaljplaner upplevs som komplex, det är svårt att se helheten och vilka 
faktorer som kan påverka oss. Precisera ändamålet (förskola, vårdboende eller 
bostäder). 
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Miljö- och byggnadsförvaltningens gemensamma kommentarer för synpunkter 
från sakägare: 
Plan- och bygglagen bygger på principen om kommunal självbestämmanderätt i 
frågor som rör markanvändningen 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 som kommunen har att lösa de närmaste 
åren där flera alternativa placeringar har utretts. Expansion anses utgöra ett 
naturligt led i en modern stadsutveckling och är i enlighet med Vimmerby stads 
fördjupade översiktsplan. Detaljplanens huvudsyfte är bostäder men området 
möjliggörs även för byggnation av vård och skola. Översiktsplanen (ÖP) och den 
fördjupade översiktsplanen (FÖP) är, till skillnad från detaljplan och 
områdesbestämmelser, vägledande men inte juridiskt bindande. 

Kommunen har bedömer att planområdet lämpar sig för bostäder, vård och skola. 
Kommunen ser inte att det finns något behov av att precisera användningen. 
Området har ett strategiskt läge i Vimmerby stad och det är svårt att idag veta 
vilken typ av boende, skola och vård som behövs i framtiden. För smala 
avgränsningar av marken kan försvåra framtida markanvändning. Eftersom 
gränsen mellan bostad, vård och vårdboende är diffus i plan- och bygglagen måste 
mark för till exempel LSS-boende planläggas för både vård och bostad för att en 
sådan verksamhet med säkerhet ska kunna godkännas i en framtida 
bygglovsprövning. En detaljplan gäller flera år framåt, därför är det viktigt att 
detaljplaner är flexibla och inte begränsar val av material, taklutning eller 
liknande som gör att detaljplanen snabbt kan bli omodern. 

Enligt den fördjupade översiktsplanen för Vimmerby stad finns mark för ALV:s 
expansion reserverad i direkt nordlig anslutning från befintlig verksamhet. 

I planhandlingarna beskrivs konsekvenserna för de olika användningarna. 
Detaljplanen reglerar enbart markens användande och man skiljer i detta skede 
inte på olika tänkbara exploatörer. Detaljplanen reglerar enbart vilken slags 
markanvändning området är lämpligt för med hänsyn tagen till omgivningen. 
Vem marken säljs till är ett politiskt ställningstagande som är skiljt från 
detaljplanen. 

Behovsbedömningen och planbeskrivningen har uppdaterats och förtydligats 
gällande konsekvenser för skol- respektive vårdändamål. Två olika scenarier har 
tagits fram. En skolverksamhet påverkar trafikförhållandena i området, främst 
under de tider som barn lämnas och hämtas. 
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Bullerkarteringen visar att bullerstörningar inte är något problem för att skapa en 
god boendemiljö vid ett genomförande av detaljplanen. 

I enlighet med trafikutredningen bedömer kommunen att planområdet och de 
intilliggande gatorna klarar av denna eventuella ökning. Det finns även framtida 
möjlighet att bygga om Lundgatan med ytterligare körfält för extra infart till 
Kohagsgatan. Trafiksituationen kan även regleras med bland annat fysiska 
farthinder om behov finns. Den befintliga luftledningen försvårar tillgänglighet till 
planområdet och därför måste anslutning ske från Nybblevägen (väg 19303). Väg 
19303 föreslås bli kommunal inom planområdet och får en vändplan.  

Det statliga bidraget för den enskilda vägen 19303 kommer att dras in oavsett 
detaljplanens genomförande eftersom den redan idag är kortare än 1000 meter. 
Det finns dock andra chanser för att få årligt driftbidrag från Trafikverket. 
Fastighetsägarna hänvisas till Trafikverkets webbplats; Förutsättningar för årligt 

driftbidrag. Vägbidraget omprövas varje år av Trafikverket. 
Gång- och cykelvägen ingår i detaljplanens gatuområde (GATA). Gatuområdet 
inkluderar både gata samt gång- och cykelvägar. Gatorna och vändplan har ritats 
om för att få utrymme för snö- och renhållningsfordon. 

Detaljplanen för Nybble del 2 är utformad med genomgående stråk för allmän 
platsmark (i form av gator och naturmark) vilket gör att allmänheten fortsatt kan 
röra sig fritt genom området och nå promenadstigar. 

Djurhållningen anses inte att begränsas, eftersom ingen ny mark tas i anspråk. Det 
nya bostadsområdet kommer att vara beläget i samma fastighetsgräns som dagens. 

Anslutningsmöjligheter för VA kommer inte att förändras. 

Eftersom kommunen har ett stort behov av ny bostadsmark togs ett politiskt beslut 
att bostäderna skulle ingå i en egen detaljplan (Nybble del 2) för att inte riskera att 
försenas genom ett överklagande. 

Eftersom planförfarandet övergick från utökat förfarande till standardförfarande 
redovisas yttranden från både samråd och granskning i ett gemensamt 
granskningsutlåtande. Alla sakägare och berörda har fått möjlighet att yttra sig 
över planförslagen Nybble del 1 och 2 under samråds- och granskningsskedet. 
Planhandlingarna har även funnits tillgängliga på kommunens webbplats under 
hela remisstiden. 

En del av de befintliga stenmurarna ska flyttas inom planområdet. De stenmurar 
som förblir i området säkras med bestämmelse på plankartan; stenmur ska 
anläggas. En tolkad stensättning har påträffats i planområdet ”Nybble del 2”, där 
fornlämningsbeteckningen redovisas på plankartan. 
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E.ON Elnät Sverige AB 
E.ON Elnät har en 130 kV regionnätsluftledning Vimmerby-Frödinge i den östra delen 
om planområdet. Kraftledningar omfattas av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter, 
ELSÄK-FS 2010:1. Enligt 6 kap. 1§ ska luftledning inom område för detaljplan vara 
utformad i förstärkt utförande. 
Föreskrifterna ställer också högre krav på en luftledning som är framdragen inom 
detaljplanelagt område jämfört med motsvarande ledning inom icke detaljplanelagt 
område. I 6 kap. 3§ ska område med detaljplan, den lägsta belägna spänningsförande 
ledarens höjd över marken uppgå till minst 7,5 meter lokal islast/+50˚C för 130kV 
ledningen. 
Ledningen är idag inte anpassad för detaljplan och uppfyller inte höjdkraven i 
Starkströmsföreskrifterna. E.ON. Elnät förutsätter att samtliga ombyggnadskostnader 
bekostas av exploatören för att få luftledningarna anpassade till Elsäkerhetsverkets krav 
för detaljplanelagt område. Detta bör framgå tydligt i planbeskrivningen. 
För arbete invid och under kraftledningar gäller särskilda bestämmelser. Innan arbete i 
ledningsområdet påbörjas ska kontakt tas med E.ON Elnät. 
E.ON Elnät förutsätter att ovan nämnda restriktioner och föreskrifter efterlevs och att 
E.ON inte drabbas av några kostnader till följd av planändringen, samt att den 
kommande byggnationen inte orsakar att E.ON Elnäts anläggningar inte uppfyller 
starkströmsföreskrifterna. 

Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar: 
Planbeskrivningen har kompletterats med E.ON:s rådgivande synpunkter. 

 
Sammanfattning  

Samråd och granskning har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 kap 11, 12 
respektive 18 §.  
Yttranden från 25 olika instanser och sakägare kom in under samråds- och 
granskningstiden.  

Sammanfattningsvis har följande justeringar gjorts efter granskningen. 

Plankartan har kompletterats med följande egenskapsbestämmelser för kvarters– och 
allmän platsmark: 

▪ n3 – stenmur ska bevaras; detta eftersom befintliga stenmurar ska flyttas. 

▪ stenmur – stenmur ska anläggas. 

▪ damm – djupet på dammens botten; gäller dagvattenhantering. 

▪ skydd - skyddsavstånd mellan dagvattendamm och stenmur för underhåll och 
drift. 
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▪ Därigenom har felaktiga u-områden tagits bort från plankartan. 

Plan- och genomförandebeskrivningens dagvattenavsnitt för MKN har förtydligats med 
en karta över vattnets väg som visar dess fördröjning, rening och luftning för att inte 
påverka recipienten. Planbeskrivningen har även kompletterats med beslut om dispens 
från biotopskyddsbestämmelserna. 
 
Därutöver har smärre textjusteringar skett enligt de rådgivande synpunkter som kommit 
in. 
 

Ställningstagande   

Med dessa ändringar bedöms detaljplanen vara klar för att antas enligt PBL 5 kap 27 §. 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

 
Nora Razma 
Planeringsarkitekt 
 
 
 
Bilagor: 

Sakägarnas synpunkter under samrådstiden (sida 15–35) 

Sakägarnas synpunkter under granskningstiden (sida 36–43) 
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Daniel och Malin Lindström 

Synpunkter på Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 (Nybbleområdet) vad gäller 

bostäder/vård/skola. 

 

Framför här förutom genom fullmakt min egen åsikt på detaljplanen ang Nybble. 

 

Först och främst ska jag lyfta fram att Aleris fyller en bra funktion idag, och att vården av 

klienterna behövs. Det är inte det frågan handlar om. Det är placeringen. Jag är för vård, i 

form av ett LSS boende. 

Gällande vård, då vi alla vet att debatten kring Aleris blivit större och större så, anser jag att 

det är helt OACCEPTABELT att låta Aleris bygga på en del av den planlagda ytan, och det med 

följande argument:  

Dels för att det är ett tungt behandlingshem med problematik som klassas som 

samsjuklighet. Dvs missbruk/kriminalitet/psykiska diagnoser. Konsekvensen av detta blir att 

invånare känner sig otrygga i området. I förlängningen kan detta föra med sig att de fina 

bostadstomter som det ges möjlighet till att sälja i den direkta närheten, inte säljs, och att 

det då inte sker den nyexploatering som var tanken från början.  

Dels för att Vimmerby kommun planerar skola i direkt anslutning till området. Då ser jag 

absolut ingen logik i förslaget att lägga en verksamhet som bedrivs som institutionsvård, 

granne med till exempel en förskola. (om det nu är en förskola som diskuteras) Detta är av 

yttersta vikt att detta specificeras! 

Dels för att den tänkta ytan till Aleris upptar en betydande del av området tycker jag 

kommunen gör bättre val att låta Lansen omsorg bygga ett boende (LSS) för 6 brukare samt 

fylla upp fler bostadstomter då det råder stor brist på dessa och att många kan tänka sig 

bygga i området. Lansen och Aleris får heller inte ligga grannar på grund av deras eget 

regelverk. Dessutom skapar politiken i Vimmerby först då 10 extra arbetstillfällen.  

För att dessutom följa rekommendationerna för syftet med en detaljplan så vill jag att 

följande skrivs med i begreppet vård. ”vård enligt LSS” Samt att jag begär en exakt 

benämning på vilken skola kommunen ämnar avsätta området för. Begreppet Skola och 

Vård är i Plan och Bygglagen så brett i sig så det kan innefatta ett transportgymnasium för 

tung lastbil, samt Vårdändamålet sträcker sig från tandläkare till fängelse. 

För de boende i området kan detta även föra med sig förändringar på den egna fastigheten. 

Planläggningen och exploateringen kommer föra med sig ökad trafik, förändringar i 

närområdet, buller under byggnationen etc. Det faktum att det i anslutningen till den egna 

fastigheten finns byggrätt till en verksamhet som enbart betecknas som Vård, med de 

alternativ som ryms inom det, skapar en osäkerhet för samtliga boende. Om detta är en 

planskada eller inte kan komma att bli en bedömning som Mark och Miljööverdomstolen får 

bedöma, man jag ville inte att det ska ske på bekostnad av ett i övrigt bra projekt bara för att 

man inte lyssnar på de som berörs.   
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Granskningsyttranden 
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Planbeskrivning 

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, A1 
▪ Plan- och genomförandebeskrivning inklusive 

Bilaga 1 – Dispensansökan 
Bilaga 2 - Naturvärdesinventering 

▪ Behovsbedömning 
▪ Granskningsutlåtande inklusive bilaga 
▪ Fastighetsförteckning (finns på miljö- och byggnadsförvaltningen) 

 

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i området 
med möjlighet att bygga vårdboende eller skola. Kommunen är i stort behov 
av planlagd byggbar mark för bostäder.  

Området är beläget i Vimmerby stads nordvästra del, väster om 
Kohagsgatan och ingår i kommunens stamfastighet Vimmerby 3:3.  

Planläggningen överensstämmer med gällande fördjupad översiktsplan för 
Vimmerby stad 2016 (FÖP) där området är utpekat för bostadsändamål. 
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Läshänvisningar  
Plankartan är den handling som är juridiskt bindande och anger vad som till 
exempel ska vara allmän platsmark, kvartersmark, hur bebyggelsen ska 
regleras med mera. Plankartan ligger till grund för kommande 
bygglovsprövning. 

Planprocess och skede 
Detaljplanen övergår från att upprättas i utökat förfarande till att upprättas i 
standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 

Planen hanterades initialt med ett utökat planförfarande enligt 5 kap PBL, 
eftersom planförslaget ansågs vara av allmänt intresse då naturmark övergår 
till kvartersmark vid plangenomförandet. Samrådet visade dock att ett 
standardförfarande kan tillämpas då yttranden endast inkom från 
samrådskretsen. Några omfattande ändringar av planförslaget har inte skett 
efter samrådet, därför har granskningsförslaget endast delgivits berörda 
intressenter att del av det slutliga planförslaget. 

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 ska det 
färdiga förslaget vara tillgängligt för granskning under tre 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 granskningen redovisas i ett 
granskningsutlåtande. 

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Detaljplanen vinner laga kraft 
tre veckor efter att planen har antagits och anslagits på kommunens 
anslagstavla, om den inte överklagas. När planen har vunnit laga kraft börjar 
bestämmelserna gälla och den blir juridiskt bindande. 

Det är bara berörda sakägare som skriftligt framfört synpunkter senast under 
granskningen som kan överklaga. Överklagandet prövas av mark- och 
miljödomstolen. 

Förfarande enligt plan och bygglagen (PBL) 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap. 7 § PBL (SFS 
2010:900, PBL) eftersom syftet inte är i strid mot översiktsplanen och inte 
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anses vara av betydande allmänt intresse eller i övrigt av stor betydelse, eller 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Processen vid standardförfarande 

 

 

 

Behovsbedömning 
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande 
miljöpåverkan som avses i miljöbalkens (MB) 6 kap. 11§, med beaktande av 
förordningen 1998:905, bilaga 2 och 4. Detaljplanen bedöms inte medföra 
någon negativ påverkan för miljökvalitetsnormer, MKN. En separat 
behovsbedömning har tagits fram i samband med planuppdraget (bifogas till 
planhandlingarna). Läs mer i den sammanfattande behovsbedömningen på 
sidan 38. 
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Tidigare planförslag 
Detaljplanen för del av Vimmerby 3:3, Nybbleområdet, har varit ute på 
samråd under tiden 3 oktober – 24 oktober 2016. Därefter har det bland 
annat gjorts en arkeologisk utredning, gatuprojektering, förprojektering av 
dagvattenhantering, dispensansökan för flytt av stenmurar samt revideringar 
av planbeskrivning och plankarta. 

Kompletteringar efter samråd: 
▪ Uppdatering av infrastruktur och trafikbuller 
▪ Arkeologisk utredning (etapp 1) och förundersökning (etapp 2) 
▪ Geoteknisk markundersökning för hela Nybbleområdet 
▪ Utredning avseende dagvattenhantering, förprojektering av gator, 

gång- och cykelvägar 
▪ Trafikmätning (Kohagsgatan och väg 19303) 
▪ Naturvärdesinventering enligt svensk standard på fältnivå 
▪ Redaktionella justeringar av planbeskrivning och plankarta 
▪ Magnetfältsberäkning 
▪ Dispensansökan för stenmurar 

 

 
Planområdet har efter samråd 
reviderats och detaljplanen har 
delats upp i två olika planer. Den 
blåa delen av planen har som syfte 
att planlägga för bostäder, vård och 
skola. Den rödmarkerade ytan 
nedan är den del av detaljplanen 
som dessa handlingar gäller. 

 

 

 

 

 

 

Planområde Nybble del 2,  
utdrag ur plankarta 
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Plandata 

Läge 
Planområdet ligger väster om Kohagsgatan och ingår i kommunens 
stamfastighet Vimmerby 3:3. Drygt 400 meter söder om planområdet ligger 
nöjesanläggningen Astrid Lindgrens Värld (ALV). Avståndet till 
Vimmerbys stadscentrum är cirka 2 km. Planområdet avgränsas i söder av 
grusväg 19303 som fortsätter mot Östra Nybbletorpet. I öster avgränsas 
planområdet av Kohagens villabebyggelse, i väster av Östra Nybbletorpet 
och i norr av ett skogsområde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planområdets läge markerat med rött linje 

Areal 
Planområdet, bland annat Nybble del 2, omfattar cirka 6 ha. 

Ägoförhållanden 
Del av fastighet Vimmerby 3:3 (Nybble del 2) ägs av Vimmerby kommun. 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan 
I den fördjupade översiktsplanen för Vimmerby stad (FÖP), antagen 2016, 
pekas Nybbleområdet ut som ett större framtida bostadsområde. 
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Detaljplanen är därför förenlig med den fördjupade översiktsplanens 
intentioner. 

Detaljplan 
Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare. 

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 byggnadsförvaltningen fick 2016-05-18 i uppdrag att upprätta ett 
förslag till detaljplan för bostadsbebyggelse med möjlighet att bygga 
bostäder, vårdboende eller skola för del av fastighet Vimmerby 3:3 
(Nybbleområdet, Nybble del 2 – bostäder, vård, skola) i Vimmerby 
kommun. 
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Planens förutsättningar 

Pågående markanvändning 
Inom planområdet (Nybble del 2) finns idag ingen bebyggelse alls. Till 
planområdet gränsar dock bostadsområdet Kohagen som planlades och 
bebyggdes under slutet av 1970-talet med villor i 1 - 1½ våningar. Typisk 
utformning för denna bebyggelse är trä- eller tegelfasad och vanligt sadeltak 
(se bilder på sida 11). Väster om planområdet finns äldre gårdsbebyggelse 
kvar, bland annat Östra Nybbletorpet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Översiktskarta 
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 Kohagsområdet i bilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                     foto: Vimmerby kommun 

Stads- och landskapsbild  
Området är relativt kuperat. Höjdskillnader mellan befintlig väg i söder (väg 
19303) och högsta punkten i planområdet är cirka 26 meter. Befintlig skog 
kommer att avverkas när området bebyggs. Landskapet kommer att få en 
mer öppen karaktär. 

Natur, vegetation 
Planområdet är beläget strax väster om Kohagen i nordvästra delen av 
Vimmerby tätort. Området begränsas av kraftledningsgatan (Kohagsgatan) i 
öster samt av fastighetsgränser i norr och väst.  
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Vägen mot Östra Nybbletorpet     Zonen mellan betesmark och skog 

Röse i skogen Blomrik vägren 

foto: Vimmerby kommun 

I söder begränsas området av väg 19303 och två beteshagarna precis intill. 
Beteshagarna omgärdas av stenmurar och anses som lämpliga för framtida 
dagvattenhantering.  

Norra delen av planområdet utgörs av skogsmark (planterad tallskog). 
Skogen avverkades i två omgångar 1985 och 1990. I kanten mot 
betesmarken i söder finns en stenmur och bakom den har man lämnat 
skogsbrynet med lövskog och en 10–20 meter bred zon med ”gammal” 
skog. Inne i skogen finns ett antal rösen och området genomkorsas av ett 
antal gångstigar.  

Södra delen av planområdet utgörs av beteshagar som betas av får. 
Betesmarkerna, som delas av väg 19303 omges av äldre, låga stenmurar 
med relativt små stenar och block. På senare tid har större block lagts 
ovanpå stenmurarna. Betesmarkerna är också hägnade med fårstängsel. 
Vägrenen är ogödslad och blomrik (se bilder nedan). De blomrika 
vägkanterna sparas så mycket som möjligt, det föreslås uppförande av 
stadsängar längs väg 19303 och Kohagsgatan. 

Markområdet ingår inte i någon ängs- och betesmarksinventering eller ängs- 
och hagmarksinventering. Befintlig vegetation har inte påverkat 
planutformningen. Området saknar höga naturvärden. 
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Innehållsförteckning 

Planområdet 
Befintliga gc-vägar 
Framtida gc-vägar 

Kohagen 

Norra Hultet 

Södra Hultet 

Norrgärdet VOK-skogen 

Planområde 

Kultur och rekreation 
Fram till skogsområdet går två gång- och cykelvägar som ansluter till 
Kohagsgatan och som binder ihop bostadskvarteren öster om planområdet, 
bland annat Kohagen med Norrgärdet, Södra- och Norra Hultet. Stråket är 
en del av ett större sammanhängande grönstråk från Kohagen i väster till 
rekreationsområdet VOK-skogen i öster (se karta nedan). 

 

 

 

 

 

 

 
Planområdets läge i förhållande till omgivningen 

 

 

Riksintressen 
Området berörs inte av några riksintressen. 

Kulturmiljö 

Fornlämningar 
Parallellt med upprättandet av detaljplanen har arkeologiska utredningar och 
undersökningar genomförts för att klargöra fornlämningssituationen i 
området. Arkeologisk utredning genomfördes under mars och april 2017.  

Utifrån den arkeologiska utredningen fattade Länsstyrelsen i Kalmar län 
beslut (2 kap. 13 § 2st kulturmiljölagen (KLM)) om arkeologisk 

förundersökning. Syftet med arkeologisk förundersökning är att förse 
länsstyrelsen med ett fördjupat kunskapsunderlag inför prövning av 
arbetsföretaget enligt 2 kap 12 § KML. Efter förundersökningen ska det vara 
möjligt att avgränsa fornlämningarna så att det inte råder någon tvekan om 
vilka fornlämningar som berörs/inte berörs av planerad exploatering. 
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Resultaten ska även utgöra underlag för kommunens fortsatta planering av 
området. Den arkeologiska förundersökningen genomfördes under 
sensommar och höst 2017.  

Inom planområdet upptäcktes och noterades fornlämningen RAÄ 343:1 i 
form av fossila åkrar, röjningsröseområden. Fornlämningen inom området 
bestod i huvudsak av ljus gråbrun siltig sand med ett spritt inslag av sten 
och enstaka kolfragment. Den fossila åkern uppvisade förutom 
röjningsrösen få spår efter tydliga odlingsstrukturer. Fornlämningsområdet 
dokumenterades noggrant 2017 och området är manuellt inritat.  

Fornlämningsområdet som upptäcktes och noterades i den norra delen av 
planområdet, Stensättningarna RAÄ 784 och RAÄ 792, kommer att bevaras 
och pekas ut särskilt i plankartan för att säkerställa bevarande av aktuella 
fornlämningar. De skyddade områdena är väl tilltagna och har utformats i 
samråd med Kalmar läns museum (KLM). Röjningsrösen i området kommer 
att tas bort. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fornlämningsområde RAÄ 343:1  
markerat med blått. 
 

 
 
 
Kartan visar de områden (Nybble del 1 
och Nybble del 2) som omfattades av 
den arkeologiska förunder-sökningen. 
Stensättningarna RAÄ 784 och RAÄ 
792 (Nybble del 2) kommer att 
bevaras, röjningsrösen kommer att tas 
bort (Nybble del 1 och Nybble del 2)1. 

                                                           
1 Arkeologisk förundersökning, KLM 2017 



 
 

Plan- och 
genomförandebeskrivning 

15 (49) 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Dnr MOB 2016–221/ MBN 2017–2019 
Antagandehandling 

2019-04-02 

 
 

 

Skyddad natur 

Biotopskydd 
Det finns både röjningsrösen och stenmurar inom planområdet. Det finns 
flertal stenmurar som berör området. En stenmur tvärkorsar planområdets 
mittendel. Den är cirka 224 meter lång, varav cirka 145 meter ingår i 
planområdet. Precis intill väg 19303 ligger ytterligare fyra stenmurar. Även 
i planområdets södra och sydöstra del (vid planområdets gräns), finns flera 
stenmurar. De har en totallängd på cirka 164 meter.  

Eftersom stenmurar finns i anslutning till jordbruksmark (betesmark), 
bedöms de vara biotopskyddade enligt MB 7 kap och Förordning 
(1998:1252) om områdesskydd enligt MB 5§. 

 

 

 

 

Äldre stenmur                   Stenmur med nylagda stenar på 

foto: Vimmerby kommun 

 
Stenmuren som slingrar sig tvärs över området kommer enligt planen att 
plockas bort medan de andra som ligger i den södra- och sydöstra delen av 
området kommer att bevaras. Se bilaga 1, Dispensansökan. 

Det är oftast stenmurar med hög kvalitet som bevaras. Med hög kvalitet 
menas i detta fall stenmurar med få eller inga nylagda stenar på. För att få ta 
bort något krävs dispens från länsstyrelsen. Ansökan om dispens för dessa 
åtgärder har lämnats in till länsstyrelsen. 

Naturvärdesinventering enligt svensk standard 
En övergripande inventering av skogsområdet och åkermark genomfördes år 
2016. År 2018 utfördes naturvärdesinventering enligt svensk standard på 
fältnivå.  
Syftet med naturvärdesinventering (NVI) var att identifiera och avgränsa de 
geografiska områden i landskapet som är av betydelse för biologisk 
mångfald samt att dokumentera och naturvärdesbedöma dessa områden. 
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Slutsatser och rekommendationer 
Stenmurarna längs vägen (väg 19303) in mot Nybble gård sparas så långt 
som möjligt tillsammans med vägrenarna. Stenmuren som utgör gräns 
mellan skogs- och jordbruksmark är mer beskuggad och ger troligen lite 
sämre livsmiljöer för de värmeälskande arterna. 

Beteshagen ligger utanför planområdet och kan bibehållas intakt. Läs mer i 
Bilaga 2, Naturvärdesinventering. 

Offentlig och kommersiell service 
Vimmerby stadskärna ligger cirka 2 kilometer sydost om planområdet. Där 
finns såväl allmän som kommersiell service och handel. Skolor, dagis och 
sporthallar finns inom 1,5 kilometers avstånd från området. Övrig service 
finns nära Vimmerby stadscentrum på 2–3 km avstånd och är lättillgängliga 
via gång- och cykelvägar eller bil. 

Allmänna kommunikationer 
Vimmerby centralort betjänas av anropsstyrd trafik. Regionaltrafik och 
länstrafik (buss och tåg) utgår från resecentrum cirka 2,3 km från 
planområdet. 

Gator och trafik 
Modellen nedanför visar hur biltrafiken alstras inom Vimmerby tätort vid 
Kohagen, baserat på resvanor. Trafikalstringen beror sedan på vilket ärende 
resan avser. Ärenden som används är bland annat arbete, handel och fritid.  

Med stöd av Trafikverkets resvaneundersökning från 2012 bedöms 
bilresorna per villa uppgå till 5,5 - 6 fordonsrörelser per vardagsdygn. Med 
ett antagande om att en årsmedeldygnsresa är likvärdig med 0,9 
vardagsbilresa, alstrar villor cirka 5 fordonsrörelser per årsmedeldygn. 

Den trafikutredning som Ramböll upprättade 2013 visar att trafikflödet till 
området är störst på sommaren. ALV och Astrid Lindgrens Näs bidrar till 
denna trafikökning då besöksfrekvensen är som störst sommartid. 

När trafikmätningarna utfördes (år 2010) var medeldygnstrafiken under 
sommaren 800 fordon per dygn vid Kohagens cirkulationsplats mot 
planområdet och 300 fordon i Kohagens bostadsområde. Jämfört med 
trafiken på vintertid som uppmättes till 800 fordon per dygn vid Kohagens 
cirkulationsplats mot planområdet och 250 fordon i Kohagen. 
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Diagram visar trafikflöde vid planområdet 2010, 2018, nollalternativ 2030, Ramböll 
2013. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration. Trafikflöden som påverkar planområdet uppmätt år 2010 under 
sommartid (vita rutor), vintertid (blåa rutor) och under vår 2018 (gula rutor). 
Siffrorna anger antal fordon/dygn (summerat för båda färdriktningarna). 

 

Antal resor/  
dygn 

mätpunkt 
väg/gata 

fordon  
sommar 2010 

50 km/h 

fordon i dagsläge  
2018 

50 km/h 

fordon nollalternativ 
sommar 2030 

40 km/h 

väg 19303 - 23 - 
Vita Rosens gata 300 - 300 
Kohagen 1 450 290 1100 
Kohagen 2 800 650 1200 

Trafikmätningspunkter 

Kohagen 1 

Kohagen 2 

 väg 19303 
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Vatten och avlopp 
Planområdet kommer att anslutas till det kommunala vatten- och 
avloppsledningsnätet. 

Befintliga spill-, dricks- och dagvattenledningar finns utbyggda öster om 
planområdet i Kohagsgatan. 

Söder om planområdet i väg 19303 finns dricksvattenledningar. 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 spill- och 
dagvatten. 

Geotekniska förhållanden 
ÅF-Infrastructure AB har på uppdrag av Vimmerby kommun framtagit 
Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik. Geotekniker på ÅF-
Infrastructure AB har utfört en geoteknisk besiktning och undersökning i 
små provgropar inom aktuellt område. Syftet med undersökningen har varit 
att klargöra områdets geologiska uppbyggnad, jordens geotekniska 
egenskaper samt markradon- och grundvattenförhållanden i området.  

Jordlager.  

Jorden i området består av siltmorän, samt ett tunt överliggande lager av 
humus/torv. Lokalt kan siltmoränen vara grusig eller något grusig samt 
innehålla mindre block.  

Tjäldjup.  
Medelvärdet för maximalt tjälnedträngningsdjup i tjälfarlig jord, inom 
områden utan snötäcke, bedöms i Vimmerby till cirka 1,5 – 1,6 meter.  

Grundvatten.  
Genomförda korttidsobservationer indikerar en grundvattentryckyta som 
ligger ca 4,5 - 6 meter under nuvarande markyta i området.  

Sättningar.  
Jorden i området bedöms inte vara sättningskänslig. Risken för uppkomst av 
lågtidssättningar bedöms som liten. Eventuella sättningar som kan uppstå 
kommer vara elastiska och utvecklas i stort sett momentant vid belastning.  

Stabilitet i området är tillfredsställande under rådande förhållanden.  
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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 
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.  

Vattenområden 
Översvämningsrisk 
Ingen risk för skred och höga vattenstånd på aktuellt område, enligt 
Dagvattenstrategi för Vimmerby kommun (2014) och data från Sveriges 
meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). Planområdet är relativt 
öppet och sluttar mot sydväst, dock upplevs området som flackt. Det finns 
inga bäckar i området. Risken för skred är därför liten. 

Buller 
Enligt den bullerkartläggning som Ramböll utförde för Vimmerby tätort 
2013 är bullerpåverkan från omgivande vägar störst under sommaren då 
trafikflödena är som störst på grund av ökad besöksfrekvens till ALV och 
Astrid Lindgrens Näs. 

Planområdets ekvivalenta ljudutbredning från vägtrafik 2 meter ovan mark från 
sommartrafik 2010 
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Enligt bullerkartläggningen utsätts planområdet i dagsläget för måttliga 
trafikbullernivåer från trafiken på Lundgatan och Kohagsgatan med tillåtet 
hastighet 50 km/h. 

På avstånd längre än 12 meter från gatorna är ekvivalentnivån högst 50 
dB(A). Ljudnivåerna överstiger därmed inte riksdagens fastställda 
riktvärden för trafikbuller (Förordning 2015:216 om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader). 
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Planförslaget 

Övergripande mål 
Detaljplaneläggningen skapar lämplig bebyggelseutveckling i områden där 
det råder ett högt bebyggelsetryck. I kommunens FÖP 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 
En av utgångspunkterna i FÖP för Nybbleområdet är att möjliggöra ett 
varierat område med olika upplåtelseformer och tomtstorlekar. Ett stort 
område med småhus har redan byggts längs Kohagsgatans nordöstra, östra 
och sydöstra delar på 1970-talet. Efterfrågan på tomter för småhus och 
radhus är fortfarande aktuell i Vimmerby. Därför försöker kommunen 
tillmötesgå efterfrågan genom aktuellt planförslag.  

Detaljplanen medger en flexibel utformning där byggnation av antingen 
villor, par-, rad- eller flerbostadshus är möjlig.  

Detaljplanen tillåter exempelvis ny bostadsbebyggelse i form av villor med 
högsta nockhöjd 8,5 meter. Byggrätten är begränsad till högsta 
utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea bland annat 30 procent 
och endast 40 procent av markytan får hårdgöras. 
 
Detaljplanen möjliggör även bebyggelse för bostads-, skol- eller 
vårdändamål med högsta nockhöjd på 12 meter. Byggrätten är begränsad till 
högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea (35 procent) och 
endast 50 procent av markytan får hårdgöras.  

Komplementbyggnader får uppföras i en våning, dock max en meter från 
tomtgräns mot granne, med en högsta nockhöjd på 4,5 meter. För radhus 
och parhus får byggnader sammanbyggas i fastighetsgräns. 

Byggnadskultur och gestaltning 
Nybbleområdet ligger helt skilt från det befintliga bostadskvarteret 
Kohagen. Planen ger relativt stor frihet för ägarna att välja hustyp. Någon 
enhetlig gestaltning av området föreskrivs inte i detaljplan. Det kan därför 
bli en relativt stor variation i området med flera olika hustyper eller kulörer. 
Dock regleras husets höjd, med max nockhöjd, byggnadsarea per 
fastighetsarea i procent och hur mycket av markytan får hårdgöras. 
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Planområde 

Grönstruktur 

Rekreation och lek 
I det centrala kvarteret planläggs en grönyta som fungerar för både lek och 
dagvattenhantering. Vid skyfall motsvarande 10-årsregn kommer ytan att 
översvämmas tillfälligt som fördröjningsåtgärd för dagvattenflödena inom 
området.  
Lekplatsen går lätt att nå via det nät av stigar, gång- och cykelvägar som 
binder ihop Nybbleområdet och Kohagens bostadsområde.  

Jord- och skogsbruk 
Enligt 3 kap. 4 § MB är jordbruk, liksom skogsbruk, av nationell betydelse. 
Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Området är 
utpekat för bostadsändamål i kommunens FÖP varför avvägningen kan 
anses vara avklarad. 

Vimmerby kommun jobbar aktivt med cirka 15 ”lucktomter” och sju 
centrala bostadskvarter inom befintlig bebyggelse för att kunna tillgodose 
bebyggelsebehovet i Vimmerby. Valt område motiveras med karta och 
beskrivning, se nedan. 
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1. Marken ägs av kyrkan. Kommunen har länge förhandlat med kyrkan, men 
lyckas inte förvärva marken.  
2. Marken ägs av kyrkan. Kommunen har länge förhandlat med kyrkan, men 
lyckas inte förvärva marken.  
3. Marken ägs av kyrkan. Kommunen har länge förhandlat med kyrkan, men 
lyckas inte förvärva marken.  
4. Området Ulriksdal. Marken ägs av Vimmerby kommun. Finns i dagsläget 
inget kommunalt vatten eller avlopp till området. Ligger många år fram i 
tiden.  
5. Framtida exploatering, dock kostsam och tidskrävande. Arkeologisk 
förundersökning behövs göras innan detaljplaneläggning.  
6. Marken ägs av Vimmerby kommun. KLART! Nyexploaterad.  
7. Marken ägs av Vimmerby kommun. KLART! Nyexploatering på gång.  
8. Marken ägs av Vimmerby kommun. Ej utredda markförhållanden 
(osäkert om det är byggbart).  
9. Privatägd mark. I dagsläget marken är inte till salu.  
10. Privatägd mark. I dagsläget marken är inte till salu. 
 
För mer ingående information, hänvisas till bilaga 1 - Dispensansökan. 
 

Gator och trafik 
En ny gata planeras i planområdet Nybble del 2 som binder ihop Nybble del 
1 och del 2. Den nya gatan ansluts till väg 19303 i söder och avslutas med 
en vändplats i norr. 

I anslutning till planområdet, bland annat i Kohagens bostadsområde, finns 
befintliga gång- och cykelvägar som ansluter till centrum, ALV och Näs. 
Den nya gång- och cykelvägen ska kopplas till det befintliga gång- och 
cykelnätet. 

Enligt den trafikutredning som Ramböll upprättade 2013 för Vimmerby stad 
antas betydande trafikflödesförändringar mellan situationen år 2010 och år 
2030 (se diagram på sida 17). Den förväntade trafiktillväxten förändrar 
trafiken i och kring centrum och kommer att påverka framför allt Lundgatan 
och överflyttning av trafik från Prästgårdsgatan (vid Näs) till Lundgatan. 

Utredningen räknar med dubblering av besöksfrekvensen till ALV och Näs 
och cirka 320 nya bostäder i tätorten. Man bedömer även att tillväxten i 
antal arbetstillfällen kommer att ske i samma takt som befolkningstillväxten. 
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Inom planområdet möjliggörs 25 nya villatomter vilket ger 125 nya 
bilrörelser per dygn om man räknar 5 bilrörelser per villatomt.2 Det 
möjliggörs även utbyggnad av vård- och skolbebyggelse. 

I tabellen nedan redovisas två olika scenarier (minst/störst antal bilar) vid 
utbyggnad av planområdet:  

a) 20 villatomter och en förskola med 5 avdelningar (100 barn) * 
b) enbart 25 villatomter**  

 
En kort sammanfattning av antal fordon i nuläge:  

▪ väg 19303 - 23 bilar/dygn 
▪ Kohagen 1 - 290 bilar/dygn 
▪ Kohagen 2 - 650 bilar/dygn3 
▪ 20 villor resulterar 100 bilar/dygn 
▪ 25 villor resulterar 125 bilar/dygn 
▪ Ny förskola resulterar 244 bilar/dygn4 

 

Diagram visar trafikflöde efter genomförande av detaljplanen. Se även illustration 
på sida 17. 

En förtätning av området stämmer överens med Rambölls trafikflödes 
uträkning, bland annat Nollalternativ år 2030 - sommar, och bedöms i 
sammanhanget inte påverka det förväntade trafikflödet nämnvärt då den 
största trafikökningen kommer att alstras av besöksnäringen. 

 

 

 
 

                                                           
2 Trafikanalys Vimmerby, Ramböll 2013 
3 Trafikmätning, Gatukontoret 2018 
4 Trafikverket, trafikalstringsverktyg 2018 

Antal 
fordon i 
nuläge 

väg 19303 Totalt 
antal 

fordon 

Kohagen 1 Totalt 
antal 

fordon 

Kohagen 2 Totalt 
antal 

fordon 

25 villor 23+125**  148 290+125** 415 650+125** 775 
20 villor 
och 
förskola 

23+100+244* 367 290+100+244* 634 650+100+244* 994 
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Totalflöde Nollalternativ 2030 –         
sommar, Ramböll 2013 

Parkering, in- och utfarter 
Parkering ska lösas inom kvartersmark av fastighetsägare. Infarten till 
området sker via Kohagsgatan i planområdets östra del. Infarten till 
planområdet sker från väg 19303. 

Namngivning 
Kvarter inom planområdet föreslås få namnet: Tackan, Killingen, Lammet, 
Baggen, Fåret, Geten. 
Planområdets nya gator föreslås få namnet: Fårstigen och Lammstigen. 
Väg 19303 som ligger intill planområdets södra del föreslås få namnet: 
Nybblevägen. 

 

 

 

 

 
 

 

Förslag på kvarters- och gatunamn 
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Teknisk försörjning 
El 
Öster om planområdet vid Kohagen går Vimmerby Energi och Miljö AB 
(VEMAB) ledningar för fjärrvärme. Scanovas jordkabel/kanalisation går i 
vägområdet 19303. 

VEMAB har markförlagda högspänningsledningar i nära anslutning till 
planområdet, bland annat i vägområdet 19303. El- och teleanslutning sker i 
samråd med el- och teleleverantör. 

I planförslaget planeras det för gång- och cykelväg i närheten av 130 kV 
luftledningen. Den föreslås gå under ledningen på ett ställe. Gång- och 
cykelvägen som går parallellt med ledningen är på ett avstånd på minst 10 
meter från ledningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E.On:s högspännings kraftledning (rödmarkerad) 

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. 

Den tillkommande bebyggelsen kan anslutas till fjärrvärme. Avtal tecknas i 
så fall mellan byggherre och VEMAB. 
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Ledningar 
Befintliga spill- och dricksvattenledningar har kapacitet för planerad 
byggnation. 

Vatten och avlopp 
Planområdet ansluts till kommunalt vatten och avlopp, som byggs ut i 
området i samband med exploateringen. 

Avfallshantering 
Avfallshanteringen sker enligt kommunens avfallsplan. 

Elektroniska kommunikationer 
Det finns möjlighet för alla fastigheter i Vimmerby tätort att ordna 
fiberanslutning. 

Närmaste anslutningspunkt för fibernät är belägen vid infarten till 
planområdet i Kohagsgatan. 

Geotekniska frågor 
Enligt den geotekniska undersökningen består marken inom 
detaljplaneområdet av siltmorän, samt ett tunt överliggande lager av 
humus/torv. 

Utifrån resultaten från genomförd geoteknisk undersökning och utredning 
bedöms byggnader inom planerad kvartersmark kunna grundläggas med 
platta på packad fyllning på/i mark. Plattor rekommenderas utföras som hela 
bottenplattor med förstyvningar vid ytterväggar och bärande innerväggar. 

All förekommande humus/humushaltig jord och/eller torv inom byggnads-
lägena ska grävas bort. Fyllningsmaterial som ska användas inom 
byggnadslägena ska bestå av kontrollerat material av 
friktionsjord/sprängsten. Byggnader ska grundläggas tjälsäkert. 

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (ÅF- Infrastructure AB, 
2018) ger också tips på lämpliga grundläggningsåtgärder. Dessa följer 
nedan: 

Grundläggning av byggnader  
Grundläggning av byggnader kan utföras med platta på packad fyllning på/ i 
mark. Plattor rekommenderas utföras som hela bottenplattor med 
förstyvningar vid ytterväggar och bärande innerväggar.  

All förekommande humus/humushaltig jord och/eller torv inom 
byggnadslägena ska grävas bort.  
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Fyllningsmaterial som ska användas inom byggnadslägena ska bestå av 
kontrollerat material av friktionsjord/sprängsten.  

All grundläggning ska utformas tjälsäkert och radonskyddat.  

Grundläggning för hårdgjorda ytor  
Hårdgjorda ytor inom området (gata, parkering) rekommenderas få en 
överbyggnad dimensionerad för en undergrund med materialtyp 2/3B och 
tjälfarlighetsklass 1/2 samt för ett maximalt tjälnedträngningsdjup om cirka 
1,6 meter.  

Förekommande humus/humushaltig jord och/eller torv inom läget för de 
hårdgjorda ytorna rekommenderas schaktas bort innan återfyllning och 
packning utförs. 

Överbyggnader rekommenderas avskiljas från naturligt lagrad jord med 
materialskiljande lager.  

Markarbeten och schakter  
Då jorden i området innehåller eller består av silt bör mark- och 
schaktarbeten om möjligt genomföras under period på året när jorden är torr 
och fri från tjäle.  

Schakter vid mark- och grundläggningsarbeten kan utföras med slänt, dock 
med beaktande av eventuella flytjordsproblem i samband med schakt under 
grundvattenytan eller vid våt väderlek. Släntslutning skall anpassas efter 
lokala jordlagerförhållanden, belastning från eventuella upplag och 
arbetsfordon med mera i närheten av schakten samt efter aktuell väderlek. 

Grundvatten 
Enligt den geotekniska undersökningen består marken inom 
detaljplaneområdet mestadels av siltmorän. Detta är fördelaktigt ur ett 
dagvattenperspektiv eftersom det innebär att marken har en god 
genomsläpplighet (ÅF, september 2016). Enligt de korttidsobservationer 
som utfördes vid den geotekniska undersökningen låg grundvattennivån på 
ca 4,5–6 meter under marknivå vid undersökningstillfället (ÅF, februari 
2018). 

Dagvattenhantering 
Dagvatten ska omhändertas lokalt och/eller fördröjas inom kvarters- och 
tomtmark. 
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Förutsättningar för dagvattenhantering 
I den södra delen av planområdet finns en naturyta på ca 0,9 ha avsatt för 
dagvattenhantering. Inom denna yta finns stenmurar som delar upp ytan i 
mindre delar. Fördröjning och rening ska ske i någon form av öppna 
dagvattenmagasin. Utloppet ska utformas så att utgående dagvatten 
översilas och transporteras på befintlig naturmark mot sydväst för 
markinfiltration och upptag från befintlig vegetation. 

Dagvattenberäkningar 
Dagvattenflöden 
Flödesberäkningarna har utförts med hjälp av en beräkningsmodell som är 
baserad på regnintensitet och andelen hårdgjorda ytor enligt Svenskt Vattens 
publikation P110. En klimatfaktor på 1,25 har lagts till flödena. Ingen 
hänsyn har tagits till trög avledning vid dimensioneringen. 

Den tänkta markanvändningen har använts som utgångspunkt vid 
bedömningen av andelen hårdgjorda ytor. Avrinningskoefficienten för tak är 
satt till 0,9 och för asfalt till 0,8. Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per 
fastighetsarea är satt till 30 %. Totalt sett beräknas andelen hårdgjorda ytor 
uppgå till ca 40 % efter exploatering. Detta inkluderar asfalterade ytor 
exempelvis gator, garageuppfarter. 

Det totala flödet för detaljplaneområdet vid ett 20-årsregn med 
varaktigheten 10 min blir ca 1000 l/s. För ett 100-årsregn är motsvarande 
flöde ca 1700 l/s. 

Inget dagvatten från skogsområdet i norr beräknas belasta 
detaljplaneområdet. Detta antagande baseras på att markens beskaffenhet är 
likvärdig den inom planområdet (före exploatering). Allt dagvatten från 
skogsområdet antas tas upp helt genom infiltration och upptag från 
växtligheten, även vid större regn. Enligt SGU:s jordartskarta och 
genomsläpplighetskarta är marken homogen inom ett större område och 
består av morän med medelhög genomsläpplighet. 

Erforderlig utjämningsvolym 
För nybyggda dagvattensystem i tätbebyggda områden är 
dimensioneringskravet att de ska klara ett 20-årsregn med en trycklinje i 
marknivå. VA-huvudmannens ansvar sträcker sig upp till markytan. Ovan 
mark är det kommunens ansvar som planläggande myndighet att se till att 
höjdsättningen medför att befintliga och tillkommande byggnader skyddas 
vid större regn. 

Dagvattenmagasinet är dimensionerat för ett utgående flöde om 10 l/s. Detta 
motsvarar 1,5 l/s∙ha, vilket är ett standardvärde för naturlig avrinning från 
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åkermark. Hänsyn är även tagen viss till infiltration i magasinet. Detta 
förutsätter att magasinet utformas utan permanent vattenspegel. Enligt den 
geotekniska undersökningen är infiltrationen i detaljplaneområdet 1∙10-4 - 
1∙10 - 8 m/s. Detta är ett mycket brett spann och därför har istället ett 
standardvärde för infiltration i sand använts, vilket är 83 l/s∙ha. 

Skillnaden i volym mellan inflöde och utflöde under den mest kritiska 
perioden utgör den erforderliga fördröjningsvolymen. Intensitet, maxflöde 
och magasinsvolym beräknas för varaktigheter från 10 minuter till 3 dygn. 
Den maximala magasinsvolymen under detta tidsspann väljs sedan som 
dimensionerande. Beräknad erforderlig utjämningsvolym för området blir 
då ca 1400 m3 för ett 20-årsregn. 5 

Vägdagvatten 
Vägdagvatten inne i området hanteras på traditionellt sätt med 
rännstensbrunnar och ledningar utan lokalt omhändertagande eller 
fördröjning. 

Vägdagvattnet samlas vid korsningen mellan väg 19303 och den nya 
lokalgatan (ingår i Nybble del 2) och leds där genom en trumma under väg 
19303. Trumman vinklas västerut cirka 45 grader så att vattnet leds åt rätt 
håll när det kommer till det öppna diket på ängen. Vid trummans utlopp får 
diket en rundad skålning för att klara vattenströmmen utan att eroderas bort. 

Diket leds västerut mot en större dagvattendamm. Utloppet i dammen sker 
via en trumma. För att möjliggöra fordonspassage över diket, förlängs 
trumman österut. 

Flödesriktningar och lågvattenpunkter 

Flödesvägar vid befintlig situation visas i skiss åt höger. Marken lutar åt 
sydväst och enligt höjddatan finns inga lokala lågpunkter inom området. 
Efter exploatering skapas inga nya lokala lågpunkter, förutom vid en punkt 
längs Nybblevägen. Där anläggs en trumma under vägen som ansluts till 
den västra dagvattendammen. 

Djupet på den större (västra) dammens botten varierar i spannet 0,9–1,3 
meter jämfört med dammens släntkrön. Dammen ges en flack släntlutning 
på 1:4, för att passa bättre in i landskapet och för att underlätta skötsel av 
slänterna.  

Dammen ansluter i öster ett bredare dike. Djupet på diket varierar i spannet 
1,0–2,3 meter. 

                                                           
5 Dagvattenutredning, SWECO 2018 
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Illustration. Dagvattenflöde. 

Sammanfattning 
Förutsättningarna för att få till en hållbar dagvattenhantering inom 
detaljplaneområdet är generellt sett goda. De geotekniska förutsättningarna 
är fördelaktiga och det finns gott om plats avsatt för dagvattenhantering. 
Beräknad erforderlig utjämningsvolym (1400 m3) bedöms få plats som ett 
öppet dagvattenmagasin inom avsatt naturyta i den södra delen av området. 
Eventuellt räcker det att utnyttja den ena halvan av ytan. Dock är det viktigt 
att ta hänsyn till de befintliga markhöjderna inom naturytan, som varierar 
med cirka 2,5 meter i den västra delen och cirka 4 meter i den östra. Marken 
behöver modelleras om för att få till en vall med slänter i sydost som skapar 
en fördjupning mot den befintliga högre belägna marken i nordost. För att 
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dagvattenmagasinet ska smälta in i det sluttande landskapet rekommenderas 
att det görs grunt, för att undvika höga vallar.6 

Det är existerande lågvattenpunkter som har används vid modellering av 
dagvattenmagasiner. 

Nya lågvattenpunkter och dagvattenflödet har skapats efter områdets 
geografiska utformning. I dagsläget sluttar området mot nordsydlig riktning, 
därigenom har lågpunkter angetts/skapats för att få ett naturligt 
dagvattenflöde mot den lägsta punkten i området, bl.a. där dagvattendammar 
planeras. 

För att säkerställa att stenmurar inte skadas och dagvattendammarna smälter 
in i det sluttande landskapet införs bestämmelse om djupet på dammarna.   

Vattenområden 
En större yta för omhändertagande av dagvatten planeras i den södra delen 
av planområdet. Därutöver föreslås några exempel på åtgärder som skulle 
kunna vara tänkbara att tillämpa på aktuellt planområde: 

▪ Samtliga byggnader, såsom carport eller garage som uppförs inom 
planområdet kan förses med ”gröna tak” till exempel, sedumtak 
vilka fördröjer och tar upp regnvatten. 

▪ Planera för att avleda så mycket dagvatten som möjligt för 
infiltration på gräsytor vilket ger både fördröjning och rening av 
dagvattnet. Förse till exempel stuprör på byggnader med 
stuprörskastare och se till att marken lutar från husgrunderna mot 
grönytor där naturlig infiltration kan utnyttjas. 

▪ På gångvägar och körytor inom planområdet kan man jobba med 
genomsläppliga beläggningar till exempel porös asfalt, singel, 
naturgrus eller hålsten av betong vilket bidrar med en utjämning av 
flöden, reduktion av flödeshastigheter och rening av dagvattnet. 

Hälsa och säkerhet 

Radon 
Ny bostadsbebyggelse ska alltid uppföras radonsäkert. En radonutredning 
(markradonhalt och gammastrålning) utfördes 2017 av Radontjänst i 
Östergötland för ÅF-Infrastructure AB. Utredningen Markteknisk 

undersökningsrapport/ geoteknik för del av Vimmerby 3:3, Nybbleområdet 
anger ett mätresultat för aktuellt område. Genomförda korttidsmätningar 
indikerar en markradonhalt på 16–25 kBq/m3 jordluft samt en 

                                                           
6 Förprojektering för Nybble infrastruktur, SWECO 2018  
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gammastrålningsnivå inom området som är lägre än 0,15 μSv/h. För 
”normalriskområde” gäller att radonhalterna ska ligga mellan 10 och 50 
kBq/m3. Utifrån dessa mätvärden klassas marken i området som 
normalradonmark. 

Vid nybyggnationer inom planområdet bör därmed ett radonskyddat 
byggande ske i enlighet med Boverkets rekommendationer. Dessa kan 
innefatta att säkerställa en god cirkulation i krypgrunden och att 
bottenplattan i grunden är tät. 

Störningar 
Planförslagets användningssätt bedöms inte vara störande för omgivningen. 

Buller 
Området kommer knappt att påverkas av trafikbuller från Kohagsgatan och 
väg 19303. Bullermätningar visar att vare sig planområdet eller 
omkringliggande bostadsområden inte påverkas av ljudnivåer, högre än 
lagstadgade, från trafiken varken i dagsläget eller i framtiden (år 2030). På 
större avstånd från vägmitt, bland annat ekvivalent ljudnivå 2 meter ovan 
mark (2013), än cirka 12 meter är ekvivalentnivån som högst 50 dB(A) år 
2030. Ljudnivåerna överstiger därmed inte riksdagens fastställda riktvärden 
för trafikbuller (Förordning 2015:216 om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader).  

Ett brett naturområde på cirka 37 meter planeras mellan bostäderna i Nybble 
del 2 och Kohagsgatan. 

Den dimensionerande årstiden är under sommaren då turisttrafiken bidrar 
till ökad bilmängd vid Kohagens cirkulationsplats. 

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”. 

Vid möjlig utbyggnad av skollokaler på planområdets sydvästra del, 
förespråkas den ekvivalenta ljudnivån inte större än 55 dB(A) (Trafikbuller i 
bostadsplanering 2007:23). Kommunen bedömer med hänsyn till den 
måttliga trafiken på väg 19303, att kraven om 55 dB(A) går att ordna inom 
kvartersmark för skoländamål. 

Om trafiken skulle bli större än beräknat, till exempel fördubblas, blir det 
enligt gjorda studier i stort sett inte någon skillnad för den maximala 
ljudnivån. Som den som är dimensionerade, eftersom den ger utslag för till 
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Planområde 

exempel tung lastbil. Den ekvivalenta ljudnivån (”medelbullret”) skulle öka 
något.7 

Resultatet av bullerkarteringsstudierna visar att bullerstörningar inte är 
något problem för att skapa en god boendemiljö vid ett genomförande av 
detaljplanen. Några särskilda byggtekniska lösningar krävs inte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planområdets ekvivalenta ljudutbredning från vägtrafik 2 meter ovan mark från 
sommartrafik 2030 

Elektromagnetisk strålning 
I den östra delen av planområdet har E.ON Elnät en 130 kV 
regionnätsluftledning (kraftledning), Vimmerby – Frödinge T, VBY-FÖET. 

Kraftledningarna enligt ovan omfattas av Elsäkerhetsverkets 
starkströmsföreskrifter, ELSÄK-FS 2008:1, samt ELSÄK-FS 2010:1. 
Starkströmsföreskrifterna reglerar bland annat höjd över trafikled, avstånd 
från ledning till byggnad, brännbart upplag med mera. För att kunna 
bibehålla ledningarna måste ovannämnda föreskrifter följas. Det får inte 
göras avkall på el, person eller driftssäkerhet. 

Luftledningen kräver ett 40 meter brett ”l-område” med luftledningen i 
mitten. Inom ledningsområdet får man inte bedriva verksamhet eller vidta 
åtgärder som hindrar bibehållande av elektriska ledningar, inte heller finnas 
vegetation, flaggstänger eller dylikt som genom sin höjd kan utgöra fara för 
ledningen. 

                                                           
7 Bullerkartläggning Vimmerby tätort, Ramböll 2013 
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I plankartan har ett naturområde och ”l-område” på 50 meter ritats för att 
säkerställa att inga byggnader uppförs under högspänningsledningar. 

I plankartan ”l-området” är avståndet från E.ON Elnäts luftledning till 
närmaste tomtgräns cirka 25 meter och kommer inte att orsaka problem med 
elektromagnetisk strålning. Exempelvis, en trefas kraftledning på 130 kV på 
25 meters avstånd ger 0,3 μT (mikrotesla), vilket motsvarar användning av 
dammsugare i hushåll på cirka 1 meter avstånd (0,1-0,5 μT). 
 

 

 

 

 

 

 

 
Magnetfältsberäkning för Nybbleområdet, E.ON Elnät Sverige AB 2016 

Om magnetfält 
Elektromagnetiska fält alstras överallt där det finns elektrisk ström och finns 
bland annat nära kraftledningar och kring elektriska ledningar och 
installationer i byggnader. De magnetiska fälten kan till skillnad från de 
elektriska inte skärmas av, utan passerar igenom byggnader. 

Magnetfältets styrka beror på avståndet från installationen eller apparaten. I 
Sverige finns inga gränsvärden för magnetfält. Strålskyddsinstitutet håller 
på att utarbeta allmänna råd. 

Enligt E.ON Elnät Sverige AB rapport (magnetfältsberäkning av 130 kV 
VBY-FÖET ledning i Vimmerby vid Nybbleområdet, 2016) har en 
stolphöjning föreslagits. Genom att bygga om stolpe BL2 möjliggörs 
området för detaljplanering, dessutom uppfylls höjdkraven enligt 
Starkströmsföreskrifterna (ELSÄK-FS 2010:1), se bild på nästa sida. 
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Biotopskydd, dispens 
Inom planområdet finns ett antal objekt som har biotopskydd enligt 7 kap. 
MB och förordning (1998:1 252) om områdesskydd enligt MB 5§ bilaga 1. 
Det finns det både röjningsrösen och stenmurar i planområdet. Vissa 
röjningsrösen och stenmurar som ligger i området kommer att plockas bort. 
Medan de flesta kommer att bevaras inom naturmark som ligger i anslutning 
till planområdet.  

Länsstyrelsen beslutade 2019-02-12 om dispens från 
biotopskyddsbestämmelserna. Beslutet innebär att de skyddade biotoperna 
får tas bort. Enligt de generella villkor som anges i beslutet, ska samtliga 
kompensationsåtgärder som anges i dispensansökan genomföras. 

Flytt av stenmurar 
Som kompensation för att stenmurarna tas bort planeras följande åtgärder 
inom planområdet Nybble del 2. 

Likvärdiga biotoper som kan säkerställa motsvarande naturvärden och 
funktioner återskapas inom det naturområde som bevaras som område för 
kompensationsåtgärder. Planerade kompensationsåtgärder bedöms vara i en 
storleksordning som väl motsvarar den naturskada som uppstår genom 
detaljplanens påverkan på skyddade biotoper, läs bilaga 1 Dispensansökan. 

Stenmurar i jordbrukslandskap 
Inom planområdet finns stenmurar mellan betesmarken och väg 19303 samt 
mellan betes- och skogsmarken. För att möjliggöra sammanhängande ytor 
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för nya bostäder behöver områdena med stenmurar tas i anspråk. Som 
kompensation för att stenmurarna tas bort planeras följande åtgärder: 

▪ Stenmurar återuppbyggs med motsvarande längd och yta som 
befintliga stenmurar. Stenmurarna anläggs i anslutning till betesmark 
och i solbelysta lägen. 

▪ Borttagna stenar ska läggas så att de sidor som nu ligger utåt även 
ligger utåt i de nya stenmurarna så att moss- och lavfloran så länge 
som möjligt bevaras. Det biologiska värde stenmurarna har som 
habitat anses därför kunna bibehållas. 

▪ Vid dagvatteninfiltrationen bör förslagsvis befintliga och 
nyuppbyggda stenmurar i området kunna utnyttjas för återföringen 
av dagvatten till grundvatten. På detta sätt skapas förutsättningar för 
ett lokalt omhändertagande av allt dagvatten vilket innebär att 
befintliga dagvattenledningar i Kohagsgatan inte ska belastas med 
ytterligare avlett dagvatten. Den föreslagna dagvattenhanteringen 
skulle samtidigt innebära att recipienten Stångån inte heller behöver 
ta emot ytterligare dagvatten från det nya exploateringsområdet.  

Kompensationsåtgärderna säkerställs bland annat genom 
planbestämmelserna på kvarters- och allmän platsmark stenmur (stenmur 
ska anläggas, stenmur ska bevaras). Stenmurar föreslås anläggas/modelleras 
på ett sådant sätt att den biologiska mångfalden gynnas. Föreslagen bredd på 
stenmurarna ligger mellan 1–1,5 meter. För att säkerställa att murarna inte 
skadas vid anläggandet eller drift regleras ett skyddsavstånd mellan 
dammarna och stenmurarna. Lämpliga placeringar av stenmurar redovisas 
på illustrationskartan nedanför. 

Området efter exploatering. 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrationskarta  
från dispensansökan. 
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Planens konsekvenser 

Sammanfattning 
Planförslaget innebär att delar av betes- och skogsmark försvinner och 
bebyggs. Detta påverkar landskapsbilden, sett från både Kohagsgatan och 
väg 19303. 

Detaljplanen föreslår tre möjliga byggnadsformer, bland annat bebyggelse 
för bostads-, vård- eller skoländamål. Det som föreslås är relativt stora 
tomter och varierad bebyggelse. 

Den nya bebyggelsen är indragen från väg 19303. Detta innebär att mark 
kan sparas om en eventuell vägförbättring skulle bli aktuell i framtiden. 

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 anslutning till planområdet som möjliggör en god 
förbindelse med staden. Men med exploateringen ökar samtidigt underlaget 
till kollektivtrafik, till skolor och till annan service på närmre håll, vilket i 
sig är gynnsamt. 

Stenmurar och rösen kommer att bevaras inom naturområdena och en del 
stenmurar kommer att bevaras även på kvartersmark. Vissa delar inom 
kvartersmark kommer dock att tas bort till förmån för stadens utveckling. 

Sammanfattad 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 MB. 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 
Enligt PBL (2010:900) 5 kap. och MB 6 kap. ska en behovsbedömning 
utgöra underlag för beslut om detaljplanen kan tänkas medföra betydande 
miljöpåverkan. Om så är fallet ska en miljöbedömning göras genom att en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas i enlighet med PBL och MB. 
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Bedömning av miljöpåverkan 
Planförslaget bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. En 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt MB 6 kap 11, 12 § 
bedöms därför inte behöva genomföras.  

Kommunen har i dagsläget bedömt att planen inte innebär betydande 
miljöpåverkan och motiverar det på följande sätt: 

▪ Planen möjliggör att en förtätning sker inom Vimmerbys tätort 
▪ Planområdet är inte detaljplanelagt sedan tidigare. 
▪ Genomförandet bedöms inte innebära några risker för människors 

hälsa. Enligt 6 kap 11 § MB ska de planer som medför en betydande 
miljöpåverkan miljöbedömas, och behovet att upprätta en 
miljökonsekvensbeskrivning enligt kriterierna i MKB-förordningen 
är gjord. Planförslaget bedöms inte medföra en betydande 
miljöpåverkan varför behov att upprätta miljökonsekvensbeskrivning 
inte föreligger. 

▪ Miljökvalitetsnormerna riskerar inte att överskridas.  
▪ Planen har inte betydelse för andra planers- eller programs 

miljöpåverkan. 
▪ Planen bedöms sammantaget ge ringa miljöpåverkan.  

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 MB. 

▪ Stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med 
mark och vatten för vissa områden i landet, 4 kap MB. 

Riksintressen och skyddade områden 
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte beröra skyddade 
områden, 7 kap MB. 

Konsekvenser för miljökvalitetsnormer (MKN) 
I en detaljplan ska det framgå att gällande miljökvalitetsnormer har 
iakttagits och att planen inte medverkar till att dessa överträds. Det finns 
idag miljökvalitetsnormer för luft, buller och vattenkvalitet. 

De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte medverka till att 
miljökvalitetsnormerna överskrids, 5 kap MB. 
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Miljökvalitetsnormer för luft 
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa 
och miljön. Gällande miljökvalitetsnormer (MKN) enligt svensk 
författningssamling (SFS 2001:527) för luft, med gränsvärden för 
kväveoxid, kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, partiklar (PM10) i 
utomhusluft, bensen och ozon, bedöms inte överskridas på grund av 
planförslaget.  

Konsekvenserna av detaljplanens genomförande kommer att ha en marginell 
påverkan på MKN för luft, då planområdet har en skyddszon (naturmark) 
från kraftledningen till de befintliga bostäderna på 25 meter. Nuvarande 
riktlinjer gällande luftkvalitet i kommunen förväntas inte överstigas under 
en överskådlig framtid, enligt Trafikanalys Vimmerby och 
Bullerkartläggning Vimmerby tätort (Ramböll 2013).  

Området kommer att trafikmatas från befintliga vägar bland annat från väg 
19303 och området lämpar sig för bostäder, med möjlighet att bygga 
vårdboende eller skola. 

Vid full utbyggnad av planområdet exempelvis kan en förskola med fem 
avdelningar på 100 barn och 20 villatomter inrymmas. Trafikmätning gjord 
mars 2018 visar 164 fordon per vecka som passerar väg 19303, bland annat 
23 fordon per dygn.  Ny förskola och 20 villor kan resultera 344 fordon per 
dygn, vilket innebär en trafikökning upp till 367 fordon per dygn på väg 
19303. 

Vid utbyggnad av bostäder eller vård blir trafikmängd något mindre, detta 
då resemönstret från och till bostad eller arbetet skiljer sig från att lämna 
och hämta exempelvis 100 förskolebarn. 

Området kommer att trafikmatas från befintliga vägar och området lämpar sig 
för bostäder, med möjlighet att bygga vårdboende eller skola. 

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 
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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 Kohagsgatan enligt den bullerkartläggning som 
utförts av Ramböll för Vimmerby tätort. Huvudanledningen är de föreslagna 
förändringarna av hastighetsgränserna på tätortens vägnät och omflyttning 
av trafiken till huvudleden Lundgatan. Därmed antas Lundgatans 
bullernivåer öka. De föreslagna tomterna och det befintliga bostadsområdet 
Kohagen är dock placerat på sådant avstånd från huvudgatan (Kohagsgatan) 
och lokalgatan (väg 19303) 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. 

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 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. Åtgärder 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 på egen tomtmark eller 
fördröjas/infiltreras i de planerade dagvattendammarna söder om 
planområdet.  
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Då kapaciteten på det befintliga ledningsnätet i Kohagsgatan sannolikt inte 
kommer att utökas har den hårdgjorda ytan på tomterna begränsas med en 
planbestämmelse på plankartan. På så sätt kan tillkommande 
dagvattenvolym begränsas, till exempel vid extrema regntillfällen. 
Dagvattnet kan då infiltreras i tomtmarken.  

Kommunen bedömer att det inte blir någon ökning av dagvattenpåverkan på 
ytvattenförekomsten Stångån.  

Detaljplanen i sig bedöms inte påverka MKN för vatten negativt. 

Dagvatten  
Plats för omhändertagande av dagvattnet finns i den södra delen av 
planområdet, bland annat område för NATUR.  Dagvatten ska tas om hand 
lokalt och/eller infiltreras på tomtmark. Dagvattnet från gatumark förs via 
ledningar till en fördröjningsdamm intill planområdets södra del.  

Yta för fördröjningsdammen har utvidgats maximalt från planområdets 
sydöstra- till sydvästra del och markhöjd ska fastställas för gatorna i 
planområdet. Vid skyfall motsvarande 10-årsregn eller mer kan 
översvämningsdammen översvämmas med upp till en decimeter vatten. Vid 
mindre skyfall översvämmas den inte.  

Planförslaget bedöms sammantaget inte medföra någon negativ påverkan för 
MKN och inga nationella, regionala eller lokala miljömål åsidosätts. 
Detaljplanen bedöms därmed inte innebära någon betydande miljöpåverkan 
som avses i MB:s 6 kap 11§, med beaktande av förordningen 1998:808. 
Planförslaget bedöms inte heller leda till några negativa effekter på 
människors hälsa och säkerhet. En miljöbedömning enligt MB bedöms 
därmed inte behövas upprättas.  

Behovsbedömningen i sin helhet finns som bilaga till planhandlingarna. 

Stads- och landskapsbild 
Planförslaget innebär att en del av naturmarken (skog, betesmark) försvinner 
och bebyggs. Områdets karaktär kommer att förändras genom 
bortschaktning av stenmur som ligger i planområdets norra del, samt genom 
avverkning av skogen. Detta påverkar landskapsbilden, sett från både 
Kohagsgatan och väg 19303. 

Detaljplanen möjliggör relativt stora bostadstomter i centrumnära läge. Utan 
att bli ett alltför dominerande inslag i stadsmiljön i stort, kan planförslaget 
ge ett tillskott till stadsbilden. 
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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, till skolor och till annan service på närmre 
håll, vilket i sig är gynnsamt. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förtätning är ett sätt att försöka 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 eller vid redan exploaterade områden kan den befintliga 
infrastrukturen och servicen utnyttjas. 

Sociala konsekvenser 
Ändrad markanvändning möjliggör för en utökning av boende i Vimmerby 
kommun, vilket gynnar ökning av invånarantalet.  

En tät stad har en hög tillgänglighet som leder till ökade sociala och 
ekonomiska interaktioner. 

Barnkonsekvenser 
Planförslaget medverkar inte till några negativa konsekvenser ur 
barnperspektiv. 

Hälsa och säkerhet 
Det är miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning, utifrån idag kända 
fakta, att ett genomförande av detaljplanen inte på något sätt åsidosätter 
gällande rekommendationer eller uppsatta mål för närboende eller besökares 
hälsa och säkerhet på såväl kort som lång sikt. 

Jämställdhet och trygghet 
Planförslaget medverkar inte till några negativa konsekvenser ur 
jämställdhetsperspektiv.  

Området ligger i anslutning till ett bebyggt område bland annat Kohagen. 
Ingen kollektivtrafik finns idag ordnad.  

För en ökad säkerhet och trygghet bör god belysning ordnas. 
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Tillgänglighet 
Bostadstomter 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 bygglovsgivningen utifrån befintliga 
gatuhöjder.  

Framkomligheten för räddningstjänstens fordon genom räddningsväg måste 
säkerställas.  

Fastighetskonsekvenser 
Skogs- och betesmark kommer att övergå till kvartersmark för bostäder, 
skola eller vård. 

Skogs- och betesmark kommer att övergå till allmän platsmark för gata, 
gång- och cykelväg. 

VIMMERBY 3:3  
Från Vimmerby 3:3 avstyckas mark för bostäder, vård- eller skoländamål. 
De nya fastigheterna får nya kvartersnamn, förslagsvis: Tackan, Killingen, 
Lammet, Baggen, Fåret och Geten. 

Avstyckning  
Cirka 6 ha avstyckas från Vimmerby 3:3 till nya fastigheter.  

Utfart från planområdet sker till befintlig väg (väg 19303) via Fårstigen eller 
Lammstigen. 

MKB, sammanfattning  
Planförslaget bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte göras.  

En exploatering av planområdet bedöms inte ha någon större påverkan på 
närliggande fornlämningar eller de orter som nämns i Länsstyrelsens 
bevarandeprogram för odlingslandskapet. En exploatering kommer dock att 
innebära att några biotopskyddsobjekt kommer att tas bort. Dispens krävs 
för borttagning. 

Miljöbedömning 

Buller 
Exploatering av området enligt detaljplanen bedöms inte medföra ökat 
buller (tillåten hastighet sänks från 50 km/h till 40 km/h under år 2019) i 
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förhållande till de nivåer som prognoserats för området som helhet i 
samband med detaljplanering av Nybble del 2 vid Kohagen. 

Störningar 
Planförslagets användningssätt bedöms inte vara störande för omgivningen. 
Naturvårdsverkets riktlinjer för buller får inte överskridas.  

Trafik 
Möjliggörandet av ändamål som vård och skola, kan medföra en ökad 
trafikmängd i och till planområdet. Trots denna exploatering av området 
bedöms det inte medföra betydande trafikmängder i förhållande till de 
nivåer som prognoserats för området som helhet i samband med 
detaljplanering av Nybble del 2 vid Kohagen.  

Miljökvalitetsnormer  
Utomhusluft  
Genomförandet av planen bedöms inte medföra en negativ inverkan på 
gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, avseende halterna för 
kvävedioxid, svaveldioxid och blypartiklar.  

Vattenförekomster  
Genomförandet av planen bedöms inte medföra en negativ inverkan på 
gällande miljökvalitetsnormer för vattenförekomster, avseende god kemisk 
och ekologisk status för ytvatten samt grundvattnets kemiska och 
kvantitativa status.  
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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.  

Tidplan för genomförande 
Planen hanteras med standardförfarande enligt 5 kap. PBL. Antagande av 
detaljplanen beräknas ske av kommunfullmäktige. Nedan redovisas en 
preliminär tidplan för den process planen genomgår: 

Beslut om planuppdrag   2016-05-18  
Beslut om samråd MBN   2016 september  
Kungörelse    2016-10-01  
Samråd    2016 okt (3 veckor)  
Underrättelse  
Beslut om granskning MBN   2018 augusti 
Granskning    2018 augusti/sept (3 veckor)  
Granskningsutlåtande  
Beslut om antagande MBN   2019 april  
Antagande    2019 april/maj  
Laga kraft    2019 sommar 
 
Tidsplanen är preliminär och kan förändras under planarbetets gång. 

Genomförandetid  
Genomförandetiden är 10 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 initierar fastighetsbildning inom planområdet. 
Vimmerby kommun ansvarar för att bygga ut huvudgata, lokalgata inklusive 
gång- och cykelvägar. VEMAB upprättar anslutningspunkter för vatten, 
avlopp och dagvatten.  

Utbyggnad inom kvartersmark utförs och bekostas av kommande 
byggherrar. Byggherrarna ska samråda med kommunen om mark- och 
golvhöjder för att säkerställa dagvattenhanteringen i området.  
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Avtal 
Inget särskilt markanvisnings- eller exploateringsavtal avses upprättas. 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark, det vill säga för gata, gång-
och cykelvägar och naturmark. 

Fastighetsrättsligafrågor 

Fastighetsägare 
Planområdet ägs idag av kommunen. Området som planläggs för bostäder, 
vård- och skoländamål kommer att säljas när detaljplanen vunnit laga kraft 
och nya fastigheter, totalt cirka 6 ha, kan bildas. Nuvarande fastighetsägare 
och rättighetshavare framgår av den fastighetsförteckning som tillhör 
detaljplanen (finns på miljö- och byggnadsförvaltningen). 

Fastighetsbildning 
Planförslaget medger att cirka 6 ha av nuvarande betes- och skogsmark 
ändras till bostadsområde, vård eller skolverksamhet (kvartersmark) samt 
allmän platsmark i form av natur, gata, gång- och cykelväg.  

Detaljplanen gör det möjligt att bilda nya fastigheter för aktuellt 
planområde. 

Ledningsrätt 
I den östra delen av planområdet finns en E.ON:s starkströms ledningsrätt, 
0884–1278.1; luftburen kraftledning. 

Servitut 
Tre officialservitut för väg finns inom planområdet, 08-VYJ-273.2, 0884–
172.3 och 0884–429.2. 

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.  

Exploatören (byggherren) köper del av fastighet Vimmerby 3:3 som ägs av 
kommunen när detaljplanen vunnit laga kraft.  

Bygglovsavgift tas ut av exploatör i samband med bygglovgivning.  
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Allmän platsmark 
Vimmerby kommun bekostar anläggandet av gata och gång- och cykelvägar 
i planområdet. Kostnader för framtida underhåll av natur, gator och gång- 
och cykelvägar 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration. 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; 
VEMAB. VA-avgifter tas ut enligt gällande taxa. 

 



 
 

Plan- och 
genomförandebeskrivning 

49 (49) 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Dnr MOB 2016–221/ MBN 2017–2019 
Antagandehandling 

2019-04-02 

 
 

 

Tekniska utredningar 
Utredningar som ligger till grund för utformning och ställningstaganden: 

▪ Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik, del av Vimmerby 3:3, 
Nybbleområdet, Vimmerby, ÅF-Infrastructure AB, 2016 (Nybble 
del 1)  

▪ Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik, Nybble, del av 
Vimmerby 3:3, Vimmerby, ÅF-Infrastructure AB, 2018 (Nybble del 
1 och del 2) 

▪ Del av Vimmerby 3:3, fossil åker, stensättning och boplats. 
Arkeologisk utredning 2017, Arkeologisk rapport 2017, Kalmar läns 
museum, mars och april 2017.  

▪ Vimmerby 3:3, fossil åkermark, stensättningar och 
boplatslämningar. Arkeologisk förundersökning 2017, Arkeologisk 
rapport 2017:16, Kalmar läns museum, sensommar och höst 2017.  

▪ Dagvattenutredning förprojektering, SWECO 2018 
▪ Förprojektering för Nybble infrastruktur, SWECO 2018  
▪ Trafikmätning (Kohagsgatan 1 och 2, väg 19303 (Nybblevägen)), 

Gatukontoret, 2018  
▪ Trafikanalys Vimmerby, Ramböll 2013-08-20 
▪ Bullerkartläggning Vimmerby tätort, Ramböll 2013-08-22 
▪ Hastighetsplan - Rätt fart i staden, Ramböll 2014-12-08 
▪ Magnetfältsberäkning - rapport, Vimmerby 3:3, Vimmerby 

kommun, E.ON Elnät Sverige AB 2016  
▪ Naturvärdesinventering, kommunekolog Björn Holm, 2018-07-20 

 

Medverkande tjänstemän 
Planhandlingarna har upprättats av planhandläggare/planarkitekt Nora 
Razma, stadsarkitekt Sara Dolk och mätningsingenjör Sten Ellingsworth i 
samarbete med tjänstemän på Vimmerby kommun. 
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§ 154 Dnr 2018/000458 109 

Motion om förenklad skolskjuts 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen, då det 
inte är möjligt att tillämpa olika avståndsregler utifrån på vilket sätt 
skolskjutsarna anordnas 
 
Reservationer/Protokollsanteckning 
Lars Johansson (V) reserverar sig mot beslutet.      
 

Sammanfattning 
Lars Johansson (V) har lämnat in en motion om förenklad skolskjuts. Enligt 
motionen upplevs skolskjutsarna i kommunen som godtyckliga och svår-
förutsägbara. För att uppnå målen att Vimmerby ska vara den bästa lands-
bygdskommunen, och att invånarantalet ska öka till 17 000 personer behöver 
reglerna förenklas, skriver Lars Johansson.    
Johansson föreslår att kommunens riktlinjer för skolskjuts omformuleras, så 
att de två första styckena under rubriken "Rätt till skolskjuts” lyder: 
"För att beviljas kostnadsfri skolskjuts skall vägen mellan bostaden där 
eleven är folkbokförd och skolan eller hållplats för linjetrafik överstiga för  

 förskoleklass samt åk 1-3: 2 km 
 för åk 4-9: 3 km 

Rätt till skolskjuts innebär skjuts från bostaden till skolan. I de fall en 
ordinarie hållplats för linjetrafik finns inom avståndet får eleven själv ta sig 
till anvisad hållplats. Ovanstående avstånd är de avstånd som elev maximalt 
måste vara beredd att ta sig till hållplats". 
Lars Johansson (V) föreslår kommunfullmäktige att ändra kommunens 
riktlinjer för skolskjuts så att elever som bor längre ifrån skola eller ordinarie 
hållplats för linjetrafik än 2 respektive 3 km har rätt till skolskjuts mellan 
hemmet och skolan. Elever som inom de fastställda avståndsgränserna har 
linjetrafikshållplats hänvisas till ordinarie linjetrafik.  
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Bakgrund 

Rätten till skolskjuts regleras i skollagen (2010:800) enligt skollagen är 
kommunen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts från en plats i 
anslutning till elevens hem till skolan om sådan skjuts behövs med hänsyn 
till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionshinder eller annan 
särskild omständighet. 
Skollagens formulering att skolskjuts ska anordnas från en plats i anslutning 
till hemmet möjliggör att för kommunen att anvisa eleverna till skolskjuts-
hållplatser som kan vara belägna ett stycke från bostaden. Avståndet mellan 
hem och hållplats är fastställt i kommunens skolskjutsriktlinjer.  
Skolskjutshållplatserna placering bestäms utifrån vad som är lämpligast ur 
samordningssynpunkt, trafiksäkerhetssynpunkt och transportekonomiskt 
synpunkt. Skolskjutsarnas planering görs läsårsvis utifrån rådande 
förutsättningar. Detta medför att skolskjutsarna kan justeras både gällande 
tid och skolskjutshållplatser om förutsättningarna ändras genom exempelvis 
elever flyttar och behoven av skolskjuts ändras. 
 
Bedömning 

Det är upp till respektive kommun att själva bestämma hur skolskjutsen skall 
anordnas. De flesta kommuner nyttjar på samma sätt som Vimmerby den 
ordinarie kollektivtrafiken i kombination med särskilt upphandlade fordon i 
sin skolskjutstrafik.  
Hämtning vid hemmet med skolskjutsfordon skulle medföra väsentligt ökade 
skolskjutskostnader förkommunen. En del av kostnadsökningen skulle 
uppkomma genom bussarnas länge körsträckor vid hämtning av eleverna vid 
hemmet.  Den största delen av merkostnaden skulle dock bestå i att det 
skulle krävas flera fordon för att klara skolskjutsuppdraget om inte eleverna 
ska få orimligt långa restider. En exakt beräkning av merkostnaden skulle 
kräva a att en i princip helt ny skolskjutsplanering skulle behöva göras, men 
uppskattningsvis merkostnaden skulle sannolikt uppgå till miljonbelopp. 
Många elever åker med linjetrafik i en riktning och upphandlad skolskjuts i 
den andra riktningen. Utifrån motionens förslag skulle då eleven hänvisas till 
olika hållplatser vid resa till- och från skolan, vilket skulle medföra 
olägenheter för de elever som exempelvis väljer att cykla till hållplatsen. 
Lagstiftningen skiljer inte på om skolskjutsen sker med linjetrafik eller med 
särskilda skolskjutsfordon. Det är fritt för kommunen att anordna skolskjut-
sen hur man vill. Utifrån kommunallagens likställighetsprincip är det dock 
inte möjligt att tillämpa olika regler för skolskjutsarna beroende på hur 
transporten sker. Det är därmed inte möjligt att ha olika avståndsregler för 
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linjetrafik och särskilt anordnad skolskjuts. Samma regler måste gälla oavsett 
viket färdsätt kommunen hänvisar till. 
Med utgångspunkt från ovanstående bör motionen avslås, då det saknas 
finansiering för en utökad skolskjuts, samt att det utifrån lagstiftningen inte 
går att tillämpa olika regler beroende på färdmedel som anvisas.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse/förslag till beslut ändrade skolskjutsregler 

SBU Protokollsutdrag 2019-03-26 § 25 

Lars Johansson (V) Motion om förenklad skolskjuts Id 62786 

 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 

___________________ 
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Samhällsbyggnadsavdelningen 
Joakim Svensson 
 

Tjänsteskrivelse 
 

Sida 
1(3) 

Datum 
2019-05-06  

Referens 
2018/458/109 
 

 Id 
65100 
 

 
 Kommunfullmäktige i Vimmerby kommun 

 

 

Motion om förenklad skolskjuts  

Förslag till beslut  
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår Kommunfullmäktige  

Att avslå motionen, då det inte är möjligt att tillämpa olika 
avståndsregler utifrån på vilket sätt skolskjutsarna anordnas  

Ärendet 
Lars Johansson (V) har lämnat in en motion om förenklad skolskjuts. Enligt 
motionen upplevs skolskjutsarna i kommunen som godtyckliga och 
svårförutsägbara. För att uppnå målen att Vimmerby ska vara den bästa 
landsbygdskommunen, och att invånarantalet ska öka till 17 000 personer behöver 
reglerna förenklas, skriver Lars Johansson.  

 

Johansson föreslår att kommunens riktlinjer för skolskjuts omformuleras, så att de 
två första styckena under rubriken "Rätt till skolskjuts” lyder:  

 "För att beviljas kostnadsfri skolskjuts skall vägen mellan bostaden 
där eleven är folkbokförd och skolan eller hållplats för linjetrafik 
överstiga för Förskoleklass, åk 1-3: 2 km, för åk 4-9: 3 km 

Rätt till skolskjuts innebär skjuts från bostaden till skolan. I de fall 
en ordinarie hållplats för linjetrafik finns inom avståndet får eleven 
själv ta sig till anvisad hållplats. Ovanstående avstånd är de avstånd 
som elev maximalt måste vara beredd att ta sig till hållplats". 

Lars Johansson (V) föreslår kommunfullmäktige att ändra kommunens riktlinjer 
för skolskjuts så att elever som bor längre ifrån skola eller ordinarie hållplats för 
linjetrafik än 2 respektive 3 km har rätt till skolskjuts mellan hemmet och skolan. 
Elever som inom de fastställda avståndsgränserna har linjetrafikshållplats 
hänvisas till ordinarie linjetrafik.  

 

Bakgrund 

Rätten till skolskjuts regleras i skollagen (2010:800) enligt skollagen är 
kommunen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till 
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elevens hem till skolan om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, 
trafikförhållanden, elevens funktionshinder eller annan särskild omständighet. 

Skollagens formulering att skolskjuts ska anordnas från en plats i anslutning till 
hemmet möjliggör att för kommunen att anvisa eleverna till skolskjutshållplatser 
som kan vara belägna ett stycke från bostaden. Avståndet mellan hem och 
hållplats är fastställt i kommunens skolskjutsriktlinjer. Skolskjutshållplatserna 
placering bestäms utifrån vad som är lämpligast ur samordningssynpunkt, 
trafiksäkerhetssynpunkt och transportekonomiskt synpunkt. Skolskjutsarnas 
planering görs läsårsvis utifrån rådande förutsättningar. Detta medför att 
skolskjutsarna kan justeras både gällande tid och skolskjutshållplatser om 
förutsättningarna ändras genom exempelvis elever flyttar och behoven av 
skolskjuts ändras. 

 

Bedömning 

Det är upp till respektive kommun att själva bestämma hur skolskjutsen skall 
anordnas. De flesta kommuner nyttjar på samma sätt som Vimmerby den 
ordinarie kollektivtrafiken i kombination med särskilt upphandlade fordon i sin 
skolskjutstrafik.  

Hämtning vid hemmet med skolskjutsfordon skulle medföra väsentligt ökade 
skolskjutskostnader förkommunen. En del av kostnadsökningen skulle uppkomma 
genom bussarnas länge körsträckor vid hämtning av eleverna vid hemmet.  Den 
största delen av merkostnaden skulle dock bestå i att det skulle krävas flera 
fordon för att klara skolskjutsuppdraget om inte eleverna ska få orimligt långa 
restider. En exakt beräkning av merkostnaden skulle kräva a att en i princip helt 
ny skolskjutsplanering skulle behöva göras, men uppskattningsvis merkostnaden 
skulle sannolikt uppgå till miljonbelopp. 

Många elever åker med linjetrafik i en riktning och upphandlad skolskjuts i den 
andra riktningen. Utifrån motionens förslag skulle då eleven hänvisas till olika 
hållplatser vid resa till- och från skolan, vilket skulle medföra olägenheter för de 
elever som  exempelvis väljer att cykla till hållplatsen. 

Lagstiftningen skiljer inte på om skolskjutsen sker med linjetrafik eller med 
särskilda skolskjutsfordon. Det är fritt för kommunen att anordna skolskjutsen hur 
man vill. Utifrån kommunallagens likställighetsprincip är det dock inte möjligt att 
tillämpa olika regler för skolskjutsarna beroende på hur transporten sker. Det är 
därmed inte möjligt att ha olika avståndsregler för linjetrafik och särskilt 
anordnad skolskjuts. Samma regler måste gälla oavsett viket färdsätt kommunen 
hänvisar till. 

Med utgångspunkt från ovanstående bör motionen avslås, då det saknas 
finansiering för en utökad skolskjuts, samt att det utifrån lagstiftningen inte går att 
tillämpa olika regler beroende på färdmedel som anvisas. 
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Beslutsunderlag 
Lars Johansson (V) ”motion om förenklad skolskjuts” Id 62786 

Kommunfullmäktiges beslut 2013-12-16 § 249, ”riktlinjer för skolskjuts i 
Vimmerby Kommun 

  

 

Beslutet ska skickas till 
Lars Johansson (V) 

 

Joakim Svensson 
Trafikadministratör  
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§ 155 Dnr 2019/000101 109 

Motion om lokalt tiggeriförbud i Vimmerby  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att, med hänvisning till 
Demokratiberedningens bedömning, avslå motionen.  
 
Reservationer/Protokollsanteckning 
Emil Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet.      
 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om lokalt tiggeriförbud på 
allmän plats i Vimmerby kommun. Motionärerna hänvisar till förvaltnings-
rättens dom angående ett liknande förslag från Vellinge kommun.  
De föreslår att kommunen inför ett lokalt förbud mot passiv insamling av 
pengar på Magasinsgatan, Sevedegatan, Fiskaregatan, Falkängsgatan, 
Storgatan och Norrtullsgatan.  
Motionärerna föreslår också att det skrivs in i de lokala ordningsföre-
skrifterna att passiv insamling av pengar inte är tillåtet på ovanstående 
offentliga platser.  
Motionärerna motiverar förslaget med att gåvorna riskerar att upprätthålla 
personernas sociala utsatthet, och att insamlingen kan ha koppling till 
kriminell verksamhet. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning  

Antalet gator i motionsförslaget, samt det faktum att det avses gälla hela 
sträckningen av aktuella gator, kan medföra en risk att förbudet anses 
innebära onödigt tvång, eller gör obefogade inskränkningar för allmänheten. 
 
Det bör vara rimligt att reflektera över i vad mån ett förbud av den art som 
föreslås stämmer överens med socialtjänstlagens synsätt när det gäller 
människor i utsatta positioner. 
Innan kommunen går in med ett förbud, bör den ha goda skäl att anta att det 
verkligen får de förväntade effekterna. I motionen redovisas dock inte någon 
sådan grund. 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2019-05-07 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 
Demokratiberedningens bedömning 

Demokratiberedningen anser att enskildas passiva insamling av pengar inte 
utgör en så stor olägenhet för kommunmedborgarna att kommunen behöver 
reglera det i de lokala föreskrifterna.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-23 § 101 - 
Motion om lokalt tiggeriförbud i Vimmerby kommun 

Protokollsutdrag Demokratiberedningen 2019-04-08 § 4 - Motion om lokalt 
tiggeriförbud i Vimmerby kommun 

Motion om lokalt tiggeriförbud i Vimmerby 

Utredning - Motion om lokalt tiggeriförbud i Vimmerby 

 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 

___________________ 

 



 

 
 
Demokratiberedning 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2019-04-08 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 4 Dnr 2019/000101 109 

Motion om lokalt tiggeriförbud i Vimmerby  
Demokratiberednings beslut 
Demokratiberedningen föreslår att motionen avslås, med hänvisning till att 
behov av förbud inte anses föreligga.  
 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om lokalt tiggeriförbud på 
allmän plats i Vimmerby kommun. Motionärerna hänvisar till 
förvaltningsrättens dom angående ett liknande förslag från Vellinge 
kommun.  
De föreslår att kommunen inför ett lokalt förbud mot passiv insamling av 
pengar på Magasinsgatan, Sevedegatan, Fiskaregatan, Falkängsgatan, 
Storgatan och Norrtullsgatan.  
Motionärerna föreslår också att det skrivs in i de lokala 
ordningsföreskrifterna att passiv insamling av pengar inte är tillåtet på 
ovanstående offentliga platser.  
Motionärerna motiverar förslaget med att gåvorna riskerar att upprätthålla 
personernas sociala utsatthet, och att insamlingen kan ha koppling till 
kriminell verksamhet. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning  

Antalet gator i motionsförslaget, samt det faktum att det avses gälla hela 
sträckningen av aktuella gator, kan medföra en risk att förbudet anses 
innebära onödigt tvång, eller gör obefogade inskränkningar för allmänheten. 
Det bör vara rimligt att reflektera över i vad mån ett förbud av den art som 
föreslås stämmer överens med socialtjänstlagens synsätt när det gäller 
människor i utsatta positioner. 
Innan kommunen går in med ett förbud, bör den ha goda skäl att anta att det 
verkligen får de förväntade effekterna. I motionen redovisas dock inte någon 
sådan grund. 
 
  



 

 
 
Demokratiberedning 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2019-04-08 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Demokratiberedningens bedömning 

Demokratiberedningen anser att enskildas passiva insamling av pengar inte 
utgör en så stor olägenhet för kommunmedborgarna att kommunen behöver 
reglera det i de lokala föreskrifterna.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Motion om lokalt tiggeriförbud i Vimmerby 
Yttrande - Motion om lokalt tiggeriförbud i Vimmerby 
Utredning - Motion om lokalt tiggeriförbud i Vimmerby 
Protokollsutdrag 2019-03-05 KS § 87 
Motion om lokalt tiggeriförbud i Vimmerby 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

___________________ 

 



 UTREDNING 1 
 
 2019-04-03 

 

Kommunstyrelseförvaltningen 

J A 
 
 
 
 
 

Motion om lokalt tiggeriförbud i Vimmerby  
 

Ärendet 
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om lokalt tiggeriförbud på allmän plats i 
Vimmerby kommun. Motionärerna hänvisar till förvaltningsrättens dom angående ett liknande 
förslag från Vellinge kommun.  

De föreslår att kommunen inför ett lokalt förbud mot passiv insamling av pengar på 
Magasinsgatan, Sevedegatan, Fiskaregatan, Falkängsgatan, Storgatan och Norrtullsgatan.  

Motionärerna föreslår också att det skrivs in i de lokala ordningsföreskrifterna att passiv 
insamling av pengar inte är tillåtet på ovanstående offentliga platser.  

Motionärerna motiverar förslaget med att gåvorna riskerar att upprätthålla personernas sociala 
utsatthet, och att insamlingen kan ha koppling till kriminell verksamhet. 

 

Rättsfall 

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i Mål nr 2149-18 avgjort ett ärende om att i lokala 
ordningsföreskrifter i Vellinge kommun införa ett förbud mot passiv insamling av pengar. 
HFD:s bedömning i fallet är följande. 

Ett förbud mot penninginsamling på offentlig plats syftar till att komma till rätta med vad som 
kan uppfattas som en störning, och utgör därmed en ordnings-föreskrift som kan meddelas av 
kommunen.  

HFD ställer sig frågan om förbudet lägger onödigt tvång på allmänheten, eller gör obefogade 
inskränkningar i den enskildes frihet. HFD konstaterar att kommunen har avgränsat 
tillämpningsområdet för föreskriften till vissa särskilt angivna platser. I och med att förbudet 
har ett snävt avgränsat geografiskt tillämpningsområde, kan det inte anses som onödigt eller 
obefogat långtgående.  

HFD anser att det genom tillägget ”tiggeri” i föreskriften med tillräcklig tydlighet framgår vad 
som avses. Det är exempelvis möjligt att göra en gränsdragning gentemot insamling till en 
hjälporganisation. Bestämmelsen är därför möjlig att tillämpa. 

HFD gav Vellinge kommun rätt och meddelade att den aktuella föreskriften inte strider mot 
ordningslagen.  

 

  



  2 
Socialtjänstlagens portalparagraf 
1 kap. Socialtjänstens mål 
1 §   Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 
    - ekonomiska och sociala trygghet, 
    - jämlikhet i levnadsvillkor, 
    - aktiva deltagande i samhällslivet. 
 
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 
situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 
 
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 
 
 
Bedömning 

Rättsfallet säger att det finns en möjlighet för kommuner att införa förbud mot passiv insamling 
av pengar. Men antalet gator i aktuellt motionsförslag, samt det faktum att det avses gälla hela 
sträckningen av aktuella gator, kan medföra en risk att förbudet vid ett eventuellt överklagande 
anses innebära onödigt tvång, eller gör obefogade inskränkningar för allmänheten.  

Socialtjänstlagen definierar kommuners ansvar när det gäller socialtjänstens insatser för 
medborgarna. Människor som samlar in pengar är inte alltid aktuella för socialtjänstens 
insatser. Gemensam nämnare är ändå beröringen till människor som befinner sig i en utsatt 
position. Därför bör det vara rimligt att reflektera över i vad mån ett förbud av den art som 
föreslås stämmer överens med socialtjänst-lagens synsätt. Vilka signaler vill vi att samhället 
ger till enskilda? Vilka perspektiv är mest angelägna för samhället att förmedla? 

Motiven i motionen visar på goda intentioner med förslaget. En vilja lyser igenom att de som 
samlar in pengar löser sina försörjningsproblem på ett mer bestående sätt, samt att de befrias 
från eventuell koppling till kriminell verksamhet. Mellan raderna kan man även läsa en 
förhoppning att ett förbud av det slag som föreslås bidrar till en process där hemländerna börjar 
bygga ut sina välfärdssystem. 

Men innan kommunen går in med förbud som inskränker enskildas handlingsfrihet, bör den ha 
en stadig grund för att anta att förbudet verkligen får de förväntade effekterna. Kommunen kan 
då antingen luta sig mot vetenskapliga undersökningar, eller utifrån kända fakta resonera sig 
fram till att sannolikheten är hög att målen med förbudet kommer att infrias. I motionen 
redovisas dock inte någon grund av det slaget. 

 

Förslag till beslut 

Sammantaget anser jag att frågan om förbud mot passiv insamling av pengar i första hand är en 
politisk fråga. Därför ger jag inget förslag till beslut i ärendet, utan lämnar det vidare till 
Demokratiberedningen. 
 
 
 
Jenny Andersson 
Kommunsekreterare 













 
 
 
 

Vimmerby 22/5 2019 
 
 
Motion om offentliga cykelpumpar (cykelpumpsstationer) 
 
Vi pratar ofta om klimat och miljö och arbetar efter att uppfylla klimatmålen. Vi uppmanas oftast att 
ta allmänna kommunikationsmedel till arbetsplats och skola, med två syften, att främja miljön med 
mindre utsläpp samt att få en bättre hälsa. Cykeln är ett utmärkt transportmedel och att främja 
cykling bidrar till en bättre miljö och hälsa. Vimmerby är en serviceinriktad och turistvänlig stad så 
vad skulle inte passa bättre än att kommunen installerar offentliga cykelpumpar. Många kommuner 
runt om i Sverige har detta som en extra service till cyklisterna. Cykelpumparna skulle inte bara 
uppskattas av cyklisterna utan även av familjer med barnvagn samt av människor med 
funktionshinder som behöver sitta i rullstol. Vid utplaceringen av kommunala cykelpumpar måste 
beaktas var det är mest lämpligt utifrån cykelflödet, tillgängliga ytor och tekniska möjligheter. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar 
 
Att ge i uppdrag till berörd nämnd att ta fram en plan var det är mest lämpligt att placera ut 
cykelpumpar med tanke på tekniska möjligheter och tillgängliga ytor samt 
 
Att därefter installera cykelpumpar tillgängliga för allmänheten 
 
Sverigedemokraterna genom Anneli Jakobsson 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Från: Anneli Jakobsson 
Skickat: den 22 maj 2019 06:21 
Till: Vimmerby kommun 
Ämne: motion 
Bifogade filer: motion cykelpump Korr BK (1).docx 
 
Hej. Bifogar en motion. MVH Anneli Jakobsson 
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Kravlista 2019 
Av Vimmerby Kommuns invånare 
Till Vimmerby Kommuns politiker 

KRAVLISTA 

Detta vill vi ska ändras i Vimmerby kommun och dess verksamheter för ett hållbarare 
samhälle där både människor och miljö mår bra: 

Vad ska ske innan 2020? 

- Alla kommunens förvaltningar, arbetsplatser och avdelningar, inklusive 
skolan, ska införa sopsortering precis som hushållen i kommunen. 

- Alla engångsartiklar av plats ska bort från kommunernas verksamheter. 

- Ekologiska bananer och ekologiskt samt kravmärkt kaffe i samtliga av 
kommunens verksamheter. 

Inga produkter som innehåller palmolja i kommunens verksamheter. 

- Ta extra betalt för engångsmuggar så att "vanliga" muggar och glas blir 
förstahandsval, i alla kommunens verksamheter. (OBS! Ska införas till nästa 
terminsstart, augusti 2019) 

- Alla lärare på Vimmerby gymnasium ska använda sig av de digitala 
hjälpmedel vi har, inga uppgifter/information ska skrivas ut på papper om det 
kan läggas upp på Google Classroom. 

Mer närproducerad mat i skolor och äldreomsorg. Satsa på färre transporter. 

Endast löste i kommunens verksamheter. Eventuellt påste som är tillverkat av 
papper och det ska då finnas möjlighet till kompostering samt att dessa påsar 
inte får innehålla h ättklamrar gjorda av metall. 

Installera vattenstationer där alla på gymnasiet kan fylla på sina vattenflaskor. 
Man ska få en vattenflaska när man börjar ettan. Detta är för att man ska 
slippa behöva köpa vatten eller annan dryck och därmed minska konsumtion, 
minska plastanvändningen och för hälsoskäl. 



Kravlista 2019 
Av Vimmerby Kommuns invånare 
Till Vimmerby Kommuns politiker 

Vad ska ske innan 2022? 

- Sopsortering ska finnas tillgänglig på allmänna platser där mycket folk vistas. 
Centrum, resecentrum och idrottsanläggningar. 

- Plastfria och pappersfria skolor i Vimmerby kommun. (Pappersfritt gäller 
främst gymnasiet då eleverna har datorer) 

- Vimmerby kommun ska inte finansiera flygresor inom Sverige, inte heller 
flygresor till utlandet som går att ersätta med tåg/buss. 

- Svensktillverkat ska vara förstahandsvalet vid alla matinköp i kommunens 
verksamheter. 

- Appen "Mitt Käk" ska införas i kommunens skolmatsalar. (lnfo om "Mitt Käk" 
finns på sista bladet) 

- Cyklar ska finnas att låna på gymnasiet när man ska iväg en kortare sträcka 
för skolans räkning. 

Solceller ska installeras på gymnasiets tak. 

En pedagogisk lärmiljö utomhus ska finnas på alla skolor. 

Vad ska ske inom loppet av fem till tio år? 

- Alla kommunens bilar ska gå på el eller biogas och laddningsstolpar ska 
finnas på kommunens parkeringar. 

- Alla kommunens byggnader ska ha installerat solceller på taken. 

Dessa krav ska genomföras inom den satta tidsramen och påskrift är bindande 

oavsett om kommunstyrelsen byts ut vid kommande val. Redovisning av genomförda 
krav ska ske på kommunfullmäktiges sammanträden och skrivas ut på Vimmerby 
kommuns hemsida. 



Kravlista 2019 
Av Vimmerby Kommuns invånare 
Till Vimmerby Kommuns politiker 

Partiernas underskrifter: 

Centerpartiet: 

Namnförtydligande: 

Socialdemokraterna: 

------------
Namnförtydligande: 

Datum: 

Datum: 

--·-----------------·--------------· 

Moderaterna: Datum: 

··--···--·--
Namnförtydligande: 

Vänsterpartiet: Datum: 

Namnförtydligande: 
--·-------·· 

Liberalerna: Datum: 

Namnförtydligande: 

-------·----·---

Kristdemokratern a: Datum: 

----··-----
Namnförtydligande: 

Sverigedemokratern a: Datum: 

Namnförtydligande: 

---·--------------



Kort introduktion till konceptet Mitt Käk! 

Vad är Mitt Käk!? 
Ett koncept som omfattar hela ekosystemet kring att driva skolrestauranger. 

Vilka delar ingår? 
Menyplanering, näringsberäkning, coach ni ng avkökspersonal, coachning av 
restaurangpersona l, hjälp med logistiklösningar, ap pen Mitt Käk!, möjlighet att variera· 
menyn med nya beprövade rätter 

Vilka är vi? 
Har de senaste åren lagt 1000-tals timmar på att ta fram ett koncept för skolrestauranger 
med syfte att stötta privata och kommunala aktörer på denna marknad. Konceptet har 
utvecklats ihop med elever och en grupp kockar under 4 år. Fokus har legat på att få 
eleverna att äta sin skollunch istället för att äta skräp mat, eller i värsta fall, inget alls samt att 
minska det enorma matsvinn som storköken bidrar till. 
Vårt ~ysterbolag, Mitt Gastronomi, serverar dagligen över 2000 elever deras lunch, och tack 
vare detta samarbete kan vi testa allt och vara väldigt elevnära för att få relevant feedback, 
innan vi tar in det i konceptet. 

Piloter? 
Tester på konceptet gjordes under 6 månader på 500 elever och utfallen blev följande: 

Matsvinnet gick ner 50% 
Närvaron gick upp 11% i restaurangerna 
Sopkostnaderna gick ner med 20% 
Rektorerna återkopplade lugnare och gladare elever som enligt dem bidrog till en bättre 
arbetsmiljö 



Hur kan vi hitta ett samarbete? 
Är detta ett intressant koncept för er så kommer vi ut och gör en nulägesgnalys med er och 
den vardag ni har idag. Utifrån detta kan man välja det som man känner att man behöver för 
att nå sina mål. 

Är detta en dyr lösning? 
Nej. Tanken är att man som kund ska få så många nyttar med konceptet att det blir en win
win situation för alla berörda. Miljönytta n, samhällsnyttan och den företagsekonomiska 
nyttan går hand i hand och slutresultatet blir positivt för alla berörda. 

Vi ser det som att kök, elev, skolledning och föräldrar, spelar i samma lag. Vårt gemensamma 
mål är att alla elever ska ha goda förutsättningar att klara dagen och maximera möjligheten 
till måluppfyllelse l 

Ser detta ut som det skulle vara intressant för er kommer jag gärna ut och berättar mer. På 
vår hemsida www.mittkak.nu kan du läsa mer om oss 

Allt gott så länge! 
Sofia Nordeli 
Mitt Käk! 
070-6956961 

M \H; V-.A ~ a(' Cr() (!._:;f;) t;~'\ e\eJA f)c;.. r~,. . . :~ 'J" Il ? -n . --\, ~·' v mc:. t,'() .:o. ·V:.IT"'' 
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Av Vimmerby Kommuns invånare 
Till Vimmerby Kommuns politiker 

Namnlista- Dessa krav ska genomföras 
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För- och efternamn: Telefonnummer: 

21. _9.~x,tt• IL!:lt.l.s,:.u 0, _________________ o t_~ · rs l 6 ·u 6-1------~-

22. __ .Cl~ v5_~~ L ~l e.~L------- cy~ o ___ ~2::S-~--- r:; b __ ::rs:_ ___ _ 
23. _'?_t i\"\ <A \1-e..V\ {'_l_'v.S_?t)'"-----------9_]_ ?--- ]:__~\ \ Q_} q 0 

'?{). - '\ \ t\ l l <1 - :J- - '1 -
24 . .. Jk!! _ _______J:~~~~~JQL _______ D ~:_~·/O 5 "~l-~~~6> ____________ _ 
25 . . ,~L~~~---·b ~ ck:f _____________ Q2_ "~~ilL~Z2.J _______ _ 
26. !i:Jf".ftl_---~~r s· eJ !] _________ '!!_ro L_'!_ __ '!__,Yf:}_~-~''--------

27. ___ ,i_/;1L __ IA~tiii1 _______ _l_Z 3 ___ Q_t5 Z./1 ~L-~ 
28. _1L~t:- S\lf:.~Sso~ ______ f57.G~-z_-.LS~Z~?$~=----
29. ~f~h _ _h:o-~~1iE~-----------Q1-9 g::~S~]-6} ~u _________ _ 

30. _@jl ])? ___ t!f-i/:tff:fi:/··=:_ ____ __(~_l!f~.=- ??_1:-(7 <j;,,.,- -
t_:; / • o- -

31
. t:/,'v( 0' olf:r 76 - ~ '-lSL;;Jf'<f' 

32. _J,d,~"l!:..:-e/f_&f!d,::,t:;fY.':L ________ ozq_::=_ 53_~ o 1_ e??---__ _ 

33. 1:~.t:~"'~~\.\\.\.. ________________ ~3:_fE_~_ Q_':LJSLA. \.. __ _ 

34. -tVk..~ SJcr~~ ~-------:--------__!)1-z:_-:__3_:?:. '1__ s 5..:li. _ _ 
35. _SoJ:.~L __ Gtt:L_let_f-s !;Q.!..2__ O t D--~ /J OS-L!!J __ _ 

36. -~~:::~!:::t ö "! __ l) ~--16 S:1VIf:?_s;6 ~ ___ {;B:<;;; ___ J_']_} 1!2iL __ 
,<~!;4-"'-"L J}t{';' ''/7''1/ 6)-o f>~3:rJ tJ D j., 

37 :er,-----------------'-------------·-----------·---·-----------------------

38. ___ Lobic;J~ __ r;LjJ JCA::-"'--c ____________ Q]l_Cf 5"J. _ _I,o 0_2_ _________ _ 

39. _JJfL>'l~Ld ___ ;:,h \\_~v-. .s,~ o ~--------------91~----~~i: _!:l)_/ __ _ u 1)1 ' Y r h'! n r · - Q- J 
4o. j __ ~trilLJQ,~_.tDrf,f:.i:tL _____________ tJ t:/' _ _p:; _Qfd!fzL __ 

J 'i_hd: ~- \ ~·1 V] C:C:(·J"V\ Glo Of-;/ f rot /D/_ ' . 
41 . - - -- L--+1--kVL--A,..I;j -'(---\j----------------~"--':TI.l:i~t&-----·--·----
42. ___ __Ajj __ _!Z_~l'Y\"'.::.. __ ii 0;; _ _L ___________ _fL±_2_::_t;'2l__ _ __f_t <)j_ _____ _ 
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43. __ AJ\}, c\ __ _f([S$.~------·-- _ ____::(::...)~j5 c'(C( 'S~:ttL{ ___ _ 

För- och efternamn: Telefonnummer: 

44. }/e Le h c.. .ifj t k/ r{n_ ____ .. ___________ j 1V_:::..f!J_i!J_J=_ ___ · _ 

45. _LnfjY~C. __ fd_i0r.r:_tdJ __ : ____________ Q'}-30~_/)LI_:-:; Y.__~ Y __ 
46. _h;{2.JS'\\~~__:~Sf~~::~~?~----------CJ=lo- 3~Lt "'\:Ci '2...i 

47. J....el.0r ____ M_~,,~t~:Sq!l _______ f2J~ ~b~~Ub~JJ 
\~.9 -- . <J ........ . 

48. _::..S::l·'-~.--l-~ill ______________ Q_3Q_:__ 0 s_b~j,~-:_~_< _ 

49. _J:bt~fl· '"-----[t\~_tn;_~-----·--·-9 ty ·-1:~~ (C:>__((,_ 

....-.-1. .. . ~/ { / V\ (5~0 '· Lj_)-Lj &-J ){3 
50. --~~~-J--L-~~-liil-------·-·--------~~ -~--=-:;Ö~---·----
51. --~~:a..m ____ ')i!ll..'LC\.. ________ ....... -------<J _________ -=o_u __ _ 
52. --~Mvlli_ ____ \:1eJ):I{\jiUG§~500- _________ 9 13·~ 1-_~QJ 6 2 __ _ 

53. _[&!..itc ___ ....VJ../1&2!1 ____________________ P1o_srL..:I z_5,5 __ 
54. _::\·1~f:o .. ____ tYI~11,t ... __________ cJ_}~-~?vfu{ _ 0t l ~?3 
55. _0)a,_ __ _o,t9-Q\_Q~~n:J.. ____________ .. QiZ.::_Z-:.Ll::LlQ .. Z.ti-_____ _ 

56. _H§J+~l~ .Jl@Wrrl-at:: __________ J):t-0 '\1t\_cl_k __ _ 
57.J:-\oD_<loJ:1'"J.;r:tclr~n ______ .. ______ __o:-ll:::;_:_::i2j_~.l1: =1 ____ _ 

58 .. ~M~f\Jldo_\f=..D_~_a__ _________ Qj::..'Q_:li_ "'\_~ _b ~-f:~-
59. ;_$g0:.:-~_b_: __ b;~i C'- ---------------o lC2~ ::.1? .2~ .. S~:t __ _ 
60. S:lc;.\.G\.. ... kti!.öLiL __________ ........ - ....... ____ 0 J b ::c_}.fit;:L0l!..0J) _____ _ 
. <J 

61 ... \J\!k~,.,Jl~-L~.:!:o..v: .. ""'"-..0-__________________ J)Jl_~- )]_2.-- ~ .4..:1lj __ __ 

62 .. lJ..Cl..\LL!Lo.o.et.".:S.:ill:C:\------___________ ...fJ1L!._:_]? g _o 6..!ib.f2.. _____ _ 

63 . ..:1_~-J~NHJ\?..l::&.n --------------------0'1:9..:J..,J3 __ l\bj_.'j_ ____ _ 

64. [.{J/ 1/,,v-•L D b ' _____ rllrfL ... r:J!diil:..l::_ ________________________ L:..::_o.!is ___ q_&_()J;_ __ 
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. 65 r l . -1il~-i- ) J -~ b . . ---~- 0\ v)'!\_. ---~~--~ __ Q_V..e'-o~:.t:::: ____ !! r-- _' d _lj_t_6 '-lj_Z,_ ___ _ 
' ' 

66. \A ! l . l 1 . l rn--, t! PA - J. 
__ ._t'-\.!L!MkiL,.__\:.\l.A&'-~~<t--------·---· IL.Ll.~u_llQ ··---.. --------
För- och efternamn: Telefonnummer: 

~~-~\~'i\ --OG~,(~----·-------CYI_Q_b]J_::s_)::; b lt(). ________ _ 
68

· fö V\'\ \'1 Y~t v::;_s. o :-l . 6 'j-o - 'l_;, 3 ::L 1- ·g "8 ~- . 

~E-----~?>j~Y' ~- lLq_ild~~f~:--_ ---~i21~f~ le22coi=~~: 
~o. __ _j~~LD.~~------JJl:!~.J}b$ 51 :S} ______ _ 
~~~----\Jtili~) A :l\~k e€:'~-~'..'3 ________ Q]_], $..~ili5 ~ ~--·-------
~-=--- f::. l i ~--J)QLcybr o.. r1 Q_\____ O~') Q} 3_(:~ 'i'_'S_ _______________ _ 
7_:__±l_u.(.~L_ ____ J11(_~_:_. ________ JJ.li2b )_}2""S 6 ._ 
7 4 j-;; -"\ p 6 
_· --~~"\,___Y-_l~\1_{ cÅ ------~_1~:_:_:} ... ~_{>-~ '::t b~?:_ _______ _ 

~~ ____ _At;:.bc~ ___ _Åt~_&hK_m_Q,_e_ ____ Q1__Q- 1_(26 51- BO _____ _ 

~:_.:Ji!i,,vf__lf!!.clt-!1:_177 ttJ::l_ ______ _ci::t 61f- ( 5J' 3S_Ll ~ :_ _________ _ 

~~-B-<ll~ ___ _s '<J c~h.vl'!:c __ j)_j_ 3 eJ !:L"\-.!i_-~ 4_ _________ _ 

~-:s_:.~__yvl___eQ_>:l_ ___ b'::)~"':1~~7 _______ _§:> :w_l;_t-_J_o .21L _____________ _ 
79

: __ ~~nö._ ~\\loe~ - ______ qJ:5?_1>~o'5~'3D ______________ _ 

~~~-~e~~-v:::~J:J:;i .. ~~ii~~-_SX{D--- .Zt o Cf__6_G~7 __________ __ 
81

· ~1\V\(tt?~ -\='{,l~(IA 0"4-0)~d,~LjQ$"" 

~-~~~li[~i~-C~;:JiX:&.=~-~~~iLia~-~ ~6~-cri~-~= 
: ~u-_________ Q}l--_b_~IL ~-t-~------
-~"-tlfu.~·-l'S!"!:!. _________________________ _Qw_J.f:u;:_s-- 'il _________ _ 

~::_ fl_y_9 f!_'(;=- fe.·---'~ o/!_ Ct f1§ G o -~7 -------~-7 b--j_(j_g: __ lf!2_R~L __ _ 
~~~---CD3\CL~~\l~~C'\ _________________________ ill0 -~'\._}L~-----
s~: ___ ~_Y-\\1 !\ ___ §2~~~-------------------o ~ (.:;__-I_~:LJ-1 ~15 __ _ 
88. 
't'· 
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158. . 
---~_}J_g,xgjf.___ _________ . 



f\rav.Jista 20,19 
Av Vimmerby Kommuns invånare 
Till Vimmerby Kommuns politiker 

' 
' ------··---------·-·--------·--·--·--.. --·-·-·--.. --·-----------·-·--·--·----·--·---



Kravlista 2019 
Av Vimmerby Kommuns invånare 
Till Vimmerby Kommuns politiker 

----·---·-----·--------·----------·-----.. -



' '• . ~_. 

Kravlista 2019 
Av Vimmerby Kommuns invånare 
Till Vimmerby Kornmuns politiker 

-· 
-----·~-··-··-----------·-·----·--·--·······---------------·--·--··-.--------

227.o 'n 'Ii 112 d e . ,-r..12cldl !{61 
____ l<;.i.Zl_1!,4~~:L~--"'------------------JLI-"-_;)_~_'jjf;:,__. b__ 

·-------·-----------------·---··---·---------·--------------------
243. ______ , ___ ,. _________________________ , 
244. 

245. 

246. 

247. 

248. 

249. 


