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 Upprop 

1.  Val av protokolljusterare 

 

Informationsärenden 

2.  Meddelanden 2019 till Kommunfullmäktige 

3.  Ledamöternas frågestund i fullmäktige 2019 

4.  Interpellation till socialnämndens ordförande Lars Sandberg (C) ang anställning i 

äldreomsorgen 

5.  Information från revisorerna till fullmäktige 2019 

 

Beslutsärenden 

6.  Ansvarsfrihet för Regionförbundet i Kalmar län för 2018  

Förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige bifaller hemställan om ansvarsfrihet för Regionförbundet i Kalmar län för 2018 

7.  Budgetuppföljning per 30 april 2019 

Förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige godkänner budgetuppföljning med helårsprognos för Vimmerby kommun 

avseende perioden januari t o m april 2019. 

8.  Kostnad för projektering av infart till Krönsmons industriområde  

Förslag till beslut:  

Kommunfullmäktige godkänner förslaget från Trafikverket på medfinansieringsavtal för projektering 

och byggande av ny anslutning på Rv 23/34 till Industriområdet Krönsmon, Vimmerby kommun. 

9.  Investeringar i Bowlinghallen 

Förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige upptar investeringar i bowlinghallen inom ramen för tidigare beslutad 

investeringsplan för 2019.  
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10.  Budget 2020 med plan 2021 tom 2023 

Inledande talartid max 10 minuter per gruppledare. Därefter övriga fullmäktige. 

 

Förslag till beslut: 

1. Kommunfullmäktige antar förslag till driftsramar för Vimmerby kommun 2020 med plan 2021 

– 2023. Slutligt besked om finansiering sker senast i november 2019. 

 

2. Kommunfullmäktige antar förslag till fördelning av nämndernas driftsramar 2020 vilket 

innebär att nettokostnaderna budgeteras till 984,5 mkr.  

Fördelningen i mnkr är: (Obs! kalkylerade kapitalkostnader ligger som en intäkt i denna tabell). 

Kommunstyrelsen  

Barn- och utbildningsnämnden  

Socialnämnden  

Miljö- och byggnadsnämnden  

Överförmyndaren  

Revision  

Valnämnd  

Pensioner 

Kalkylerade kapitalkostnader  

Avskrivningar  

Oförutsedda medel  

236,9 

349,4 

371,2 

8,1 

2,1 

0,9 

0,1 

24,1 

43,9 

32,9 

2,7 

Nämndernas ramar justeras efter beslut om interna justeringar 2019 som även påverkar 2020, 

exempelvis tilläggsanslag, kapitalkostnader, internhyror, löner och omföringar 

 

3. Kommunfullmäktige antar förslag på total finansiering till 1 004,2 

Fördelningen i mnkr är: 

Skatter och statsbidrag  

Extra statsbidrag  

Finansnetto   

986,0 

6,2 

12,0 

 

4. Kommunfullmäktige antar förslag till investeringsram 2020 till 80 mkr 

 

5. Kommunfullmäktige antar årets resultat till 19,7 mkr 
 

6. Kommunfullmäktige antar förslag till tre övergripande finansiella mål: 

- Vimmerby kommuns resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatter och generella statsbidrag  

(19,7 mnkr år 2020) 

- Vimmerby kommuns låneskuld ska minskas med minst motsvarigheten till skattehöjningen 2016, 

vilket för 2020 motsvarar 16,6 miljoner kronor 

- Självfinansieringsgraden av Vimmerby kommuns investeringar ska uppgå till 100 procent.  

 

7. Kommunfullmäktige antar förslag till att ge uppdrag till nämnderna att enligt fastställd tidplan 

återkomma med nämndplaner med mål och verksamhet för år 2020, samt investeringsplan som 

kommunstyrelsen ansvarar för att sammanställa i ett samlat dokument. 

 

 

 
Sillmiddag 
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11.  Vision Vimmerby 

Konsult Carina Engqvist presenterar utkast till Vision. 

Förbered inriktningsdebatt med anledning av informationen. Gruppledarna inleder, därefter övriga 

fullmäktige. 

Demokratiberedningen beslutar 2019-06-18 om remittering och remissmaterial utifrån debatten. 

12.  Styrdokument: Tomtköregler för Vimmerby kommun 2019 

Förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige godkänner styrdokumentet ”Tomtköregler för Vimmerby kommun”. 

Kommunfullmäktige låter ovan nämnda styrdokument ersätta befintliga dokument i mappen: ”Regler 

för anvisningar och försäljning av tomter genom Vimmerby kommuns tomtkö”. Dnr: 2010/000185. 

13.  Nya riktlinjer för föreningsbidrag 

Förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige antar det nya riktlinjedokumentet för föreningsbidragen i Vimmerby kommun. 

14.  Måltidspolicy Vimmerby kommun 

Förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige antar Måltidspolicy för Vimmerby kommun med denna ändring: 

Det sista stycket i avsnittet ”säkerhet” (sid 4) avslutas med ”… med undantaget att råvaror, frukt och 

grönsaker från egen trädgård ska vara tillåtet att ta med och bjuda på i skola och förskola”. 

15.  Ett jämställt Kalmar län – En länsgemensam strategi 

Förslag till beslut: 

Vimmerby kommunkoncern ansluter sig till den länsgemensamma strategin ”Ett jämställt Kalmar 

län”. 

16.  Ändring av detaljplan, markanvisning och försäljning gällande Nybbleområdet del av 

Vimmerby 3:3 (Näckström Fastigheter / Vectura Fastigheter) 

Förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige fullföljer inte markanvisningsavtalet tecknat med Näckströms fastigheter NF 

20AB (Exploatören), inom Nybbleområdet, stadsdelen Kohagen, Vimmerby kommun.  

Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att informera exploatören om att på 

grund av det rådande akuta behovet har kommunen beslutat att en ny förskola ska byggas på området 

och att markanvisningsavtalet inte kommer att fullföljas. 

17.  Motion Vimmerby kommun En mer attraktiv arbetsgivare 

Förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

18.  Motion om höjd habiliteringsersättning i Vimmerby kommun 

Förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad i och med socialnämndens ställningstagande till 

habiliteringsersättning 2019-05-16 § 64. 
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19.  Motion om handlingsplan mot tvångsgifte med mera 

Förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Motivering: 

Kommunfullmäktige konstaterar att det redan pågår ett arbete som uppfyller intentionerna bakom 

förslaget i motionen, och att en handlingsplan är klar för beslut under 2019. 

20.  Inkomna handlingar 

 

 

 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunens webbplats www.vimmerby.se under "Kommun och 
politik". 
 
Nästa sammanträde infaller den 30 september 2019 kl 18.00. 
 
 
 
Vimmerby den 2019-06-17 

 
 
 

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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Kommunens revisorer

Frir kiinnedom:
Kommunstyrelsen
Kommunfu llmiiktiges presidium

Granskning av inftirandet av GDPR

Pi uppdrag av revisorema i kommunen har PwC, Kommunal sektor genomftirt en

granskning av ovanstiende.

Vi har den l0 juni 2019 beslutat aft dverl2imna rapporten till kommunstyrelsen, bam-

och utbildningsniimnden och till socialnamnden samt ftir klinnedom till kommunfull-
miiktiges presidium. Vi instiimmer till fullo i den revisionella beddmningen som besk-

rivs i rapporten.

Vi bedrimer att kommunstyrelsen, bam- och utbildningsniimnden och socialniimnden

inte helt siikerstiiller att iindamilsenliga Atgiirder har vidtagits vid inftirandet av data-

skyddsftirordningen. Det baserar vi pA att det aterstar att slutftira inftjrandefasen med

anledning av ftirordningen. Inltirandefasen inneblir att gdra ett register tiver de behand-

lingar av personuppgifter som gdrs. Vid granskningstillftillet pigir arbetet, men det ris-

kerar att dra ut pi tiden eftersom det saknas b6de tillriickliga resurser och en tydlig tid-
plan.

Det har utsetts en organisation Itir arbetet med furordningen. Organisationen best6r av

personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbitraden, dataskyddsombud och dataskydds-

samordnare. I intervjuema framkommer ett behov att definiera roller och ansvar ftir
dataskyddsombud och dataskyddssamordnare pi ett tydligare siitt.

Vi beddmer att arbetet med att uppriitta rutiner liir att kunna visa att ftirordningen ftilj s i

stor utstriickning kvarstAr. Det innebiir att identifiera och dokumentera behandling av

personuppgifter samt att dokumentera de konsekvensanalyser som uppriittats ftir be-

handlingar med siirskilda integritetsrisker. Det kommer ftirmodligen iiven kriivas att

andra analyser dokumenteras, till exempel riskanalyser ftir de siikerhetsAtgiirder som

vidtas.

Vi ser positilt pi att styrande dokument som reglemente och kommunstyrelse ns delegat-

ionsordning anpassats till ftirordningens krav, att dataskyddsombud utsetts och anmiilts

Vimmerby kommun

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsniimnden
Socialnlimnden
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Kommunens revisorer

till datainspektionen, att det genomltirts informationsinsatser inftir ikrafttriidandet av

itirordningen samt att det finns rutiner ftir anmiilning av personuppgiftsincidenter.

Vi rinskar svar av kommunstyrelsen, bam- och utbildningsn?imnden och socialniimnden

senast den 30 september 2019 ddr styrelsen och niimnderna redog6r Itir vad de tiinker

vidta lttr itglirder med anledning av rapporten.

Kommunfullmliktiges presidium f6r ta stiillning till om rapporten skall biliiggas kom-

munlul lmiiktiges handl ingar.

Ftir kommunens revisorer

Vimmerby kommun

Roland Ilemark

ordftirande
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Sammanfattning och 
revisionell bedömning 
Dataskyddförordningen eller General Data Protection Regulation (GDPR) trädde i 

kraft inom EU:s medlemsländer 2018-05-25. En EU-förordning blir direkt tillämplig i 

medlemsländerna till skillnad från EU-direktiv. Genom att nya regler trädde i kraft 

upphör nuvarande personuppgiftslag (PuL). Syftet med den nya förordningen är att 

skydda fysiska personers integritet vid behandling av personuppgifter. 

Revisorerna i Vimmerby kommun har, utifrån en bedömning av väsentlighet och risk, 

funnit det angeläget att granska om kommunstyrelsen och nämnderna vidtagit 

ändamålsenliga åtgärder vid införande av dataskyddsförordningen. 

Vi, inom PwC, har fått i uppdrag att utföra granskningen som genomförts via intervjuer 

med identifierade nyckelpersoner och granskning av styrande dokument. 

Revisionell bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 

inte helt säkerställer att ändamålsenliga åtgärder har vidtagits vid införandet av 

dataskyddsförordningen. Det baserar vi på att det återstår att slutföra införandefasen 

med anledning av förordningen. Införandefasen innebär att göra ett register över de 

behandlingar av personuppgifter som görs. Vid granskningstillfället pågår arbetet, men 

det riskerar att dra ut på tiden eftersom det saknas både tillräckliga resurser och en 

tydlig tidplan. 

Det har utsetts en organisation för arbetet med förordningen. Organisationen består 

av personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden, dataskyddsombud och 

dataskyddssamordnare. I intervjuerna framkommer ett behov att definiera roller och 

ansvar för dataskyddsombud och dataskyddssamordnare på ett tydligare sätt.  

Vi bedömer att arbetet med att upprätta rutiner för att kunna visa att förordningen följs 

i stor utsträckning kvarstår. Det innebär att identifiera och dokumentera behandling av 

personuppgifter samt att dokumentera de konsekvensanalyser som upprättats för 

behandlingar med särskilda integritetsrisker. Det kommer förmodligen även krävas att 

andra analyser dokumenteras, till exempel riskanalyser för de säkerhetsåtgärder som 

vidtas. 

Vi ser positivt på att styrande dokument som reglemente och delegationsordning för 

kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden har anpassats 

till förordningens krav, att dataskyddsombud utsetts och anmälts till datainspektionen, 

att det genomförts informationsinsatser inför ikraftträdandet av förordningen samt att 

det finns rutiner för anmälning av personuppgiftsincidenter. 
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Bedömningar utifrån kontrollmål 

Kontrollmål Kommentar  

Upprätthålls 
tillräcklig säkerhet 
vid behandlingen 
av person-
uppgifter? 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att det vid granskningstillfället pågår ett 

arbete att införa tekniska och organisatoriska 

åtgärder i syfte att uppnå tillräcklig säkerhet vid 

behandlingen av personuppgifter.  
  

Finns rutiner för 
anmälning av 
personuppgifts-
incidenter? 

Uppfyllt 

Vi bedömer att det finns en framtagen rutin för 

anmälning av personuppgiftsincidenter på 

kommunens intranät och att implementering av 

rutinen pågår. 

 
 

Finns uppdaterade 
register över de 
behandlingar av 
personuppgifter 
som görs? 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att arbetet med att upprätta register över 

de behandlingar av personuppgifter som görs pågår 

inom kommunstyrelsen och nämnderna, men att 

arbetet fördröjs av en rad orsaker. Vi anser att roller 

och ansvar för dataskyddsombud och 

dataskyddssamordnare behöver definieras på en 

mer detaljerad nivå.  

Vidare anser vi att det behöver utarbetas en tydlig 

plan för införandefasen. Som den bedrivs nu riskerar 

den att dra ut på tiden eftersom det saknas både 

tillräckliga resurser och en tydlig tidplan. 

 

 

Har dataskydds-
ombud utsetts? 

Uppfyllt 
Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna har 

utsett dataskyddsombud, att besluten anmälts till 

datainspektionen och att dataskyddsombudets 

kontaktuppgifter offentliggjorts på kommunens 

hemsida. 
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Finns det rutiner 
för att kunna visa 
att förordningen 
följs? 

Ej uppfyllt 
Vi bedömer att arbetet med att upprätta rutiner för att 

kunna visa att förordningen följs i stor utsträckning 

kvarstår. Det innebär att identifiera och dokumentera 

behandling av personuppgifter samt att dokumentera 

de konsekvensanalyser som upprättas för 

behandlingar med särskilda integritetsrisker t ex 

hälsa, etniskt ursprung, politisk uppfattning, 

medlemskap i fackförening etc.  

Det kommer förmodligen även krävas att andra 

analyser dokumenteras, till exempel riskanalyser för 

de säkerhetsåtgärder som vidtagits. 

 

Har tillräckliga 
åtgärder vidtagits 
för att säkerställa 
att förordningen 
följs? 

Delvis uppfyllt 
Vi bedömer att ett flertal åtgärder har vidtagits som 

syftar till att säkerställa att förordningen följs. 

Samtidigt kvarstår flera åtgärder, till exempel att 

upprätta registerförteckningen över behandling av 

personuppgifter, ta fram riktlinjer för hur 

personuppgifterna ska hanteras i verksamheterna, 

definiera ansvar och roller för 

dataskyddssamordnarna, ta fram rutiner och riktlinjer 

för hur registerförteckningen ska hållas uppdaterad, 

dokumentera konsekvensanalyser och riskanalyser 

för de säkerhetsåtgärder som vidtagits samt slutföra 

inventeringen av leverantörer och avtal. 
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Rekommendationer 
Med anledning av granskningen ger vi kommunstyrelsen och nämnderna följande 

rekommendationer: 

Förtydliga vad uppdraget som dataskyddsombud och dataskyddssamordnare består i. 

Utarbeta en plan för hur införandefasen ska genomföras avseende resurser och 

tidplan. Det innebär att fullfölja inventeringen av behandling av personuppgifter, 

registrera informationen i avsett system, ta fram riktlinjer för hur personuppgifter ska 

hanteras i verksamheterna, utarbeta rutiner för hur registerförteckningen ska hållas 

uppdaterad. Inventeringen av leverantörer och avtal i syfte att vid behov upprätta 

personbiträdesavtal bör färdigställas. 

För att kunna visa att förordningen följs bör konsekvensanalyser som upprättas för 

behandlingar med särskilda integritetsrisker dokumenteras. Vidare bör riskanalyser 

göras för de säkerhetsåtgärder som vidtagits. 

Upprätta nya rutiner för områden som berörs av förordningen till exempel 

informationssäkerhet, dokument- och ärendehantering, upphandling, med mera. 
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Inledning 
Bakgrund 

Dataskyddförordningen eller General Data Protection Regulation (GDPR) trädde i 

kraft inom EU:s medlemsländer 2018-05-25. En EU-förordning blir direkt tillämplig i 

medlemsländerna till skillnad från EU-direktiv. Genom att nya regler trädde i kraft 

upphör nuvarande personuppgiftslag (PuL). Syftet med den nya förordningen är att 

skydda fysiska personers integritet vid behandling av personuppgifter. 

Den nya förordningen bygger på tidigare regler inom området, men innehåller också 

en del nyheter. En nyhet är att varje personuppgiftsansvarig myndighet måste utse ett 

dataskyddsombud. 

Inom kommunen är varje myndighet (styrelse eller nämnd) personuppgiftsansvarig. 

Detta innebär att respektive styrelse eller nämnd är ansvarig för att de registrerades 

rättigheter upprätthålls. Ett förberedande arbete har behövts som innebär att förteckna 

personuppgiftsbehandlingar, bestämma ändamål och syfte med behandlingen, göra 

inventeringar för att se vilka lagliga grunder myndigheten har för sin behandling av 

personuppgifter. 

Revisorerna i Vimmerby kommun har, utifrån en bedömning av väsentlighet och risk, 

funnit det angeläget att granska om kommunstyrelsen och nämnderna vidtagit 

ändamålsenliga åtgärder vid införande av dataskyddsförordningen. 

Syfte och Revisionsfråga 

Följande revisionsfråga ska besvaras av granskningen: 

Har kommunstyrelsen och nämnderna vidtagit ändamålsenliga åtgärder vid införandet 

av dataskyddsförordningen? 

Revisionskriterier 

 Dataskyddsförordningen (General data protection regulation, GDPR) 

 Reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna 

 Övriga kommunala styrdokument såsom policyer/riktlinjer och rutiner med 

bäring på granskningsområdet 

Kontrollmål 

Följande kontrollmål ska besvaras av granskningen: 

Upprätthålls tillräcklig säkerhet vid behandling av personuppgifter? 

Finns rutiner för anmälning av personuppgiftsincidenter? 

Finns uppdaterade register över de behandlingar av personuppgifter som görs? 

Har dataskyddsombud utsetts? 
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Har tillräckliga åtgärder vidtagits för att säkerställa att förordningen följs? 

Finns det rutiner för att kunna visa att förordningen följs? 

Avgränsning 

Granskningen avgränsas till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt 

socialnämnden. 

Metod 

Vi har tagit del av följande handlingar: reglemente för kommunstyrelsen1, reglemente 

för barn- och utbidlningsnämnden2, reglemente för socialnämnden3 samt 

delegationsordning för kommunstyrelsen4. 

Vi har intervjuat följande personer: kommunstyrelsens ordförande, dataskyddsombud, 

administrativ chef, ordförande för barn- och utbildningsnämnden, ordförande för 

socialnämnden samt dataskyddssamordnare för kommunstyrelsens förvaltning, barn- 

och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen. 

  

                                                
 

1 KF § 8/2019-01-28 
2 KF § 46/2019-04-01 
3 KF § 27/2019-02-25 
4 KS § 296/2019-01-01 
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Iakttagelser och 
bedömningar 
För varje kontrollmål redogörs för vilka iakttagelser som gjorts och vilka revisionella 

bedömningar som gjorts därpå. I inledningen av varje kontrollmål anges vilken artikel i 

förordningen som är tillämpbar. 

Upprätthålls tillräcklig säkerhet vid behandlingen av personuppgifter? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iakttagelser 
 

 

Enligt förordningen artikel 32 ska den personuppgiftsansvarige och dess biträde vidta 

lämpliga åtgärder både vad gäller organisation och teknik för att säkerställa ett skydd 

för personuppgifter. Ovan anges i punktform vad skyddet kan innebära. 

Organisatoriska åtgärder 
I dataskyddsförordningen finns ansvar beskrivet för olika roller, som är inblandade i 

behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är den myndighet som 

bestämmer för vilka ändamål personuppgifterna ska behandlas och hur behandlingen 

ska gå till. Det åligger den personuppgiftsansvarige att se till att behandlingen sker i 

enlighet med dataskyddsförordningens bestämmelser. Enligt respektive reglemente 

är kommunstyrelsen och nämnderna personuppgiftsansvariga för sin verksamhet. 

Kommunstyrelsen är även ansvarig för de behandlingar som är gemensamma i hela 

kommunen samt de som sker i fullmäktige och hos fullmäktigeberedningar.  

Det är personuppgiftsansvarig som utser dataskyddsombud (se vidare avsnitt 

Dataskyddsombud). Utöver dataskyddsombud har dataskyddssamordnare utsetts av 

respektive förvaltningschef. Dataskyddssamordnaren ska samordna det operativa 

arbetet med dataskyddsförordningen inom den egna förvaltningen. Vid behov kan 

flera samordnare utses i verksamheten. Dataskyddssamordnaren för 

kommunstyrelsen ansvarar för att på ett övergripande plan samordna arbetet och 

Artikel 32: 

1. Med beaktande av den senaste utvecklingen, genomförandekostnaderna och 

behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna, av 

varierande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska personers rättigheter och friheter 

ska den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet vidta lämpliga tekniska 

och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i 

förhållande till risken, inbegripet, när det är tillämpligt 

a) Pseudonymisering och kryptering av personuppgifter 

b) Förmågan att fortlöpande säkerställa konfidentialitet, integritet, tillgänglighet, och 

motståndskraft hos behandlingsystemen och tjänsterna 

c) Förmågan att återställa tillgängligheten och tillgången till personuppgifter i rimlig 

tid vid en fysisk och teknisk incident 

d) Ett förfarande för att regelbundet testa, undersöka och utvärdera effektiviteten 

hos de tekniska och organisatoriska åtgärder som ska säkerställa 

behandlingens säkerhet. 
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vara kontaktperson gentemot ITSAM. Det finns dataskyddssamordnare för Vimmerby 

Energi & Miljö AB samt för Vimarhem AB. I intervjuerna framkommer att det saknas 

befattningsbeskrivningar som anger vad dataskyddssamordnarnas uppdrag består i. 

Även avgränsningen mot dataskyddsombudet behöver förtydligas. 

Övriga förberedelser innan förordningen trädde i kraft 
I juni 2017 hölls ett uppstartsmöte tillsammans med övriga kommuner inom ITSAM 

för att identifiera de viktigaste processerna inför att förordningen skulle träda i kraft. 

Arbetet utgick från en systeminventering som resulterade i 110 identifierade system i 

kommunens verksamheter. Dataskyddssamordnaren för kommunstyrelsen beskriver 

att det förmodligen finns flera system som inte kommit med i inventeringen. Utifrån 

resultatet prioriterades arbetet kring de 10 mest känsliga system (se vidare avsnitt 

Registerhållning). Det togs beslut att använda mallar för dokumentation och avtal 

som tagits fram av till exempel SKL och Datainspektionen. 

Inför införandet av dataskyddsförordningen skedde ett antal informations- och 

utbildningsaktiviteter. Under hösten hade Sydarkivera en temadag om hur 

dataskyddsförordningen påverkar den kommunala sektorn. I början av år 2018 erbjöd 

SKL webbutbildningar med inriktning mot kommunala frågor där personal från både 

förvaltningar och bolag deltog. En liknande utbildning har även hållits specifikt för 

socialtjänsten samt även specifikt för barn- och utbildningsförvaltningen. 

Kommunens chefer informerades i april 2018 genom utbildning vid ledarforum dit 

samtliga chefer i kommunen är inbjudna. Samtidigt togs ett utbildningsmaterial fram 

för medarbetarna. Utbildningsmaterialet har funnits tillgängligt på intranätet sedan 

dess. Information om GDPR och informationssäkerhet ingår vid introduktionsdagen 

för nyanställda som hålls årligen.  

Kommunstyrelsen 
På kommunens hemsida finns information om vilka rättigheter som 

kommunmedborgare har vad gäller behandling av personuppgifter.5 Informationen 

som finns i länken vid not 5 kan även nås via http://www.vimmerby.se/dataskydd. Det 

finns en överenskommelse om att den kommunövergripande informationen gäller för 

samtliga nämnder.  

Inom kommunstyrelsens förvaltning har grupper bildats till exempel inom kansli, 

ekonomi och personal. Inom grupperna har arbetet med att kartlägga processer, 

identifiera personuppgifter och dokumentera hur de behandlas bedrivits. 

Övriga åtgärder som vidtagits är till exempel att kryptera viss överföring av 

personuppgifter samt att radera personuppgifter som inte längre behövs. 

Behörigheten till system och filer har skärpts vilket innebär att anställda som endast 

behöver sporadisk access får be om tillgång när behovet uppstår istället för att ha 

permanent tillgång till informationen.  

                                                
 

5 www.vimmerby.se/kommunochpolitik/dinarattigheter/behandlingavpersonuppgifter  

http://www.vimmerby.se/dataskydd
http://www.vimmerby.se/kommunochpolitik/dinarattigheter/behandlingavpersonuppgifter
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Socialnämnden 
På kommunens hemsida finns information om hur socialförvaltningen skyddar 

personuppgifter hos dem som söker insatser6.  

I intervju beskrivs att vanan att hantera känslig information är stor inom 

verksamheten, men att arbetet med införande av GDPR har gjort att ytterligare 

information som behandlas har belysts. Utifrån de centrala systemen i verksamheten 

har arbetet inriktats mot att identifiera var personuppgifter behandlas. Material har 

tagits fram för att informera de registrerade på vilken grund som personuppgifterna 

registreras. 

Leverantören av verksamhetssystemet har gjort ändringar, vilket inneburit att 

rensning av uppgifter underlättas.  

Barn- och utbildningsnämnden 
Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet används verksamhetssystemet IST 

för hantering av en stor del av personuppgiftsbehandlingarna såsom ansökan till 

förskola, inkomstuppgift, frånvaro, schemahantering, betyg och bedömningar. Barn- 

och utbildningsförvaltningen har använt samma systemleverantör tidigare, men ett 

nytt system från samma leverantör infördes etappvis i skolans verksamheter mellan 

maj 2016 och september 2018. Det har inte fungerat som avsett och med anledning 

av detta har systemet inte kunnat användas fullt ut, men förvaltningens förhoppning 

är att systemet framöver kommer att ge förutsättningar för säkrare 

personuppgiftshantering. Det pågår en inventering av övriga system som används i 

verksamheten. 

Förvaltningen använder interna blanketter som behöver granskas för att 

efterlevnaden av GDPR ska säkerställas. Arbetet med att kontrollera ändamål, syfte 

och på vilken grund uppgifterna samlas in pågår. 

Personalen i verksamheten uppmärksammar och kommer ofta med frågor som rör 

personuppgiftshanteringen. Det kan till exempel röra distribution av klasslistor och 

andra förteckningar som innehåller namn, fotografering och hantering av bilder samt i 

vilka situationer som information får lämnas vidare. SKL har tagit fram ett material 

med vanliga frågor som gäller skolans verksamhet. Svaren på frågorna har 

uppdaterats efter hand. I intervjun beskrivs att materialet har varit ett bra stöd för 

förvaltningen. Förvaltningen har för avsikt att upprätta riktlinjer/rutiner för 

personuppgiftsbehandling i utbildningsverksamheterna. 

Inom både kommunstyrelsen och nämnderna pågår ett arbete att identifiera 

leverantörer som för kommunens räkning behandlar personuppgifter. I dessa fall 

behöver personuppgiftsbiträdesavtal upprättas.  

Bedömning 
Vi bedömer att det vid granskningstillfället pågår ett arbete att införa tekniska och 

organisatoriska åtgärder i syfte att uppnå tillräcklig säkerhet vid behandlingen av 

                                                
 

6 www.vimmerby.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/socialforvaltningen 

file://///SE-STOFILPAV008/UserData$/22698/Documents/K/749655%20Vimmerby%20kommun/2019/GDPR/www.vimmerby.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/socialforvaltningen
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personuppgifter. Åtgärder som införts innebär bland annat att upprätta en organisation 

med personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträde, dataskyddsombud och 

dataskyddssamordare samt genomföra informationsinsatser inför införandet av 

förordningen. Det kvarstår att förtydliga vad uppdraget som dataskyddsombud och 

dataskyddssamordnare består i. 

Det pågår ett arbete att pröva de behandlingar av personuppgifter som förekommer ur 

ett riskperspektiv och dokumentera behandlingen. Likaså pågår genomgången av 

leverantörer i syfte att upprätta avtal med de som behandlar personuppgifter. 

Det kvarstår att införa rutiner för att testa och utvärdera de åtgärder som vidtagits för 

att säkerställa behanlingen av personuppgifter. 

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt. 

Finns rutiner för anmälning av personuppgiftsincidenter? 

Iakttagelser 

 

 

 

 

 

 

 
Anmälan av personuppgiftsincidenter enligt GDPR görs till Datainspektionen. På 

kommunens intranät finns information om personuppgiftsincidenter och på vilket sätt 

dessa ska anmälas. Dokumentet som används för rapportering har tagits fram av 

Datainspektionen. Kommunstyrelsen har i sin delegationsordning utsett fyra 

tjänstepersoner som har behörighet att anmäla personuppgiftsincidenter till 

Datainspektionen. Det är avdelningschef, administratör, kommunsekreterare och 

verksamhetsutvecklare. Dessa personer granskar anmälda händelser för att avgöra 

om det rör sig om en personuppgiftsincident. 

I intervju beskrivs att rutinen håller på att implementeras. Information har gått ut till de 

anställda om att rapportera eventuella misstag och göra det snabbt. Enligt nuvarande 

planer ska rapporteringen kunna göras via en e-tjänst i framtiden. 

Bedömning 
Vi bedömer att det finns en framtagen rutin för anmälning av personuppgiftsincidenter 

på kommunens intranät och att implementering av rutinen pågår. 

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt. 

 

 

Artikel 33: 

Vid en personuppgiftsincident ska den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål och, 

om så är möjligt, inte senare än 72 timmar efter att ha fått vetskap om den, anmäla 

personuppgiftsincidenten till den tillsynsmyndighet som är behörig i enlighet med artikel 55, 

såvida det inte är osannolikt att personuppgiftsincidenten medför en risk för fysiska 

personers rättigheter och friheter. Om anmälan till tillsynsmyndigheter inte görs inom 72 

timmar ska den åtföljas av en motivering till förseningen. 
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Finns uppdaterade register över de behandlingar av personuppgifter som görs? 

Iakttagelser 
 

 

 

 

 

 
Artikel 30 stadgar vidare vad registret ska innehålla, att registret ska upprättas i 

elektronisk form och att det på begäran ska göras tillgängligt för tillsynsmyndigheten. 

Registret behöver bara upprättas om organisationen sysselsätter över 250 personer, 

såvida inte den behandling som utförs kommer att medföra en risk för de 

registrerades rättigheter och friheter. 

Inför införandet av förordningen har SKL tagit fram en mall för registerförteckning. När 

arbetet inleddes i Vimmerby kommun beslutades att mallen skulle användas för att 

dokumentera de behandlingar av personuppgifter som identifierades. Arbetet utgick 

från de tio mest känsliga systemen. Nedan, i urval: 

Adato (rehabilitering av personal) 

PMO (system för elevhälsan) 

IST med moduler för administration, lärande, förskola samt Extens (barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamhetssystem) 

Procapita vård och omsorg (verksamhetssystem inom socialförvaltningen) 

Ciceron (diariesystem) 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 

E-companion (personal- och lönesystem) 

 
ITSAM har anskaffat ett program för dokumentation av behandling av personuppgifter. 

Programmet kommer från leverantören DraftIT och består av olika moduler. När 

dataskyddsombudet anställdes för cirka ett år sedan inleddes arbetet med att göra en 

mall för inrapportering av uppgifterna som samlats in av dataskyddssamordnarna. 

Enligt dataskyddsombudet är inte mallen som SKL tagit fram tillräcklig avseende 

insamlade uppgifter kring en behandling.  

Dataskyddsombudets roll beskrivs i intervjuerna vara att granska 

personuppgiftsansvarigas organisation och rutiner för dataskydd samt ge råd till 

dataskyddssamordnarna i samband med att åtgärder vidtas för att uppfylla 

förordningens krav, till exempel när det gäller att upprätta registret. När största delen 

av uppgifterna är inmatade i systemet kommer dataskyddssamordnaren att ta fram 

riktlinjer för hur personuppgifterna ska behandlas. Dataskyddsombudet framhåller att 

han inte kan påverka i vilken takt som datasamordnarna matar in uppgifter i DraftIT. 

I intervjuerna framkommer att det inte tillförts några extra resurser inom 

förvaltningarna för att upprätta register över behandling av personuppgifter. Det 

Artikel 30: 

1. Varje personuppgiftsansvarig och, i tillämpliga fall, dennes företrädare ska föra ett register 

över behandling som utförts under dess ansvar. 

2. Varje personuppgifts biträde och, i tillämpliga fall, dennes företrädare ska föra ett register 

över alla kategorier av behandling som utförts för den personuppgiftsansvariges räkning. 
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innebär att dataskyddssamordnarnas arbete med kartläggning och registrering sker 

parallellt med de ordinarie arbetsuppgifterna. Det saknas en tidplan och tidpunkter för 

avstämning av arbetet. Samtliga intervjuade framhåller även att ledningen och 

styrningen över processen kan förtydligas. Det finns en osäkerhet hos 

datasamordnarna på förvaltningarna vilken detaljnivå som är tillräcklig vid 

dokumentation av en behandling. Arbetet beskrivs som ostrukturerat och det finns en 

osäkerhet om samtliga områden där personuppgifter behandlas har identifierats. 

Bedömning 
Vi bedömer att arbetet med att upprätta register över de behandlingar av 

personuppgifter som görs pågår inom kommunstyrelsen och nämnderna, men att 

arbetet fördröjs av en rad orsaker. Vi anser att roller och ansvar för dataskyddsombud 

och dataskyddssamordnare behöver definieras på en mer detaljerad nivå. Vidare 

anser vi att det behöver utarbetas en tydlig plan för införandefasen. Som den bedrivs 

nu riskerar den att dra ut på tiden eftersom det saknas både tillräckliga resurser och 

en tydlig tidplan. 

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt. 

Har dataskyddsombud utsetts? 

Iakttagelser 
 

 

 

 

 

 

 

Dataskyddsombudets uppgifter är enligt förordningen att informera och ge råd till den 

personuppgiftsansvarige, att övervaka efterlevnaden av förordningen, att ge råd om 

behandling av personuppgifter vid införande av ny teknik samt att samarbeta med 

Datainspektionen.7 

Kommunstyrelsen och nämnderna har tagit beslut om att utse Tonna Söderberg på 

ITSAM till dataskyddssamordnare8. Besluten har därefter anmälts till 

Datainspektionen. I bekräftelsen står det angivet att dataskyddsombudets 

kontaktuppgifter ska offentliggöras, vilket skett på kommunens hemsida. 

                                                
 

7 Förordningen artikel 39 
8 KS § 115/2018-05-08, BUN § 63/2018-04-25 samt SN § 30/2018-04-19 

Artikel 37: 

1. Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska under alla omständigheter 

utnämna ett dataskyddsombud om 

a) behandlingen genomförs av en myndighet eller ett offentligt organ, förutom när detta sker 

som en del av domstolarnas dömande verksamhet,…….. 

---- 

7. Den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet ska offentliggöra 

dataskyddsombudets kontaktuppgifter och meddela dessa till tillsynsmyndigheten. 
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I intervju beskrivs att dataskyddsombudet inte påbörjat granskningen av hur 

kommunen efterlever förordningen ännu. Hittills har arbetet främst inriktats på att 

informera om förordningen, ge råd och stöd till datasamordnarna samt upprätta 

formuläret i systemet DraftIT där uppgifter om behandlingen av personuppgifter ska 

dokumenteras. 

Bedömning 
Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna har utsett dataskyddsombud, att 

besluten anmälts till datainspektionen och att dataskyddsombudets kontaktuppgifter 

offentliggjorts på kommunens hemsida. 

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt. 

Finns det rutiner för att kunna visa att förordningen följs? 

Iakttagelser 
 

 

 

 

 

Det är den personuppgiftsansvarige som behöver kunna visa att åtgärder har vidtagits 

som ligger i linje med förordningen, det vill säga som har bevisbördan. I intervjun 

beskrivs att alla åtgärder som vidtagits har dokumenterats i syfte att utgöra ”bevis” på 

att förordningen följs. Det gäller till exempel att dokumentera informationsärenden, att 

dataskyddsombud utsetts och anmälts till datainspektionen samt att 

dokumenthanteringsplaner följts avseende rensning av data. 

I intervjuerna beskrivs att dokumentationen behöver förbättras till exempel genom att 

registerförteckningen blir mera fullständig. Inför övergången till Office 365 pågår en 

kartläggning av interna processer. Processerna ska kopplas ihop med en uppdaterad 

dokumenthanteringsplan där det sker en säkerhetsklassning av information. 

Dokumenthanteringsplanen kommer enligt dataskyddssamordnarna att utgöra ett stöd 

i det fortsatta arbetet med dokumentation av personuppgiftsbehandlingar. 

Bedömning 
Vi bedömer att arbetet med att upprätta rutiner för att kunna visa att förordningen följs 

i stor utsträckning kvarstår. Det innebär att identifiera och dokumentera behandling av 

personuppgifter samt att dokumentera de konsekvensanalyser som upprättas för 

behandlingar med särskilda integritetsrisker, till exempel hälsa, etniskt ursprung, 

politisk uppfattning, medlemskap i fackförening etc. Det kommer förmodligen även 

krävas att andra analyser dokumenteras, till exempel riskanalyser för de 

säkerhetsåtgärder som vidtagits. 

Kontrollmålet bedöms som ej uppfyllt. 

Artikel 42: 

1. Med beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt 

riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska personers rättigheter 

och friheter ska den personuppgiftsansvarige genomföra lämpliga tekniska och 

organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i 

enlighet med denna förordning. Dessa åtgärder ska ses över och uppdateras vid 

behov. 
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Har tillräckliga åtgärder vidtagits för att säkerställa att förordningen följs? 

Iakttagelser 
Som stöd i arbetet med att införa förordningen har SKL framtagit en checklista som 

innehåller åtta punkter som SKL rekommenderade att alla kommuner gick igenom 

inför att förordningen började gälla. Vi stämmer av punkterna nedan mot de 

iakttagelser som vi gjort i samband med granskningen. 

1. Förbered verksamheten 

Inför att dataskyddssamordningen skulle träda i kraft genomfördes ett antal 

informationstillfällen för förtroendevalda i styrelse och nämnder samt för anställda i 

olika positioner. De tio mest känsliga systemen avseende personuppgifter 

identifierades.  

2. Organisera GDPR-arbetet 

Granskade personuppgiftsansvariga myndigheter (styrelsen och nämnderna) har 

utsett dataskyddsombud. Personuppgiftbiträden (kommunchef/förvaltningschefer) har 

i sin tur utsett dataskyddssamordnare för förvaltningarna där dataskyddssamordnaren 

för kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar.  

När register över behandling av personuppuppgifter upprättats kvarstår att ta fram 

styrning och riktlinjer för hur personuppgifter ska hanteras i verksamheterna. Ansvar 

och uppgifter för dataskyddssamordnarna har hittills inte definierats på ett tydligt sätt. 

3. Kartlägg 

Granskningen visar att inventering och dokumentation av hanteringen av 

personuppgifter pågår. Det gäller även upprättandet av registerförteckningen över 

samtliga personuppgiftsbehandlingar.  

Rutiner och instruktioner behöver tas fram för hur registerförteckningen ska hållas 

kontinuerligt uppdaterad. 

4. Analysera 

Det pågår ett arbete att kartlägga och dokumentera vilka rättsliga grunder som tillåter 

att personuppgifter får behandlas, behandling för behandling. Insamlade uppgifter har 

dokumenterats i Excel-mallen från SKL. Uppgifter har i viss omfattning förts över till 

programmet som tillhandahålls av DraftIT. Vid granskningstillfället hade 50 

registreringar gjorts för Vimmerby kommun. Informationssamordnaren för 

socialförvaltningen beskriver i intervjun att de hittills prioriterat dokumentation i Excel-

mallen och att inga uppgifter hittills registrerats i DraftIT. 

Insamling av personuppgifter i de frivilliga verksamheterna kräver ibland att individen 

lämnar samtycke, till exempel om fritidsgården Fabriken upprättar deltagarlistor för en 

aktivitet. De konsekvensanalyser som ska utföras vid behandling av personuppgifter 

med särskilda integritetsrisker, t ex hälsa, etniskt ursprung, politisk uppfattning, 

medlemskap i fackförening etc. har inte dokumenterats på ett strukturerat sätt. 
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5. Dokumentera 

Det behövs en övergripande policy för dataskydd som beskriver mål, styrning, 

organisation och ansvar för dataskyddsarbetet. Dataskyddssamordnaren har tagit 

fram ett förslag till policy, men vid granskningstillfället hade den inte fastställts av 

kommunfullmäktige. 

I intervju beskrivs att dokumentationen behöver förbättras. Utöver 

registerförteckningen och konsekvensanalysen krävs att flera analyser dokumenteras, 

till exempel riskanalyser för säkerhetsåtgärder som vidtas. 

6. Inför nya rutiner 

Organisationen ska kunna upprätthålla ett långsiktigt arbete kring dataskydd. Därför 

har det till exempel införts information om förordningen för alla nyanställda. Det finns 

flera närliggande processer och styrdokument som behöver ses över, till exempel 

informationssäkerhet, dokument- och ärendehantering, upphandling, 

systemförvaltning och IT-drift så att de vid behov kompletteras med 

dataskyddsåtgärder. I samband med att Office 365 ska installeras pågår en 

kartläggning av processer, vilka ska mynna ut i dokumenthanteringsplaner där det 

kommer ske en säkerhetsklassning av informationen. Informationssamordnaren på 

kommunstyrelsen beskriver att det kommer att utgöra ett stöd i den fortsatta 

kartläggningen av behandlingen av personuppgifter. 

7. Leverantörer och avtal 

Det pågår en översyn av befintliga avtal inom både kommunstyrelsen och nämnderna 

vad gäller att identifiera behov av att upprätta personuppgiftsbiträdesavtal. Kontakt har 

tagits med leverantörer för att säkerställa att kunskap om det nya regelverket finns 

och att det finns samstämmighet om roller och ansvarsfördelning. 

8. Säkerställ individens rättigheter 

Granskningen visar att kommunstyrelsen och socialnämnden har information på 

hemsidan som visar hur personuppgifter behandlas i verksamheten. Det finns även 

information hur individer ska begära att få tillgång till sina personuppgifter och få 

felaktiga personuppgifter rättade samt i förekommande fall raderade. Den 

kommunövergripande informationen gäller även övriga nämnder och däribland barn- 

och utbildningsnämnden. 

Bedömning 
Vi bedömer att ett flertal åtgärder har vidtagits som syftar till att säkerställa att 

förordningen följs. Samtidigt kvarstår flera åtgärder, till exempel att upprätta 

registerförteckningen över behandling av personuppgifter, ta fram riktlinjer för hur 

personuppgifterna ska hanteras i verksamheterna, definiera ansvar och roller för 

dataskyddssamordnarna, ta fram rutiner och riktlinjer för hur registerförteckningen ska 

hållas uppdaterad, dokumentera konsekvensanalyser och riskanalyser för de 

säkerhetsåtgärder som vidtagits samt slutföra inventeringen av leverantörer och avtal.  



 
 

17 

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt. 
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556029-6740) (PwC) på uppdrag av Vimmerby kommun enligt de villkor och under de 
förutsättningar som framgår av projektplan från den 11 oktober 2018. PwC ansvarar 
inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela 
eller delar av denna rapport.  

 



 
Lars Sandberg 

Ordförande i socialnämnden  

Svar på interpellation 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-06-05  
Referens 

Diarienummer 

 
Id 

Idnummer  

 

 
 Kommunfullmäktige 

 

 

 
 

Anneli Jakobsson (SD) ställer en interpellation till socialnämndens ordförande 

Lars Sandberg (C) angående svenskakunskaperna hos personalen inom 

äldreomsorgen. Anneli menar att bristande svenskakunskaper kan få allvarliga 

konsekvenser för en enskild brukares vård och omsorg. Hon ställer dessa frågor:  

 

1. Hur länge, enligt er definition, räknas man som nyanländ? 

 

Socialnämnden har ingen egen definition av hur länge man räknas som 

nyanländ. Enligt Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända 

invandrare skall etableringsplanen omfatta 24 månader, i vissa fall 24 

månader plus högst 8 månader (om den nyanlände vårdat barn med 

föräldrapenning under etableringsperioden). Detta börjar gälla då den 

nyanlända fått uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring. 

 

 

2. Har det tidigare inträffat några incidenter som följd av språksvårigheter? 

 

Det finns inga rapporterade incidenter som inträffat och som är kopplade till 

språksvårigheter. 

 

3. Får ni bidrag för att anställa nyanlända inom omsorgen? 

 

Det finns inga bidrag riktade till enbart denna grupp, men bidrag förekommer 

i vissa arbetsmarknadsåtgärder. 

 

4. Varför är kraven på anställning lägre på sommaren, då vikarier ska 

tillsättas, jämfört med resten av året och vad är skillnaden sommar 

respektive resten av året?  

 

Under semestertiden juni, juli och augusti har samtliga tillsvidareanställda 

rätt till 4 veckors sammanhängande ledighet. Inom äldreomsorg, 

funktionshinder och hälso- och sjukvård behövs då c:a 220 vikarier. Som på 

vilken annan arbetsplats som helst är det orimligt att ställa kravet att vikarier 

skall kunna lika mycket som den ordinarie tillsvidareanställde. 

Förvaltningen/bemanningsenheten är dock så noggrann man kan vara med att 

försöka placera rätt person på rätt plats. 

 

 



5. Behöver de nyanlända visa utdrag från belastningsregistret? 

 

Ja, samtliga som är aktuella för en anställning inom socialförvaltningen skall 

visa upp utdrag ur belastningsregistret. 

 

 

6. Hur många har tillsvidareanställning inom omsorgen och hur många är 

vikarier? 

 

Totalt är det 646 anställda inom socialförvaltningen, varav: 333 st. inom 

äldreomsorg och 137 st. inom område funktionshinder. Resterande 176 är 

anställda inom IFO, hälso- och sjukvård, bemanningsenhet, utredningsenhet 

för äldre och funktionsnedsatta samt central förvaltning. 

 

Exakt hur många som är vikarier går inte att säga eftersom resurser beställs 

av bemanningsenheten där en del är tillsvidareanställda och en del är 

timanställda. Det finns 339 personer som är inskrivna som timavlönade. Vissa 

av dessa personer arbetar mycket hos oss, andra enstaka arbetspass. 

 

Hur mycket var och en arbetar beror dels på att socialförvaltningen 

prioriterar  vikarier med utbildning och körkort, dels på om personen själv är 

arbetssökande helt eller delvis, alternativt bara kommer in vid enstaka 

tillfällen utifrån sina egna önskemål. 

 

I första hand söker man efter övertalig personal i verksamheterna och i andra 

hand bland tillgängliga ersättare.  

 

T.ex. i november 2018 förmedlades 11 335 tim. vilket motsvarar nästan 65 

heltidsanställda. För år 2019 ser det ut som följande: 

Januari motsvarande 38 heltidstjänster 

Februari motsvarande 40. 

Mars motsvarande 37 och i April motsvarade antalet begärda timmar 39 

heltidstjänster. 

 

 

 

Lars Sandberg (C) 
Ordförande i socialnämnden 

 

 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Interpellation till socialnämndens ordförande Lars 
Sandberg (C) angående anställning i äldreomsorgen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Intepellationen får ställas. 

Socialnämndens ordförande Lars Sandberg (C) lämnar svar vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-17.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) ställer en interpellation till socialnämndens 

ordförande Lars Sandberg (C) angående svenskakunskaperna hos personalen 

inom äldreomsorgen. Anneli menar att bristande svenskakunskaper kan få 

allvarliga konsekvenser för en enskild brukares vård och omsorg. Hon ställer 

dessa frågor: 

 

1. Hur länge, enligt er definition, räknas man som nyanländ? 

2. Har det tidigare inträffat några incidenter som följd av språksvårigheter? 

3. Får ni bidrag för att anställa nyanlända inom omsorgen? 

4. Varför är kraven på anställning lägre på sommaren, då vikarier ska 

tillsättas, jämfört med resten av året och vad är skillnaden sommar respektive 

resten av året? 

5. Behöver de nyanlända visa utdrag från belastningsregistret? 

6. Hur många har tillsvidareanställning inom omsorgen och hur många är 

vikarier?  

 

Deltagande i debatten 
Eva Berglund (S)  

 

Beslutsunderlag 

Interpellation till socialnämndens ordförande Lars Sandberg (C) ang 

anställning i äldreomsorgen 

 

Beslutet skickas till 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Socialnämnden 

Lars Sandberg 

 

___________________ 

 





 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 201 Dnr 2019/000306  

Ansvarsfrihet för Regionförbundet i Kalmar län för 2018  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla hemställan om 

ansvarsfrihet för Regionförbundet i Kalmar län för 2018 

 

Anmälan om jäv 

Tomas Peterson anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 

Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till samver-

kansorgan (kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i 

länen. I samband därmed ändrades förbundsordningen, bland annat avseende 

beslutsorgan. I stället för fullmäktige finns numera enbart en förbunds-

styrelse (direktion enligt KL 3 kap, 23 §) som beslutande församling. 

Detta innebär att ansvarsfrihet beviljas av medlemmarna (kommunerna och 

landstinget). 

Med hänvisning till bifogad årsredovisning, revisionsberättelse och 

granskningsrapport hemställs att Vimmerby kommuns kommunfullmäktige 

beviljar ansvarsfrihet för Regionförbundet i Kalmar läns styrelse för 2018.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-05-21 § 309 Ansvarsfrihet för 2018 för 

Regionförbundet Kalmar län 

E-post, Ansvarsfrihet för 2018 för Regionförbundet Kalmar län 

Revisionsrapport PwC 2018 

Revisionsberättelse PKN 2018 

Granskningsrapport 2018 

Protokollsutdrag RF:s styrelse 2019-03-29 

Revisionsberättelse 2018 

Regionförbundets verksamhetsberättelse 2018 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

      

 

___________________ 

 





















Från: Ulrika Cederholm <ulrika.cederholm@regionkalmar.se> 
Skickat: den 2 maj 2019 14:11 
Till: info@torsas.se; kommun@borgholm.se; kommun@hogsby.se; 

kommun@kalmar.se; kommun@monsteras.se; 
kommun@morbylanga.se; kommun@nybro.se; Vimmerby 
kommun; kommunen@emmaboda.se; kommunen@hultsfred.se; 
kommunen@oskarshamn.se; vasterviks.kommun@vastervik.se; 
Region Kalmar län 

Kopia: Helena Nilsson; Helena Fristorp; Tina Erlandsson 
Ämne: Ansvarsfrihet för 2018 för Regionförbundet i Kalmar län 
Bifogade filer: RF_Verksamhetsberättelse_2018.pdf; Protokollsutdrag RFs styrelse 

190329.pdf; Revisionsberättelse 2018.pdf; Revisionsrapport PwC 
2018.pdf; Granskningsrapport 2018.pdf; Revisionsberättelse PKN 
2018.pdf 

 

Ansvarsfrihet för 2018 Regionförbundet i Kalmar till 

Regionförbundet i Kalmar län ombildades fr o m 2003 till samverkansorgan (kommunförbund) 

enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I samband därmed ändrades 

förbundsordningen, bl a avseende beslutsorgan. I stället för fullmäktige finns numera enbart en 

förbundsstyrelse (direktion enligt KL 3 kap, 23 §) som beslutande församling. 

Detta innebär att ansvarsfrihet beviljas av medlemmarna (kommunerna och landstinget). 

Med hänvisning till bifogad årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport hemställs 

att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Regionförbundet i Kalmar läns styrelse för 2018. 

Protokollsutdrag på beslut om ansvarsfrihet sänds till region@regionkalmar.se  

 
Enligt uppdrag 
 
Ulrika Cederholm 
Regionsekreterare 
Regionstab Kansli 
_____________________ 
 

Region Kalmar län 
Box 601  
391 26 Kalmar 
 
0480-44 83 62 
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Inledning 
Denna verksamhetsberättelse är regionförbundets sista då vi den 1 januari 2019 bildade Region 
Kalmar län tillsammans med landstinget. Samtidigt bildade länets kommuner Kommunförbundet 
Kalmar län.  

I inledningen av regionförbundets första verksamhetsberättelse 1997 står:  

”En viktig princip är att arbetet ska utgå från den lokala nivån och att den regionala nivån har mer av 
en samordnande och kompletterande roll. Ambitionen är att regionförbundet ska drivas så långt som 
möjligt i projektform där arbetsgrupper formeras utifrån de uppgifter som ska lösas.”  

Att arbetet ska utgå från den lokala nivån har varit en utgångspunkt i regionförbundets arbete genom 
alla år. Samverkan och dialog har varit nyckeln till framgång i vårt arbete. När nu Region Kalmar län 
har bildats, kommer även det fortsatta arbetet att vila på principen att ”all business is local”, det vill 
säga att den lokala nivån är viktig i det regionala utvecklingsarbetet. Detta samtidigt som samverkan 
över läns- och nationsgränser har stor betydelse för länets utveckling.  

Arbetet med regionförbundets upphörande samt bildandet av region och kommunförbund har varit 
intensivt under 2018. Genomförandet har planerats och samordnats inom olika områden där 
medarbetare från de olika organisationerna varit delaktiga. Förberedelserna med bildandet av region 
har pågått i nära samarbete med Landstinget i Kalmar län under ett par års tid, vilket bidragit till en 
smidig övergång. I bildandet av kommunförbund har förberedelser skett i dialog med Kalmar kommun 
som är värdkommun för administrativt stöd. 

Arbetet med regionbildningen har letts av presidierna i landstinget och regionförbundet samt 
landstings- och regiondirektör. Processen med att bilda kommunförbund har letts av 
primärkommunala nämndens presidium och två av länets kommunchefer. 

Parallellt med förändringen har den löpande verksamheten fortgått. Målet har varit att den ordinarie 
verksamheten, trots de förändringar vi stått inför, inte skulle minska i intensitet. Sett till den 
ekonomiska redovisningen har verksamheten fortgått med full kraft då projektintäkterna ökat från 
2017 till 2018. Vi kan liksom tidigare år redovisa ett positivt ekonomiskt resultat som delvis påverkas 
av de projekt vi driver.  

I skrivande stund har regionförbundet upphört och Region Kalmar län och Kommunförbundet Kalmar 
län bildats. Erfarenheterna från tjugo års utvecklingsarbete tar vi med oss in i det nya och tillsammans 
ökar vi nu styrkan i det fortsatta utvecklingsarbetet inom regionen och kommunerna.  

Helena Nilsson 

Regional utvecklingsdirektör  



Regionförbundet i Kalmar län  Årsredovisning 2018 5 

 
 
Förvaltningsberättelse »  



Regionförbundet i Kalmar län  Årsredovisning 2018 6 

Vårt uppdrag 
Regionförbundet i Kalmar län har varit ett kommunalt samverkansorgan som har verkat för en hållbar 
ekonomisk, social och kulturell1 utveckling i Kalmar län. Vårt syfte har varit att vara en gemensam 
organisation för kommunerna och landstinget för att främja länets utveckling. I egenskapen av 
samverkansorgan2 har vi fått ett antal statliga planeringsuppgifter och utvecklingsresurser. Vårt 
arbetssätt har i hög grad präglats av samförstånd och konsensus och många av de initiativ till 
förändringar och förbättringar som regionförbundet har tagit har därför förutsatt de egna 
medlemmarnas eller andra offentliga och privata aktörers aktiva medverkan. Verksamheten har utgått 
ifrån den regionala utvecklingsstrategin (RUS). 

Enligt lagen om samverkansorgan har vårt uppdrag varit att: 

• utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling som kommuner och landsting avser att 
genomföra i samarbete med andra parter 

• samordna insatser för genomförande av strategin 
• besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete 
• upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur 
• följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet till 

regeringen. 
 

Vår förbundsordning har ålagt oss att: 

• ansvara för förskottering av medel till statliga investeringar i infrastruktur av betydelse för 
regionen 

• ha möjlighet att bidra till finansiering, investeringar i och marknadsföring av infrastruktur av 
betydelse för regionen 

• ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag1 
• verka för att eftergymnasial utbildning samt forskning och utveckling samordnas och anpassas 

till regionens behov 
• ansvara för och samordna regionala näringspolitiska utvecklingsinsatser 
• ansvara för omvärldsbevakning, internationell verksamhet, marknadsföring och information 

inom förbundets uppgiftsområde 
• ansvara för regional turismverksamhet 
• ansvara för regional samordning och intressebevakning av miljöfrågor, arbetsmarknadsfrågor 

och kommunikationsfrågor inom förbundets uppgiftsområde 
• utse representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets uppgiftsområde 
• verka för att organisationer i Kalmar län, som arbetar med regionala utvecklingsuppgifter, 

samordnar sina verksamheter 
• ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten eller som medlemmarna väljer 

att tillföra förbundet 
• utgöra samverkans- och intresseorgan för länets kommuner 
• svara för den övergripande trafikpolitiken i länet.  

                                                           
1 Vid regionförbundets styrelsemöte den 16 december 2015 beslutades att punkten om Kulturansvar stryks från 
förbundsordningen från och med 1 januari 2016 i samband med att ansvaret för kulturfrågor fördes över till Landstinget i Kalmar 
län. 
2 Förordning om regionalt tillväxtarbete (SFS 2007:713) och Lag (2002:34) om samverkansorgan i länen 
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Det politiska arbetet 
Styrelse 
Styrelsen har varit regionförbundets högsta beslutande organ. Den bestod av av 33 ledamöter och lika 
många ersättare. Av dessa har 22 utsetts av kommunerna och 11 av landstinget. Under 2018 har 
regionförbundets styrelse sammanträtt vid sju tillfällen. Ordförande i styrelsen har varit Ulf Nilsson 
(S), vice ordförande Akko Karlsson (MP) och Harald Hjalmarsson (M) 

Arbetsutskott 
Regionförbundets arbetsutskott har bestått av sex ledamöter och två ersättare. Arbetsutskottet har 
förberett ärenden till styrelsens sammanträden. Gruppen sammanträdde vid sju tillfällen under 2018. 
Ordförande i arbetsutskottet har varit Ulf Nilsson (S), vice ordförande är Akko Karlsson (MP) och 
Harald Hjalmarsson (M). 

Primärkommunala nämnden 
Primärkommunala nämnden (PKN) har bestått av 15 ledamöter och lika många ersättare och är ett 
organ för primärkommunala frågor av gemensamt intresse. Under 2018 har sex sammanträden med 
PKN genomförts. Ordförande i nämnden har varit Tomas Kronståhl (S) och vice ordförande Henrik 
Yngvesson (M). 
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Medarbetare 
Regionförbundets arbetssätt har i hög grad präglats av samförstånd och konsensus. Medarbetarnas 
kompetens och delaktighet har, tillsammans med en väl fungerande dialog såväl internt som externt, 
alltid varit en bärande tanke i verksamheten. Medarbetarna har därför beretts god insyn i och gjorts 
delaktiga i arbetet med att bilda region och kommunförbund utifrån de olika yrkesrollerna. 

Regionförbundets kommunikationspolicy samt samrådsavtal med fackliga organisationer har varit 
utgångspunkt i hur förändringen har kommunicerats både internt och externt. Information har 
kommunicerats kontinuerligt på frukostmöten, i samverkansgruppen, i ledningsgruppen, på 
områdesmöten och i medarbetarsamtal samt på intranätet. I ledningsgruppen togs en handlingsplan 
fram som vägledning för förändringsarbetet innehållande viktigheter, nyttigheter och roligheter.  

Under hösten intensifierades förändringsarbete med att bilda Region Kalmar län, Kommunförbundet 
Kalmar län och avveckling av regionförbundet. Genomförandet har planerats och samordnats 
avseende aktiviteter framförallt inom områdena avtal och ärendehantering, ekonomi, personal och 
pensioner, kommunikation, IT samt lokaler. Bland annat har diverse checklistor, processbeskrivningar 
och beslutsunderlag tagits fram, samt förhandlingar med fackliga organisationer genomförts.  

Frågor om medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö har särskilt uppmärksammats för att möjliggöra en 
tydlig och bra förändringsprocess. Under början av året gjordes, i dialog med fackliga organisationer, 
en risk- och konsekvensanalys avseende planerade organisationsförändringar. Den resulterade i en 
handlingsplan med aktiviteter som återkommande har följts upp och kompletterats. Exempel på 
aktiviteter som genomförts har varit ytterligare ett medarbetarsamtal per person, erbjudande om 
samtalsstöd hos företagshälsovården, olika aktiviteter tillsammans med blivande kollegor i landstinget, 
utbildningsinsatser för att hantera nya IT-verktyg, samt psykologkonsult som föreläste och hade 
gruppövning om temat ”förändring/forskning och människans försvarssystem och beteende i 
förändringssituationer".  

Som ett led i att närma sig de nya organisationerna efter årsskiftet, förändrades 
organisationsindelningen i några områdesgrupper. Det gällde dels Lärande- och biblioteksstöd som 
upphörde att vara en egen områdesgrupp. Den områdesgruppen delades upp i Regionbiblioteket och 
AV- Media. Dels omorganiserades områdesgrupperna Näringsliv och kompetens samt Hållbarhet och 
kommunikationer till två nya grupper, Företags- och projektstöd samt Samhällsplanering och tillväxt.  

Antal anställda och medelålder 
Regionförbundets flexibla och projektorganiserade verksamhet har bidragit till variationer i antalet 
anställda under året. Den 31 december var det 84 anställda vid regionförbundet, jämfört med 87 
personer vid samma tidpunkt föregående år. Av de anställda var 57 kvinnor (68 procent) och 27 män 
(32 procent). Medelåldern var 48 år (50 år för män och 47 år för kvinnor).  

Anställningsformer  
Av de totalt 84 anställda, hade 65 personer en tillsvidareanställning och 19 personer en tidsbegränsad 
anställning (varav ett vikariat). Flertalet av de tidsbegränsade anställningarna var för kortare projekt 
med extern och tillfällig finansiering. Av de tidsbegränsat anställda var sex personer intermittent 
anställda, d.v.s. en behovsanställning för specifikt/enstaka och mindre uppdrag.  
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Personalomsättning 
Under året har 23 personer slutat, varav tre pensionsavgångar, och 20 har påbörjat en anställning. 
Personalomsättningen har huvudsakligen sin orsak i regionförbundets projektorienterade verksamhet 
innehållande uppdrag med specifika kompetensbehov.  

Sjukfrånvaro 
Regionförbundets rutin för bevakning och uppföljning av sjukskrivningar har i förekommande fall 
tillämpats. Det har också förekommit ett samarbete med företagshälsovården, som i samråd med 
aktuell chef medverkat i rehabiliteringsarbetet. 

I nedanstående tabell redovisas sjukfrånvaron. Den totala sjukfrånvaron låg även 2018 på en relativt 
låg nivå. Den var 2,49 procent av den totala ordinarie arbetstiden, vilket innebär en minskning jämfört 
med de senaste åren. 

Åldersgruppen 30 – 49 år har högst sjukfrånvaro med 2,81 procent. Den har minskat med 0,11 
procentenheter jämfört med december 2017. 

Andelen långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron har ökat något och ligger nu på 24,35 
procent. 

Sjukfrånvaro i procent 
Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

2018 2017 2016 

Total sjukfrånvaro 2,49 % 2,60 % 3,15 % 

Total sjukfrånvaro, kvinnor 3,14 % 2,50 % 3,45 

Total sjukfrånvaro, män 1,17 % 1,07 % 2,46 

Total sjukfrånvaro, 0 – 29 år * * * 

Total sjukfrånvaro, 30 – 49 år 2,81 % 1,83 % 1,79 % 

Total sjukfrånvaro, 50 år – 2,34 % 2,42 % 4,46 % 

Långtidssjukfrånvaro av total 
sjukfrånvaro (> 60 dagar) 

24,35 % 22,50 % 24,22 % 

* Redovisas ej p.g.a. undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet 
anställda i gruppen är högst 10 eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. Med grupp avses både 
ålderskategori och könsfördelning inom ålderskategori. 
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Ekonomisk måluppfyllelse 
Regionförbundets intäkter för 2018 uppgår till 127 099 tkr. Årets resultat är ett överskott på 3 787 tkr. 

 
 

Medlemsavgifter och medlemsbidrag från länets kommuner och landstinget utgör tillsammans 39 % 
av finansieringen. Resterande 61 % består av extern finansiering i form av projektbidrag, statsbidrag 
och övriga ersättningar och intäkter. Fördelningen mellan olika intäktsslag framgår av diagrammet 
ovan. 

Finansiella mål och ekonomisk ställning 
Styrelsen har fastslagit tre finansiella mål:  

Soliditeten mäter betalningsförmågan på lång sikt och visar hur stor del av tillgångarna som 
finansieras med egna medel. Då soliditeten är 53 % (2017: 39 %) och målvärdet är att soliditeten ska 
överstiga 20 %, har det finansiella målet uppnåtts. 

Likviditeten visar betalningsförmågan på kort sikt och har som målvärde att överstiga 100 %, vilket 
uppfylls med god marginal då likviditeten är 258 % (2017: 169 %). 

Projektfinansieringsgraden är ett mått på betalningsförmåga avseende kostnader i projekt i avvaktan 
på inbetalning av extern medfinansiering och ska överstiga 100 %. Nyckeltalet för 2018 uppgår till  
1 248 % (2017: 671 %). Måttet är tillbaka i nivå med utfallet åren 2014-2016, efter att ha varit lägre 
2017.  

 
 

 

Medlemsavgifter 
(36 679 tkr)

29%

Medlemsbidrag 
(12 180 tkr)

10%

Projektbidrag 
(55 012 tkr)

43%

Övriga ersättningar och 
intäkter (22 086 tkr)

17%

Statsbidrag regional 
kulturverksamhet (1 142 tkr)

1%

INTÄKTER 2018
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Till förbundets förfogande står:  

• från föregående år balanserat resultat 33 616 214 kr  

• årets resultat 3 787 017 kr  

• Summa eget kapital 37 403 231 kr  

Eget kapital per resultatenhet: 

• Kansli 33 025 208 kr  

• AV-Media 3 688 810 kr  

• Fokus Kalmar län 689 213 kr 

Regionförbundet uppfyller Kommunallagens krav på att ha balans i ekonomin. Målen för god 
ekonomisk hushållning har uppnåtts. 

Viktigare händelser för bedömning av resultat och ställning  
Den ordinarie verksamheten har under året fortsatt i oförminskad omfattning jämfört med 2017, vilket 
ökningen av projektintäkter tydligt visar. Dessa intäkter når i år den högsta nivån sedan 2014. 
Parallellt med den ordinarie verksamheten har mycket arbete krävts för att förbereda regionbildningen, 
bildandet av kommunförbundet samt avvecklingen av regionförbundet. Till viss del har externa 
resurser tagits in för hantering av den extra arbetsbelastningen.  

Inför avvecklingen av regionförbundet har samtliga aktier överlåtits till bokfört värde. Aktierna i 
Kommunernas Hus i Kalmar AB har överlåtits till Kommunförbundet Kalmar län. I samband med 
aktieöverlåtelsen löstes även det långfristiga lånet som regionförbundet hade till Kommunernas Hus 
AB. Övriga aktier har Region Kalmar län tagit över till bokfört värde.  

Samtliga anläggningstillgångar har överlåtits till Kommunernas Hus i Kalmar AB respektive Region 
Kalmar län som ett led i avvecklingen av regionförbundet. 

Enligt verksamhetsplan och budget, och i likhet med år 2015-2017, belastar även i år finansiering av 
verksamheten kommunal praktisk samverkan socialtjänst (KOMPASS) resultatenheten Fokus med 
1 200 tkr. Till detta kommer avvecklingskostnader för personal med 3 tkr. 
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Förändringen i total omsättning, men även fördelning mellan de olika intäktsslagen de senaste fem 
åren, illustreras i diagrammet ovan.  

Motsvarande förändring av rörelsekostnader framgår av nedanstående diagram. 

 

Jämförelsetalen 2016 har justerats med 531 tkr i ökade personalkostnader med anledning av avsättning 
för förtroendevaldas ålderspensioner.  
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Årets resultat 
Regionförbundet redovisar ett positivt resultat med 3 787 tkr, att jämföra med budgeterat nollresultat. 
Resultatet inkluderar underskott med 1 203 tkr i resultatenheten Fokus.   

 

Driftredovisning, tkr   2018   2017   
Budget 

2018   

Budget- 
avvikelse 

2018 

  
  

      
Kansli 

 
4 838 

 
3 596 

 
1 217 

 
3 621 

AV-Media 
 

120 
 

127 
 

0 
 

120 

Fokus 
 

-1 203 
 

-1 202 
 

-1 200 
 

-3 

Nka 
 

30 
 

-13 
 

0 
 

30 

Räntenetto 
 

2 
 

-12 
 

-17 
 

19 

Resultat 
 

3 787 
 

2 496 
 

0 
 

3 787 

  

 

Kansliets överskott på 4 838 tkr beror på att utfallet för projektbidrag (not 4) och övriga ersättningar 
och intäkter (not 6) under perioden blev högre än budgeterat. På kostnadssidan finns den största 
avvikelsen från budget på utbetalade bidrag. Eftersom de utbetalade bidragen är direkt kopplade 
projektintäkter, påverkas inte årets resultat av denna avvikelse. Projektverksamheten har bidragit med 
ett positivt netto på 616 tkr.  

AV-Medias resultat är +120 tkr. Utfallet är bättre än budgeterat nollresultat vilket beror på att 
personalkostnaderna för året var något lägre än beräknat. 

Fokus redovisar ett underskott med 1 203 tkr, vilket är följer budget. Ingen verksamhet har bedrivits 
sedan 2013, men medel har nyttjats för verksamheten KOMPASS med 1 200 tkr och resultatenheten 
bär vissa avvecklingskostnader för personal.  

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) redovisar ett resultat på +30 tkr och har följt budget. 
Verksamheten finansieras av projektmedel och statsbidrag beviljade för särskilda uppdrag.  

Finansnettot +2 tkr är 19 tkr bättre än budgeterat och beror på att årets valutakursförluster blivit lägre 
än förväntat (not 12). 

Småland Blekinge Hallands Brysselkontor redovisas inte i sammanställningen ovan. Verksamheten 
omsatte 3 773 tkr, och resultatet blev ett överskott på 298 tkr. Årets resultat fonderas och justerar 
nästkommande års medlemsavgift. 

Regionförbundets aktier i IT Plattform Småland & Öland AB har i december överlåtits till bokfört 
värde till Region Kalmar län som ett led i verksamhetsövergången vid regionbildningen. Under året 
har bolaget fakturerat ägarna för drift, underhåll och support av teknisk IT-plattform, vilket för 2018 
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precis som år 2017 uppgick till 350 tkr för regionförbundets del, då överskott från tidigare år kunnat 
användas (jmf 2016: 750 tkr).  

Investeringsredovisning 
Inga investeringar har gjorts under perioden. Samtliga inventarier har överlåtits vederlagsfritt till 
Kommunernas Hus i Kalmar AB respektive Region Kalmar län. Till regionen överläts de inventarier 
som finns placerade vid Småland Blekinge Hallands Brysselkontor. Övriga inventarier har överlåtits 
till Kommunernas Hus AB. 

Ekonomisk framtidsbedömning 
Regionförbundet i Kalmar län avvecklas per den 31 december 2018, och verksamheten övergår till 
Region Kalmar län respektive Kommunförbundet Kalmar län. De kostnader utöver ordinarie 
verksamhet som regionbildningen och bildandet av kommunförbundet medfört har belastat 
regionförbundet under 2018. När likvidationsprocessen avslutats kommer kvarvarande tillgångar 
fördelas mellan ägarna enligt förbundsordning och avtalad överenskommelse mellan ägarna. 

Sammanställd redovisning 
Då aktierna i Kommunernas Hus AB (ägarandel 100 %) har överlåtits till Kommunförbundet Kalmar 
län görs ingen sammanställd redovisning för år 2018.  

Intern kontroll 
Enligt reglementet ska det för varje år beslutas om en plan för intern kontroll. Till grund för planen ska 
ligga en risk- och väsentlighetsanalys. Risker bedöms för olika händelser, områden, rutiner och 
processer. I arbetet ingår att bedöma hur riskerna ska hanteras. En del identifierade risker kontrolleras i 
organisationen genom inbyggda kontroller, exempelvis i olika verksamhetssystem. Andra kontroller 
sker genom systematiskt uppbyggda uppföljningssystem som exempelvis uppföljning av mål och 
verksamhetsplan. 

För vissa av de identifierade riskerna finns varken inbyggda kontroller eller annan systematisk 
uppföljning. Dessa kan utifrån en risk- och väsentlighetsbedömning bli föremål för kontroll inom 
ramen för internkontrollplanen. Om det vid inventeringen av risker framkommer avsaknad av rutiner 
eller svaga rutiner kan planen, istället för kontrollmoment, innehålla förslag till att genomföra en 
åtgärd i syfte att stärka den interna kontrollen. 

Under 2018 har kontroller gjorts av efterlevnad av ramavtal för resor, att behörig befattningshavare har 
beslutsattesterat direktutbetalningar från bankkonto, att justerade protokoll från möten med styrelsen, 
arbetsutskottet och primärkommunala nämnden anslagits på webbplats enligt nya kommunallagen 
samt att personalens tjänstemobiler är lösenordskyddade. Samtliga kontroller har gjorts genom 
stickprov och inga avvikelser har upptäckts. 

Förutom kontrollerna ingick också två åtgärder i internkontrollplanen, vilka båda genomförts. 
Samtliga medarbetare har erbjudits utbildning inom den nya dataskyddsförordningen, och det 
gemensamma lagringsutrymmet på regionförbundets server har rensats och strukturerats om.  
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Ekonomisk redovisning » 
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Resultaträkning, kr                            not 2018-12-31   2017-12-31 
  1     

Verksamhetens intäkter  127 098 968  124 155 130 

 Medlemsavgifter                                                              2 36 678 724  34 896 986 
 Medlemsbidrag 3 12 179 528  13 488 338 
 Projektbidrag 4 55 012 548  50 270 567 
 Statsbidrag kultursamverkan 5 1 142 000  1 125 000 
 Övriga ersättningar och intäkter                             6 22 086 169  24 374 239 

Jämförelsestörande poster 7 0  0 

       
Verksamhetens kostnader  -122 980 879  -121 501 732 

 Utbetalade bidrag 8 -19 863 809  -23 279 828 
 Övriga rörelsekostnader 9 -47 959 186  -47 273 363 
 Personalkostnader 10 -55 157 883  -50 948 541 

Förlust överlåtelse inventarier 1, 11 -172 927   
Avskrivningar 1, 11 -159 867  -145 502 
 
Rörelseresultat  3 785 295  2 507 896 

       
Övriga finansiella intäkter  31 359  26 821 

 Övriga ränteintäkter m.m. 12 31 359  26 821 
Finansiella kostnader  -29 637  -38 413 

 Övriga räntekostnader m.m. 12 -29 637  -38 413 
 
Resultat före extraordinära poster  3 787 017  2 496 304 
/Resultat efter finansiella poster      
       
Årets resultat  3 787 017  2 496 304 
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Balansräkning, kr not 2018-12-31   2017-12-31 
   1     

TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar  0  5 912 894 
Immateriella      
Materiella 11 0  332 794 

 varav ADB och övrigt  0  332 794 
 varav byggnader och mark      
 varav finansiell leasing      

Finansiella 13 0  5 580 100 
 varav aktier  0  580 100 
   i koncernföretag  0  500 000 
  i andra företag  0  80 100 
 varav långfristiga fordringar  0  5 000 000 
  fordringar i koncernföretag  0  5 000 000 
  uppskjuten skattefordran      
  andra långfristiga fordringar      

        
Omsättningstillgångar  70 247 236  80 023 486 
Förråd, lager  0  109 800 

 Rikskuponger  0  109 800 
 Övrigt      

Koncernfordringar                           
Kortfristiga fordringar 14 10 629 958  16 380 748 

 Kundfordringar  1 856 021  3 438 366 
 Skattefordringar  3 529 801  2 328 797 
 Övriga fordringar  542 770  535 470 
 Interimsfordringar  4 701 366  10 078 114 

Kortfristiga placeringar      
Kassa o bank 15 59 617 278  63 532 938 

        
SUMMA TILLGÅNGAR  70 247 236  85 936 380 

        
EGET KAPITAL,       
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      
        
Eget kapital 17 37 403 231  33 616 214 

 varav bundet eget kapital      
  Reservfond      
 justering      
 varav ingående fritt eget kapital  33 616 214  31 119 910 
 varav årets resultat  3 787 017  2 496 304 
        

Avsättningar 16 5 615 312  5 000 310 
 varav pensioner och liknande förpliktelser 5 615 312  5 000 310 
        

Skulder 14 27 228 693  47 319 856 
Långfristiga skulder  0  0 

 Långfristiga skulder, exkl fin leasing o koncernsk 0  0 
        

Kortfristiga skulder  27 228 693  47 319 856 
 Leverantörskulder  12 126 733  9 725 641 
 Skatteskulder  563 801  224 158 
 Övriga skulder  0  8 244 
 Interimsskulder  14 538 160  37 361 813 
        

SUMMA EGET KAPITAL,       
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  70 247 236  85 936 380 



Regionförbundet i Kalmar län  Årsredovisning 2018 18 

 

Borgens- och ansvarsförbindelser, kr 2018-12-31   2017-12-31 

     
Ställda säkerheter Inga  Inga 
Bankgaranti har tecknats avseende 6 månaders hyra       
för hyreskontraktet i Bryssel.     
     
Pensionsförpliktelser till förtroendevalda har      
redovisats bland avsättningar. 5 615 312  5 000 310 

     
Pensionsavgifterna för anställda i Regionförbundet i Kalmar     
län regleras genom löpande betalning av avgifter     
debiterade av KPA och Pensionsvalet.     
     
Tillgångar i SKL Pensionsstiftelse 12 762 975  12 702 284 

     
Ansvarsförbindelse pensionsförpliktelser    

  

från förutvarande Kalmar läns Kommunförbund och   
  

regionförbundet till och med juni 2002 12 224 096  12 484 517 
Ansvarsförbindelse visstidspension PBF 998 360  905 055 
Ej säkrad förpliktelse  459 481  687 288 

     
Operationell leasing, överstigande 3 år     
Förfallobelopp under det närmaste året  0  222 000 
Återstående framtida förfallobelopp efter det närmaste året     
     
Hyreskontrakt med Kommunernas Hus AB      
avser tiden fram till 2019-10-31.     
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Kassaflödesanalys, kr not 2018-12-31   2017-12-31 

      
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      
Årets resultat, efter finansnetto        17 3 787 017  2 496 304 
Justering för av- och nedskrivningar 11 332 794  145 502 
Justering för betald skatt      
Justering för gjorda avsättningar 16 615 002  474 052 
Justering för ianspråktagna avsättningar      
Just. för övr. ej likvid.påverkande poster (reavinst/förlust)     

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital  4 734 813  3 115 858 
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar 14 5 750 790  -1 413 193 
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga placeringar      
Ökning (-)/minskning (+) förråd och varulager  109 800  13 779 
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder 14 -20 091 164  -898 780 
Kassaflöde från den löpande verksamheten                       -9 495 760  817 664 

      
INVESTERINGSVERKSAMHETEN      
Investering i materiella anläggningstillgångar 11    -103 001 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar      
Investering i finansiella anläggningstillgångar      
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 13 580 100   
Investering i finansiell leasing      
Försäljning av finansiell leasing      
Kassaflöde från investeringsverksamheten  580 100  -103 001 

      
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      
Ökning (+)/minskning (-) långfristiga skulder      
Ökning (+)/minskning (-) finansiell leasing      
Ökning (-)/minskning (+) långfristiga fordringar 13 5 000 000   
Övriga finansiella poster      
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  5 000 000  0 

      
ÅRETS KASSAFLÖDE  -3 915 660  714 663 

      
Förändring likvida medel  -3 915 660   
Likvida medel vid årets början  63 532 938  62 818 275 
Likvida medel vid årets slut 15 59 617 278  63 532 938 
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Noter 
Not 1 Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad enligt Kommunal redovisningslag (SFS 1997:614) samt i likhet med 
föregående årsredovisning, om inte annat anges nedan.  

Då samtliga aktier i Kommunernas Hus AB har överlåtits till Kommunförbundet Kalmar län i 
december 2018 görs ingen sammanställd redovisning i årsbokslutet. 

Fordringar 
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. 

Anläggningstillgångar 
Samtliga anläggningstillgångar har överlåtits till Kommunernas Hus i Kalmar AB respektive Region 
Kalmar län som ett led i avvecklingen av regionförbundet. 

Leasingavtal, finansiella och operationella 
Samtliga leasingavtal har avslutats som ett led i avvecklingen av regionförbundet. 

Not 2 Medlemsavgifter 
Avser debiterade medlemsavgifter för länets kommuner och landstinget enligt beslutad budget. 

Not 3 Medlemsbidrag 
Erhållna ersättningar och anslag från länets kommuner och landstinget. Projektbidrag ingår inte i 
posten.  

Not 4 Projektbidrag  
Omfattar projektbidrag där regionförbundet är projektägare (stödmottagare). Statsbidragen till 
verksamheten inom Nka ingår med 9 500 tkr. Av totalbeloppet 55 013 tkr utgör 15 767 tkr EU-bidrag. 

Not 5 Statsbidrag regional kulturverksamhet  
Regionförbundet får i år 1 142 tkr i statsbidrag till regionbiblioteket från Kulturrådet. 

Not 6 Övriga ersättningar och intäkter 
I övriga ersättningar och intäkter på 22 086 tkr ingår bland annat kurs- och konferensavgifter med  
7 803 tkr, kansliersättning från länsstyrelsens anslag med 6 067 tkr och finansiering av 
Brysselkontoret med 2 137 tkr. Intäkterna avser såväl ordinarie verksamhet som projekt- och 
kursverksamhet. 

Not 7 Jämförelsestörande poster 
Inga jämförelsestörande poster har förekommit under året.  

Not 8 Utbetalade bidrag 
Utbetalade bidrag uppgår till 19 864 tkr. I summan ingår bidrag till ALMI med 5 633 tkr och 
projektbidrag inom kansliets projektverksamhet där bland annat Motivation leder till framgång ingår 
med 6 455 tkr, Glasrikesmiljonen med 2 000 tkr, och Träprogrammet med 910 tkr. 
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Not 9 Övriga rörelsekostnader   
Övriga rörelsekostnader 47 959 tkr, avser regionförbundets samtliga kostnader utöver 
personalkostnader och utbetalade bidrag. Kostnaderna avser såväl ordinarie verksamhet som projekt- 
och kursverksamhet.  

 

Övriga rörelsekostnader (kr) 2018 2017      
        
Konsulter, föreläsare, inhyrd personal 26 217 447 25 179 285      

Övriga externa tjänster (konferensavgifter, 
revision, övriga tjänster) 

2 125 536 1 577 097      

Lokalkostnader 3 285 168 3 123 614      

Resor (bilar, biljetter, logi) 3 732 832 4 111 926      

Annonser, utställningar, marknadsföring 961 914 1 526 632      

Förbruknings- och kontorsmaterial, 
förbrukningsinventarier, trycksaker  

3 729 199 4 363 804      

Post, frakter, tele, datakommunikation 2 273 301 2 201 374      

Måltidskostnader och lokaler, egna kurser o 
konferenser mm 

4 333 285 4 099 204      

Övrigt (medlemsavgifter, företagsförsäkring, 
tidningar & facklitteratur mm) 

1 300 504 1 090 427      

 47 959 186 47 273 363      
 
Av kostnaderna för konsulter, föreläsare och inhyrd personal på totalt 26 217 tkr avser 17 058 tkr 
kansliets projektverksamhet, 3 003 tkr kansliet i övrigt, 4 164 tkr avser Nka medan kurs- och 
konferensverksamheten och samhällsorientering svarar för 1 992 tkr. Kostnaden för inhyrd personal/ 
tjänsteköp av längre karaktär ingår i ovanstående och uppgår till totalt 5 926 tkr för regionförbundet. 

Not 10 Personalkostnader  
Personalkostnader 55 158 tkr, avser regionförbundets samtliga personalkostnader, det vill säga såväl 
ordinarie verksamhet som projektverksamhet.  

 

Personalkostnader (kr) 2018 2017    

Medeltal anställda (avser antal årsarbetare) 80 80    

Löner och ersättningar har uppgått till      
Förtroendevaldas arvoden 2 071 358   2 008 922    
Övrigas arvoden 130 702 28 000    
Anställdas löner 33 453 899 32 302 956    
Övriga ersättningar 836 676 975 976    
Totala löner och ersättningar 36 492 635 35 315 854    
      
Pensionskostnader 7 158 944 4 924 291    
Sociala avgifter samt semesterlöneskuld 11 290 296 10 775 567    
Övriga personalrelaterade kostnader 465 029 595 217    
Bidrag för personal -   249 021 -   423 522    
      
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och 
pensionskostnader 

55 157 883 50 948 541    
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I övriga ersättningar ingår bland annat traktamente och bilersättning. Övriga personalrelaterade 
kostnader omfattar t ex utbildning och motionsbidrag. 

Pensionsförpliktelser för personal från åren 2002 och tidigare, samt ansvarsförbindelse för 
förtroendevaldas visstidspension enligt PBF redovisas under Borgens- och ansvarsförbindelser.  

Not 11 Inventarier 
 

Inventarier (kr)  2018-12-31 2017-12-31     

        

Ingående anskaffningsvärden     6 868 786    6 765 785     
+ Inköp     0     103 001     
- Förlust vid vederlagsfri överlåtelse  -172 927      
- Vederlagsfri överlåtelse  -6 695 859      
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

 0    6 868 786     

        
Ingående avskrivningar   - 6 535 992  - 6 390 490     
- Avskrivningar     - 159 867    - 145 502     
- Vederlagsfri överlåtelse  6 695 859      
Utgående ackumulerade avskrivningar  0  - 6 535 992     
Utgående restvärde enligt 
plan 

  0  332 794     

 
 

Samtliga inventarier har överlåtits vederlagsfritt till Region Kalmar län respektive Kommunernas Hus 
AB. Till regionen har inventarier placerade på Brysselkontoret överlåtits, medan samtliga inventarier 
på regionförbundets kontor i Kalmar har överlåtits till Kommunernas Hus AB. 

Not 12 Finansiella intäkter och kostnader 
Av periodens finansiella intäkter avser 25 tkr ränta på fordran (5 000 tkr) på Kommunernas Hus AB 
och 6 tkr valutakursvinster. De finansiella kostnaderna på totalt 29 tkr består huvudsakligen av 
valutakursförluster. 

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar   
 

Aktier (kr)  Antal   2018-12-31  2017-12-31  

        
Aktier i Kommunernas Hus i 
Kalmar AB 

 0  0  500 000   

(556190-8368) (100 %) 
 
IT Plattform Småland & 
Öland AB (33,33%) 

  
0 
 

  
 
0 

  
 

50 000  

 

        
Aktier i E22 AB (20 %)  0  0  20 000   
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Aktier (kr)  Antal   2018-12-31  2017-12-31  

        
Aktier i Industriellt 
Utvecklingscentrum IUC  
Träcentrum i Nässjö AB  
(2,5 %) 
 

0 
 
 

0  
 
 

10 000  
 
 

Sweden China Trade 
Council ekonomisk förening 

 0  0       100   

 
Långfristiga fordringar (kr)  2018-12-31  2017-12-31 

Långfristig fordran som förfaller till betalning 
Senare än fem år efter balansdagen:  

  
0  

  
5 000 000  

 

Inför avvecklingen av regionförbundet har samtliga aktier överlåtits till bokfört värde. Aktierna i 
Kommunernas Hus i Kalmar AB har överlåtits till Kommunförbundet Kalmar län. I samband med 
aktieöverlåtelsen löstes även det långfristiga lånet som regionförbundet hade till Kommunernas Hus 
AB. Övriga aktier har Region Kalmar län tagit över till bokfört värde.  

Not 14 Kortfristiga fordringar och skulder 
Kortfristiga fordringar uppgår totalt till 10 630 tkr fördelat på kundfordringar 1 856 tkr, 
skattefordringar 3 530 tkr, övriga fordringar 543 tkr och interimsfordringar 4 701 tkr. Av 
interimsfordringar utgör i 3 384 tkr fordringar på projektbidrag.  

Kortfristiga skulder uppgår totalt till 27 229 tkr fördelat på leverantörsskulder 12 127 tkr, 
skatteskulder 564 tkr och interimsskulder 14 538 tkr. Av interimsskulder utgör 7 382 tkr 
förskottsbetalad projektfinansiering. 

Not 15 Kassa och bank  
Regionförbundet har en (outnyttjad) checkkredit på 1 000 000 kr. Bankbehållningen och förändringen  
av likvida medel framgår av balansräkning och kassaflödesanalys.  

Not 16 Avsättningar för pensioner 
 
Avsatt till pensioner 2018-12-31  2017-12-31     

Ingående avsättning   5 000 310    4 526 258     

Ränte- och basbeloppsuppräkning      117 000             85 000          

Ändrad diskonteringsränta                 0        88 000     

Nyintjänande PBF      376 000       360 000     

Nyintjänande OPF-KL        12 000          12 000      

Övrig post                0     - 163 500     

Förändring löneskatt     110 002         92 552     

Summa avsatt till pensioner        5 615 312                 5 000 310     
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Not 17 Förändring av eget kapital 
 

Eget kapital (kr) 2018-12-31  2017-12-31     

Belopp vid årets ingång   33 616 214     31 119 910       

Årets resultat, AV-Media        119 846        126 847     

Årets resultat, Fokus Kalmar län    - 1 202 529   - 1 202 492     

Årets resultat, övrigt     4 869 700     3 571 949     

Belopp vid årets utgång      37 403 231               33 616 214     
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Verksamhetsberättelse »  
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Hållbarhet och kommunikationer 

MÅL 1 Bidra till regional samhällsplanering som skapar förutsättningar för ett gott vardagsliv 
samt fler och växande företag i hela regionen.  

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Genomföra projektet 
Strukturbilder Kalmar län för att 
ge regionalt perspektiv på 
samhällsplaneringen och 
underlag för en gemensam 
målbild för länets rumsliga 
utveckling. Projektet 
genomförs i samverkan med 
kommuner och länsstyrelsen. 

En rapport om geografiska 
samband av betydelse för länets 
regionala utveckling har tagits 
fram.  

En rapport är framtagen och är under 
bearbetning tillsammans med länets 
kommuner för politiskt beslut under 
första kvartalet 2019 

Minst 25 geografiska 
strukturbilder har tagits fram.   

Strukturbilder för länet är framtagna 
tillsammans med länets kommuner. 
Politiskt beslut i Regionala 
utvecklingsnämnden i februari 2019 
gällande strukturbildsrapport. 

Ta fram förslag till regional 
transportplan med inriktningen 
att minska antalet 
arbetsmarknadsregioner till 
två, stärka länets utveckling 
och skapa en funktionell 
region. 
Ta fram förslag till 
handlingsprogram för mobilitet, 
infrastruktur och transporter.  
Påbörja arbete med utveckling 
av bytespunkter längs E22 
tillsammans med berörda 
kommuner, KLT och 
Trafikverket samt utredning av 
cykelled längs ostkusten.  

En regional transportplan har 
tagits fram.  

Regional transportplan för Kalmar län 
är fastställd. 

Ett handlingsprogram för 
mobilitet, infrastruktur och 
transporter är framtaget. 

Arbete med handlingsprogram pågår 
och beslut kommer att ske under våren 
2019. 

Förstudie BRT/ Bytespunkter 
genomförs tillsammans med 
berörda parter. 

Förstudieprojektet BRT (Bus Rapid 
Transport) är genomfört och redovisat. 
Ett fortsatt arbete är påbörjat med 
samtliga intressenter.  

Utredning av cykelled 
tillsammans med Trafikverket. 

Utbyggnadsarbete påbörjat med att 
åstadkomma cykelled enligt 
transportplan påbörjat av Trafikverket. 

Har mål 1 uppnåtts? JA 
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MÅL 2 Samordna arbetet inom Miljösamverkan Sydost, för att uppnå miljömålen och 
genomföra tillsynen på ett likvärdigt och effektivt sätt. 

Aktiviteter Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Genomföra projekten: 

• Riktlinjer för 
dagvattenutsläpp 

• Sätt P för fosforn 
• IED Industridirektivet 
• Samsyn inom 

livsmedelstillsynen 

Genomföra temadagar: 

• Små och stora 
förbrännings-
anläggningar 

• Miljöåtgärder i lantbruket 
• Nedskräpning- enskilda 

tomter samt  
• Minst tre temadagar 

knutna till miljöprojekten. 

Fyra projekt och sex temadagar 
har genomförts. 

Samtliga fyra projekt och sju 
temadagar har genomförts. 

Samtliga 15 parter inom 
Miljösamverkan Sydost har 
deltagit i något av projekten.  

Samtliga 15 parter har deltagit i något 
av projekten. 

Minst 80 % av parterna har 
deltagit inom varje projekt. 

Inget av de genomförda projekten 
uppnådde målen med 80 % 
deltagande (12 av 15). 

Har mål 2 uppnåtts? DELVIS 
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MÅL 3 
Bidra till att nå eller bibehålla god volym och kvalitet i grundvatten, ytvatten och hav 
och med särskilt fokus på dricksvattenförsörjning, minskad övergödning och farliga 
ämnen. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Utveckla och genomföra 
projekt med vattentema, bland 
annat: 

• WaterNets RU, ett 
samarbetsprojekt 2017 
– 2018 mellan 
Kaliningrad och Kalmar 
län.  

• Förstudie 
Vattenfördröjande 
åtgärder i landskapet 
med ambitionen att 
påbörja under 2018.  

Genomföra två projekt inom 
ramen för Miljösamverkan 
Sydost, se ovan. 

Fem projekt med vattentema har 
utvecklats eller genomförts. 

Projektet WaterNets Ru har genomförts 
i sin helhet och kommer att 
slutredovisas januari 2019. 

Förstudien Vattenfördröjande åtgärder i 
landskapet har följts upp med ytterligare 
träffar där 7 kommuner från länet, 
länsstyrelsen och regionförbundet 
enades om fortsatt samverkan med 
sikte mot en LIFE-ansökan 2019-2020. 

Under 2018 har 5 projekt med 
vattentema initierats och kommer att 
genomföras under kommande 2-3 år. 
Projekten syftar till stor del på 
vattenfördröjande åtgärder och minskad 
övergödning.   

Har mål 3 uppnåtts? JA 

 

 

MÅL 4 Bidra till att Kalmar län år 2030 är en fossilbränslefri region, effektivare 
energianvändning och ett växande näringsliv. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Ta fram ett förslag till reviderat 
handlingsprogram för 
Fossilbränslefri region 2030. 
 
Genomföra 2018 års 
handlingsplan för 
fossilbränslefri region. 

Ett reviderat handlingsprogram 
har antagits.   

Ett reviderat handlingsprogram för 
”Fossilbränslefri region” har skickats ut 
på remiss och beräknas antas under 
våren 2019.  

100 % av aktiviteterna i 2018 års 
handlingsplan är slutförda.  

Merparten av 2018 års aktiviteter har 
genomförts. Dock är handlings-
programmet försenat (se ovan).  

17 organisationer har deltagit i 
Klimatsamverkan Kalmar län. 

16 organisationer har deltagit i 
Klimatsamverkan Kalmar län. 

Har mål 4 uppnåtts? JA 
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MÅL 5 Bidra till att fler människor ska välja mat från Kalmar län och att livsmedelsbranschen ska 
öka sin konkurrenskraft, produktivitet och innovationsförmåga. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Ta fram en handlingsplan för 
regionförbundets arbete med 
kompetensförsörjning inom 
livsmedelsbranschen. 

En handlingsplan har tagits 
fram. 

Kartläggning av kompetensbehoven inom 
livsmedelssektorn har gjorts. Arbetet med att ta 
fram en handlingsplan för kompetensförsörjning 
kommer att arbetas in i 2019 års uppdatering 
av länets livsmedelsstrategi.  

Driva och samordna projektet 
livsmedelsutveckling Sydost. 

Aktiviteter under 2018: 

• Tillväxtlyft livsmedel 
(lönsamhets-optimering) 

• MatPlus (forskarworkshops) 
• MatLaget (expertteam för 

produktutveckling) 
• Branschträffar och tematiska 

nätverk(kött och baljväxter). 
• Ett antal rapporter för analyser 

av bland annat export och 
digitalisering. 

Minst 80 företagsbesök har 
genomförts. 

54 företagsbesök under 2018. 

Minst 500 företagskontakter 
har tagits. 

 

Vi har under 2018 mött drygt 1 100 personer 
vid olika gruppsammankomster, där vi bland 
annat presenterat projektet. Därutöver förses 
ca 300 (500) företagskontakter med löpande 
information. 

Minst 130 projektaktiviteter har 
genomförts. 

Minst 980 personer har 
deltagits i någon av 
aktiviteterna. 

Under året har 119 aktiviteter genomförts.  

Under året har 313 personer deltagit i ovan 
nämnda aktiviteter. Därtill 1 100 personer i 
ovan nämnda gruppsammankomster.  

Samtliga aktiviteter som nämns i 
vänsterspalten har genomförts. 

Samordna genomförandet av länets 
livsmedelsstrategi. 

I detta ingår bland annat att under år 
2018 ta fram indikatorer för 
uppföljning, att genomföra ett 
regionalt rådslag samt att uppdatera 
strategins prioriterade åtgärder. 

Ett uppdaterat 
handlingsprogram är framtaget 

Arbetet inom ramen för länets 
livsmedelsstrategi fortlöper, i samarbete med 
LRF Sydost och länsstyrelsen. Några exempel 
från 2018:  

• Export. Medverkan på livsmedelsmässa i 
Kina.  

• Förslag till internationell plan.  
• Kunskapssammanställning ”Mat och hälsa 

i Kalmar län”.  
• Landbaserat vattenbruk, handbok och 

utbildning för intresserade företag. 
• SAMLA. Medlemskap i det nationella 

nätverket för innovation inom 
livsmedelssektorn.  

Arbetet med att uppdatera livsmedelsstrategins 
handlingsprogram, d.v.s. strategins prioriterade 
åtgärder, har påbörjats och kommer att 
avslutas under år 2019. Rådslag Livsmedel 
genomfördes i december 2018.  

Har mål 5 uppnåtts? JA 



Regionförbundet i Kalmar län  Årsredovisning 2018 30 

MÅL 6 Samordna genomförandet av den regionala digitala agendan som syftar till att länet ska 
ta tillvara digitaliseringens möjligheter. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Ta fram förslag till reviderad 
version av länets regionala 
digitala agenda. 
 
Identifiera relevanta nätverk för 
utveckling kring smarta 
samhällen på nationell och 
internationell nivå och föreslå 
regionförbundets engagemang/ 
medverkan. 

En regional bredbandsstrategi 
har tagits fram. 

Antal deltagande aktörer 
i Länsgrupp för bredband har 
ökat jämfört med 2017. 

En ny version av bredbandsstrategin 
arbetades fram utifrån synpunkterna från 
de 27 av 56 remissinstanser som valt att 
svara. Strategin antogs i december av 
regionförbundets styrelse och Region 
Kalmar läns styrelse som den slutliga 
versionen. Regionfullmäktige beslutade 
om att anta handlingsprogrammet den 
31/1 2019. 

Antalet deltagande aktörer i Länsmöte 
bredband har ökat med en aktör jämfört 
med 2017. 

En ny version av regional digital agenda  
arbetades fram utifrån synpunkterna från 
de 13 av 22 remissinstanser som svarat. 
Agendan antogs i december av 
regionförbundets styrelse och 
regionstyrelsen som den slutliga 
versionen. Regionfullmäktige beslutade 
om att anta handlingsprogrammet den 
31/1 2019. 

Under året gav regeringen Tillväxtverket i 
uppdrag att skapa ett nätverk med fokus 
på regional utveckling och tillväxt. Region 
Kalm ar län är en av de regioner som 
redan anslutit sig. Nätverket är finansierat 
av regeringen. Deltagarna i nätverket har 
benämningen digitaliseringskoordinatorer 
och konceptet är snarlikt det som finns 
sedan tidigare med 
bredbandskoordinatorer. 

Har mål 6 uppnåtts? JA 
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Befolkning och välfärd 

MÅL 1 
Bidra till en jämlik och jämställd region med fokus på vård och omsorg, 
nyanlända och ungdomar. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Samordna 
kommunstrategiska 
överläggningar med fokus 
på kommungemensamma 
utmaningar, behov och 
möjlig samverkan i länet. 

Minst fyra strategiska 
överläggningar har genomförts. 

Åtta strategiska överläggningar har 
genomförts.  

Redovisa och sprida 
resultatet av CaSYPoT-
enkäten inom ramen för 
Unga i samverkan 2017-
2019. 

Regionförbundet har deltagit i minst 
två internationella konferenser för 
att presentera resultatet från 
CaSYPoT. 

Regionförbundet har deltagit vid flera 
internationella konferenser och 
presenterat resultatet för CaSYPoT.  

Samordna genomförandet 
av ungdomsenkäten Lupp i 
kommunerna i Kalmar län 
samt Eksjö kommun under 
hösten 2018. 

13 kommuner har genomfört Lupp-
enkäten. 

13 kommuner har genomfört Lupp-
enkäten. Kumulus har övertagit 
ansvaret för enkäterna, vilka kommer 
att analyseras och sedan levereras i 
maj 2019.  

Bevaka och sprida 
utvecklingen kring 
Barnkonventionens 
lagstadgande. 

Regionförbundet har närvarat vid 
SKL:s barnrättsnätverksträffar. 

Utvecklingsledare för Barn och Unga 
har närvarat vid SKL:s 
barnrättsnätverksträffar och kommer 
arbeta vidare med att implementera 
barnkonventionen i kommunerna.  

Informera om och sprida 
den nya regionala 
utvecklingsstrategins 
strategi ”God miljö för barn 
och unga” i 
verksamheterna. 

Lupp-nätverket och andra nätverk 
som jobbar med unga har fått 
kunskap om den nya regionala 
utvecklingsstrategin. 

Utvecklingsledare för Barn och Unga 
har närvarat vid SKL:s barnrätts-
nätverksträffar och kan få i uppdrag 
att arbeta vidare med att 
implementera barnkonventionen i 
kommunerna. Fortsatt arbete i Barn- 
och ungdomsnätverket (tidigare Lupp-
nätverket) i länet kommer att 
samordnas av Kumulus. 

Har mål 1 uppnåtts? JA 
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MÅL 2 Bidra till hög integration och etablering av nyanlända. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Driva projektet Vi blir fler- 
IKO, delta i 
Integrationsrådets arbete 
samt beakta och initiera 
olika initiativ för att höja 
kunskapsnivån och bidra till 
samverkan. 

Offentliga och ideella aktörer som 
möter nyanlända har fått ökad 
kunskap om integration och 
samverkan har ökat. 

Kunskapsökningen har skett såväl 
internt som externt. Uppdraget 
kommer att leva vidare genom bland 
annat en webbplattform som är under 
uppbyggnad. Målet är uppfyllt. 
 
Kunskapsnivån mäts på individnivå i 
de enkätsvar som inkommit efter varje 
enskild kurs/konferenstillfälle. 
Projektet utvärderas under våren 
2019.  

Erbjuda nyanlända vuxna, 
unga och 
anhöriginvandrare 
samhällsorientering på 
modersmål via 
regionförbundet. 

Samtliga nyanlända inom ramen för 
samverkan har erbjudits SO inom 
ett år. 

Samtliga nyanlända inom ramen för 
samverkan har erbjudits SO inom ett 
år.  

Samordna arbetet med att 
ta fram ett avtal kring 
hälsokommunikation i 
länet. 

Beslut har tagits om avtal om 
samverkan mellan kommuner och 
landsting kring en utökning av 
hälsokommunikation. 

I och med regionbildningen 
samordnas hälsokommunikation från 
Region Kalmar län. Med anledning av 
detta har avtal inte upprättats.  

Stödja och delta i det 
nationella projektet MILSA 
för utbildning av 
samhällskommunikatörer 
och hälsokommunikatörer.  

Fyra erfarenhets- och 
utbildningsträffar för samhälls- och 
hälsokommunikatörerna har 
genomförts. 

I och med regionbildningen 
samordnas hälsokommunikation från 
Region Kalmar län, som inte någon 
medverkan i MILSA. Med anledning 
av detta har avtal inte upprättats. 

Genom projektet 
Samverkan leder till arbete 
stödja ett antal lokala 
verkstäder, mikroprojekt 
och mobila team att starta 
som aktiviteter i länet. 

Fler aktörer har samverkat kring 
vägar in på arbetsmarknaden för 
nyanlända och unga. 

Aktörer runt om i länet har samverkat, 
vilket bland annat har lett till att 
personer långt ifrån arbetsmarknaden 
har fått praktikplatser.  

Har mål 2 uppnåtts? JA 
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MÅL 3 Bidra till samverkan och sammanhållen vård, stöd, omsorg och välfärd i Kalmar län. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Samordna 
utvecklingsarbetet inom 
socialtjänst och 
angränsande hälso- och 
sjukvård 

Ett ramavtal mellan kommunerna 
och landstinget för 
ungdomsmottagningar i Kalmar län 
har beslutats om och 
genomförandet har påbörjats. 

Arbetet med att se över 
uppbyggnaden och 
huvudmannaskapet av länet 
ungdomsmottagningar har påbörjats. 
Ramavtal kommer att presenteras 
under 2019.   

Bygga upp en 
kommungemensam 
kompetensutvecklingsplan 
och samordna 
utbildningstillfällena. 

Samtliga kommuner har deltagit i 
gemensam 
kompetensutvecklingsplan för 
socialtjänsten inom Kompass, 
Kommunal Praktisk Samverkan 
Socialtjänst. 

Då flera kommuner inte ansåg sig ha 
behov av en gemensam 
kompetensutvecklingsplan förlängdes 
inte avtalet om Kompass.  

Genom samordning verka 
för att brukares, patienters 
och närståendes 
erfarenheter och kunskaper 
tas tillvara i utvecklingen av 
socialtjänst och 
angränsande hälso- och 
sjukvård. 

Fler av brukares, patienters och 
närståendes upplevelser har tagits 
tillvara i utvecklingen av socialtjänst 
och angränsande hälso- och 
sjukvård. 

Fler av brukares, patienters och 
närståendes upplevelser har tagits 
tillvara i utvecklingen av socialtjänst 
och angränsande hälso- och sjukvård. 
Deltagare från utvecklingsrådet sitter 
med i Länsgemensam ledning. 
Representanter finns även med ibland 
annat samverkandegrupp Äldre. 2019 
ansluter sig Kommunförbundet 
Kalmar län till Intressebanken. 

Samordna arbetet med att 
Kalmar län arbetar mot 
ambitionen i ny lag om 
samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och 
sjukvård. 

Kommungemensamma 
styrdokument har tagits fram.  
Samtliga kommuner och landstinget 
har erbjudits utbildning i den nya 
lagstiftningen. 
Uppföljning av indikatorer på 
kommunnivå i enlighet med 
beslutad överenskommelse. 
Uppföljning för landsting och 
kommuner i maj och november 
gällande avvikelser i enlighet med 
beslutad överenskommelse.  

Samtliga indikationspunkter är 
genomförda.  

Bidra till att öka kunskapen 
och användningen av 
Samordnad Individuell Plan 
(SIP). 

Samtliga kommuner och landstinget 
har erbjudits utbildning i Samordnad 
Individuell Plan (SIP).  
Uppföljning har genomförts genom 
jämförelser i antal gjorda planer 
samt utifrån ”SIP- kollen”.  

Samtliga indikationspunkter är 
genomförda.  Målet är delvis uppfyllt. 
Uppföljning av antalet gjorda SIP sker 
regelbundet och har ökat. Data från 
SIP-kollen kan inte redovisas på 
grund av för få registreringar.  
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Samordna och stödja 
arbetet med en gemensam 
plan för samverkan mellan 
landsting och kommunerna 
som inkluderar samtliga 
verksamheter som berör 
barn och unga såsom 
skola, socialtjänst, 
barnpsykiatri, habilitering.  
Bidra till förbättrad 
samverkan mellan barn- 
och ungdomshälsan, BUP 
och socialtjänst. 

En gemensam plan och 
överenskommelse är upprättad som 
inkluderar samtliga verksamheter 
som berör barn och unga såsom 
skola, socialtjänst, barnpsykiatri, 
habilitering. 
 
Beslut har tagits om en 
överenskommelse om fortsatt 
arbete.  

Arbetet är påbörjat, men inte avslutat.  

Samordna arbetet med en 
länsgemensam 
handlingsplan inom 
området psykisk hälsa. 

Handlingsplanen inom området 
psykisk hälsa har reviderats och 
uppdaterats.  

Handlingsplanen inom området 
psykisk hälsa har reviderats och 
uppdaterats.  

Ta fram en regional GAP-
analys utifrån nya 
nationella riktlinjer för 
schizofreni.  
Implementera nya 
nationella riktlinjer för 
schizofreni. 

En regional GAP-analys utifrån nya 
nationella riktlinjer för schizofreni 
har tagits fram och 
implementeringen har påbörjats. 

Arbetet är påbörjat, men inte avslutat.  

Bidra till förbättrade stöd- 
och behandlingsinsatser av 
personer omhändertagna 
enligt LOB, Lagen om 
omhändertagande av 
berusade personer. 

Arbetet har fortlöpt enligt plan. Arbetet fortlöper enligt plan.  

Har mål 3 uppnåtts? DELVIS 
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MÅL 4 Bidra till samverkan, utveckling och forskning mellan länets socialtjänster genom 
Kompass – Kommunal Praktisk Samverkan Socialtjänst. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Samordna arbetet med att 
formulera gemensam 
målbild för hela 
socialtjänstens område 
2018 och framåt. 

En plan med tydlig målbild för 
socialtjänstens gemensamma 
utvecklingsarbete efter 2018 har 
tagits fram.  
Ett fortsatt samverkansavtal mellan 
länets kommuners socialtjänst har 
upprättats. 

Indikatorerna har inte uppfyllts innan 
årsskiftet 18/19. Dock finns det en 
plan för fortsatt arbete 2019.  

Följa upp och utvärdera 
nuvarande regional 
samverkans- och 
stödstruktur. 

Beslut har tagits om utvecklad 
samverkan kring 
familjehemsvården. 

Beslut har tagits i respektive 
kommuns kommunfullmäktige. Dock 
ska samtliga socialchefer återkomma 
gällande tidsplan, finansiering och 
projektägare för att arbetet ska kunna 
gå vidare.  

Samordna aktiviteterna 
som social- och 
omsorgscheferna i länet 
styr och leder inom 
Kompass. 

Beslut har tagits om utvecklad 
samverkan kring familjerättsarbete. 

Beslut har tagits i respektive 
kommuns kommunfullmäktige. Dock 
ska samtliga socialchefer återkomma 
gällande tidsplan, finansiering och 
projektägare för att arbetet ska kunna 
gå vidare.  

Bidra till att samtliga 
kommuner tar aktiv del i 
Kompass olika 
utvecklingsspår. 

Samtliga kommuner har deltagit i 
utvecklingsspåren inom Kompass. 

Då samtliga kommuner inte har 
deltagit i utvecklingsspåret är målet 
inte uppfyllt.  

Har mål 4 uppnåtts? DELVIS 
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Näringsliv och kompetens 

MÅL 1 Bidra till ökad digitalisering. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Inventera och kvalitetssäkra 
aktörernas arbete med 
tillgänglighet för att kunna 
bygga en digital 
tillgänglighetsguide för 
besöksnäringen.  

200 aktörer inom 
besöksnäringen har deltagit i 
projektet. 

Under 2018 har inventeringen inletts 
och 100 företag har deltagit hittills. 
Projektet fortsätter under 2019.  

Marknadsföra och sprida 
information om 
digitaliseringschecken via 
tillgängliga kanaler och 
nätverk. Visa exempel på 
företag som nyttjat stödet via 
artiklar i press och på webb. 

Antal inkomna och beviljade 
digitaliseringscheckar har ökat 
med 10 procent jämfört med 
2017. (Mätning vid årsskiftet av 
antal beslut inklusive avslag) 

(2017 års värden inom parentes.) 

Antal inkomna/beviljade checkar till 
digitalisering var under 2018 37/37 
(48/44). Detta visar en minskning med 
11 % vilket kan bero på två faktorer: 

1. Aktiviteten inom digitalisering 
bland företag kan ha minskat 
generellt jämfört med 2017. 

2. Vi har i samband med 
förenklingen av 
stödarsenalen renodlat 
”digital omställning” till de 
mest nivåhöjande 
investeringarna. Tidigare var 
digitalisering inte lika distinkt 
formulerat och fler ”vanliga” 
IT-baserade investeringar 
finns sannolikt i denna rubrik 
för 2017.  

Vi har under 2018 även administrerat 
affärsutvecklingscheckar till 
digitalisering (ej egna medel). Under 
2018 hanterades 6/6 ärenden. 

Har mål 1 uppnåtts? DELVIS 
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MÅL 2 Bidra till att säkra den framtida kompetensförsörjningen. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Förankra och påbörja 
genomförandet av insatser i 
beslutat handlingsprogram för 
Kompetensförsörjning Kalmar 
län. 

Handlingsprogram inklusive plan 
för uppföljning har tagits fram 
och har beslutats.  

Arbetet pågår och beslut tas, efter 
remiss, av Region Kalmar län under 
2019. 

Genomföra projektet 
Motivation leder till framgång 
enligt beslutad plan. 

Andelen behöriga till gymnasiet 
och till vidare utbildning har ökat 
jämfört med 2017. 

Andel behöriga har under läsåret 
2017/2018 vänt den tidigare 
nedåtgående trenden och ökat från 79 
till 81. De genomsnittliga meritvärdena 
har aldrig varit så höga som vilket 
tyder på en ökad kunskapsnivå. 

Arrangera möten med det 
regionala nätverket för 
yrkeshögskoleutbildning för 
ökad kunskap, 
erfarenhetsutbyte och bättre 
utfall för länet utifrån 
inlämnade ansökningar. 

Antalet beviljade 
yrkeshögskoleplatser per  
10 000 invånare till länet har 
ökat jämfört med våren 2017. 
 

Antalet beviljade platser per 10 000 
invånare har ökat till 75 platser för 
Kalmar län under 2018, jämfört med 
72 platser 2017. 

Har mål 2 uppnåtts? DELVIS 
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MÅL 3 Bättre nyttjande av företagsstöd som verktyg för förnyelse av näringslivet. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Koppla beviljade 
företagsstöd tätare till de 
innovations-miljöer och 
branschsatsningar som 
initierats i länet och i 
samarbete med närliggande 
län. 

Antal ansökningar om 
konsultcheckar till branscher 
med särskild prioritet, till 
exempel besöksnäring, 
livsmedel med flera har ökat.   

Arbete pågår för att knyta 
stödgivningen till prioriterade 
områden. För att göra det krävs det 
relevanta definitioner av dessa 
områden, till exempel med hjälp av 
SNI-koder, som är jämförbara över tid. 
 

Identifiera och hitta nya 
kanaler för att nå ut till andra 
grupper för ökad kännedom 
om regionförbundets 
företagsstöd hos 
underrepresenterade grupper 
såsom unga, kvinnor och 
personer med utländsk 
bakgrund. Sprida information 
via sociala medier 

Genomförd satsning på sociala 
medier har följts upp efter 
avslutad kampanj. 

Kampanjen avslutades i mars 2018 
och resulterade i färre relevanta 
förfrågningar än önskat; totalt 29 svar, 
som ledde till 7 besök och 4 
ansökningar. 

Har mål 3 uppnåtts? DELVIS 
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MÅL 4 Bidra till ökad internationalisering. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Ta ansvar för arbetet inom 
området Bioekonomi och 
utveckla modell för det 
fortsatta arbetet. Delta i 
kommunikationsplattform för 
bioekonomisk utveckling för 
svenska regioner. 

En modell har tagits fram för 
tydligare ansvarsfördelning 
mellan regionerna inom 
samarbetet för Brysselkontoret. 
 

En modell finns framtagen för det 
fortsatta samarbetet mellan 
regionerna inom Småland Blekinge 
Halland inom området Bioekonomi. 
Kalmar län driver frågorna och tar 
ansvar för informationsspridning och 
omvärldsbevakning.  

Förbättra samarbete med 
Enterprise Europe network 
(EEN), Business Sweden 
med flera. 

Antalet ansökningar om 
företagsstöd för 
internationalisering har ökat 
jämfört med 2016/2017. 

(2017 års värden inom parentes.) 

Antal inkomna/beviljade checkar till 
internationalisering var under 2018 
23/22 (22/20). Detta är endast en 
marginell ökning.  

Regionförbundet har under 2018 även 
administrerat affärsutvecklingscheckar 
(ej egna medel) till internationalisering 
där intresset endast gett 1/1 ansökan 
(9/9 under 2017). Eventuellt har de 
formella kraven för 
affärsutvecklingscheckar gjort att 
sökande företag i stället valt 
regionförbundets egna stöd. 

Arbeta aktivt med Euroregion 
Baltic (ERB) genom att delta 
i sekretariats- och 
styrelsemöten, medverka 
som partner samt leda 
arbetet i ERB Water Core 
Groupe. 

Regionförbundet har medverkat 
som partner i minst fem projekt 
med koppling till ERB. 

Regionförbundet deltar aktivt som 
partner i projekten Umbrella och 
DUNC och driver dessutom projekten 
CaSYPoT, CaSYPoT-Ru och 
Waternets-Ru. Samtliga med koppling 
till ERB. 

Skapa kontakter med nätverk 
på europeisk nivå inom 
ramen för projektet Växande 
besöksnäring. 

Regionförbundet har deltagit i 
aktiviteter hos identifierade 
europeiska nätverk. 

Under året har regionförbundet 
deltagit på möten med South Baltic 
Tourism Center och på konferens i 
Riga. Under kommande år ska vi 
tillsammans med övriga regioner 
Småland, Blekinge och Halland gå 
med i nätverket Necstour.  

Har mål 4 uppnåtts? JA 

 

  



Regionförbundet i Kalmar län  Årsredovisning 2018 40 

Lärande och biblioteksstöd 

MÅL 1 Stödja länets skolledare i deras uppdrag att utveckla Kalmar läns skolor avseende 
digitalisering. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Kartlägga rektorers 
stödbehov i 
självskattningsverktyget LIKA 
och uppföljningssamtal. 

Minst 100 kartlagda skolor i länet 
med verktyget LIKA från SKL har 
inrapporterats till AV-Media. 

72 LIKA-värderingar har skickats in 
från länets rektorer. Emmaboda, 
Högsby, Oskarshamn (F-9) och 
Västervik saknas. 

Erbjuda relevant 
omvärldsbevakning. 

Frågor om kunskap för 
skolledare har lyfts fram vid 
minst fyra tillfällen genom 
nyhetsbrev. 

Sex nyhetsbrev har skickats ut till 
skolorna under 2018 om bland annat: 
 
- teknikval i skolan. 
- MIK (Medie- och 
informationskunnighet) och Bibliotek 
- Information från internetdagarna 

Erbjuda kompetenstödjande 
insatser som kurser, samtal, 
föreläsningar och 
nyhetsbrev. 

AV-Media har genomfört riktade 
insatser mot skolledare under 
året. 

Information kring GDPR har lämnats 
till skolledare. Det har också lämnats 
information och delredovisning av 
LIKA-värderingar till 
förvaltningschefer. Samtal kring LIKA 
med rektorer i Hultsfred och 
Oskarshamn.  
 
Nyhetsbrev har skickats till personer i 
skolledande position.  
Under Borgholmskonferensen 
informerade AV-media om sin 
verksamhet till rektorer och 
förskolechefer. 

Har mål 1 uppnåtts? DELVIS 
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MÅL 2 Ett tätare samarbete med kommunernas IKT-pedagoger som jobbar i skolor och 
förskolor. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Kartlägga kompetensen 
bland länets IKT-pedagoger. 

Utifrån kartläggningen ska 
AV-Media ta fram en 
kompetensutvecklingsplan 
för IKT-pedagognätverket. 

Nätverket har kartlagt sina 
kunskaper vid minst ett tillfälle. 

En kompetensutvecklingsplan 
för nätverket är framtagen. 

En diskussion med nätverket för IKT-
pedagoger om kompetens och 
utvecklingsbehov har startat som ska 
leda till en kartläggning.  

Under 2018 planeras 4 
nätverksträffar samt en resa 
till BETT (mässa för IKT och 
digital pedagogik) som 
samordnas av AV-Media. 

Fyra nätverksträffar samt resa till 
den brittiska IKT-mässan BETT 
är genomförd. 

 

Ett möte har genomförts med tema 
GAP-minder.  
Ett ”after-BETT-möte” 
- Högalid 
- Hultsfred 
- Högsby 
 
Ett möte med Split-vision-nätverket 
har genomförts. 
 
Ett möte om skolfederation med bra 
uppslutning har genomförts i 
december. 
 
En resa till BETT-mässan i London 
genomfördes med 25 deltagare. 

Har mål 1 uppnåtts? DELVIS 

 

 

 

  



Regionförbundet i Kalmar län  Årsredovisning 2018 42 

 

 

MÅL 3 AV-Medias tjänster ska vara mer kända bland skolledare, pedagoger och elever. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

AV-Media ska erbjuda 
introduktionsmöten om sitt 
utbud för nyanställda i länets 
12 kommuner. 

Minst ett introduktionsmöte har 
genomförts i varje kommun. 

14 introduktionsmöten har genomförts 
i 7 av 12 kommuner. 
 
Andra träffar i 5 av 12 kommuner där 
information ingått vid andra typer av 
aktiviteter.  

AV-Media ska medverka på 
pedagogiska konferenser 
och mässor i länet. 

AV-Media har synts på större 
mötesplatser för verksamma 
inom skola och förskola vid 
minst 4 tillfällen. 

AV-Media har deltagit i Skoldatatek, 
Södra regionen.  
Ett informationsmöte tillsammans med 
organisationen GAP-minder har 
genomförts.  
 
Deltagit med informationsdisk vid en 
konferens i Kalmarsalen med 680 
pedagoger och skolledare.  
Information till skolledare vid 
Borgholmskonferensen. Deltagande 
med information vid Regiondagarna. 
Deltagande vid konferensen Skolprat 
– Kalmar kommun. 

Genomföra riktade 
kampanjer via våra kanaler 
till olika målgrupper.  

Antalet följare till AV-Medias 
sociala medier har ökat från 450 
till 700.           

AV-Medias nya testroom har haft 
300 besökare. 

Antal delade planeringar i Plus 
har passerat 300. 

Vid årsskiftet hade AV-media 604 
följare på Facebook. 

14 specifika testrumsbesök har gjorts 
under året där ca 73 personer har 
deltagit. I och med aktiviteter och 
kurser som anordnats på AV-Media 
har också testrummet presenterats. 
Uppskattningsvis har ytterligare 150 
personer besökt testrummet.  
 
Planeringsverktyget Plus har 379 
delade pedagogiska planeringar. 
 
4 aktiviteter på våren för totalt ca 95 
studenter vid Linnéuniversitetet.  
58 förskollärarstudenter har deltagit i 
aktiviteter om iPad och interaktiv 
skärm som pedagogiska verktyg. 
37 fritidslärare och 
fritidslärarstudenter har deltagit i 
aktiviteter kring digitalt berättande och 
kommunikation. 
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På hösten genomfördes en aktivitet 
om digitala berättelser för 16 
studenter samt en aktivitet för 
handledare till studenter om 
programmering, MIK med mera. 

Arbeta för att fortsätta med 
befintliga samarbeten med 
Linnéuniversitetet avseende 
VFU (Verksamhetsförlagd 
utbildning). 

Minst 4 aktiviteter kring VFU 
(verksamhetsförlagd utbildning) 
har genomförts av AV-Media. 

Med nya regler att förhålla sig till, 
samt på grund av att ny webbplats tas 
i bruk vid uppstart av 
Kommunförbundet, har inga 
mätningar gjorts inför årsskiftet. 

Förbättra tillgänghetsgraden 
och användandet av AV-
Medias webbplats samt göra 
eventuella anpassningar 
utifrån den nya 
dataskyddsförordningen 

AV-Medias webbplats har 
förbättrade mätvärden avseende 
tillgänglighet (enligt W3C-
standard) jämfört med mätning 
2017 

 

Har mål 3 uppnåtts? JA 

 

 

MÅL 4 Höjd kompetens hos länets biblioteksanställda för att bättre anpassa  
bibliotekens digitala erbjudande till medborgarna. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Kartlägga kompetensbehovet 
hos länets folkbibliotek. 

Utifrån kartläggningen 
erbjuda kompetensinsatser 
för anställda vid länets 
folkbibliotek. 

Minst 3 kompetenshöjande 
insatser som kurser eller 
föreläsningar har genomförts. 

Totalt 17 kompetenshöjande insatser 
är genomförda inom bland annat 
GDPR, IT, talböcker samt mångfald 
och tillgänglighet.   

Har mål 4 uppnåtts? JA 

 

 

  



Regionförbundet i Kalmar län  Årsredovisning 2018 44 

MÅL 5 Regionbiblioteket ska belysa och stödja biblioteken i deras roll som arena för 
demokrati och fri information. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Erbjuda kompetensinsatser 
för bibliotekschefer vid länets 
folkbibliotek. 

Erbjuda en konferens om 
demokrati och bibliotek för 
regionens politiker. 

1-3 möten och minst 1 
utbildningsinsats har genomförts 
för chefer vid länets folkbibliotek. 

En konferens om demokrati och 
bibliotek har genomförts för 
regionens politiker. 

Under året genomfördes 6 
bibliotekschefsmöten. 
Totalt genomfördes 4 
utbildningstillfällen för chefer inom 
områden ledarskap/uppdrag och att 
leda förändringsprocesser. 

Den 8 maj genomfördes den 
nationella konferensen ”Historisk 
satsning på biblioteken” i Kalmar. 80 
personer deltog och 780 personer 
följde webbsändningen. 

Har mål 5 uppnåtts?  

 

MÅL 6 Undersöka förutsättningar för att utveckla en modell kring skolbiblioteksfunktion för 
små skolenheter. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Med utgångspunkt i regional 
skolbiblioteksstrategi 
genomföra en förstudie inför 
projekt som syftar till att 
främja mindre skolors 
skolbibliotek. 

En förstudie är genomförd. 
Ett förslag på projekt är 
framtaget. 

Efter samtal med landstinget utgick 
mål 6. 

 

MÅL 7 Förbättrad biblioteksservice med fokus på litteraturupplevelser på landsbygden. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Genomföra kartläggning om 
behovet av förbättrad 
biblioteksservice med fokus 
på litteraturupplevelser på 
landsbygden. En 
pilotkommun ska utses och 
en projektplan ska tas fram. 

En färdig kartläggning om 
behovet av biblioteksservice är 
framtagen. 
En pilotkommun är utsedd. 
En projektplan är framtagen. 

Efter samtal med landstinget utgick 
mål 7. 
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Nationellt kompetenscentrum anhöriga 
(Nka)  

MÅL 1 Bidra till högre kvalitet och produktivitet inom området stöd till anhöriga. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Stödja och underlätta ett 
utvecklingsarbete och 
implementering av 
anhörigstöd till kommuner, 
landsting och enskilda 
utförare. Utveckling av 
metoder för ett individuellt 
och familjeorienterat 
anhörigstöd ska prioriteras. 

Nka har genomfört 

• ett remissvar på statlig 
utredning 

• 20 konsultationer till 
myndigheter, beslutsfattare 
och personal 

• nätverksträffar med fyra 
nätverk med praktiker och 
idéburna organisationer 

Nka har 

• besvarat två remisser, 
Socialstyrelsen och Swedish 
Standard Institute 

• bistått med konsultationer i 
genomsnitt tre gånger dagligen 
till myndigheter, beslutsfattare 
och personal 

• arrangerat träffar med fem 
nätverk. 

Fungera som en länk mellan 
forskning och praktik samt 
utveckla och förmedla 
metoder och verktyg. 

Nka har 
genomfört/medverkat/påbörjat/a
vslutat minst: 

• ett EU Horizon 2020 
projekt - anhörigstöd 

• tre EU Erasmus+ projekt - 
anhörigstöd 

• 2 nationella 
forskningsprogram - 
anhörigstöd 

• ett forskningsprojekt - 
anhörigstöd 

Nka 

• driver EU-projektet Me-We för 
att utveckla insatser till unga 
anhöriga. 

• driver två Erasmus+ projekt 
och ett Erasmus+ projekt har 
avslutats  

• medverkar i ett internationellt 
samt två nationella forsknings-
program 

• medverkar i ESF-projektet 
Motivation leder till framgång. 

Bidra till utveckling av 
metoder och verktyg samt till 
systematisk spridning och 
uppföljning av dessa. 

Nka ska ha 
genomfört/påbörjat/avslutat:  

• stöd till minst tre 
utvecklingsprojekt hos 
kommuner, landsting och 
idéburna organisationer 
och följt upp anhörigstöd 

• utvecklingen av en app för 
att kartlägga behov och 
planera stöd för anhöriga 
(COAT) 

• minst ett blandat lärande 
nätverk om systematisk 
uppföljning och 
kvalitetsutveckling 

Nka 

• leder projektet Koordinator till 
föräldrar till barn med funktions-
nedsättning, samverkan med 
Socialstyrelsen och 10 
kommuner.   

• ingår i och stödjer Bräcke 
Diakoni i tre och FUB i ett 
Arvsfondsprojekt om stöd till 
anhöriga. 

• har som första steg i 
apputvecklingen utarbetat en 
kravspecifikation för appen i 
samverkan med anhöriga och 
anhörigkonsulenter. 
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• har under hösten startat ett 
blandat lärande nätverk kring 
systematisk uppföljning av stöd 
till anhöriga.  

Sammanställa samt förmedla 
forskningsresultat och bästa 
tillgängliga kunskap inom 
området. 

Nka ska ha förekommit i media 
om anhörigfrågor vid minst 10 
tillfällen under året. 

Nka har förekommit i media vid minst 
tio tillfällen. 

Nka har publicerat minst: 

• två kunskapsöversikter och 
rapporter 

• tre vetenskapliga artiklar 
• två nyhetsmagasin 
• 10 digitala nyhetsbrev 
• 100 inslag på sociala 

medier 

Nka har publicerat: 

• två kunskapsöversikter, två 
rapporter och fyra vetenskapliga 
artiklar 

• tio digitala nyhetsbrev, två 
nyhetsmagasin och 120 inslag 
på Nka:s egna kanaler i sociala 
medier (Facebook, Twitter och 
MyNewsdesk) 

Nka har producerat: 

• en nationell film om 
anhörigfrågan som spritts i 
hela landet 

• en webbutbildning. 

 

Nka har: 

• producerat tre filmer om unga 
omsorgsgivare, samverkan med 
Ölands Folkhögskola   

• medverkat i Röda Korsets 
produktion av fyra filmer om 
anhörigfrågan 

Arbete med en webbutbildning 
avseende anhöriga till personer med 
psykisk funktionsnedsättning pågår 
och publiceras 2019.  

Nka har genomfört: 

• en nationell konferens 
• medverkat vid 10 

konferenser, seminarier 
och workshops  

• en högskolekurs  
• 10 webbinarier. 

Nka har: 

• genomfört en nationell 
konferens om Anhöriga och 
flerfunktionsnedsättning (320 
deltagare), varit medarrangör 
av tre nationella konferenser 
och medverkat vid fyra 
konferenser, seminarier och 
workshoppar 

• genomfört två högskolekurser 
om Barn som anhöriga och 
fyra webbinarier 

påbörjat utvecklingen av en 
verktygslåda avseende Anhöriga och 
fallprevention, finansiering 
Socialdepartementet. 
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Ge kunskapsstöd direkt till 
föräldrar och anhöriga till 
personer, företrädesvis barn 
och unga, med kombination 
av flera omfattande 
funktionsnedsättningar och 
omfattande medicinska 
behov. 

Nka har för målgruppen: 

• erbjudit konsultation till 
minst 40 föräldrar eller 
anhöriga 

• publicerat minst tio artiklar 
om anhörigskap och 
flerfunktionsnedsättning 

• genomfört minst två 
webbinarier. 

Nka har för målgruppen: 

• erbjudit konsultation till 60 
föräldrar/anhöriga 

• publicerat 29 artiklar om 
anhörigskap och fler-
funktionsnedsättning på Nka:s 
webbsida 

• vid konferensen Livets 
möjligheter var en stor del av 
deltagarna anhöriga  

• genomfört ett webbinarium. 

Stödja och utveckla hälso- 
och sjukvårdens roll och 
ansvar när det gäller stödet 
till anhöriga. 

Nka har genomfört/påbörjat/ 
avslutat stöd till minst två 
utvecklingsprojekt som 
involverar hälso- och sjukvården. 

Nka ger stöd till: 

• Geriatriska kliniken, sjukhuset i 
Kalmar och utveckling av 
geriatriskt rådgivningsteam 

• Region Skåne och utvecklingen 
av närvård. 

• Framtagning av 
Arvfondsansökan pågår 
tillsammans med Landstinget i 
Kalmar län, Kalmar kommun, 
Bräcke Diakoni och Röda 
korset. 

Har mål 1 uppnåtts? JA 
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MÅL 2 Verksamheten ska genomsyras av ett jämlikhetsperspektiv och uppmärksamma 
könsrelaterade skillnader och konsekvenser inom anhörigstödet. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Kartlägga situationen 
avseende könsrelaterade 
skillnader och konsekvenser 
inom anhörigstödet. 

En befolkningsstudie som 
kartlägger anhörigomsorgens 
omfattning och konsekvenser 
inklusive könsrelaterade 
skillnader är genomförd. 

Befolkningsstudien är genomförd av 
SCB i samverkan med 
Linnéuniversitetet och forskare fån 
Lunds universitet och Dalarnas 
högskola. 

Kartlägga det anhörigstöd 
som ges av kommunerna 
avseende omfattning, 
innehåll, könsrelaterade 
skillnader och 
jämlikhetsperspektiv 

En webbenkät till landets 
samtliga kommuner som också 
inkluderar könsrelaterade 
skillnader och ett interkulturellt 
perspektiv har genomförts. 

Planering av webbenkäten pågår och 
planen är att den kommer att 
genomföras under 2019. 

Involvera ett 
jämlikhetsperspektiv i 
pågående och planerade 
aktiviteter. 

Ett jämlikhetsperspektiv ingår i 
Nka:s samtliga aktiviteter och 
publikationer. 

Ett urval av aktiviteter och 
publikationer kommer att granskas ur 
ett jämlikhetsperspektiv under 2019. 

Beviljats medel från 
Jämställdhetsmyndigheten att 
kartlägga befintlig forskning om 
anhörigskap i ett 
jämställdhetsperspektiv, samverkan 
med Anhörigas Riksförbund. 

Har mål 2 uppnåtts? JA 
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MÅL 3 Särskilt uppmärksamma anhörigstöd i ett interkulturellt perspektiv. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Involvera ett interkulturellt 
perspektiv i pågående och 
planerade aktiviteter. 

En befolkningsstudie som 
kartlägger anhörigomsorgens 
omfattning och konsekvenser 
inklusive ett interkulturellt 
perspektiv är genomförd. 

Ett interkulturellt perspektiv ingår i den 
befolkningsstudie som genomförts 
under hösten.  

En enkätundersökning till landets alla 
anhörigkonsulenter är genomförd 
anhörigstöd i ett interkulturellt 
perspektiv. 

Har mål 3 uppnåtts? JA 

 

 

MÅL 4 Särskilt bidra till att underlätta förutsättningarna för att kombinera rollen som 
anhörig med arbetslivsdeltagande och god hälsa. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Kartlägga situationen 
avseende anhörigrollen, 
arbetslivsdeltagande och god 
hälsa. 

En befolkningsstudie som 
kartlägger anhörigomsorgens 
omfattning och konsekvenser 
inklusive könsrelaterade 
skillnader är genomförd. 

Undersökningen om könsrelaterade 
skillnader i anhörigomsorgen ingår i 
den befolkningsstudie som 
genomförts. 

Genomföra olika insatser för 
att bidra till ökad 
medvetenhet om frågan hos 
arbetsgivare, beslutsfattare 
och media. 

En informationsaktivitet till 
arbetsgivare, beslutsfattare och 
media har genomförts. 

En informationsaktivitet i samverkan 
med Anhörigas Riksförbund planeras 
till 2019 när resultaten från 
befolkningsstudien är klara. 

I samverkan med 
arbetsgivare och anhöriga 
utveckla metoder för stöd till 
yrkesverksamma anhöriga. 

Ett utvecklingsarbete med minst 
fem arbetsgivare för att utveckla 
metoder för stöd till anhöriga har 
påbörjats. 

Ett utvecklingsarbete med 
arbetsgivare har initieras och kommer 
att genomföras under 2019-2021 
baserat på resultaten från 
befolkningsstudien. 
 

Har mål 4 uppnåtts? JA 
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MÅL 5 När det gäller barn som anhöriga särskilt bidra till sådant stöd att anhörigas 
svårigheter inte inkräktar på barnets hälsa, utveckling och skolgång. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

I pågående och planerade 
aktiviteter vara särskilt 
uppmärksam på att 
föreslagna insatser inte 
bidrar till att anhörigas 
svårigheter inkräktar på 
barnets hälsa, utveckling och 
skolgång. 

Nka har utvecklat aktiviteter som 
medför att närståendes 
svårigheter inte inkräktar på 
barnets hälsa, utveckling och 
skolgång. 

De aktiviteter som utvecklas syftar till 
att de närståendes svårigheter inte 
inkräktar på barns hälsa, utveckling 
och skolgång. Vid samtliga 
presentationer och rådgivning 
avseende stöd till Barn som anhöriga 
lyfts betydelsen av att beakta barns 
hälsa, utveckling och skolgång. 

Har mål 5 uppnåtts? JA 

 

MÅL 6 Fungera som en samordnande nationell kontaktpunkt för internationellt samarbete 
och utbyte av kunskap, erfarenheter och information. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Ingå i internationella 
organisationer och nätverk 
och medverka i 
internationella 
samverkansprojekt och 
konferenser. 

Nka har medverkat i:  

• Eurocarers 
(anhörigorganisationer och 
FoU-centra i Europa) 

• Skandinaviskt nätverk för 
kunskapsutbyte avseende 
Barn som anhöriga 

• det nordiska 
myndighetsnätverk 
avseende Barn som 
anhöriga. 

Nka är aktiva i: 

• Eurocarers 
(anhörigorganisationer och FoU-
centra i Europa) där Nka:s FoU-
ledare är ordförande 

• Eurocarers forskarnätverk 
• Skandinaviskt nätverk för 

kunskapsutbyte avseende Barn 
som anhöriga 

• det nordiska myndighetsnätverk 
inom området Barn som 
anhöriga.  

Har mål 6 uppnåtts? JA 
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MÅL 7 Systematisk uppföljning och kvalitetsutveckling av Nka:s verksamhet. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Kontinuerligt följa 
”loggingdata” från Nka:s 
webbsida och sociala medier 
och vidta kvalitets-utveckling 
baserat på det. 

Loggingdata har följts och 
kvalitetsutvecklingplan 
utarbetats. 

Loggingdata från Nka:s webbsida har 
följts upp och en extern utvärdering av 
Nka:s webbplats har genomförts.  

Baserat på dessa har en 
kvalitetsutvecklingsplan utformats och 
kommer att beaktas i utvecklingen av 
ny webbsida. 

Webbutvärdering av Nka:s 
verksamhet riktad till de 5 
500 prenumeranterna av 
nyhetsbrevet. 

Resultatet av webbutvärderingen 
har analyserats. 
Förbättringsförslag har 
implementerats i verksamheten.  

Analys av webbutvärderingen, resultat 
av loggingdata och extern utvärdering 
av webbsidan utgör underlag för en 
revidering av webbsidan. 

Utvärdering av konferenser, 
utbildningar, 
webbutbildningar och 
webbinarier och vidta 
kvalitetsutveckling baserat på 
det. 

Utvärdering av webbutbildningen 
Barn som anhöriga har gjorts 
avseende hur budskapet 
omsatts i praktiken och en 
revidering av utbildningen görs 
baserat på utvärderingen. 

Utvärderingar av samtliga 
webbinarier har gjorts och 
kvalitetsutvecklingplan 
utarbetats och implementerats. 

En utvärdering av webbutbildningen 
Barn som anhöriga planeras till våren 
2019. 

Samtliga webbinarier utvärderas och 
en analys är planerad till våren 2019.  

En plan för systematisk uppföljning av 
verksamheten har utarbetats och 
.kommer att implementeras 2019 

En sakkunnig granskning, 
s.k. ”Peer review-process" 
med specialistgranskning av 
Nka:s publikationer före 
publicering. 

En ”Peer review-process" har 
genomförts. 

”Peer review process” genomförs 
alltid. 

Har mål 7 uppnåtts? JA 
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Administration 

MÅL 1 Säkerställa god kvalitet i regionförbundets interna processer. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Följa de rutiner och 
processer som vi har och 
utveckla dessa vid behov. 

 

Kontroll av: 

Efterlevnad av ramavtal 

Utskick av underlag till 
sammanträden inom utsatt tid 

Efterlevnad av ramavtal avseende 
resor kontrolleras via stickprov en 
gång per år enligt fastställd 
kontrollplan. Kontrollen visar inga 
avvikelser från ramavtal. 

Datumen för sista dag att lämna in 
underlag till sammanträden har 
tydliggjorts, framförallt via klarare 
anvisningar till områdeschefer, vilket 
har inneburet en större 
kvalitetssäkring av underlagen. 
Samtliga utskick till styrelsen och 
arbetsutskottet har skett inom utsatt 
tid. 

 

Har mål 1 uppnåtts? JA 

 

MÅL 2 Implementera de nya lagar som kommit inom området, bland annat ny 
kommunallag och dataskyddsförordning. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Genomgång av hur 
regelförändringarna påverkar 
regionförbundets 
verksamhet. 

Framtagna handlingsplaner för 
anpassning av verksamheten. 

När det gäller dataskydd har bland 
annat rutiner för behandling av 
personuppgifter tagits fram och all 
personal har erbjudits utbildning. Ett 
flertal personuppgiftsbiträdesavtal har 
tecknats.  
 
Med anledning av den nya 
kommunallagen har bland annat nya 
rutiner för anslag och en 
direktörsinstruktion tagits fram.  

Har mål 2 uppnåtts? JA 

 

 

 



Regionförbundet i Kalmar län  Årsredovisning 2018 53 

MÅL 3 Bidra till ett korrekt och tydligt genomförande av övergångarna till regionkommun 
och kommunförbund. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Inventering av möbler och 
inventarier. 

Intern och extern 
kommunikation kring 
regionbildning. 

Anpassa våra rutiner och 
system till exempel 

ekonomisystem 

webb 

Personalfrågor vid 
verksamhetsövergång, risk- 
och väsentlighetsanalys samt 
förhandlingar. 

Framtagen inventarielista. 

Framtagna handlingsplaner för 
anpassning av rutiner och 
system. 

 

Under hösten har arbetet intensifierats 
med att bilda Region Kalmar län, 
Kommunförbund Kalmar län och 
avveckling av Regionförbundet i 
Kalmar län. Genomförandet har 
planerats och samordnats avseende 
aktiviteter inom områdena: ekonomi, 
personal, IT, kommunikation, arkiv, 
ärendehantering, avtal samt lokaler. 
Bland annat har checklistor och 
processbeskrivningar har tagits fram 
och legat till grund för genomförandet 
av aktiviteter inom HR, ekonomi, 
pensioner, arkiv/diarium och 
kommunikation. 

Arbetet har i tillämpliga delar gjorts i 
samarbete med ansvariga med-
arbetare i landstinget respektive 
kommunförbundet. 

Under början av året gjordes, i dialog 
med fackliga organisationer, en risk- 
och konsekvensanalys avseende 
planerade organisationsförändringar. 
Det resulterade i en handlingsplan 
med aktiviteter som återkommande 
följts upp och kompletterats.  

Vid bildandet av kommunförbundet, 
som är en ideell förening, har besluts-
underlag tagits fram. Bland annat har 
de skattemässiga konsekvenserna 
utretts, samt att beslutsunderlag 
såsom stadgar, budget, finansierings-
modell, personalunderlag samt 
fackliga förhandlingar tagits fram.   

Lägesrapporter kring regionbildningen 
har under året kommunicerats 
löpande i regionförbundets kanaler. 
Därutöver har ett arbete kopplat till det 
nya varumärket, såsom 
varumärkesbeskrivning, logotyp, 
grafisk profil samt omgörning av 
kanaler med mera fortskridit.  

Har mål 3 uppnåtts? JA 
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MÅL 4 Bidra till ett korrekt och tydligt genomförande av avvecklingen av regionförbundet. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Avsluta, enligt listor, till 
exempel 

akter 

avtal/licenser 

inventarier 

Personalfrågor vid 
verksamhetsövergång, risk- 
och väsentlighetsanalys samt 
förhandlingar. 

Minskat antal öppna ärenden 

Minskat antal aktiva avtal 

 

 

Alla medarbetare med öppna ärenden 
i diariet har fått lista på dessa för 
genomgång och åtgärd. Det har också 
drivits ett systematiskt arbete med att 
avsluta ärenden som inte kommer att 
fortsätta i någon av de nya 
organisationerna. De öppna ärendena 
minskade med 42 %.  

Avtal har inventerats och diskussioner 
har förts om vilka som ska avslutas, 
respektive föras över till Region 
Kalmar län alternativt 
Kommunförbundet Kalmar län. 
Hanteringen har också innefattat 
information till externa parter om 
organisationsförändringen samt en 
förberedelse för minskning av antalet 
aktiva avtal.  

Regionförbundets personalakter 
kommer att arkiveras i Region Kalmar 
läns arkiv. Ett systematiskt arbete har 
gjorts med att avsluta och arkivera 
personaladministrativa handlingar.  
Kopior på relevanta handlingar har 
delgetts respektive landstinget 
respektive kommunförbundet där nya 
akter har skapats.  

Har mål 4 uppnåtts? JA 
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Bilaga 1 – Fördelning av företagsstöd 
 
Företagsstöd  
 
Fördelning av regionalpolitiska medel mellan kvinnor och män (Antal och belopp) se nedan 
tabell: 

    

 

2018-01-01—12-31 Antal 
beviljade 

Andel i 
% 

Antal 
totalt  

Andel beviljat 
belopp (kr) 

Andel 
i % 

Kvinnor med svensk bakgrund 
som driver företag 48  48 

 

          2 226 000 

         

 

Kvinnor med utländsk bakgrund 
som driver företag 4  4 

            150 000 

     
 

Kvinnor 52 21 % 52             2 376 000      16 % 

            

Män med svensk bakgrund som 
driver företag 153  153             10485 000      

Män med utländsk bakgrund 
som driver företag 22  22               1230 000      

Män 175  71 % 175 11 715 000  76 % 

            

Män och kvinnor med svensk 
bakgrund och driver företag 19  19 

                  

  1 195 000     
 

Män och kvinnor med utländsk 
bakgrund och driver företag 1  1                 51 000      

Män och Kvinnor 20 8 % 20            1 246 000     8  % 

            

Totalt 247 100,0% 247             15 337 000 100 
% 
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Bilaga 2 – Beviljade projektmedel 
 

  

Organisation Projektnamn Typ av stöd 
Beviljat 
belopp 

Regionförbundet i Kalmar län Växande besöksnäring EU-medfin 5 869 773 
Energikontor Sydost Baltic Cleantech International EU-medfin 150 000 
Regionförbundet i Kalmar län Umbrella EU-medfin 499 950 
Regionförbundet i Kalmar län Förstärkt projektutveckling strukturfonderna Projekt 647 100 
Ung företagsverksamhet i Kalmar län Ung företagsverksamhet i Kalmar län 2018-2019 Projekt 995 712 
Emmaboda kommun Glasriket på tillväxt 2018-2020 Projekt 587 778 
Landstinget i Kalmar län REPLAY - Reduce Delay Kalmar län Projekt 135 000 
Kalmar kommun Kalmarsundsregionen 2018-2019 Projekt 225 000 
Virserums konsthall Trä 2019 - Hållbar landsbygd Projekt 194 950 
Hästnäringens Nationella stiftelse Statistikmodell för hästnäringens sammhällsek. effekter Projekt 50 000 
Regionförbundet Västerbottens län Sveriges regioners kommunikationsplattform….. Projekt 150 000 
Miljöfordon Sverige Elekrifiering för omställning till fossilfria tansporter i H län Projekt 207 500 
Hultsfreds kommun Förstudie - Social innovation Projekt 200 000 
ALMI Tillväxtrådgivning i Kalmar län 2018 Projekt 984 804 
Regionförbundet i Kalmar län Regional bydgepeng - idéslanten Projekt 300 000 
Linnéuniversitetet Ledarskap Småland Projekt 800 000 
Drivhuset Studenter som intra- och entreprenörer Projekt 247 000 
Regionförbundet i Kalmar län Internationell marknadsföring 2016-2018 Projekt 1 760 000 
Kalmar läns museum Kronan framtid Projekt 182 000 
RISE Regionalt SMF-kontor i Kalmar län Projekt 750 000 
RISE Smart housing Småland 2 Projekt 1 900 000 
Vimmerby kommun Internationella samarbeten som metod Projekt 360 000 
Regionförbundet i Kalmar län LOBB2018 Projekt 668 940 
Ölands kommunförbund Delprojekt opinionsmätning Öland en kommun Projekt 60 000 
Kalmar Science Park AB RINK 2.0 - Regional Inkubation Kalmar län 2.0 EU-medfin 3 272 495 
IUC Smart Industri Kalmar län - SMINK EU-medfin 2 398 652 
Kronobergs Läns Landsting CRKKL - Cirkulär Ekonomi i Kronoberg och Kalmar län EU-medfin 1 000 000 
Nybro kommun Draghunds EM barmark 2018 Projekt 64 500 
IUC Förstudie - Förvärv av ETEC Projekt 55 000 
Destination Kalmar Utveckling av ett säkert och tryggt Ironman Kalmar… Projekt 500 000 
Kalmar kommun Linnéuniversitetets betydelse för regionens utveckling Projekt 2 143 322 
RISE Smart housing Småland 2 Projekt 1 900 000 
Linnéuniversitetet Professor internationellt företagande vid Ekonomihögskolan Projekt 750 000 
BirdLife Sverige Förstudie rörande möjligheterna att skapa ett centrum…. Projekt 340 000 
Linnéuniversitetet Ledarskap Småland Projekt 700 000 
Kalmar kommun Unika historiska Kalmar Öland - innovationsupphandling Projekt 246 000 
Miljöfordon Sverige BB - BiogasBoost Kalmar län 2018-2021 Projekt 490 800 
Energikontor Sydost SB WELL EU-medfin 308 549 
Oskarshamns kommun Förstudie - Kombinerade nyttor med kombiterminal EU-medfin 200 000 
Emmaboda kommun Ny resurs 2.0 Projekt 500 000 
Attraktiva Oskarshamn AB Eagles - Mervärden Projekt 492 194 
Destination Kalmar Da Vinci Projekt 150 000 
Regionförbundet i Kalmar län Motivation leder till framgång EU-medfin 300 000 
Sveriges Entreprenörer Service AB Nationell ombudsplattform för…. Projekt 125 500 
Regionförbundet i Kalmar län Förstudie - Hållbara resor i besöksnäringen EU-medfin 262 126 

  Summa 34 124 645 



Regionförbundet i Kalmar län  Årsredovisning 2018 58 

Bilaga 3 – Beviljade stöd kommunvis/gemensamma/ verksamhetsåret 2018 
 

 
 Företagsstöd 
inkl. EU-delen Andel stöd % Andel AB 

    

Borgholm 
544 115 

3 % 7 % 

Emmaboda 
693 401 

4 % 3 % 

Hultsfred 
554 840 

3 % 4 % 

Högsby 
159 500 

1 % 2 % 

Kalmar 
8 017 587 

49 % 36 % 

Mönsterås 
679 275 

4 % 4 % 

Mörbylånga 
824 705 

5 % 6 % 

Nybro 
1 036 485 

6 % 6 % 

Oskarshamn 
1 699 475 

10 % 10 % 

Torsås 
403 083 

2 % 2 % 

Vimmerby 
834 450 

5 % 7 % 

Västervik 
821 624 

5 % 14 % 

    

    

Totalt 16 268 540   
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Datum 

2019-05-29  
Referens 
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Id 
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kommunstyrelsen 

 

Budgetuppföljning per 30 april 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande 

budgetuppföljning med helårsprognos för Vimmerby kommun avseende perioden 

januari till och med april 2019. 

   

Ärendet 

Årets andra budgetuppföljning visar en prognos för helåret 2019 på minus 10,6 

miljoner kronor. Budget för året är 19,2 miljoner kronor vilket innebär en negativ 

budgetavvikelse på totalt 29,8 miljoner kronor. Orsaken till avvikelsen beror 

framförallt på förväntade högre personalkostnader än budgeterat. Nämndernas 

prognoser uppgår totalt till minus 36 miljoner kronor och finansförvaltningen 

prognos är positiv med 6 miljoner kronor. 

 

- 3,5 mnkr Kommunstyrelsen 

- 20,4 mnkr Socialnämnd 

- 13,1 mnkr Barn- och utbildningsnämnd 

+ 0,1 mnkr Miljö- och bygg 

+ 0,6 mnkr Revision 

+/- 0 mnkr Överförmyndare 

+/- 0 mnkr Valnämnden 

 

Investeringsnivån år 2019 ökar betydligt jämfört med föregående år. Under årets 

första tertial har investeringar skett med 8,5 miljoner kronor. Prognosen för hela 

året är 80 miljoner kronor. 

 

Den totala budgetuppföljningen är sammanställd i rapporten Budgetuppföljning 

april 2019, Id 66580. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Budgetuppföljning april 2019  

Budgetuppföljning april 2019  
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Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 92 Dnr 2019/000054 041 

Tertialrapport per 30 april 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner tertialrapport per 30 april 2019 

och överlämnar den till kommunfullmäktige.  

 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter beräknas överskrida budgeten 

med 13,1 miljoner kronor. Nämndens bruttobudget för 2019 är fastlagd till 

374,4 mnkr och nämndens intäkter (exklusive skatter) är 31,6 mnkr. 

 

Grundskolan tillsammans med förskoleklassverksamheten har en 

nettobudget på 149,0 mnkr och kan komma att redovisa ett nettounderskott 

på 7,3 mnkr vid årets slut. Elevassistentkontot för båda verksamheterna 

överskrids. 

 

Gymnasieskolan kan komma att redovisa ett underskott på 3,7 mnkr. De 

interkommunala ersättningarna för året ser ut att överskrida budgeten med 

4,5 mnkr men då är det fortfarande preliminära intag i höst som prognosen är 

beräknad på. Gymnasiesärskolan kan komma att överskrida budgeten med 

0,4 mnkr när ledsagare utökat kostnaderna.  

 

Förskolan tillsammans med pedagogisk omsorg har en nettobudget på 84,1 

mnkr och kan komma att redovisa ett överskott mot budget på 0,9 mnkr. 

Mest beroende på ökade intäkter mot budget.  

 

Fritidshemsverksamheten som har en nettobudget på 12,4 mnkr ser ut att 

redovisa underskott med 0,6 mnkr när antalet elever ökat mycket de senaste 

åren utan att budget erhållits.  

 

Grundsärskolans nettobudget på 6,7 mnkr ser ut att hålla. Eventuella 

elevökningar är inte medräknade, fem utredningar är på gång. 

 

Vuxenutbildningen beräknas redovisa underskott när ökade elevantal inte 

längre ger statsbidrag till verksamheten. Grundvux är det som ökar mest. Ett 
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minusresultat på 1,9 mnkr är prognostiserad. Campus Vimmerby beräknas 

klara budget 2019. 

 

Ekonom Mamica Timotijevic redovisar, på uppdrag av nämndens presidium, 

antalet anställda inom barn- och utbildningsförvaltningen – faktiska tjänster 

och tjänster enligt budget.  

 

Beslutsunderlag 

Upprättad budgetuppföljning per 30 april 2019, id 26364 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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§ 62 Dnr 2019/000001 042 

Budgetuppföljning efter fyra månader 2019 samt 
verksamhetsmått  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner budgetuppföljningen efter fyra månader 2019 samt 

redovisningen av verksamhetsmåtten.  

 

Sammanfattning 

Socialnämnden får del av en budgetuppföljning för socialnämnden som baserar 

sig på resultatet efter fyra månader 2019. Prognosen för helåret visar mot ett 

underskott med 20,365 miljoner kronor (mnkr). Fördelat per verksamhet ser 

avvikelsen mot budget ut enligt följande:   

 

Individ- och familjeomsorg  -3,636 mnkr 

Förvaltningsövergripande verksamhet  -0,550 mnkr 

Verksamhetsområde äldreomsorg  -4,277 mnkr 

Verksamhetsområde funktionshinder  -10,580 mnkr 

Verksamhetsområde hälso- och sjukvård -1,595 mnkr 

TOTALT     -20,365 mnkr 

 

Individ- och familjeomsorg, 75 

Intäktsökningen mot budget är prognostiserade schablonintäkter för flykting-

mottagande inom integrationsenheten. Schablonintäkterna är helt beroende  

av hur många flyktingar kommunen får ta emot.  

 

Orsaken till överskridandet på kostnadssidan är att bemanningsföretag anlitats 

inom barn- och familjeenheten och försörjningsstöd gällande socialsekreterare 

och 1:e socialsekreterare. Detta ger en kostnadsökning på omkring 1,45 mnkr. 

Placeringar av vuxna missbrukare ser ut att överskrida budget med 685 tkr. 

Placeringar barn och unga överskrider budget med 6,8 mnkr.  

Växlat försörjningsstöd ser ut att gå med ett minus på 168 tkr.  

Verksamheten försörjningsstöd ser ut att hålla budget. 

 

Förvaltningsövergripande verksamhet, 76 

Den förvaltningsövergripande verksamheten ser ut att gå med ett underskott på 
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550 tkr. Orsaken är kostnader för bemanningsföretag på grund av rekryterings-

svårigheter till utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta. 

 

Äldreomsorg, 77-78 

Verksamheten äldreomsorg ser ut att gå med ett underskott på 4,3 mnkr.  

Orsaker är en person med behov av extraordinära insatser dygnet runt (2,5 mnkr), 

personalkostnader inom vård och omsorgsboende som finansierats av statsbidrag 

vilka upphört 2019 (1,65 mnkr) samt köp av korttidsplats av Kinda kommun på 

grund av platsbrist, vilket ger en tillkommande kostnad på 127 tkr. 

 

Funktionshinder, 79 

Funktionshinder prognostiseras gå med ett underskott på 10,580 mnkr. 

Orsakerna till detta är assistansärenden som tillkom under förra året som det 

saknas budget för, ett assistansärende som tillkommit nu 2019 samt utökning  

av timmar vilket sammantaget ger ett underskott på 7,2 mnkr. Dessutom har 

nattbemanning inrättats 2016 på tre gruppbostäder på grund av brukarnas  

ökade omsorgsbehov, budget tillfördes till en gruppbostad 2019 vilket innebär 

att det saknas budget för två. Nattbemanningen ger ett underskott på 1,26 mnkr. 

Externa placeringar ser ut att göra underskott mot budget med 2,12 mnkr. 

 

I dagsläget har sju personer beslut på LSS-boende som ännu inte kunnat verk-

ställas, utöver detta är sex ansökningar om LSS-boende under utredning. 

Lagstiftningen tar inte hänsyn till kommunens ekonomi utan det är personernas 

behov och situation som styr vilka beslut som fattas. 

 

Hälso- och sjukvård, 80 

Orsaken till underskottet för verksamheten hälso- och sjukvård med 1,6 mnkr 

är ökade löner i samband med rekrytering av sjuksköterskor sedan flera år 

tillbaka samt ökade kostnader för sjukvårdsmaterial.  

 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning av controller Cathrin Landholm. 

Budgetuppföljning. Id 27303. 

Budgetuppföljning med verksamhetsmått. Id 27304. 

Uppföljning investeringsbudget. Id 27302 

 

Beslutet skickas till 
Controller 

Kommunstyrelsen via ekonomiavdelningen   

___________________ 
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Sammanfattning 
 

Budgetuppföljning per 2019-04-30 har genomförts för kommunens samtliga avdelningar och förvaltningar. I 

samband med detta har också en prognos för helåret 2019 gjorts. 

Helårsprognosen pekar mot ett resultat på ca -10,6 mnkr, dvs. en total budgetavvikelse på ca -29,8 mnkr. De 

största avvikelserna återfinns i prognoserna för Socialnämnden -20 MSEK och Barn- och Utbildningsnämnden -

13 mnkr (se specifikationer vidare i detta dokument). 

Nettokostnaderna i förhållande till skatter och generella statsbidrag är ett mått som visar hur kommunens resultat 

utvecklar sig. Prognosen för 2019 visar att kommunens nettokostnader är högre än skatter och generella 

statsbidrag. Vid en avmattning av konjunkturen påverkas skatteintäkterna negativt. SKL:s prognos avseende 

konjunkturen i Sverige är att en vändpunkt för högkonjunkturen förväntas under 2019 (publicerad 2019-05-13). 

Räntekostnaderna är fortsatt låga för kommunen tack vara låga upplåningskostnader. Dock har riksbanken 

påbörjat höjning av styrräntan och ytterligare steg i denna höjning förväntas runt kommande årsskifte (publicerat 

2019-04-25). Detta innebär att upplåningskostnaderna kommer fortsätta att vara låga hela 2019. 

Investeringsbudget för år 2019 är 80 000 tkr. Fram till och med april har kommunen investerat för 8 514 tkr och 

prognos för helår är 82 060 tkr. Budgetavvikelsen är hänförlig till en prognostiserad slutbetalning av investering 

i äldreboendet Senioren på 2 500 tkr, vilken inte är budgeterad. 

Inför budget 2019 avsattes 4 659 tkr för oförutsedda medel och under året har följande beslut fattats där 

finansiering har skett genom dessa. 

 

Budget 2019 -4 659 

 

 
 

TA utökning antal ledamöter till SN och BOU 96 KF § 181, 2019-01-22 

TA Demokratiberedning 168 KF § 181, 2019-01-22 

TA utökad budget Partistöd-19  15 KF § 7, 2019-01-28 

TA Campus Småland 2030 568 KS § 84, Dnr 2018/000371 519 

Extratjänst SN, arbetsmarknadsenheten 260 KS § 83, Dnr 2018/000592 00 

Utredning Turistbyrån, utvecklings avdelningen  150 KS § 148, Dnr 2019/000077 101 

Hinderpark Ryttargården  25 KS § 162, Dnr 2019/000365 821 

Bidrag till Gullringens ekonomiska förening 1 540  KS § 319 2018-1218 

   

Summa 2 822  

   Kvar av oförutsedda medel -1 836 
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Resultatbudget Perioden   Helår       

Tkr 

Utfall 2019 

Jan-apr 

Utfall 2018 

Jan-apr 

Helårs-

budget 

2019 

Bedömd 

Prognos 

helår 

Avvikelse mot 

budget 

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 2018 

Verksamhetens intäkter 109 544 117 778 249 793 299 424 49 632  358 415 

Verksamhetens kostnader -403 762 -400 455 -1 171 220 -1 257 067 -85 847  -1 246 624 

Varav personalkostnader -267 405 -261 710 -718 524 -784 321 -65 797  -795 648 

Avskrivningar -10 558 -10 544 -31 303 -31 303 0  -31 094 

Summa nettokostnader -304 776 -293 222 -952 730 -988 946 -36 216  -919 303 

              

Skatter och generella statsbidrag 323 054 311 289 959 918 965 559 5 641  933 424 

Finansiella intäkter 9 185 5 261 25 600 25 600 0  27 400 

Finansiella kostnader -3 051 -2 767 -13 600 -12 800 800  -14 031 

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0  0 

Summa finansiering 329 188 313 783 971 918 978 359 6 441  946 793 

              

Summa resultat 24 412 20 561 19 188 -10 587 -29 775  27 490 

Resultatredovisning 
 

Årets resultat prognostiseras till -10 587 tkr. Resultatet för 2019 är budgeterat till 19 188 tkr, vilket innebär en 

budgetavvikelse på 29 775 tkr.   

Prognosen innehåller underskott som är främst koncentrerad hos Barn- och Utbildningsnämnden och 

Socialnämnden.  

Barn- och Utbildningsnämnden redovisar en budgetavvikelse på -13,1 mnkr. De större negativa avvikelserna 

hittas i Grundskoleverksamheten – 7,1 mnkr, orsakat av fler elever och många elever med behov av stöd. Vidare 

prognostiseras en större budgetavvikelse inom Gymnasieverksamheten uppgående till -3,7 mnkr, orsakat av 

högre interkommunal ersättning än budgeterat.  

 

Socialnämnden prognostiserar totalt en budgetavvikelse på -20,4 mnkr. De större negativa avvikelserna härleds 

till Individ- och Familjeomsorg, - 3,4 mnkr orsakat av bla av anlitande av bemanningsföretag och placering av 

barn och unga. Vidare prognostiseras underskott jämfört med budget inom Äldreomsorgsverksamheten, -4,3 

mnkr kopplat till extraordinärt behov för en person samt statsbidrag som har upphört. Även inom 

Funktionshinderverksamheten prognostiseras en budgetavvikelse, -10,6 mnkr beroende på flera ej budgeterade 

assistansärenden från fg år och ytterligare ärende för 2019. Utöver dessa assistansärenden så har även utökning 

av timmar genomförts.  

 

Kommunstyrelseförvaltningen prognostiserar en budgetavvikelse på -3,5 mnkr. Huvuddelen av denna avvikelse 

hänför sig till Samhällsbyggnadsavdelningen, -2,4 mnkr, vilket är kopplat till högre elpriser och 

personalkostnader inom Räddningstjänsten.  

 

För utförligare information, se bilagorna med nämndernas driftredovisningar.  
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Verksamhetens nettokostnader samt skatteintäkter och generella statsbidrag 
  

 

 

Bilden visar hur Vimmerby kommuns nettokostnader har utvecklats i förhållande till skatteintäkter och generella 

statsbidrag, exklusive finansnetto. För att Vimmerby kommun ska klara av sina välfärdsuppdrag framöver, samt 

egenfinansiera investeringarna, krävs det att nettokostnaderna fortsättningsvis understiger skatteintäkterna och de 

generella statsbidragen.  

Prognosen för helåret 2019 visar att skatteintäkter och generella statsbidrag är 23,3 mnkr lägre än kommunens 

nettokostnader. 

 

 

  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Progn

os
2019

Verksamhetens nettokostnader 712,3 705,5 749,7 796,4 785,9 834,5 911,5 920,0 988,9

Skatteintäkter och generella
statsbidrag

735,3 741,6 755,4 767,8 792,9 839,8 900,5 933,4 965,6

660

710

760

810

860

910

960

1010

Miljoner kr 

Verksamhetens nettokostnader samt skatteintäkter 
och generella statsbidrag 



 

4 

 

Nämndernas driftredovisning 
 

 
Perioden Helår 

Tkr 

Utfall 2019 

jan-apr 

Utfall 2018 

jan-apr 

Helårs-

budget 2019 

Bedömd 

Prognos 

utfall helår 

Avvikelse 

mot budget 

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 2018 

Intäkter kommunstyrelsen 48 909 48 565 127 700 134 108 6 408  151 027 

Kostnader kommunstyrelsen -107 894 -106 849 -345 020 -354 938 -9 918  -346 059 

Netto kommunstyrelsen -58 985 -58 285 -217 320 -220 830  -3 510  -195 033 

Intäkter Socialnämnden 23 917 33 525 52 013 67 732 15 719  102 609 

Kostnader Socialnämnden -154 127 -153 271 -417 599 -453 683 -36 084  -460 073 

Netto Socialnämnden -130 210 -119 746 -365 586 -385 951  -20 365  -357 464 

Intäkter barn och utbildningsnämnden 19 871 19 191 31 560 59 660 28 100  61 226 

Kostnader barn och utbildningsnämnden -145 399 -141 669 -374 424 -415 624 -41 200  -413 226 

Netto Barn- och utbildningsnämnden -125 528 -122 478 -342 863 -355 965  -13 102  -352 000 

Intäkter Miljö och byggnadsnämnden 0 0 0 0 0  0 

Kostnader Miljö och byggnadsnämnden 57 -2 367 -7 963 -7 803 160  -7 321 

Netto Miljö och byggnadsnämnden 57 -2 367 -7 963 -7 803  160  -7 321 

Intäkter revision 0 0 0 0 0  0 

Kostnader revision -113 -72 -885 -885 0  -803 

Netto revision -113 -72 -885 -885  0  -803 

Intäkter överförmyndare 1 005 1 074 2 963 2 312 -651  2 746 

Kostnader överförmyndare -1 503 -1 670 -5 035 -3 784 1 251  -4 832 

Netto överförmyndare -498 -596 -2 072 -1 472  600  -2 086 

Intäkter valnämnden 381 0 325 381 56  322 

Kostnader valnämnden -137 -74 -1 008 -1 064 -56  -969 

Netto valnämnden 244 -74 -683 -683 0  -647 

Summa intäkter nämnder 94 083 102 355 214 561 264 192 49 632  317 930 

Summa kostnader nämnder -409 116 -405 972 -1 151 934 -1 237 781 -85 847  -1 233 284 

Nettokostnader nämnder -315 033 -303 618 -937 373 -973 589 -36 216  -915 354 

Intäkter finansförvaltningen 347 700 331 973 1 020 750 1 026 391 5 641 1 001 309 

Kostnader finansförvaltningen -8 255 -7 794 -64 189 -63 389 800 -58 465 

Netto finansförvaltningen 339 445 324 179 956 561 963 002 6 441  942 844 

              

Summa totala intäkter 441 783 434 328 1 235 311 1 290 583 55 273 1 319 239 

Summa totala kostnader -417 371 -413 766 -1 216 123 -1 301 170 -85 047 -1 291 749 

Summa totalt 24 412 20 561 19 188 -10 587 -29 775  27 490 
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Investeringsredovisning 

Förvaltning tkr 

 

Projekt 

Utfall 2019 

jan-apr 

Prognos 

för året 

Budget 

2019 

Igångsättnings 

beslut 

61406  Bil m kyla till kostverksamhet   600 600 600 

62004  Driftoptimering 156 1 000 1 000 1 000 

62006  Passersystem stadshuset 198 1 000 2 000 2 000 

62007  Anslutningsavgifter Fiber   500 500 500 

62203  Ombyggnad Stadshuset 150 1 000 1 000 1 000 

62220  Kundcentrum 119 1 300 1 300 1 300 

62318  Exploatering Nossen 173 6 000 6 000 6 000 

62336  Vackra Vimmerby 21 250 250 250 

62358  Exploatering Nybble   1 000 2 000 2 000 

62501  Verksamhetsanpassade lokaler 134 1 500 1 500 1 500 

62502  A-L skolan upprustn. teknik yt 150 2 500 2 500 2 500 

62511  Vimarskolan upprustn teknik yt 286 3 500 3 500 3 500 

62524  Gymn A-hus,plåttak, fönster mm 661 8 500 9 000 9 000 

62546  Utbyggnad Vidala 234 1 000 1 000 1 000 

62547  Ishallen, ombyggnad 2 637 16 500 11 500 11 500 

62548  Utbyggnad Södra Vi förskola 105 500 500 500 

62549  Ombyggnad av brandstation 2 536 6 000 6 000 6 000 

62555  Ny förskola Vimmerby 2 3 500 5 000 5 000 

62563  Vimarskolan paviljong   100 100 100 

62564  Brännebro skola ers självvdrag   2 700 2 700 2 700 

62567  Laddstation elbilar Granen 139 139     

62568  Utbyggnad Fritids, Vimarskolan   500 500 500 

62569  Frödinge kök   0 500 500 

62570  Ny skola   1 000 1 000 1 000 

62582  Storebro skola A-hus, C-hus 1 2 500 2 500 2 500 

62583  Kyla till kommunens fastighete   500 1 000 1 000 

62584  Digitalisering av skolan 67 1 300 1 300 1 300 

62590  Senioren   2 500     

63211  Inventarier, väghållning (del av Allm arb) 120 120   120 

63212  Allmänna arbeten   1 255 1 500 1 255 

63213  Asfalteringsprogram 14 3 000 3 000 3 000 

63229  Inventering avfallsdeponier   0 200 200 

63231  Trafiksäkerhetsåtgärder 341 300 300 300 

63233  GC-väg Gullringen 4 700 900 900 

63234  Ombyggnation bussfickor 8 0 500 500 

63241  Tillgänglighetsanpassning 9 400 400 400 

63278  Portal Åbrovägen (del av Allm arb) 81 125   125 

63279  Dagvattenåtgärd Gullringen 1 0 250 250 

63281  Byte av gatljusarmaturer 1 0 200 200 

63283  Krönsmon Gatunät 4 2 000 2 000 2 000 

63284  Krönsmon infart från RV 2 500 500 500 

   Väg o markförberedande, ny förskola   0 1 000   

63602  Resecentrum 127 121     

64220  Ryttargården omklädningsrum 35 500 500 500 

68822  Tankbil, räddningstjänsten   2 700 2 700 2 700 

   Inventarier och system (kontaktcenter)     650   

   Biblioteket     200   

   Senioren, slutbetalning efter besiktning   2 500 0 2 500 

Kommunstyrelsen    8 514 81 610 79 550 80 200 

67601  Verksamhetsförändr inventarier   200 200 200 

67702  Inköp sängar nya särsk. boende   250 250 250 

Socialnämnden    0 450 450 450 

Totalt    8 514 82 060 80 000 80 650 
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Kommentarer till Investeringsredovisning 

 

Under året har investeringar genomförts för 8 514 tkr. Prognosen för årets investeringar uppgår till 82 060 tkr 

och budgeten för 2019 är 80 000 tkr. Budgetavvikelsen kan härledas till slutbetalning av ett tidigare 

investeringsprojekt, Senioren, vilken inte är budgeterad. Under året kommer det att göras en genomgång för att 

se om utgifterna är att klassificeras som investering eller drift.  
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Bilagor 

Central förvaltnings driftredovisning 
 

    
Perioden Helår 

    

Verksamhet/tkr 

Intäkt  

Kostnad  

Netto 

Utfall 2019 

jan-apr 

Utfall 2018 

jan-apr 

Helårs-

budget 2019 

Bedömd 

Prognos 

helår 

Avvikelse mot 

budget 

överskott + 

underskott - 

Utfall helår 

2018 

1) 00 Kommunfullmäktige 0011 Intäkt 0 0 0 0 0  0 

  

 

  Kostnad -365 -194 -1 025 -1 025 0  -582 

  

 

  Varav personal -272 -164 -645 -760 -115  -439 

      Netto -365 -194 -1 025 -1 025 0  -582 

2) 00 Kommunstyrelsen 0031 Intäkt 0 0 0 0 0  40 

  

 

Kommunledning Kostnad -1 436 -1 219 -4 280 -4 480 -200  -3 784 

  

 

  Varav personal -1 136 -971 -3 059 -3 379 -320  -2 913 

      Netto -1 436 -1 219 -4 280 -4 480 -200  -3 744 

3) 00 Övrig  Intäkt -1 689 0 -2 -2  722 

  

 

verksamhet 

kommunstyrelse Kostnad -1 548 -1 871 -3 734 -4 162 -428  -5 428 

  

  

Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto -1 549 -1 182 -3 734 -4 164 -430  -4 706 

4) 02 Kommun- Intäkt 17 0 778 831 53  769 

  

 

ledning inkl jurist Kostnad -1 132 -1 181 -4 367 -4 420 -53  -4 559 

  

 

  Varav personal -968 -869 -2 701 -2 701 0  -2 512 

      Netto -1 115 -1 181 -3 589 -3 589 0  -3 790 

5) 03 Administrativ- Intäkt 1 935 184 1 330 3 300 1 970  2 081 

  

 

avdelning Kostnad -7 376 -5 475 -20 682 -23 382 -2 700  -18 569 

  

 

  Varav personal -3 979 -3 437 -11 382 -11 817 -435  -10 426 

      Netto -5 441 -5 291 -19 352 -20 082 -730  -16 488 

6) 04 Ekonomi- Intäkt 17 9 435 435 0  466 

  

 

avdelning Kostnad -1 555 -1 810 -5 202 -5 202 0  -4 998 

  

 

  Varav personal -1 167 -1 443 -3 905 -3 505 400  -3 765 

      Netto -1 538 -1 801 -4 767 -4 767 0  -4 532 

7) 06 CLA, 0691 Intäkt 0 0 0 0 0  0 

  

 

centralt löneanslag Kostnad 0 0 -20 406 -20 406 0  0 

  

 

  Varav personal 0 0 -20 406 -20 406 0  0 

      Netto 0 0 -20 406 -20 406 0  0 

8) 06 HR-avdelning Intäkt 48 0 150 450 300  621 

  

 

  Kostnad -3 976 -3 435 -12 802 -12 652 150  -11 152 

  

 

  Varav personal -2 736 -2 123 -8 460 -8 372 88  -6 562 

      Netto -3 928 -3 435 -12 652 -12 202 450  -10 531 

9) 08 IT-service Intäkt 0 0 0 0 0  0 

  

 

  Kostnad -2 744 -1 644 -8 589 -9 289 -700  -8 262 

  

 

  Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto -2 744 -1 644 -8 589 -9 289 -700  -8 262 

10) 09 Övrig gemensam Intäkt 0 0 0 0 0  0 

  

 

verksamhet, Kostnad -664 -696 -2 287 -2 287 0  -2 216 

  

  

  0 0 0 0 0  0 

      Netto -664 -696 -2 287 -2 287 0  -2 216 

11) 40 Bilpool Intäkt 204 51 340 447 107  370 

  

  

Kostnad -146 -82 -700 -347 353  -317 

  

 

  Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto 58 -31 -360 100 460  53 

    TOTALT Intäkt 2 220 933 3 033 5 461 2 428 5 069 

  

 

  Kostnad -20 942 -17 607 -84 074 -87 652 -3 578 -59 867 

      Varav personal -10 258 -9 007 -50 558 -50 940 -382 -26 617 

      Netto -18 722 -16 674 -81 041 -82 191 -1 150  -54 798 
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Kommentar till helårsprognos etc. 

 

1) Kommunfullmäktige 

Prognos enligt budget. Kostnaden för utbildning för politiker bör inte bli högre än 135 tkr. 

 

2) Kommunstyrelse 

Verksamheten visar en prognos på -200 tkr mot budget. Underskottet beror på underbudgetering av arvoden. Beräknad 

återhållsamhet med externa köpta tjänster. 

 

3) Övrigt KS inkl. kostnad Vimmerby Fiber 

Verksamheten visar en prognos på -430tkr mot budget. Underskottet beror på ej finansierade tillkommande kostnader 

Vimmerby Fiber: hyrda datacom förbildelse CU, bredbandsförbindelser Telia och redudans. 

 

4) Kommunledning inkl. jurist 

Prognos enligt budget. Personalkostnaderna beräknas bli högre än budget. 

 

5) Administrativ avdelning 

Verksamheten visar en prognos på -730 tkr mot budget. Underskottet beror på ökade kostnader för köpta 

konsulttjänster samt underbudgetering av arkivtjänster.  

Ökade intäkter och kostnader beror på projekten: Litteratur Nod. Läsfrämjande och Mukono. 

Ändrad prognos från föregående månad beror på ökade kostnader för inhyrd konsult. 

 

6) Ekonomiavdelningen 

Prognos enligt budget. Ändring av prognos från föregående månad beror på att avdelningen kommer ta in en konsult 

som extra resurs. Minskade kostnader för personal pga. vakant tjänst som kommer att bli tillsatt vid slutet av maj samt 

lägre löner än budgeterat. 

 

7) CLA, centralt löneanslag 

Prognos enligt budget. 

 

8) HR-avdelning 

Verksamheten visar en prognos på 450 tkr mot budget. Överskottet beror på minskade kostnader för personal HR-

avdelningen pga. vakant tjänst samt minskade kostnader för administrativa tjänster. 

 

9) IT-service 

Verksamheten visar en prognos på -700 tkr mot budget. Underskottet beror på ökade kostnader för användarkonton. 

 

10) Övriga gemensam verksamhet (medlemsavgifter och försäkringar) 

Prognos enligt budget. 

 

11) Bilpool 

Verksamheten visar en prognos på 450 tkr mot budget. Överskottet beror dels på ökade intäkter från försäljning av 

bilar och dels på försening av införande av elektronisk körjournal. 

Prognosen för Central förvaltning beräknas bli -1 150 tkr mot budget. Underskottet beror till stor del på ökande kostnader 

för användarkonton, underbudgetering av arvoden samt ökande kostnader för konsulter. 
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Samhällsbyggnadsavdelningens driftredovisning 
 

    
Perioden Helår 

    

Verksamhet/tkr 

Intäkt 

Kostnad 

Netto 

Utfall 2019 

jan-apr 

Utfall 2018 

jan-apr 

Helårs-

budget 2019 

Bedömd 

Prognos 

helår 

Avvikelse mot 

budget 

överskott+ 

underskott - 

Utfall helår 

2018 

1) 05 Teknisk Intäkt 58 63 0 0 0  18 

    administration Kostnad -852 -1 007 -2 469 -2 469 0  -2 483 

      Varav personal -784 -955 -2 260 -2 260 0  -2 270 

      Netto -794 -944 -2 469 -2 469 0  -2 465 

2) 12 Industriavtal Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad -2 053 -1 975 -5 800 -6 160 -360  -5 499 

      Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto -2 053 -1 975 -5 800 -6 160 -360  -5 499 

3) 14 Kostenheten Intäkt 2 929 2 881 11 041 10 731 -310  11 077 

      Kostnad -16 058 -15 745 -45 130 -45 670 -540  -45 132 

      Varav personal -9 170 -9 072 -25 918 -25 918 0  -25 234 

      Netto -13 128 -12 864 -34 089 -34 939 -850  -34 056 

4) 15 Lokalvårdsenheten Intäkt 6 586 6 335 19 652 19 652 0  19 632 

      Kostnad -6 872 -6 635 -19 652 -19 652 0  -19 353 

      Varav personal -6 413 -6 247 -17 899 -17 899 0  -18 055 

      Netto -286 -300 0 0 0  279 

5) 21 Grustag Intäkt 36 0 1 000 1 000 0  247 

      Kostnad -18 -10 -700 -700 0  -379 

      Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto 17 -10 300 300 0  -132 

6) 24 Skogsdrift Intäkt -36 0 2 955 3 455 500  926 

      Kostnad -7 -4 -1 950 -1 950 0  -625 

      Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto -43 -4 1 005 1 505 500  301 

7) 28 Bostadsanpassning Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad -275 -407 -2 152 -2 002 150  -1 799 

      Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto -275 -407 -2 152 -2 002 150  -1 799 

8) 32 Gatukontoret Intäkt 4 686 5 031 2 574 3 574 1 000  16 955 

      Kostnad -15 263 -15 668 -31 911 -33 511 -1 600  -46 064 

      Varav personal -4 550 -4 930 -12 894 -12 894 0  -12 783 

      Netto -10 577 -10 637 -29 337 -29 937 -600  -29 109 

9) 36 Infrastruktur, trafik Intäkt 0 0 0 0 0  944 

      Kostnad -2 993 -3 637 -12 252 -12 252 0  -12 368 

      Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto -2 993 -3 637 -12 252 -12 252 0  -11 424 

10) 37 Mark o exploatering    Intäkt 2 635 4 389 341 3 441 3 100  7 854 

      Kostnad -1 133 -3 351 -936 -2 336 -1 400  -10 121 

      Varav personal -9 -23 0 -30 -30  -89 

      Netto 1 501 1 037 -595 1 105 1 700  -2 267 

11) 88 Räddningstjänsten Intäkt 865 842 1 737 1 737 0  2 393 

      Kostnad -7 347 -6 646 -19 830 -21 530 -1 700  -22 541 

      Varav personal -4 621 -4 831 -14 200 -14 440 -240  -16 133 

      Netto -6 481 -5 804 -18 093 -19 793 -1 700  -20 148 

12)   Fastighetskontoret Intäkt 27 616 27 317 83 613 83 173 -440  82 548 

      Kostnad -27 093 -27 404 -89 134 -89 894 -760  -88 646 

      Varav personal -806 -1 150 -2 981 -2 601 380  -2 772 

      Netto 523 -87 -5 521 -6 721 -1 200  -6 098 

13)   TOTALT Intäkt 45 375 46 858 122 913 126 763 3 850  142 594 

  
 

  Kostnad -79 964 -82 489 -231 915 -238 125 -6 210  -255 011 

      Varav personal -26 353 -27 208 -76 152 -76 042 110  -77 336 

      Netto -34 589 -35 632 -109 002 -111 362 -2 360  -112 418 
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Kommentar till helårsprognos etc. 

 

1) Teknisk administration: prognosen följer budget. 

 

2) Industriavtal: prognosen är ett underskott på 360 tkr mot budget. 

 

3) Kostenheten: prognosen är ett underskott på 850 tkr. Underskottet beror främst på livsmedelskostnader över 

budget. Antalet portioner av sådana slag som gör att intäkter minska eller ligger lägre än budget, samtidigt som 

antalet portioner totalt sett ökar. 

 

4) Lokalvårdsenheten: prognosen följer budget. 

 

5) Grustag: prognosen följer budget. 

 

6) Skogsdrift: prognosen är ett överskott på 500 tkr mot budget. Prognosen har förbättras med 500 tkr efter beslut om 

ökat uttag. Certifiering pågår. Kostnader för bekämpning granbarkborrar. 

 

7) Bostadsanpassning: prognosen är ett överskott på 150 tkr mot budget. Prognosen har förbättrats med 150 tkr.  

 

8) Gatukontoret: prognosen är ett underskott mot budget på 600 tkr. Prognosen har försämrats med 100 tkr, främst 

pga. försämrad prognos av gatubelysningen pga. höjt elpris. Kostnaderna för gatubelysningen prognostiseras bli 

740 tkr över budget. Även kostnader för reparation och underhåll av maskiner är budget. Intäkter över budget 

främst pga. försäljning av maskiner i samband med utbyte av maskinpark. 

 

9) Infrastruktur, trafik: prognosen följer budget. 

 

10) Mark och exploatering: prognosen är ett överskott mot budget på 1,7 mnkr. Prognosen är oförändrad. Reavinster 

från försäljning av fastigheter. Kostnader utöver budget pga. många uppdrag samt att det tillkommit beslut om 

planprogram södra industriområdet 370 tkr. Till försålda objekt hör Ulveberg, tomt i Kohagen samt mark till ALV 

och Brännebo Kraft. Endast redan försålda objekt inkluderas i prognosen. 

 

11) Räddningstjänsten: prognosen är ett underskott mot budget på 1,7 mnkr. Prognosen har försämrats med 1,1 mnkr. 

Ytterligare nyrekryteringar av deltidsbrandmän har tillkommit. Nyrekrytering deltidsbrandmän samt 

kompetenshöjning befintlig personal prognostiseras uppgå till 1mnkr över budget. Vidare kostnader utöver budget 

för främst personal samt reparation och underhåll. Nytt avtal för deltidsbrandmän beräknas ge lönekostnader utöver 

budget motsvarande ca 500 tkr i år. Merkostnader för detta inkluderas ej i prognosen utan förutsätts täckas av 

centralt löneavslag. 

 

12) Fastighetskontoret: prognosen är ett underskott mot budget på 1,2 mnkr. Prognosen har försämrats med 1,2 mnkr. 

Gamla elavtalet har löpt ut och pga. kraftigt ökat elpris beräknas kostnaderna bli runt 1,6 mnkr högre än budgeterat. 

 

13) Samhällsbyggnadsavdelningen totalt: prognosen har försämrats från 250 tkr till 2,36 mnkr i underskott mot 

budget. 
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Utvecklingsavdelningens driftredovisning 
 

 
  

 
  Perioden   Helår       

    

Verksamhet/tkr 

Intäkt 

Kostnad  

Netto 

Utfall 2019 

jan-apr 

Utfall 2018 

jan-apr 

Helårs-

budget 2019 

Bedömd 

Prognos 

helår 

Avvikelse 

mot budget 

överskott + 

underskott - 

Utfall helår 

2018 

1) 12 Näringslivsenheten Intäkt 0 -169 0 0 0  228 

      Kostnad -1 355 -429 -4 788 -4 788 0  -4 775 

      Varav personal -1 075 -1 093 -2 911 -2 911 0  -3 344 

      Netto -1 355 -598 -4 788 -4 788 0  -4 547 

2) 40 Kultur- och 

fritidsadministration 

  

  

  

Intäkt 125 76 297 297 0  309 

    Kostnad -59 -1 162 -2 448 -2 448 0  -2 915 

    Varav personal -837 -990 -1 445 -1 445 0  -2 196 

  
  

Netto 66 -1 086 -2 151 -2 151 0  -2 606 

3) 42 Fritidsanläggningar Intäkt 106 147 737 737 0  613 

      Kostnad -1 964 -1 559 -5 811 -5 811 0  -5 430 

      Varav personal 0 0 0 0 0  -1 

      Netto -1 858 -1 412 -5 074 -5 074 0  -4 817 

4) 44 Övrig fritidsverksamhet Intäkt 523 108 90 90 0  939 

      Kostnad -1 665 -1 401 -5 356 -5 356 0  -5438 

      Varav personal -844 -635 -3 249 -3 249 0  -2616 

      Netto -1 142 -1 293 -5 266 -5 266 0  -4 499 

5) 45 Stöd fritidsverksamhet Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad -308 -309 -2 485 -2 485 0  -4 172 

      Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto -308 -309 -2 485 -2 485 0  -4 172 

6) 46 Kulturverksamhet Intäkt 0 36 0 0 0  37 

      Kostnad 0 -519 0 0 0  -521 

      Varav personal 0 -357 0 0 0  -357 

      Netto 0 -483 0 0 0  -484 

7) 48 Stöd kulturverksamhet Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad -796 -869 -1 142 -1 142 0  -1118 

      Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto -796 -869 -1 142 -1 142 0  -1 118 

8) 69 Kulturskola Intäkt 560 576 430 560 130  946 

      Kostnad -2 382 -2 037 -5 978 -6 108 -130  -6 005 

      Varav personal -1 276 -1 081 -3 059 -3 059 0  -2 984 

        -1 822 -1 461 -5 548 -5 548 0  -5 059 

9) 79 Stöd till föreningar Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad 1 702 1 687 -181 -181 0  -220 

      Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto 1 702 1 687 -181 -181 0  -220 

10) 89 Stöd till föreningar Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad -3 -2 -2 -2 0  -3 

      Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto -3 -2 -2 -2 0  -3 

11) 17 Varuhemsändnings-

verksamhet 

  

  

  

Intäkt 0 0 200 200 0  292 

   Kostnad -158 -153 -840 -840 0  -584 

   Varav personal 0 0 0 0 0  0 

  
  

Netto -158 -153 -640 -640 0  -292 

12)   TOTALT Intäkt 1 314 774 1 754 1 884 130 3 364 

      Kostnad -6 988 -6 753 -29 031 -29 161 -130 -31 181 

      Varav personal -4 032 -4 156 -10 664 -10 664 0 -11 498 

      Netto -5 674 -5 979 -27 277 -27 277 0 -27 817 
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Kommentar till helårsprognos etc. 

 

1) Näringslivsenheten: prognos enligt budget.  

 

2) Kultur-och Fritidsadministration: prognos enligt budget. 

 

3) Fritidsanläggningar: prognos enligt budget. 

 

4) Övrig fritidsverksamhet: prognos enligt budget. 

 

5) Stöd fritidsverksamhet: prognos enligt budget. 

 

6) Kulturverksamhet: Verksamheten har flyttats över till Centralförvaltning 

 

7) Stör Kulturverksamhet: prognos enligt budget. 

 

8) Kulturskola: prognos enligt budget. 

 

9) Stöd till föreningar: prognos enligt budget. 

 

10) Stöd till föreningar: prognos enligt budget. 

 

11) Varuhemsändningsverksamhet: prognos enligt budget. 
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Socialnämndens driftredovisning 

 
  

   
Perioden Helår 

  

  Verksamhet/tkr 

Intäkt 

Kostnad 

Netto 

Utfall 

2019 

jan-apr 

Utfall 2018 

jan-apr 

Helårs-

budget 2019 

Bedömd 

Prognos 

helår 

Avvikelse 

mot budget 

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 2018 

1) 75 Individ- och familjeomsorg Intäkt 16 697 22 487 20 716 34 985 14 269  62 680 

  

 

  Kostnad -34 550 -36 720 -85 959 -103 591 -17 632  -109 231 

  

 

  Varav personal -20 544 -19 327 -50 262 -61 122 -10 860  -55 622 

      Netto -17 853 -14 233 -65 243 -68 606 -3 363  -46 551 

2) 76 Förvaltningsövergripande Intäkt 499 655 0 1 450 1 450  2 899 

  

 

  Kostnad -9 291 -9 740 -20 228 -22 228 -2 000  -24 273 

  

 

  Varav personal -7 700 -8 304 -17 418 -18 868 -1 450  -18 543 

      Netto -8 792 -9 085 -20 228 -20 778 -550  -21 374 

3) 77-78 Äldreomsorg Intäkt 3 848 7 747 14 431 14 431 0  19 277 

  

 

  Kostnad -65 048 -63 117 -187 146 -191 423 -4 277  -190 374 

  

 

  Varav personal -55 630 -54 190 -159 734 -163 884 -4 150  -162 052 

      Netto -61 200 -55 370 -172 715 -176 992 -4 277  -171 097 

4) 79 Funktionshinder Intäkt 2 516 2 270 15 549 15 549 0  16 373 

  

 

  Kostnad -34 219 -32 549 -94 509 -105 089 -10 580  -103 541 

  

 

  Varav personal -25 175 -23 901 -68 654 -72 654 -4 000  -72 668 

      Netto -31 703 -30 279 -78 960 -89 540 -10 580  -87 168 

5) 80 Hälso- och sjukvård Intäkt 357 366 1 317 1 317 0  1 380 

  

 

  Kostnad -11 019 -11 145 -29 757 -31 352 -1 595  -32 654 

  

 

  Varav personal -8 409 -8 207 -22 177 -22 772 -595  -23 369 

      Netto -10 662 -10 779 -28 440 -30 035 -1 595  -31 274 

6) 

 
TOTALT Intäkt 23 917 33 525 52 013 67 732 15 719  102 609 

  

 

  Kostnad -154 127 -153 271 -417 599 -453 683 -36 084  -460 073 

      Varav personal -117 458 -113 929 -318 245 -339 300 -21 055  -332 254 

    Netto -130 210 -119 746 -365 586 -385 951 -20 365  -357 464 
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Kommentar till helårsprognos etc. 

 

1) Individ- och familjeomsorg: Intäktsökning mot budget är prognostiserade schablonintäkt gällande 

flyktingmottagande inom integrationsenheten. Schablonintäkterna är helt beroende av hur många flyktingar 

kommunen får ta emot. Orsaken till överskridandet på kostnadssidan är att bemanningsföretag har anlitats både 

inom verksamheten barn och familj och försörjningsstöd gällande socialsekreterare och 1:e socialsekreterare, vilket 

ger en kostnadsökning på ca 1,45 mnkr. Placering av vuxna missbrukare ser ut att överskrida budgeten med 685 tkr. 

Placering av barn och unga överskrifter budget med 6,8 mnkr. Växlat försörjningsstöd ser ut att gå med ett minus 

på 168 tkr och verksamheten försörjningsstöd ser ut att hålla budget. 

 

2) Förvaltningsövergripande verksamhet: Ser ut att gå med ett underskott på 550 tkr. Detta är kostnader för 

bemanningsföretag pga. rekryteringssvårigheter inom utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta. 

 

3) Äldreomsorg: Verksamheten äldreomsorg ser ut att gå med ett underskott på 4,3 mnkr. Orsaken är en person med 

behov av extraordinära insatser dygnet runt, 2,5 mnkr. Personalkostnader inom vård och omsorgsboende 1,65 

mnkr, dessa har finansierats av statsbidrag om upphört 2019. Samt köp av korttidsplats i Kinda Kommun, pga. 

platsbrist, 127 tkr. 

 

4) Funktionshinder: Funktionshinder prognostiseras efter fyra månader gå med ett underskott på 10,58 mnkr. 

Orsakerna till detta är assistansärenden som tillkom under förra året och där det saknas budget samt ett 

assistansärende som tillkommit nu 2019, samt utökning av timmar vilket ger ett underskott på 7,2 mnkr. Dessutom 

har nattbemanningen inrättats 2016 på tre gruppbostäder pga. brukarnas ökade omsorgsbehov, budget tillfördes till 

en gruppbostad 2019 vilket innebär att det saknas budget för två. Detta ger ett underskott på 1,26 mnkr. Externa 

placeringar ser ut att göra ett underskott mot budget på 2,12 mnkr. I dagsläget har sju personer beslut om LSS-

boende om ännu inte kunnat verkställas, utöver detta är sex ansökningar om LSS-boende under utredning. 

Lagstiftningen tar inte hänsyn till kommunens ekonomi utan det är personernas behov och situation som styr vilka 

beslut som fattas. 

 

5) Hälsa- och sjukvård: Orsaken till underskottet på verksamheten hälso- och sjukvård med 1,6 mnkr är ökade löner 

i samband med rekrytering av sjuksköterskor sedan flera år tillbaka samt ökade kostnader för sjukvårdsmaterial. 

 

6) Socialnämndens totala resultat visar efter fyra månader på ett underskott med 20,365 mnkr.  
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Barn- och Utbildningsnämndens redovisning 

 
  

   
Perioden Helår 

  

  Verksamhet/tkr 

Intäkt Kostnad 

Netto 

Utfall 2019 

jan-apr 

Utfall 2018 

jan-apr 

Helårs-

budget 2019 

Bedömd 

Prognos 

helår 

Avvikelse 

mot budget 

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 2018 

1) 60 Nämnd och kontor Intäkt 7 -215 0 0 0  -36 

      Kostnad -4 015 -2 797 -9 550 -10 050 -500  -8 828 

      Varav personal -3 206 -2 454 -8 201 -8 701 -500  -7 429 

      Netto -4 008 -3 012 -9 550 -10 050 -500  -8 864 

2) 62 Förskoleklass Intäkt -5 31 0 0 0  273 

      Kostnad -3 108 -3 418 -8 454 -8 654 -200  -9 333 

      Varav personal -3 057 -3 408 -8 055 -8 055 0  -9 138 

      Netto -3 113 -3 387 -8 454 -8 654 -200  -9 060 

3) 63 Särskola Intäkt 0 0 0 0 0  21 

      Kostnad -2 093 -2 346 -6 661 -6 661 0  -5 956 

      Varav personal -2 029 -2 299 -6 465 -6 465 0  -5 788 

      Netto -2 093 -2 346 -6 661 -6 661 0  -5 935 

4) 64 Grundskola Intäkt 6 214 2 816 913 21 073 20 160  16 944 

      Kostnad -61 273 -59 022 -141 460 -168 720 -27 260  -164 039 

      Varav personal -46 771 -45 985 -101 182 -138 090 -36 908  -119 590 

      Netto -55 059 -56 206 -140 547 -147 647 -7 100  -147 095 

5) 65 Gymnasiet Intäkt 6 378 6 461 12 620 16 820 4 200  18 152 

      Kostnad -26 107 -25 475 -74 470 -82 370 -7 900  -84 000 

      Varav personal -15 270 -14 680 -36 624 -40 624 -4 000  -40 327 

      Netto -19 729 -19 014 -61 850 -65 550 -3 700  -65 848 

6) 66 Vuxenutbildning Intäkt 789 2 287 4 158 3 458 -700  6 849 

      Kostnad -7 344 -7 965 -16 272 -17 472 -1 200  -20 988 

      Varav personal -5 725 -6 189 -11 401 -12 601 -1 200  -16 177 

      Netto -6 556 -5 678 -12 114 -14 014 -1 900  -14 139 

7) 67 Gymnasiesär Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad -52 0 -3 000 -3 400 -400  -2 626 

      Varav personal -48 0 0 -400 -400  -18 

      Netto -52 0 -3 000 -3 400 -400  -2 626 

8) 68 Campus Vimmerby Intäkt 82 1 266 42 142 100  401 

      Kostnad -1 249 -1 007 -4 232 -3 932 300  -3 557 

      Varav personal -825 -657 -2 505 -2 305 200  -2 091 

      Netto -1 167 259 -4 190 -3 791 400  -3 156 

9) 70 Pedagogisk omsorg Intäkt 47 43 0 80 80  120 

      Kostnad -204 -211 0 -480 -480  -578 

      Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto -157 -168 0 -400 -400  -458 

10) 71 Förskola Intäkt 4 455 4 523 9 800 12 660 2 860  13 392 

      Kostnad -33 452 -33 218 -93 855 -95 415 -1 560  -95 050 

      Varav personal -24 668 -24 446 -68 237 -69 237 -1 000  -68 525 

      Netto -28 997 -28 695 -84 055 -82 755 1 300  -81 659 

11) 72 Fritidshem Intäkt 1 905 1 979 4 027 5 427 1 400  5 110 

      Kostnad -6 502 -6 208 -16 470 -18 470 -2 000  -18 271 

      Varav personal -5 966 -5 606 -14 656 -16 156 -1 500  -16 168 

      Netto -4 597 -4 229 -12 443 -13 043 -600  -13 161 

12)   TOTALT Intäkt 19 871 19 191 31 560 59 660 28 100 61 226 

      Kostnad -145 399 -141 669 -374 424 -415 624 -41 200 -413 226 

      Varav personal -107 565 -105 724 -257 326 -302 634 -45 308 -285 251 

      Netto -125 528 -122 478 -342 863 -355 965 -13 100  -352 000 
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Kommentar till helårsprognos etc. 

 

1) Nämnd och förvaltning: får svårt att klara budgeten då kostnader för verksamhetssamordnare som slutat belastar 

budget t o m juli 2019. Dessutom dubbla förvaltningschefskostnader halva året. 

 

2) Förskoleklassverksamheten: kommer att överskrida budgeten, fler elevassistenter. 

 

3) Särskolan: klarar budgeten. 

 

4) Grundskolan: kan komma att överskrida budgeten med 7,1 mnkr. Fler elever ökar kostnader. Budgetmässigt svårt 

att omfördela medel när det finns för lite i alla verksamheter. Det finns många elever med behov av stöd som ökar 

kostnaderna men vi ser över verksamheten och försöker minska kostnader jämfört med 2018. 

 

5) Gymnasiet: ser ut att redovisa underskott vid årets slut med 3,7 mnkr. Interkommunal ersättning står för 4,5 mnkr. 

Prognosen är ganska säker när vi beräknar kostnader och intäkter för IKE. Vimmerby gymnasium håller budget. 

 

6) Vuxenutbildningen: klarar inte budget även om vi försöker anpassa kostnader till budget så växer både grundvux 

och sfi verksamheten. 

 

7) Gymnasiesärs: budget för interkommunala ersättningar håller inte när ledsagare i skolskjuts tillkommer. 

 

8) Campus Vimmerby: verksamhet ser ut att hålla nettobudgeten. 

 

9) Pedagogisk omsorg: finns i Lilla Sverigebyn, målen i fristående form. Det saknas budget med får täckas av 

förskolans budget. Det finns 8 barn placerade i april. 

 

10) Förskolan: klarar budget. När mer föräldraavgifter flyter in och när avgiftskontrollen för 2017 genomförts. 

 

11) Fritidshemmen: kan komma att redovisa ett underskott på 0,6 mnkr. Fler elever i verksamheten. Kyrkans fritids 

har 38 barn i april mor budgeterat 30. 

 

12) Ett totalt resultat på minus 13,1 mnkr kan komma att redovisas 2019. 

Statsbidrag för lärarlönelyft och förstelärarnas löner är inte budgeterade, för 2019 är det 6,0 mnkr. 

Kostnader för detta är inte heller budgeterade. 
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Valnämndens driftredovisning 
 

  

   
Perioden Helår 

  

  Verksamhet/tkr 

Intäkt                

Kostnad                

Netto 

Utfall 2019 

jan-apr 

Utfall 2018 

jan-apr 

Helårs-

budget 2019 

Bedömd 

Prognos 

helår 

Avvikelse 

mot budget 

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 2018 

1) 09 Valnämnden Intäkt 381 0 325 381 56  322 

      Kostnad -137 -74 -1 008 -1 064 -56  -969 

      Varav personal -104 -53 -812 -812 0  -797 

      Netto 244 -74 -683 -683 0  -647 

11)   TOTALT Intäkt 381 0 325 381 56  322 

      Kostnad -137 -74 -1 008 -1 064 -56  -969 

      Varav personal -104 -53 -812 -812 0  -797 

      Netto 244 -74 -683 -683 0  -647 

 

Kommentar till helårsprognos etc. 

 

1) Valnämnden: prognos enligt budget. 
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Revisorernas driftredovisning 

    
Perioden Helår 

  

  Verksamhet/tkr 

Intäkt 

Kostnad 

Netto 

Utfall 2019 

jan-apr 

Utfall 2018 

jan-apr 

Helårs-

budget 2019 

Bedömd 

Prognos 

helår 

Avvikelse mot 

budget 

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 2018 

1) 00 Revisorerna Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad -113 -72 -885 -885 0  -803 

      Varav personal -98 -72 -251 -291 -40  -231 

      Netto -113 -72 -885 -885 0  -803 

11)   TOTALT Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad -113 -72 -885 -885 0  -803 

      Varav personal -98 -72 -251 -291 -40  -231 

      Netto -113 -72 -885 -885 0  -803 

 

Kommentar till helårsprognos etc. 

 

1) Revisorerna: prognos enligt budget. 
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Miljö- och byggnadsnämndens driftredovisning 
 

    
Perioden Helår 

  

  Verksamhet/tkr 

Intäkt 

Kostnad 

Netto 

Utfall 2019 

jan-apr 

Utfall 2018 

jan-apr 

Helårs-

budget 2019 

Bedömd 

Prognos 

helår 

Avvikelse mot 

budget 

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 2018 

1) 81 

Miljö-o 

Byggn.nämnd Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad 57 -2 367 -7 963 -7 803 160  -7 321 

      Varav personal -153 -79 -318 -368 -50  -239 

      Netto 57 -2 367 -7 963 -7 803 160  -7 321 

11)   TOTALT Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad 57 -2 367 -7 963 -7 803 160  -7 321 

      Varav personal -153 -79 -318 -368 -50  -239 

      Netto 57 -2 367 -7 963 -7 803 160  -7 321 

 

 
Kommentar till helårsprognos etc. 

Beräknat resultat mot budget: nämnd -50 tkr och verksamheten +210 tkr om budgeten justeras med TA för strukturell 

lönejustering per 1/1 2019 samt TA löner per 1/4 2019. I uppföljningen beräknas fördelningen lika mellan Vimmerby och 

Hultsfred men vid årets slut fördelas det faktiska resultatet enligt en fördelningsnyckel som bygger på intäkter, antal ärenden 

samt befolkningsmängd i respektive kommun. 

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc. 

Utveckling och digitalisering av ärendeflöden samt nya e-tjänster. Bygglovsenheten flyttad till plan- och byggnadsnämnden 

(namnändrad till Utvecklingsavdelningen). Hög rörlighet inom administrationen. Nytt tillsynsområde: tobaksförsäljning. 

Avstämning av måluppfyllelse 

Invånare och brukar: Insikt – det finns inga resultat för service 2019.  

Verksamhet och medarbetare: utfall sjukfrånvaro jan – april 2,32%, ligger under målnivå. 

Utveckling: rankning aktuell hållbarhet – vi tappar placeringar, Hultsfred 143 och Vimmerby 118, vilket innebär att 

kommunerna inte klarar målnivån på gemensam snittplacering 90. 
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Överförmyndarverksamhetens driftredovisning 
 

    
Perioden Helår 

  

  Verksamhet/tkr 

Intäkt Kostnad 

Netto 

Utfall 2019 

jan-apr 

Utfall 2018 

jan-apr 

Helårs-

budget 2019 

Bedömd 

Prognos 

helår 

Avvikelse mot 

budget                 

överskott+ 

underskott - 

Utfall helår 

2018 

1) 09 Överförmyndar- Intäkt 1 005 1 074 2 963 2 312 -651  2 746 

    verksamhet Kostnad -1 503 -1 670 -5 035 -3 784 1 251  -4 832 

      Varav personal -1 384 -1 482 -4 198 -3 270 928  -4 266 

      Netto -498 -596 -2 072 -1 472 600 -2 086 

      Intäkt 1 005 1 074 2 963 2 312 -651  2 746 

      Kostnad -1 503 -1 670 -5 035 -3 784 1 251  -4 832 

      Varav personal -1 384 -1 482 -4 198 -3 270 928  -4 266 

      Netto -498 -596 -2 072 -1 472 600  -2 086 

 

Kommentar till helårsprognos etc. 

1) Överskottet beror på vakant tjänst samt förseningar i införande av e-tjänster och byte av verksamhetssystem. 
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Finansförvaltningens driftredovisning 
 

    
Perioden   Helår       

  

  Verksamhet/tkr 

Intäkt 

Kostnad 

Netto 

Utfall 2019 

jan-apr 

Utfall 2018 

jan-apr 

Helårs-

budget 2019 

Bedömd 

Prognos 

helår 

Avvikelse 

mot budget 

överskott+ 

underskott - 

Utfall helår 

2018 

1) 06 Ofördelad budget Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad 0 0 -3 376 -3 376 0  0 

      Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto 0 0 -3 376 -3 376 0  0 

2) 90 Pensioner Intäkt 15 461 15 423 35 232 35 232 0  40 485 

      Kostnad -8 753 -9 303 -57 400 -57 400 0  -57 197 

      Varav personal -8 715 -9 284 -57 400 -57 400 0  -57 159 

      Netto 6 708 6 120 -22 168 -22 168 0  -16 712 

3) 91 Kalkylerade kapitalkostnader Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad 14 107 14 820 41 490 41 490 0  43 857 

      Netto 14 107 14 820 41 490 41 490 0  43 857 

4) 96 Avskrivningar Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad -10 558 -10 544 -31 303 -31 303 0  -31 094 

      Netto -10 558 -10 544 -31 303 -31 303 0  -31 094 

    
Summa centrala 

nettokostnader   10 257 10 396 -15 357 -15 357 0  -3 949 

          5) 92 Kommunalskatt och generella Intäkt 323 054 311 289 959 918 965 559 5 641  933 424 

    Statsbidrag Kostnad 0 0 0 0 0  0 

      Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto 323 054 311 289 959 918 965 559 5 641  933 424 

6) 94 Finansiella intäkter Intäkt 9 185 5 261 25 600 25 600 0  27 400 

      Kostnad 0 0 0 0 0    

      Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto 9 185 5 261 25 600 25 600 0  27 400 

7) 95 Finansiella kostnader Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad -3 051 -2 767 -13 600 -12 800 800  -14 031 

      Netto -3 051 -2 767 -13 600 -12 800 800  -14 031 

8) 97 Extraordinära intäkter Intäkt 0 0 0 0 0    

      Kostnad 0 0 0 0 0    

      Netto 0 0 0 0 0  0 

    Summa finansiering   329 188 313 783 971 918 978 359 6 441  946 793 

    
      

          

    
Perioden   Helår       

 

  

 

Intäkt             

Kostnad             

netto 

Utfall 

2019jan-

apr 

Utfall 2018 

jan-apr 

Helårsbudget 

2019 

Bedömd 

Prognos 

helår 

Avvikelse 

mot budget 

överskott+ 

underskott - 

Utfall helår 

2018 

  
TOTALT 

  Intäkt 347 700 331 973 1 020 750 1 026 391 5 641 1 001 309 

      Kostnad -8 255 -7 794 -64 189 -63 389 800 -58 465 

      Varav personal -8 715 -9 284 -57 400 -57 400 0 -57 159 

      Netto 339 445 324 179 956 561 963 002 6 441 942 844 
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Kommentar till helårsprognos etc. 

 

1) Bedömning att inget mer kommer tas från oförutsedda medel. 

 

2) Pensioner beräknas gå enligt budget. 

 

3) Kalkylerade kapitalkostnader beräknas gå enligt budget. 

 

4) Avskrivningar beräknas gå enligt budget. 

 

5) Kommunalskatt och generella statsbidrag beräknas uppgå till 5,6 mnkr högre än budget. 

 

6) Finansiella intäkter beräknas gå enligt budget. 

 

7) Finansiella kostnader beräknas generera ett överskott gentemot budget. 

 

8) Bedöms inte bli några extraordinära intäkter. 
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Personalkostnadsuppföljning 
 

Personalkostnader 2019                           

TKR Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt 

Kommunstyrelse, inkl. överförmynderi, 
valnämnd och revision 

10 920 10 275 10 366 10 670                 42 231 

Barn och Utbildningsnämnd 27 087 25 742 26 723 28 015                 107 567 

Socialnämnd 32 054 27 752 28 165 29 487                 117 458 

Miljö- och byggnadsnämnd 31 32 50 39                 152 

Totalt 2019 70 092 63 801 65 304 68 211                 267 408 

Ack 70 092 133 893 199 197 267 408                 
 

Ack diff tkr 1 250 2 332 3 981 5 698                 
 Ack diff % 1,82% 1,77% 2,04% 2,18%                 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Budget 2019 61 76961 53161 53161 53161 53161 53161 53161 53161 53161 53161 53161 531

Personalkostnader 2019 70 09263 80165 30468 211

Personalkostnader 2018 68 84262 71963 65566 49466 97458 57933 80552 97064 61068 38465 40864 045

Personalkostnader 2017 57 00357 15155 81456 36760 03761 56062 79162 49260 79058 52058 70364 121

Personalkostnader 2016 53 92254 34352 50353 61054 65758 36058 39259 49657 10955 64058 18557 100

Personalkostnader 2015 50 88650 48348 29350 83751 11154 64354 77956 28352 57850 38051 44154 331
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Personalkostnader 
2018                           

TKR Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt 

Kommunstyrelse, 
inkl. överförmynderi, 
valnämnd och 
revision 10 784 10 145 10 149 10 900 10 654 9 933 6 755 9 078 11 631 10 342 10 413 9 961 

120 
745 

Barn och 
Utbildningsnämnd 26 926 24 981 26 705 27 110 26 925 21 982 5 590 17 049 23 264 29 692 26 733 26 293 

283 
250 

Socialnämnd 31 113 27 576 26 780 28 461 29 370 26 643 21 441 26 836 29 696 28 342 28 226 27 769 
332 
253 

Miljö- och 
byggnadsnämnd 19 17 21 23 25 21 19 7 19 8 36 22 237 

Totalt 2018 68 842 62 719 63 655 66 494 66 974 58 579 33 805 52 970 64 610 68 384 65 408 64 045 
736 
485 

Ack 68 842 
131 
561 

195 
216 

261 
710 

328 
684 

387 
263 

421 
068 

474 
038 

538 
648 

607 
032 

672 
440 

736 
485   

Ack diff tkr 11 839 17 407 25 248 35 375 42 312 39 331 10 345 823 4 643 14 507 21 212 21 136 
 

Ack diff % 20,77% 15,25% 14,85% 15,63% 14,78% 11,30% 2,52% 0,17% 0,87% 2,45% 3,26% 2,95% 
  

 

 

Differens 2019-2018                           

TKR Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt 
Kommunstyrelse, inkl. 
överförmynderi, valnämnd 
och revision. 136 130 217 -230         253 

Diff % 1,3% 1,3% 2,1% -2,1%          0,2% 

Barn- och 
Utbildningsnämnd 161 761 18 905        

 
1 845 

Diff % 0,6% 3,0% 0,1% 3,3%          0,7% 

Socialnämnd 941 176 1 385 1 026        

 
3 528 

Diff % 3,0% 0,6% 5,2% 3,6%          1,1% 

Miljö- och byggnadsnämnd 12 15 29 16        

 
72 

Diff % 63% 88% 138% 70%          30,4% 

Total diff per månad tkr 1 250 1 082 1 649 1 717          5 698 

Total diff per månad % 1,82% 0,82% 0,84% 0,66%          2,18% 
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OBS! Olika skalor i diagrammen 

 

 

 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Budget 2019 12 016 11 874 11 874 11 874 11 874 11 874 11 874 11 874 11 874 11 874 11 874 11 874

Personalkostnader 2019 10 920 10 275 10 366 10 670

Personalkostnader 2018 10 784 10 145 10 149 10 900 10 654 9 933 6 755 9 078 11 631 10 342 10 413 9 961

Personalkostnader 2017 9 219 9 083 9 079 9 155 9 482 9 997 10 619 9 987 9 809 9 402 9 570 10 721

Personalkostnader 2016 7 184 9 116 9 002 9 266 9 061 9 149 9 978 9 839 9 239 9 081 8 869 9 064

Personalkostnader 2015 6 549 6 958 6 417 6 797 6 686 6 475 6 881 7 006 6 479 6 470 6 922 6 208
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Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Budget 2019 26 589 26 514 26 514 26 514 26 514 26 514 26 514 26 514 26 514 26 514 26 514 26 514

Personalkostnader 2019 32 054 27 752 28 165 29 487

Personalkostnader 2018 31 113 27 576 26 780 28 461 29 370 26 643 21 441 26 836 29 696 28 342 28 226 27 769

Personalkostnader 2017 26 805 26 644 25 584 25 529 27 573 27 003 29 724 31 224 28 775 26 725 26 182 24 841

Personalkostnader 2016 26 265 26 096 24 194 25 449 25 054 26 599 28 533 30 503 28 187 24 890 28 735 26 634

Personalkostnader 2015 23 933 23 440 21 829 23 218 23 712 25 031 26 124 29 177 25 946 23 541 24 137 27 881
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Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Budget 2019 21 488 21 440 21 440 21 440 21 440 21 440 21 440 21 440 21 440 21 440 21 440 21 440

Personalkostnader 2019 27 087 25 742 26 723 28 015

Personalkostnader 2018 26 926 24 981 26 705 27 110 26 925 21 982 5 590 17 049 23 264 29 692 26 733 26 293

Personalkostnader 2017 20 944 21 396 21 126 21 646 22 953 24 527 22 422 21 263 22 175 22 356 22 923 28 529

Personalkostnader 2016 19 045 18 933 19 237 18 922 20 473 22 539 19 810 19 101 19 619 21 616 20 507 21 375

Personalkostnader 2015 18 424 18 153 18 157 18 912 18 718 21 102 19 260 18 046 18 341 18 628 18 649 18 875
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Personalstatistik  

   

    År 2019 2018 2017 

Årsarbetare                 1 277                     1 252                  1 233     

Tillsvidareanställda                 1 353                     1 339                  1 335     

Tillsvidareanställda heltid                 1 005                        975                     883     

Vikarier                      51                          48                       59     

AVA                      99                        116                     100     

Obehöriga lärare                      60                          57                       71     

Timanställda                    110                        103                     133     

 

 

   

    År 2019 2018 2017 

Medelålder 45,5 45,9 45,3 

Andel Kvinnor 82,66% 82,57% 83,31% 

Kvinnors lön i förhållande till män 95,12% 96,35% 96,16% 

Kvinnors lön i förhållande till män 

riket     96,90% 

 

 

   

    År 2019 2018 2017 

Medellön total               29 048                   28 697                27 918     

Medellön -19år               22 000                   21 357                19 900     

Medellön 20-29år               23 793                   23 872                23 578     

Medellön 30-39år               27 720                   27 024                26 992     

Medellön 40-49år               30 388                   29 854                29 156     

Medellön 50-59år               30 024                   29 729                28 859     

Medellön 60år -               31 182                   30 539                29 465     

 

 

Rehab och friskvård 
   

    År 2019 2018 2017 

Pågående ärenden 272 465 435 

Avslutade ärenden 141 336 294 

Andel åter i arbete 90,07% 88,10% 89,46% 

 

 

   

    År 2019 2018 2017 

Friskvårdsbidrag 19,91% 36,74% 28,72% 

Kvinnor 22,04% 39,63% 31,79% 

Män 10,16% 24,00% 13,31% 
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Sjukfrånvaro 
  

   Januari - April  2019 2018 

Total sjukfrånvaro 7,80% 8,20% 

Sjukfrånvaro kvinnor 8,60% 8,90% 

Sjukfrånvaro män 3,90% 5,10% 

Karensdagar 1,20% 1,20% 

Korttidsfrånvaro <14dagar 2,90% 3,30% 

15dagar < 90dagar 1,50% 1,40% 

91dagar < långtidssjukskriven 2,20% 2,30% 

Långtidssjukfrånvaro för kvinnor 2,70% 2,80% 

Långtidssjukfrånvaro för män 0,20% 0,30% 

Sjukfrånvarotid 29år eller yngre 7,80% 9,00% 

Sjukfrånvarotid 30-49år 7,30% 7,40% 

Sjukfrånvarotid 50år eller äldre 8,10% 8,70% 

 

 

Utbetald sjuklön 
    

     Januari - April 2019 2-14 dagar 15-90 dagar Övrig sjuklön Totalt 

Hela kommunen        3 511 631 kr            224 361 kr         248 160 kr      3 984 152 kr  

Barn- och utbildning        1 199 698 kr                3 708 kr         180 099 kr      1 383 505 kr  

Kommunstyrelsen             83 698 kr              71 539 kr           39 988 kr         195 226 kr  

Socialförvaltningen        1 715 765 kr              79 113 kr           28 073 kr      1 822 950 kr  

          

Januari - April 2018 2-14 dagar 15-90 dagar Övrig sjuklön Totalt 

Hela kommunen        3 965 327 kr            198 141 kr         251 131 kr      4 414 599 kr  

Barn- och utbildning        1 430 820 kr              40 681 kr         122 368 kr      1 593 869 kr  

Kommunstyrelsen           580 232 kr              44 346 kr             1 655 kr         626 233 kr  

Socialförvaltningen        1 954 576 kr            113 113 kr           64 669 kr      2 132 358 kr  

 

 

Mertid/Övertid 
    

     Januari - April  2019 2018 2017 2016 

Arbtid enl avtal          1 006 218              1 003 802              971 415              925 479     

Övertid                 3 942                     4 450                  4 266                  4 018     

%Övertid 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 

Mertid 4044 5564 6280 4423 

%Mertid 0,4% 0,6% 0,6% 0,5% 
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Sammanfattning 
 

Budgetuppföljning per 2019-04-30 har genomförts för kommunens samtliga avdelningar och förvaltningar. I 

samband med detta har också en prognos för helåret 2019 gjorts. 

Helårsprognosen pekar mot ett resultat på ca -10,6 mnkr, dvs. en total budgetavvikelse på ca -29,8 mnkr. De 

största avvikelserna återfinns i prognoserna för Socialnämnden -20 MSEK och Barn- och Utbildningsnämnden -

13 mnkr (se specifikationer vidare i detta dokument). 

Nettokostnaderna i förhållande till skatter och generella statsbidrag är ett mått som visar hur kommunens resultat 

utvecklar sig. Prognosen för 2019 visar att kommunens nettokostnader är högre än skatter och generella 

statsbidrag. Vid en avmattning av konjunkturen påverkas skatteintäkterna negativt. SKL:s prognos avseende 

konjunkturen i Sverige är att en vändpunkt för högkonjunkturen förväntas under 2019 (publicerad 2019-05-13). 

Räntekostnaderna är fortsatt låga för kommunen tack vara låga upplåningskostnader. Dock har riksbanken 

påbörjat höjning av styrräntan och ytterligare steg i denna höjning förväntas runt kommande årsskifte (publicerat 

2019-04-25). Detta innebär att upplåningskostnaderna kommer fortsätta att vara låga hela 2019. 

Investeringsbudget för år 2019 är 80 000 tkr. Fram till och med april har kommunen investerat för 8 514 tkr och 

prognos för helår är 79 560 tkr.  

Inför budget 2019 avsattes 4 659 tkr för oförutsedda medel och under året har följande beslut fattats där 

finansiering har skett genom dessa. 

 

Budget 2019 -4 659 

 

 
 

TA utökning antal ledamöter till SN och BOU 96 KF § 181, 2019-01-22 

TA Demokratiberedning 168 KF § 181, 2019-01-22 

TA utökad budget Partistöd-19  15 KF § 7, 2019-01-28 

TA Campus Småland 2030 568 KS § 84, Dnr 2018/000371 519 

Extratjänst SN, arbetsmarknadsenheten 260 KS § 83, Dnr 2018/000592 00 

Utredning Turistbyrån, utvecklings avdelningen  150 KS § 148, Dnr 2019/000077 101 

Hinderpark Ryttargården  25 KS § 162, Dnr 2019/000365 821 

   

Ännu ej utfördelade   

Bidrag till Gullringens ekonomiska förening 1 540  KS § 319 2018-1218 

   

Summa 2 822  

   Kvar av oförutsedda medel -1 836 
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Resultatbudget Perioden   Helår       

Tkr 

Utfall 2019 

Jan-apr 

Utfall 2018 

Jan-apr 

Helårs-

budget 

2019 

Bedömd 

Prognos 

helår 

Avvikelse mot 

budget 

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 2018 

Verksamhetens intäkter 109 544 117 778 249 793 299 424 49 632  358 415 

Verksamhetens kostnader -403 762 -400 455 -1 171 220 -1 257 067 -85 847  -1 246 624 

Varav personalkostnader -267 405 -261 710 -718 524 -784 321 -65 797  -795 648 

Avskrivningar -10 558 -10 544 -31 303 -31 303 0  -31 094 

Summa nettokostnader -304 776 -293 222 -952 730 -988 946 -36 216  -919 303 

              

Skatter och generella statsbidrag 323 054 311 289 959 918 965 559 5 641  933 424 

Finansiella intäkter 9 185 5 261 25 600 25 600 0  27 400 

Finansiella kostnader -3 051 -2 767 -13 600 -12 800 800  -14 031 

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0  0 

Summa finansiering 329 188 313 783 971 918 978 359 6 441  946 793 

              

Summa resultat 24 412 20 561 19 188 -10 587 -29 775  27 490 

Resultatredovisning 
 

Årets resultat prognostiseras till -10 587 tkr. Resultatet för 2019 är budgeterat till 19 188 tkr, vilket innebär en 

budgetavvikelse på 29 775 tkr.   

Prognosen innehåller underskott som är främst koncentrerad hos Barn- och Utbildningsnämnden och 

Socialnämnden.  

Barn- och Utbildningsnämnden redovisar en budgetavvikelse på -13,1 mnkr. De större negativa avvikelserna 

hittas i Grundskoleverksamheten – 7,1 mnkr, orsakat av fler elever och många elever med behov av stöd. Vidare 

prognostiseras en större budgetavvikelse inom Gymnasieverksamheten uppgående till -3,7 mnkr, orsakat av 

högre interkommunal ersättning än budgeterat.  

 

Socialnämnden prognostiserar totalt en budgetavvikelse på -20,4 mnkr. De större negativa avvikelserna härleds 

till Individ- och Familjeomsorg, - 3,4 mnkr orsakat av bla av anlitande av bemanningsföretag och placering av 

barn och unga. Vidare prognostiseras underskott jämfört med budget inom Äldreomsorgsverksamheten, -4,3 

mnkr kopplat till extraordinärt behov för en person samt statsbidrag som har upphört. Även inom 

Funktionshinderverksamheten prognostiseras en budgetavvikelse, -10,6 mnkr beroende på flera ej budgeterade 

assistansärenden från fg år och ytterligare ärende för 2019. Utöver dessa assistansärenden så har även utökning 

av timmar genomförts.  

 

Kommunstyrelseförvaltningen prognostiserar en budgetavvikelse på -3,5 mnkr. Huvuddelen av denna avvikelse 

hänför sig till Samhällsbyggnadsavdelningen, -2,4 mnkr, vilket är kopplat till högre elpriser och 

personalkostnader inom Räddningstjänsten.  

 

För utförligare information, se bilagorna med nämndernas driftredovisningar.  
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Verksamhetens nettokostnader samt skatteintäkter och generella statsbidrag 
  

 

 

Bilden visar hur Vimmerby kommuns nettokostnader har utvecklats i förhållande till skatteintäkter och generella 

statsbidrag, exklusive finansnetto. För att Vimmerby kommun ska klara av sina välfärdsuppdrag framöver, samt 

egenfinansiera investeringarna, krävs det att nettokostnaderna fortsättningsvis understiger skatteintäkterna och de 

generella statsbidragen.  

Prognosen för helåret 2019 visar att skatteintäkter och generella statsbidrag är 23,3 mnkr lägre än kommunens 

nettokostnader. 

 

 

  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Progn

os
2019

Verksamhetens nettokostnader 712,3 705,5 749,7 796,4 785,9 834,5 911,5 920,0 988,9

Skatteintäkter och generella
statsbidrag

735,3 741,6 755,4 767,8 792,9 839,8 900,5 933,4 965,6
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Verksamhetens nettokostnader samt skatteintäkter 
och generella statsbidrag 
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Nämndernas driftredovisning 
 

 
Perioden Helår 

Tkr 

Utfall 2019 

jan-apr 

Utfall 2018 

jan-apr 

Helårs-

budget 2019 

Bedömd 

Prognos 

utfall helår 

Avvikelse 

mot budget 

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 2018 

Intäkter kommunstyrelsen 48 909 48 565 127 700 134 108 6 408  151 027 

Kostnader kommunstyrelsen -107 894 -106 849 -345 020 -354 938 -9 918  -346 059 

Netto kommunstyrelsen -58 985 -58 285 -217 320 -220 830  -3 510  -195 033 

Intäkter Socialnämnden 23 917 33 525 52 013 67 732 15 719  102 609 

Kostnader Socialnämnden -154 127 -153 271 -417 599 -453 683 -36 084  -460 073 

Netto Socialnämnden -130 210 -119 746 -365 586 -385 951  -20 365  -357 464 

Intäkter barn och utbildningsnämnden 19 871 19 191 31 560 59 660 28 100  61 226 

Kostnader barn och utbildningsnämnden -145 399 -141 669 -374 424 -415 624 -41 200  -413 226 

Netto Barn- och utbildningsnämnden -125 528 -122 478 -342 863 -355 965  -13 102  -352 000 

Intäkter Miljö och byggnadsnämnden 0 0 0 0 0  0 

Kostnader Miljö och byggnadsnämnden 57 -2 367 -7 963 -7 803 160  -7 321 

Netto Miljö och byggnadsnämnden 57 -2 367 -7 963 -7 803  160  -7 321 

Intäkter revision 0 0 0 0 0  0 

Kostnader revision -113 -72 -885 -885 0  -803 

Netto revision -113 -72 -885 -885  0  -803 

Intäkter överförmyndare 1 005 1 074 2 963 2 312 -651  2 746 

Kostnader överförmyndare -1 503 -1 670 -5 035 -3 784 1 251  -4 832 

Netto överförmyndare -498 -596 -2 072 -1 472  600  -2 086 

Intäkter valnämnden 381 0 325 381 56  322 

Kostnader valnämnden -137 -74 -1 008 -1 064 -56  -969 

Netto valnämnden 244 -74 -683 -683 0  -647 

Summa intäkter nämnder 94 083 102 355 214 561 264 192 49 632  317 930 

Summa kostnader nämnder -409 116 -405 972 -1 151 934 -1 237 781 -85 847  -1 233 284 

Nettokostnader nämnder -315 033 -303 618 -937 373 -973 589 -36 216  -915 354 

Intäkter finansförvaltningen 347 700 331 973 1 020 750 1 026 391 5 641 1 001 309 

Kostnader finansförvaltningen -8 255 -7 794 -64 189 -63 389 800 -58 465 

Netto finansförvaltningen 339 445 324 179 956 561 963 002 6 441  942 844 

              

Summa totala intäkter 441 783 434 328 1 235 311 1 290 583 55 273 1 319 239 

Summa totala kostnader -417 371 -413 766 -1 216 123 -1 301 170 -85 047 -1 291 749 

Summa totalt 24 412 20 561 19 188 -10 587 -29 775  27 490 
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Investeringsredovisning 

Förvaltning                                                

tkr Projekt 

Utfall 2019 

jan-apr 

Prognos 

för året 

Budget 

2019 

Igångsättnings 

beslut 

61406 Bil m kyla till kostverksamhet   600 600 600 

62004 Driftoptimering 156 1 000 1 000 1 000 

62006 Passersystem stadshuset 198 1 000 2 000 2 000 

62007 Anslutningsavgifter Fiber   500 500 500 

62203 Ombyggnad Stadshuset 150 1 000 1 000 1 000 

62220 Kundcentrum 119 1 300 1 300 1 300 

62318 Exploatering Nossen 173 6 000 6 000 6 000 

62336 Vackra Vimmerby 21 250 250 250 

62358 Exploatering Nybble   1 000 2 000 2 000 

62501 Verksamhetsanpassade lokaler 134 1 500 1 500 1 500 

62502 A-L skolan upprustn. teknik yt 150 2 500 2 500 2 500 

62511 Vimarskolan upprustn teknik yt 286 3 500 3 500 3 500 

62524 Gymn A-hus,plåttak, fönster mm 661 8 500 9 000 9 000 

62546 Utbyggnad Vidala 234 1 000 1 000 1 000 

62547 Ishallen, ombyggnad 2 637 16 500 11 500 11 500 

62548 Utbyggnad Södra Vi förskola 105 500 500 500 

62549 Ombyggnad av brandstation 2 536 6 000 6 000 6 000 

62555 Ny förskola Vimmerby 2 3 500 5 000 5 000 

62563 Vimarskolan paviljong   100 100 100 

62564 Brännebro skola ers självvdrag   2 700 2 700 2 700 

62567 Laddstation elbilar Granen 139 139     

62568 Utbyggnad Fritids, Vimarskolan   500 500 500 

62569 Frödinge kök   0 500 500 

62570 Ny skola   1 000 1 000 1 000 

62582 Storebro skola A-hus, C-hus 1 2 500 2 500 2 500 

62583 Kyla till kommunens fastighete   500 1 000 1 000 

62584 Digitalisering av skolan 67 1 300 1 300 1 300 

62590 Senioren   2 500     

63211 Inventarier, väghållning (del av Allm arb) 120 120   120 

63212 Allmänna arbeten   1 255 1 500 1 255 

63213 Asfalteringsprogram 14 3 000 3 000 3 000 

63229 Inventering avfallsdeponier   0 200 200 

63231 Trafiksäkerhetsåtgärder 341 300 300 300 

63233 GC-väg Gullringen 4 700 900 900 

63234 Ombyggnation bussfickor 8 0 500 500 

63241 Tillgänglighetsanpassning 9 400 400 400 

63278 Portal Åbrovägen (del av Allm arb) 81 125   125 

63279 Dagvattenåtgärd Gullringen 1 0 250 250 

63281 Byte av gatljusarmaturer 1 0 200 200 

63283 Krönsmon Gatunät 4 2 000 2 000 2 000 

63284 Krönsmon infart från RV 2 500 500 500 

  Väg o markförberedande, ny förskola   0 1 000   

63602 Resecentrum 127 121     

64220 Ryttargården omklädningsrum 35 500 500 500 

68822 Tankbil, räddningstjänsten   2 700 2 700 2 700 

  Inventarier och system (kontaktcenter)     650   

  Biblioteket     200   

            

Kommunstyrelsen   8 514 79 110 79 550 77 700 

67601 Verksamhetsförändr inventarier   200 200 200 

67702 Inköp sängar nya särsk. boende   250 250 250 

Socialnämnden   0 450 450 450 

Totalt   8 514 79 560 80 000 78 150 
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Kommentarer till Investeringsredovisning 

 

Under året har investeringar genomförts för 8 514 tkr. Prognosen för årets investeringar uppgår till 79 560 tkr 

och budgeten för 2019 är 80 000 tkr. I prognosen för helåret är det tillagt en slutbetalning avseende Senioren på 

2,5 mnkr, vilken ej är budgeterad. Under året kommer det att göras en genomgång för att se om utgifterna är att 

klassificeras som investering eller drift.  
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Bilagor 

Central förvaltnings driftredovisning 
 

    
Perioden Helår 

    

Verksamhet/tkr 

Intäkt  

Kostnad  

Netto 

Utfall 2019 

jan-apr 

Utfall 2018 

jan-apr 

Helårs-

budget 2019 

Bedömd 

Prognos 

helår 

Avvikelse mot 

budget 

överskott + 

underskott - 

Utfall helår 

2018 

1) 00 Kommunfullmäktige 0011 Intäkt 0 0 0 0 0  0 

  

 

  Kostnad -365 -194 -1 025 -1 025 0  -582 

  

 

  Varav personal -272 -164 -645 -760 -115  -439 

      Netto -365 -194 -1 025 -1 025 0  -582 

2) 00 Kommunstyrelsen 0031 Intäkt 0 0 0 0 0  40 

  

 

Kommunledning Kostnad -1 436 -1 219 -4 280 -4 480 -200  -3 784 

  

 

  Varav personal -1 136 -971 -3 059 -3 379 -320  -2 913 

      Netto -1 436 -1 219 -4 280 -4 480 -200  -3 744 

3) 00 Övrig  Intäkt -1 689 0 -2 -2  722 

  

 

verksamhet 

kommunstyrelse Kostnad -1 548 -1 871 -3 734 -4 162 -428  -5 428 

  

  

Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto -1 549 -1 182 -3 734 -4 164 -430  -4 706 

4) 02 Kommun- Intäkt 17 0 778 831 53  769 

  

 

ledning inkl jurist Kostnad -1 132 -1 181 -4 367 -4 420 -53  -4 559 

  

 

  Varav personal -968 -869 -2 701 -2 701 0  -2 512 

      Netto -1 115 -1 181 -3 589 -3 589 0  -3 790 

5) 03 Administrativ- Intäkt 1 935 184 1 330 3 300 1 970  2 081 

  

 

avdelning Kostnad -7 376 -5 475 -20 682 -23 382 -2 700  -18 569 

  

 

  Varav personal -3 979 -3 437 -11 382 -11 817 -435  -10 426 

      Netto -5 441 -5 291 -19 352 -20 082 -730  -16 488 

6) 04 Ekonomi- Intäkt 17 9 435 435 0  466 

  

 

avdelning Kostnad -1 555 -1 810 -5 202 -5 202 0  -4 998 

  

 

  Varav personal -1 167 -1 443 -3 905 -3 505 400  -3 765 

      Netto -1 538 -1 801 -4 767 -4 767 0  -4 532 

7) 06 CLA, 0691 Intäkt 0 0 0 0 0  0 

  

 

centralt löneanslag Kostnad 0 0 -20 406 -20 406 0  0 

  

 

  Varav personal 0 0 -20 406 -20 406 0  0 

      Netto 0 0 -20 406 -20 406 0  0 

8) 06 HR-avdelning Intäkt 48 0 150 450 300  621 

  

 

  Kostnad -3 976 -3 435 -12 802 -12 652 150  -11 152 

  

 

  Varav personal -2 736 -2 123 -8 460 -8 372 88  -6 562 

      Netto -3 928 -3 435 -12 652 -12 202 450  -10 531 

9) 08 IT-service Intäkt 0 0 0 0 0  0 

  

 

  Kostnad -2 744 -1 644 -8 589 -9 289 -700  -8 262 

  

 

  Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto -2 744 -1 644 -8 589 -9 289 -700  -8 262 

10) 09 Övrig gemensam Intäkt 0 0 0 0 0  0 

  

 

verksamhet, Kostnad -664 -696 -2 287 -2 287 0  -2 216 

  

  

  0 0 0 0 0  0 

      Netto -664 -696 -2 287 -2 287 0  -2 216 

11) 40 Bilpool Intäkt 204 51 340 447 107  370 

  

  

Kostnad -146 -82 -700 -347 353  -317 

  

 

  Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto 58 -31 -360 100 460  53 

    TOTALT Intäkt 2 220 933 3 033 5 461 2 428 5 069 

  

 

  Kostnad -20 942 -17 607 -84 074 -87 652 -3 578 -59 867 

      Varav personal -10 258 -9 007 -50 558 -50 940 -382 -26 617 

      Netto -18 722 -16 674 -81 041 -82 191 -1 150  -54 798 
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Kommentar till helårsprognos etc. 

 

1) Kommunfullmäktige 

Prognos enligt budget. Kostnaden för utbildning för politiker bör inte bli högre än 135 tkr. 

 

2) Kommunstyrelse 

Verksamheten visar en prognos på -200 tkr mot budget. Underskottet beror på underbudgetering av arvoden. Beräknad 

återhållsamhet med externa köpta tjänster. 

 

3) Övrigt KS inkl. kostnad Vimmerby Fiber 

Verksamheten visar en prognos på -430tkr mot budget. Underskottet beror på ej finansierade tillkommande kostnader 

Vimmerby Fiber: hyrda datacom förbildelse CU, bredbandsförbindelser Telia och redudans. 

 

4) Kommunledning inkl. jurist 

Prognos enligt budget. Personalkostnaderna beräknas bli högre än budget. 

 

5) Administrativ avdelning 

Verksamheten visar en prognos på -730 tkr mot budget. Underskottet beror på ökade kostnader för köpta 

konsulttjänster samt underbudgetering av arkivtjänster.  

Ökade intäkter och kostnader beror på projekten: Litteratur Nod. Läsfrämjande och Mukono. 

Ändrad prognos från föregående månad beror på ökade kostnader för inhyrd konsult. 

 

6) Ekonomiavdelningen 

Prognos enligt budget. Ändring av prognos från föregående månad beror på att avdelningen kommer ta in en konsult 

som extra resurs. Minskade kostnader för personal pga. vakant tjänst som kommer att bli tillsatt vid slutet av maj samt 

lägre löner än budgeterat. 

 

7) CLA, centralt löneanslag 

Prognos enligt budget. 

 

8) HR-avdelning 

Verksamheten visar en prognos på 450 tkr mot budget. Överskottet beror på minskade kostnader för personal HR-

avdelningen pga. vakant tjänst samt minskade kostnader för administrativa tjänster. 

 

9) IT-service 

Verksamheten visar en prognos på -700 tkr mot budget. Underskottet beror på ökade kostnader för användarkonton. 

 

10) Övriga gemensam verksamhet (medlemsavgifter och försäkringar) 

Prognos enligt budget. 

 

11) Bilpool 

Verksamheten visar en prognos på 450 tkr mot budget. Överskottet beror dels på ökade intäkter från försäljning av 

bilar och dels på försening av införande av elektronisk körjournal. 

Prognosen för Central förvaltning beräknas bli -1 150 tkr mot budget. Underskottet beror till stor del på ökande kostnader 

för användarkonton, underbudgetering av arvoden samt ökande kostnader för konsulter. 
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Samhällsbyggnadsavdelningens driftredovisning 
 

    
Perioden Helår 

    

Verksamhet/tkr 

Intäkt 

Kostnad 

Netto 

Utfall 2019 

jan-apr 

Utfall 2018 

jan-apr 

Helårs-

budget 2019 

Bedömd 

Prognos 

helår 

Avvikelse mot 

budget 

överskott+ 

underskott - 

Utfall helår 

2018 

1) 05 Teknisk Intäkt 58 63 0 0 0  18 

    administration Kostnad -852 -1 007 -2 469 -2 469 0  -2 483 

      Varav personal -784 -955 -2 260 -2 260 0  -2 270 

      Netto -794 -944 -2 469 -2 469 0  -2 465 

2) 12 Industriavtal Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad -2 053 -1 975 -5 800 -6 160 -360  -5 499 

      Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto -2 053 -1 975 -5 800 -6 160 -360  -5 499 

3) 14 Kostenheten Intäkt 2 929 2 881 11 041 10 731 -310  11 077 

      Kostnad -16 058 -15 745 -45 130 -45 670 -540  -45 132 

      Varav personal -9 170 -9 072 -25 918 -25 918 0  -25 234 

      Netto -13 128 -12 864 -34 089 -34 939 -850  -34 056 

4) 15 Lokalvårdsenheten Intäkt 6 586 6 335 19 652 19 652 0  19 632 

      Kostnad -6 872 -6 635 -19 652 -19 652 0  -19 353 

      Varav personal -6 413 -6 247 -17 899 -17 899 0  -18 055 

      Netto -286 -300 0 0 0  279 

5) 21 Grustag Intäkt 36 0 1 000 1 000 0  247 

      Kostnad -18 -10 -700 -700 0  -379 

      Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto 17 -10 300 300 0  -132 

6) 24 Skogsdrift Intäkt -36 0 2 955 3 455 500  926 

      Kostnad -7 -4 -1 950 -1 950 0  -625 

      Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto -43 -4 1 005 1 505 500  301 

7) 28 Bostadsanpassning Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad -275 -407 -2 152 -2 002 150  -1 799 

      Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto -275 -407 -2 152 -2 002 150  -1 799 

8) 32 Gatukontoret Intäkt 4 686 5 031 2 574 3 574 1 000  16 955 

      Kostnad -15 263 -15 668 -31 911 -33 511 -1 600  -46 064 

      Varav personal -4 550 -4 930 -12 894 -12 894 0  -12 783 

      Netto -10 577 -10 637 -29 337 -29 937 -600  -29 109 

9) 36 Infrastruktur, trafik Intäkt 0 0 0 0 0  944 

      Kostnad -2 993 -3 637 -12 252 -12 252 0  -12 368 

      Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto -2 993 -3 637 -12 252 -12 252 0  -11 424 

10) 37 Mark o exploatering    Intäkt 2 635 4 389 341 3 441 3 100  7 854 

      Kostnad -1 133 -3 351 -936 -2 336 -1 400  -10 121 

      Varav personal -9 -23 0 -30 -30  -89 

      Netto 1 501 1 037 -595 1 105 1 700  -2 267 

11) 88 Räddningstjänsten Intäkt 865 842 1 737 1 737 0  2 393 

      Kostnad -7 347 -6 646 -19 830 -21 530 -1 700  -22 541 

      Varav personal -4 621 -4 831 -14 200 -14 440 -240  -16 133 

      Netto -6 481 -5 804 -18 093 -19 793 -1 700  -20 148 

12)   Fastighetskontoret Intäkt 27 616 27 317 83 613 83 173 -440  82 548 

      Kostnad -27 093 -27 404 -89 134 -89 894 -760  -88 646 

      Varav personal -806 -1 150 -2 981 -2 601 380  -2 772 

      Netto 523 -87 -5 521 -6 721 -1 200  -6 098 

13)   TOTALT Intäkt 45 375 46 858 122 913 126 763 3 850  142 594 

  
 

  Kostnad -79 964 -82 489 -231 915 -238 125 -6 210  -255 011 

      Varav personal -26 353 -27 208 -76 152 -76 042 110  -77 336 

      Netto -34 589 -35 632 -109 002 -111 362 -2 360  -112 418 
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Kommentar till helårsprognos etc. 

 

1) Teknisk administration: prognosen följer budget. 

 

2) Industriavtal: prognosen är ett underskott på 360 tkr mot budget. 

 

3) Kostenheten: prognosen är ett underskott på 850 tkr. Underskottet beror främst på livsmedelskostnader över 

budget. Antalet portioner av sådana slag som gör att intäkter minska eller ligger lägre än budget, samtidigt som 

antalet portioner totalt sett ökar. 

 

4) Lokalvårdsenheten: prognosen följer budget. 

 

5) Grustag: prognosen följer budget. 

 

6) Skogsdrift: prognosen är ett överskott på 500 tkr mot budget. Prognosen har förbättras med 500 tkr efter beslut om 

ökat uttag. Certifiering pågår. Kostnader för bekämpning granbarkborrar. 

 

7) Bostadsanpassning: prognosen är ett överskott på 150 tkr mot budget. Prognosen har förbättrats med 150 tkr.  

 

8) Gatukontoret: prognosen är ett underskott mot budget på 600 tkr. Prognosen har försämrats med 100 tkr, främst 

pga. försämrad prognos av gatubelysningen pga. höjt elpris. Kostnaderna för gatubelysningen prognostiseras bli 

740 tkr över budget. Även kostnader för reparation och underhåll av maskiner är budget. Intäkter över budget 

främst pga. försäljning av maskiner i samband med utbyte av maskinpark. 

 

9) Infrastruktur, trafik: prognosen följer budget. 

 

10) Mark och exploatering: prognosen är ett överskott mot budget på 1,7 mnkr. Prognosen är oförändrad. Reavinster 

från försäljning av fastigheter. Kostnader utöver budget pga. många uppdrag samt att det tillkommit beslut om 

planprogram södra industriområdet 370 tkr. Till försålda objekt hör Ulveberg, tomt i Kohagen samt mark till ALV 

och Brännebo Kraft. Endast redan försålda objekt inkluderas i prognosen. 

 

11) Räddningstjänsten: prognosen är ett underskott mot budget på 1,7 mnkr. Prognosen har försämrats med 1,1 mnkr. 

Ytterligare nyrekryteringar av deltidsbrandmän har tillkommit. Nyrekrytering deltidsbrandmän samt 

kompetenshöjning befintlig personal prognostiseras uppgå till 1mnkr över budget. Vidare kostnader utöver budget 

för främst personal samt reparation och underhåll. Nytt avtal för deltidsbrandmän beräknas ge lönekostnader utöver 

budget motsvarande ca 500 tkr i år. Merkostnader för detta inkluderas ej i prognosen utan förutsätts täckas av 

centralt löneavslag. 

 

12) Fastighetskontoret: prognosen är ett underskott mot budget på 1,2 mnkr. Prognosen har försämrats med 1,2 mnkr. 

Gamla elavtalet har löpt ut och pga. kraftigt ökat elpris beräknas kostnaderna bli runt 1,6 mnkr högre än budgeterat. 

 

13) Samhällsbyggnadsavdelningen totalt: prognosen har försämrats från 250 tkr till 2,36 mnkr i underskott mot 

budget. 
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Utvecklingsavdelningens driftredovisning 
 

 
  

 
  Perioden   Helår       

    

Verksamhet/tkr 

Intäkt 

Kostnad  

Netto 

Utfall 2019 

jan-apr 

Utfall 2018 

jan-apr 

Helårs-

budget 2019 

Bedömd 

Prognos 

helår 

Avvikelse 

mot budget 

överskott + 

underskott - 

Utfall helår 

2018 

1) 12 Näringslivsenheten Intäkt 0 -169 0 0 0  228 

      Kostnad -1 355 -429 -4 788 -4 788 0  -4 775 

      Varav personal -1 075 -1 093 -2 911 -2 911 0  -3 344 

      Netto -1 355 -598 -4 788 -4 788 0  -4 547 

2) 40 Kultur- och 

fritidsadministration 

  

  

  

Intäkt 125 76 297 297 0  309 

    Kostnad -59 -1 162 -2 448 -2 448 0  -2 915 

    Varav personal -837 -990 -1 445 -1 445 0  -2 196 

  
  

Netto 66 -1 086 -2 151 -2 151 0  -2 606 

3) 42 Fritidsanläggningar Intäkt 106 147 737 737 0  613 

      Kostnad -1 964 -1 559 -5 811 -5 811 0  -5 430 

      Varav personal 0 0 0 0 0  -1 

      Netto -1 858 -1 412 -5 074 -5 074 0  -4 817 

4) 44 Övrig fritidsverksamhet Intäkt 523 108 90 90 0  939 

      Kostnad -1 665 -1 401 -5 356 -5 356 0  -5438 

      Varav personal -844 -635 -3 249 -3 249 0  -2616 

      Netto -1 142 -1 293 -5 266 -5 266 0  -4 499 

5) 45 Stöd fritidsverksamhet Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad -308 -309 -2 485 -2 485 0  -4 172 

      Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto -308 -309 -2 485 -2 485 0  -4 172 

6) 46 Kulturverksamhet Intäkt 0 36 0 0 0  37 

      Kostnad 0 -519 0 0 0  -521 

      Varav personal 0 -357 0 0 0  -357 

      Netto 0 -483 0 0 0  -484 

7) 48 Stöd kulturverksamhet Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad -796 -869 -1 142 -1 142 0  -1118 

      Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto -796 -869 -1 142 -1 142 0  -1 118 

8) 69 Kulturskola Intäkt 560 576 430 560 130  946 

      Kostnad -2 382 -2 037 -5 978 -6 108 -130  -6 005 

      Varav personal -1 276 -1 081 -3 059 -3 059 0  -2 984 

        -1 822 -1 461 -5 548 -5 548 0  -5 059 

9) 79 Stöd till föreningar Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad 1 702 1 687 -181 -181 0  -220 

      Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto 1 702 1 687 -181 -181 0  -220 

10) 89 Stöd till föreningar Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad -3 -2 -2 -2 0  -3 

      Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto -3 -2 -2 -2 0  -3 

11) 17 Varuhemsändnings-

verksamhet 

  

  

  

Intäkt 0 0 200 200 0  292 

   Kostnad -158 -153 -840 -840 0  -584 

   Varav personal 0 0 0 0 0  0 

  
  

Netto -158 -153 -640 -640 0  -292 

12)   TOTALT Intäkt 1 314 774 1 754 1 884 130 3 364 

      Kostnad -6 988 -6 753 -29 031 -29 161 -130 -31 181 

      Varav personal -4 032 -4 156 -10 664 -10 664 0 -11 498 

      Netto -5 674 -5 979 -27 277 -27 277 0 -27 817 
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Kommentar till helårsprognos etc. 

 

1) Näringslivsenheten: prognos enligt budget.  

 

2) Kultur-och Fritidsadministration: prognos enligt budget. 

 

3) Fritidsanläggningar: prognos enligt budget. 

 

4) Övrig fritidsverksamhet: prognos enligt budget. 

 

5) Stöd fritidsverksamhet: prognos enligt budget. 

 

6) Kulturverksamhet: Verksamheten har flyttats över till Centralförvaltning 

 

7) Stör Kulturverksamhet: prognos enligt budget. 

 

8) Kulturskola: prognos enligt budget. 

 

9) Stöd till föreningar: prognos enligt budget. 

 

10) Stöd till föreningar: prognos enligt budget. 

 

11) Varuhemsändningsverksamhet: prognos enligt budget. 
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Socialnämndens driftredovisning 

 
  

   
Perioden Helår 

  

  Verksamhet/tkr 

Intäkt 

Kostnad 

Netto 

Utfall 

2019 

jan-apr 

Utfall 2018 

jan-apr 

Helårs-

budget 2019 

Bedömd 

Prognos 

helår 

Avvikelse 

mot budget 

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 2018 

1) 75 Individ- och familjeomsorg Intäkt 16 697 22 487 20 716 34 985 14 269  62 680 

  

 

  Kostnad -34 550 -36 720 -85 959 -103 591 -17 632  -109 231 

  

 

  Varav personal -20 544 -19 327 -50 262 -61 122 -10 860  -55 622 

      Netto -17 853 -14 233 -65 243 -68 606 -3 363  -46 551 

2) 76 Förvaltningsövergripande Intäkt 499 655 0 1 450 1 450  2 899 

  

 

  Kostnad -9 291 -9 740 -20 228 -22 228 -2 000  -24 273 

  

 

  Varav personal -7 700 -8 304 -17 418 -18 868 -1 450  -18 543 

      Netto -8 792 -9 085 -20 228 -20 778 -550  -21 374 

3) 77-78 Äldreomsorg Intäkt 3 848 7 747 14 431 14 431 0  19 277 

  

 

  Kostnad -65 048 -63 117 -187 146 -191 423 -4 277  -190 374 

  

 

  Varav personal -55 630 -54 190 -159 734 -163 884 -4 150  -162 052 

      Netto -61 200 -55 370 -172 715 -176 992 -4 277  -171 097 

4) 79 Funktionshinder Intäkt 2 516 2 270 15 549 15 549 0  16 373 

  

 

  Kostnad -34 219 -32 549 -94 509 -105 089 -10 580  -103 541 

  

 

  Varav personal -25 175 -23 901 -68 654 -72 654 -4 000  -72 668 

      Netto -31 703 -30 279 -78 960 -89 540 -10 580  -87 168 

5) 80 Hälso- och sjukvård Intäkt 357 366 1 317 1 317 0  1 380 

  

 

  Kostnad -11 019 -11 145 -29 757 -31 352 -1 595  -32 654 

  

 

  Varav personal -8 409 -8 207 -22 177 -22 772 -595  -23 369 

      Netto -10 662 -10 779 -28 440 -30 035 -1 595  -31 274 

6) 

 
TOTALT Intäkt 23 917 33 525 52 013 67 732 15 719  102 609 

  

 

  Kostnad -154 127 -153 271 -417 599 -453 683 -36 084  -460 073 

      Varav personal -117 458 -113 929 -318 245 -339 300 -21 055  -332 254 

    Netto -130 210 -119 746 -365 586 -385 951 -20 365  -357 464 
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Kommentar till helårsprognos etc. 

 

1) Individ- och familjeomsorg: Intäktsökning mot budget är prognostiserade schablonintäkt gällande 

flyktingmottagande inom integrationsenheten. Schablonintäkterna är helt beroende av hur många flyktingar 

kommunen får ta emot. Orsaken till överskridandet på kostnadssidan är att bemanningsföretag har anlitats både 

inom verksamheten barn och familj och försörjningsstöd gällande socialsekreterare och 1:e socialsekreterare, vilket 

ger en kostnadsökning på ca 1,45 mnkr. Placering av vuxna missbrukare ser ut att överskrida budgeten med 685 tkr. 

Placering av barn och unga överskrifter budget med 6,8 mnkr. Växlat försörjningsstöd ser ut att gå med ett minus 

på 168 tkr och verksamheten försörjningsstöd ser ut att hålla budget. 

 

2) Förvaltningsövergripande verksamhet: Ser ut att gå med ett underskott på 550 tkr. Detta är kostnader för 

bemanningsföretag pga. rekryteringssvårigheter inom utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta. 

 

3) Äldreomsorg: Verksamheten äldreomsorg ser ut att gå med ett underskott på 4,3 mnkr. Orsaken är en person med 

behov av extraordinära insatser dygnet runt, 2,5 mnkr. Personalkostnader inom vård och omsorgsboende 1,65 

mnkr, dessa har finansierats av statsbidrag om upphört 2019. Samt köp av korttidsplats i Kinda Kommun, pga. 

platsbrist, 127 tkr. 

 

4) Funktionshinder: Funktionshinder prognostiseras efter fyra månader gå med ett underskott på 10,58 mnkr. 

Orsakerna till detta är assistansärenden som tillkom under förra året och där det saknas budget samt ett 

assistansärende som tillkommit nu 2019, samt utökning av timmar vilket ger ett underskott på 7,2 mnkr. Dessutom 

har nattbemanningen inrättats 2016 på tre gruppbostäder pga. brukarnas ökade omsorgsbehov, budget tillfördes till 

en gruppbostad 2019 vilket innebär att det saknas budget för två. Detta ger ett underskott på 1,26 mnkr. Externa 

placeringar ser ut att göra ett underskott mot budget på 2,12 mnkr. I dagsläget har sju personer beslut om LSS-

boende om ännu inte kunnat verkställas, utöver detta är sex ansökningar om LSS-boende under utredning. 

Lagstiftningen tar inte hänsyn till kommunens ekonomi utan det är personernas behov och situation som styr vilka 

beslut som fattas. 

 

5) Hälsa- och sjukvård: Orsaken till underskottet på verksamheten hälso- och sjukvård med 1,6 mnkr är ökade löner 

i samband med rekrytering av sjuksköterskor sedan flera år tillbaka samt ökade kostnader för sjukvårdsmaterial. 

 

6) Socialnämndens totala resultat visar efter fyra månader på ett underskott med 20,365 mnkr.  
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Barn- och Utbildningsnämndens redovisning 

 
  

   
Perioden Helår 

  

  Verksamhet/tkr 

Intäkt Kostnad 

Netto 

Utfall 2019 

jan-apr 

Utfall 2018 

jan-apr 

Helårs-

budget 2019 

Bedömd 

Prognos 

helår 

Avvikelse 

mot budget 

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 2018 

1) 60 Nämnd och kontor Intäkt 7 -215 0 0 0  -36 

      Kostnad -4 015 -2 797 -9 550 -10 050 -500  -8 828 

      Varav personal -3 206 -2 454 -8 201 -8 701 -500  -7 429 

      Netto -4 008 -3 012 -9 550 -10 050 -500  -8 864 

2) 62 Förskoleklass Intäkt -5 31 0 0 0  273 

      Kostnad -3 108 -3 418 -8 454 -8 654 -200  -9 333 

      Varav personal -3 057 -3 408 -8 055 -8 055 0  -9 138 

      Netto -3 113 -3 387 -8 454 -8 654 -200  -9 060 

3) 63 Särskola Intäkt 0 0 0 0 0  21 

      Kostnad -2 093 -2 346 -6 661 -6 661 0  -5 956 

      Varav personal -2 029 -2 299 -6 465 -6 465 0  -5 788 

      Netto -2 093 -2 346 -6 661 -6 661 0  -5 935 

4) 64 Grundskola Intäkt 6 214 2 816 913 21 073 20 160  16 944 

      Kostnad -61 273 -59 022 -141 460 -168 720 -27 260  -164 039 

      Varav personal -46 771 -45 985 -101 182 -138 090 -36 908  -119 590 

      Netto -55 059 -56 206 -140 547 -147 647 -7 100  -147 095 

5) 65 Gymnasiet Intäkt 6 378 6 461 12 620 16 820 4 200  18 152 

      Kostnad -26 107 -25 475 -74 470 -82 370 -7 900  -84 000 

      Varav personal -15 270 -14 680 -36 624 -40 624 -4 000  -40 327 

      Netto -19 729 -19 014 -61 850 -65 550 -3 700  -65 848 

6) 66 Vuxenutbildning Intäkt 789 2 287 4 158 3 458 -700  6 849 

      Kostnad -7 344 -7 965 -16 272 -17 472 -1 200  -20 988 

      Varav personal -5 725 -6 189 -11 401 -12 601 -1 200  -16 177 

      Netto -6 556 -5 678 -12 114 -14 014 -1 900  -14 139 

7) 67 Gymnasiesär Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad -52 0 -3 000 -3 400 -400  -2 626 

      Varav personal -48 0 0 -400 -400  -18 

      Netto -52 0 -3 000 -3 400 -400  -2 626 

8) 68 Campus Vimmerby Intäkt 82 1 266 42 142 100  401 

      Kostnad -1 249 -1 007 -4 232 -3 932 300  -3 557 

      Varav personal -825 -657 -2 505 -2 305 200  -2 091 

      Netto -1 167 259 -4 190 -3 791 400  -3 156 

9) 70 Pedagogisk omsorg Intäkt 47 43 0 80 80  120 

      Kostnad -204 -211 0 -480 -480  -578 

      Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto -157 -168 0 -400 -400  -458 

10) 71 Förskola Intäkt 4 455 4 523 9 800 12 660 2 860  13 392 

      Kostnad -33 452 -33 218 -93 855 -95 415 -1 560  -95 050 

      Varav personal -24 668 -24 446 -68 237 -69 237 -1 000  -68 525 

      Netto -28 997 -28 695 -84 055 -82 755 1 300  -81 659 

11) 72 Fritidshem Intäkt 1 905 1 979 4 027 5 427 1 400  5 110 

      Kostnad -6 502 -6 208 -16 470 -18 470 -2 000  -18 271 

      Varav personal -5 966 -5 606 -14 656 -16 156 -1 500  -16 168 

      Netto -4 597 -4 229 -12 443 -13 043 -600  -13 161 

12)   TOTALT Intäkt 19 871 19 191 31 560 59 660 28 100 61 226 

      Kostnad -145 399 -141 669 -374 424 -415 624 -41 200 -413 226 

      Varav personal -107 565 -105 724 -257 326 -302 634 -45 308 -285 251 

      Netto -125 528 -122 478 -342 863 -355 965 -13 100  -352 000 
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Kommentar till helårsprognos etc. 

 

1) Nämnd och förvaltning: får svårt att klara budgeten då kostnader för verksamhetssamordnare som slutat belastar 

budget t o m juli 2019. Dessutom dubbla förvaltningschefskostnader halva året. 

 

2) Förskoleklassverksamheten: kommer att överskrida budgeten, fler elevassistenter. 

 

3) Särskolan: klarar budgeten. 

 

4) Grundskolan: kan komma att överskrida budgeten med 7,1 mnkr. Fler elever ökar kostnader. Budgetmässigt svårt 

att omfördela medel när det finns för lite i alla verksamheter. Det finns många elever med behov av stöd som ökar 

kostnaderna men vi ser över verksamheten och försöker minska kostnader jämfört med 2018. 

 

5) Gymnasiet: ser ut att redovisa underskott vid årets slut med 3,7 mnkr. Interkommunal ersättning står för 4,5 mnkr. 

Prognosen är ganska säker när vi beräknar kostnader och intäkter för IKE. Vimmerby gymnasium håller budget. 

 

6) Vuxenutbildningen: klarar inte budget även om vi försöker anpassa kostnader till budget så växer både grundvux 

och sfi verksamheten. 

 

7) Gymnasiesärs: budget för interkommunala ersättningar håller inte när ledsagare i skolskjuts tillkommer. 

 

8) Campus Vimmerby: verksamhet ser ut att hålla nettobudgeten. 

 

9) Pedagogisk omsorg: finns i Lilla Sverigebyn, målen i fristående form. Det saknas budget med får täckas av 

förskolans budget. Det finns 8 barn placerade i april. 

 

10) Förskolan: klarar budget. När mer föräldraavgifter flyter in och när avgiftskontrollen för 2017 genomförts. 

 

11) Fritidshemmen: kan komma att redovisa ett underskott på 0,6 mnkr. Fler elever i verksamheten. Kyrkans fritids 

har 38 barn i april mor budgeterat 30. 

 

12) Ett totalt resultat på minus 13,1 mnkr kan komma att redovisas 2019. 

Statsbidrag för lärarlönelyft och förstelärarnas löner är inte budgeterade, för 2019 är det 6,0 mnkr. 

Kostnader för detta är inte heller budgeterade. 
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Valnämndens driftredovisning 
 

  

   
Perioden Helår 

  

  Verksamhet/tkr 

Intäkt                

Kostnad                

Netto 

Utfall 2019 

jan-apr 

Utfall 2018 

jan-apr 

Helårs-

budget 2019 

Bedömd 

Prognos 

helår 

Avvikelse 

mot budget 

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 2018 

1) 09 Valnämnden Intäkt 381 0 325 381 56  322 

      Kostnad -137 -74 -1 008 -1 064 -56  -969 

      Varav personal -104 -53 -812 -812 0  -797 

      Netto 244 -74 -683 -683 0  -647 

11)   TOTALT Intäkt 381 0 325 381 56  322 

      Kostnad -137 -74 -1 008 -1 064 -56  -969 

      Varav personal -104 -53 -812 -812 0  -797 

      Netto 244 -74 -683 -683 0  -647 

 

Kommentar till helårsprognos etc. 

 

1) Valnämnden: prognos enligt budget. 

 

 

  



 

18 

 

Revisorernas driftredovisning 

    
Perioden Helår 

  

  Verksamhet/tkr 

Intäkt 

Kostnad 

Netto 

Utfall 2019 

jan-apr 

Utfall 2018 

jan-apr 

Helårs-

budget 2019 

Bedömd 

Prognos 

helår 

Avvikelse mot 

budget 

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 2018 

1) 00 Revisorerna Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad -113 -72 -885 -885 0  -803 

      Varav personal -98 -72 -251 -291 -40  -231 

      Netto -113 -72 -885 -885 0  -803 

11)   TOTALT Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad -113 -72 -885 -885 0  -803 

      Varav personal -98 -72 -251 -291 -40  -231 

      Netto -113 -72 -885 -885 0  -803 

 

Kommentar till helårsprognos etc. 

 

1) Revisorerna: prognos enligt budget. 
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Miljö- och byggnadsnämndens driftredovisning 
 

    
Perioden Helår 

  

  Verksamhet/tkr 

Intäkt 

Kostnad 

Netto 

Utfall 2019 

jan-apr 

Utfall 2018 

jan-apr 

Helårs-

budget 2019 

Bedömd 

Prognos 

helår 

Avvikelse mot 

budget 

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 2018 

1) 81 

Miljö-o 

Byggn.nämnd Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad 57 -2 367 -7 963 -7 803 160  -7 321 

      Varav personal -153 -79 -318 -368 -50  -239 

      Netto 57 -2 367 -7 963 -7 803 160  -7 321 

11)   TOTALT Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad 57 -2 367 -7 963 -7 803 160  -7 321 

      Varav personal -153 -79 -318 -368 -50  -239 

      Netto 57 -2 367 -7 963 -7 803 160  -7 321 

 

 
Kommentar till helårsprognos etc. 

Beräknat resultat mot budget: nämnd -50 tkr och verksamheten +210 tkr om budgeten justeras med TA för strukturell 

lönejustering per 1/1 2019 samt TA löner per 1/4 2019. I uppföljningen beräknas fördelningen lika mellan Vimmerby och 

Hultsfred men vid årets slut fördelas det faktiska resultatet enligt en fördelningsnyckel som bygger på intäkter, antal ärenden 

samt befolkningsmängd i respektive kommun. 

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc. 

Utveckling och digitalisering av ärendeflöden samt nya e-tjänster. Bygglovsenheten flyttad till plan- och byggnadsnämnden 

(namnändrad till Utvecklingsavdelningen). Hög rörlighet inom administrationen. Nytt tillsynsområde: tobaksförsäljning. 

Avstämning av måluppfyllelse 

Invånare och brukar: Insikt – det finns inga resultat för service 2019.  

Verksamhet och medarbetare: utfall sjukfrånvaro jan – april 2,32%, ligger under målnivå. 

Utveckling: rankning aktuell hållbarhet – vi tappar placeringar, Hultsfred 143 och Vimmerby 118, vilket innebär att 

kommunerna inte klarar målnivån på gemensam snittplacering 90. 
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Överförmyndarverksamhetens driftredovisning 
 

    
Perioden Helår 

  

  Verksamhet/tkr 

Intäkt Kostnad 

Netto 

Utfall 2019 

jan-apr 

Utfall 2018 

jan-apr 

Helårs-

budget 2019 

Bedömd 

Prognos 

helår 

Avvikelse mot 

budget                 

överskott+ 

underskott - 

Utfall helår 

2018 

1) 09 Överförmyndar- Intäkt 1 005 1 074 2 963 2 312 -651  2 746 

    verksamhet Kostnad -1 503 -1 670 -5 035 -3 784 1 251  -4 832 

      Varav personal -1 384 -1 482 -4 198 -3 270 928  -4 266 

      Netto -498 -596 -2 072 -1 472 600 -2 086 

      Intäkt 1 005 1 074 2 963 2 312 -651  2 746 

      Kostnad -1 503 -1 670 -5 035 -3 784 1 251  -4 832 

      Varav personal -1 384 -1 482 -4 198 -3 270 928  -4 266 

      Netto -498 -596 -2 072 -1 472 600  -2 086 

 

Kommentar till helårsprognos etc. 

1) Överskottet beror på vakant tjänst samt förseningar i införande av e-tjänster och byte av verksamhetssystem. 
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Finansförvaltningens driftredovisning 
 

    
Perioden   Helår       

  

  Verksamhet/tkr 

Intäkt 

Kostnad 

Netto 

Utfall 2019 

jan-apr 

Utfall 2018 

jan-apr 

Helårs-

budget 2019 

Bedömd 

Prognos 

helår 

Avvikelse 

mot budget 

överskott+ 

underskott - 

Utfall helår 

2018 

1) 06 Ofördelad budget Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad 0 0 -3 376 -3 376 0  0 

      Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto 0 0 -3 376 -3 376 0  0 

2) 90 Pensioner Intäkt 15 461 15 423 35 232 35 232 0  40 485 

      Kostnad -8 753 -9 303 -57 400 -57 400 0  -57 197 

      Varav personal -8 715 -9 284 -57 400 -57 400 0  -57 159 

      Netto 6 708 6 120 -22 168 -22 168 0  -16 712 

3) 91 Kalkylerade kapitalkostnader Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad 14 107 14 820 41 490 41 490 0  43 857 

      Netto 14 107 14 820 41 490 41 490 0  43 857 

4) 96 Avskrivningar Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad -10 558 -10 544 -31 303 -31 303 0  -31 094 

      Netto -10 558 -10 544 -31 303 -31 303 0  -31 094 

    
Summa centrala 

nettokostnader   10 257 10 396 -15 357 -15 357 0  -3 949 

          5) 92 Kommunalskatt och generella Intäkt 323 054 311 289 959 918 965 559 5 641  933 424 

    Statsbidrag Kostnad 0 0 0 0 0  0 

      Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto 323 054 311 289 959 918 965 559 5 641  933 424 

6) 94 Finansiella intäkter Intäkt 9 185 5 261 25 600 25 600 0  27 400 

      Kostnad 0 0 0 0 0    

      Varav personal 0 0 0 0 0  0 

      Netto 9 185 5 261 25 600 25 600 0  27 400 

7) 95 Finansiella kostnader Intäkt 0 0 0 0 0  0 

      Kostnad -3 051 -2 767 -13 600 -12 800 800  -14 031 

      Netto -3 051 -2 767 -13 600 -12 800 800  -14 031 

8) 97 Extraordinära intäkter Intäkt 0 0 0 0 0    

      Kostnad 0 0 0 0 0    

      Netto 0 0 0 0 0  0 

    Summa finansiering   329 188 313 783 971 918 978 359 6 441  946 793 

    
      

          

    
Perioden   Helår       

 

  

 

Intäkt             

Kostnad             

netto 

Utfall 

2019jan-

apr 

Utfall 2018 

jan-apr 

Helårsbudget 

2019 

Bedömd 

Prognos 

helår 

Avvikelse 

mot budget 

överskott+ 

underskott - 

Utfall helår 

2018 

  
TOTALT 

  Intäkt 347 700 331 973 1 020 750 1 026 391 5 641 1 001 309 

      Kostnad -8 255 -7 794 -64 189 -63 389 800 -58 465 

      Varav personal -8 715 -9 284 -57 400 -57 400 0 -57 159 

      Netto 339 445 324 179 956 561 963 002 6 441 942 844 
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Kommentar till helårsprognos etc. 

 

1) Bedömning är att hela budgeten för oförutsedda medel kommer att nyttjas. 

 

2) Pensioner beräknas gå enligt budget. 

 

3) Kalkylerade kapitalkostnader beräknas gå enligt budget. 

 

4) Avskrivningar beräknas gå enligt budget. 

 

5) Kommunalskatt och generella statsbidrag beräknas uppgå till 5,6 mnkr högre än budget. 

 

6) Finansiella intäkter beräknas gå enligt budget. 

 

7) Finansiella kostnader beräknas generera ett överskott gentemot budget. 

 

8) Bedöms inte bli några extraordinära intäkter. 
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Personalkostnadsuppföljning 
 

Personalkostnader 2019                           

TKR Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt 

Kommunstyrelse, inkl. överförmynderi, 
valnämnd och revision 

10 920 10 275 10 366 10 670                 42 231 

Barn och Utbildningsnämnd 27 087 25 742 26 723 28 015                 107 567 

Socialnämnd 32 054 27 752 28 165 29 487                 117 458 

Miljö- och byggnadsnämnd 31 32 50 39                 152 

Totalt 2019 70 092 63 801 65 304 68 211                 267 408 

Ack 70 092 133 893 199 197 267 408                 
 

Ack diff tkr 1 250 2 332 3 981 5 698                 
 Ack diff % 1,82% 1,77% 2,04% 2,18%                 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Budget 2019 61 76961 53161 53161 53161 53161 53161 53161 53161 53161 53161 53161 531

Personalkostnader 2019 70 09263 80165 30468 211

Personalkostnader 2018 68 84262 71963 65566 49466 97458 57933 80552 97064 61068 38465 40864 045

Personalkostnader 2017 57 00357 15155 81456 36760 03761 56062 79162 49260 79058 52058 70364 121

Personalkostnader 2016 53 92254 34352 50353 61054 65758 36058 39259 49657 10955 64058 18557 100

Personalkostnader 2015 50 88650 48348 29350 83751 11154 64354 77956 28352 57850 38051 44154 331
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Personalkostnader 
2018                           

TKR Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt 

Kommunstyrelse, 
inkl. överförmynderi, 
valnämnd och 
revision 10 784 10 145 10 149 10 900 10 654 9 933 6 755 9 078 11 631 10 342 10 413 9 961 

120 
745 

Barn och 
Utbildningsnämnd 26 926 24 981 26 705 27 110 26 925 21 982 5 590 17 049 23 264 29 692 26 733 26 293 

283 
250 

Socialnämnd 31 113 27 576 26 780 28 461 29 370 26 643 21 441 26 836 29 696 28 342 28 226 27 769 
332 
253 

Miljö- och 
byggnadsnämnd 19 17 21 23 25 21 19 7 19 8 36 22 237 

Totalt 2018 68 842 62 719 63 655 66 494 66 974 58 579 33 805 52 970 64 610 68 384 65 408 64 045 
736 
485 

Ack 68 842 
131 
561 

195 
216 

261 
710 

328 
684 

387 
263 

421 
068 

474 
038 

538 
648 

607 
032 

672 
440 

736 
485   

Ack diff tkr 11 839 17 407 25 248 35 375 42 312 39 331 10 345 823 4 643 14 507 21 212 21 136 
 

Ack diff % 20,77% 15,25% 14,85% 15,63% 14,78% 11,30% 2,52% 0,17% 0,87% 2,45% 3,26% 2,95% 
  

 

 

Differens 2019-2018                           

TKR Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt 
Kommunstyrelse, inkl. 
överförmynderi, valnämnd 
och revision. 136 130 217 -230         253 

Diff % 1,3% 1,3% 2,1% -2,1%          0,2% 

Barn- och 
Utbildningsnämnd 161 761 18 905        

 
1 845 

Diff % 0,6% 3,0% 0,1% 3,3%          0,7% 

Socialnämnd 941 176 1 385 1 026        

 
3 528 

Diff % 3,0% 0,6% 5,2% 3,6%          1,1% 

Miljö- och byggnadsnämnd 12 15 29 16        

 
72 

Diff % 63% 88% 138% 70%          30,4% 

Total diff per månad tkr 1 250 1 082 1 649 1 717          5 698 

Total diff per månad % 1,82% 0,82% 0,84% 0,66%          2,18% 
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OBS! Olika skalor i diagrammen 

 

 

 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Budget 2019 12 016 11 874 11 874 11 874 11 874 11 874 11 874 11 874 11 874 11 874 11 874 11 874

Personalkostnader 2019 10 920 10 275 10 366 10 670

Personalkostnader 2018 10 784 10 145 10 149 10 900 10 654 9 933 6 755 9 078 11 631 10 342 10 413 9 961

Personalkostnader 2017 9 219 9 083 9 079 9 155 9 482 9 997 10 619 9 987 9 809 9 402 9 570 10 721

Personalkostnader 2016 7 184 9 116 9 002 9 266 9 061 9 149 9 978 9 839 9 239 9 081 8 869 9 064

Personalkostnader 2015 6 549 6 958 6 417 6 797 6 686 6 475 6 881 7 006 6 479 6 470 6 922 6 208

0
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Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Budget 2019 26 589 26 514 26 514 26 514 26 514 26 514 26 514 26 514 26 514 26 514 26 514 26 514

Personalkostnader 2019 32 054 27 752 28 165 29 487

Personalkostnader 2018 31 113 27 576 26 780 28 461 29 370 26 643 21 441 26 836 29 696 28 342 28 226 27 769

Personalkostnader 2017 26 805 26 644 25 584 25 529 27 573 27 003 29 724 31 224 28 775 26 725 26 182 24 841

Personalkostnader 2016 26 265 26 096 24 194 25 449 25 054 26 599 28 533 30 503 28 187 24 890 28 735 26 634

Personalkostnader 2015 23 933 23 440 21 829 23 218 23 712 25 031 26 124 29 177 25 946 23 541 24 137 27 881
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Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Budget 2019 21 488 21 440 21 440 21 440 21 440 21 440 21 440 21 440 21 440 21 440 21 440 21 440

Personalkostnader 2019 27 087 25 742 26 723 28 015

Personalkostnader 2018 26 926 24 981 26 705 27 110 26 925 21 982 5 590 17 049 23 264 29 692 26 733 26 293

Personalkostnader 2017 20 944 21 396 21 126 21 646 22 953 24 527 22 422 21 263 22 175 22 356 22 923 28 529

Personalkostnader 2016 19 045 18 933 19 237 18 922 20 473 22 539 19 810 19 101 19 619 21 616 20 507 21 375

Personalkostnader 2015 18 424 18 153 18 157 18 912 18 718 21 102 19 260 18 046 18 341 18 628 18 649 18 875
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Personalstatistik  

   

    År 2019 2018 2017 

Årsarbetare                 1 277                     1 252                  1 233     

Tillsvidareanställda                 1 353                     1 339                  1 335     

Tillsvidareanställda heltid                 1 005                        975                     883     

Vikarier                      51                          48                       59     

AVA                      99                        116                     100     

Obehöriga lärare                      60                          57                       71     

Timanställda                    110                        103                     133     

 

 

   

    År 2019 2018 2017 

Medelålder 45,5 45,9 45,3 

Andel Kvinnor 82,66% 82,57% 83,31% 

Kvinnors lön i förhållande till män 95,12% 96,35% 96,16% 

Kvinnors lön i förhållande till män 

riket     96,90% 

 

 

   

    År 2019 2018 2017 

Medellön total               29 048                   28 697                27 918     

Medellön -19år               22 000                   21 357                19 900     

Medellön 20-29år               23 793                   23 872                23 578     

Medellön 30-39år               27 720                   27 024                26 992     

Medellön 40-49år               30 388                   29 854                29 156     

Medellön 50-59år               30 024                   29 729                28 859     

Medellön 60år -               31 182                   30 539                29 465     

 

 

Rehab och friskvård 
   

    År 2019 2018 2017 

Pågående ärenden 272 465 435 

Avslutade ärenden 141 336 294 

Andel åter i arbete 90,07% 88,10% 89,46% 

 

 

   

    År 2019 2018 2017 

Friskvårdsbidrag 19,91% 36,74% 28,72% 

Kvinnor 22,04% 39,63% 31,79% 

Män 10,16% 24,00% 13,31% 
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Sjukfrånvaro 
  

   Januari - April  2019 2018 

Total sjukfrånvaro 7,80% 8,20% 

Sjukfrånvaro kvinnor 8,60% 8,90% 

Sjukfrånvaro män 3,90% 5,10% 

Karensdagar 1,20% 1,20% 

Korttidsfrånvaro <14dagar 2,90% 3,30% 

15dagar < 90dagar 1,50% 1,40% 

91dagar < långtidssjukskriven 2,20% 2,30% 

Långtidssjukfrånvaro för kvinnor 2,70% 2,80% 

Långtidssjukfrånvaro för män 0,20% 0,30% 

Sjukfrånvarotid 29år eller yngre 7,80% 9,00% 

Sjukfrånvarotid 30-49år 7,30% 7,40% 

Sjukfrånvarotid 50år eller äldre 8,10% 8,70% 

 

 

Utbetald sjuklön 
    

     Januari - April 2019 2-14 dagar 15-90 dagar Övrig sjuklön Totalt 

Hela kommunen        3 511 631 kr            224 361 kr         248 160 kr      3 984 152 kr  

Barn- och utbildning        1 199 698 kr                3 708 kr         180 099 kr      1 383 505 kr  

Kommunstyrelsen             83 698 kr              71 539 kr           39 988 kr         195 226 kr  

Socialförvaltningen        1 715 765 kr              79 113 kr           28 073 kr      1 822 950 kr  

          

Januari - April 2018 2-14 dagar 15-90 dagar Övrig sjuklön Totalt 

Hela kommunen        3 965 327 kr            198 141 kr         251 131 kr      4 414 599 kr  

Barn- och utbildning        1 430 820 kr              40 681 kr         122 368 kr      1 593 869 kr  

Kommunstyrelsen           580 232 kr              44 346 kr             1 655 kr         626 233 kr  

Socialförvaltningen        1 954 576 kr            113 113 kr           64 669 kr      2 132 358 kr  

 

 

Mertid/Övertid 
    

     Januari - April  2019 2018 2017 2016 

Arbtid enl avtal          1 006 218              1 003 802              971 415              925 479     

Övertid                 3 942                     4 450                  4 266                  4 018     

%Övertid 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 

Mertid 4044 5564 6280 4423 

%Mertid 0,4% 0,6% 0,6% 0,5% 
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§ 187 Dnr 2019/000329 042 

Budgetuppföljning per 30 april 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna före-

liggande budgetuppföljning med helårsprognos för Vimmerby kommun 

avseende perioden januari till och med april 2019.  

 

Sammanfattning 

Evelina Larsson och Håkan Ilestrand, ekonomiavdelningen samt ekonomi-

chef Mattias Karlsson redogör för budgetuppföljningen. 

Årets andra budgetuppföljning visar en prognos för helåret 2019 på minus 

10,6 miljoner kronor. Budget för året är 19,2 miljoner kronor vilket innebär 

en negativ budgetavvikelse på totalt 29,8 miljoner kronor. Orsaken till 

avvikelsen beror framförallt på förväntade högre personalkostnader än 

budgeterat. Nämndernas prognoser uppgår totalt till minus 36 miljoner 

kronor och finansförvaltningen prognos är positiv med 6 miljoner kronor. 

- 3,5 mnkr Kommunstyrelsen (förklaras främst av personal/utbildnings-

kostnader inom Räddningstjänsten, kostnaden för 

användarkonton hos ITSAM samt stigande elpriser) 

- 20,4 mnkr Socialnämnd (förklaras till största delen av ökade kostnader 

för assistansärenden, men också av ökade personalkostnader 

samt extraordinära insatser) 

- 13,1 mnkr Barn- och utbildningsnämnd (förklaras till största delen av 

det ökade elevantalet, extrastöd till elever i grundskolan 

samt av interkommunala ersättningar) 

+ 0,1 mnkr Miljö- och bygg 

+ 0,6 mnkr Revision 

+/- 0 mnkr Överförmyndare 

+/- 0 mnkr Valnämnden 

 

 

Några särskilda påpekanden: 
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Investeringsnivån år 2019 ökar betydligt jämfört med föregående år. Under 

årets första tertial har investeringar skett med 8,5 miljoner kronor. Prognosen 

för hela året är 80 miljoner kronor. 

När det gäller amorteringsmålet kan det vara i farozonen. 

Personalkostnadernas andel av budget är förhållande höga (67 %) i 

Vimmerby och bedöms landa på drygt 2 % mer än föregående år. 

Ekonomiavdelningen tittar extra på detta för att förstå vilka de bakom-

liggande faktorerna är. 

Kommunstyrelsens post för oförutsedda medel uppgår per slutet av april till 

1 836 tkr. 

Den totala budgetuppföljningen är sammanställd i rapporten Budgetuppfölj-

ning april 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Budgetuppföljning per 30 april 2019 

Uppföljning april 2019 

Protokollsutdrag 2019-05-22 § 92 Budget 2019 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

 

___________________ 
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§ 203 Dnr 2016/000141 311 

Infart Krönsmon 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. godkänna förslaget från Trafikverket på medfinansieringsavtal för 

projektering och byggande av ny anslutning på Rv 23/34 till 

Industriområdet Krönsmon, Vimmerby kommun 

 

Sammanfattning 

Exploatering Krönsmon/Ceos. 

Under vintern 2016 (februari-mars) påbörjades projekteringen för industri-

området Krönsmons anslutning till riksväg 34 med syfte att säkerställa 

tillgängligheten inför framtida etableringar på området.  

Under avtalsförhandlingar med Trafikverket framkom deras krav att anslut-

ningen endast skulle vara tillfällig och med en tidsbegränsning på fem (5) år.    

Beräknad kostnad för anslutningen uppgick till 4 200 – 4 800 tkr, detta samt 

kostnader för att avveckla den tillfälliga anslutningen efter avtalstidens 

utgång fick till följd att kommunen avslutade den påbörjade projekteringen 

på grund av att kostnaden blev för stor i förhållande till nyttjandetiden. 

Efter att ovanstående fastslagits bestämdes att byggandet (projekteringen) 

inte skulle genomföras utan att den andra anslutningen från Åbrovägen-

Korkavägen skulle prioriteras.    

 

Finansiering 

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-11-23 KF § 260 får inga investe-

ringar påbörjas utan särskilda beslut i fullmäktige, som ska åtföljas av en 

lista på redan fattade beslut samt finansiering och totalt låneskuld.  

Finansiering föreslås ske genom likvida medel. 

Total låneskuld för Vimmerby kommunen den 28 september 2016 är 649 

mnkr. 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Tidigare fattade beslut om investeringar är: 

 
 KF § 15, 260 tkr, Campus 

 KF § 241, 1 592 tkr, Folkets park 

 KF § 268, 200 tkr, Lillån 

 KF § 37, 1 410 tkr, Fiberinvestering 

 KF § 122, 1 600 tkr, Tillbyggnad av personalutrymmen på Villekulla 

 KF § 87, 782 tkr, Renovering av Boken 2, Prästgården vid Näs 

 KF § 90, 3 000 tkr, Installation av ventilation i Södra Vi skola 

 KF § 91, 1 000 tkr, Energieffektiviseringar 

 KF § 92, 1 000 tkr, Verksamhetsanpassningar 

 KF § 93, 2 000 tkr, Omläggning av del av tak – stadshuset 

 KF § 94, 1 600 tkr, Projektering av A-L skolan 

 KF § 95, 1 300 tkr, Nytt passersystem och skalskydd – stadshuset 

 KF § 96, 100 tkr, Vackra Vimmerby 

 KF § 198, 932 tkr, Ceosvallen, iordningställande 

 

Summa KF beviljade investeringsprojekt till dagens datum, 16 776 tkr. 

I investeringsbudgeten antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-23, § 260, 

finns inga medel avsatta för exploatering Krönsmon/Ceos (projekt 62330) 

för år 2016 utan finns medtagna som viktiga objekt 2016, som får behandlas 

i särskild ordning.   

Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att den nedlagda projekteringskost-

naden med 130 tkr för anslutningen till industriområdet Krönsmon inte ska 

belasta Gatukontorets budget (3209) utan ska belasta projektet exploatering 

Krönsmon/Ceos (projekt 62330). 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Avtal med Trafikverket avseende infart till Krönsmon 

Medfinansieringsavtal för projektering och byggande av ny anslutning från 

riksväg 23/34 

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

 

___________________        
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 Trafikverkets ärendenummer Dokumentdatum 
 

      2019-06-10  
Motpartens ärendenummer 

  

[Motpartens ärendeID NY]   
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Medfinansieringsavtal för projektering och byggande 
av ny anslutning på Rv 23/34 till Industriområdet 
Krönsmon, Vimmerby, Vimmerby kommun.   

 
Detta avtal avser planläggningsprocessen och byggande för åtgärder och innefattar: 

☒ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur 

 

Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering enligt följande: 

§1 Parter 

Trafikverket Region Syd, (org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge) nedan kallat Trafikverket. 

Vimmerby kommun (org.nr 212000-0787, 598 81 Vimmerby) nedan kallad Kommunen. 
 

§2 Definitioner och begrepp 

Följande definitioner och begrepp används i detta avtal: 
Grundutförande: Den trafikala lösning som Trafikverket föreslår för att lösa en trafiksituation. 
Begreppet används i samband med medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur.  
 
Tillägg: De förbättringar/ anpassningar som annan part föreslår för att lösa trafiksituationen 
utöver det som ingår i statens ansvar. Begreppet används i samband med medfinansiering 
från annan part till statlig infrastruktur.  
 

§3 Syfte och bakgrund 

Syftet med detta avtal är att reglera ansvarsfördelningen och parternas ekonomiska 
åtaganden för planering, projektering, byggande samt framtida drift och underhåll av 
åtgärderna i detta avtal.  
 
Avtalet möjliggör för Vimmerby att starta verksamhet inom det planerade industriområdet 
genom en anslutning i plan med Rv 23/34. 
 

Vimmerby har flera större verksamter av vikt för norra Kalmar läns näringsliv och 
arbetsmarknad, Arla, Åbro m.fl. Den hittills tillgänglinga exploateringsbara marken är nu slut 
varför kommunen detaljplanelagt ett större industri- och handelsområde, Krönsmon. Väster 
om Rv 23/34 ca 1 km N Trafikplats Åbro. En förutsättning för att kunna påbörja exploateringen 
av Krönsmon är att tillskapa en trafiksäker anslutning till det statliga och värnade stråket 
Rv23/34.  
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Kommunen har även fört fram tankar om ny infart österut till Vimmerby cirka 1 km norr om 
nuvarande trafikplats vid Åbrovägen. Infarten blir i form av en trafikplatslösning med 
anslutning österut mot Astrid Lindgrens värld med framtida möjligheter till förlängning i en ny 
ringled runt staden, samt västerut till industriområdet i Krönsmon. En östlig anslutning 
bedöms ligga långt fram i tiden. Den nu valda platsen för anslutning mot Krönsmon industri- 
och handelsområde bedöms dock inte försvåra för en eventuell framtida anslutning österut.  
 
Rv 23/34 har på denna sträcka ca 4000 Ådt, varav 525 är tung trafik (2011). Vägen är 9 meter 
bred och skyltad till 90 km/h.  
 
Rv 23/34 väntas på denna sträcka i framtiden byggas om till mötesfri väg med 100 km/h-
standrad. Trafikverkets bedömning är att nu föreslagen åtgärde inte försvårar dessa 
möjligheter.  
 
 

Medfinansiärens nyttor och motivering av finansiering 

Åtgärderna i detta avtal är genererade av kommunens planering och exploatering varvid 
nyttorna av åtgärderna i huvudsak tillfaller kommunen. Åtgärderna bedöms viktiga för 
näringslivet i norra Kalmar län samt medför att anslutningen mot väg 23/34 och en del av 
vägen förbereds för framtida mittseparering med 100 km/h-standard. Därför kan en viss 
finansiering från regional transportplan motiveras. Framtida mittseparering av Rv 23/34 norr 
om Vimmerby är ej med i regional transportplan men bedöms kunna bli ett ett framtida 
mittsepareringsprojekt. 
 
 

Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är  
Kommunen har i samråd med Trafikverket tagit fram egna utredningar gällande anslutningen. 
(Se bilagor). 
 

§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och 
samverkan för åtgärden 

 

Alt Parterna har inte tidigare tecknat avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering av 
åtgärden. 
 

§5 Beskrivning av åtgärder  
 
Åtgärden sker på befintlig Riksväg 23/34, och omfattar även den befintliga mindre 
anslutnigen till grustäkten i väster.  

Åtgärden prövas som typfall 1, dvs att vägplan ej behövs. Motiveringarna till detta är att 
frivillig markåtkomst (kommunal mark), anslutningen är befintlig, endast mindre del ny mark 
behöver tas i anspråk och att inga idag kända bevarandeintressen finns i berört område. 
Åtgärden bedöms som en steg 3-åtgärd enligt fyrstegsprincipen.  

 
Den nu aktuella åtgärden innebär att en breddning av Rv 23/34 görs för att skapa ett 
vänstersvängfält från söder fram till korsningen samt en vävningssträcka åt norr för utgående 
trafik. (Se bilaga 2). Åtgärden inkluderar ett vilplan på anslutande väg. Resterande vägar inom 
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planområdet anläggs av kommunen.  Åtgärderna ska anpassas efter tung trafik och utgå från 
kraven i VGU (Vägars och gators utformning). Åtgärden ska anpassas till framtida höjning till 
100 km/h på sträckan. Trafikverket utför åtgärden och Trafikverket blir väghållare för nytt 
utökat vägområde efter utförd åtgärd.  
 
Förslagens principutformning framgår av bilaga 2 till detta avtal. 
 

§6 Finansiering 

 

Den totala kostnaden för åtgärden som omfattas av detta avtal bedöms uppgå till 7-10 mkr i 
prisnivå februari 2019. Kostnaderna bygger på erfarenhetssiffror från tidigare projekt samt 
från preliminära bedömningar grundat på av kommunen framtaget underlagsmaterial. De 
faktiska kostnaderna kan därför komma att förändras på grund av t.ex. rådande marknadsläge 
och platsspecifika förutsättningar i ett senare skede. Bedömd kostnad baseras på att åtgärden 
kan genomföras utan vägplan. Finansieringen av åtgärderna fördelas enligt nedan:  
 

Nr. Åtgärder Utförare Kostnad 

(mkr)

TRV NTP TRV LTP kommun

en

Trafikve

rket

Summa

1

projektering och 

utbyggnad av Rv 23/34  

samt anslutning, inkl. Egna 

administrationskostnader.

Trafikverket 7,0-10,0 3,0 4,0 - 7,0 7,0 - 10,0

7,0-10,0 3,0 4,0 - 7,0 7,0 - 10,0

Finansiär

Åtgärder i den statliga infrastrukturen (Trafikverket)

SUMMA

 
 

 

Grundutförande och tillägg 
 
Åtgärderna i detta avtal sker i form av ett grundutförande utifrån kraven i VGU. För ev tillägg 
på kommunens önskan tillkommer kommunal finansiering för detta. Eventuella ändringar och 
tillägg  ska vara skriftligt överenskomna.  
   
Kommmunen förbinder sig till att bekosta åtgärder som inte explicit redovisas i § 5 men som 
kan, i senare skede, krävas för att genomföra åtgärden i sin helhet. Detta då åtgärden i sig är 
föranledd av kommunal exploatering. 
 

§7 Ansvarsfördelning 

Parterna beslutar självständigt i genomförandet av sina respektive anläggningar enligt § 5 om 
det inte påverkar förutsättningarna för hela projektet. För övrigt gäller följande: 
 
 

Trafikverkets ansvar 



   

 
4 (8) 

 

Medfinansieringsavtal för projektering och byggande av ny anslutning på Rv 23/34 till Industriområdet Krönsmon, 
Vimmerby, Vimmerby kommun. 

T
M

A
L
L
 0

4
6
2
 M

e
d
fi
n

a
n
s
ie

ri
n

g
 o

c
h
 s

a
m

v
e
rk

a
n
s
a
v
ta

l 
v
. 
2
.0

 
 

1. Trafikverket ska utföra eller låta utföra åtgärderna inom det statliga åtagandet som 
omfattas av detta avtal §5 och 6. 

2. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt 
myndighetsbeslut iakttas de åtgärderna som Trafikverket ansvarar för. 

3. Trafikverket blir efter färdigställandet väghållare för nytt utökat vägområde och sköter 
och bekostar framtida drift och underhåll samt eventuell förnyelse av väg 23/34. 

 

Kommunens ansvar 
1. Kommunen blir efter färdigställandet väghållare för den anslutande vägen till Krönsmons 

industriområde. och sköter och bekostar framtida drift och underhåll samt eventuell 
förnyelse av denna 

2. Kommunen tillhandahåller nödvändigt planeringsunderlag och kartmaterial utan 
ersättning. 

3. Kommunen tilhandahåller kostnadsfritt den mark som behövs för åtgärden. 
 

§8 Hantering av kostnadsförändringar 

Trafikverket finansierar genom regional transportplan åtgärden med ett fast belopp av 3 mkr. 
Resterande kostnader finasieras av kommunen.  
 
Om kostnaderna vid anbudens öppnande överstiger bedömd kostnad med mer än 20% har 
kommunen rätt att bryta avtalet. 
 
Trafikverket rekvirerar de faktiska kostnaderna från kommunen för åtgärd 1 i §3. Kommunen 
har rätt att frånträda fortsatt arbete fram till tilldelningsdag för entrepenör. Om frånträde 
beslutas ska kommunen betala Trafikverkets nedlagda kostnader till denna dag. 
 
 

§9 Betalning 

Trafikverket rekvirerar medfinansieringen av åtgärd 1 i §6 löpande vartefter kostnaderna 
upparbetas.  

 

Rekvirering adresseras till: 
 
Vimmerby kommun 
598 81  VIMMERBY 
 

§10 Projektorganisation och former för parternas samarbete 

Kommunen ska ges full insyn i arbetet genom rapportering om hur arbetet framskrider 
tekniskt och tidsmässigt. Rapporteringen sker med den regelbundenhet paterna beslutar 
genom deltagande på byggmöten och via protokoll från dessa. 
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§11 Tidplan  

Åtgärden 1 beräknas påbörjas senast under 2020. 
 

§12 Avtalets giltighet 

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna. 
 

§13 Övrigt 

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parter för att vara 
giltiga. 
 

§14 Tvist 

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt 
svensk lag. 
 
 
 
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
 
 
_________________________ _________________________ 

Trafikverket (Namnförtydligande) Ingela Nilsson Nachtweij,                    
kommunstyrelsens ordförande 
Vimmmerby kommun (Namnförtydligande) 

  

                _________________________ 

                Ort och Datum 

 

                __________________________ 

            Carolina Leijonram, kommundirektör  
                                       Vimmerby kommun (Namnförtydligande) 

 

 

            

Bilagor: 
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1 - Orienteringskarta 
2 - Principritning 
3 - Utredning av anslutning till väg 23/34 från Krönsmon, Vimmerby, SWECO, 2018-06-12 

 

 

 

Bilaga 1)  Översikt 
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Bilaga 2) Principritning 
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Post: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81  Vimmerby Besök: Stångågatan 28 

Telefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun@vimmerby.se Webbplats: www.vimmerby.se 

Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt Bankgiro: 577-2777 Plusgiro: 7 48 59-0  

 
 
Samhällsbyggnad 
Andreas Horste 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-06-17  
Referens 

Diarienummer 2016/141/311 

 Idnummer 66391 
 

 

 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  
 
Kommunstyrelsen 

 

Avtal med Trafikverket avseende infart till Krönsmon 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Att  godkänna förslaget från Trafikverket på medfinansieringsavtal för 

projektering och byggande av ny anslutning på Rv 23/34 till 

Industriområdet Krönsmon, Vimmerby kommun. 

   

Ärendet 

Behovet av en ny infart från Rv 23/34 är mycket stor, Krönsmon är det enda 

Industri och handelsområde vi har lediga tomter för kommande företag. En direkt 

anslutning till riksvägen ökar även trafiksäkerheten då vi lättar belastningen på 

Åbrovägen och tillgängligheten för kommande företag till området. En 

förutsättning för exploatering är en ny infart.  

Aktuell situation 

Idag saknas en viktig förbindelse direkt med Rv 23/34, den kommande infarten 

kommer även avlasta Åbrovägen i många aspekter. 

Bedömning 

Bedömningen är att det går genomföra enligt våra strategiska planer i området. 

Finansiering 

Finansiering sker genom beslutad investeringslista där infart till Krönsmon finns 

med. Kommunen står för bedömd kostnad på 4,0-7,0 mkr och Trafikverket 3,0 

mkr genom den Regionala Transportplanen på fast belopp. 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Andreas Horste 

Gatuchef  

 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/


 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 192 Dnr 2019/000324 288 

Bowlinghallen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att uppta investe-

ringar i bowlinghallen inom ramen för tidigare beslutad investeringsplan för 

2019. 

Givet kommunfullmäktiges bifall till ovanstående förslag beslutar 

kommunstyrelsen att   

1. godkänna investering i en ny kägelresningsmaskin och laminatbanor i 

Vimmerby bowlinghall. Den totala investeringskostnaden uppgår till 2 

700 tkr. 

2. finansiering ska ske inom ramen av antagen investeringsram på 80 000 tkr 

för 2019 och ska tas i anspråk av investeringsmedel som inte förbrukas 

under året. 

3. arrendeavtalet ska justeras med anledning av kommunens investering       

 

Sammanfattning 

I Vimmerby bowlinghall finns en kägelresningsmaskin som installerades när 

bowlinghallen byggdes. Maskinen är mer än fyrtio år gammal. Det finns inga 

reservdelar att få tag i dagsläget. Maskinen är idag en risk för arbetsmiljön 

och skador på arbetsplatsen. Laminatbanorna är utdömda av klubbarna som 

spelar. De är ojämna och allmänt förbrukade.  

Bedömning 

Arbetena bedöms vara nödvändiga.   

Finansiering 

Finansiering ska ske inom ramen av antagen investeringsram på 80 mkr för 

2019 och ska tas i anspråk av investeringsmedel som inte förbrukas under 

2019.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-05-21 § 299 Bowlinghallen 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Tjänsteskrivelse - Utbyte av kägelmaskin i Vimmerby bowlinghall, 2019-05-

21, Id 66364 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

 

___________________ 

 



 
 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Kommunstyrelseförvaltningen 

MH 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-05-21  
Referens 

2019/000324 

 
Id 

66364 

 

 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

 

Utbyte av kägelmaskin i Vimmerby bowlinghall. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

Att godkänna investering i en ny kägelresningsmaskin och 

laminatbanor i Vimmerby bowlinghall. Den totala 

investeringskostnaden uppgår till 2 700 tkr.  

Att Finansiering ska ske inom ramen av antagen 

investeringsram på 85 300 tkr för 2019 och ska tas i 

anspråk investeringsmedel som inte förbrukas under 

året.  

 

Sammanfattning av ärendet 

I Vimmerby bowlinghallen finns en kägelresningsmaskin som 

installerades när bowlinghallen byggdes. Maskinen är mer än fyrtio år 

gammal. Det finns inga reservdelar att få tag i dagsläget. Maskinen är 

idag en risk för arbetsmiljön och skador på arbetsplatsen. 

Laminatbanorna är utdömda an klubbarna som spelar. De är ojämna 

och allmänt förbrukade.  

Bedömning 

Arbetena bedöms vara nödvändiga.   

Finansiering 

Finansiering ska ske inom ramen av antagen investeringsram på 

85 300 tkr för 2019. Det ska tas i anspråk investeringsmedel som inte 

förbrukas under 2019.  

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

  

Miklós Hatházi 

 

Samhällsbyggnadschef 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(4) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 190 Dnr 2019/000113 041 

Budget 2020 med plan 2021-2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att  

1. anta förslag till driftsramar för Vimmerby kommun 2020 med plan 2021 

– 2023. Slutligt besked om finansiering sker senast i november 2019. 

2. anta förslag till fördelning av nämndernas driftsramar 2020 vilket 

innebär att nettokostnaderna budgeteras till 984,5 mkr.  

Fördelningen i mnkr är (framgår också av bild nedan; Obs! kalkylerade 

kapitalkostnader ligger som en intäkt i denna tabell). 

Kommunstyrelsen  236,9 

Barn- och utbildningsnämnden  349,4 

Socialnämnden  371,2 

Miljö- och byggnadsnämnden  8,1 

Överförmyndaren  2,1 

Revision  0,9 

Valnämnd  0,1 

Pensioner  24,1 

Kalkylerade kapitalkostnader  43,9 

Avskrivningar  32,9 

Oförutsedda medel  2,7 

Nämndernas ramar justeras efter beslut om interna justeringar 2019 som 

även påverkar 2020, exempelvis tilläggsanslag, kapitalkostnader, 

internhyror, löner och omföringar 

 

3. anta förslag på total finansiering till 1 004,2 

Fördelningen i mnkr är 

Skatter och statsbidrag  986,0 

Extra statsbidrag  6,2 

Finansnetto  12,0 

 

 

4. anta förslag till investeringsram 2020 till 80 mkr 
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5. anta årets resultat till 19,7 mkr 

6. anta förslag till tre övergripande finansiella mål: 

 Vimmerby kommuns resultat ska uppgå till minst 2 procent av 

skatter och generella statsbidrag (19,7 mnkr år 2020) 

 Vimmerby kommuns låneskuld ska minskas med minst 

motsvarigheten till skattehöjningen 2016, vilket för 2020 motsvarar 

16,6 miljoner kronor 

 självfinansieringsgraden av Vimmerby kommuns investeringar ska 

uppgå till 100 procent.  

7. anta förslag till att ge uppdrag till nämnderna att enligt fastställd tidplan 

återkomma med nämndplaner med mål och verksamhet för år 2020, 

samt investeringsplan som kommunstyrelsen ansvarar för att 

sammanställa i ett samlat dokument. 

 

(S) och (SD) anmäler att de inte deltar i beslutet, men återkommer vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-17. 

 

Sammanfattning 

Ekonomichef Mattias Karlsson föredrar kortfattat omständigheterna kring 

arbetet med budget 2020 och poängterar att offentlig förvaltning generellt 

står inför kärvare tider med avseende på det ekonomiska läget. 

För Vimmerbys del kan det bli fråga om att under hösten återigen behöva 

låna upp pengar efter några år med rejäla amorteringar. 

Ingångsvärdet för kommande år är också sämre än tidigare med en ekonomi 

som enligt prognosen troligen kommer att uppvisa ett minusresultat; att 

jämföra med 2018 då resultatet innebar ett överskott på 27,5 miljoner kronor. 

Budgetberedningen har arbetat fram ett förslag till resultatbudget för 2020 

med plan 2021 – 2023. Förslaget är beräknat med en oförändrad skattesats. 

Mattias Karlsson betonar att kommunfullmäktige tar beslut om ramar vid sitt 

sammanträde den 17 juni. Utifrån dessa ramar ska sedan de olika nämnderna 

planera sin verksamhet. Definitivt beslut om budget tas i november då också 

beslut om slutlig nivå på skatten antas av kommunfullmäktige. 

Mattias redogör för de sju att-satserna i förslaget till beslut. 

 

  

Löneökningar 

För löneökningar (CLA) är det i budgetförslaget avsatt 20,0 mnkr. Den 

politiska majoriteten har fördelat ett utrymme på 12 mnkr enligt följande 

(mkr): 

Socialnämnden  6,0 
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Barn- och utbildningsnämnden  4,0 

Kommunstyrelsen  2,0 

  

Skatteintäkter och statsbidrag 

Prognos för skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive fastighetsav-

gift, utgår ifrån SKL:s prognos i maj 2019 och att invånarantalet per den 1 

november 2019 budgeteras till 15 764. Kostnaderna för planåren är likaså 

uppräknade enligt prognos från SKL. 

Finansiella mål 

Kommunfullmäktiges långsiktiga resultatmål är ett resultat som uppgår till 

minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Enligt förslag till 

resultatbudget för 2020 med plan för 2021– 2023 uppnås resultatmålet 2020, 

men inte för planåren 2021 – 2023.  

Investeringsram 

I kalkylen för år 2020 uppgår ramen för investeringar till 80 miljoner kronor.  

Låneskuld 

Vimmerby kommuns låneskuld uppgick till 458,7 miljoner kronor 2018-12-

31. Via amorteringar ska låneskulden minskas med minst det belopp som 

motsvarade skattehöjningen år 2016.  

Det innebär följande: 

2020:  16,6 mnkr 

2021:  17,1 mnkr 

2022:  17,7 mnkr 

2023:  18,4 mnkr   

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-05-21 § 295 Budget 2020 med plan 2021-2023 

Tjänsteskrivelse - budgetramar 2020 

Protokollsutdrag 2019-04-23 § 87 Budget 2020 med plan 2021-2022 

Beslut-2019000118-VIMSN-§ 44 2019-04-17 

Tjänsteskrivelse arbetskläder 

Så klarar vi välfärden CL 

Budget KS 2020 reviderad 

Investeringsplan 2019-03-27 

Digitalisering SN 2020 

Digitalisering BUN 2020 

Budget SN 2020 
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Protokollsutdrag 2019-03-19 § 60 Budget 2020 med plan 2021-2022 

Budget KS 2020 

Budget BUN 2020 

Budget MoB 2020 

Budgetdialog 2019 för budget 2020 dvs 

Presentationer regionalt ledningsforum 190301 

Protokollsutdrag 2019-03-05 § 80 Budget 2020 med plan 2021-2022 

Protokollsutdrag 2019-02-19 § 32 Budget 2020 med plan 2021-2022 

VB Beslut och reviderad tidplan efter dagens KSAU 

Tidplan för budget 2020 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

 

___________________ 
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 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  
 
kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Förslag till fördelning av driftramar år 2020 med plan  

2021 – 2023 samt förslag till investeringsram år 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

 anta förslag till driftsramar för Vimmerby kommun 2020 med plan 2021 – 

2023. Slutligt besked om finansiering sker senast i november 2019. 

 anta förslag till fördelning av nämndernas driftsramar 2020 vilket innebär att 

nettokostnaderna budgeteras till 984,5 mkr.  

Fördelningen i mnkr är (framgår också av bild nedan; Obs! kalkylerade 

kapitalkostnader ligger som en intäkt i denna tabell om ni summerar). 

Kommunstyrelsen  236,9 

Barn- och utbildningsnämnden  349,4 

Socialnämnden  371,2 

Miljö- och byggnadsnämnden  8,1 

Överförmyndaren  2,1 

Revision  0,9 

Valnämnd  0,1 

Pensioner  24,1 

Kalkylerade kapitalkostnader  43,9 

Avskrivningar  32,9 

Oförutsedda medel  2,7 

Nämndernas ramar justeras efter beslut om interna justeringar 2019 som även 

påverkar 2020, exempelvis tilläggsanslag, kapitalkostnader, internhyror, 

löner och omföringar 

 anta förslag på total finansiering till 1 004,2 

Fördelningen i mnkr är 

Skatter och statsbidrag  986,0 

Extra statsbidrag  6,2 

Finansnetto  12,0 

 anta förslag till investeringsram 2020 till 80 mkr 

 anta årets resultat till 19,7 mkr 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/
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 anta förslag till tre övergripande finansiella mål: 

o Vimmerby kommuns resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatter och 

generella statsbidrag (19,7 mnkr år 2020) 

o Vimmerby kommuns låneskuld ska minskas med minst motsvarigheten till 

skattehöjningen 2016, vilket för 2020 motsvarar 16,6 miljoner kronor 

o Självfinansieringsgraden av Vimmerby kommuns investeringar ska uppgå 

till 100 procent.  

 anta förslag till att ge uppdrag till nämnderna att enligt fastställd tidplan 

återkomma med nämndplaner med mål och verksamhet för år 2020, samt 

investeringsplan som kommunstyrelsen ansvarar för att sammanställa i ett 

samlat dokument. 

Ärendet 

Vimmerby kommun redovisar för året 2018 ett överskott på 27,5 miljoner kronor. 

Prognosen för 2019 (per sista mars) säger ett resultat för Vimmerby kommun på 0 

till minus 5 mnkr för helåret.  

Budgetberedningen har arbetat fram ett förslag till resultatbudget för 2020 med 

plan 2021 – 2023
1
. Förslaget är beräknat med en oförändrad skattesats. Beslut om 

slutlig nivå på skatten antas senast på kommunfullmäktige i november 2019.  

För löneökningar (CLA) är det i budgetförslaget avsatt 20,0 mnkr. Den politiska 

majoriteten har fördelat ett utrymme på 12 mnkr enligt följande (mkr): 

Socialnämnden  6,0 

Barn- och utbildningsnämnden  4,0 

Kommunstyrelsen  2,0 
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Prognos för skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive fastighetsavgift, utgår ifrån SKL:s 
prognos i maj 2019 och att invånarantalet per den 1 november 2019 budgeteras till 15 764. 
Kostnaderna för planåren är likaså uppräknade enligt prognos från SKL. 
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Finansiella mål 

Kommunfullmäktiges långsiktiga resultatmål är ett resultat som uppgår till minst 

2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Enligt förslag till 

resultatbudget för 2020 med plan för 2021– 2023 uppnås resultatmålet 2020 men 

inte för planåren 2021 – 2023.  

Investeringsram 

I kalkylen för år 2020 uppgår ramen för investeringar till 80 miljoner kronor.  

Låneskuld 

Vimmerby kommuns låneskuld uppgick till 458,7 miljoner kronor 2018-12-31. 

Via amorteringar ska låneskulden minskas med minst det belopp som motsvarade 

skattehöjningen år 2016.  

Det innebär följande: 

2020:  16,6 mnkr 

2021:  17,1 mnkr 

2022:  17,7 mnkr 

2023:  18,4 mnkr 

 

Beslutet ska skickas till 

Samtliga nämnder 

Ekonomiavdelningen 

Revisorerna 

Mattias Karlsson 

ekonomichef  
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Yrkande ärende 11, Budget 2020. KF 2019-06-17 

 

Jag yrkar att: 

 anta förslag till fördelning av nämndernas driftsramar 2020 enligt nedan, vilket innebär att 
nettokostnaderna budgeteras till 994,3 mkr.  

Fördelningen i mnkr är  

Kommunstyrelsen 235,9 

Barn- och utbildningsnämnden 354,9 

Socialnämnden 378,2 

Miljö- och byggnadsnämnden 8,1 

Överförmyndaren 2,1 

Revision 0,9 

Valnämnd 0,1 

Pensioner 24,1 

Kalkylerade kapitalkostnader 43,9 

Avskrivningar 32,9 

Oförutsedda medel 1,0 

Nämndernas ramar justeras efter beslut om interna justeringar 2019 som även påverkar 2020, 

exempelvis tilläggsanslag, kapitalkostnader, internhyror, löner och omföringar 

• anta förslag på total finansiering till 1 004,2 

Fördelningen i mnkr är 

Skatter och statsbidrag 986,0 

Extra statsbidrag 6,2 

Finansnetto 12,0 

• anta förslag till investeringsram 2020 till 80 mkr 

• anta årets resultat till 9,9 mkr 

• anta förslag till ett övergripande finansiella mål: 

o Vimmerby kommuns resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatter och generella statsbidrag (9,9 
mnkr år 2020) 

• anta förslag till att ge uppdrag till nämnderna att enligt fastställd tidplan återkomma med 
nämndplaner med mål och verksamhet för år 2020, samt investeringsplan som kommunstyrelsen 
ansvarar för att sammanställa i ett samlat dokument. 
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§ 310 Dnr 2018/000425 00 

Vision - Vimmerby 2030 

Sammanfattning 

Leif Larsson, ordförande i demokratiberedningen, redogör kortfattat, med 

fokus på processen, för beredningens arbete med att utveckla Vimmerby 

kommuns vision. 

Strävan är att den vision som slutligen beslutas är en mycket väl förankrad 

vision som allra helst stöds av alla partier. En väl förankrad vision kräver 

samtal, möten och utkast som ger deltagarna en stark känsla av möjlighet att 

påverka. 

I dagsläget vill demokratiberedningen kalla det "Vision för Vimmerby", dvs 

att årtalet 2030 stryks. Detta för att understryka att visionen handlar om hela 

livet, hela kommunen och att allt är delar av en helhet. 

Närmast kommer en presentation av arbetet att ske för kommunens lednings-

grupp den 29 maj. Och därpå: 

4 juni Carina Enqvist presenterar materialet på kommunstyrelsen 

17 juni Carina Enqvist presenterar materialet på 

kommunfullmäktige (med media närvarande) varpå en 

inriktningsdebatt sker i fullmäktige 

september materialet går ut på remiss, remissen går till nämnder och 

bolag, samt SLUS-nätverket; liksom till Pensionärsrådet, 

Tillgänglighetsrådet, Ungdomsrådet samt allmänheten 

(genom att lägga ut videon på hemsidan) 

30 september sista dag att lämna synpunkter på remissmaterialet 

12 november beslut i kommunstyrelsen 

25 november beslut i kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens arbetsutskott vill skicka med till demokratiberedningen 

att redan nu reflektera kring hur arbetet med visionen ska ske när den väl är 

beslutad; vad som bör göras för att visionen ska få verkligt genomslag i det 

dagliga arbetet.       

___________________      



till
sammans 
utvecklar vi 
Vimmerby kommun 

SLUS
SOCIAL LOKAL 

UTVECKLINGSSTRATEGI 
med sikte på 

hållbar framtid och stärkt 
lokal attraktionskraft

För oss som bor och/eller 
verkar i Vimmerby kommun

Vimmerby
kommun



Ännu bättre 

för alla
Många personer och organisationer har bidragit 
med tankar om hur Vimmerby kommun ska bli 
ännu bättre för oss som bor och/eller verkar här. 
Det har mynnat ut i en strategi, SLUS, med sex 
olika områden som är viktiga att fokusera på för 
att kommunen ska fortsätta att utvecklas på ett 
positivt sätt. 

För att vi ska lyckas är det viktigt att vi krokar arm och hjälps åt att dra åt samma håll. 



Attraktiva och hållbara  
livsmiljöer 1

2
34
5
6

Kompetens- och arbets- 
kraftsförsörjning

Främja företagsamhet 
på lika villkor

Aktiv och meningsfull fritid  
i ett samhällsbyggande och 
inkluderande perspektiv

 Väl fungerande  
infrastruktur

Tillit och socialt kapital

Ett enigt kommunfullmäktige har beslutat att strategin ska ange färdriktningen 
för kommunens utvecklingsarbete. De har lovat att kommunen ska arbeta 

efter den och följa intentionerna i den.



Vimmerby kommun vill vara en attraktiv plats 
att bo och verka i nu och i framtiden. Det är 
det övergripande målet. Vi har många goda 
förutsättningar – och en del utmaningar. 

Vart är vi på väg?
Samverkan 

Ömsesidig förståelse  
och respekt för olika uppfattningar, 

samt långsiktig planering är 
nyckeln för kommunens  
tillväxt och utveckling.

För att vi ska lyckas är det viktigt att vi kro kar arm och hjälps åt att dra åt samma håll. 

SLUS är början 
på en lång process för 
att stärka vår lokala 

attraktionskraft.
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Vart är vi på väg?
Utvecklingsavdelningen 

kommer att ansvara för upp- 
följningen av strategiarbetet. Minst 
vartannat år ska den följas upp och  

eventuellt revideras.

För att vi ska lyckas är det viktigt att vi kro kar arm och hjälps åt att dra åt samma håll. 

Kommunens 
förvaltningar ansvarar för att 
arbeta fram handlingsplanerna 

och driva dem framåt i  
dialog med invånarna  

i kommunen.Hur s
ka

 det gå till?

SLUS är en visionär strategi som är vägledande  
i kommunens arbete och planering för framtiden. 
Strategin ska brytas ned i handlings-
planer och mätbara mål. 



Många goda

förutsättningar
•  Vårt varumärke är starkt – många känner till 

Vimmerby både inom och utom Sverige.

•  Vi har ett varierat och starkt företagande, med 
stora och små företag i många olika branscher, 
d.v.s. ett differentierat näringsliv.

•  Vi är mycket starka inom kultur- och besöks-
näringen tack vare Astrid Lindgrens naturliga 
koppling till kommunen.

•  Vi har ett rikt och varierat föreningsliv.

•  Vi har många invånare som engagerar sig  
i frågor som rör kommunens utveckling.

•  Vi har många ungdomar som har visat att det 
finns goda förutsättningar att utvecklas och lyckas 
inom sina intresseområden när man har vuxit upp  
i vår kommun.

•  Vi har skapat en strategi och färdriktning för 
kommunens utveckling – SLUS.

•  Vi har en tydlig värdegrund att utgå ifrån, som 
sammanfattas i orden ansvar, mod och fantasi.

Förutsättningarna  
för att vi tillsammans 
ska kunna utveckla 
kommunen till en 
ännu bättre plats att 
bo och verka i finns 
här. 

Några exempel:
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Det finns även

utmaningar
•  Globalisering, urbanisering, digitalisering och demo-

grafiska förändringar.

•  Det finns risk för segregation och komplexa samhälls-
problem.

•  Nyheter och information sprids mycket snabbt över 
hela världen.

•  Vi måste sträva efter ett mer hållbart samhälle efter-
som de ekonomiska och ekologiska följderna kan bli 
katastrofala om vi inte gör det.

•  Människor gör i allt högre utsträckning individuella val 
och väljer boende, arbete, barnomsorg, skola, äldre-
omsorg m.m. efter sina egna krav och behov. 

Några exempel:

Att vi kan tänka nytt och vara 
flexibla är nödvändigt för att 
möta de utmaningar som vi 
står inför. 

Det finns även utmaningar som vi måste förhålla oss till och  
hantera. Förändringar och trender i omvärlden påverkar också vår kommun. 

Utmaningar kan ibland leda till nya möjligheter och tillväxtområden.



Strategin slår fast att det ska finnas gott om bostäder i olika 
form och i olika miljöer. Det ska byggas tillräckligt många 
bostäder för att kommunen ska kunna utvecklas. Man ska ta 
hänsyn till hållbarhet och miljöpåverkan när det byggs.

Vi ska ha tillgång till god service och förbättra resultaten när det 
gäller välfärd och ”verka för områden som förskola, skola och 
omsorg i ett mer attraktivt perspektiv”. Vimmerby kommun ska 
också bidra till säkerhet och trygghet i närmiljön.

Vimmerby kommun ska också arbeta  
för en god hälsa på lika villkor för  
kommunens alla invånare.

Det öppna landskapet har starka värden 
och kommunen ska verka för att bevara och 
värdesätta ett levande och öppet landskap.1A
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bostäder • hållbarhet • förskola, skola, omsorg • hälsa • öppet landskap

bostäder • hållbarhet • förskola, skola, omsorg • hälsa • öppet  landskap



bostäder • hållbarhet • förskola, skola, omsorg • hälsa • öppet landskap

bostäder • hållbarhet • förskola, skola, omsorg • hälsa • öppet  landskap
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2
I allt större utsträckning behöver 
vi ta till vara alla medborgares 
kompetens, kreativitet och 
arbetsförmåga för att öka 
näringslivets och kommunens 
konkurrenskraft. 

Vimmerby kommun ska erbjuda 
gymnasiala och eftergymnasiala 
utbildningar som är anpassade 
efter det lokala näringslivets 
behov och arbetsmarknad.

Vi behöver hjälpas åt och bli 
bättre på att marknadsföra 
Vimmerby kommun som en 
bra plats att leva och verka i. 
Våra tankar, åsikter och 
kunskaper om vår kommun 
bidrar till om bilden av oss blir 
positiv eller negativ, både hos 
oss själva och hos besökare. 
Det kan avgöra om människor 
vill leva, arbeta eller etablera 
företag här, eller besöka oss.

Kompetens- 
och arbetskraftsförsörjning



3Främja 
företag-
samhet 
på lika 
villkor

Välfärden är beroende av att vi har en 
hållbar tillväxt. För att det ska bli tillväxt 
behövs förnyelse och utveckling inom 
näringslivet. Kommunen ska stå för ett 
klimat som främjar företagande på lika 
villkor och skapar goda förutsättningar  
för tillväxt.

Vimmerby kommun ska verka för att 
samverkan mellan näringslivet och 
kommunen ökar.  Det ska leda till 
effektivisering och öka kvalitet i utveck-
lingsarbetet och myndighetsutövandet.

Vimmerby kommun ska öka samarbetet 
kring entreprenörskap mellan skola och 
näringsliv.

Läs strategin i sin helhet på www.vimmerby.se  



4 Människor söker sig till miljöer som har ett rikt 
kulturliv, kreativa mötesplatser och upplevelser 
som berör. Att kommunen erbjuder ett 
levande och varierat kultur- och fritidsutbud 
kan avgöra om människor vill bo här, flytta hit 
eller besöka oss.

Kulturen är idag ett viktigt tillväxtområde där 
Vimmerby kommun har ett bra utgångsläge 
tack vare kopplingen till Astrid Lindgren. Det 
ger oss enastående möjligheter att stärka 
vår attraktionskraft.

Vimmerby kommun har fantastiska 
föreningar som arbetar samhällsbyg-
gande och inkluderande. De bidrar 
till den sociala hållbar heten och ger 
människor en meningsfull fritid med 
många mervärden.  Kommunen vill förenkla 
dialogen och utveckla samarbetet mellan det 
offentliga och civila samhället för att skapa 
ännu mer samhällsnytta.

Aktiv och meningsfull fritid  
i ett samhällsbyggande och 
inkluderande perspektiv
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Väl fungerande infrastruktur 
och kommunikationer är 
avgörande för vår kommuns 
utveckling.

Det är mycket angeläget att 
Vimmerby kommun verkar  
för en bredbandslösning med 
minst 100 Mbit/s som sträcker 
sig till alla delar av kommunen. 
(Regeringens bredbands-
strategi är att 95 procent av 
alla hushåll ska tillgång till  
det år 2020.)

Vimmerby kommun ska arbeta 
för en hållbar samhällsstruktur 
och ett hållbart transport-
system. Cykelförbindelser bör 
förbättras och utvecklas.

Det är hög tid att ta vara på  
de möjligheter som digitali-
seringen ger för samhälls-
utvecklingen. Vimmerby 
kommun ska utveckla väl -  
färden bland annat via 
digitalisering.

Väl fungerande infrastruktur

Läs strategin i sin helhet på www.vimmerby.se  
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En viktig aspekt som påverkar 
kommunens konkurrenskraft och 
möjlighet att utvecklas är samhälls-
andan. Eller det sociala kapitalet,  
som det också kallas.  

I ett samhälle med högt socialt 
kapital litar människor på varandra 
och på samhällets institutioner. 
Den tilliten gör att de har lättare 
för att samverka med varandra. 
Tillit och tolerans främjar 
kreativiteten och förmågan  
att förnya sig i takt med 
omvärlden. 

I Vimmerby Kommun ska vi ha ett 
högt socialt kapital – en god  
Vimmerbyanda. Vi ska bygga den 
med tillit, tolerans, samverkan, stolthet 
och inkludering. Vi ska mötas i dialog 
och samarbete med respekt och vilja 
att nå gemensamma lösningar.

Tillit och socialt kapital

Tillit och socialt kapital
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tillsammans 
utvecklar vi 
Vimmerby kommun
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Därför behöver vi en social lokal 
utvecklingsstrategi 

Bakgrund 
Vimmerby kommun har, för att vara en landsbygdskommun, många goda förut-

sättningar att vara en attraktiv plats för nuvarande och kommande generationer. 

Men som på så många andra platser finns det utmaningar som exempelvis kompe-

tensförsörjning, inkludering, infrastruktur, bostäder och företagsetableringar att 

hantera. För att möta utmaningarna och fokusera på möjligheterna behövs en strategi 

där medborgarnas engagemang tas tillvara. Kommunledningen initierade 2015 

projekt SLUS som i bred samverkan ska ta fram en social lokal utvecklingsstrategi. 

 

Under projektets inledningsfas identifierades en brist av förtroende för kommunens 

ledande politiker och viss tveksamhet från civilsamhället till att stärka samarbetet 

med Vimmerby kommuns politiker. Detta gav anledning till en process som 

resulterade i en politisk avsiktsförklaring som fastslog att det alltid ska fokuseras på 

Vimmerby kommuns bästa bland annat genom att arbeta för ökad tillit och 

förtroende inom den politiska organisationen för att med ett gott anseende kunna 

möta övriga parter i samhället i samarbetsfrågor (se sidan 15).  

 

Syfte 
Vimmerby är Astrid Lindgrens födelsestad och med det som utgångspunkt har 

kommunen en unik möjlighet att skapa framtidstro. Utgångspunkten är att skapa en 

dynamisk och attraktiv kommun som genererar stolthet, där kreativiteten flödar och 

där gränsöverskridande möten leder till intressanta utvecklingsprocesser. Med ökad 

tillit människor emellan höjs livskvalitén för kommunens invånare och förbättrar 

förutsättningarna för näringsliv, föreningsliv och offentlig verksamhet, vilket i sin tur 

leder till tillväxt. 
 

För att möta utmaningarna och snabba samhällsförändringar som exempelvis den 

demografiska utvecklingen, urbaniseringen, miljö- och klimathoten behöver vi 

kraftsamla och tillsammans stärka Vimmerby kommuns attraktionskraft. Tillväxt 

skapas av människor därför är medborgarnas delaktighet i arbetet att ta fram strategin 

och i det fortsatta arbetet viktigt. 

 

Mål 
I Vimmerby kommun mår vi väl, trivs, utvecklas och är stolta! Med den sociala 

lokala utvecklingsstrategin som grund anges färdriktningen hur vi gemensamt ska 

öka tilliten och ta tillvara på medborgarnas sociala engagemang för att skapa: 

 

• Attraktiva och hållbara livsmiljöer 

• Kompetens- och arbetskraftförsörjning  

• Främja företagsamhet på lika villkor  

• Aktiv och meningsfull fritid i ett samhällsbyggande och inkluderande perspektiv  

• Väl fungerande infrastruktur 

• Tillit och socialt kapital 
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Strategin utgår från Vimmerbys goda förutsättningar och globala trender som miljö, 

klimat, migration och urbanisering som vi behöver förhålla oss till. Genom omfat-

tande dialog och med ett gediget underlagsmaterial har strategin formats av ett stort 

antal människor och organisationer i Vimmerby kommun. Den integrerar även med 

den regionala utvecklingsstrategin och är förenlig med den nationella strategin för 

hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020. Målet med strategin är att 

skapa goda förutsättningar för att ständigt stärka Vimmerby kommuns attraktions-

kraft och tillväxt via ökad samverkan och långsiktig planering.  
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Både vi och omvärlden förändras 

Vi lever i en tid av ständiga förändringar i vår omvärld som i allt högre grad påverkar 

vår kommun. Det har en avgörande betydelse att vi förstår vilka trender och krafter 

som berör oss och hur vi ska agera utifrån dem. Globalisering, urbanisering, 

digitalisering och demografiska förändringar är krafter som vi måste förhålla oss till. 

Det finns risk för segregation och komplexa samhällsproblem, vilket kommer att 

kräva mer fokus på tillit och dialog men även på struktur, planering och inte minst på 

samverkan. Det innebär även möjligheter och nya vägar för samhället att utvecklas. 

En annan trend är att globala och lokala perspektivet smälter samman i ett allt 

stridare informationsflöde. Nyheter och innovationer når hela världen i hög hastighet. 

Det vi gör i Vimmerby kommun bidrar även till den globala utvecklingen. Vi finns 

alla i det som kallas den globala byn. 

Vi vet alla att vi måste sträva efter ett mer hållbart samhälle eftersom det är högst 

sannolikt att de ekonomiska och ekologiska följderna blir katastrofala om vi inte gör 

det. Vi måste både minska våra utsläpp och anpassa vårt samhälle till de förändringar 

som vi vet kommer. Ett hållbart samhälle kan också vara en möjlighet för oss. Nya 

idéer, produkter och lösningar inom till exempel energieffektivisering och förnybar 

energi kan skapa affärsmöjligheter och gröna jobb. 

Människor är individer och gör i allt större utsträckning val efter egna önskemål. 

Man uttrycker sin egna individuella identitet, väljer var man vill bo och arbeta, vill 

välja barnomsorg, skola och äldreomsorg efter behov. Vi ställer allt högre krav på 

attraktiva livsmiljöer och möjligheter till en omväxlande fritid. 

Förmåga till förnyelse och flexibilitet i både privat och offentlig verksamhet är 

nödvändig för att möta de utmaningar vi står inför. Vi behöver i allt högre grad 

stärka vår attraktionskraft för att möta framtiden. 
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Modell för Vimmerby kommuns 
utvecklingsarbete 
Modellen för Vimmerby kommuns utvecklingsarbete bygger på det arbete och den 

metod som använts för att ta fram den sociala lokala utvecklingsstrategin för 

Vimmerby kommun. Via ett projekt finansierat av Tillväxtverket, Regionförbundet i 

Kalmar län och Vimmerby kommun har utvecklingsavdelningen (projektledning) 

och kommunledning i nära samarbete med projektets styrgrupp/advisory board 

analyserat möjligheter och utmaningar för vår kommuns utveckling. Utifrån den 

analysen och med fokus på att stärka den lokala attraktionskraften har dessa grupper 

tagit fram förslag på ett övergripande mål och sex utvecklingsområden. 

Utvecklingsområden och insatsfaktorer har kommuniceras och diskuterats i stora och 

små forum där många av oss som bor och/eller verkar i kommunen deltagit. Såväl 

politiker och tjänstemän som näringsliv och föreningsliv och inte minst medborgare i 

varierande ålder har deltagit i processen kring mål och insatsfaktorer i den sociala 

lokala utvecklingsstrategin. 

 

Vision

Social lokal utvecklingsstrategi

Skapa goda förutsättningar för att ständigt stärka Vimmerby kommuns 
attraktionskraft och tillväxt via ökad samverkan och långsiktig planering

Attraktiva och
hållbara 
livsmiljöer

Kompetens- och 
arbetskraftför-
sörjning

Främja företag-
samhet på lika 
villkor

Aktiv o meningsfull 
fritid i ett samhälls-
byggande o inklu-
derande perspektiv

Väl fungerande 
infrastruktur

Tillit och 
socialt kapital

• Samhällsplanering
• Bostadsförsörjning
• Fysiska miljöer
• Förskola o skola
• Äldreomsorg –

tillväxtområde
• Trygghet och

säkerhet
• Hälsa och friskvård
• Öppet landskap
skapet

Värdegrund Ansvar Mod Fantasi            Agenda 2030                   Barnkonventionen
Avsiktsförklaring stärkt lokal attraktionskraft 

• Eftergymnasial 
utbildning
• Ungas etablering på
arbetsmarknaden
• Ta tillvara nyan-

ländas kompetens
• Marknadsföring av

Vimmerby kommun
som en attraktiv
plats att leva och
verka i

• Effektivisera och
höja kvaliteten i 
Vimmerby kom-
muns utveck-
lings och 
myndighetsroll
• Kommunikation,
service och sam-
marbete mellan 
näringsliv och 
kommun
• Nyföretagande
• Entreprenörskap
i skolan

• Samverkan kring 
kultur och fritid
mellan kommun,
näringsliv och
föreningar

• Utveckla kulturen
till ett strategiskt
och dynamiskt till-
växtområde

• Utveckla och skapa
nya evenemang i
samverkan

• Stärk föreningslivet
som samhällsbyggare

• Investeringar i och 
underhåll av
infrastrukturen
• Bredband
• Cykelvägar
• Digitala tjänster
•Samverkan kring 
regional infrastruktur

• Information om 
tillit och socialt
kapital
• Information om

den demokra-
tiska processen

• Vimmerbyanda
•Medborgardialog
• Politisk avsikts-

förklaring stärkt
lokal attraktions-
kraft

Vision

Övergripande
mål

Utvecklings-
områden

Insatsfaktorer

Grundläggande
värderingar

                         Figur 1. Modell för Vimmerby kommuns utvecklingsarbete 
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Övergripande mål och 
utvecklingsområden 

Övergripande mål – vad vill vi uppnå? 

Den social lokala utvecklingsstrategin (SLUS) främsta syfte är att ange 

färdriktningen för vår kommuns utveckling. Det övergripande målet beskriver 

färdriktningen samt samlar och länkar ihop de sex underliggande 

utvecklingsområdena och lyder: 

Skapa goda förutsättningar för att ständigt stärka Vimmerby kommuns 

attraktionskraft och tillväxt via ökad samverkan och långsiktigt planering 

Våra sex viktigaste utvecklingsområden 

Utifrån vårt övergripande mål lyfter vi fram sex utvecklingsområden som är viktiga 

för att skapa de goda förutsättningar som krävs för att stärka vår attraktionskraft som 

i sin tur påverkar våra möjligheter att växa och utvecklas. 

Attraktiva och hållbara livsmiljöer 

Kompetens- och arbetskraftförsörjning 

Främja företagsamhet på lika villkor 

Aktiv och meningsfull fritid i ett samhällsbyggande och 

inkluderande perspektiv 

Väl fungerande infrastruktur 

Tillit och socialt kapital 
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Utvecklingsområde 1: 

Attraktiva och hållbara livsmiljöer 
Människor som vill bo i Vimmerby kommun ska ges god möjlighet till det. Boende 

och fysisk miljö ska utformas så att det tillfredställer förväntningar och behov hos 

olika grupper av medborgare. Genom god planering ska tillgång till bostäder i 

varierande form och i olika miljöer finnas att tillgå. Bostäder ska byggas i takt som 

tar höjd för utveckling med hänsyn till hållbarhet och miljöpåverkan. 

Attraktiv och hållbar livsmiljö i Vimmerby kommun innebär att främja vardagslivet 

för medborgarna.  Vi ska ha god tillgång till service och förbättra våra resultat 

när det gäller välfärd och även verka för att utveckla områden som förskola, skola 

och omsorg i ett mer attraktivt perspektiv. Vimmerby kommun ska även bidra till 

medborgarnas säkerhet och trygghet i närmiljön. 

Folkhälsa är ett mått på en befolknings samlade hälsotillstånd, både vad det gäller 

nivå och fördelning av de samlade individernas hälsa. Vimmerby kommun ska arbeta 

för en god hälsa på lika villkor för alla invånare. 

Det öppna landskapet bidrar i allra högsta grad till vår lokala attraktionskraft och till 

en god livsmiljö. Vimmerby kommun ska verka för att bevara och värdesätta ett 

levande och öppet landskap. 

Insatsfaktorer 

 Långsiktig samhällsplanering 

 Bostadsförsörjning på kort och lång sikt 

 Underhåll och utveckling av de fysiska miljöerna 

 Stärkt attraktionskraft i förskola och skola 

 Äldreomsorg – ett tillväxtområde 

 Trygghet och säkerhet 

 Hälsa och friskvård 

 Bevara det öppna landskapet 
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Utvecklingsområde 2: 

 

Kompetens- och arbetskraftförsörjning 
För att öka vårt näringsliv och vår kommuns konkurrenskraft behöver vi ha större 

tillgång till arbetskraft och kompetens. Vi behöver i allt större utsträckning ta tillvara 

på alla medborgares kompetens, kreativitet och arbetsförmåga och det krävs 

gemensamma insatser från näringsliv, föreningsliv och kommun för att nå resultat. 

Att ge möjlighet till utbildning är också en viktig faktor när det gäller kompetens- 

och arbetskraftförsörjning. Vimmerby kommun bör erbjuda gymnasiala och 

eftergymnasiala utbildningar anpassade efter det lokala näringslivets behov och 

arbetsmarknadens efterfrågan. 

Platsvarumärket Vimmerby skapas av oss alla som bor och verkar i Vimmerby 

kommun. Våra tankar, åsikter och kunskaper om vår kommun skapar en bild som vi 

kommunicerar i både vår närmiljö och till vår omvärld. Det vi förmedlar kan avgöra 

om människor vill bo, arbeta, etablera ett företag här eller besöka oss och påverkar 

vår attraktionskraft. Vi behöver i allt större omfattning marknadsföra vår kommun 

som en bra kommun att leva och verka i för att bidra till det ökade behovet av 

kompetens och arbetskraft. 

Insatsfaktorer 

 Lokala eftergymnasiala utbildningar anpassade efter den lokala 

arbetsmarknadens behov 

 Underlätta ungas etablering på arbetsmarknaden 

 Ta till vara på nyanländas kompetens 

 Marknadsföra Vimmerby kommun som en attraktiv plats att leva och verka i 
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Utvecklingsområde 3: 

 

Främja företagsamhet på lika villkor 
Vår gemensamma välfärd är beroende av att vi har en hållbar tillväxt som i sin tur 

bygger på att det sker utveckling och förnyelse i näringslivet. Vimmerby kommun 

ska stå för ett företagsfrämjande klimat som erbjuder lika villkor och ger goda 

förutsättningar för en mångfald av företag och ge företagare möjlighet att starta 

verksamheter och växa inom alla branscher. 

 

Vimmerby kommun ska verka för ökad samverkan mellan näringsliv och kommun i 

syfte att öka effektivitet och kvalitet i utvecklingsarbetet och i myndighetsutövandet. 

Avsikten är att skapa goda förutsättningar för tillväxt och stärkt attraktionskraft 

utifrån näringslivets perspektiv.   

 

Entreprenöriellt lärande i skolan handlar om att på lång sikt skapa möjligheter för 

nya företag och därmed en konkurrenskraftig ekonomi. I Vimmerby kommun ska vi 

öka samarbetet mellan skola och näringsliv med fokus på entreprenörskap och stärkt 

lokal attraktionskraft. 

 

Insatsfaktorer 

 

 Effektivisera och höja kvaliteten i Vimmerby kommuns utvecklings och 

myndighetsroll 

 Förbättra kommunikation, service och samarbete mellan näringsliv och 

kommun 

 Nyföretagande 

 Entreprenörskap i skolan 
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Utvecklingsområde 4: 
 

Aktiv och meningsfull fritid i ett samhällsbyggande och 
inkluderande perspektiv 

Människor söker sig till miljöer som kan erbjuda ett rikt kulturliv, kreativa 

mötesplatser och upplevelser som berör. I Vimmerby kommun ska vi kunna ta del av 

ett levande och varierat kultur- och fritidsutbud. Det är en viktig del av vår kommuns 

attraktivitet och kan vara avgörande för människors benägenhet att bo här, flytta hit 

eller besöka oss. 

Kultur betraktas idag som ett viktigt tillväxtområde och en fråga som har stor 

betydelse för människors välbefinnande och därigenom en viktig pusselbit i 

utvecklingen av den sociala hållbarheten. Vi har mycket goda möjligheter att 

förbättra vårt redan gynnsamma utgångsläge när det gäller kultur. Vi har Astrid 

Lindgren som ger oss enastående potential när det gäller att stärka vår lokala 

attraktionskraft. Låt oss ta vara på den! Innovativt och kreativt. 

Föreningarna i Vimmerby kommun bidrar till medborgarnas välmående och även till 

mervärden som gemenskap, demokrati och social kapital. Vi har fantastiska 

föreningar som arbetar i ett samhällsbyggande och inkluderande perspektiv. I 

Vimmerby kommun vill vi förenkla dialogen och utveckla samarbetet mellan det 

offentliga och civila samhället för att skapa än mer samhällsnytta. 

Insatsfaktorer 

 Samverka kring kultur och fritid mellan kommun, näringsliv och föreningar 

 Utveckla kulturen till ett strategiskt och dynamiskt tillväxtområde  

 Utveckla och skapa nya evenemang i samverkan 

 Stärka föreningslivet som samhällsbyggare 
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Utvecklingsområde 5: 

 

Väl fungerande infrastruktur 

Bra infrastruktur och goda kommunikationer knyter ihop vår kommun med 

omvärlden och är en central förutsättning för en växande ekonomi, ökad befolkning, 

förbättrade möjligheter till pendling, besök och ökad sysselsättning. Väl fungerande 

infrastruktur är avgörande för vår kommuns utveckling. 

I regeringens bredbandsstrategi för Sverige är målet att 95 procent av hushållen och 

företagen ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Det är mycket 

angeläget att Vimmerby kommun verkar för en bredbandslösning som sträcker sig 

till alla delar i kommunen.  

Vimmerby kommun ska främja en hållbar samhällsstruktur och ett hållbart 

transportsystem med goda möjligheter att använda cykeln som färdmedel. Det 

handlar både om att förbättra den befintliga infrastrukturen och om att skapa nya 

cykelförbindelser.  

Digitaliseringens framfart de senaste decennierna har varit snabb och haft stor 

betydelse för samhällsutvecklingen. Det är hög tid för kommuner att ta vara på det 

förändringstryck som digitaliseringen ger och dra full nytta av möjligheterna för att 

exempelvis klara välfärdens framtida finansiering och tillmötesgå människors för-

väntningar. Vimmerby kommun ska utveckla välfärden bland annat via digitalise-

ring. 

 

Insatsfaktorer 

 Investeringar i och underhåll av infrastukturen i Vimmerby kommun 

 Bredband 

 Cykelvägar 

 Digitala tjänster 

 Samverkan kring regional infrastruktur 
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Utvecklingsområde 6: 

 

Tillit och socialt kapital 

När vi arbetar med lokal utveckling fokuserar vi ofta på strukturella faktorer som 

geografiskt läge, infrastruktur, arbetsmarknad, näringslivsstruktur och utbildnings-

nivå. Det finns en annan viktig aspekt som starkt påverkar vår kommuns möjlighet 

till utveckling – samhällsandan eller socialt kapital som det kallas inom forskningen. 

I en tid av globalisering, snabba förändringar och stor rörlighet har socialt kapital 

blivit en allt viktigare konkurrensfaktor och den är i allra högsta grad platsbunden 

och går inte flytta på. Det smörjer ekonomin och påverkar människor välmående och 

vilja till att bidra till samhällsutveckling.  

 

Ett samhälle med ett högt socialt kapital kan beskrivas som ett samhälle där 

människor litar på varandra och på samhällets institutioner. Tack vare tilliten har 

människorna lätt att samverka med varandra. Tillit tillsammans med tolerans 

underlättar och främjar dessutom kreativiteten och förmågan att förnya sig i takt med 

omvärlden. Kommuner har därför mycket att vinna på att förstå samt att arbeta för 

och med det sociala kapitalets mekanismer. Stärks samhällsandan kan det även bidra 

till att medborgare vill engagera sig politiskt 

 

Det politiska engagemanget tenderar att minska i vårt samhälle. Socialt kapital kan 

vara ett hjälpmedel för att väcka intresse och vilja till politiskt engagemang, vilket i 

sin tur bidrar till samhällsutveckling.  
 

I Vimmerby kommun ska vi ha ett högt socialt kapital, en god samhällsanda, en 

vimmerbyanda. Vi ska bygga den med tillit, tolerans, samverkan, stolthet och 

inkludering. Vi ska mötas i dialog och samarbete med respekt och vilja att nå 

gemensamma lösningar.  
 

Insatsfaktorer 

 Informationsinsatser beträffande tillit och socialt kapital 

 Informationsinsatser om den demokratiska processen 

 Skapa mötesplatser och nätverk för utveckling i samverkan 

 Vimmerbyanda 

 Medborgardialog 

 Uppmärksamma den politiska avsiktsförklaringen beträffande stärkt lokal 

attraktionskraft 
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Grundläggande värderingar 

Våra värderingar är de grundläggande uppfattningar vi har om vad som är önskvärt 

eller inte önskvärt och vad som är gott eller ont. Värderingar hjälper oss till att ta 

ställning och påverkar våra handlingar. I den sociala lokala utvecklingsstrategin vill 

vi framhålla följande riktlinjer: 

 

Vimmerby kommuns värdegrund 
Vår värdegrund bygger på Astrid Lindgrens författarskap, livsgärning och förhåll-

ningssätt och sammanfattas i egenskaperna ansvar, mod och fantasi. 

Ansvar  
Vi har hög delaktighet, tolerans och hänsynstagande. Vi har respekt för uppställda 

mål, givna ramar och fattade beslut utifrån helhetsperspektiv. Vi tar ansvar för den 

gemensamma arbetsmiljön. 

Mod 
Vi är öppna inför nya tankar och har en vidsynthet inför det obekanta. Vi vågar ta 

ställning/komma till beslut och att handla efter läge. Vi kommunicerar rakt och ärligt 

med respekt för varandras uppgifter. Vi bidrar till öppet klimat och motarbetar alla 

former av trakasserier. 

Fantasi 
Vi har kreativitet, hopp och framtidstro. Vi har förmåga att se möjligheter. Vi har 

förmåga till anpassning och förändring efter rådande omständigheter. 

 
Hållbar utveckling – Agenda 2030 
FN antog 2015 nya globala mål för hållbar utveckling  -  Agenda 2030. Världens länder har 

åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Agenda 2030 

har större fokus på hur social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet hänger ihop 

jämfört med tidigare mål. Agenda 2030 framhåller även vikten av att de globala och 

lokala utvecklingsmålen möts. Lokala aktörer, som exempelvis kommuner, är nu än 

mer betydelsefulla för att uppnå målen. 

Vimmerby kommun ska verka för att de globala målen nås och driva på klimat- och 

energiarbetet i kommunen och för att det integreras i de egna verksamheterna. 

Vimmerby kommun ska dessutom föra en dialog med civilsamhället i strävan mot att 

nå målen och i en allt högre grad samarbeta med näringsliv, föreningar och 

medborgare kring hållbar utveckling. 
 

Barnkonventionen 
FN:s konvention om barnets rättigheter – Barnkonventionen -  innehåller bestämmelser om 

mänskliga rättigheter för barn. Astrid Lindgren förekom Barnkonventionen med ungefär 50 

år genom sitt författarskap i vilket hon ständigt förde barnens talan. Det faktum att Astrid 

Lindgren har en naturlig koppling till Vimmerby gör kommunen unik i barnrättsfrågor och 

innebär att kommunens arbete med barnkonventionen blir extra viktigt. Barnkon- 

ventionens mål är att barn och unga ska få möjligheter till inflytande och vara en del 
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av beslutsprocesser i frågor som berör deras vardag och utgår från följande 

portalparagrafer: 

 Inget barn får diskrimineras på grund av härkomst, kön, religion, 

funktionshinder eller andra liknande skäl  

 Barnets bästa ska vara vägledande vid allt beslutsfattande och vid alla 

åtgärder som rör barn och unga 

 Barn och unga ska tillåtas att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna 

förutsättningar 

 Barn och unga ska ges möjlighet att framföra och få respekt för sina åsikter i 

frågor som berör dem  

Vimmerby kommuns avsiktsförklaring beträffande stärkt lokal 

attraktionskraft 
I juni 2016 undertecknade Vimmerby kommuns samtliga partier representerade i 

kommunfullmäktige en avsiktsförklaring i syfte att ena politiken i arbetet med att 

stärka Vimmerby kommuns attraktionskraft genom att alltid fokusera på Vimmerby 

kommuns bästa genom att: 

  Att vi har insikt om att tillit, tolerans och högt socialt kapital stärker den 

lokala attraktionskraften  

 

 Att respektera olika uppfattningar men att sträva efter ett samspel för 

Vimmerby kommuns bästa 

 

 Att arbeta för att öka tilliten och förtroendet inom den politiska organisationen 

i Vimmerby kommun för att med ett gott anseende kunna möta övriga parter  

i samhället i samarbetsfrågor 

 

 Att arbeta för ett långsiktigt, planerat och hållbart utvecklingsarbete i dialog 

med näringsliv, föreningsliv och medborgare 

 

 Att stolta vara ett föredöme och företrädare för Vimmerby kommun utifrån 

värdeorden ansvar, mod och fantasi 
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Ingen strategi är bättre än sitt 
genomförande 
Utvecklingsavdelningen har uppdraget att utarbeta en social lokal utvecklings-

strategi för Vimmerby kommun. Strategin ska vara vägledande och stödjande för 

Vimmerby kommuns verksamheter och inspirerande för näringsliv, föreningsliv och 

medborgare med flera och avses att genomföras i samarbete mellan samhällets olika 

parter. 

Konkretisering 
Den sociala lokala utvecklingsstrategin är övergripande och kräver en konkretisering 

för att genomföras. Den ska brytas ner i handlingsplaner med mätbara mål av 

Vimmerby kommuns nämnder som ska vara drivande i genomförandet och ansvara 

för den operativa insatsen. 

Dialog och utvärdering 
För att löpande säkerställa att beslut och handlingar sker i linje med strategins 

intentioner ska den sociala lokala utvecklingsstrategin årligen diskuteras i 

kommunfullmäktige och på ett strategiskt möte där allmänheten deltar.  

Uppföljning 
Kommunstyrelsen kommer att ansvara för uppföljning av strategiarbetet i dess 

helhet. Det innebär att revidera strategin som bedöms göras vid behov eller minst 

vartannat år, följa upp handlingsplaner och måluppfyllelse och kontinuerligt förbättra 

Vimmerby kommuns utvecklingsarbete. Det är viktigt att i uppföljningen hålla i ihop 

arbetet mot det övergipande målet - Skapa goda förutsättningar för att ständigt 

stärka Vimmerby kommuns attraktionskraft och tillväxt via ökad samverkan och 

långsiktigt planering – och att verka för att bibehålla de nätverk som skapats i 

processen med strategin och om möjligt utveckla fler. Utvecklingsavdelningen ska 

även ha en samordnande roll för analyser, återkoppling och idéutveckling om frågor 

med relevans för strategin. 
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Tillsammans gör vi det som bär och 
håller 
Den sociala lokala utvecklingsstrategin ska leda till att vi som lever och verkar i 

Vimmerby kommun känner oss stolta över och blir bärare av det som sker i 

kommunens utvecklingsarbete. Strategin ska generera en bred insikt om betydelsen 

av samverkan och ge medborgarna möjlighet att bidra till kommunens utveckling. Vi 

ska känna oss trygga i det hållbara arbetssätt som strategin medför. Vi ska gå mot en 

förbättrad attityd och en mer positiv välkommnande kultur i Vimmerby kommun och 

ha förståelse för att ansvaret är gemensamt. Vi ska via stärkt lokal attraktionskraft 

tillsammans på bästa sätt ta vara på våra möjligheter. 
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Stödjande dokument 
 

Följande dokument har funnits med i processen för att arbeta fram ett förslag till 

social lokal utvecklingsstrategi för Vimmerby kommun: 

 

 

 Lokal utvecklings- och översiktsplan 2007 

 Lokal utvecklingsplan 2012 

 Översiktsplan  ÖP 2015 

 Vision och övergripande mål för Vimmerby komun 2012-2022 

 Landsbygdsberedningens förslag till landsbygspolitiskt program 2014-2018 

 Turismstrategin – Astrid Lindgrens Vimmerby 2014 

 Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län RUS 2012-2020 

 Medborgarundersökning 2013 

 Ledarskapspolicy Vimmerby kommun2017 

 Styrmodell för Vimmerby kommun 2012 

 Rapport politisk avsiktsförklaring för social lokal utvecklingsstrategi för 

Vimmerby kommun 2016 



 2019-05-06 

 

 

 

Kommunstyrelseförvaltningen 

J A 

 

 

 

 

 
Vision Vimmerby 2030 – Sammanfattning på Demokratiberedningens sammanträde 2019-04-30 

 

 

 
 

  



Hans.Abrahamsson@padrigu.se 

Hans Abrahamsson 

  

i en värld i förändring 
Vår tids samhällsomdaning och  

konsten att värna den sociala hållbarheten 

Strategiskt möte den 9.2.2017 
Samtal och dialog om  

Vimmerbys kommuns utvecklingsarbete 

Institutionen för  
Globala Politiska Studier 

När världen kommer till Göteborg 
Kunskap om och Arbetssätt i  
Rättvisa och socialt hållbara Städer 

KAIROS 

mailto:Hans.Abrahamsson@padrigu.se


Globalisering 
Ekonomi-öster/söderut/BRICS 

Fördubbling globala arbetsmarknaden 
Digitalisering och robotisering 

Ökad rörlighet, ökade kontaktytor 
 
 

Transnationell migration 
Människor i transit - med sina  

vardagsliv på flera håll samtidigt 
 

Att förbättra livschanser och möjligheten 
att tillfredsställa grundläggande behov 

 

 Takten, klyftorna 
det globala Syd i det globala nord 

Samhällets ökade heterogenitet och  
människors varierande  

socio-ekonomiska förutsättningar 

medför utmaningar för den 
sociala tilliten och den sociala hållbarheten 

på lokal nivå  

Den Stora Omdaningen i vår tid 
Tre processer i samverkan som  

flätar ihop det lokala med det globala 

I den nya ekonomiska  
geografin och dess 

 globala förädlingskedjor 
minskar nationalstatens 

betydelse – städer 
allt viktigare 

Urbanisering 

Intresse- och 
värdegrunds- 

konflikter 

Demokratins  
uppgift 

Att hitta verktyg för att  
kunna leva tillsammans,  
att lära sig dialogens konst 

från multikulturell samexistens  
till interkulturell samverkan 

Samhället glider isär 
och tappar sin förmåga 
att hantera komplexa 

samhällsproblem 



Westfalisk Ordning 
Government 
Nationalstaten 

Post-Westfalisk ordning 
Governance 
Flernivå - partnerskap 

Fram t.o.m trettioåriga kriget 
pre-Westfalisk Ordning 
Disorder 

Påve 

Kyrka 

Kung 

Städer 

Feudal herrar 

Regioner – EU - Eurocities 
Nationalstater - SKL 
 

Städer, Kommuner, 
Urbana regioner  

Krigsherrar / Maffia 

Transnationella Företag 
Multilaterala Organisationer (IMF/WB) 
Gränsöverskridande nätverk G8, G20  
ICLEI, UCLG 

Globalisering, det politiska rummet  
och nationalstatens förändrade roll 

Den stora omdaningen i ett historiskt perspektiv 

1648 1944 

RETROTOPIA 
Zygmunt Bauman 

Nya konfliktlinjer 
Höger – vänster 

                Funktionell    – territoriell –     kosmopolitisk identitet 

Den nya ekonomiska geografin –  
Staten drar sig tillbaka från det politiska rummet 

De globala förädlingskedjorna ökar platsens betydelse 
ekonomisk förnyelse och tillväxt sker i storstadsregionen  

Glokal 



Ekonomi ett medel 
för att färdas väl 
Karl Polanyi (1944) 

IMF (2014) 
Global Utmaning (2015) 

Ny välfärdsregim 
Proportionell universalism 

(a) Generell välfärdspolitik 
Stötdämpare för att hantera 

målkonflikterna 

(b) Riktad Social  
investeringspolitik 

Ökad heterogenitet medför 
skilda behov och förutsättningar 

Kompensatoriskt ansvar 
Inte en fråga om omprioritering 

INKLUDERANDE UTVECKLING 

Ompröva synen på 

sambanden  

mellan tillväxt och välfärd 

Social Hållbarhet 

Ekonomisk hållbarhet 
Ny tillväxtregim 

(a) Att definiera & mäta tillväxt 
Frikoppling: Livskvalitet/välbefinnande 

(b) Produktionsinriktning 
Ökad lokal resursmobilisering medger  

gradvis minskat exportberoende 
(när- och hemmamarknadens betydelse) 

uppmärksammar 
sambanden stad och land 

Ekonomisk tillväxt 

Välfärd 

Vår tids produktionssystem förändrar  
sambanden mellan tillväxt och välfärd 

Innovation och kreativitet kräver  
ökad kognitiv förmåga och medskapande 

Folkhälsans betydelse 

Offentlig upphandling 
626 mrd SEK – 50% av exportvärdet 

Incitament till  
lokal resursmobilisering  

Stadslandet  
och  

grön affärsutveckling 
The Big Green Opportunity 

En regional utveckling för alla 

Samhällen bör skifta fokus 
i bedömning av utveckling 
från ekonomisk produktion 

till människors välbefinnande 
Stiglitz-kommissionen 2008 

Social hållbarhet är målet 
ekonomin medlet och ekologin  

sätter ramarna 
Stockholmskommissionen 2015 

Tillväxt 

innovation 

kreativitet 

attraktivitet 

Att komplettera offentlig sektor 
med en gemensam sektor 

utifrån ett nytt (lokalt) samhällskontrakt 
med globala kopplingar 









Konsultation Diskussion Lärande dialog Information 

Vi vill att ni ska veta 
något / förstå oss 

Vi vill veta vad ni 
tycker, tänker 

(känner) 

Argumentation, 
kommentar och 

replik. Vilket 
perspektiv är  

”rätt”? 

Vi tänker och lär 
om frågan 

tillsammans från 
olika perspektiv 

 

Alla samtalstyperna kan vara värdefulla, men för olika syften.  
Dialog eller monolog avgörs av vad man gör före, efter och under samtalet 

       Utifrån inspiration från KAIROS, S2020/GBG STAD, och SKLs delaktighetstrappa 

Medskapande dialog  
med konfronterande  inslag 

Vi gör 
tillsammans och 
tar delat ansvar 

för resultatet 

Vi synliggör 
menings- 

skiljaktigheter 
och maktstrukturer 

Forskningslitteraturen beskriver ofta  

invånarnas deltagande  

med hjälp av tre olika samtalstyper: 

Den medskapandedialogen förutsätter 
 en mer jämlik delaktighet: 





Att värna den sociala hållbarheten 
genom att demokratisera demokratin 

Medskapandets roll 

Social investeringspolitik   
Sociala investeringsfonder   

Medskapande  medborgardialog 
Medborgarbudget 

Den utmaning vi står inför handlar om  

Samtalet om vägarna framåt har just påbörjats 

Tack för inbjudan ! 

Istället för slutsatser 

En inkluderande utveckling 
Stad – Land 

Hela kommunen 
Hela staden 

Mentala strukturer  
 Det är innanförskapet som är problemet  

Att riva utestängningens murar 
Ett nytt samhällskontrakt utifrån en glokal identitet 
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§ 199 Dnr 2019/000107 010 

Styrdokument: Tomtköregler för Vimmerby kommun 
2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. godkänna styrdokumentet ”Tomtköregler för Vimmerby kommun” 

2. låta ovan nämnda styrdokument ersätta befintliga dokument i mappen: 

”Regler för anvisningar och försäljning av tomter genom Vimmerby 

kommuns tomtkö”. Dnr: 2010/000185 

 

Sammanfattning 

Mark- och exploateringsenheten på Vimmerby kommun ansvarar över 

försäljning av kommunala villatomter samt kommunala tomtköer. 

Efterfrågan på villatomter har varit och fortsätter att vara stor. Åtskilliga 

detaljplanearbeten pågår inom bostadsförsörjning och de närmaste åren 

kommer flertalet villatomter vara klara för försäljning. 

I dagsläget är befintliga antagna dokument avseende riktlinjer för ovan 

nämnda ändamål inte tillräckligt omfattande och även inaktuella (Dnr: 

2010/000185). Deras omfattning räcker inte till för att uppnå den konkreta 

tydlighet som förväntas uppnås gentemot intressenter/köpare. De samspelar 

heller inte med det arbetssätt och målsättning mark- och exploaterings-

enheten har idag. Detta bidrar till att oklarheter lätt skapas och försvårar 

ärendehanteringen, vilket i sin tur ökar risken för missförstånd samt 

förlängda ledtider. 

För att säkra upp ovan nämnda typ av ärendehantering, så har Gatukontorets 

mark- och exploateringsingenjör på mark- och exploateringsenheten 

upprättat ett nytt förslag på tomtköregler, se id 64795. Detta med avsikt att 

generera i ett bättre, tydligare och effektivare arbetsflöde, vilket i sin tur 

kommer ge möjlighet till positiv inverkan på vår servicefunktion och därmed 

stärka förtroendekapitalet hos intressenter/köpare. 

 

Vid framtagandet av detta styrdokument gjordes avstämningar med berörda 

tjänstemän och chefer, bland annat tjänstemän på Ekonomiavdelningen, 

Administrativa avdelningen (digitalisering/webb) och chef på Gatukontoret. 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 Gatukontorets mark- och exploateringsenhet bedömer förslaget på 

tomtköregler som säkert och gynnsamt. Förslaget kommer att gagna 

likabehandlingsprincipen på ett värdefullt sätt och bidra till att 

intressenter/köpare ska kunna erbjudas likartade förutsättningar inom detta 

ärendeområde. 

Finansiering 

Ryms inom antagen MEX-budget.  

 

Förslag till beslut 

      

Beslutsgång 

Lis-Astrid Andersson (S) föreslår att paragrafen 1.3 (om skilsmässa, 

separation eller upphörande av sammanboende) utgår ur de föreslagna 

reglerna. 

Ordförande ställer Lis-Astrid Anderssons (S) förslag mot ursprungsförslaget 

och finner att det är bifall för det senare. 

   

Beslutsunderlag 

SBU Protokollsutdrag 2019-04-29 § 38 Styrdokument: Tomtköregler för 

Vimmerby kommun 2019 

Id 64795 Styrdokument: Tomtköregler för Vimmerby kommun 2019 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

 

___________________ 
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§ 38 Dnr 2019/000107 010 

Styrdokument: Tomtköregler för Vimmerby kommun 
2019 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att 

 

1. godkänna styrdokumentet ”Tomtköregler för Vimmerby kommun” 

 

2. låta ovan nämnda styrdokument ersätta befintliga dokument i mappen: ” 

Regler för anvisningar och försäljning av tomter genom Vimmerby 

kommuns tomtkö”. Dnr: 2010/000185 

 

Sammanfattning 

Mark- och exploateringsenheten på Vimmerby kommun ansvarar över 

försäljning av kommunala villatomter samt kommunala tomtköer. 

Efterfrågan på villatomter har varit och fortsätter att vara stor. Åtskilliga 

detaljplanearbeten pågår inom bostadsförsörjning och de närmaste åren 

kommer flertalet villatomter vara klara för försäljning. 

 

I dagsläget är befintliga antagna dokument avseende riktlinjer för ovan 

nämnda ändamål inte tillräckligt omfattande och även inaktuella (Dnr: 

2010/000185). Deras omfattning räcker inte till för att uppnå den konkreta 

tydlighet som förväntas uppnås gentemot intressenter/köpare. De samspelar 

heller inte med det arbetssätt och målsättning mark- och 

exploateringsenheten har idag. Detta bidrar till att oklarheter lätt skapas och 

försvårar ärendehanteringen, vilket i sin tur ökar risken för missförstånd 

samt förlängda ledtider. 

 

För att säkra upp ovan nämnda typ av ärendehantering, så har Gatukontorets 

mark- och exploateringsingenjör på mark- och exploateringsenheten 

upprättat ett nytt förslag på tomtköregler, se id 64795. Detta med avsikt att 

generera i ett bättre, tydligare och effektivare arbetsflöde, vilket i sin tur 

kommer ge möjlighet till positiv inverkan på vår servicefunktion och därmed 

stärka förtroendekapitalet hos intressenter/köpare. 
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Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Vid framtagandet av detta styrdokument gjordes avstämningar med berörda 

tjänstemän och chefer, bland annat tjänstemän på Ekonomiavdelningen, 

Administrativa avdelningen (digitalisering/webb) och chef på Gatukontoret. 

  

Gatukontorets mark- och exploateringsenhet bedömer förslaget på 

tomtköregler som säkert och gynnsamt. Förslaget kommer att gagna 

likabehandlingsprincipen på ett värdefullt sätt och bidra till att 

intressenter/köpare ska kunna erbjudas likartade förutsättningar inom detta 

ärendeområde. 

 

Ryms inom antagen MEX-budget. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att godkänna styrdokumentet ”Tomtköregler för Vimmerby kommun” 

Att låta ovan nämnda styrdokument ersätta befintliga dokument i mappen: ” 

Regler för anvisningar och försäljning av tomter genom Vimmerby 

kommuns tomtkö”. Dnr: 2010/000185 

 

Beslutsunderlag 

Föreslaget styrdokument ”Tomtköregler för Vimmerby kommun”. 

Dnr: 2019/107/010 

Id: 64795 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Utvecklingsavdelningen (inkl. KoF) 

Ekonomiavdelningen 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

 

 

___________________ 

 



 

 
Post: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81  Vimmerby Besök: Stångågatan 28 

Telefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun@vimmerby.se Webbplats: www.vimmerby.se 

Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt Bankgiro: 577-2777 Plusgiro: 7 48 59-0  

 
 
Samhällsbyggnadsavdelningen 

Sandra Torvaldsson 

 

Tjänsteskrivelse 
 

Sida 

1(2) 

Datum 

2019-02-14  
Referens 

VIMKS 2019/000107/010  

 
Id 

64484  

 

 

 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  
 
Kommunfullmäktige 

 

Styrdokument: Tomtköregler för Vimmerby kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att godkänna styrdokumentet ”Tomtköregler för Vimmerby kommun” 

att låta ovan nämnda styrdokument ersätta befintliga dokument i 

mappen: ” Regler för anvisningar och försäljning av tomter genom 

Vimmerby kommuns tomtkö”. Dnr: 2010/000185 

  

Ärendet 

Bakgrund 

Mark- och exploateringsenheten på Vimmerby kommun ansvarar över försäljning 

av kommunala villatomter samt kommunala tomtköer. Efterfrågan på villatomter 

har varit och fortsätter att vara stor. Åtskilliga detaljplanearbeten pågår inom 

bostadsförsörjning och de närmaste åren kommer flertalet villatomter vara klara 

för försäljning. 

 

I dagsläget är befintliga antagna dokument avseende riktlinjer för ovan nämnda 

ändamål inte tillräckligt omfattande och även inaktuella (Dnr: 2010/000185). 

Deras omfattning räcker inte till för att uppnå den konkreta tydlighet som 

förväntas uppnås gentemot intressenter/köpare. De samspelar heller inte med det 

arbetssätt och målsättning mark- och exploateringsenheten har idag. Detta bidrar 

till att oklarheter lätt skapas och försvårar ärendehanteringen, vilket i sin tur ökar 

risken för missförstånd samt förlängda ledtider. 

Aktuell situation 

För att säkra upp ovan nämnda typ av ärendehantering, så har Gatukontorets 

mark- och exploateringsingenjör på mark- och exploateringsenheten upprättat ett 

nytt förslag på tomtköregler, se id 64795. Detta med avsikt att generera i ett 

bättre, tydligare och effektivare arbetsflöde, vilket i sin tur kommer ge möjlighet 

till positiv inverkan på vår servicefunktion och därmed stärka förtroendekapitalet 

hos intressenter/köpare. 

 

Vid framtagandet av detta styrdokument gjordes avstämningar med berörda 

tjänstemän och chefer, bland annat tjänstemän på Ekonomiavdelningen, 

Administrativa avdelningen (digitalisering/webb) och chef på Gatukontoret. 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/


 
 
Samhällsbyggnadsavdelningen 

Sandra Torvaldsson 

 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

2(2) 

Datum 

2019-01-24  
Referens 

VIMKS 2019/000107010  
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Bedömning 

Gatukontorets mark- och exploateringsenhet bedömer förslaget på tomtköregler 

som säkert och gynnsamt. Förslaget kommer att gagna likabehandlingsprincipen 

på ett värdefullt sätt och bidra till att intressenter/köpare ska kunna erbjudas 

likartade förutsättningar inom detta ärendeområde. 

Finansiering 

Ryms inom antagen MEX-budget. 

Beslutsunderlag 

Föreslaget styrdokument ”Tomtköregler för Vimmerby kommun”. 

Dnr: 2019/000107/010 

Id: 64795 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Utvecklingsavdelningen (inkl. KoF) 

Ekonomiavdelningen 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

Sandra Torvaldsson 

Mark- och exploateringsingenjör  

 

 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/


 Dnr 2018/107/010 

 Id 64795 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antagen av Kommunfullmäktige  

20XX-XX-XX § XX 

  

Tomtköregler 
för 

Vimmerby kommun 



Tomtköregler för Vimmerby kommun 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

2 

  

Innehållsförteckning 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ................................................................................. 2 

1. REGLER FÖR ANMÄLAN, KÖPLATS OCH REGISTRERING I VIMMERBY KOMMUNS 

TOMTKÖER FÖR VILLATOMTER .......................................................................... 3 

1.1 ANMÄLAN OCH ANMÄLNINGSAVGIFT .............................................................................. 3 

1.2 KÖPLATS OCH REGISTRERING ...................................................................................... 3 

1.3 SKILSMÄSSA, SEPARATION ELLER UPPHÖRANDE AV SAMMANBOENDE ............................... 4 

1.4 AVREGISTRERING ....................................................................................................... 4 

2. REGLER FÖR BETÄNKETID OCH RESERVATION AV VILLATOMT ............................ 5 

2.1 BETÄNKETID OCH RESERVATION ................................................................................... 5 

2.2 TOLKNING .................................................................................................................. 5 

3. REGLER FÖR FÖRTUR AV SÄRSKILDA SKÄL ..................................................... 6 

3.1 ANSÖKAN ................................................................................................................... 6 

3.2 PRÖVNING .................................................................................................................. 6 

3.3 HANTERING ................................................................................................................ 6 

4. KONTAKTUPPGIFTER ................................................................................... 7 

 

  



Tomtköregler för Vimmerby kommun 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

3 

  

1. Regler för anmälan, köplats och registrering i 
Vimmerby kommuns tomtköer för villatomter 

1.1 Anmälan och anmälningsavgift 

Du som fyllt 18 år har möjlighet att anmäla dig till någon av Vimmerby kommuns öppna 

tomtköer. Som medsökande kan maka/make, sambo eller särbo registreras. 

För att få en köplats i en öppen tomtkö behöver du först göra en anmälan till den tomtkö du vill 

ställa dig i. Anmälan kan skickas via e-tjänsten på kommunens hemsida, www.vimmerby.se. Den 

kommer att skickas per automatik när du fullföljt och godkänt uppgifterna som efterfrågas i e-

tjänsten. Du kommer få ett mejl med information om hur du ska betala in anmälningsavgiften till 

den mejladress du angivit i e-formuläret. 

 

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kontakta  

Mark- och exploateringsenheten på telefonnummer 0492-76 90 00. 

 

Anmälningsavgiften är 500 kronor inkl. moms per tomtkö och är ett engångsbelopp. Du har rätt 

att ställa dig i så många öppna tomtköer du vill. Inbetald anmälningsavgift återbetalas inte.  

Äkta makar och personer som sammanbor under äktenskapsliknande former kan endast lämna in 

en anmälan per tomtkö.  

Anmälan till en öppen tomtkö får endast göras om du själv avser att bebygga villatomten inom 2 

år. 

1.2 Köplats och registrering 

Din köplats baseras på det datum och klockslag då anmälan inkom. 

 

Köplatsen du fått är preliminär tills att du betalat in anmälningsavgiften som betalas in via faktura 

utställd av kommunen. Därefter blir köplatsen fastställd. Har inbetalningen inte nått oss inom den 

utsatta tiden på fakturan kommer du att bli avregistrerad från tomtkön och därmed förlora din 

köplats. 

 

Bor du utomlands så använder du dig av IBAN SE34 9500 0099 6034 0074 8590 vid inbetalning 

av fakturan. Det behövs inget OCR-nummer, utan det räcker med ditt fullständiga namn eller 

personnummer om du betalar genom internetbanken.  

Anmälan till tomtkön är personlig och köplats kan endast överlåtas till medsökande, inte till barn 

etc.  
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1.3 Skilsmässa, separation eller upphörande av sammanboende 

Vid skilsmässa, separation eller då sammanboendet upphör kan endast en part tillgodoräkna sig 

köplatsen. Parterna får själva meddela kommunen vem som ska tillgodoräkna sig köplatsen. 

1.4 Avregistrering 

Avregistrering från vald tomtkö sker när kommunen fått besked om att du tackat ja eller nej till en 

villatomt. 
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2. Regler för betänketid och reservation av villatomt 

2.1 Betänketid och reservation 

När du blivit kontaktad och erbjuden en villatomt har du rätt till 7 dagars betänketid. 

Tackar du ja till en villatomt kommer du att få information om hur vi går vidare i ärendeprocessen. 

Ansvarig mark- och exploateringsingenjör kommer att skicka 2 exemplar av köpeavtalet hem till 

dig. Du har därefter 5 arbetsdagar på dig att skriva under och skicka tillbaka båda exemplaren till 

oss i bifogat svarskuvert. Villatomten reserveras till dig under tiden. 

 

När kommunen erhållit de undertecknade exemplaren av köpeavtalet kommer ansvarig mark- och 

exploateringsingenjör att underteckna köpeavtalet och återsända ditt exemplar. Kort därefter 

kommer du få en faktura hemskickad till dig med beloppet för köpeskillingen. Du har sedan 30 

dagar på dig att betala in detta belopp. Du kommer att avregistreras från tomtkön när vi ser att 

betalningen inkommit. Om beloppet inte betalas in på utsatt tid hävs köpeavtalet och är inte längre 

giltigt. Du kommer även då att avregistreras från tomtkön och därmed förlora din köplats. 

Du kan när du vill anmäla dig på nytt till någon Vimmerby kommuns öppna tomtköer. Då 

kommer du att få ett nytt ködatum och köplats. 

2.2 Tolkning 

Vid tvist avgör Samhällsbyggnadsutskottet (SBU) frågor rörande tolkning och tillämpning av 

tomtköregler. 
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3. Regler för förtur av särskilda skäl 

3.1 Ansökan 

Om särskilda skäl föreligger kan Samhällsbyggnadsutskottet bevilja förtur i en öppen tomtkö. Den 

som ansöker om förtur ska vara registrerad i tomtkön och ha erlagt anmälningsavgift. Ansökan om 

förtur kan göras på samma sätt som anmälan till en öppen tomtkö. Möjlighet att söka förtur av 

särskilda skäl gäller oavsett vilken kommun den sökande är mantalsskriven i.  

3.2 Prövning 

Vid prövning om särskilda skäl för förtur finns så ska följande beaktas: 

 Det planerade boendets anpassning till sökandens behov 

 Sökandes behov av särskilt stöd i närheten till bostaden  

 Övriga omständigheter i det enskilda ärendet som kan vara av vikt för prövningen  

De särskilda skälen ska gälla sökande eller någon i sökandens hushåll. Skälen ska styrkas av intyg 

från till exempel sjukvården, habilitering eller motsvarande. Intygen skickas till kommunens 

postadress, se avsnitt ”4. Kontaktuppgifter”. 

Vid prövning av förtur tas även hänsyn till att de skäl som anges för förtur kan tillgodoses inom 

kommunens utbud av villatomter som är aktuella inom de närmaste 12 månaderna.  

3.3 Hantering 

Om förtur beviljas väljer du en villatomt som motsvarar dina krav och som ingår i kommunens 

tomtutbud innan tomterna släpps till övriga köande. En beviljad förtur kan utnyttjas av dig inom 

12 månader från att beslutet är fattat. Därefter ska ny ansökan göras. 
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4. Kontaktuppgifter 

För mer information, vänligen kontakta: 

 

Vimmerby kommun 

Mark- och exploateringsenheten 

598 81 Vimmerby 

Telefon, växel: 0492-76 90 00 

E-post: mex@vimmerby.se 

  



 

 
 
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum 
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§ 200 Dnr 2018/000505 00 

Nya riktlinjer för föreningsbidrag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta det nya riktlinje-

dokumentet för föreningsbidragen i Vimmerby kommun 

 

Sammanfattning 

Ärendet 

2017 beslutade kommunstyrelsen att låta genomföra en bidragsöversyn över 

kommunens föreningsbidrag. Arbetet upphandlades och genomfördes externt 

utav Ernst & Young och resulterade i en slutrapport med rekommendationer 

hur föreningsbidragen skulle kunna arbetas om. En av dessa punkter inne-

fattar att ta fram tydliga riktlinjer för föreningsstödet, där riktlinjerna bör 

baseras på politiska mål och ett formulerat syfte.  

2018 anställdes en projektledare, Rebecca Adolfsson, för att kunna fokusera 

på förändringsarbetet kring föreningsstödet med syfte att skapa tydligare 

mål, riktlinjer och transparens i fördelning av kommunens föreningsbidrag.  

Första ledet i arbetet är nu färdigt för beslut och innefattar det övergripande 

riktlinjedokumentet som gäller för samtliga föreningar som söker stöd från 

Vimmerby kommun. Dokumentet innehåller bland annat mål och vision för 

kommunens stöd till föreningar samt övergripande målsättning med barn-

konventionen, demokrati och kommunens värdegrund som grundfundament. 

Där ligger även strukturen och uppbyggnaden av det nya bidragssystemet 

med föreningskategorier samt olika bidragsmöjligheter för föreningarna att 

söka. 

Många av bidragsmöjligheter som finns i kommunens bidragssystem idag 

har varit frusna i flera år, budgetramarna har stramats åt och det har blivit 

mindre medel att fördela om man ser tillbaka några år i tiden. Både Ernst & 

Youngs utredning samt det fortsatta arbetet lett av Rebecca Adolfsson har 

tydligt indikerat på att det finns ett uppdämt behov hos föreningarna, både 

generellt vad gäller bidragsnivån, men också kring möjligheterna att kunna 

söka investeringsbidrag till sina anläggningar. I och med detta föreslår 

Utvecklingsavdelningen att utöka budgetramen för det totala 

föreningsbidraget med 500 000 kr i första omgången för att kunna möta upp 

de behov som kommit fram. 
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Barnkonventionen 

I framtagande av dokumentet så har barnkonventionen ständigt tagits i 

beaktande samt ligger till grund för att föreningslivet ska vara 

bidragsberättigade.  

Finansiering 

Utvecklingsavdelningen har i sitt budgetönskemål för 2020 äskat om 500 

000 kr för utökning i budgetramarna för föreningsbidragen.  

 

Beslutsunderlag 

KFU Protokollsutdrag 2019-05-14 § 53 Föreningsbidragsarbete 

Riktlinje för alla bidragssökande föreningar id 66396 

Tjänsteskrivelse nytt riktlinjedokument föreningsbidragen Id66093 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

      

 

___________________ 

 



 

 
 
Kultur- och fritidsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 53 Dnr 2018/000505 00 

Nya riktlinjer för föreningsbidrag 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår Kommunfullmäktige att anta det nya 

riktlinjedokumentet för föreningsbidragen i Vimmerby kommun.  

 

Sammanfattning 

Ärendet 

2017 beslutade kommunstyrelsen att låta genomföra en bidragsöversyn över 

kommunens föreningsbidrag. Arbetet upphandlades och genomfördes externt 

utav Ernst & Young och resulterade i en slutrapport med rekommendationer 

hur föreningsbidragen skulle kunna arbetas om. En av dessa punkter 

innefattar att ta fram tydliga riktlinjer för föreningsstödet, där riktlinjerna bör 

baseras på politiska mål och ett formulerat syfte.  

 

2018 anställdes en projektledare, Rebecca Adolfsson, för att kunna fokusera 

på förändringsarbetet kring föreningsstödet med syfte att skapa tydligare 

mål, riktlinjer och transparens i fördelning av kommunens föreningsbidrag.  

 

Första ledet i arbetet är nu färdigt för beslut och innefattar det övergripande 

riktlinjedokumentet som gäller för samtliga föreningar som söker stöd från 

Vimmerby kommun. Dokumentet innehåller bland annat mål och vision för 

kommunens stöd till föreningar samt övergripande målsättning med 

barnkonventionen, demokrati och kommunens värdegrund som 

grundfundament. Där ligger även strukturen och uppbyggnaden av det nya 

bidragssystemet med föreningskategorier samt olika bidragsmöjligheter för 

föreningarna att söka. 

 

Många av bidragsmöjligheter som finns i kommunens bidragssystem idag 

har varit frusna i flera år, budgetramarna har stramats åt och det har blivit 

mindre medel att fördela om man ser tillbaka några år i tiden. Både Ernst & 

Youngs utredning samt det fortsatta arbetet lett av Rebecca Adolfsson har 

tydligt indikerat på att det finns ett uppdämt behov hos föreningarna, både 

generellt vad gäller bidragsnivån, men också kring möjligheterna att kunna 
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Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

söka investeringsbidrag till sina anläggningar. I och med detta föreslår 

Utvecklingsavdelningen att utöka budgetramen för det totala 

föreningsbidraget med 500 000 kr i första omgången för att kunna möta upp 

de behov som kommit fram. 

 

Barnkonventionen 

I framtagande av dokumentet så har barnkonventionen ständigt tagits i 

beaktande samt ligger till grund för att föreningslivet ska vara 

bidragsberättigade.  

  

Finansiering 

Utvecklingsavdelningen har i sitt budgetönskemål för 2020 äskat om 500 

000 kr för utökning i budgetramarna för föreningsbidragen.  

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår Kommunfullmäktige att anta det nya 

riktlinjedokumentet för föreningsbidragen i Vimmerby kommun.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 

 



 
 

Utvecklingsavdelningen 

Tjänsteskrivelse   
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-05-03  
Referens 

2018/000505 

 
Id 

66093 

 
 Kommunfullmäktige   

 

 

 
 

Nytt riktlinjedokument för föreningsbidragen   

Förslag till beslut  

Kultur- och fritidsutskottet föreslår Kommunfullmäktige att anta det 

nya riktlinjedokumentet för föreningsbidragen i Vimmerby kommun.  

 

Ärendet 

2017 beslutade kommunstyrelsen att låta genomföra en bidragsöversyn 

över kommunens föreningsbidrag. Arbetet upphandlades och 

genomfördes externt utav Ernst & Young och resulterade i en 

slutrapport med rekommendationer hur föreningsbidragen skulle kunna 

arbetas om. En av dessa punkter innefattar att ta fram tydliga riktlinjer 

för föreningsstödet. Där riktlinjerna bör baseras på politiska mål och 

ett formulerat syfte.  

 

2018 anställdes en projektledare, Rebecca Adolfsson, för att kunna 

fokusera på förändringsarbetet kring föreningsstödet med syfte att 

skapa tydligare mål, riktlinjer och transparens i fördelning av 

kommunens föreningsbidrag.  

 

Första ledet i arbetet är du färdigt för beslut och innefattar det 

övergripande riktlinjedokumentet som gäller för samtliga föreningar 

som söker stöd från Vimmerby kommun. Dokumentet innehåller bland 

annat mål och vision för kommunens stöd till föreningar samt 

övergripande målsättning med barnkonventionen, demokrati och 

kommunens värdegrund som grundfundament. Där ligger även 

strukturen och uppbyggnaden av det nya bidragssystemet med 

föreningskategorier samt olika bidragsmöjligheter för föreningarna att 

söka. 

 

Många av bidragsmöjligheter som finns i kommunens bidragssystem 

idag har varit frusna i flera år, budgetramarna har stramats åt och det 

har blivit mindre medel att fördela om man ser tillbaka några år i tiden. 

Både Ernst & Youngs utredning samt det fortsatta arbetet lett av 

Rebecca Adolfsson har tydligt indikerat på att det finns ett uppdämt 

behov hos föreningarna, både generellt vad gäller bidragsnivån, men 



också kring möjligheterna att kunna söka investeringsbidrag till sina 

anläggningar. I och med detta föreslår Utvecklingsavdelningen att 

utöka budgetramen för det totala föreningsbidraget med 500 000kr i 

första omgången för att kunna möta upp de behov som kommit fram. 

 

Riktlinjedokumentet går att läsa i sin helhet i bifogat dokument.  

 

 

Barnkonventionen 

I framtagande av dokumentet så har barnkonventionen ständigt tagits i 

beaktande samt ligger till grund för att föreningslivet ska vara 

bidragsberättigade.  

  

Finansiering 

Utvecklingsavdelningen har i sitt budgetönskemål för 2020 äskat om 

500 000 kr för utökning i budgetramarna för föreningsbidragen.  

 

 

Beslutet ska skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

 

 

Mirja Holgersson   Anton Palmér 

Fritidssamordnare   Fritidssamordnare  
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Inledning  

Det nya riktlinjedokumentet beskriver översiktligt utformningen av kommunens olika bidrag och 

stöd till föreningslivet. Genom att förtydliga kommunens roll ökar möjligheten för en god 

samverkan.  

För att erhålla stöd ska föreningarna driva sin verksamhet i enlighet med Vimmerby kommuns 

värdegrund och ligga i linje med folkhälsoplanen och den lokala utvecklingsstrategin.  

Utöver kommunstyrelsens mål så arbetar Vimmerby kommun med barnkonventionen. En 

förutsättning för att stöd ska ges är att föreningslivet beaktar barnkonventionen i all verksamhet 

som rör barn och unga så verksamheten inte strider mot denna.  

Bidragen och tillhörande bidragsregler är närmare beskrivna i ” Bidragsregler för föreningar i 

Vimmerby kommun”.  Dokumentet finns på kommunens hemsida men du är också välkommen att 

kontakta oss vid frågor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riktlinje  

Regler  
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Grunderna för kommunens stöd 

 

Under våren 2019 antog Kultur- och fritidsutskottet grundläggande mål och vision för kommunens 

stöd till föreningar. Mål och vision är formulerat utifrån vad Vimmerby kommun vill uppnå med 

föreningsbidraget men ska likväl tolkas som grundläggande riktlinjer för föreningsstöd. 

Med föreningsbidraget vill Vimmerby kommun stödja demokratiskt uppbyggda föreningar som 

engagerar sig för kommuninvånarnas bästa. Syftet är att bidra till ett rikt och brett föreningsliv 

som främjar utvecklingen och attraktiviteten av hela Vimmerby kommun. 

Vimmerby kommun vill genom stöd till föreningar bidra till en fritidssysselsättning som är 

meningsfull för alla, i hela kommunen, och som främjar folkhälsa, jämställdhet och inkludering.   

Vimmerby kommuns ambition med föreningsbidraget är att arbeta transparent, 

generationsöverskridande och att alltid ta barnkonventionen i beaktande.  

För att erhålla ekonomiskt och annat stöd från Vimmerby kommun ska föreningarna dela 

kommunens demokratiska grundvärden. Det kan medföra att sökande kan få redogöra för hur de 

arbetar med jämställdhet, inkludering och de demokratiska värdena.  

Om en förening inte är demokratiskt uppbyggd lämnas inget bidrag.  

Den demokratiska uppbyggnad som utmärker ideella föreningar innebär att föreningen är 

uppbyggd på ett sådant sätt att medlemmarna ska ha möjlighet att påverka föreningen och 

verksamheten. Det är medlemmarna som tar beslut om föreningens regelsystem (stadgar) och det 

är årsmötet som är det högst beslutande organet i föreningen där varje medlem har en röst.
1
 

  

                                                 
1
 Beskrivning demokratisk uppbyggnad hämtad från www.forening.se  
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Föreningskategorier för bidrag 

Det finns sex kategorier för kommunens stöd till föreningar. De utgår ifrån den politiska viljan 

återfunnen från mål- och visionsarbetet samt från dialog med föreningslivet.  

De sex kategorierna utgör generella riktlinjer för den stödberättigade föreningen. De är skrivna på 

ett sätt för att kunna möta förändringar över tid samt kunna synliggöra viktiga områden eller 

målgrupper.  

 

 Föreningar med barn-och ungdomsverksamhet 

Syftet med kommunens stöd till barn- och ungdomsverksamhet är att skapa möjligheter till ett 

rikt och varierat fritidsliv oavsett förutsättningar. Detta är en del av kommunens arbete med 

barnkonventionen där lika förutsättningar är grundläggande. 

Bidrag för denna kategori ges till aktiviteter som ger barn och unga möjlighet att utöva och 

utvecklas i sina intressen oavsett inriktning av förening. Det kan handla om kultur-, idrott- 

eller annan fritidsverksmanhet.  

 

 Kultur-, intresse- och samhällsföreningar  

Syftet med stöd till kultur-, intresse- och samhällsföreningar är mångsidig kulturell och 

idéburen verksamhet inom hela kommunen så att dessa engagerar ett flertal av kommunens 

invånare. Kommunen vill stötta föreningar som samlar människor med samma eller liknande 

intressen och skapar mötesplatser för utveckling.  

 

 Sociala föreningar 

Syftet är att stötta föreningar med social verksamhet som erbjuder en mötesplats där du träffar 

människor som befinner sig i samma situation som du. De erbjuder också aktiviteter och olika 

former av råd och stöd. Social samvaro med människor är en viktig del av vår fysiska och 

psykiska hälsa.  

 

 Studieförbund 

Syftet med bidrag är att ge en frihet för studieförbunden att själva forma och utveckla sin 

bildningsverksamhet. Kommunanslag utgår till inom kommunen verksamma studieförbund, 

vars centrala organisation erhåller statsbidrag via Folkbildningsrådet. Verksamheten i form av 
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studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram skall genomföras i 

kommunen och vända sig till kommunens invånare. 

 

 Lokalägande föreningar 

De lokalägande föreningarna kan erhålla stöd för samlingslokaler i kommunen. De ska vara 

tillgängliga för alla i kommunen verksamma organisationer och grupper med organiserad 

verksamhet, som fungerar  utifrån demokratiska principer. 

 

 Övriga 

Syftet med kommunens stöd till övriga är att motverka ojämlikheter, främja inkludering 

mellan grupper och individer och för att stödja insatser som är av värde för Vimmerby 

kommun. Det kan handla om verksamheter som drivs av ideella krafter som ger ett mervärde 

för Vimmerby kommuns invånare men inte faller inom de ovanstående kategorierna.  
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Bidragstyper  

De olika kontanta bidragen kategoriseras utifrån fem typer: grund, anläggning, investering, 

utveckling och övriga. Varje bidragstyp innehåller underbidrag. Till varje bidrag finns olika 

kriterier och krav. Till de kontanta finns även ett konsultativt bidrag samt subventionering för hyra 

av kommunala anläggningar.  

Beroende på vilken kategori en förening tillhör kan föreningen söka olika bidragsformer. Nedan 

återfinns en förklaring samt tabell vad respektive kategori kan söka. 

 

 

 

  

Kategorier  Grund och 

skötsel/drift 

bidrag  

Sökbara bidrag efter 

behov och budget 

Totalt   

Föreningar  

med barn-och ungdomsverksamhet 

Grund 

Anläggning   

LOK   

Utvecklingsbidrag 

Investeringsbidrag  

3 fasta 

2 behov 

Kultur-, intresse- och samhällsföreningar  Grund  

Anläggning  

Utvecklingsbidrag 

Investeringsbidrag  

2 fasta 

2 behov 

Sociala föreningar  Grund  Utvecklingsbidrag 

 

1 fast 

1 behov 

Studieförbund  Enligt  

överenskommelse 

Utvecklingsbidrag 

 

1 behov 

Lokalägande föreningar  Enligt 

överenskommelse 

Utvecklingsbidrag 

Investeringsbidrag  

2 behov  

Övrigt  Enligt  

Överenskommelse  

  

Grund 

Grundbidragen ska 
erbjuda en stabil 
grund för 
föreningarna att 
basera sin 
verksamhet på 

Anläggning 

Anläggningsbidraget 
ska möjliggöra för en 
fungerande 
verksamhet att verka 

Utveckling 

Utvecklings-
bidragen ska bidra 
till att stärka 
utvecklingen hos 
föreningslivet och 
underlätta för nya 
ideer och 
verksamheter 

Investering 

Investeringsbidrag
en ska uppmuntra 
till att göra 
investeringar för 
en långsiktig 
hållbar verksamhet 

Övrigt  

Det övriga bidraget 
ska möjliggöra 
uppfyllandet av 
kommunövergripa
nde mål 
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Lokaler och hyressubventioner  

I Vimmerby kommuns vision för stöd till föreningar ska hela kommunen räknas in. Det innebär att 

lokaler och anläggningar ska finnas på flera platser i kommunen och vara tillgängliga. Där framgår 

också att bidragen ska inriktas mot att utjämna ojämlikheter i avsikt att skapa lika förutsättningar 

för alla invånare att ha en aktiv fritid.  

 

Kommunens egna lokaler, hallar, anläggningar och mark  

Kommunen äger och driver lokaler, hallar, anläggningar och mark som vidare förhyrs ut till 

föreningslivet. Hyror och arrenden är subventionerade i enlighet med kommunens vision om 

tillgänglighet för alla. Subventionerna är därav en form av föreningsbidrag. Subventionens 

omfattning ska vara tydlig för hyresgästen. 

Kommunens lokaler, hallar och anläggningar är tillgängliga för kommuninvånarna, föreningslivet 

och andra aktörer till en subventionerad hyra. Syftet är att göra det lättare för människor att vara 

aktiva.  

Vid subventioner och tilldelning av träningstider tillämpas fördelningsprinciper på respektive 

anläggning.   

Subventionsgraden varierar mellan olika typer av anläggningar. Uthyrning- och subventionsgrad 

är fastställd av Kommunfullmäktige och beslutas inom ramen för kommunfullmäktige anvisade 

medel för gällande budgetår.  

Ambitionen är att anläggningarna ska utnyttjas så mycket som möjligt. Hyra av anläggning till 

större publika idrottsarrangemang förhandlas fram enligt särskild överenskommelse mellan 

utvecklingsavdelningen och respektive förening. 
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Konsultativt stöd  

Utöver det ekonomiska stödet erbjuder även Vimmerby kommun stöd av konsultativ karaktär.  

 Rådgivning  

Utvecklingsavdelningen finns för dialog och stöttning i frågor och bidragsansökningar men även 

gällande olika projekt och ansökningar. Syftet är att bygga en tvåvägskommunikation där 

föreningarnas utveckling är i centrum och nya samarbeten, arbetssätt och potentiell extern 

finansiering möjliggörs.  

 

 Nätverkande  

Syftet är att nya kontaktvägar till andra föreningar och aktörer i det civila samhället ska skapa 

möjligheter för möten i olika former. Samarbeten på kort och lång sikt och även nya 

samverkansformer kan skapas.  

 

 Information 

Kommunen har som ambition att förmedla information om de verksamheter som bedrivs av 

föreningslivet med syfte att stärka föreningslivet och bidra till en positiv utveckling.  
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Uppföljning och utvärdering  

För att Vimmerby kommun ska kunna säkerställa och bedöma kvaliteten utifrån de kriterier som 

ligger till grund för bidragen behövs en tydlig uppföljning.  

Vid strävan efter transparens och en god dialog med föreningslivet är uppföljning och utvärdering 

värdefull.  

Om det framkommer uppgifter om att bidraget inte används på rätt sätt kan det efter en fördjupad 

utvärdering leda till återbetalningskrav. Utvärderingen kan även resultera i att föreningen inte 

längre är bidragsberättigad.  

 

 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 198 Dnr 2018/000405 00 

Måltidspolicy Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

1. anta Måltidspolicy för Vimmerby kommun  

2. sista stycket i avsnittet ”säkerhet” (sid 4) avslutas med ”… med 

undantaget att råvaror, frukt och grönsaker från egen trädgård ska vara 

tillåtet att ta med och bjuda på i skola och förskola”. 

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun saknar idag en måltidspolicy. Det är viktigt att 

kommunen har ett styrande dokument som beskriver kommunens förhåll-

ningssätt till måltider och livsmedelshantering. 

Måltidspolicyn syftar till att klargöra generella inriktningar och ansvar kring 

måltids- och kostfrågor.  

Förslaget på måltidspolicy har skickats för remiss till socialförvaltningen, 

kommunstyrelseförvaltningen, och till miljö- och byggnadsförvaltningen 

samt till politiken. 

Hänsyn har tagits till svar och yttrande som inkommit. 

I bilaga samrådsredogörelse redogörs för inkomna synpunkter: 

 Inkomna synpunkter på förslag till måltidspolicy för Vimmerby 

kommun 

 I den föreslagna måltidspolicyn finns inga uppgifter om hur 

barnkonventionen har efterlevts i samband med policyns framtagande. 

En komplettering är anses nödvändig. 

 Måltidspolicyn bör uppmärksamma vikten av att arbeta med minska 

matsvinn. 

 Det anses icke önskvärt med generella och fullkomliga förbud mot 

servering och hantering av vissa allergener i kommunens lokaler, utan 

istället ha tidsbegränsade förbud då faktiska skäll föreligger. 

 Det är inte önskvärt med ett förbud för att personal, föräldrar eller andra 

anhöriga får ta med livsmedel till förskola, fritids, skola och gymnasiet. 

Det bör varje enhet ta ställning till. 
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 I skola/förskola måste det få vara upp till respektive enhet om man t.ex. 

vill ge barnen glass när någon fyller år eller inte. 

Finansiering 

Ingen finansiering behövs. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

1. Måltidspolicy för Vimmerby kommun  

      

Beslutsgång 

Marie Nicholson (M) yrkar bifall till förslaget till policy samt på att sista 

stycket under avsnittet ”säkerhet” (sid 4) avslutas med ”… med undantaget 

att råvaror, frukt och grönsaker från egen trädgård ska vara tillåtet att ta med 

och bjuda på i skola och förskola”.  

Tomas Peterson (M) yrkar bifall till Marie Nicholsons (M) förslag. 

Ordförande frågar kommunstyrelsen om den bifaller förslaget till 

Måltidspolicy för Vimmerby kommun med det av Marie Nicholson (M) 

föreslagna tillägget och finner att så är fallet. 

     

Beslutsunderlag 

SBU Protokollsutdrag 2019-04-29 § 41 Måltidspolicy Vimmerby kommun 

Måltidspolicy 2019-04-25  

Tjänsteskrivelse Måltidspolicy 2019-04-25 

Samrådsredogörelse 

Måltidspolicy bilagor remissvar 

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

 

___________________ 
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§ 41 Dnr 2018/000405 00 

Måltidspolicy Vimmerby kommun 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att 

 

anta Måltidspolicy för Vimmerby kommun  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun saknar idag en måltidspolicy. Det är viktigt att 

kommunen har ett styrande dokument som beskriver kommunens 

förhållningssätt till måltider och livsmedelshantering. 

Måltidspolicyn syftar till att klargöra generella inriktningar och ansvar kring 

måltids- och kostfrågor.  

 

Förslaget på måltidspolicy har skickats för remiss till förvaltningar Soc, Ksf, 

MoB och till politiken. 

 

Hänsyn har tagits till svar och yttrande som inkommit. 

 Se bilaga samrådsredogörelse 

 

Ingen finansiering behövs 

 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige 

 

att anta Måltidspolicy för Vimmerby kommun  

 

Erik Paulsson (C) önskar att råvaror, frukt och grönsaker från egen trädgård 

ska vara tillåtet att ta med och bjuda på i skolan. dock ingen processad mat 

där man ej kan vara säker på innehållet.  
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Beslutsunderlag 

Måltidspolicy för Vimmerby kommun 

 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Barn och utbildningsnämnden 

Socialnämnden  

Miljö och Byggnadsnämnden 

 

 

___________________ 

 



 
 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Kost- och Lokalvårdsenheten 

MH 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-04-25  
Referens 

2018/405/00 

 
Id 

65979  
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Måltidspolicy 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige 

 

Att  anta Måltidspolicy för Vimmerby kommun  

 

Sammanfattning av ärendet 

Vimmerby kommun saknar idag en måltidspolicy. Det är viktigt att 

kommunen har ett styrande dokument som beskriver kommunens 

förhållningssätt till måltider och livsmedelshantering. 

Måltidspolicyn syftar till att klargöra generella inriktningar och ansvar 

kring måltids- och kostfrågor.  

 

Förslaget på måltidspolicy har skickats för remiss till förvaltningar 

Soc, Ksf, MoB och till politiken. 

 

Hänsyn har tagits till svar och yttrande som inkommit. 

  

Redovisning av inkomna yttranden 

Se bilaga samrådsredogörelse 

Finansiering 

Ingen finansiering behövs 

Beslutsunderlag 

Måltidspolicy för Vimmerby kommun  



 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Barn och utbildningsnämnden 

Socialnämnden  

Miljö och Byggnadsnämnden 

Sofia Andersson 

Kost- och Lokalvårdschef 
 

 

 

 



 

Datum 

Dnr 

Id 

1(1) 

 

Sanhällsbyggnadsavdelningen 

Kost- och lokalvårdsenheten 

Post: Vimmerby kommun 598 81 Vimmerby  Besök: Stångågatan 28 

Telefon: 0492 76 90 00  Fax: 0492- 76 90 98  E-post: kommun@vimmerby.se  Webbplats: www.vimmerby.se  

Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt  Bankgiro: 577-2777  Plusgiro: 7 48 59-0 

Samrådsredogörelse Måltidspolicy 

Inkomna synpunkter på förslag till måltidspolicy för Vimmerby kommun 

I den föreslagna måltidspolicyn finns inga uppgifter om hur barnkonventionen har efterlevts i samband 

med policyns framtagande. En komplettering är anses nödvändig. 

Måltidspolicyn bör uppmärksamma vikten av att arbeta med minska matsvinn. 

Det anses icke önskvärt med generella och fullkomliga förbud mot servering och hantering av vissa 

allergener i kommunens lokaler, utan istället ha tidsbegränsade förbud då faktiska skäll föreligger. 

Det är inte önskvärt med ett förbud för att personal, föräldrar eller andra anhöriga får ta med livsmedel 

till förskola, fritids, skola och gymnasiet. Det bör varje enhet ta ställning till. 

I skola/förskola måste det få vara upp till respektive enhet om man t.ex. vill ge barnen glass när någon 

fyller år eller inte. 
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Skickat: den 18 september 2018 17:14 
Till: Carolina Leijonram <carolina.leijonram@vimmerby.se> 
Kopia: sofia.a.anderson@vimmerby.se 
Ämne: VB: Måltidspolicy 2018-09-03.dotx.docx 
 
Hej, 
Fick lite synpunkter direkt. 
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Önskas djupare analys av synpunkterna föreslår jag att Sofia kontakter Ida eller Arvid. 
  
//Anders 
  
  
  
Anders Helgée 
Miljö- och byggnadschef 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Hultsfreds kommun | Box 500 | 577 26 Hultsfred  
0495-24 08 50 | fax 0495-241902  

anders.helgee@hultsfred.se  

www.hultsfred.se | www.vimmerby.se  

För miljöns skull - skriv inte ut detta meddelande i onödan  

 
  
Från: Arvid Lindblad  
Skickat: den 18 september 2018 12:08 
Till: Ida Pettersson <Ida.Pettersson@hultsfred.se>; Anders Helgee <Anders.Helgee@hultsfred.se> 
Ämne: SV: Måltidspolicy 2018-09-03.dotx.docx 
  
Tack! Jag håller med! 
  
Arvid Lindblad 
Hållbarhetsstrateg 

Hultsfreds kommun | Box 500 | 577 26 Hultsfred  
0495-24 14 37  

arvid.lindblad@hultsfred.se  

www.hultsfred.se | www.vimmerby.se  

För miljöns skull - skriv inte ut detta meddelande i onödan  

 
Från: Ida Pettersson  
Skickat: den 18 september 2018 10:26 
Till: Arvid Lindblad <Arvid.Lindblad@hultsfred.se>; Anders Helgee <Anders.Helgee@hultsfred.se> 
Ämne: SV: Måltidspolicy 2018-09-03.dotx.docx 
  
Hej! 
En synpunkt: Tycker inte att man ska använda ordet ”giftfri” om mat i det sammanhanget – det antyder att mat som 
inte är ekologisk eller liknande innehåller ”gift”. I så fall är det bättre att hänvisa till just ekologiskt certifierade 
råvaror/varor som odlats utan bekämpningsmedel om det är det man menar.  
  
Ida Pettersson 
Livsmedelsinspektör 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Hultsfreds kommun | Box 500 | 577 26 Hultsfred  
0495-24 14 03 | fax 0495-241902  
ida.pettersson@hultsfred.se  

www.hultsfred.se | www.vimmerby.se  

För miljöns skull - skriv inte ut detta meddelande i onödan  
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Från: Arvid Lindblad  
Skickat: den 18 september 2018 09:57 
Till: Anders Helgee <Anders.Helgee@hultsfred.se>; Ida Pettersson <Ida.Pettersson@hultsfred.se> 
Ämne: SV: Måltidspolicy 2018-09-03.dotx.docx 
  

Hej! 

  

Jag hänvisar till de globala målen nr 2, 12, 13 och 15 som kan hjälpa oss att ytterligare vässa strategin 

till förmån till social och ekologisk hållbarhet. 

http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/ 

  

Jordbruksverket kom med en rapport i maj ”Hållbar produktion och konsumtion av mat”. Kanske den 

kan få influera, för att stärka Måltidsstrategins hållbarhetsinriktning? 

https://www2.jordbruksverket.se/download/18.1f1adf26163dc588f3e133ea/1528440029934/ra18_17v

2.pdf  

  

Andra synpunkter: 

Den vegetariska inriktningen bör skärpas. Utöver vegetariskt mål varje dag, bör 1-2 dagar/vecka vara 

köttfri. En balans mellan öppna landskap och global uppvärmning.   

  

Att avtalet utformas att upphandla närproducerat är toppen, men målet om ekologiska varor bör vara 

på mellan 30-40% p årsbasis, därmed Svekologiska varor. Hänvisning till giftfria varor och folkhälsa 

samt biologisk mångfald och klimathotet.  

  

Fairtrade eller motsvarande bör användas som krav i kommunens serveringar där så är möjligt. Kaffe, 

te, kakao, choklad, socker, bananer och annan frukt, ris juice, musli osv. Detta har en klar påverkan på 

den sociala hållbarheten och så länge vi konsumerar dessa varor utan tanke på de enskilda bönderna 

kommer deras familjer aldrig komma ur fattigdomen.  

  

Utöver ovan framgår det ej hur matsvinn ska minska, hur/om gårdagens rester hanteras eller andra 

metoder som kan minska klimatpåverkan. 

  

Vänligen / /Arvid 
  
  
Arvid Lindblad 
Hållbarhetsstrateg 

Hultsfreds kommun | Box 500 | 577 26 Hultsfred  
0495-24 14 37  

arvid.lindblad@hultsfred.se  

www.hultsfred.se | www.vimmerby.se  

För miljöns skull - skriv inte ut detta meddelande i onödan  

 
Från: Anders Helgee  
Skickat: den 17 september 2018 16:28 
Till: Ida Pettersson <Ida.Pettersson@hultsfred.se>; Arvid Lindblad <Arvid.Lindblad@hultsfred.se> 
Ämne: VB: Måltidspolicy 2018-09-03.dotx.docx 
  
Hej, 
Är det något att ha synpunkter på? 
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//Anders 
  
  
Anders Helgée 
Miljö- och byggnadschef 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Hultsfreds kommun | Box 500 | 577 26 Hultsfred  
0495-24 08 50 | fax 0495-241902  

anders.helgee@hultsfred.se  

www.hultsfred.se | www.vimmerby.se  

För miljöns skull - skriv inte ut detta meddelande i onödan  

 
  

Från: Carolina Leijonram [mailto:carolina.leijonram@vimmerby.se]  
Skickat: den 17 september 2018 09:39 
Till: Ledningsgrupp <Ledningsgruppgrupp@vimmerby.se> 
Kopia: Sofia Andersson <sofia.a.andersson@vimmerby.se> 
Ämne: VB: Måltidspolicy 2018-09-03.dotx.docx 
  
Hej 
  
Är det möjligt för er att läsa igenom den här veckan?  
Om ni ser något vi behöver diskutera vidare så hinner det ej upp den på KS i okt. Då få vi köra nov istället. 
Ge Sofia, Mikos och mig en hint hur ni ser på frågan så planerar vi efter inkomna synpunkter. 
  
//C 
  

Från: Sofia Andersson  
Skickat: den 14 september 2018 06:33 
Till: Carolina Leijonram <carolina.leijonram@vimmerby.se> 
Kopia: Miklos Hathazi <miklos.hathazi@vimmerby.se> 
Ämne: Måltidspolicy 2018-09-03.dotx.docx 
  
God morgon Carolina. 
Har gjort några ändringar efter de synpunkter som kom upp på ksau. 
  
Skickar du den vidare till de andra förvaltningarna? 
  
Sofia Andersson 
Kost- och Lokalvårdschef 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
0492-76 98 25, direkt 
0492-76 95 52, fax 
E-post: sofia.a.andersson@vimmerby.se 
Besöksadress: Focushuset Lögstadsgatan 5 
Webb: http://www.vimmerby.se 
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Miklos Hathazi

Från: Sofia Andersson
Skickat: den 18 februari 2019 14:09
Till: Miklos Hathazi
Ämne: VB: Måltidspolicy

 
 
Sofia Andersson 
Kost- och Lokalvårdschef 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
0492-76 98 25, direkt 
0492-76 95 52, fax 
E-post: sofia.a.andersson@vimmerby.se 
Besöksadress: Focushuset Lögstadsgatan 5 
Webb: http://www.vimmerby.se 
 

 
 
Från: Anette Nilsson  
Skickat: den 27 september 2018 11:50 
Till: Sofia Andersson <sofia.a.andersson@vimmerby.se> 
Kopia: Sirpa Lumme <sirpa.lumme@vimmerby.se>; Ulrika Brorsson <ulrika.brorsson@vimmerby.se>; Karin 
Holmgren <karin.holmgren@vimmerby.se> 
Ämne: Måltidspolicy 
 
Hej! 
Här kommer lite synpunkter från socialförvaltningen (samlat ihop från mina verksamhetschefer och MAS): 

 Benämningen omsorgen behöver ändras. Omsorgen är talspråk och om inte socialförvaltningen ska 
användas som benämning  så kan vård och omsorg användas eftersom vår verksamhet också innehåller 
hälso- och sjukvård. 

 Benämningen ”den äldre” kan absolut användas ibland men vi har alla åldrar inom vår verksamhet (brukare 
är benämningen som är vedertagen nationellt inom socialtjänst, inom hälso- och sjukvård är det patient). 

 Benämningen boende kommer längre ner. Vår verksamhet är bredare än där man bor ex daglig verksamhet, 
hemtjänst, korttids/fritids. 

 Stycket om specialkost: Vi instämmer i att det ska vara ordinerat av ssk eller läkare. Kanske formulera 
annorlunda istället för att skriva ”vi kräver”. 

 Riktlinjer tycker vi inte bör vara i en policy. Där finns det detaljer som kan behöva uppdateras utan att det 
ska gå till fullmäktige. Vi ser gärna också att vi tar fram riktlinjer/rutiner i samverkan ex runt specialkost där 
sjuksköterskan är den som ordinerar men inte är den som beställer kosten. 

 Stycket om kompetensutveckling: samma som ovan dvs vi har alla åldrar. Lägga till ”personer med 
funktionsnedsättning”? Social kompetens – hur definierar/värderar vi det? 

 För multisjuka äldre och personer med funktionsnedsättning är ofta kosten en del av vår vård och omsorg. 
Behöver det tydliggöras vilket utbud som finns eller kan vi utgå från att det ingår i ”individuella behov”? Vi 
samverkar med landstinget på många olika sätt och även vid nutritionsarbete. Exempelvis kommer många 
multisjuka hem från sjukhus och behöver samma kost som ordinerats på sjukhuset. Landstinget har en 
mängd koster i sitt utbud och kan vi få möjlighet till samma? (behövs mer kontakter om detta så kontakta 
gärna Sirpa Lumme som är vår MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska) 

 Under riktlinjer: serveringstiderna ser olika ut i våra verksamheter. 
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Hör av dig om det här skapar frågetecken. 
 
 
Med vänlig hälsning 

  
Anette Nilsson  
Socialchef 
Socialförvaltningen  
0492-76 91 11  
E-post: anette.nilsson@vimmerby,se 
Webb:  www.vimmerby.se 
_______________________________________ 
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Miklos Hathazi

Från: Sofia Andersson
Skickat: den 18 februari 2019 14:09
Till: Miklos Hathazi
Ämne: VB: Måltidspolicy  2018-09-03.dotx.docx
Bifogade filer: Att tänka på som besökare i våra lokaler.pdf

 
 
Sofia Andersson 
Kost- och Lokalvårdschef 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
0492-76 98 25, direkt 
0492-76 95 52, fax 
E-post: sofia.a.andersson@vimmerby.se 
Besöksadress: Focushuset Lögstadsgatan 5 
Webb: http://www.vimmerby.se 
 

 
 
Från: Thomas Svärd  
Skickat: den 17 september 2018 14:42 
Till: Carolina Leijonram <carolina.leijonram@vimmerby.se>; Sofia Andersson <sofia.a.andersson@vimmerby.se>; 
Miklos Hathazi <miklos.hathazi@vimmerby.se> 
Ämne: SV: Måltidspolicy 2018-09-03.dotx.docx 
 
Hej alla, 
 
På sidan 4 står det under Säkerhet i andra stycket: 
 
”Jordnötter, mandel och nötter ska inte hanteras eller medtas i kommunens skolors/förskolors lokaler” 
 
Jag har önskemål att justera den texten till: 
 
”Jordnötter, mandel och nötter ska inte hanteras eller medtas i kommunens skolors/förskolors lokaler, eller till våra 
kommunala idrottsanläggningar” 
 
Orsaken är att vi i förra veckan beslutat att sätta upp bilagd information i Ishallen, Ryttargården, Idrottshallen samt 
Ceosvallen 
 
Tack på förhand //  thomas 
 
 
 
 
Thomas Svärd 
 
Utvecklingschef 
 
thomas.svard@vimmerby.se 
Webb: www.vimmerby.se 
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Från: Carolina Leijonram  
Skickat: den 17 september 2018 09:39 
Till: Ledningsgrupp <Ledningsgruppgrupp@vimmerby.se> 
Kopia: Sofia Andersson <sofia.a.andersson@vimmerby.se> 
Ämne: VB: Måltidspolicy 2018-09-03.dotx.docx 
 
Hej 
 
Är det möjligt för er att läsa igenom den här veckan?  
Om ni ser något vi behöver diskutera vidare så hinner det ej upp den på KS i okt. Då få vi köra nov istället. 
Ge Sofia, Mikos och mig en hint hur ni ser på frågan så planerar vi efter inkomna synpunkter. 
 
//C 
 
Från: Sofia Andersson  
Skickat: den 14 september 2018 06:33 
Till: Carolina Leijonram <carolina.leijonram@vimmerby.se> 
Kopia: Miklos Hathazi <miklos.hathazi@vimmerby.se> 
Ämne: Måltidspolicy 2018-09-03.dotx.docx 
 
God morgon Carolina. 
Har gjort några ändringar efter de synpunkter som kom upp på ksau. 
 
Skickar du den vidare till de andra förvaltningarna? 
 
Sofia Andersson 
Kost- och Lokalvårdschef 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
0492-76 98 25, direkt 
0492-76 95 52, fax 
E-post: sofia.a.andersson@vimmerby.se 
Besöksadress: Focushuset Lögstadsgatan 5 
Webb: http://www.vimmerby.se 
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Måltidspolicy Vimmerby kommun 

Inledning 

Måltidspolicyn är ett styrdokument för alla verksamheter inom Vimmerby kommun som hanterar 

och serverar livsmedel och måltider. 

Måltidspolicyn ska bidra till en hållbar utveckling med inriktning mot de globala målen och 

livsmedelsstrategin för säker kvalitet och goda matvanor. Det 12:e globala målet är hållbar 

konsumtion och produktion då matsvinnet halveras fram till 2030. Måltiderna ska ge alla gäster en 

näringsriktig sammansatt kost som är varierande och säsongsanpassad. En bra måltidshantering 

inom alla verksamheter är av stor betydelse för att främja de nationella målen inom folkhälsan.  

Kommunens mål är att tillaga maten i så stor utsträckning som möjligt från grunden. 

Tillagningssystem ska anpassas utifrån varje verksamhets utformning och ekonomiska 

förutsättning. Matgästens behov ska vara i fokus där alla medarbetare har ett ansvar. 

Innehållet i måltiderna ska följa livsmedelsverkets rekommendationer för varje ålderskategori. 

Syfte  

Måltidspolicyn syftar till att klargöra generella inriktningar och ansvar kring måltids- och 

kostfrågor. Policyn ska beskriva kommunens förhållningssätt till måltiderna. All berörd personal i 

kommunens alla verksamheter som hanterar livsmedel och serverar måltider ska känna till och 

arbeta efter riktlinjerna i måltidspolicyn. 

Policyn ska vara utgångspunkt för riktlinjer inom respektive nämnds ansvarsområde för att 

säkerställa kvalitén på kost och måltider.  

ANSVAR Servera god och näringsriktig kost i en bra måltidsmiljö 

MOD Göra varje enhet specifik 

FANTASI Utveckla menyer med nya smaker 

 

Ansvar 

Den närmaste chefen ansvarar för att informera medarbetarna om förändringar som sker i policyn. 

Alla medarbetare ansvarar för att måltidspolicyn följs. 

Kostchefen har det övergripande ansvaret för matsedelsplanering och näringsberäkningar. 

Matsedelsplaneringen bygger på nordiska näringsrekommendationer (NNR).  
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Säkerhet 

Livsmedelslagstiftningen, egenkontrollen och framtagna hygienregler ska följas. God hygien, 

noggrann rengöring och rätt hantering av livsmedel är en förutsättning för en säker 

livsmedelshantering.  

 Jordnötter, mandel, nötter och sesamfrö ska inte serveras till barn och elever i förskola, 

skola, fritidshem eller gymnasiet. Tillfälliga förbud mot allergener kan förekomma där faktiska 

skäl föreligger. 

Sojaprotein ingår i vegetariska rätter 

På grund av allergirisk, säkerhet och för att främja likabehandling får kommunens skolor/förskolor 

inte ta emot någon form av livsmedel utifrån (t.ex. från föräldrar eller anhöriga i samband med 

firande).  

 

Samverkan 

Det ska finnas möjlighet för alla matgäster att kunna se hur maten tillagas och kunna påverka 

utbudet genom matråd.  

Matråd hålls på varje enhet minst två gånger per år. Där deltar kostpersonal, verksamhetspersonal, 

barn/elever, brukare och ansvarig chef. Där ska frågor gällande kost och måltidsmiljö diskuteras. 

Vid matråden förs anteckningar som skickas till kostchefen för sammanställning och utvärdering. 

Kostenheten utser en ansvarig för sammankallande av matråd. 

All personal arbetar för att uppnå en trivsam måltidsmiljö genom en god kommunikation. 

Tillsammans arbeta för att minska svinn och få en ekonomisk hållbarhet. 

 

Kompetensutveckling 

Personal inom samtliga verksamheter inom kommunen som hanterar eller serverar livsmedel ska 

erbjudas kontinuerligt kompetensutveckling inom sitt ansvarsområde. Personalen ska också ha 

kompetens och förmåga att kunna kommunicera, samarbeta och visa empati. Vidare ska 

personalen ha ansvarsförmåga och kompetens för att arbeta med service mot barn, ungdomar, 

personer med funktionsnedsättning och äldre. 

 

 

 

  

http://www.google.se/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/archive/2/2e/20070124083138!Varningstriangel.png/120px-Varningstriangel.png&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Varningstriangel.png&h=106&w=120&tbnid=UW686gm271oKaM:&zoom=1&docid=NvcyxJwKfHzlRM&hl=sv&ei=ypz5VIXdK4H1UvrDgOgK&tbm=isch&ved=0CIYBEDMoSDBI
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Inköp av livsmedel/upphandling 

Vid upphandling följs lagen om offentlig upphandling. 

Avsikten med en upphandling är att kommunen ska göra inköp av produkter till ett bra pris och 

kvalitet. Alla detaljer kring kvalitet, inköp, fakturering etc. är reglerade i ett skriftligt avtal. 

Inköpsansvariga ska följa avtal och livsmedel efter säsong handlas in. 

Upphandling ska göras så att de kommunala målen går att nå. 

Kommunen ska sträva efter att ha så stor andel som möjligt av närproducerade livsmedel. Kraven 

på upphandlade livsmedel ska utgå från upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier, ställa 

krav som motsvarar svenska lagar inom djurskydd och miljö. Inköp av andel ekologiska produkter 

ska öka. 

Transporter ska ske med fordon utifrån de miljökrav som ställs vid transportupphandlingar. 
 

 

Special kost/Avvikande kost och vegetarisk kost 

För att alla barn/elever/pedagoger inom förskola och skola i Vimmerby kommun ska få en säker 

kost kräver vi att de som har en allergi eller överkänslighet mot något livsmedel lämnar in ett 

läkarintyg. Målsman ansvarar för att läkarintyget lämnas till måltidspersonalen på respektive 

förskola/skola. Läkarintyg ska förnyas vart 3:e år, gäller ej glutenintolerans och diabetes.  

För vegetarisk kost fyller målsman i intyg som lämnas till måltidspersonalen på respektive 

förskola/skola, finns att hämta Vimmerby kommuns hemsida. 

Vid byte av förskola/skola ansvarar målsman för att läkarintyget flyttas med till ny förskola/skola. 

För att brukare inom vård- och omsorg i Vimmerby kommun ska få en säker kost gör 

sjuksköterska eller läkare bedömningen om brukaren är i behov av specialkost/avvikandekost. 

Omsorgspersonalen gör beställningen till köket utifrån bedömning på aktuell kosttyp.  

 

För de som av etiska, kulturella eller religiösa skäl inte kan äta maträtten som serveras, ska de 

erbjudas en anpassad meny. Kostenheten har ingen möjlighet att erbjuda tex. halalslaktat kött eller 

koshermat, det erbjuds i stället vegetariskt alternativ. 
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Skola, Förskola, Fritidshem.  

Alla barn/elever i Vimmerby kommun ska erbjudas ett likvärdigt utbud.   

Enligt barnkonventionen har barn och elever har rätt att få näringsriktig kost och ska undervisas i 

näringslära. Förskola/skola har enastående möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja 

en hälsosam livsstil med bra matvanor hos våra barn. Lära sig hälsosamma matvanor tidigt i livet 

är viktigt. Det grundläggande ansvaret för barns matvanor ligger hos hem och familj.  

Inom förskola och skola är ett av uppdragen att lära barn och elever matens betydelse för individ, 

samhälle och miljö t.ex. genom temadagar, bilder och samtal. 

 

 

Tallriksmodellen  

Hur mycket man äter är individuellt beroende på hur mycket energi som 

man gör av med. Viktigt är att man följer tallriksmodellens proportioner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukost (förskola fritidshem) 

20-25% av dagens energiintag 

Fil/yoghurt, mjölk, flingor/müsli alt. gröt, bröd, pålägg, sylt/bär. Bröd som serveras är 

övervägande av grövre sort, det är viktigt att variera bröd och pålägg. 

 

Lunch  
25-35% av dagens energiintag 

Serveras enligt matsedel, finns på kommunens hemsida 

I skolan serveras två rätter varav en är vegetarisk. 

 

Mellanmål (förskola fritidshem) 

10-15% av dagens energiintag 

Består vanligen av mjölk, smörgås, pålägg, frukt och grönsaker. Som alternativ kan mjölken bytas 

ut mot fil/yoghurt. Här finns utrymme för varje enhet att någon gång i månaden att erbjuda något 

extra. 
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Utflyktsmat 
Planeras i god tid med kostpersonal.  

Varor för beredning eller tillagning beställs och hämtas av förskole/skolpersonal efter 

överenskommelse med kostpersonal. Förskole/skolpersonal övertar ansvaret för maten och 

mathanteringen under utflyktstiden. Extra kostnader som tillkommer ex emballage, transport mm 

debiteras till verksamheten. 

 

Traditioner, högtider och temaveckor 

Traditioner och högtider som uppmärksammas kan se olika ut på respektive enheter beroende på 

förutsättningar och behov. Att uppmärksamma en högtid eller att fira något kan göras på många 

sätt, t.ex. genom att duka festligt, barnet/eleven väljer någon sång eller aktivitet eller ibland baka 

något som en pedagogisk aktivitet.  

Temaveckor och/eller firande av olika slag kan genomföras i dialog mellan verksamheter/enheter 

och berörd personal. Planeringen förutsätter god framförhållning i tid och omfattning av innehåll i 

temaveckan/firandet.  

Födelsedagar uppmärksammas av verksamheten på ett pedagogiskt sätt som inte är förknippat 

med mat 

 

Pedagogiska måltider 
Måltider ger möjlighet till samvaro och är en självklar del av den pedagogiska verksamheten. För 

att vara en bra förebild äter de vuxna tillsammans med barnen och samma mat som barn och 

elever enligt tallriksmodellen.  

Se riktlinjer för pedagogiska måltider. 

Servering av måltider 

Frukost serveras kl 08:00 i förskolan och 30 minuter innan skolstart på fritidshemmen. 

Lunchen serveras kl. 11:00-12:00 i förskolan och 11:00-13:00 på skolan (mål att införa inom skola till 

höstterminens start 2020) 

Mellanmål serveras kl 14:00-15:00 i förskola och fritidshem. 
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Vård- och Omsorg 

Andelen brukare inom vård- och omsorg i Sverige ökar. Genom bra måltider kan ohälsa 

förebyggas, individuella behov, anpassade kosttyper och önskemål bör kunna tillgodoses. 

Brukare ska ges förutsättningar för goda matvanor och en bra måltidsmiljö.  

Inom vård- och omsorg är uppdraget att skapa flexibilitet och utforma måltiderna efter brukarens 

behov. 

 

Frukost 
15-20% av dagens energiintag 

 

Lunch  
20-25% av dagens energiintag 

Serveras enligt matsedel, finns på kommunens hemsida 

 

Middag  
20-25% av dagens energiintag 

Serveras enligt matsedel, finns på kommunens hemsida 

 

 

Mellanmål 2-3 ggr/dygn 

30-45% av dagens energiintag 

Variation av mellanmål är viktigt då det är en stor del av dagens energiintag. Vid behov kan antal 

mellanmål utökas. 

 

 

 

Utflyktsmat/festmåltider inom verksamheten 
Planeras i god tid med kostpersonal.  Extra kostnader som tillkommer debiteras till verksamheten. 

 

 

Traditioner, högtider  

Traditioner och högtider som uppmärksammas kan se olika ut på respektive enheter beroende på 

förutsättningar och behov.  

Storhelger uppmärksammas med lite mer festlig mat på matsedeln. 

 

Servering av måltider 

Maten behöver fördelas i tre huvudmåltider frukost, lunch och kvällsmat. Två till tre mellanmål 

ska fördelas mellan huvudmålen, servering av mellanmålen görs av verksamhetens personal.  Det 

bör finnas möjlighet till sena nattmål eller tidiga morgonmål. Den som önskar eller behöver äta 

vid någon udda tid bör få göra det.  
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Näringsdrycker 

För att brukaren ska få rätt näringsdryck ska sjuksköterska göra bedömning om vilken sort av 

näringsdryck och i vilken mängd som brukaren är i behov av. När det finns ett extra behov av 

energi och näring kan näringsdryck behöva sättas in för att komplettera den vanliga maten.  
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Styrdokument 

Livsmedelslag (2006:804) kompletteras av EU-bestämmelser (2014:786)  

Skollag 2010:800 kap 10 § 10 säger att eleverna ska erbjudas näringsriktiga skolmåltider. 

Barnkonventionen  

Socialtjänstlagen (2001:453) 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:10) 

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (2017:30) 

Livsmedelsverkets råd ”Bra måltider i förskolan”, ”Bra mat i skolan”, ”Bra mat i äldreomsorgen” 

Kommunala mål och beslut.  

 

Utvärdering av kostpolicy 

Genomförs vart tredje år eller vid behov, ansvar för utvärderingen ligger under kostenheten. 

 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 217 Dnr 2019/000321 106 

Ett jämställt Kalmar län 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att hela Vimmerby kommunkoncern ansluter sig 

till ”Ett jämställt Kalmar län” 

  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-26 att anta en jämställdhetsplan för 

Vimmerby kommun under namnet ”Jämställdhet, en mänsklig rättighet – 

plan för jämställdhetsarbete i Vimmerby kommun”.  

Beslutet om att ta fram en jämställdhetsplan för Vimmerby kommun följde 

på den ”Folkhälsoplan för Vimmerby kommun 2015-2018”, som antogs av 

kommunfullmäktige 2014-12-15. 

Parallellt med Vimmerby kommuns eget arbete med jämställdhetsplanen så 

fick länsstyrelserna 2016 i uppdrag att arbeta fram strategier för att uppnå de 

nationella jämställdhetspolitiska målen. Det resulterade i den länsgemen-

samma strategin ”Ett jämställt Kalmar län”, vilken pekar ut riktningen för 

alla aktörer i länet och utgör en gemensam vision. 

Kopplat till och som en del av strategin finns ett anslutningssystem där olika 

aktörer är välkomna att visa upp och utveckla sitt jämställdhetsarbete. I 

dagsläget är merparten av länets kommuner anslutna, dock inte Vimmerby. 

Förutom att anslutningen till ”Ett jämställt Kalmar län” är en viktig marke-

ring så erbjuds anslutna aktörer bland annat deltagande i nätverk och 

konferenser, kompetenshöjande insatser och konkreta verktyg. 

När kommunen ansluts så förväntas den arbeta systematiskt med jämställd-

hetsintegrering utifrån strategin ”Ett jämställt Kalmar län”. En särskild 

kontaktperson ska utses.  

Finansiering 

Att ansluta kommunen till ”Ett jämställt Kalmar län” är inte förknippat med 

några anslutningskostnader.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Vimmerby kommun ansluter sig till ”Ett 

jämställt Kalmar län”      



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Beslutsgång 

Eva Berglund (S) föreslår att beslutet ska gälla hela kommunkoncernen, dvs 

också bolagen. 

Ordförande frågar kommunstyrelsen om den bifaller förslaget med den 

förändring som Eva Berglund (S) yrkar på, dvs att beslutet att ansluta 

Vimmerby kommun till ”Ett jämställt Kalmar län” ska gälla hela 

kommunkoncernen, och finner att så är fallet.    

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-05-21 § 311 Ett jämställt Kalmar län 

Tjänsteskrivelse ”Ett jämställt Kalmar län”, 2019-05-16, Id 66333 

Den länsgemensamma strategin ”Ett jämställt Kalmar län” 

Jämställdhet, en mänsklig rättighet – plan för jämställdhetsarbete i 

Vimmerby kommun, 2018-03-26 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen      

 

___________________ 

 



 

 
Post: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81  Vimmerby Besök: Stångågatan 28 

Telefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun@vimmerby.se Webbplats: www.vimmerby.se 

Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt Bankgiro: 577-2777 Plusgiro: 7 48 59-0  

 
 
Administrativa avdelningen 

Michael Ekström 

 

Tjänsteskrivelse 
 

Sida 

1(2) 

Datum 

2019-05-16  
Referens 

VIMKS 2019/000321/106  

 
Id 

66333  

 

 

 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  
 
kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Ett jämställt Kalmar län 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 

Vimmerby kommun ansluter sig till ”Ett jämställt Kalmar län”   

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-26 att anta en jämställdhetsplan för 

Vimmerby kommun under namnet ”Jämställdhet, en mänsklig rättighet – plan för 

jämställdhetsarbete i Vimmerby kommun”.  

Beslutet om att ta fram en jämställdhetsplan för Vimmerby kommun följde på den 

”Folkhälsoplan för Vimmerby kommun 2015-2018”, som antogs av kommun-

fullmäktige 2014-12-15. 

Parallellt med Vimmerby kommuns eget arbete med jämställdhetsplanen så fick 

länsstyrelserna 2016 i uppdrag att arbeta fram strategier för att uppnå de 

nationella jämställdhetspolitiska målen. Det resulterade i den länsgemensamma 

strategin ”Ett jämställt Kalmar län”, vilken pekar ut riktningen för alla aktörer i 

länet och utgör en gemensam vision. 

Kopplat till och som en del av strategin finns ett anslutningssystem där olika 

aktörer är välkomna att visa upp och utveckla sitt jämställdhetsarbete. I dagsläget 

är merparten av länets kommuner anslutna, dock inte Vimmerby. 

Förutom att anslutningen till ”Ett jämställt Kalmar län” är en viktig markering så 

erbjuds anslutna aktörer bland annat deltagande i nätverk och konferenser, 

kompetenshöjande insatser och konkreta verktyg. 

När kommunen ansluts så förväntas den arbeta systematiskt med jämställdhets-

integrering utifrån strategin ”Ett jämställt Kalmar län”. En särskild kontaktperson 

ska utses.  

Finansiering 

Att ansluta kommunen till ”Ett jämställt Kalmar län” är inte förknippat med några 

anslutningskostnader. 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/
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Michael Ekström 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – Ett jämställt Kalmar län 

Den länsgemensamma strategin ”Ett jämställt Kalmar län” 

Jämställdhet, en mänsklig rättighet – plan för jämställdhetsarbete i Vimmerby 

kommun, 2018-03-26 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Michael Ekström 

Handläggare  
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Förord

Tillsammans för ett jämställt län
Jämställdhet är en förutsättning för ett bra län. Ett bra län att bo, verka och utvecklas i oavsett 
könsidentitet. Jämställdhet är en viktig mänsklig rättighet, men det är också en förutsättning för 
god tillväxt i länet. Jämställdhet handlar bland annat om makt, inflytande, ekonomi, självständig-
het, hälsa, utveckling, arbete och fysisk integritet. Det krävs därför många olika komponenter och 
aktörer som med en rad olika metoder verkar för att uppnå ett jämställt samhälle som är bra för 
alla; män och kvinnor, pojkar och flickor. 

Jämställdhet är inget vi kan ta för givet. Det skapas i varje möte mellan människor; på jobbet, i 
föreningen, i skolan och i hemmet. Därför har vi alla ett ansvar för att verka för jämställdhet, men 
all offentlig verksamhet har ett särskilt stort ansvar för att skapa jämställd service. Länsstyrelsen 
har dessutom ett uttalat samordningsansvar i länet. Alla aktörer kan bidra och en central fram-
gångsfaktor är att arbetet sker i samverkan med varandra. Det är nämligen tillsammans som vi 
skapar förändring, förändring på riktigt. Tillsammans kan vi skapa ett jämställt Kalmar län.

Thomas Carlzon  
Landshövding Kalmar län

Foto: Linda Svensson.
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Inledning
Sverige är ett av världens mest jämställda länder.1 
Trots detta ser det fortfarande ut på följande sätt:

• 95 av 100 styrelseordförande är män.
• Män får 70 procent av talutrymmet i media.
• Kvinnor tar ut 75 procent av föräldra- 

ledigheten.
• Kvinnor är de som står för majoriteten av 

anhörigvården.
• Kvinnor tjänar 93 procent av männens lön.
• En större andel fattigpensionärer är 

kvinnor.
• Endast två av gymnasiets alla program har 

en fördelning av pojkar och flickor inom 
ramen för kvantitativ jämställd fördelning.

• 99 procent av de som utövar våld i nära 
relationer är män.

• Män är de som i högre grad drabbas av 
våld på offentlig plats.

• Kvinnor är i högre grad utsatta för sexuella 
trakasserier oavsett arbetsplats.

 
Dessutom finns tydliga könsmönster inom 
kriminalitet, upplevelse av trygghet, fritids-
aktiviteter, idrottsutövande, hälsa, bemötande 
samt offentlig resursfördelning. Med detta 
som bakgrund och med stöd i ett flertal utred-
ningar inom ämnet, har Sveriges regering, 
riksdag och jämställdhetsminister varit tydliga 
med att uppmana kommuner, myndigheter, 
näringsliv och aktörer i civilsamhället att det 
är dags att öka takten i jämställdhetsarbetet.2

Det finns flera förklaringar till varför Sverige 
fortfarande har långt kvar till ett jämställt 
samhälle. En orsak kan vara att ojämställdhet 
tas för givet och att ojämställda strukturer blir 
osynliga. En annan orsak kan vara att jämställd- 
hetsarbetet inte är eller har varit tillräckligt 

prioriterat. Det kan också vara så att metoderna 
som använts inte har varit tillräckligt effektiva.3

Jämställdhet ska prägla varje verksamhet, 
oavsett organisation. Detta utifrån ett perso-
nalperspektiv, men också utifrån att servicen 
till medborgarna ska vara bra lika oavsett 
mottagarens kön. 

Det finns tydliga vinster med att ha en jämställd 
arbetsplats. Konkret kan det innebära att an-
ställda har lika möjligheter till inflytande, rättvis 
lön och samma utvecklingsmöjligheter. Redan 
1999 visade Tillväxtverket att företags lönsam-
het blir större om arbetsplatsen är jämställd. 
Undersökningen visade även att människor 
trivs bättre, stannar längre och gör ett bättre 
jobb på en jämställd arbetsplats. Detta innebär 
också att arbetsplatsen bedöms som attraktiv av 
andra. Jämställdhet är med andra ord en viktig 
tillväxtfaktor så väl som en hållbarhetsfråga, 
genom att många av målen i Agenda 20304 kan 
uppnås. Jämställdhet krävs för att uppfylla 
grundläggande mänskliga rättigheter som ger 
möjlighet till lika villkor för alla invånare i länet.5

Jämställdhetsintegrering
Metoden som används för att arbeta med jäm-
ställdhet definieras som jämställdhetsintegrering. 
Denna metod är antagen av Sveriges riksdag och 
Europaparlamentet 1994. Jämställdhetsintegre-
ring innebär i korthet att jämställdhetsperspektiv 
ska integreras i det vardagliga arbetet oavsett 
verksamhet. Jämställdhetsanalyser ska föregå 
vid fattande av beslut, resursfördelning, plane-
ring och utvärdering. Jämställdhet ska dessutom 
finnas med som en aspekt i arbetet med bemö-
tande, arbetsmiljö samt förebyggandet av 
trakasserier och diskriminering.

1 I Gender Gap index från 2017 kommer Sverige på 5:e plats och i Gender development index ligger Sverige på 14:e plats. Sverige är enligt European  
   Institute for Gender Equality Index 2017 bäst på jämställdhet i Europa. 
   http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/10/sverige-bast-i-eu-pa-jamstalldhet/
2 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid, Regeringens skrivelse 2016/17:10 s. 8 ff  
   Uttalande av jämställdhetsminister Åsa Regner (nov 2016) https://www.dn.se/nyheter/sverige/sverige-bast-pa-jamstalldhet-inom-eu/ 
   http://www.regeringen.se/regeringens-politik/feministisk-regering/jamstalldhet-en-del-av-losningen-pa-samhallsutmaningar/
3 Makt, mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken, SOU 2015:86 s. 329-344
4 Information om Agenda 2030: http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/
5 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/feministisk-regering/jamstalldhet-en-del-av-losningen-pa-samhallsutmaningar/  
   file:///C:/Users/730106-001/Downloads/jamstalldhet-ger-tillvaxt-slutversion.pdf s. 4-6
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Jämställdhetsintegrering har vuxit fram som en 
metod för att förhindra att jämställdhetsarbetet 
sidoordnas eller bedrivs som enstaka projekt. 
Metoden synliggör att det inte enbart handlar 
om att jämställdhet är en personalfråga, utan att 
det handlar om alla verksamhetsprocesser.

För att jämställdhet ska kunna integreras krävs 
systematik och medvetenhet på flera olika nivåer; 
både lokal, regional och nationell nivå. För att 
nå de jämställdhetspolitiska målen behövs 
medvetenhet om vilka bärande processer i en 
verksamhet som jämställdhet ska integreras i. 
Det behövs resurser, plan för insatser, tydlig 
ansvarsfördelning, beprövade metoder samt 
rutiner för utvärdering. Jämställdhet är precis 
som alla andra kvalitetsfrågor ett ansvar för 
den yttersta ledningen. 

En viktig komponent i ett jämställdhetsarbete är 
att synliggöra både ojämställdhet och jämställd-
het. Detta innebär att jämställdhetsarbetet ska 
utgå från forskning om kön och om hur villkoren 
ser ut för både män och kvinnor inom samhällets 
alla olika områden. Att ha kunskap om hur 
ojämställdhet (och jämställdhet) reproduceras, 
hur genussystem konstrueras, hur begränsande 
normsystem får effekter för män och kvinnor, 
hur makt skapas och om vilka metoder som ska 
användas, är avgörande för att uppnå goda effekter.6

Kön är dock inte en helt okomplicerad kategori. 
Genusforskningen lyfter olika aspekter av kön 
som innebär en uppdelning i biologiskt, juridiskt 
och mentalt kön. Oavsett könsidentitet påverkas 
män niskor av förväntningar och normer kring 
kön och könskategorier som också kan leda till 
begränsningar, trakasserier och diskriminering.7

Könsuppdelad statistik är basen i allt jämställd-
hetsarbete, men för att nå verklig jämställdhet 
måste även aspekter och urval av andra makt-

ordningar vägas in i analysen, som till exempel 
sexualitet, etnicitet, könsidentitet och ålder. Först 
då kan normer som är knutna till olika föreställ-
ningar om makt synliggöras, och en djupare bild 
av verkligheten åstadkommas. Den kvalitativa 
aspekten av jämställdhet måste vägas in i analy-
sen, annars riskeras jämställdhet att reduceras till 
en fråga om procentuell könsfördelning.8

Strategi för ett jämställt Kalmar län
Sveriges riksdag och regering tog 2005 beslut 
om ett övergripande jämställdhetsmål: Män och 
kvinnor ska ha samma makt att forma samhället 
och sina liv. Därefter har sex delmål tagits fram: 
Dessa handlar om: 

1. Makt och inflytande
2. Ekonomisk jämställdhet
3. Jämställd utbildning
4. Jämställt hem- och omsorgsarbete
5. Jämställd hälsa
6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 

 
Insatser som görs under ett mål kan mycket väl 
påverka även andra mål, både direkt och indirekt. 
Delmålet hälsa har till exempel tydliga kopplingar 
till alla övriga mål. Delmålen går alltså in i var-
andra likt kugghjul. Tillsammans bidrar de till 
att nå generell jämställdhet.

Länsstyrelserna fick 2017 regeringsuppdraget 
att skapa regionala strategier för att nå de sex 
nationella jämställdhetsmålen i respektive län. 
Ambitionen med strategin Ett jämställt Kalmar 
län 2017-2027 är att den ska fungera som en 
plattform för det lokala arbetet med jämställd-
hetsintegrering i länet. Målgruppen för länssty-
relsens strategiarbete är framförallt offentliga 
aktörer, så som kommuner, landsting och statliga 
myndigheter, men även näringslivet och civil-
samhället med dess olika aktörer berörs. Strategin 

6 Jämställdhet i verksamhetsutveckling, red Kristina Lindholm kap 1, 2, 4.
7 https://www.genus.se/kunskap-om-genus/om-kon-och-genus/
8 http://www.jamstall.nu/fakta/intersektionalitet/
9 Utifrån landstingets, regionförbundets och länsstyrelsens gemensamma ambition att skapa en helhet kring riktningen av länets jämställdhetsar 
   bete så har strategin tagit hänsyn till mål och strategier i både den Regionala utvecklingsstrategin (Regionförbundet), tillväxtstrategier samt  
   Handlingsplan för landstingets folkhälsoarbete En god och jämlik hälsa för alla, Plan för jämställdhetsintegrering vid Linnéuniversitetet samt  
   jämställdhetsmål i Agenda 2030. 
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inkluderar alltså alla i länet. Kommuner, myndig-
heter och verksamma aktörer i länet får därmed 
en möjlighet att, utifrån den länsgemensamma 
strategin, skapa lokala handlingsplaner i syfte 
att följa utvecklingen, det vill säga effekter av 
insatser och åtgärder.

Strategins struktur utgår från det övergripande  
nationella målet Män och kvinnor ska ha samma 
makt att forma samhället och sina liv samt de 
sex nationella delmål som i strategin bryts ner 
till regionala strävansmål utifrån de särskilda ut-
maningar som finns i Kalmar län. Länsstyrelsen 
Kalmar län har även lagt till ett regionalt mål:

Uppnå ett systematiskt jämställdhetsarbete i 
verksamheter i länet.

Det regionala målet kan ses som en förstärk-
ning av länsstyrelseinstruktionen § 5, som 
innebär att länsstyrelsen har som uppdrag att 
vara ett stöd till och främja utvecklingen av 
jämställdhet i länet. I strategin ingår en hand-
lingsplan som är kopplad till det sjätte natio-

nella delmålet; Mäns våld mot kvinnor ska 
upphöra. 

Att arbeta med jämställdhetsintegrering är ett 
aktivt val och innebär ett ansvar för en verk-
samhet att genomföra olika insatser som ska 
kvalitetssäkras utifrån ett jämställdhetsper-
spektiv. När kommuner, myndigheter, förbund, 
landsting samt aktörer inom näringsliv och 
civilsamhället ansluter sig till strategin Ett 
jämställt Kalmar län, får de tillgång till läns-
styrelsens nätverk, kompetenshöjande insatser, 
metoder och verktyg samt stöd i form av process-
handledning.

Att ansluta sig innebär ett åtagande att ha ett aktivt 
och systematiskt arbete med jämställdhetsinte-
grering i sin verksamhet. Det regionala arbetet 
följs upp vart tredje år. Den anslutna verksam-
heten får då input från länsstyrelsen om hur 
verksamheten vidare kan utvecklas. 

Mer information om hur det går till att ansluta 
sig finns på www.ettjamstalltkalmarlan.nu.

KALMAR LÄN
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Mål och strategier för att nå ett jämställt Kalmar län

Delmål 1: En jämn fördelning av makt och inflytande
 

Delmål 1: 

En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och 
möjlighet att vara aktiva medborgare och 
att forma villkoren för beslutsfattande.

Delmål 1 har tydliga kopplingar till delmål 2 och 3.

3

2

10 Nulägesanalys Kalmar län 2017, Bilaga 1, Klimat att växa i - regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030, Regionförbundet i Kalmar län, s. 23.
11 http://www.ungidag.se/

Särskilda utmaningar för Kalmar län:  
Fördelning av makt och inflytande

Makt kan vara formell och informell, det kan 
handla både om representation och om inflytande. 
Alla, oavsett könsidentitet, ska ha samma möjlig-
heter att delta i samhällsutveckling och påverka 
det som formar våra normer. Flera olika maktord-
ningar påverkar dessa möjligheter. De som är 
aktiva inom civilsamhället och i politiska partier 
är i huvudsak välutbildade och resursstarka män.

I Kalmar län, som i övriga Sverige, är det betyd-
ligt fler män än kvinnor som har höga positioner, 
både när det gäller folkvalda funktioner och 
chefsfunktioner. Andelen kvinnor i chefsposition 
understiger andelen kvinnor i respektive sektor, 
och kvinnor är än mer underrepresenterade på 
de högsta chefsnivåerna. På högsta nivå (politi-
ker och högre ämbetsmän i offentlig förvaltning 
eller vd i offentligt ägda bolag) utgör kvinnor 
cirka 36 procent av cheferna i Kalmar län. 

Vad gäller andelen kvinnor i offentlig sektor och 
i chefsposition inom offentlig sektor ligger länet 
ungefär i nivå med riksgenomsnittet. I Kalmar 

län är andelen kvinnor som är vd i kommunala 
bolag i ungefärlig nivå med andelen kvinnor i 
privata aktiebolag, men totalt sett ligger det un-
der riksgenomsnittet. På nivån vd eller motsva-
rande i privat sektor är 13 procent av cheferna 
kvinnor. 10

Statistiken visar även att fler kvinnor än män 
väljer att avsluta politiska uppdrag, och fler 
kvinnor än män utsätts för trakasserier i samband 
med politiska uppdrag. 

Bland unga män och kvinnor minskar intresset 
för att delta i inflytelsearbete och en låg andel 
unga pojkar och flickor uppger att de har möj-
lighet att föra fram åsikter till beslutsfattande 
organ. Skolundersökningar visar att viljan att 
påverka är större bland flickor än pojkar oav-
sett årskurs. 11
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Att sträva efter:  
• Jämnare könsfördelning på ledande 

positioner.
• Jämn könsfördelning i arbetsgrupper.
• Att alla arbetsmöten är jämställda.
• Att synliggöra och motverka kvinnors 

utsatthet för trakasserier.
• Ett aktivt arbete för jämställd 

resursfördelning.

Länsstyrelsen bidrar genom att:
• Samverka med regionala aktörer för 

att utveckla och sprida metoder för 
jämställda möten och jämställt 
bemötande.

• Erbjuda och utveckla befintliga nät-
verk med fokus på jämställdhetsfrågor. 

• Erbjuda kompetenshöjande insatser 
och stöd till berörda aktörer.

Foto: mostphotos.com



ETT JÄMSTÄLLT KALMAR LÄN10

Delmål 2: Ekonomisk jämställdhet
 

Delmål 2:

Ekonomisk jämställdhet 

Kvinnor och män ska ha samma möjlig-
heter och villkor i fråga om betalt arbete 
som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Delmål 2 har tydliga kopplingar till delmål 3 och 4.

4

3

Särskilda utmaningar för Kalmar län:  
Ekonomisk jämställdhet

Ekonomisk jämställdhet är ett fundament för ett 
jämställt Sverige och ett jämställt Kalmar län. 
Kvinnors inkomster är lägre än mäns, oavsett 
medelvärde och medianvärde samt oavsett län 
och kommun. Kvinnors medelinkomst i Kalmar 
län är 80 procent av männens inkomst och 
medianinkomsten är 79 procent av mäns in-
komst. Detta kan förklaras med:

• Traditionella normer kring föräldraledighet.
• Vård av barn och anhöriga.
• Traditionella normer kring vilka yrken och 

positioner män och kvinnor kan ha.
• Att kvinnor i högre grad arbetar deltid.
• Att kvinnor med liknande arbetsuppgifter i 

samma bransch tjänar mindre än män med 
motsvarande kvalifikationer.

• Att kvinnor och män arbetar i olika branscher 
med olika förutsättningar för grundlön och 
löneutveckling. 

 
I Kalmar län är det fler kvinnor än män som 
upplever att det är svårt att få privatekonomin att 
gå ihop.12

De största branscherna i länet sett till antalet 
anställda är vård och omsorg samt tillverknings-

industri. Då könsfördelningen inom dessa två 
dominerande branscher är obalanserad, leder 
det till att länets arbetsmarknad är mer köns-
segregerad än riksgenomsnittet. Könssegregering 
visar sig också genom att män och kvinnor finns 
på olika positioner inom samma bransch. Båda 
leder till en sämre matchning av kompetens, vilket 
påverkar tillväxt och utveckling på regional och 
nationell nivå. I Sverige ökar andelen kvinnor i 
mansdominerade yrken, men motsvarande för-
flyttning av män till kvinnodominerade yrken 
sker inte.13

I Kalmar län finns även en ojämn könsfördelning 
mellan privat och offentlig sektor. Kvinnor domi-
nerar generellt offentlig sektor och män privat 
sektor. Fler män än kvinnor startar företag och 
det finns tydliga könsmönster kopplade till 
bransch och storlek på företag. Den könsseg-
regerade arbetsmarknaden reproducerar även 
stereotypa föreställningar kring kön, makt och 
utveckling och kan vara ett hinder för tillväxt, 
ekonomisk självständighet och fria yrkesval.14 

Den generella arbetslösheten i länet ligger i 
nivå med riksgenomsnittet. Arbetslösheten 
bland utrikesfödda är högre i Kalmar län än i 
riksgenomsnittet och högre bland utrikesfödda 
kvinnor än utrikesfödda män. 15

12 Nulägesanalys Kalmar län 2017, Bilaga 1, Klimat att växa i - regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030, Regionförbundet i 
    Kalmar län s. 58-63.
13 Ibid., s. 18-23, 52-58.
14 Ibid., s. 18-24. 
15 Ibid., s.7, 18-24
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Att sträva efter:  
• Jämställda förutsättningar för män och 

kvinnor när det gäller att starta och 
bedriva företag.

• Minska könssegregering på arbets-  
marknaden.

• Samma villkor för kvinnor och män 
att kunna arbeta heltid samt erhålla lik-
värdig lön och därmed på sikt minska 
pensionsgapet mellan män och kvinnor.

• Förbättra förutsättningar för utrikes-
födda kvinnors etablering på 
arbetsmarknaden.

Länsstyrelsen bidrar genom att:  
• Tillsammans med Regionförbundet 

fortsätta utveckla samarbetet för ett 
jämställt näringsliv i Kalmar län.

• Erbjuda kompetenshöjande insatser. 
• Utveckla och sprida metoder för kart-

läggning och analys av fördelning av 
resurser. 

Foto: Nils Carlsson.



ETT JÄMSTÄLLT KALMAR LÄN12

Delmål 3: Jämställd utbildning
 

Delmål 3:

Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska 
ha samma möjligheter och villkor när det 
gäller utbildning, studieval och personlig 
utveckling.

Delmål 3 har tydliga kopplingar till delmål 4 och 5.

4

5

Särskilda utmaningar för Kalmar län:  
Jämställd utbildning

Fullföljda studier till gymnasienivå är en viktig 
faktor för att både män och kvinnor ska kunna 
etablera ett självständigt vuxenliv. Att inte fullfölja 
gymnasiestudier innebär en större risk för en 
socioekonomisk utsatthet med sämre möjlighet 
till inflytande och god hälsa. 

Den totala andelen elever i länet som går ut års-
kurs 9 med behörighet till gymnasiet ligger 
över rikssnittet. Andelen som inte genomför 
gymnasiet är låg, men liksom i övriga län är 
flickor i högre utsträckning än pojkar behöriga 
till gymnasiet och det är en större andel flickor 
som påbörjar en eftergymnasial utbildning. 

Pojkar som grupp dominerar de lägre betygs-
stegen och flickor dominerar de högre betygs-
stegen. En majoritet av de som studerar på uni-
versitet och högskola är kvinnor. Det är också 
fler kvinnor än män som fullföljer sina examina 
i tid, men det är fler män än kvinnor som forskar 
och undervisar på högskola och universitet.16

Utbildningsväsendet är även horisontellt segre-
gerat, vilket betyder att pojkar och flickor studerar 

olika ämnen och utbildningar samt har olika för-
utsättningar till utveckling under studietiden. De 
flesta gymnasieprogram i länet är antingen 
flick-, eller pojkdominerade. Dock är det inte 
bara kön som påverkar, även föräldrars utbild-
ningsnivå och socioekonomiska bakgrund är 
viktiga bakgrundsfaktorer.17

I Kalmar län är det, i förhållande till riksgenom-
snittet, en mindre andel studenter som väljer att 
studera en högre utbildning. Kalmar län har 
även en utmaning i att många kvinnor med hö-
gre utbildning väljer att flytta från länet.18

16 Ibid., s. 52-58. 
    http://www.regeringen.se/49b719/contentassets/128cb1c062054e819f88f872a7bd7710/flickor-pojkar-individer---om-betydelsen-av-jam 
    stalldhet-for-kunskap-och-utveckling-i-skolan-sou-201099 s. 41-42, 89-98, 163 ff.
17 Ibid., s. 89-98, 163 ff.
18 Nulägesanalys Kalmar län 2017, Bilaga 1, Klimat att växa i - regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030, Regionförbundet i  
    Kalmar län s. 11, 52-58.
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Att sträva efter:    
• Ökad andel behöriga till gymnasiet 

(fokus på pojkars måluppfyllelse).
• Ökad andel fria studieval.
• Implementera normkritisk pedagogik 

i förskolor och skolor.
• Systematisk jämställdhetsintegrering i 

utbildningsväsendet.
• Ökad kompetens kring skolans jäm-

ställdhetsuppdrag såsom skollag, 
maskulinitetsnormer, sexuella trakas-
serier, våld, normkritik och genus-
medvetna pedagogiska metoder.

• Skapa ett kompetenscentrum i syfte 
att synlig- och tillgängliggöra 
expertkunskap.

Länsstyrelsen bidrar genom att: 
• Öka samverkan med Regionförbundet 

samt Linnéuniversitetet och andra 
utbildningsaktörer för att skapa ett 
kompetenscentrum.

• Erbjuda kompetenshöjande insatser 
kring våld, trakasserier, hbtq-frågor, 
normkritik och genusmedveten 
pedagogik.

• Erbjuda fortsatt nätverk för erfarenhets-
utbyte riktat till förskola och skola kring 
läroplanens jämställdhetsuppdrag.

• Förstärka jämställdhetsarbetet för 
målgruppen nyanlända och ensam-
kommande barn. 

Foto: Camilla Zilo
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Delmål 4: Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
 

Delmål 4:

Jämn fördelning av det obetalda hem- 
och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar 
för hemarbetet och ha möjligheter att ge 
och få omsorg på lika villkor.

Delmål 4 har tydliga kopplingar till delmål 1 och 3.

3

1

Särskilda utmaningar för Kalmar län:  
Jämn fördelning av det obetalda hem- och  
omsorgsarbetet

Möjlighet att förena betalt arbete med att ha 
familj, vårda relationer samt att ha en utveck-
lande och hälsofrämjande fritid är viktiga delar i 
svensk jämställdhetspolitik. Traditionella mönster 
och normer för föräldraskap, hemarbete och 
omsorg om närstående lever kvar och får konse-
kvenser för fördelningen mellan kvinnor och 
mäns arbetsinsatser och därmed löneutveckling. 

I Kalmar län är det fler kvinnor än män som 
arbetar deltid och enligt nationella studier lyfts 
ansvar för barn, familj och vård av anhörig som 
den största bidragande anledningen till deltids-
arbete för kvinnor.19

I Kalmar län står kvinnor för majoriteten av 
uttag av föräldrapenning. Det är dock mindre 
skillnad mellan män och kvinnors uttag av den 
tillfälliga föräldrapenningen (VAB). Det generellt 
ojämna uttaget påverkar utvecklingen av livslön 
och möjlighet till ekonomisk självständighet 
negativt hos den part som tar ut merparten av 
föräldraförsäkringen. I Kalmar län är det även 
fler kvinnor än män som arbetar deltid och har 

timanställning, vilket också bidrar till en sämre 
utveckling av livslön samt pension för kvinnor. 
Män som är småbarnsföräldrar är de som arbetar 
mest övertid. 

Män med lång eftergymnasial utbildning ökar sitt 
uttag av föräldrapenning mer än andra grupper. 
Män som står långt från arbetsmarknaden, saknar 
inkomst och har låg utbildning är de som använ-
der minst föräldradagar, medan kvinnor i samma 
situation använder föräldraförsäkringen i samma 
utsträckning som välutbildade kvinnor.20

Fler kvinnor än män tar ut närståendepenning, 
vilket visar att kvinnor i högre grad än män vårdar 
anhöriga. Detta påverkar också livslönen och 
pensionen. Kvinnor utför fortfarande mer av det 
obetalda hem- och omsorgsarbetet än vad män 
gör. Detta innebär att kvinnor har mindre tid 
för aktivt deltagande i samhällslivet, återhämt-
ning, avkoppling och egna fritidsintressen.21

19 Ibid., s. 18- 23.
    Regeringens skrivelse, Makt, mål och myndighet, 2016/17:1, s. 61. 
20 https://www.tco.se/publikationer2/2016/vem-jobbar-overtid-och-hur-mycket/ 
    http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/foraldrapenning_och_foraldraledighet_.cid4370
21 https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Levnadsforhallanden/Jamstalldhet/Jamstalldhetsstatistik/12252/12259/  
    Behallare-for-Press/406481/
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Att sträva efter:  
• Jämnare uttag av föräldraförsäkring.
• Skapa förutsättningar för att män i 

högre grad deltar i föräldrastödjande 
insatser.

• Öka medvetenhet och kunskap kring 
fördelar med delat föräldraskap.

• Att främja ett aktivt, systematiskt och 
jämställt föräldraskapsstödsprogram.

Länsstyrelsen bidrar genom att:
• Samordna, stötta och inspirera kom-

muners arbete med föräldraskaps-  
stödsprogram.

• Samverka med andra regionala aktörer.
• Delta i nationella kampanjer kring 

jämställd föräldraförsäkring. 

Foto: mostphotos.com
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Delmål 5: Jämställd hälsa

Delmål 5: 

Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska 
ha samma förutsättningar för en god hälsa 
samt erbjudas vård och omsorg på lika 
villkor.

Särskilda utmaningar för Kalmar län:  
Jämställd hälsa

En god hälsa utgör grunden för män och kvinnors 
liv och är en viktig förutsättning för ett aktivt del-
tagande i samhället. Hälsa innebär fysiskt, psykiskt 
och socialt välbefinnande. Upplevelse av hälsa är 
starkt kopplat till egenmakt, inflytande och möj-
lighet att kunna påverka sin livssituation. 

I Kalmar län har kvinnor som grupp fler antal 
sjukdagar och högre totalt ohälsotal än män. 
Skillnaden i ohälsotal ökar markant i åldersgrup-
pen 40 och uppåt. Kalmar län har högre ohälsotal 
än rikssnittet. Män drabbas i högre grad av död-
lighet som kan åtgärdas med tidiga insatser från 
sjukvården. Folkhälsoarbetet rapporterar även 
om stora skillnader när det gäller medellivslängd, 
vilka diagnoser män och kvinnor får och vilka 
medicinska insatser som görs. Forskningen hän-
visar till att det finns normer som styr vem som 
får vilka diagnoser samt förutfattade meningar 
om män och kvinnors hälsa och ohälsa. Män är 
generellt mer fysiskt aktiva än kvinnor. Kvinnor 
rapporterar upplevd stress i högre grad än män. 

Kalmar län har högre siffror för genomförda 
självmord än rikssnittet och det är betydlig fler 
män än kvinnor som begår självmord.22

Män har i högre utsträckning en god självskattad 
hälsa i länet och det är vanligare att kvinnor upp-
lever psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan ökar 
dock inom gruppen män och gruppen unga kvin-
nor. Grupper som särskilt sticker ut när det gäller 
undersökningar kring psykisk ohälsa är nyanlän-
da unga män och kvinnor samt hbtq-personer.23

Män söker generellt sett vård i mindre utsträck-
ning och i ett senare skede. Åtgärdbar dödlighet 
är vanligare hos män än kvinnor och kan relateras 
till mäns högre risktagande i trafik, användning av 
våld samt missbruk av alkohol och droger. 

Det råder även skillnader i hur män och kvinnor 
söker och nås av insatser gällande sexuell och 
reproduktiv hälsa. Undersökningar från ung-
domsmottagningar visar till exempel att insatser 
oftare når unga kvinnor.24

En framgångsfaktor för god hälsa är en utveck-
lande fritid och att vara socialt deltagande. 
Även här finns skillnader när det gäller män och 
kvinnors samt pojkar och flickors möjligheter 
till deltagande i fritidsaktiviteter på lika villkor. 
Flickor slutar i högre grad med fritidsaktiviteter 
under tonåren medan pojkar i regel fortsätter, 
särskilt vad gäller idrottsaktiviteter.25

22 Män och jämställdhet, Betänkande av utredningen om män och jämställdhet, SOU 2014:6 s. 213-236.
    Gemensam analys och handlingsplan, Psykisk hälsa 2017, Länsgemensam ledning i samverkan, s. 11, 20-23.
23 Ibid., s. 213-236.
    Ibid., s. 11, 20-23.
    https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/hbtq-halsa.pdf s. 7-13.

Delmål 5 har tydliga kopplingar till delmål 1 och 6.

1

6
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24 Män och jämställdhet, Betänkande av utredningen om män och jämställdhet, SOU 2014:6 s. 213-236.
    Gemensam analys och handlingsplan, Psykisk hälsa 2017, Länsgemensam ledning i samverkan, s. 11, 20-23
25 https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/fokus-14.pdf s. 9 ff

Att sträva efter:        
• Alla hälsofrämjande insatser har ett 

normkritiskt perspektiv.
• Förbättrat hälsotillstånd för ungdomar 

utifrån ett jämställdhetsperspektiv, med 
fokus på psykisk hälsa, suicid samt 
ANDT- och HBTQ-frågor.

• Alla, oavsett könsidentitet, kan utöva 
idrott på lika villkor.

• Att fritidsresurser fördelas jämställt.

Länsstyrelsen bidrar genom att:
• Utveckla samverkansformer med 

landstinget för att öka kompetens, 
samt sprida metoder kring sexuell och 
reproduktiv hälsa, hedersproblematik, 
våld, maskulinitet, hbtq, genus och 
jämställdhet. 

• Utveckla och sprida metoder för kart-
läggning och fördelning av resurser.

• Samverka med idrottsrörelsen för att 
förstärka och stötta värdegrundsarbetet.

Foto: mostphotos.com
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Delmål 6: Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska upphöra

Delmål 6: Mäns våld mot kvinnor och 
våld i nära relationer ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska 
ha samma rätt och möjlighet till kroppslig 
integritet.

Särskilda utmaningar för Kalmar län:  
Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Under våren 2017 genomförde Länsstyrelsen en 
kartläggning i länets tolv kommuner, sju myndig-
heter samt kvinnojourer. Av denna framgår att 
en stor del av det arbete som bedrivs i länet sker 
utan särskilt fastställda rutiner eller handlings-
planer. Det framgår också att insatserna varierar 
beroende på ledningens styrning samt ekonomiska- 
och personella resurser. 

Vid de regelbundna möten som sker med länets 
kvinnofridsnätverk framkommer att aktörerna, 
trots olika förutsättningar, ändå ofta löser de pro-
blem som de möter i sitt arbete när det gäller mäns 
våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck 
samt prostitution och människohandel. Det sist-
nämnda uppfattas dock som svårast på grund av att  
det är svårt att upptäcka och hitta lösningar på. 
Dessutom kräver detta problem samarbete med 
exempelvis polis och åklagare. Det saknas även 
upparbetade samverkansformer mellan kommun, 
polis och landsting i flera kommuner. 

Kartläggningen visar att det på många håll, 
inom olika verksamheter, pågår ett arbete för att 
förebygga och arbeta med våldsutsatta samt 
barn som bevittnat våld. Däremot saknas många 
gånger samverkansplaner, kartläggningar av fö-
rekomst av våld samt uppföljningar av utfallet 

av insatser. Det framkommer att de bestämmel-
ser som finns i Socialstyrelsens föreskrifter 
2014:4 inte alltid följs, till exempel beträffande 
uppföljningar och kartläggningar. 

Av Brottsförebyggande rådets statistik från 
2016 framgår att sex av länets tolv kommuner 
har en högre andel anmälda brott rörande grov 
kvinnofridskränkning än i riket. Metoo-rörelsen 
som startade under hösten 2017 visar att kvinnor, 
oavsett klass och ursprung, utsätts för könsre-
laterade trakasserier och kränkningar samt att 
trakasserierna osynliggjorts, bagatelliserats 
och normaliserats. Detta innebär att inga (eller 
otillräckliga) åtgärder vidtagits. 

I Friends nätrapport 2017 framkommer att var 
femte tjej mellan 10–16 år har blivit utsatt för 
sexuella trakasserier. 27 

Könsrelaterade kränkningar, sexuella trakasserier 
och könsmobbning är normaliserat på svenska 
arbetsplatser. 2015 skärptes arbetsgivares 
skyldigheter att ha ett systematiskt arbetsmiljö-
arbete, inklusive organisatorisk och social arbets-
miljö. Även diskrimineringslagen synliggör 
arbetsgivarens skyldigheter. Det innebär att 
alla arbetsgivare i länet bör ha ett förebyggande 
arbete kring, normer, yrkesetik och värdegrund 
som motverkar sexuella trakasserier och köns-
kränkningar. 28

27 Friends rapport, https://friends.se/2017/04/27/friends-natrapport-2017-vanligt-att-unga-tjejer-utsatts-for-sexuella-trakasserier-pa-natet/
    Brottsförebyggande rådet/våld i nära relationer, https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper/vald-i-nara-relationer.html
    Brottsförebyggande rådet/Sexualbrott, https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-sexualbrott.html

Delmål 6 har tydliga kopplingar till delmål 1 och 5.

1

5
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28 http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567
    https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/bocker/den-organisatoriska-och-sociala-arbetsmiljon-viktiga-pusselbitar-i-en-god-arbets  
    miljo-vagledning-h457.pdf
29 Bilaga 1 och 1.1

Att sträva efter:  
• Ett län fritt från våld.
• Förebygga mäns våld mot kvinnor, 

våld i nära relationer och barn som 
bevittnar våld.

• Främja upptäckt av våld, bedöma risker 
för ytterligare våld mot särskilt utsatta 
grupper och barn.

• Förbättrad kompetens och kunskap 
om behandlingsmetoder för vålds- 
utövare.

• Använda rutiner för att uppmärksamma 
och synliggöra våld.

• Effektivare brottsbekämpning mot 
våld i nära relationer.

• Motverka normalisering av hot och 
våld mot kvinnor och flickor.

• Att arbetsplatser är fria från sexism 
och våld.

• Alla berörda aktörer i länet har ge-
nomgått webbkurserna Om våld, 
Hedersrelaterat våld och förtryck 
samt Prostitution och människohandel 
för sexuella ändamål.

• Att män i högre grad deltar i jäm-
ställdhetsfrämjande insatser.

Länsstyrelsen bidrar genom att:  
• Verkställa Länsstyrelsens handlings-

plan 2017-2020 Mot våld i nära rela-
tioner. 29

• Tillsammans med Regionförbundet 
skapa en gemensam kompetensför-
sörjningsplan när det gäller arbetet 
mot våld i nära relationer.

• På egen hand och tillsammans med 
andra aktörer genomföra återkom-
mande kunskapsdagar- och erfaren-
hetsutbyten i frågor som rör våld i 
nära relationer, hedersrelaterat våld 
och förtryck samt prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål 
med berörda aktörer i länet. 

• Sprida information om verktyg, till 
exempel nationella och regionala 
hemsidor inom området mäns våld 
mot kvinnor, våld i nära relationer och 
barn som har bevittnat våld.

Foto: mostphotos.com
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Regionalt mål:  
Systematiskt jämställdhetsarbete

Regionalt mål:  
Systematiskt jämställdhetsarbete

Verksamheter i Kalmar län bedriver ett 
systematiskt arbete med jämställdhets- 
integrering.

Särskilda utmaningar för Kalmar län:  
Systematiskt jämställdhetsarbete

Den kartläggning av länets tolv kommuner och 
sju myndigheters systematiska jämställdhetsar-
bete, genomförd av Länsstyrelsen våren 2017, 
visar att endast några enstaka kommuner har en 
handlingsplan för jämställdhetssäkrad verksam-
het. Några verksamheter har jämställdhet som 
en integrerad del av sin folkhälsoplan och till-
växtstrategi. De flesta hänvisar till att jämställdhet 
bedrivs som en personalfråga utifrån diskrimi-
neringslagstiftning och arbetsmiljölag. 

Ett fåtal kommuner använder könskonsekvens-
analyser i beslutsunderlag samt använder köns-
uppdelad statisk i uppföljning eller resultatredo-
visning. Få verksamheter har särskilda uppdrag 
eller funktioner som kopplas till jämställdhets-
integrering. Merparten av både kommuner och 
myndigheter kan dock visa upp exempel på 
verksamhetsförbättringar när det gäller att 
åstadkomma jämställdhet. Exempel på verk-
samhetsförbättringar som lyfts fram är utbild-
ning, kartläggningar, nya rutiner, framtagande 
av checklistor och metodutveckling. Få verk-
samheter beskriver dock vilka effekter som 
verksamhetsförändringarna åstadkommit. 

Sammanfattningsvis synliggör genomlysningen 
på stor kunskaps- och kompetensvariation när 
det gäller att bedriva ett systematiskt jämställd-
hetsarbete. Den visar en sammanblandning av 

jämställdhetsuppdrag när det gäller arbetsgivar-
ansvar och verksamhet samt att jämställdhetsar-
bete snarare sker genom spridda insatser än som 
systematiskt, hållbart och långsiktigt arbete uti-
från effektmål och uppföljning. 

I Kalmar län saknas det en övergripande läges-
bild med statistik utifrån nyckeltal kring var 
kommunerna och myndigheterna befinner sig 
när det gäller arbetet för att nå de sex nationella 
jämställdhetsmålen. Därför bör arbetet med att 
arbeta fram dessa lägesbilder ses som prioriterat.

Avslutning
Alla tjänar på jämställdhet. Jämställdhet innebär 
att du som individ får bättre möjligheter till 
både självständighet, utveckling och hälsa. 
Jämställdhet är bra för alla! 

Utifrån visionen och med hjälp av denna strategi, 
Ett jämställt Kalmar län, samt strävansmål kan ni 
påbörja er verksamhetsutveckling redan idag. 
 
Lycka till med ert viktiga arbete och glöm inte 
att vi gör det här tillsammans!
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Att sträva efter: 
• Länsövergripande lägesanalyser som 

gör det möjligt att synliggöra och följa 
länets utveckling och effekter av 
insatser.

• Att varje aktör har en handlingsplan 
för ett systematiskt och effektfullt 
jämställdhetsarbete.

• Ökad kompetens för att genomföra 
kartläggningar, könskonsekvensanalyser 
samt jämställdhetsintegrering som 
metodik.

• Ökat genomslag för samtliga jämställd-
hetsfrågor i beslutande forum. 

• Ökad samverkan med Landstinget och 
Regionförbundet genom länsgemen-
sam ledning, utvecklingsledare, jäm-
likhetskommissionen och länets 
integrationsråd.

Länsstyrelsen bidrar genom att: 
• Erbjuda stöd i form av verktyg, kompe-

tensutveckling och processhandledning 
till aktörer som är anslutna till strategin.

• Skapa en digital plattform för informa-
tionsspridning, erfarenhetsutbyte och 
kunskapsutveckling.

• Utveckla en organisationsstruktur för 
de nätverk som kopplas till jämställd- 
hetsarbetet.

• Tillsammans med Regionförbundet 
systematiskt sprida målgruppsanpassad 
kunskap om jämställdhetsintegrering. 

• Erbjuda kompetenshöjande insatser.
• Aktualisera jämställdhetsfrågor för 

bland annat kommun-, social- och 
skolchefer i länet. 

Foto: mostphotos.com
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Bilaga 1
Kartläggning av det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer i 
Kalmar län år 2017 – redovisning

Kartläggningen är en del i det Regeringsuppdrag som kommit till länsstyrelserna utifrån den 
nationella strategin som avser åren 2017–2027. En nationell strategi för att förebygga mäns våld 
mot kvinnor är en del av Regeringens strategi Makt, mål och myndighet (SKR 2016/17).

Syftet med kartläggningen är att få en ögonblicksbild av hur arbetet ser ut idag och vilka utveck-
lingsmöjligheter som finns. Detta är således ingen heltäckande bild av hur det ser ut i alla delar i 
länet. Kartläggningen är en del i framtagandet av en regional strategi för år 2018–2021 och en 
handlingsplan för Länsstyrelsens arbete inom området.  
 
 
Underlag för kartläggningen
 
Samordnaren har gemensamt med länsstyrelserna i Kronoberg, Halland och Blekinge län förberett 
och genomfört enkätutskicket. 

I Kalmar län har enkäterna skickats ut till de länsövergripande nätverken kvinnofrid och jämställdhet, 
där även sju myndigheter i länet är representerade , samt till förvaltningschefer inom socialtjänst och 
utbildning i länets tolv kommuner. Till Länsstyrelsen Kalmar län inkom svar från mindre än hälften 
av de tillfrågade.  
 

Den nationella strategins fyra målsättningar

• Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld
• Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn
• Effektivare brottsbekämpning
• Förbättrad kunskap och metodutveckling

 
Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld

Samverkan: Äger rum på olika sätt framförallt inom elevhälsan. Fortbildningar har förekommit för 
några av de som svarat kring genus- och maktperspektiv. Normkritik. Samverkansavtal finns inom 
några verksamheter men saknas hos många av de som svarat. 
 
Information: Kunskapsspridning genom deltagande i utbildningar, utbildning nätmobbing, samtal 
om allas lika värde. Gäller dock inte alla som svarat i kartläggningen.

Förebyggande: Likahandlingsplaner, hälsosamtal, elever som inte uppnår målen och de som har hög 
frånvaro uppmärksammas. 
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När det redan inträffat: Samverkan med socialtjänst och andra berörda, hitta rätt hjälp och stöd.  
Utredning inleds av socialtjänsten när uppgifter inkommer om att barn bevittnat eller själva är vålds-
utsatta i samtliga kommuner som svarat. 

Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn
 
Samverkan: Socialtjänst, anmälan barn som bevittnat våld eller är våldsutsatta, samverkar med an-
dra berörda myndigheter och verksamheter. 

Information: Sprider information kring våld, kompetensutveckling för personal. Ställer frågor om 
förekomsten av våld vid ansökningar/anmälningar, även i vissa fall inom landstinget.

Förebyggande: Frågor om våld ställs inte vid alla samtal, men ökad kunskap hos personal leder till 
att fler upptäcks och kan erbjudas hjälp. Gällande särskilt utsatta grupper såsom funktionsnedsatta, 
personer med missbruksproblematik, äldre, hbtq-personer ställs frågor kring våld utifrån den enskil-
des förutsättningar, dock inte som regelbunden rutin hos alla som besvarat enkäten.

När det redan inträffat: Anmälan till socialtjänsten när uppgifter framkommer om att barn bevittnat 
eller själva är våldsutsatta. FREDA kort-frågor används i viss omfattning. Rutiner för handläggning 
finns inom flera av länets socialförvaltningar. 
 

Effektivare brottsbekämpning

Samverkan: Samverkan med andra berörda myndigheter och verksamheter fungerar olika mellan 
kommunerna. Anmälan till socialtjänsten angående utsatta barn fungerar hos de som svarat på enkäten.

Information: Tolk används vid behov med tanke på rättssäkerhet, information om lagar, skyldigheter 
och rättigheter för asylsökande på boenden, Information till drabbade om brottsofferstödjande verk-
samheter.

Förebyggande: Att förebygga återfall och motivera till förändring görs av kriminalvården. Skydds-
bedömningsintrument Patriark vid misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck används bland 
annat av polisen. 
 

Förbättrad kunskap och metodutveckling

Samverkan: Samverkan i kunskapsspridning. Flera har genomfört webbutbildningen våld i nära 
relationer. Samverkansrutiner med andra myndigheter och verksamheter så som polis, hälso- och 
sjukvård samt kvinnojourer. Deltagande i utbildningsdagar.

Information: Problematik uppmärksammas olika hos de kommuner som svarat vid ansökan/anmä-
lan, frågor ställs kring våld, ökad uppmärksamhet på unga flickor genom kompetensutveckling och 
fokusering.
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Förebyggande: Samtal om värderingar och kulturfrågor, barn ska komma till tals och barns bästa ska vara 
vägledande. Förebyggande arbete kring våld i nära relationer genomförs även av kvinnojourer i länet.

När det redan inträffat: I samtliga kommuner inleds utredning av socialtjänsten när uppgifter inkom-
mer om att barn bevittnat eller själva är våldsutsatta. När det gäller särskilt utsatta grupper så som 
funktionsnedsatta, äldre, hbtq-personer, de som har bristande språkkunskaper och så vidare, erbjuds 
stöd och hjälp utifrån den enskildes behov. Flera av de kommuner som besvarat enkäten har utvecklade 
rutiner för sin handläggning.

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) framgår följande:

Kartläggning och analys:  
7 § Socialnämnden ska analysera om utbudet av insatser och andra sociala tjänster som 
erbjuds våldsutsatta och barn som bevittnat våld svarar mot behoven i kommunen.
 
Allmänna råd 
För att kunna göra denna analys bör socialnämnden fortlöpande kartlägga förekomsten i kommunen 
av våldsutsatta och barn som bevittnat våld genom att bland annat:

• Gå igenom dokumentationen i pågående ärenden
• Hämta in uppgifter från lokal eller officiell statistik
• Hämta in uppgifter om förekomsten av våldsutsatta och barn som bevittnat våld från hälso- och 

sjukvården och andra myndigheter samt organisationer 

Information om socialtjänsten enligt 3 kap. 4 § SoL
 
Allmänna råd 
Socialnämnden bör planera för hur grupper och enskilda, såväl vuxna som barn, ska nås med infor-
mation om nämndens verksamhet för våldsutsatta och barn som bevittnat våld. 
 
Stöd och hjälp enligt 5 kap. 11 § SoL

Allmänna råd 
Socialnämnden bör avgöra när och hur personalen i nämndens verksamheter ska ställa frågor om 
våld för att kunna identifiera våldsutsatta och barn som bevittnat våld som behöver stöd och hjälp.

Nämnden bör se till att de metoder som används för att ge stöd och hjälp har utformats med utgångs-
punkt i bästa tillgängliga kunskap. 
 
Nämnden bör såväl vid planering av verksamheten som i enskilda ärenden beakta de särskilda behov 
som en våldsutsatt kan ha på grund av bland annat:

• Sin ålder
• Funktionsnedsättning
• Könsöverskridande identitet eller uttryck
• Sin sexuella läggning
• Att hon eller han tillhör en nationell minoritet
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• Att hon eller han har en utländsk bakgrund
• Missbruk och beroende
• Risken för hedersrelaterat våld

Samverkan
 
8 § Bestämmelser om att kommunen tillsammans med landstinget ska upprätta en individuell plan 
när en enskild har behov av insatser både från socialtjänsten och hälso- och sjukvården finns i 2 kap. 
7 § socialtjänstlagen (2001:453).

Beträffande hälso- och sjukvårdens ansvar framgår följande (SOSFS 2014:4)
 
8 kap. Vårdgivarens ansvar 

Rutiner

1 § Varje vårdgivare ska fastställa de rutiner som behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i arbetet 
med våldsutsatta och barn som bevittnat våld.

2 § Vårdgivare som i sin verksamhet tar emot barn eller deras närstående ska fastställa rutiner för hur 
anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) ska fullgöras vad gäller ett 
barn som kan vara våldsutsatt eller kan ha bevittnat våld.

3 § Bestämmelser om att vårdgivaren ska säkerställa att det är möjligt att föra patientjournal om en 
patient har skyddade personuppgifter finns i 5 kap. 4 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården 
(HSLF-FS 2017:8). 

Planering och ledning av verksamheten enligt 3 kap. 1 § patientsäkerhetslagen

Allmänna råd 
Vårdgivaren bör avgöra när och hur personalen i hälso- och sjukvårdens och tandvårdens verksamheter 
ska ställa frågor om våld för att kunna identifiera våldsutsatta och barn som bevittnat våld som behöver 
vård och omvårdnad. 

Samverkan
4 § Bestämmelser om att landstinget tillsammans med kommunen ska upprätta en individuell plan 
när en enskild har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten finns i 16 kap. 
4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSLF-FS 2017:8). 

5 § Vårdgivaren ska samverka internt för att samordna hälso- och sjukvårdsåtgärderna så att de inte mot-
verkar varandra. Om åtgärder riktas till flera i en familj, ska samtliga åtgärder samordnas. Detta ska göras 
med beaktande av behovet av trygghet och säkerhet hos våldsutsatta och barn som bevittnat våld.

Skyldigheten att samverka gäller endast för sådana uppgifter för vilka det inte föreligger sekretess 
enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller tystnadsplikt enligt 6 kap. 12–16 § patient-
säkerhetslagen (2010:659). 
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6 § Vårdgivaren ska vidare samverka externt med andra verksamheter, myndigheter och organisationer 
som berörs för att skapa förutsättningar för att samordna insatserna från de olika aktörerna så att de 
inte motverkar varandra. Om insatser ges till flera i en familj, ska vårdgivaren även samverka för att 
skapa förutsättningar för att samordna samtliga insatser. Detta ska göras med beaktande av behovet 
av trygghet och säkerhet hos våldsutsatta och barn som bevittnat våld.

Skyldigheten att samverka gäller endast för sådana uppgifter för vilka det inte föreligger sekretess 
enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller tystnadsplikt enligt 6 kap. 12–16 §§ patient-
säkerhetslagen (2010:659).

7 § Vårdgivaren ska fastställa var i verksamheten ansvaret för den interna och externa samverkan 
ska ligga. 
 

Personal enligt 2 e § HSL och 4 a § tandvårdslagen (1985:125)

Allmänna råd 
Vårdgivaren bör se till att personalen i hälso- och sjukvårdens och tandvårdens verksamheter har 
kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot närstående för att kunna ge god vård samt har för-
mågan att omsätta kunskaperna i det praktiska arbetet. 
 

Vård och omvårdnad

8 § Om ett barn visar symtom eller tecken som väcker misstanke om att barnet har utsatts för eller 
bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot en närstående, ska vårdgivaren se till att hälso- och 
sjukvårdspersonalen:

• Gör en anmälan till socialtjänsten enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).
• Ställer frågor till en medföljande vuxen om orsaken till symtomen eller tecknen.
• Frågar barnet i enrum om orsaken till symtomen eller tecknen när så är möjligt och med hänsyn 

tagen till barnets ålder och mognad samt vårdnadshavarens samtycke, om sådant behövs.
• Beaktar vilka behov barnet kan ha av vård såväl fysiskt som psykiskt med anledning av våldet.

 
Åtgärderna enligt första stycket samt vilka symtom eller tecken som har observerats och som väckt 
misstanke om att barnet har utsatts för eller bevittnat våld, ska dokumenteras i patientjournalen.

9 § Om en vuxen visar symtom eller tecken som väcker misstanke om att hon eller han har utsatts för 
våld eller andra övergrepp av en närstående, ska vårdgivaren se till att hälso- och sjukvårdspersona-
len frågar den vuxne i enrum om orsaken till symtomen eller tecknen. Om misstanke kvarstår om 
våld eller andra övergrepp, ska vårdgivaren se till att personalen:

• Tar reda på om det finns barn i den vuxnes familj.
• Gör en anmälan till socialtjänsten enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), om det finns 

barn i familjen.
• Informerar om möjligheten till vård och omvårdnad från hälso- och sjukvården eller stöd och 

hjälp från socialtjänsten och frivilligorganisationer.
• Beaktar vilka behov den vuxne kan ha av vård såväl fysiskt som psykiskt med anledning av våldet.
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Åtgärderna enligt första stycket 1, 3 och 4 samt vilka symtom eller tecken som har observerats och 
som väckt misstanke om att den vuxne har utsatts för våld eller andra övergrepp ska dokumenteras i 
patientjournalen. 
 

Kartläggning – slutsatser

Av den kartläggning som Länsstyrelsen genomfört i länets tolv kommuner, sju myndigheter samt 
kvinnojourer, framgår att en stor del av det arbete som bedrivs sker utan särskilda rutiner eller hand-
lingsplaner. Hälften av de tolv tillfrågade kommunerna har valt att inte svara och bland de som svarat 
varierar insatserna beroende på ledningens styrning och ekonomiska och personella resurser. 
 
Vid de regelbundna möten som sker med länets kvinnofridsnätverk framkommer att de tolv kommu-
nerna och kvinnojourerna trots olika förutsättningar ändå till stor del löser de problem som de i sitt 
arbete möter när det gäller mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution 
och människohandel. Det sistnämna uppfattas dock som svårast eftersom det är svårt att upptäcka 
och det är svårt att hitta lösningar på problemet eftersom det kräver samarbete med bland annat polis 
och åklagare. 
 
I flera kommuner har det varit byte av chefer vilket ibland medfört att styrningen av detta arbete period-
vis har fluktuerat. Det saknas även upparbetade samverkansformer mellan polis, landsting och kommun i 
flera av de kommuner som svarat. Även personalomsättning bland handläggare medför att kunskapen 
inom ämnet varierar. 
 
Många verksamheter har någon form av rutiner för att arbeta med våld i nära relationer. Dock saknas 
detta på flera håll liksom samverkansrutiner med viktiga samarbetspartners.  
 
I socialtjänstlagens 5 kap framgår att socialtjänsten har ett särskilt ansvar för utsatta grupper, så som 
äldre personer, barn och unga, funktionsnedsatta, brottsoffer, personer med missbruksproblematik. 
 
Uppgiften att förebygga våld genomförs på ett antal olika sätt, i skolan och i kommunerna. Inom 
skolområdet är likabehandlingsplaner och hälsosamtal exempel på metoder som används för att bl. a 
förebygga våld.  
 
Områdena som berörs i kartläggningen utgår till viss del från Socialstyrelsens föreskrifter och all-
männa råd (SOSFS 2014:4) gällande socialnämndens och hälso- och sjukvårdens ansvarsområden 
– våld i nära relationer. 
 
Kartläggningen visar att på många håll inom olika verksamheter pågår ett arbete för att förebygga 
och att arbeta med våldsutsatta och barn som bevittnat våld. Däremot saknas inom olika verksamhe-
ter samverkansplaner, kartläggningar av förekomst av våld och uppföljningar av utfallet av insatser. 
Det framkommer att de bestämmelser som finns i Socialstyrelsens föreskrifter 2014:4 inte alltid 
följs, till exempel beträffande uppföljningar och kartläggningar. Beträffande våldsförebyggande ar-
bete så sker detta på olika sätt inom ett antal verksamheter. Men hur följs arbetet upp? 
Kartläggningen ger en ögonblicksbild över arbetet med våld i nära relationer i länet men ger också 
idéer om det fortsatta arbetet.  
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Sammanfattningsvis ger kartläggningen stöd för fortsatt uppföljning och fördjupad kartläggning av 
arbetet mot våld i nära relationer i länet. Detta för att följa lagstiftarens intentioner med stöd av 
SOSFS 2014:4 och den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

Foto: mostphotos.com
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Bilaga 1.1: Våld i nära relationer - handlingsplan
Huvudmål 1: Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld i 
nära relationer i Kalmar län

   Delmål: Ett utökat och verkningsfullt universellt förebyggande arbete mot våld 
 
   AKTIVITET  ANSVAR  SAMVERKANSPARTNER UPPFÖLJNING                                                                        
   Sprida kompetens- Länsstyrelsen  Kvinnofridsnätverk,  Länsstyrelserna, 
   baserat material    Spetsgruppen mot prostituition Nätverksmöten 
      och människohandel 
   Normkritiskt arbete  Länsstyrelsen  Nätverk inom social hållbarhet, Nätverksmöte                                                                          
   genom utbildning samt     Förskola, skola, kommunal Länsstyrelsen                                                                                
   spridning av metoder     socialtjänst   Kartläggningar                                                                                           
   och material                                                                                               
 
 
 
   Delmål: Ett utökat och verkningsfullt arbete för insatser till våldsutövare 
 
   AKTIVITET  ANSVAR  SAMVERKANSPARTNER UPPFÖLJNING                                                                      
   Erbjuda kompetens- Länsstyrelsen  Kommuner   Utvärdering 
   utveckling kring Ev. samarbete med  Hälso- och sjukvården  Egen uppföljning i 
   MUCF:s metod En  sydlänen   Kommunernas socialtjänst  berörd kommun 
   kommun fri från våld. Kvinnojourerna.  Ideella organisationer 
   Riktad utbildning för 
   vissa behandlare

 
   Delmål: Stärka det brottsförebyggande arbetet inom området mäns våld mot kvinnor  
   och våld i nära relationer 
 
   AKTIVITET  ANSVAR  SAMVERKANSPARTNER UPPFÖLJNING                                                                      
   Kompetensutveckling Länsstyrelsen  Föräldrar, ideella verksamheter Utvärdering 
   näthat och insatser till    samt myndigheter som möter  
   idrottsrörelsen     barn och unga  
 
 
   Delmål: Ett återfallsförebyggande arbete inom området mäns våld mot kvinnor och  
   våld i nära relationer 
 
   AKTIVITET  ANSVAR  SAMVERKANSPARTNER UPPFÖLJNING                                                                      
   Erbjuda utbildning i Länsstyrelsen  Kommuner, ideella verksamheter,  Utvärdering 
   hot och riskbedöm-    myndigheter 
   ningsinstrumentet med  
   inriktning mot heders- 
   relaterat våld och  
   förtryck samt mäns  
   våld mot kvinnor och  
   våld i nära relationer
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   AKTIVITET  ANSVAR  SAMVERKANSPARTNER UPPFÖLJNING                                                                         
   Sprida webbutbildning Länsstyrelsen  Kommunerna   Kursuppföljning,                                       
   inom området heders-        digital information till 
   relaterat våld och        kommunerna 
   förtryck 
   Basutbildning  Länsstyrelsen  Kommunerna   Länsstyrelsens                                    
   hedersrelaterat våld        kartläggning                           
   och förtryck                                            

 

Huvudmål 2: Förbättrad upptäckt av våld samt starkare skydd och stöd för 
våldsutsatta kvinnor och barn i Kalmar län

   Delmål: Erbjuda ett kompetensbaserat arbetssätt för att säkerställa vårdnad, boende  
   och umgänge 
 
   AKTIVITET  ANSVAR  SAMVERKANSPARTNER UPPFÖLJNING                                                                         
   Erbjuda utbildning i Länsstyrelsen  Kommuner   Utvärdering 
   hot och riskbedöm-    idella organisationer 
   ningsinstrumentet  
   FREDA

 
   Delmål: Stärkt skydd och stöd för barn som har bevittnat våld eller varit utsatta  
   för våld 
 
   AKTIVITET  ANSVAR  SAMVERKANSPARTNER UPPFÖLJNING                                                                         
   Fortsatt spridning av Länsstyrelserna  Nätverk inom kvinnofrid,   Genomgång/uppföljning 
   webbutbildningarna     politiker och chefer inom  i berörda nätverk 
   Webbkurs om våld,    kommuner, hälso- och 
   Webbutbildning mot    sjukvården samt ideella 
   hedersrelaterat våld     organisationer 
   och förtryck,  
   Människohandel med  
   barn och unga, Sex  
   mot ersättning 
   Fortsatt samverkan Länsstyrelsen,  Kommuner, kvinnojourer,  Genomgång/uppföljning                 
   och utbildning kring idrottsrörelsen  idrottsrörelsen   i berörda nätverk                                                                                            
   maskulinitet inom sydlänssamarbete                                                                                       
   idrottsrörelsen                           
   Erbjuda kompetens- Länsstyrelserna  Universellt   Utvärdering 
   utveckling om barn- 
   konventionen och 
   mänskliga rättigheter 
   Sprida en checklista vid   Länsstyrelserna  Kvinnofridsnätverk  Genomgång/uppföljning                          
   misstanke eller upptäckt    Personliga ombud  i berörda nätverk                                                                                                                        
   av våld riktat mot äldre                                                                                                         
   eller personer med                                                                                                                              
   funktionsvariation                                                                                                                                               
   Utbildningsinsatser   Länsstyrelserna  Kommuner, hälso- och  Utvärdering 
   riktade till personal    sjukvård 
   som möter äldre och    Personliga ombud 
   funktionsnedsatta

   Delmål: Förebyggande arbete heder
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   Delmål: Öka medvetenheten för att upptäcka våldsutsatthet och våldsutövande 
 
   AKTIVITET  ANSVAR  SAMVERKANSPARTNER UPPFÖLJNING                                                                         
   Riktade utbildnings- Länsstyrelsen  Utvecklingsledare inom sam- Avstämning vid 
   insatser till nya mål-    ordningsuppdraget, brottsföre- personalmöten och 
   grupper     byggare, ANDT, integrations- nätverksmöten 
      handläggare samt respektive 
      nätverk

   Delmål: Stärkta förutsättningar för en närmare myndighetssamverkan på lokal nivå 
 
   AKTIVITET  ANSVAR  SAMVERKANSPARTNER UPPFÖLJNING                                                                         
   Stärkta regionöver- Länsstyrelsen  Region Kalmar, kommuner, Genomgång/uppföljning 
   gripande initiativ för    ideella verksamheter  i berörda nätverk 
   samsyn kring upptäckt 
   och arbetsrutiner 
   Nätverksmöte 2-4 Länsstyrelsen  Deltagare i berörda nätverk Genomgång/uppföljning                                    
   tillfällen per år,     och verksamheter   i berörda nätverk                                              
   Kvinnofrids nätverk,                                               
   Spetsgruppen för prosti-                                                          
   tution och människo-                                                             
   handel för sexuella                                                           
   ändamål                                       

   Information till den  Berörda aktörer,   Samlade elevhälsan  Avstämning  

   samlade elevhälsan Länsstyrelsen, Elevhälsan     Länsstyrelsen och 

          Elevhälsan

 
Huvudmål 3: Mer effektiv brottsbekämpning mot våld i nära relationer och 
mäns våld mot kvinnor i Kalmar län

   Delmål: Samordna nätverk regionalt samt gemensamt med Region syd. Stärka det  
   förebyggande arbetet mot köp av sexuella tjänster och människohandel. Stärka det  
   förebyggande arbetet mot hot och kränkningar på nätet. 
 
   AKTIVITET  ANSVAR  SAMVERKANSPARTNER UPPFÖLJNING                                                                         
   Föreläsning människo- Länsstyrelsen,  Polisen, aktuella aktörer på Utvärdering 
   handel för sexuella  Region syd  Länsstyrelsen, kommuner, 
   ändamål     NMT, restauranger, hotell 
      samt taxirörelser 
   Nätverk prostitution  Länsstyrelsen  Berörd region   Nätverksmöte                                                   
   och människohandel                                                               
   mot sexuella ändamål                                           
   Sprida utbildnings- Länsstyrelsen  Länsstyrelserna   Sprida material 
   material 
   Trycka upp åtgärdskort Länsstyrelserna  Länsstyrelsen, kvinnofrids- Sprida material                                                                     
   enligt Länsstyrelsen    nätverk                                                        
   Dalarnas modell                                             
   Samverka med region- Länsstyrelserna  Länsstyrelsen   Information 
   koordinatorerna 
   Sprida webbutbildning Länsstyrelsen  Länsstyrelsen, berörda nätverk Information                                                    
   våld, heder och P&M                                             
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   Delmål: Stärka det förebyggande arbetet mot tvångsäktenskap, barnäktenskap och  
   brott med hedersmotiv.
 
 
 
   AKTIVITET  ANSVAR  SAMVERKANSPARTNER UPPFÖLJNING                                                                         
   Delta i nationella Länsstyrelsen  Länsstyrelsen   Via årsredovisning 
   nätverk 
   Samverka med   Länsstyrelsen  Berörda aktörer i länet  Årsredovisning                                          
   Länsstyrelsen Öster-                                           
   götland rörande                                             
   hedersrelaterat våld                                         
   och förtryck                                       
   Delta i nationella Länsstyrelsen  Berörda aktörer i länet  Sprida material 
   kampanjer 
   Arrangera utbildnings- Länsstyrelserna  Berörda aktörer i länet  Årsredovisning                                                      
   dagar gemensamt i                                            
   sydlänen samt i de                                           
   enskilda länsstyrelserna                                              
   Regionala insatser vid Länsstyrelserna  Berörda aktörer i länet  Information 
   behov 
   
 

Huvudmål 4: Förbättrad kunskap och metodutveckling inom området 
mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i Kalmar län

   Delmål: Förbättrad kunskap om förekomst, insatser och kostnader. 
 
   AKTIVITET  ANSVAR  SAMVERKANSPARTNER UPPFÖLJNING                                                                         
   Samverka med berörda  Länsstyrelsen  Jämy, Socialstyrelsen, SKL, Nationella kartlägg- 

   myndigheter     NCK, BRÅ   ningar, enkäter

 
   Delmål: Förbättrad kunskap om verkningsfullt våldsförebyggande arbete. Metodut- 
   veckling och stöd att tillämpa metoder i arbetet med våldsutsatta. 
 
   AKTIVITET  ANSVAR  SAMVERKANSPARTNER UPPFÖLJNING                                                                         
   Utbilda i hot- och Länsstyrelsen samt Länsstyrelsen samt övriga  Öppna jämförelser  
   riskbedömnings- övriga berörda aktörer berörda aktörer 
   instrument 
   Utbildningsinsatser  Länsstyrelsen  Berörda aktörer i länet  Årsredovisning                                      
   inom våld i nära                                              
   relationer, prostitution                                                     
   och människohandel                                                            
   för sexuella ändamål,                                                            
   hedersrelaterat våld                                                        
   och förtryck                                                      

   Erbjuda relevanta  Länsstyrelsen  Berörda aktörer i länet  Kontinuerligt på  

   aktörer erfarenhets-        nätverksmöten 

   utbyte genom  

   deltagande i  

   nätverksmöten 

   Sprida aktuellt material Länsstyrelsen  Berörda aktörer i länet  Spridning av material                 
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Foto: Rebecca Ådén.
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Denna strategi ska bidra till visionen ”ett jämställt Kalmar 

län” och till att det nationella jämställdhetspolitiska 

målet får genomslag i hela länet. Strategin har arbetats 

fram under 2017, och utgår från de särskilda jämställd-

hetsutmaningar som finns i Kalmar län.    

 Strategin innehåller de sex nationella delmålen samt 

ett särskilt regionalt mål som konkretiserats till främjan-

demål och insatser. Tillsammans kan vi alla bidra till att 

uppnå ett jämställt Kalmar län. Bra för alla!

 På webbplatsen www.ettjamstalltkalmarlan.nu kan 

du läsa mer om arbetet med jämställdhet i Kalmar län, 

och här hittar du även en digital variant av strategin. Har 

ni inte redan anslutit er kommun, myndighet, organisation, 

förening eller företag till strategin Ett jämställt Kalmar län 

kan ni göra det enkelt på samma webbplats.

 Lycka till med ert viktiga arbete!

www.lansstyrelsen.se/kalmar



Dnr 

 Id 

1 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämställdhet,  

en mänsklig rättighet 
Plan för jämställdhet bland medborgarna i 

Vimmerby kommun 

Utvecklingsavdelningen 

Kommunstyrelseförvaltningen  



Dnr 

 Id 

2 
 

 

Innehållsförteckning 
 

Inledning ................................................................................................. 3 

En av två jämställdhetsplaner ............................................................... 3 

Övriga styrdokument som berör jämställdhet ....................................... 3 

Vad är jämställdhet? ............................................................................... 4 

Intersektionalitet ................................................................................... 4 

Jämställdhet och hälsa ......................................................................... 4 

Jämställdhet och ekonomi .................................................................... 5 

Jämställdhet i världen ............................................................................. 5 

Jämställdhet i Sverige ............................................................................. 6 

Jämställdhet i Vimmerby kommun ........................................................... 8 

Inflytande, makt och politik ................................................................... 8 

Hem och omsorg .................................................................................. 8 

Utbildning ............................................................................................. 8 

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra ..................................................... 9 

Ungas jämställdhet ............................................................................... 9 

Jämställdhetsmål i Vimmerby kommun ................................................. 11 

Övergripande mål ............................................................................... 11 

Delmål ................................................................................................ 11 

Att nå målen .......................................................................................... 11 

Underlättande av implementering och spridning ................................. 12 

Att verka för att nå jämställdhet i hela kommunen .............................. 13 

Uppföljning ............................................................................................ 13 

Referenser ........................................................................................... 13 

 



Dnr 

 Id 

3 
 

 

Inledning 

En av två jämställdhetsplaner 
Det finns för närvarande två jämställdhetsplaner i Vimmerby kommun. Vilka de är och hur de skiljer 

sig beskrivs här nedan: 

1. Jämställdhet, en mänsklig rättighet – Plan för jämställdhet bland medborgarna i 

Vimmerby kommun 

Denna jämställdhetsplan är också den du läser i just nu. Den har som syfte att främja jämställdheten 

bland alla medborgarna i Vimmerby kommun. De som ska arbeta utifrån denna jämställdhetsplan är 

alla kommunanställda. Målen som är formulerade i denna jämställdhetsplan ska alltså appliceras på de 

arbetsuppgifter som utförs i kommunens alla verksamheter och som därmed berör alla eller delar av 

befolkningen i kommunen. 

2. Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter hos Vimmerby kommun 

Denna handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter inkluderar en jämställdhetsplan som en 

arbetsplats enligt lag ska upprätta var tredje år. Denna jämställdhetsplan syftar till att främja 

jämställdheten bland Vimmerby kommuns anställda, det vill säga, på arbetsplatsen. De som ska arbeta 

utifrån denna plan är ledningsgruppen, personalavdelningen och alla chefer.  

Övriga styrdokument som berör jämställdhet 
I dokumentet ”Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022” beskrivs 

sju visioner med tillhörande mål. Visionen ”Kommunen – en attraktiv arbetsgivare” 

innehåller ett mål som är direkt kopplat till jämställdhet nämligen att ”Kommunen ska verka 

för jämställdhet och mångfald”.1 

Även några av de andra visionerna och målen kan kopplas till jämställdhet. Några exempel 

följer här: 

”Ett friare Vimmerby”: ”Kommunen ska verka för ett samhälle utan fördomar och 

kriminalitet”,” en god uppväxtmiljö, skolgång och fritid för barn och ungdomar” samt 

”medborgarnas hälsa”. 

”Ett tryggare Vimmerby”: ”Kommunen ska verka för medborgarnas trygghet i 

lokalsamhället”,” polisiär närvaro och minskad kriminalitet och hög kvalité i 

välfärdstjänsterna”. 

Förutom ”Visioner och övergripande mål för Vimmerby 2012-2011” finns även jämställdhet 

med som grund för Folkhälsoplanens mål.2 
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Vad är jämställdhet? 
”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna 

liv”.3 

Ett jämställt samhälle betyder ett samhälle där antalet kvinnor och män är jämt fördelade 

inom alla områden.4 Det jämställda samhället innefattar också att kvinnor och mäns 

kompetens, erfarenhet, värderingar och utbildning tas till vara lika mycket för att driva och 

berika en positiv samhällsutvecklingen. Jämställdhet är en jämlikhetsfråga och handlar 

specifikt om jämlikhet mellan könen. Jämlikhet är ett vitt begrepp och inbegriper till exempel 

jämlikhet oavsett religion, könsidentitet, funktionshinder, sexuell läggning, funktionshinder 

och etnicitet.4  

Intersektionalitet 

Begreppet intersektionalitet innebär en bredare syn på de samhällsstrukturer som påverkar en 

människa. Jämställdhet handlar i stort om förhållandet mellan kvinnor och män och innehåller 

olika dimensioner utifrån exempelvis rasifiering, klass, genus5
, sexualitet och ålder.6 Lykke 

beskriver i en definition av intersektionalitet att sociokulturella hierarkier och maktordningar 

som finns i samhället påverkar varandra och skapar inkludering och exkludering utifrån de 

olika dimensionerna.6 Intersektionalitet visar att människors samhälleliga förutsättningar och 

möjligheter inte bara påverkas av en dimension utan av flera.7  

Ett exempel som Almén anger är den ojämna könsfördelningen på gymnasieprogrammen.8 De 

stereotypiska föreställningarna om kvinnor och män i samhället påverkar valet av 

gymnasieprogram och bidrar därmed till den ojämna könsfördelningen. Gymnasievalen beror 

också på föräldrarnas utbildningsbakgrund. De barnen med föräldrar med låg utbildning 

tenderar också att välja yrkesutbildningar i större utsträckning än barnen med högutbildade 

föräldrar. Det är också i yrkesutbildningarna som den ojämna könsfördelningen oftast finns. 

Det krävs alltså en intersektionell analys av vad som påverkar valen av gymnasieprogrammen, 

nämligen sambandet mellan kön och föräldrars utbildningsnivå. Intersektionalitet är grunden 

till varför ett samhälle alltid ska arbeta med kön men aldrig bara med kön.8  

Jämställdhet och hälsa 

Forskning inom hälsa har till stor del fokuserat på individuella beteendeförändringar vilket på 

senare tid varit starkt kritiserat.9 Kritiken grundar sig på att forskningen inte tagit hänsyn till 

de strukturer och sociala sammanhang som beteenden formats i och påverkats av. Den nya 

forskningens fokus på sociala sammanhang och strukturer belyser jämställdhet som en 

hälsofrämjande faktor.9 

Låg politisk delaktighet, låga ekonomiska tillgångar och ojämn arbetsfördelning, på såväl 

arbetet som i hemmet, är generellt relaterat till ohälsa hos både kvinnor och män.9 

Hälsoeffekterna av jämställdheten för varje enskild individ (exempelvis arbetsfördelning, 

föräldraledighet, arbete och inkomst) är beroende av kommunen och samhällets jämställdhet i 

stort (till exempel politisk delaktighet, löneskillnader, könssegregerade arbeten). Pappor som 

lever ett jämställt liv i ett jämställt samhälle har lägre risk för sjukskrivning.9 
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Jämställdhet och ekonomi 

I en motion till riksdagen bekräftas avsaknaden av utredningar om vad ojämställdhet kostar 

det svenska samhället. Ett område som dock genomgått en ekonomisk utredning är mäns våld 

mot kvinnor. Den ekonomiska utredningen gjordes av socialstyrelsen år 2006.10 

Kostnaden för sjukvård till följd av mäns våld mot kvinnor är till stor del dold eftersom 

kvinnor behandlas för skador som sjukvården inte uppdagar är orsakade av misshandel. 

Socialstyrelsens ekonomiska utredning är den mest omfattande inom mäns våld mot kvinnor 

och den uppskattade årskostnaderna till 2695-3300 miljoner kronor. Socialstyrelsens 

utredning omfattade dock inte flera av de indirekta kostnaderna. De indirekta kostnaderna 

innebär kostnader för förlorad arbetsinkomst, nedsatt arbetsförmåga, sjukvård, psykiskt 

lidande och självmord. I en norsk utredning från 2012 uppgick de norska samhällskostnaderna 

för mäns våld mot kvinnor till 4,5-6 miljarder kronor vilket skulle kunna indikera kostnaderna 

även för det svenska samhället.11  

Gällande jämställdhetens påverkan på den enskilda individens ekonomi handlar kvinnors 

frigörande och ekonomiska oberoende i första hand om tillgång till arbetsmarknad och löner. 

Egen inkomst ökar individens makt att påverka beslut i familjen och möjlighet att lämna ett 

förhållande utan att riskera att hamna i ekonomisk kris.12 

Jämställdhet i världen 

FN:s kvinnokonvention 

Förenta nationerna (FN) arbetar ständigt med att förbättra jämställdheten i världen och har 

jämställdhet som ett av sina nio milleniemål.13 

FN grundade kvinnokonventionen 1979 och året därpå ratificerade Sverige konventionen. 

Artiklarna ett till fem handlar om könsdiskrimineringens normer och utbreddhet och att 

avveckla diskriminering av kvinnor i stort. Artiklarna sex till 16 handlar om vilka åtgärder 

staten är skyldig att göra i olika sammanhang där diskriminering av kvinnor förekommer. 

Resterande artiklar handlar om hur staten ska arbeta med kvinnokonventionen.14 

Nulägesrapport 

År 2014 gjordes en rapport om jämställdheten i världen utifrån de satta millenniemålen.13 

Målen mäts genom antal flickor och pojkar samt kvinnor och män som går i skolan och på 

universitet, andel kvinnor och män som är representerade i parlamenten samt representationen 

och förhållanden på arbetsmarknaden. 

I rapporten från 201413 var nästan 50 procent av skolbarnen flickor. Andelen kvinnor har ökat 

i världens parlament från 14 procent år 2000 till 22 procent år 2014. Andelen 

förvärvsarbetande kvinnor har ökat från 35 procent 1990 till 40 procent 2012. Det är däremot 

ofta kvinnor som innehar otrygga anställningar med sämre arbetsförhållanden. Det är också 

hög arbetslöshet bland kvinnor som beror på svårigheter att balansera arbete och familjeliv, 

kvinnans ställning i samhället samt olika typer av anställningsregler.13  
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Jämställdhet i Sverige 

Jämställdhetspolitiska mål 

Regeringens proposition3 innehöll de jämställdhetspolitiska målen som sedan antogs i maj 

2006. Det jämställdhetspolitiska huvudmålet är: 

 Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 

De jämställdhetspolitiska delmålen är: 

 En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män skall ha samma rätt och 

möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för 

beslutsfattandet. 

 

 Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män skall ha samma möjligheter och villkor i 

fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. 

 

 En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män skall 

ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor. 

 

 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, skall ha 

samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 

CEMR-deklarationen 

Förutom de jämställdhetspolitiska målen finns även CEMR- deklarationen (The Council of 

European Municipalities and Regions) som antogs 2006.15 CEMR-deklarationen utgår från 

kommuners och regioners närhet till människor och därmed stora möjligheter till att 

genomföra jämställdhetsarbete på lokal nivå. CEMR-deklarationen består av sex principer 

vilka är följande: 

1. Jämställdhet är en grundläggande rättighet. 

2. För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra 

missgynnanden bekämpas. 

3. Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning 

för ett demokratiskt samhälle. 

4. Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet. 

5. Jämställdhetsintegrering av alla kommunens/regionens verksamheter är nödvändiga 

för att främja jämställdhet. 

6. Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är nödvändigt för att 

jämställdhetsarbetet ska nå framgång.15 
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Lagar 

Enligt kommunallagen16 ska kommunen behandla sin befolkning lika om det inte finns 

sakliga skäl för något annat. Diskrimineringslagen är en annan lag vars grunder innefattar att 

ingen får diskrimineras på grund av sitt kön. Lagen mot diskriminering gäller bland annat i 

skolor och i socialtjänsten.17  

Nulägesrapport 

Sverige är det fjärde mest jämställda landet i världen 2014 enligt World Economic Forum:s 

rapport ”The Global Gender Gap Report 2014”. Världens mest jämställda land är Island följt 

av Finland och Norge. Mätningarna görs inom områdena: hälsa, ekonomi, utbildning och 

politik.18 

Statistiska Centralbyrån4 ger vartannat år ut en jämställdhetsrapport som heter ”På tal om 

kvinnor och män” som grundligt återger den nuvarande jämställdheten i Sverige utifrån 

statistik. De områden som rapporteras är: befolkning, hälsa, utbildning, tidsanvändning, 

omsorg, förvärvsarbete, lön, inkomst, kriminalitet samt inflytande och makt.  

Statistiken i SCB:s jämställdhetsrapport ”På tal om kvinnor och män”4 visar bland annat att: 

 Kvinnor lever i snitt fyra år längre än män. 

 Fler kvinnor än män lider av ängslan, oro eller ångest. 

 Den största dödsorsaken bland män 15 – 44 år är olyckor och våld och är 

procentuellt tre gånger så stort som hos kvinnor i samma ålder. 

 Fler kvinnor än män har eftergymnasial utbildning. 

 Pojkar har betydligt lägre slutbetyg än flickor i slutet på årskurs nio. 

 Kvinnor lägger mindre tid av sitt dygn på betalt arbete och mer tid på 

obetalt arbete (hemarbete) än män. 

 Fler kvinnor än män känner oro över att bli utsatt för misshandel och 

överfall, känner sig otrygga utomhus och väljer ofta andra vägar för att 

undvika att utsättas för brott. 

 Fler män än kvinnor blir utsatta för misshandel. 

 Fler kvinnor än män som anmält misshandel har varit bekant med sin 

förövare och utsatts inomhus. 

 Fler män än kvinnor som anmält utsatthet för misshandel har varit 

obekant med offret och utsatts utomhus. 

 Fler kvinnor än män har blivit utsatta för sexualbrott. 

 Lika många kvinnor och män deltar i riksdagsvalet. 

 Fler män än kvinnor sitter i riksdagen. 

 Fler män än kvinnor innehar en chefsposition i både privat och offentlig 

sektor. 
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Jämställdhet i Vimmerby kommun 

I denna del av jämställdhetsplanen beskrivs nuläget kring jämställdhet i Vimmerby utifrån de 

statistiska data som funnits tillgängliga på lokal nivå inom olika områden.  

I ”Öppna jämförelser: jämställdhet, en grundläggande rättighet” har SKL rankat Sveriges 

kommuner utifrån jämställd politisk representation, jämställda arbetsvillkor och jämställd 

service till invånarna. Vimmerby hamnar på plats 253 i den sammanlagda rankingen. 

Inflytande, makt och politik 
I valet 2014 var det 22 kvinnor och 27 män som hade mandat i kommunfullmäktige från de 

olika partierna. Tre partier hade en jämställd representation och resterande hade fler män än 

kvinnor som mandat.19 Enligt SKL befinner sig Vimmerby på plats 41 i Öppna jämförelsers 

ranking gällande politisk representation.15 

Valdeltagandet i Vimmerby kommun är jämställt då det skiljer mindre än en procent mellan 

män och kvinnor. Något fler män har röstat i kommun och riksdagsvalet medan något fler 

kvinnor har röstat i landstingsvalet.20  

Hem och omsorg 

Andelen män i Vimmerby kommun som tar ut föräldrapenning har ökat med 0,6 procent 

mellan 2012 och 2014. Den senaste mätningen visade att män tar ut cirka 20 procent av 

föräldrapenningen och kvinnorna tar ut 80 procent. Gällande tillfällig föräldrapenning (vård 

av barn) har männens andel minskat med 1,9 procent sedan 2012. Männen tog 2014 ut cirka 

36,5 procent och kvinnorna 63,5 procent av den tillfälliga föräldrapenningen.21 

Enligt SKL befinner sig Vimmerby på plats tre i Öppna jämförelsers ranking gällande 

jämställdhet inom äldreomsorgen.15 

Utbildning 
På Vimmerby gymnasium är naturprogrammet det program som har jämnast könsfördelning. 

Handel- och administrationsprogrammet har störst andel tjejer medan el- och 

energiprogrammet har störst andel pojkar. Se könsfördelningen på alla Vimmerby 

gymnasiums program i figur 122.  
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Könsfördelningen på Vimmerby gymnasiums gymnasieprogram. Samtliga elever från 

samtliga årskurser är medräknade. 

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 
Mellan 2014 och 2016 har sammanlagt 16 våldtäktsanmälningar gjorts till polisen i 

Vimmerby kommun.23 Samtliga av de 16 våldtäkterna begicks mot flickor eller kvinnor.  

Inom samma årsintervall har 260 polisanmälningar gjorts om misshandel, inklusive grov 

misshandel, i Vimmerby kommun. I 84 av polisanmälningarna var det en flicka eller en 

kvinna som hade varit offer. Det motsvariga antalet anmälda misshandels- inklusive grov 

misshandelsfall där män varit offer var 176.23  

När det kommer till misshandel, inklusive grov misshandel, visar statistik från Brå följande 

slutsatser23: 

 Kvinnor blir oftast misshandlade av en man som hon på något sätt är bekant med och 

misshandeln sker oftast inomhus. 

 Män blir oftast misshandlade av en man som han är obekant med och misshandeln 

sker oftast utomhus. 

Ungas jämställdhet 
I denna jämställdhetsplan vill vi lyfta upp barn och ungas jämställdhet eftersom de på olika 

sätt är en utsatt grupp. Att arbeta med jämställdhet i tidig ålder är inte bara bra för våra barn 

och unga utan också ett viktigt förebyggande arbete. Alla fyra jämställdhetspolitiska mål 

berör jämställdhet bland barn och unga. 

Var tredje år görs en undersökning bland Vimmerby kommuns ungdomar i årskurs åtta och i 

tvåan på gymnasiet. Undersökningen heter Lokal uppföljning av ungdomspolitiken [LUPP] 

och undersöker ungdomars situation i kommunen.24 Resultatet presenteras utifrån vilket kön 
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som ungdomarna som svarat angav. Tre olika alternativ för kön kunde väljas och dessa var 

tjej, kille och annan könstillhörighet.25 I denna nulägesrapport kommer enbart statistiken för 

de som angivit att de är tjej eller kille att redovisas då jämställdhet endast berör skillnader 

mellan personer som identifierar sig som tjej eller kille. 

Figur 2-5 redovisar ett utdrag från LUPP-undersökningen som genomfördes hösten 2015.  

Hur mycket eller lite tycker du att det finns att göra på fritiden? 

Åttan på högstadiet Tvåan på gymnasiet  

 

 
Skolan uppmuntrar mig att aktivt medverka 

i klassråd och elevråd 
Vilka möjligheter har du att föra fram dina 

åsikter till dem som bestämmer i kommunen? 

Åttan på högstadiet Tvåan på gymnasiet 

 

 

 

Enligt SKL:s Öppna jämförelsers ranking befinner sig Vimmerby på plats 257 gällande 

jämställda deltagartillfällen i idrottsföreningar i åldern 7-20 år. När det kommer till 

jämställdhet inom utbildning befinner sig Vimmerby på plats 25415 
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Jämställdhetsmål i Vimmerby kommun 
Alla mål är framtagna utifrån forskning och nationella riktlinjer som beskrivs i första delen av 

jämställdhetsplanen.  

Övergripande mål 

 Jämställdheten ska ha ökat bland Vimmerbys medborgare. 

 

 Vimmerby kommun ska ha förbättrat kvalitén på sina tjänster utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv. 

Delmål 

 All statistik som samlas in ska vara uppdelad i kön. 

 

 Kommunens kommunikation ut mot medborgarna ska genomsyras av 

jämställdhet. 

 

 Fler insatser ska göras för att förebygga mäns våld mot kvinnor. 

 

 Anställda ska veta om hur de ska genomföra sina arbetsuppgifter gentemot 

medborgarna utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

 

 Alla anställda ska veta om att jämställdhetsplanen finns och veta om dess mål. 

Att nå målen 

För att nå målen i jämställdhetsplanen innebär det att arbeta utifrån dem. Varje verksamhet i 

kommunen ska genomgå alla processmål och applicera dem på sin egen verksamhet. 

Nyckelfrågan bör vara ”Vad kan vi göra för att..?” och sedan fylla i med varje mål. 

Exempel: 

Vad kan vi göra för att kommunens kommunikation ut mot medborgarna ska genomsyras av 

jämställdhet? 
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Nedan beskrivs målen med efterföljande förslag på hur de kan nås och när de ska vara 

uppnådda. 

 All statistik som samlas in ska vara uppdelad i kön. 

Förslag på hur målet kan uppnås: Se över alla enkäter och undersökningar som görs 

i verksamheten. Exempelvis brukarundersökningar och kundundersökningar. 

Uppföljning: september 2018. 

 

 Kommunens kommunikation ut mot medborgarna ska genomsyras av 

jämställdhet. 

Förslag på hur målet kan uppnås: Bilder på både kvinnor och män, information ska 

ges på samma sätt till kvinnor som till män, slopa könsstereotypa roller i både bilder 

och text, nyheter och artiklar om både kvinnor och män och utmana könsnormen. 

Uppföljning: september 2018. 

 

 Fler insatser ska göras för att förebygga mäns våld mot kvinnor. 

Förslag på hur målet kan uppnås: Ha noll tolerans mot skadliga jargonger, sexuella 

trakasserier, porr med mera i mötet med medborgare. Bli medveten om tecken som 

kan tyda på utsatthet och vad som ska göras vid eventuella misstankar. 

Uppföljning: september 2018. 

 

 Anställda ska veta om hur de ska genomföra sina arbetsuppgifter gentemot 

medborgarna utifrån ett jämställdhetsperspektiv.  

Förslag på hur målet kan uppnås: Utbildning och diskussion.  

Uppföljning: september 2018. 

 

 Anställda ska veta om att jämställdhetsplanen finns och veta om dess mål. 

Förslag på hur målet kan uppnås: Info och diskussion på personalmöte minst en 

gång per år.  

Uppföljning: september 2018. 

 

Underlättande av implementering och spridning 
Samverkans- och folkhälsogruppen (SoF) som har ansvaret över framtagandet av 

jämställdhetsplanen, har också ansvar över att underlätta implementering av den. Till en 

början ska SoF implementera jämställdhetsplanen i kommunens ledningsgrupp. Ledningen 

har sedan ansvar att implementera bland förvaltningens alla chefer. För att sedan underlätta 

implementeringen av planen bland förvaltningens övriga anställda, ska SoF genomföra 

exempelvis generella utbildningsinsatser och sprida information. SoF har också ansvar för att 

sprida jämställdhetsplanen till allmänheten via exempelvis media.  
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Att verka för att nå jämställdhet i hela kommunen 
Även om kommunen är en av de största arbetsgivarna i Vimmerby kommun, är kommunen 

inte den enda aktör som påverkar jämställdheten i befolkningen. Jämställdhetsplanen är tänkt 

att omfatta alla områden där kommunen kan påverka jämställdheten. Även om kommunen 

inte kan styra andra aktörers jämställdhetsarbete kan kommunen fortfarande verka för en 

bättre jämställdhet. Kommunen kan verka för en bättre jämställdhet hos andra aktörer och 

enskilda individer genom exempelvis att var en god förebild, synliggöra sitt jämställhetsarbete 

samt låta samarbeten med exempelvis näringslivet genomsyras av ett jämställt 

förhållningssätt. Det kan också innebära exempelvis krav på att samarbetspartners eller 

bidragstagare arbetar med jämställdhet. För att kunna verka för en bättre jämställdhet är det en 

förutsättning att de anställda som har kontakt med andra aktörer också är utbildade inom 

jämställdhet.  

Uppföljning 
Vid varje ny mandatperiod genomförs en uppföljning av jämställdhetsarbetet som skett utifrån 

jämställdhetsplanen. Uppföljningen görs genom enkätundersökningar bland anställda och 

incito på skolorna. Syftet är att se hur långt jämställdhetsarbetet har kommit samt hur väl 

jämställdhetsplanen har implementerats i varje verksamhet. Frågor som uppföljningen ska ge 

svar på kan vara; ”Känner alla anställda till att det finns en jämställdhetsplan?”, ”Vad vet 

anställda om vad jämställdhetsplanen innehåller?”, ”Hur har planen tagits upp och vilka 

förslag har framkommit/genomförts för att förbättra jämställdheten utifrån planens mål?” med 

mera. Uppföljningen kommer också att innebära jämförelser med rankningar i SKL:s ”Öppna 

jämförelser Jämställdhet” med framtida rankingar inom samma nyckeltal. 
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§ 202 Dnr 2016/000293 214 

Ändring av detaljplan, markanvisning och försäljning 
gällande Nybbleområdet del av Vimmerby 3:3 
(Näckström Fastigheter / Vectura Fastigheter) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. inte fullfölja markanvisningsavtalet tecknat med Näckströms fastigheter 

NF 20AB (Exploatören), inom Nybbleområdet, stadsdelen Kohagen, 

Vimmerby kommun.  

2. ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att informera exploatören 

om att på grund av det rådande akuta behovet har kommunen beslutat att 

en ny förskola ska byggas på området och att markanvisningsavtalet inte 

kommer att fullföljas 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har av barn- och utbildningsnämnden fått underlag inför 

planering av ny förskola. Enligt kravspecifikationen och den politiska 

majoritetens krav ska förskolans byggnad vara en fristående byggnad för 120 

barn.  

Samhällsbyggnadsavdelningen ska i samarbete med barn- och utbildnings-

förvaltningen ta fram planering och förstudie för utformning av den nya 

förskolan.  

Enligt förda diskussioner i kommunstyrelsens arbetsutskott ska planerings-

arbetet påbörjas omgående och pågå parallellt med detaljplanearbetet. 

Planeringsarbetet är nödvändigt för att kunna komma igång med detalj-

planeringen och byggnationen fortast möjligt när detaljplanen på Nybble får 

laga kraft. 

Kommunstyrelsen beslut  § 115 Dnr 2019/000228 291 ger samhällsbygg-

nadsavdelningen i uppdrag att i samarbete med barn- och utbildnings-

förvaltningen ta fram utformning av ny förskola på del av Vimmerby 3:3, 

Nybble i Vimmerby enligt barn- och utbildningsnämndens underlag för 

planering av ny förskola för 120 barn. 

Bakgrund 
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Miljö- och byggnadsförvaltningen fick 2016-05-18 i uppdrag att upprätta en 

detaljplan för bostadsbebyggelse med möjlighet att bygga vårdboende eller 

skola gällande del av fastighet Vimmerby 3:3 (Nybbleområdet) i Vimmerby 

kommun.  

Det övergripande syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbe-

byggelse i området samt förutsättning att bygga vårdboende eller skola.  

Planområdet är beläget i Vimmerby stads nordvästra del. Detta ligger väster 

om Kohagsgatan och ingår i kommunens stamfastighet Vimmerby 3:3.  

Planområdet har en areal på cirka 6,8 hektar. All mark inom planområdet ägs 

idag av Vimmerby kommun.  

Planläggningen överensstämmer med gällande fördjupade översiktsplan för 

Vimmerby stad 2016 (FÖP), där området är utpekat för bostäder.  

 

Beslutsunderlag 

SBU Protokollsutdrag 2019-04-29 § 40 Ändring av detaljplan, 

markanvisning och försäljning gällande Nybbleområdet del av Vimmerby 

3:3 (Näckström Fastigheter/Vectura Fastigheter) 

Tjänsteskrivelse gällande att inte fullfölja markanvisningsavtal Nybble 

Id 56848 Markanvisningsavtal inom Vimmerby 3:3, Nybbleområdet, 

stadsdelen Kohagen, Vimmerby kommun 

Protokollsutdrag 2019-05-07 § 157 Ändring av detaljplan, markanvisning 

och försäljning gällande Nybbleområdet del av Vimmerby 3:3 (Näckström 

Fastigheter/Vectura Fastigheter)  

Detaljplan för antagande Nybble del 1 

Detaljplan för antagande, Nybble del 2 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

      

___________________ 
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§ 40 Dnr 2016/000293 214 

Återta markanvisningsavtal gällande Nybbleområdet 
del av Vimmerby 3:3 (Näckström Fastigheter / Vectura 
Fastigheter) 

 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att 

 

1.  inte fullfölja markanvisningsavtalet tecknat med Näckströms fastigheter 

NF 20AB (Exploatören), inom Nybbleområdet, stadsdelen Kohagen, 

Vimmerby kommun.  

 

2. ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att informera exploatören om 

att på grund av det rådande akuta behovet har kommunen beslutat att en ny 

förskola ska byggas på området och att markanvisningsavtalet inte kommer 

att fullföljas 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har av barn- och utbildningsnämnden fått underlag inför 

planering av ny förskola. Enligt kravspecifikationen och den politiska 

majoritetens krav ska förskolans byggnad vara en fristående byggnad för 120 

barn.  

Samhällsbyggnadsavdelningen ska i samarbete med barn- och utbildnings-

förvaltningen ta fram planering och förstudie för utformning av den nya 

förskolan.  

Enligt förda diskussioner i kommunstyrelsens arbetsutskott ska 

planeringsarbetet påbörjas omgående och pågå parallellt med 

detaljplanearbetet. Planeringsarbetet är nödvändigt för att kunna komma 

igång med detaljplaneringen och byggnationen fortast möjligt när 

detaljplanen på Nybble får laga kraft. 

Kommunstyrelsen beslut  § 115 Dnr 2019/000228 291 ger 

samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att i samarbete med barn- och 
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utbildningsförvaltningen ta fram utformning av ny förskola på del av 

Vimmerby 3:3, Nybble i Vimmerby enligt barn- och utbildningsnämndens 

underlag för planering av ny förskola för 120 barn. 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen fick 2016-05-18 i uppdrag att upprätta en 

detaljplan för bostadsbebyggelse med möjlighet att bygga vårdboende eller 

skola gällande del av fastighet Vimmerby 3:3 (Nybbleområdet) i Vimmerby 

kommun.  

Det övergripande syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 

bostadsbebyggelse i området samt förutsättning att bygga vårdboende eller 

skola.  

Planområdet är beläget i Vimmerby stads nordvästra del. Detta ligger väster 

om Kohagsgatan och ingår i kommunens stamfastighet Vimmerby 3:3.  

Planområdet har en areal på cirka 6,8 hektar. All mark inom planområdet ägs 

idag av Vimmerby kommun.  

Planläggningen överensstämmer med gällande fördjupade översiktsplan för 

Vimmerby stad 2016 (FÖP), där området är utpekat för bostäder.  

 

Ingen finansiering behövs 

 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att 

 

1. inte fullfölja markanvisningsavtalet tecknat med Näckströms fastigheter 

NF 20AB (Exploatören), inom Nybbleområdet, stadsdelen Kohagen, 

Vimmerby kommun.  

2. ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att informera exploatören om 

att på grund av det rådande akuta behovet har kommunen beslutat att en ny 

förskola ska byggas på området och att markanvisningsavtalet inte kommer 

att fullföljas 

 

Erik Paulsson (C) yrkar bifall 

Daniel Nestor (S) yrkar bifall 

 

 

Beslutsunderlag 

Markanvisningsavtal gällande Nybbleområdet del av Vimmerby 3:3, 

KF§134, Dnr 2016/000293, Kod 214 

Markanvisningsavtal inom Vimmerby 3:3 Id 56848 
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Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö och byggnadsnämnden Hultsfred-Vimmerby 

 

 

___________________ 

 



 
 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Kommunstyrelseförvaltningen 

MH 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-04-24  
Referens 

2016/293/214 

 
Id 

65956 

 

 
 Samhällsbyggnadsutskottet 

 

 

 

 

Inte fullfölja Markanvisningsavtal gällande 
Nybbleområdet del av Vimmerby 3:3 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att 

1. inte fullfölja markanvisningsavtalet tecknat med 

Näckströms fastigheter NF 20AB (Exploatören), inom 

Nybbleområdet, stadsdelen Kohagen, Vimmerby 

kommun.  

2. ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att 

informera exploatören om att på grund av det rådande 

akuta behovet har kommunen beslutat att en ny 

förskola ska byggas på området och att

 markanvisningsavtalet inte kommer att fullföljas 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har av barn- och utbildningsnämnden fått underlag 

inför planering av ny förskola. Enligt kravspecifikationen och den 

politiska majoritetens krav ska förskolans byggnad vara en fristående 

byggnad för 120 barn.  

Samhällsbyggnadsavdelningen ska i samarbete med barn- och 

utbildnings-förvaltningen ta fram planering och förstudie för utformning 

av den nya förskolan.  

Enligt förda diskussioner i kommunstyrelsens arbetsutskott ska 

planeringsarbetet påbörjas omgående och pågå parallellt med 

detaljplanearbetet. Planeringsarbetet är nödvändigt för att kunna komma 

igång med detaljplaneringen och byggnationen fortast möjligt när 

detaljplanen på Nybble får laga kraft. 

Kommunstyrelsen beslut  § 115 Dnr 2019/000228 291 ger 

samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att i samarbete med barn- och 

utbildningsförvaltningen ta fram utformning av ny förskola på del av 

Vimmerby 3:3, Nybble i Vimmerby enligt barn- och 

utbildningsnämndens underlag för planering av ny förskola för 120 barn. 

 



 

 

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsförvaltningen fick 2016-05-18 i uppdrag att upprätta 

en detaljplan för bostadsbebyggelse med möjlighet att bygga vårdboende 

eller skola gällande del av fastighet Vimmerby 3:3 (Nybbleområdet) i 

Vimmerby kommun.  

Det övergripande syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 

bostadsbebyggelse i området samt förutsättning att bygga vårdboende 

eller skola.  

Planområdet är beläget i Vimmerby stads nordvästra del. Detta ligger 

väster om Kohagsgatan och ingår i kommunens stamfastighet Vimmerby 

3:3.  

Planområdet har en areal på cirka 6,8 hektar. All mark inom planområdet 

ägs idag av Vimmerby kommun.  

Planläggningen överensstämmer med gällande fördjupade översiktsplan 

för Vimmerby stad 2016 (FÖP), där området är utpekat för bostäder.  

 

Finansiering 

Ingen finansiering behövs 

Beslutsunderlag 

 Markanvisningsavtal gällande Nybbleområdet del av 

Vimmerby 3:3, KF§134, Dnr 2016/000293, Kod 214 

 Markanvisningsavtal inom Vimmerby 3:3 Id 56848 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö och byggnadsnämnden Hultsfred-Vimmerby 

 

På uppdrag 

 

Miklós Hatházi 

Samhällsbyggnadschef 

 

 















































































 

 

   
  
 
 

 

Granskningsutlåtande 
Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 
 
”Nybble” del 1, 
Vimmerby kommun, Kalmar län 

MOB 2016–221 
MBN 2017–2018 
Antagandehandling 
2019-04-02 



 
 

Granskningsutlåtande 2 (42) 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MOB 2016–221 
MBN 2017–2018 
Antagandehandling 

2019-04-02 

 
 

 

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. 
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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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Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MOB 2016–221 
MBN 2017–2018 
Antagandehandling 

2019-04-02 

 
 

 

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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Granskningsyttranden 
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 Sammanträdesprotokoll  1(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-10 
Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 

  

 

 

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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Sammanträdesdatum 

2019-04-10 
Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
Plankarta 

Planbeskrivning 

Granskningsutlåtande 

 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 



Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 
 Dnr MOB 2016-221/MBN 2017–2018   

                 Antagandehandling 
2019-04-02 

                                                                                                                                                     

 

  

Detaljplan  
för del av Vimmerby 3:3 
”Nybble” del 1 

inom stadsdelen Kohagen, Vimmerby kommun, Kalmar län 

 

Plan- och genomförandebeskrivning 
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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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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 
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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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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 
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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. 
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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 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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§ 195 Dnr 2017/000097 109 

Motion Vimmerby kommun - En mer attraktiv 
arbetsgivare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen 

 

Sammanfattning 

Motionen i korthet 

Lars Johansson (V) och Annika Fundin (MP) har lämnat in en motion 

Vimmerby kommun – En mer attraktiv arbetsgivare. 

”Vimmerby kommun har svårt att inom familjeomsorgen rekrytera personal. 

Det för med sig en rad oönskade konsekvenser för flera parter. 

De anställda kan känna av ökad arbetsbelastning och stress, otrivsel, 

frustration och maktlöshet över sin situation när man känner att man både 

vill och kan göra ett ännu bättre arbete om förutsättningarna bara vore de 

rätta. 

Människor i behov av stöd kan drabbas av väntetider och tvingas träffa idel 

nya ansikten Kommunen, som arbetsgivare, drabbas genom att behöva 

komplettera den fasta, egna, personalen med konsulttjänster, som nästan utan 

undantag blir dyrare.” 

”Yrkande 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna i Vimmerby yrkar att: 

Vimmerby kommun inför 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön, för 

enheten familjeomsorg inom socialförvaltningen. Resultatet utvärderas efter 

en tid på max två år, för att då permanentas, utökas till fler avdelningar eller 

omvärderas.” 

Inhämtade uppgifter och sakförhållanden 

Vimmerby kommun håller på att ställa om till heltid enligt heltidsresan, 

(www.heltid.nu). Heltidsresan är ett nationellt projekt i samarbete mellan 

SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Kommunal, vars syfte är att 

ställa om normen till heltid. Idag är 68 % av våra medarbeten anställda på 

heltid, varan 61 % arbetar deltid. Deltid är vanligare bland kvinnor än bland 

män, vilket också gör det till en jämställdhetsfråga. Vad har då heltidsresan 

med motionen att göra? Jo, det berör på olika punkter. Dels för att varje 
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enskild individ ska kunna försörja sig på sin lön, likaväl som på sin pension 

lönen genererar för framtiden. 6- timmars arbetsdag med bibehållen lön, 

skulle inte påverka just denna punkt dock. Men däremot utifrån det under-

skott av arbetsför personal som Sverige, och Vimmerby kommun därmed, 

står inför. Den arbetsföra delen av befolkningen är inte stor nog i förhållande 

till den välfärd, skola och omsorg kommunen ska ombesörja. Detta är 

beräknat att vända 2037 och därmed behöver vi arbeta smartare med de 

resurser och kompetenser våra anställda berikar vår verksamhet med. 

Därmed behövs alla våra anställda på en heltid motsvarande AB (Kollektiv-

avtal Allmänna bestämmelser) definition. Den svenska välfärden står inför 

ett anställningsbehov motsvarande 500 000 nya medarbetare fram till 2023, 

utifrån det arbetssätt vi har idag. Sveriges kommuner hade 2014 704 000 

anställda. 75 % av dessa var anställda på heltid men endas 64 % arbetade 

heltid. På heltidsresans hemsida lyfter de ett räkneexempel rörande vilken 

kapacitet och resurser vi har att nyttja genom att ställa om till heltid i större 

utsträckning: 

”Låt oss åskådliggöra med några räkneexempel. Om alla deltidsanställda i 

välfärden skulle arbeta bara en timme mer i veckan skulle det motsvara 

nästan 6 000 heltidsanställda. Om arbetstiden höjdes till 90 procent i 

genomsnitt skulle rekryteringsbehoven minska med ungefär 22 000 personer. 

Och vid 95 procent skulle behovet minska med 62 000 personer” 

Bedömning 

Att vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt för kommunens framtida 

rekryteringsbehov och för att möjliggöra den välfärd kommunen ombesörjer 

för sina medborgare. Att vara en attraktiv arbetsgivare omfattas av många 

olika parametrar och berör många av anställningsförhållandens delar. 

Vimmerby kommun ska vara en del av ett jämställt samhälle, en del av att 

kunna leva på sin lön och därefter även sin pension. Vimmerby kommun 

behöver inför framtidens rekryteringsbehov ombesörja att vara en attraktiv 

arbetsgivare med delar som en god arbetsmiljö och lägre sjuktal. Men inför 

den personalbrist vi står inför behöver detta ombesörjas på andra sätt än 6-

timmars arbetsdag enligt motionsförslaget. Vilka dessa tillvägagångssätt är 

beror på arbetsuppgifternas karaktär och kompetensbehov, sättet vi arbetar 

på idag och hur vi kan jobba smartare och mer digitaliserat i framtiden. Alla 

medarbetar i vår verksamhet är en del av lösningen för detta, det är våra 

medarbetare och ledare som i vardagen ser hur vi tillsammans kan finna 

alternativa arbetssätt för att tillmötesgå morgondagsnes utmaningar.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-05-21 § 306 Motion - Vimmerby kommun - en mer 

attraktiv arbetsgivare 
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Tjänsteskrivelse - Motion Vimmerby kommun - En mer attraktiv arbets-

givare, 2019-05-13, Id 66224 

Motion - Vimmerby kommun – En mer attraktiv arbetsgivare, 2017-01-30, 

från Lars Johansson (V) och Annika Fundin (MP) 

Bilaga 1 till motion ”Vimmerby kommun – en mer attraktiv arbetsgivare”  

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

 

___________________ 
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Kommunfullmäktige 

 

Motion Vimmerby kommun - En mer attraktiv arbetsgivare 

Förslag till beslut 
Förslag till beslut är att avslå motionen. 

 

   

Motionen i korthet 
Lars Johansson (V) och Annika Fundin (MP) har lämnat in en motion Vimmerby 

kommun – En mer attraktiv arbetsgivare. 

 

”Vimmerby kommun har svårt att inom familjeomsorgen rekrytera personal. Det 

för med sig en rad oönskade konsekvenser för flera parter. 

De anställda kan känna av ökad arbetsbelastning och stress, otrivsel, frustration 

och maktlöshet över sin situation när man känner att man både vill och kan göra 

ett ännu bättre arbete om förutsättningarna bara vore de rätta. 

Människor i behov av stöd kan drabbas av väntetider och tvingas träffa idel nya 

ansikten. 

Kommunen, som arbetsgivare, drabbas genom att behöva komplettera den fasta, 

egna, personalen med konsulttjänster, som nästan utan undantag blir dyrare.” 

 

”Yrkande 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna i Vimmerby yrkar att: 

- Vimmerby kommun inför 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön, 

för enheten familjeomsorg inom socialförvaltningen. Resultatet utvärderas efter 

en tid på max två två år, för att då permanentas, utökas till fler avdelningar eller 

omvärderas.” 

 

 
Inhämtade uppgifter och sakförhållanden 
Vimmerby kommun håller på att ställa om till heltid enligt heltidsresan, 

(www.heltid.nu). Heltidsresan är ett nationellt projekt i samarbete mellan SKL 

(Sveriges kommuner och landsting) och Kommunal, vars syfte är att ställa om 

normen till heltid. Idag är 68% av våra medarbeten anställda på heltid, varan 61% 

arbetar deltid. Deltid är vanligare bland kvinnor än bland män, vilket också gör 

det till en jämställdhetsfråga. Vad har då heltidsresan med motionen att göra? Jo, 

det berör på olika punkter. Dels för att varje enskild individ ska kunna försörja sig 

på sin lön, likaväl som på sin pension lönen genererar för framtiden. 6- timmars 

arbetsdag med bibehållen lön, skulle inte påverka just denna punkt dock. Men 

däremot utifrån det underskott av arbetsför personal som Sverige, och Vimmerby 

kommun därmed, står inför. Den arbetsföra delen av befolkningen är inte stor nog 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/
http://www.heltid.nu/
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i förhållande till den välfärd, skola och omsorg kommunen ska ombesörja. Detta 

är beräknat att vända 2037 och därmed behöver vi arbeta smartare med de 

resurser och kompetenser våra anställda berikar vår verksamhet med. Därmed 

behövs alla våra anställda på en heltid motsvarande AB (Kollektivavtal Allmänna 

bestämmelser) definition. Den svenska välfärden står inför ett anställningsbehov 

motsvarande  500 000 nya medarbetare fram till 2023, utifrån det arbetssätt vi har 

idag. Sveriges kommuner hade 2014 704 000 anställda. 75 % av dessa var 

anställda på heltid men endas 64% arbetade heltid. På heltidsresans hemsida lyfter 

de ett räkneexempel rörande vilken kapacitet och resurser vi har att nyttja genom 

att ställa om till heltid i större utsträckning: 

 

”Låt oss åskådliggöra med några räkneexempel. Om alla deltidsanställda i 

välfärden skulle arbeta bara en timme mer i veckan skulle det motsvara nästan 6 

000 heltidsanställda. Om arbetstiden höjdes till 90 procent i genomsnitt skulle 

rekryteringsbehoven minska med ungefär 22 000 personer. Och vid 95 procent 

skulle behovet minska med 62 000 personer” 

 

 
Bedömning 
Att vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt för kommunens framtida 

rekryteringsbehov och för att möjliggöra den välfärd kommunen ombesörjer för 

sina medborgare. Att vara en attraktiv arbetsgivare omfattas av många olika 

parametrar och berör många av anställningsförhållandens delar. Vimmerby 

kommun ska vara en del av ett jämställt samhälle, en del av att kunna leva på sin 

lön och därefter även sin pension. Vimmerby kommun behöver inför framtidens 

rekryteringsbehov ombesörja att vara en attraktiv arbetsgivare med delar som en 

god arbetsmiljö och lägre sjuktal. Men inför den personalbrist vi står inför 

behöver detta ombesörjas på andra sätt än 6-timmars arbetsdag enligt 

motionsförslaget. Vilka dessa tillvägagångssätt är beror på arbetsuppgifternas 

karaktär och kompetensbehov, sättet vi arbetar på idag och hur vi kan jobba 

smartare och mer digitaliserat i framtiden. Alla medarbetar i vår verksamhet är en 

del av lösningen för detta, det är våra medarbetare och ledare som i vardagen ser 

hur vi tillsammans kan finna alternativa arbetssätt för att tillmötesgå 

morgondagsnes utmaningar. 

 

 

 
Tine Folkmann 
HR-specialist arbetsmiljö 

 

mailto:kommun@vimmerby.se
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Vimmerby kommun – En mer attraktiv arbetsgivare 

 

Vimmerby kommun har svårt att inom familjeomsorgen rekrytera personal. Det för med sig 

en rad oönskade konsekvenser för flera parter. 

De anställda kan känna av ökad arbetsbelastning och stress, otrivsel, frustration och 

maktlöshet över sin situation när man känner att man både vill och kan göra ett ännu bättre 

arbete om förutsättningarna bara vore de rätta. 

Människor i behov av stöd kan drabbas av väntetider och tvingas träffa idel nya ansikten. 

Kommunen, som arbetsgivare, drabbas genom att behöva komplettera den fasta, egna, 

personalen med konsulttjänster, som nästan utan undantag blir dyrare. 

 

Tillfälle 

Men – Vimmerby kommun har just nu ett gyllene tillfälle att göra någonting åt saken. Just de 

fördyrande konsultkostnaderna och erfarenheter av försök runt om i landet gör att såväl 

behov som möjlighet finns att konkret göra något som kommer att locka till sig fast ”egen” 

personal, förbättra arbetsvillkoren och ge en ännu snabbare service till de som behöver stöd. 

Bakgrund och siffror redovisas i bilaga till motionen.  

 

Lösning 

Vimmerby kommun ska erbjuda personalen inom familjeomsorgen, som idag belastas med 

höga konsultkostnader, 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön. 

 

Effekter 

Det finns gott om goda skäl att anamma förslaget. 

- Det är ett utmärkt konkurrensmedel. Erfarenheter från andra kommuner visar att när 

man genomför 6-timmars arbetsdag är det inte längre svårt att locka nyanställda. 

- Finansiering skapas till stor del, kanske rent av helt och hållet, genom att vi slipper 

dyra extra konsultkostnader. 

- Trivseln på arbetet ökar. 

- Sjukskrivningstalen går ner – Vilket sänker kommunens kostnader. 

- Effektiviteten ökar. Erfarenheten visar att trots att arbetstiden går ner går 

arbetsresultaten inte alls ner i samma grad. Ofta påverkas de inte alls. 

- Behovet av barnomsorg minskar potentiellt, vilket innebär mindre belastning inom 

den samma. 

- Egen fast personal borgar för en bättre kontinuitet i arbetet. 

- Eventuella väntetider för personer i behov av stöd kan minska.  



Yrkande 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna i Vimmerby yrkar att: 

- Vimmerby kommun inför 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön, för enheten 

familjeomsorg inom socialförvaltningen. Resultatet utvärderas efter en tid på max två 

två år, för att då permanentas, utökas till fler avdelningar eller omvärderas. 

 

Vimmerby 2017-01-30 

För Vänsterpartiet:   För Miljöpartiet de Gröna: 

 

 

Lars Johansson   Annika Fundin 

 

 



Bilaga 1 till motion ”Vimmerby kommun – en mer attraktiv arbetsgivare” 

Som bakgrund till motionen lämnas följande siffror och beräkningar som gällde 2016-12-15. 

Beräkningarna är preliminära och lågt räknade. Ingen hänsyn har tagits till att arbetet blir 

effektivare med en 6-timmarsdag, vilket tidigare försök har visat. Det verkliga utfallet bör 

alltså bli bättre än dessa beräkningar. 

 

En ”egen” socialsekreterare kostar i snitt 536 665 kronor per år. Beräknat på en årsarbetstid 

om 2080 timmar (52 veckor á 40 timmar) blir det 258 kronor per timma. 

En typisk konsulttjänst är betydligt dyrare. Vid nämnda datum användes ett 

bemanningsföretag som fakturerade 630 kronor per timma, eller 1 310 400 kronor på heltid i 

ett år. 

En del av skillnaden reduceras av att en konsulttjänst bara köps in när den behövs. 

Kommunen betalar exempelvis inte för oarbetad tid som semester och annat. 

Det är svårt att alldeles precisera merkostnaden – En siffra som presenterats från 

löneöversynsöverläggningarna är 370 000 kronor, vilket kräver att en inköpt konsulttjänst 

arbetar ca 1440 timmar per år åt kommunen. ((536 665 + 370 000)/630) 

 

Så här ser organisationen ut per den 2016-12-15 inom socialförvaltningen vad avser 

socialsekreterare. 

Ekonomiskt bistånd:    5,5 socialsekreterare 

    1,0 förste socialsekreterare 

Socialpsykiatri och beroende:  2,0 socialsekreterare 

Barn och familj – ensamkommande:  3,0 socialsekreterare 

    1,0 förste socialsekreterare 

    1,0 vakanser 

    1,0 konsult 

Barn och familj – utredning, plac, familjerätt: 4,0 socialsekreterare 

    1,0 förste socialsekreterare 

    1,0 vakanser 

    2,0 konsult 

Inom barn och familjs båda områden finns dessutom en administrativ assistent vardera som 

kan avlasta arbetsuppgifter som inte kräver socionomkompetens. 

 

 

 



Motionens mening är att lösa rekryteringsproblem och göra Vimmerby kommun mer 

attraktiv som arbetsgivare genom att inför 6-timmars arbetsdag för en begränsad grupp 

socialsekreterare. Erfarenheter från andra kommuner har visat att det är ett mycket effektivt 

medel att locka till sig fast anställd ”egen” personal. Utifrån nuvarande situation visar 

följande beräkningar att det är en åtgärd som kommer vara helt eller i princip 

kostnadsneutral för socialförvaltningen.  

Räkneexempel 1 – De vakanta tjänsterna fylls med ”egen” personal. 

De båda barn och familj-sektionerna. 

”Egen” personal:  11,0 tjänster (Ca 22 880 arbetstimmar per år) 

Konsulter:   3,0 tjänster (Ca 4 320 arbetstimmar per år) 

En reducerad arbetsdag till 6 timmar kräver mer personal. 27 200 arbetstimmar per år med 

6-timmars arbetsdag skulle kräva ca 17,0 tjänster. 

Kostnad idag: 

11,0 * 536 665 = 5 903 000 kr 

3,0 * 906 665 =  2 720 000 kr 

Summa:  8 623 000 kr 

 

Kostnad 6h-arbetsdag: 

17,0 * 536 665 = 9 123 000 kr 

Nettomerkostnad: 500 000 kronor 

Räkneexempel 2 – de vakanta tjänsterna behöver fyllas med konsulter: 

Idag finns på de valda båda avdelningarna 2,0 vakanta tjänster. Om man tänker sig att dessa 

också fylls med konsulter blir beräkningarna istället som följer. 

”Egen” personal: 9,0 tjänster (Ca 18 720 arbetstimmar per år) 

Konsulter:  5,0 tjänster (Ca 7 200 arbetstimmar per år) 

En reducerad arbetsdag till 6 timmar kräver mer personal. 22 950 arbetstimmar per år med 

6-tmmars arbetsdag skulle kräva ca 17,0 tjänster. 

Kostnad idag: 

9,0 * 536 665 = 4 830 000 kr 

5,0 * 906 665 =  4 533 000 kr 

Summa:  9 363 000 kr 

 

Kostnad 6h-arbetsdag: 

17,0 * 536 665 = 9 123 000 kr 

NettomerVINST: 240 000 kronor 



 

Räkneexempel 3 – Bara avdelningen Barn och familj – utredning, placering och familjerätt 

omfattas. Vi kan anta att behovet för de ensamkommande kan komma att minska något 

framöver och då ser beräkningarna istället ut som följer. 

”Egen personal”: 6,0 tjänster (Ca 12 480 arbetstimmar per år) 

Konsulter:  2,0 tjänster (Ca 2 880 arbetstimmar per år) 

En reducerad arbetsdag till 6 timmar kräver mer personal. 15 360 arbetstimmar per år med 

6-tmmars arbetsdag skulle kräva ca 10,0 tjänster. 

Kostnad idag: 

6,0 * 536 665 = 3 220 000 kr 

2,0 * 906 665 =  1 813 000 kr 

Summa:  5 033 000 kr 

 

Kostnad 6h-arbetsdag: 

10,0 * 536 665 = 5 367 000 kr 

Nettomerkostnad: 330 000 kronor 

 

Räkneexempel 4 – Den vakanta tjänsten måste istället fyllas med en konsult. 

”Egen personal”: 5,0 tjänster (Ca 10 400 arbetstimmar per år) 

Konsulter:  3,0 tjänster (Ca 4 320 arbetstimmar per år) 

En reducerad arbetsdag till 6 timmar kräver mer personal. 14 720 arbetstimmar per år med 

6-tmmars arbetsdag skulle kräva knappt 10,0 tjänster. 

Kostnad idag: 

5,0 * 536 665 = 2 683 000 kr 

3,0 * 906 665 =  2 720 000 kr 

Summa:  5 403 000 kr 

 

Kostnad 6h-arbetsdag: 

10,0 * 536 665 = 5 367 000 kr 

NettomerVINST: 36 000 kronor 

 

Nettokostnaden uppskattas enligt dessa beräkningar bli maximalt 500 000 kronor per år och 

som bäst kan det bli upp till en kvarts miljon billigare för kommunen. Beräkningarna är 

försiktiga och resultatet bör kunna bli bättre ändå, men de visar tydligt att det inte kommer 

medföra någon större kostnad för kommunen.  
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§ 196 Dnr 2019/000242 109 

Motion om höjd habiliteringsersättning i Vimmerby 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta anse motionen 

som besvarad i och med socialnämndens ställningstagande till 

habiliteringsersättning 2019-05-16 § 64.  

 

Sammanfattning 

Socialnämnden 16 maj: 

Jacob Kant (V) har lämnat in en motion om höjd habiliteringsersättning i 

Vimmerby kommun och föreslår att Vimmerby kommun ska rekvirera det 

fulla statsbidraget från Socialstyrelsen och med detta höja habiliterings-

ersättningen till en så hög nivå som detta tillåter. 

Daglig verksamhet är en insats enligt LSS. Kommunens skyldighet är att 

driva en daglig verksamhet som är anpassad efter behov och som ger 

individen goda levnadsvillkor. 

Personer som har insatsen daglig verksamhet har sin försörjning från social-

försäkringssystemet, i form av till exempel aktivitetsersättning, och det är ett 

statligt ansvar. Habiliteringsersättningen har funnits i många år som en form 

av ”flitpeng” för de personer som deltar i verksamheten. Det finns ingen 

skyldighet för kommunen att ha en sådan ersättning. 

I dagsläget betalar socialförvaltningen ut habiliteringsersättning till de 

brukare som deltar i daglig verksamhet (LSS). Ersättningen höjdes med stöd 

av statsbidraget 2018 med 10 kr/heldag och 5 kr/halvdag och är idag 52 

kr/heldag och 42 kr/halvdag. 

Nivån på habiliteringsersättningen skiljer sig mellan Sveriges kommuner i de 

kommuner där det finns en ersättning. Spannet ligger mellan 110 kr/dag 

(Höganäs) och 10 kr/dag (Lindesberg). Omkring 20 kommuner har ingen 

habiliteringsersättning. 

Det nya statsbidraget 2019 får användas till höjningen som gjordes 2018 och 

eventuell höjning 2019 men kan enbart användas fram till 31 december 

2019. 
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Det innebär att socialnämnden saknar budget för 2020 och framåt för 

höjningen av habiliteringsersättningen som gjordes 2018 och som eventuellt 

görs 2019. 

§ 64 Dnr 2019/000168 729 

Ställningstagande till förändrad habiliteringsersättning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ska rekvirera stimulansbidraget för habiliteringsersättning 

fullt ut. Socialnämnden höjde habiliteringsersättningen 2018 och avser inte 

att höja habiliteringsersättningen ytterligare 2019. 

Efter att höjningen 2018 bekostats för 2019 ska resterande stimulansbidrag 

användas till en sommargåva och julgåva 2019 för målgruppen.  

 

Beslutsunderlag 

Handlingar för ärende 2019000165, Motion om höjd habiliteringsersättning i 

Vimmerby kommun 

Protokollsutdrag 2019-04-09 § 130 Motion om höjd habiliteringsersättning i 

Vimmerby kommun 

Svar på remiss avs Motion om höjd habiliteringsersättning i Vimmerby 

kommun 

Protokollsutdrag 2019-04-09 § 130 Motion om höjd habiliteringsersättning i 

Vimmerby kommun 

Motion om höjd habiliteringsersättning i Vimmerby kommun 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

      

 

___________________    
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§ 64 Dnr 2019/000168 729 

Ställningstagande till förändrad habiliteringsersättning  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ska rekvirera stimulansbidraget för habiliteringsersättning fullt ut.  

 

Socialnämnden höjde habiliteringsersättningen 2018 och avser inte att höja 

habiliteringsersättningen ytterligare 2019.  

 

Efter att höjningen 2018 bekostats för 2019 ska resterande stimulansbidrag 

användas till en sommargåva och julgåva 2019 för målgruppen.  

 

Sammanfattning 

Idag betalar socialförvaltningen ut habiliteringsersättning till de brukare som 

deltar i daglig verksamhet (LSS) med 52 kr/heldag och 42 kr/halvdag.   

 

2018 höjde socialnämnden habiliteringsersättningen med 10 kr/heldag och 5 

kr/ halvdag med hjälp av statsbidragspengar 2018. Orsaken till att höjningen 

inte blev högre var att man vill kunna behålla höjningen över tid, även utan 

statsbidrag. 

 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att även under 2019 fördela 

stimulansbidrag för habiliteringsersättning till kommunerna. Vimmerby 

kommun har tilldelats 532 284 kronor.  

 

Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg 

dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliterings-

ersättning) eller för att behålla en nivå som höjts 2018 med hjälp av stats-

bidrag.  

 

För Vimmerby innebär det att 100 020 kr av 2019 års statsbidrag kan 

rekvireras för höjningen 2018. Då återstår 432 264 kr av årets statsbidrag  

för höjning 2019. 

 

En höjning med 10 kr/heldag och 5 kr/halvdag innebär en kostnad på 100 020 

kr. Det innebär att en höjning på 40 kr/heldag och 20 kr/halvdag ger en 

kostnad på 400 080 kr. 
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Ingen förlängning av statsbidraget har aviserats för 2020. Vid en höjning saknar 

socialnämnden medel i budget 2020 och framåt för en eventuell höjning.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. Id 27206.  

 
Beslutet skickas till 
Socialförvaltningen    

 

___________________ 
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 Socialnämnden  

 

 

Motion om höjd habiliteringsersättning i Vimmerby 
kommun – tjänsteskrivelse  

Förslag till beslut 

Socialnämnden behöver ta ställning till besvarandet av motionen. 

 

Sammanfattning 
Jacob Kant (V) har lämnat in en motion om höjd habiliteringsersättning i Vimmerby 

kommun och föreslår att Vimmerby kommun ska rekvirera det fulla statsbidraget  

från Socialstyrelsen och med detta höja habiliteringsersättningen till en så hög nivå 

som detta tillåter. 

 

Daglig verksamhet är en insats enligt LSS. Kommunens skyldighet är att driva  

en daglig verksamhet som är anpassad efter behov och som ger individen goda 

levnadsvillkor.  

 

Personer som har insatsen daglig verksamhet har sin försörjning från social-

försäkringssystemet, i form av till exempel aktivitetsersättning, och det är ett 

statligt ansvar. Habiliteringsersättningen har funnits i många år som en form  

av ”flitpeng” för de personer som deltar i verksamheten. Det finns ingen 

skyldighet för kommunen att ha en sådan ersättning.  

 

I dagsläget betalar socialförvaltningen ut habiliteringsersättning till de  

brukare som deltar i daglig verksamhet (LSS). Ersättningen höjdes med stöd  

av statsbidraget 2018 med 10 kr/heldag och 5 kr/halvdag och är idag   

52 kr/heldag och 42 kr/halvdag.  

 

Nivån på habiliteringsersättningen skiljer sig mellan Sveriges kommuner.  

Spannet ligger mellan 110 kr/dag (Höganäs) och 10 kr/dag (Lindesberg) i  

de kommuner där det finns en ersättning. Omkring  20 kommuner har ingen 

habiliteringsersättning. 

 

Det nya statsbidraget 2019 får användas till höjningen som gjordes 2018 och 

eventuell höjning 2019 men kan enbart användas fram till 31 december 2019.  

Det innebär att socialnämnden saknar budget för 2020 och framåt för höjningen 

av habiliteringsersättningen som gjordes 2018 och som eventuellt görs 2019.  
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Ärendet 

Jacob Kant (V) har lämnat in en motion om höjd habiliteringsersättning i Vimmerby 

kommun. Kommunstyrelsen har 2019-04-09 remitterat motionen till socialnämnden.  

 

I motionen beskriver Jacob Kant att brukare med insatsen daglig verksamhet  

enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) får 

habiliteringsersättning. Jacob Kant menar att ersättningsnivån för brukare i 

Vimmerby kommun är lägre än för brukare i näraliggande eller jämförbara 

kommuner. Han skriver att kommunen har möjlighet att begära statsbidrag  

från Socialstyrelsen för att höja ersättningsnivån. Jacob påpekar att Vimmerby 

kommun år 2018 inte begärde allt statsbidrag som vi har möjlighet att få. Han  

vill nu att kommunen begär hela det möjliga statsbidraget från Socialstyrelsen  

på 532 284 kr år 2019, för att därigenom höja habiliteringsersättningen för  

aktuella brukare till en så hög nivå som detta tillåter. 

 

Statsbidraget 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela medel till 

kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Vimmerby kommun 

har tilldelats 595 000 kronor som kan rekvireras från Socialstyrelsen. 

 

Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg 

dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliterings-

ersättning). Statsbidraget är inte avsett att användas till tillfälliga höjningar av 

habiliteringsersättningen eller engångsutbetalningar till brukare. 

 

Kommunen ska under våren 2020 återrapportera till Socialstyrelsen hur man 

använt medlen. Om inte hela statsbidraget används fram till 31 december 2019 

kommer kommunen bli återbetalningsskyldig. 

 

LSS och insatsen daglig verksamhet  

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag 

för de personer som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar. Lagen är ett 

komplement till annan lagstiftning, till exempel socialtjänstlagen, och innebär  

inte att man fråntas andra möjligheter/rättigheter. Lagen ska ge goda levnads-

villkor för de personer som tillhör dess personkrets. 

Personkrets: 

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 

2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt 

funktionshinder eller hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld 

eller kroppslig sjukdom. 

3. Personer som till följd av andra stora och varaktiga funktionshinder, som 

uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den 

dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd och service. 
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Lagen innehåller 10 olika insatser: 

 Rådgivning och annat personligt stöd (Regionens ansvar) 

 Personlig assistans 

 Ledsagarservice 

 Kontaktperson 

 Avlösarservice 

 Korttidsvistelse 

 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 

 Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn/ungdom 

 Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 

 Daglig verksamhet 

 

Daglig verksamhet omfattar enbart personer som omfattas av personkrets 1 och 2 

och riktar sig till dem som inte klarar ett vanligt förvärvsarbete men behöver en 

stimulerande sysselsättning. I Vimmerby finns flera dagliga verksamheter med 

olika inriktning, exempelvis snickeriarbete, praktik på företag, fixartjänst, service-

tjänster, tillverkning/legoarbete, sinnesstimulering.  

 

Personer som har insatsen daglig verksamhet har sin försörjning från social-

försäkringssystemet, i form av till exempel aktivitetsersättning, som är ett statligt 

ansvar. Nivåerna på aktivitetsersättning och bostadstillägg är viktiga för den här 

gruppen personer. Habiliteringsersättningen har funnits i många år som en form 

av ”flitpeng” för de som deltar i daglig verksamhet och den fanns redan när 

landstingen hade ansvar för verksamheten. Det finns ingen skyldighet att ha en 

habiliteringsersättning, många kommuner har det men inte alla. Kommunens 

skyldighet är att bedriva en daglig verksamhet som är anpassad efter behov  

och som ger individen goda levnadsvillkor. 

 

Skatteverkets bedömning är att habiliteringsersättningen är skattefri och  

motiverar det: ”Den dagliga verksamheten bedrivs utifrån deltagarnas stöd- 

behov och ersättningarna är avsedda att uppmuntra deltagande oavsett 

aktiviteternas karaktär. Detta gäller även i de fall aktiviteterna omfattar 

arbetsträning och liknande som ska öka möjligheterna till senare förvärvs- 

arbete. Ersättningen har således inte karaktär av ersättning för utfört arbete.”  

 

Aktuell situation 

I dagsläget betalar socialförvaltningen ut habiliteringsersättning till de brukare som 

deltar i daglig verksamhet (LSS). Ersättningen är 52 kr/heldag och 42 kr/halvdag. 

Ersättningen höjdes 2018 med 10 kr/heldag och 5 kr/halvdag med stöd av 

statsbidraget 2018. 

Det är i dagsläget 53 brukare som får habiliteringsersättning. Utgår man från 

närvarostatistiken för 2018 är antalet hela närvarodagar 9 764 och antalet halva 

närvarodagar 476. Antalet brukare inom daglig verksamhet ökar för varje år. 
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Nivån på habiliteringsersättningen är väldigt olika när man gör en omvärlds-

bevakning. Kommunerna närmast omkring Vimmerby: 

 Hultsfred 70 kr/dag 

 Västervik 25 kr/dag 

 Ydre  Har ingen habiliteringsersättning 

 Eksjö  35 kr/dag 

 Kinda 40 kr/dag 

 Oskarshamn 5 kr/timmen (jmf 30 kr/dag) 

 

Spannet i Sverige, där det finns en ersättning, ligger mellan 110 kr/dag (Höganäs) 

och 10 kr/dag (Lindesberg). Omkring 20 kommuner har ingen habiliterings-

ersättning. 

 

Socialnämnden tar ställning vid sitt sammanträde i maj 2019 om habiliterings-

ersättningen ska höjas och om statsbidrag för 2019 ska rekvireras. 

 

Finansiering 

Under flera år har efterfrågan och behov av LSS-insatser ökat. Det har inneburit 

att socialnämnden har stora ekonomiska underskott. Prognosen är att ökningen 

fortsätter för samtliga insatser. Daglig verksamhet kommer att behöva utökas 

inom de närmaste åren beroende på att fler brukare tillkommer. 

LSS-insatser ska beviljas till de personer som begär det om de omfattas av lagens 

personkrets 1 och 2, om de bedöms ha behov av insatser och om behovet inte 

faktiskt är tillgodosett på annat sätt. Det är kommunens skyldighet att tillgodose  

det beslutade behovet av insatser. 

 

Efterfrågan och behov av LSS-insatser har ökat i Sverige som helhet och således 

även i Vimmerby. Den växande verksamheten innebär att socialnämndens budget-

ram inte täcker kostnaderna utan nämnden har stora ekonomiska underskott för 

området som inte har täckts genom ökad ram.  

 

Prognosen är att behovsökningen fortsätter för samtliga insatser. Detta innebär  

att den dagliga verksamheten kommer att behöva utökas inom de närmaste åren 

eftersom fler brukare tillkommer.  

 

Höjning av habiliteringsersättningen 2018 finansierades med statsbidrag under 

2018. Ingen förlängning av statsbidraget aviserades för 2019, detta innebar att 

socialnämnden saknade budget 2019 och framåt motsvarande belopp som 

höjningen kostar det vill säga ca 100 tkr. Det nya statsbidraget 2019 får användas 

till höjningen som gjordes 2018 och eventuell höjning 2019 men kan enbart 

användas fram till 31 december 2019.  

 

Det innebär att socialnämnden saknar budget för 2020 och framåt för höjningen av 

habiliteringsersättningen som gjordes 2018 och som eventuellt görs 2019.   
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Återrapportering av hur medlen använts ska ske våren 2020 och de medel som 

inte använts ska återbetalas.  

 

Underlag 
Motion. Id 27215 

Kommunstyrelsens remiss av motionen. Id 27199 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen  

 

Anette Nilsson, socialchef  
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Socialnämnden 

 

Ställningstagande till förändrad habiliteringsersättning  

Förslag till beslut 

Socialnämnden behöver ta ställning till om habiliteringsersättningen ska höja och 

om statsbidraget ska rekvireras. 

Ärendet 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela medel till 

kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Vimmerby kommun 

har tilldelats 532 284 kronor som kan rekvireras från Socialstyrelsen. 

 

Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg 

dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliterings-

ersättning) eller att bibehålla en nivå på dagpenning (habiliteringsersättning) som 

tidigare höjts med hjälp av statsbidrag. Det innebär att 100 020 kr av 2019 års 

statsbidrag kan rekvireras för höjningen 2018. Då återstår 432 264 kr av årets 

statsbidrag för höjning 2019. 

 

Kommunen ska under våren 2020 återrapportera till Socialstyrelsen hur man 

använt medlen. 

 

Om inte hela statsbidraget eller rekvirerad summa används fram till 31 december 

2019 kommer kommunen bli återbetalningsskyldig. 

 

Aktuell situation 

I dagsläget betalar socialförvaltningen ut habiliteringsersättning till de brukare som 

deltar i daglig verksamhet (LSS). Ersättningen är 52 kr/heldag och 42 kr/halvdag, 

ersättningen höjdes med 10 kr/heldag och 5 kr/ halvdag med hjälp av 

statsbidragspengar 2018. Orsaken till att höjningen inte blev högre var att kunna 

bibehålla höjningen över tid utan statsbidrag. 

 

Det är i dagsläget 53 brukare som får habiliteringsersättning. Utgår man från 

närvarostatistiken för 2018 är antalet hela arbetsdagar 9 764 och antalet halva 

arbetsdagar 476.  En höjning med 10 kr/heldag och 5 kr/halvdag  

innebär en kostnad på 100 020 kr. Det innebär att en höjning på 40 kr/heldag och 

20 kr/halvdag ger en kostnad på 400 080 kr. 
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Finansiering 

En höjning av habiliteringsersättningen 2019 finansieras med statsbidrag.  

Ingen förlängning av statsbidraget har aviserats för 2020. Detta innebär att vid en 

höjning saknar socialnämnden budget 2020 och framåt motsvarande det belopp 

som höjningen kostar. 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Socialförvaltningen 

Cathrin Landholm 
Controller  

 

 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/


 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 65 Dnr 2019/000165 109 

Motion om höjd habiliteringsersättning i Vimmerby 
kommun 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut: 

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad i och med socialnämndens 

ställningstagande till habiliteringsersättning 2019-05-16 § 64. 

 

Sammanfattning 

Jacob Kant (V) har lämnat in en motion om höjd habiliteringsersättning i 

Vimmerby kommun och föreslår att Vimmerby kommun ska rekvirera det fulla 

statsbidraget från Socialstyrelsen och med detta höja habiliteringsersättningen 

till en så hög nivå som detta tillåter. 

 

Daglig verksamhet är en insats enligt LSS. Kommunens skyldighet är att driva 

en daglig verksamhet som är anpassad efter behov och som ger individen goda 

levnadsvillkor.  

 

Personer som har insatsen daglig verksamhet har sin försörjning från social-

försäkringssystemet, i form av till exempel aktivitetsersättning, och det är ett 

statligt ansvar. Habiliteringsersättningen har funnits i många år som en form  

av ”flitpeng” för de personer som deltar i verksamheten. Det finns ingen 

skyldighet för kommunen att ha en sådan ersättning.  

 

I dagsläget betalar socialförvaltningen ut habiliteringsersättning till de brukare 

som deltar i daglig verksamhet (LSS). Ersättningen höjdes med stöd av 

statsbidraget 2018 med 10 kr/heldag och 5 kr/halvdag och är idag  52 kr/heldag 

och 42 kr/halvdag.  

 

Nivån på habiliteringsersättningen skiljer sig mellan Sveriges kommuner i de 

kommuner där det finns en ersättning. Spannet ligger mellan 110 kr/dag 

(Höganäs) och 10 kr/dag (Lindesberg). Omkring 20 kommuner har ingen 

habiliteringsersättning. 

 

Det nya statsbidraget 2019 får användas till höjningen som gjordes 2018 och 

eventuell höjning 2019 men kan enbart användas fram till 31 december 2019. 



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Det innebär att socialnämnden saknar budget för 2020 och framåt för höjningen 

av habiliteringsersättningen som gjordes 2018 och som eventuellt görs 2019.  

 

Beslutsunderlag 
Motion. Id 27215. 

Remiss från kommunstyrelsen av motion. Id 27199. 

Tjänsteskrivelse. Id 27204. 

Socialnämndens beslut 2019-05-16 § 64. 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen      

 

___________________ 

 



 

Höjd habiliteringsersättning i 

Vimmerby kommun 

 

2019-03-20 

Det är bra att Vimmerby har en väl fungerande daglig verksamhet med 

meningsfulla och värdeskapande aktiviteter för ungefär ett 40-tal personer med 

funktionsvariation i enlighet med LSS, personer som har en intellektuell 

funktionsnedsättning, autism eller som har fått en hjärnskada i vuxen ålder. Det 

är också bra att det utgår en ersättning för brukarna inom daglig verksamhet 

och det är också bra att denna relativt nyligen har höjts med 10 kronor till 52 

kronor om dagen. 

 

Det som är mindre bra är att ersättningen är lägre än till exempel i vår 

grannkommun Hultsfred samt i flera andra närliggande eller jämförbara 

kommuner. I Hultsfred ligger ersättningen exempelvis på ca 70 kronor om 

dagen. Brukarna i Vimmerby debiteras också en avgift på 10 kronor om de väljer 

att äta mat i den kommunala bespisningen. Även om denna summa är kraftigt 

subventionerad så utgör den en stor del av den dagliga ersättningen. 

 

Det finns möjlighet att rekvirera statsbidrag från socialstyrelsen för att införa 

eller höja habiliteringsersättningen i en kommun. Förra året rekvirerade 

Vimmerby bara en liten del av denna summa, enligt uppgift för att finansiera 

den tidigare höjningen. Detta är en bra början men det är även möjligt att 

rekvirera mer medel, samt att ta del av icke rekvirerade medel, för att kunna 

höja ersättningen. Under 2019 har Vimmerby kommun rätt att rekvirera 

532 284 kronor samt att anmäla intresse av att ta del icke rekvirerade medel 

från andra kommuner. Denna rekvirering skall ske senast 1a juni. Den 

ungefärliga kostnaden för habiliteringsersättning i Vimmerby kommun uppgår 

till 470 000 kronor årligen så det fulla rekvirerade statsbidraget skulle 

möjliggöra en stor höjning av dagpenningen för brukarna inom den dagliga 

verksamheten. 

 

Vänsterpartiet, genom undertecknad, föreslår att fullmäktige beslutar: 

 

- Att Vimmerby kommun skall rekvirera det fulla statsbidraget från 

socialstyrelsen och med detta höja habiliteringsersättningen till en så 

hög nivå som detta tillåter. 

 

 

Jacob Kant 

Vänsterpartiet
 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 197 Dnr 2019/000169 109 

Motion om handlingsplan mot tvångsgifte med mera 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 

besvarad med följande motivering:  

 

Kommunfullmäktige konstaterar att det redan pågår ett arbete som uppfyller 

intentionerna bakom förslaget i motionen och att en handlingsplan är klar för 

beslut under 2019. 

 

Sammanfattning 

Socialnämnden 16 maj: 

Sverigedemokraterna genom Anneli Jakobsson föreslår i motion att 

kommunfullmäktige ska besluta att Vimmerby kommun snarast möjligt 

upprättar en handlingsplan mot hedersrelaterat våld, tvångsgifte och 

omskärelse av flickor. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat 

motionen till socialnämnden för beredning och förslag till svar. 

Konstateras att det redan pågår ett arbete inom socialförvaltningen med att ta 

fram ett förslag till handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck för 

åren 2019-2022. 

Under april har socialförvaltningen antagit den handlingsplan som tagits 

fram. Under året kommer handlingsplanen att behandlas inom barn- och 

utbildningsförvaltningen samt kommunledningen för beslut. Ambitionen är 

att handlingsplanen ska vara bearbetad och antagen av hela Vimmerby 

kommun innan utgången av 2019.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag socialnämnden 2019-05-16 § 66 Motion om handlingsplan 

mot tvångsgifte med mera 

Tjänsteskrivelse 2019-05-02 Motion om handlingsplan mot tvångsgifte med 

mera – förslag till svar 

Motion om handlingsplan mot tvångsgifte med mera 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

      

 

___________________ 

 



 
 

Socialförvaltningen 

Martin Ek 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-05-02  
Referens 

Dnr SN 2019/135.109 

 
Id 

27152 

 
 Socialnämnden 

 

 

 
 

Motion om handlingsplan mot tvångsgifte med mera  
– förslag till svar  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut: 

Kommunfullmäktige konstaterar att det redan pågår ett arbete som uppfyller 

intentionerna bakom förslaget i motionen och att en handlingsplan är klar för  

beslut under 2019. Motionen är med detta färdigbehandlad.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna genom Anneli Jakobsson föreslår i motion att kommun- 

fullmäktige ska besluta att Vimmerby kommun snarast möjligt upprättar en 

handlingsplan mot hedersrelaterat våld, tvångsgifte och omskärelse av flickor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till socialnämnden  

för beredning och förslag till svar.  

 

Konstateras att det redan pågår ett arbete inom socialförvaltningen med att ta  

fram ett förslag till handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck för  

åren 2019-2022.  

 

Under april har socialförvaltningen antagit den handlingsplan som tagits fram.  

Under året kommer handlingsplanen att behandlas inom barn- och utbildnings-

förvaltningen samt kommunledningen för beslut. Ambitionen är att handlings- 

planen ska vara bearbetad och antagen av hela Vimmerby kommun innan  

utgången av 2019. 

 
Ärendet 

Bakgrund 

Många av landets kommuner saknar en handlingsplan kring barn som förs  

utomlands och riskerar att utsättas för hedersbrott eller tvångsgifte, rapporterar 

Sveriges Radios Ekot.  

 

Sverigedemokraterna genom Anneli Jakobsson föreslår i motion att kommun- 

fullmäktige ska besluta att Vimmerby kommun snarast möjligt upprättar en 

handlingsplan mot hedersrelaterat våld, tvångsgifte och omskärelse av flickor. 



Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2019-03-19, § 76, motionen till 

socialnämnden för beredning och förslag till svar. 

 

Aktuell situation 

Det konstaterades under 2018 att Vimmerby kommun saknar en handlingsplan  

för detta område. Under februari och mars 2019 har därför en tjänsteman inom 

socialförvaltningen tagit fram förslag på hur en sådan handlingsplan ska vara 

utformad.  

 

Handlingsplanen, i det nuvarande förslaget, inbegriper tvångsgifte, könsstympning  

och andra former av förtryck som ryms inom begreppet hedersrelaterat våld.  

Under april behandlades handlingsplanen inom kommunkoncernens ledningsgrupp. 

Socialförvaltningen har redan antagit handlingsplanen och övriga verksamheter ska 

bearbeta förslaget med ambition att hela kommunkoncernen ska ha en brett antagen 

och implementerad plan innan utgången av 2019. 

Beslutsunderlag 

Motion. Id 27123. 

Remiss av motion från KSAU. Id 27151. 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Martin Ek 
Verksamhetsutvecklare 

 

 

 

 

 



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 66 Dnr 2019/000135 109 

Motion om handlingsplan mot tvångsgifte med mera 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut: 

Kommunfullmäktige konstaterar att det redan pågår ett arbete som uppfyller 

intentionerna bakom förslaget i motionen och att en handlingsplan är klar för 

beslut under 2019. Motionen får med detta anses besvarad.  

 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna genom Anneli Jakobsson föreslår i motion att kommun-

fullmäktige ska besluta att Vimmerby kommun snarast möjligt upprättar en 

handlingsplan mot hedersrelaterat våld, tvångsgifte och omskärelse av flickor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till socialnämnden  

för beredning och förslag till svar.  

 

Konstateras att det redan pågår ett arbete inom socialförvaltningen med att ta  

fram ett förslag till handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck för  

åren 2019-2022.  

 

Under april har socialförvaltningen antagit den handlingsplan som tagits fram. 

Under året kommer handlingsplanen att behandlas inom barn- och utbildnings-

förvaltningen samt kommunledningen för beslut. Ambitionen är att handlings-

planen ska vara bearbetad och antagen av hela Vimmerby kommun innan  

utgången av 2019.  

 

Beslutsunderlag 
Motion. Id 27123. 

Remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott. Id 27155. 

Tjänsteskrivelse. Id 27152.  

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott   

 

___________________ 



 
 
 
 

 Vimmerby 2019-02-24 
 
Motion om handlingsplan mot tvångsgifte med mera 
 

Många av landets kommuner saknar en handlingsplan kring barn som förs utomlands 

och riskerar att utsättas för hedersbrott eller tvångsgifte, rapporterar Sveriges Radios 

Ekot. 

Enligt en enkät som Ekot gjort fanns 31 bekräftade fall av bortförda barn bland de 

209 av landets 290 kommuner som svarade. Endast en tredjedel av kommunerna har 

en handlingsplan mot den här typen av brott – trots att det är kommunernas ansvar 

att vidta åtgärder om barn riskerar att utsättas. Detta är en utveckling som är 

skrämmande. I takt med att befolkningen växer, riskerar detta att hända även i 

Vimmerby kommun.  

På mötet i BUN i februari kom det fram att kommunen inte har någon 

handlingsplan för hur man ska agera när ett barn inte är närvarande i skolan, utan 

det noteras som en frånvaro. Det är nu mycket viktigt att kommunen snarast 

upprättar en handlingsplan och policy mot tvångsgifte, hedersrelaterat våld samt 

omskärelse på flickor. Vi vet inte om eller i vilken utsträckning detta förekommer i vår 

kommun, men då mörkertalet kan förväntas vara stort, är det nödvändigt att nu 

agera. Ingen kille eller tjej ska någonsin behöva uppleva att föras bort mot sin vilja,, 

varken i Sverige eller i vår kommun. 

 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta 

 

Att Vimmerby kommun snarast möjligt upprättar en handlingsplan mot 

hedersrelaterat våld, tvångsgifte och omskärelse av flickor. 

  

Sverigedemokraterna genom Anneli Jakobsson 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vimmerby 2019-06-12 

INRÄTTA EN BILPOOL MED GAS/ELBILAR 

I VIMMERBY KOMMUN 

Vimmerby kommun behöver bli en än mera attraktiv kommun att bo och leva i. En del i detta är 

att vi kan erbjuda en hållbar vardag för människor som bor i kommunen idag, och för människor 

som vill flytta hit. Att vi kan sortera vårt hushållsavfall hemma i behändiga flerfackskärl är ett 

bra exempel på en hållbar vardag. 

Socialdemokraterna i Vimmerby kommun vill ha en bilpool i Vimmerby Energi och Miljö AB:s 

regi. En bilpool med gas/eldrivna bilar skulle ge kommuninvånare möjlighet att testa ny teknik 

och samtidigt bidra till en bättre miljö. I Kalmar driver det kommunala elbolaget Kalmar Energi 

en bilpool. Där blir man medlem som privatperson eller som företag och får genom sitt 

medlemskap tillgång till flera olika fordon. Bilarna kan hyras på kort eller längre tid. 

Vimmerby kommun har satsat på el-laddstolpar och i en nära framtid kommer vi få en gasmack i 

tätorten. Om vi satsar på en bil pool kommer flera människor vilja prova den nya tekniken och i 

en förlängning bidrar vi till att utvecklingen av fossilfria fordon går snabbare. 

Socialdemokraterna föreslår därför att: 

kommunfullmäktige beslutar att skriva in i Vemabs särskilda ägardirektiv att bolaget ska 

starta och driva en bilpool med el/gasdrivna fordon. 

Bilpoolen görs tillgänglig för både företag och privatpersoner. 

Utreda framtida drift och ägarskap. 

Daniel Nestor 

Socialdemokraterna Socialdemokraterna 


