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Datum 

2018-10-03 

 

Kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktiges sammanträde 

Tid: måndagen den 15 oktober 2018 kl. 17:30 

Plats: Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby 

 

 

 Upprop 

1.  Val av protokolljusterare 2018 

2.  Meddelanden 2018 

3.  Val av fullmäktiges presidium för mandatperioden 2019-2022 

4.  Val av fullmäktiges valberedning för mandatperioden 2019-2022 

5.  Ledamöternas frågestund i fullmäktige 2018 

 

Informationsärenden 

6.  Nämndernas återredovisning till fullmäktige 2018 

Kommunstyrelsen (Utveckling, Samhällsbyggnad, Överförmyndare) 

Ordförande Tomas Peterson (M) 

Kommundirektör Carolina Leijonram 
 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförande Lis Astrid Andersson (S) 

Barn- och utbildningschef Birgitha Sahlin 

 

Socialnämnden 

Ordförande Eva Berglund (S) 

Socialchef Anette Nilsson 

7.  Information från revisorerna till fullmäktige 2018 

8.  Delårsrapport 2018  ( 2018-08-31) 

9.  Medborgarförslag vilkas beredning inte slutförts per 2018-09-28 

10.  Motioner vilkas beredning inte slutförts per 2018-09-27 

 

Fikapaus cirka 19.00 
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11.  Utbildning av förtroendevalda i barnkonventionen - Åsa Ekman, barnrättskonsult 

 

Ärenden för avgörande 

12.  Detaljplan för antagande - del av Vimmerby 3:3 kv Fårtickan 

13.  Detaljplan för antagande - del av Vimmerby 3:3 kv Släggan 

14.  Detaljplan för antagande - Pistolsmeden 2 och 3 

15.  Motion - Öppna restaurangskolan för kurser riktade till vuxna 

16.  Motion om kameraövervakning i Vimmerby 

17.  Motion om framtagande av policy mot främlingsfientlighet och handlingsplan för att värna 

demokratin mot våldsbejakande extremism 

18.  Medborgarförslag om övervakningskameror i hela centrum i Vimmerby 

19.  Begäran om entledigande från Stefan Silverek (SD) avs uppdraget som ledamot i fullmäktige 

 

Ärenden för beredning 

20.  Motion om förenklad skolskjuts 

21.  Motion om gåva efter 25 års arbete inom daglig verksamhet 

22.  Medborgarförslag om att genom uppsökande verksamhet, kartlägga och klargöra hur alla våra 

åldringar i kommunen bor och lever 

23.  

 

 24. 

Medborgarförslag om att göra en plantering i slänten nedanför kyrkan  

 

Inbjudningar 2018 

 

 

 

 

Handlingarna finns tillgängliga på kommunens webbplats www.vimmerby.se under fliken 
"Kommun och politik". Protokollet justeras på administrativa avdelningen, stadshuset, Vimmerby. 
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Vimmerby den 2018-10-05 

 

 

 

Eva Berglund 

Ålderspresident 

 

 

 

 

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
































BRIS 
VIMMERBY KOMMUNKom�unstyrelseförvaltningen 2df��t)tg'!':l_cgvdelningen

2018 -09- t 5

Kära politiker! 

Valresultatet är här och viktiga diskussioner pågår om hur Sverige ska styras de 

närmaste 4 åren. Vi på Bris vill med detta utskick påminna alla er vuxna med makt 

att inte glömma den grupp medborgare som saknar rösträtt - Sveriges 2 miljoner 

barn. 

Bris har mobiliserat under valrörelsen. Våra volontärer har träffat tusentals väljare, 

och märkt ett stort engagemang för Bris valkrav för en bättre barndom. Vi har också 

haft kontakt med tusentals politiker, och tagit del av flera partiers förslag för en 

politik för en bättre barndom. 

Barns livsvillkor i Sverige behöver förändras. Valrörelsen visade att det finns ett stort 

politiskt engagemang för ett bättre samhälle för barn. Vi på Bris hoppas att ni vill ta 

del av våra förslag, och hitta vägar framåt för ett samhälle som bättre tillgodoser 

barns rättigheter. 

Vänliga hälsningar 

Lena Gunnarsson - regionombud, Bris 

lena.gunnarsson@bris.se 

070-160 88 17
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Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
info@skl.se, Org nr: 222000-0315, www.skl.se 

 Kommunstyrelserna 
Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna 
 

 

Kompetenssatsning för förtroendevalda och tjänstemän 
 
Ärendenr: 18/03884 

Förbundsstyrelsens beslut 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 14 
september 2018 beslutat  
 
att för sin del godkänna överenskommelsen med regeringen om ett kompetenslyft för 
ökad digital kompetens hos ledning i kommuner, landsting och regioner, samt  
att i en skrivelse informera kommuner, landsting och regioner om 
överenskommelsen. 

Bakgrund 
Flera aktörer har pekat på ett stort behov av att höja kompetensen om digitalisering 
bland annat inom kommuner och landsting, däribland Digitaliseringskommissionen 
(SOU 2015:91)). Ekonomistyrningsverket (ESV) säger att hela den offentliga sektorn 
behöver göra ett rejält kompetenslyft för att kunna ta tillvara digitaliseringens 
möjligheter (2018:31). I en analys av Vinnovas uppger drygt 80 procent av alla 
kommuner att de tror att AI skulle tillföra ganska eller mycket stor nytta för 
verksamhetens effektivitet, kvalitet och service. Brist på digital kompetens pekas 
dock ut som en flaskhals (N2017/07836/FÖF). 
 
Överenskommelsen skulle innebära att SKL får totalt 10 miljoner kronor under 
perioden 2018-2020. Medlen ska enligt överenskommelsen användas för att utforma 
ett kompetenslyft avseende förändrings- och innovationsledning  för att utveckla och 
säkra den digitala omställningen inom kommuner, landsting och regioner. SKL:s 
kansli har sedan tidigare påbörjat ett arbete med att se över och ensa befintliga 
ledarprogram samt stärka fokus på förändrings- och innovationsledning och 
digitalisering. Intentionerna i överenskommelsen linjerar väl med en redan inledd 
omställning av ledarprogram och kompetenssatsningar på SKL. 
Vid behov redovisas överenskommelsen/rekommendationen i bilaga 1. 

Sveriges Kommuner och Landsting 

 
Lena Micko 
Ordförande 



















 
 

KOMMUNSTYRELSENS ÅTERREDOVISNING 2018-10-15 
 UTVECKLINGSAVDELNINGEN 



 
Viktiga frågor – Utvecklingsavdelningen 

▪ Perspektiv – Ekonomi 

 

▪ Utfall september 2018 = 70%, mot 75% i periodiserad 
budget  

▪ Utvecklingsavdelningens utfall för hela 2018 kommer 
att ligga inom budgetramarna 

▪ Färdigställande av uppvisningsväg på Krönsmon för 
att möjliggöra/underlätta försäljning  

 

 

 



 
Viktiga frågor – Utvecklingsavdelningen 

▪ Perspektiv – Medarbetare 

 

▪ Ny Utvecklingschef är på plats sedan februari 2018 

▪ Utvecklingsavdelnings organisation är fullt bemannad 
och i enlighet med plan 

▪ Kompetensutveckling/utbildning pågår enligt plan och 
inom Vimmerby kommuns befintliga program   

 

 



 
Viktiga frågor – Utvecklingsavdelningen 

▪ Perspektiv - Kvalitet  

 

▪ Våra medborgare ska känna sig trygga i Vimmerby 
kommun. Vi inom Samverkans- och folkhälsogruppen/BRÅ 
försöker tillsammans finna förbättringsområden för att 
därigenom förbättra trygghetsfaktorn för unga och gamla i 
hela Vimmerby kommun – SLUS/Allas Vimmerby är 
garantin. Resultatet av senaste trygghetsundersökningen 
redovisas 23/10  

▪ Implementation av SLUS/Allas Vimmerby till alla 
medarbetare inom Vimmerby kommun fortgår  



 
Viktiga frågor – Utvecklingsavdelningen 

▪ Perspektiv – Utveckling 

 

▪ Utvecklingsavdelningen arbetar nu för förbättrad  struktur och 
därigenom effektivisera våra arbetsuppgifter och arbetsflöden 

▪ Vi håller fast vid vår plan för att utveckla dialogen med 
näringslivet och därigenom förbättra vår position avseende 
SNR- Svenskt Näringslivs ranking 

▪ Vi arbetar med att förbättra kommunikationen till alla 
kommunens medborgare så att alla ges möjlighet att se vad vi 
gör i perspektivet utveckling 

▪ Förväntningar från våra medborgare och näringsliv ska bättre 
överensstämma med vad vi inom kommunen kan leverera 

 



 
Viktiga frågor – samhällsbyggnad 

▪ Ny Kost- och Lokalvårds organisation med gemensam 
chef 

▪ Kost- och Lokalvårdsenheten arbetar med Heltid som 
norm, kartläggning av intresse för utökning tjänst hos 
tillsvidareanställda har genomförts. 

 

 



▪ På begäran fortsätter kostverksamheten sedan början 
av 2017 leverera kyld portionsmat avsedd för 
hemmaboende i Hultsfreds kommun. Samarbetet 
fungerar bra.  

 

 
Viktiga frågor – samhällsbyggnad 



▪ Sedan maj månad saknar gatukontorets driftenhet 
chef. Rekryteringsprocessen pågår. 

▪ Arbetsbelastningen på mark och exploatering är 
mycket stor. Vi har svårigheter med att rekrytera 
kompetent personal. 

▪ Asfaltering av gator har påbörjats och följer 
asfaltplanen.  

 
Viktiga frågor – samhällsbyggnad 



 
Viktiga frågor – samhällsbyggnad 

▪ Alla Tomter på CEOS är slutsålda och byggnader 
håller på att uppföras. 

▪ Vattenförsörjningsplan – arbete ligger i slutfasen med 
kompletterande handlingsplan. Dialogen med 
länsstyrelsen pågår 

▪ Nya bostadsområden som Nosshult och Nybble 
inklusive förtätningstomter i Vimmerby planeras och 
projekteras.  



 
Viktiga frågor – samhällsbyggnad 

▪ Planering för över hundra tomter klar.  

▪ Nya avtal för asfaltering, vinterberedskap klara 

▪ Upphandling av ny skogsförvaltare är överklagad, 
processen pågår 

▪ Det pågår ett prioriteringsarbete tillsammans med KoF 
av driftenhetens ansvarsområden. 

▪ Driftenheten byter ut äldre maskinpark mot nya 
moderna leasade maskiner 

 



 
Viktiga frågor – samhällsbyggnad 

▪ Arkivet på fastighetskontoret kommer att ses över, 
förberedelserna pågår 

▪ Ny uppstart med bättre ekonomistyrning, Raindance 

▪ AL skolans upprustning efter Arbetsmiljöverkets krav fortsätter 

▪ Fortsatt arbete för energieffektivisering pågår löpande. 

▪ Alla uppvärmningssystem med fossila bränslen i kommunens 
fastigheter är utbytta med miljövänliga lösningar 

▪ Rekrytering av personal påbörjas för att ersätta personal som 
har slutat och för att bemöta den ökade investeringsvolymen.  



▪ Räddningstjänsten fortsätter åtgärder/ombyggnation i linje med 
satsningen på friska brandmän  

▪ Räddningstjänsten har med en mycket bra strategi bemött 
sommarens torra och mycket brandfarliga period  

▪ Övningar har genomförts i så kallad ren miljö  

▪ Svårigheter finns för att rekrytera deltidsbrandmän  

 

 
Viktiga frågor – samhällsbyggnad 



INVESTERINGAR 2017 



Period januari- augusti 2018 

▪ Passersystem stadshuset     Arbetet upphandlat, våning 1 
garage färdigställs under hösten 

▪ AL skolan upprustning Arbetet pågår enligt Arbetsmiljöverkets 
krav. Ventilationssystemet ombyggd, arbetet med ytskikt, 
våtutrymmen, utemiljö mm fortsätter enligt plan.  

▪ Djursdala skola  Byte av oljepanna mot värmepump - klar 

▪ Kulturskolan    Fönsterrenovering påbörjad.  

▪ Idrottshall nytt golv och vikvägg - klar. 

▪ Ishall   projektering pågår 

 

 



▪ Ombyggnad av brandstation Satsning på arbetsmiljö ”friska 
brandmän” pågår 

▪ Asfaltering av gator  Pågår enligt program 

▪ Exploatering Nossen  Projektering pågår, upphandling av 
entreprenad påbörjas under hösten 

▪ GC-väg Gullringen Inköp av mark pågår, byggnation sker 
under 2019 

▪ Ombyggnation bussfickor- Utredning om trafiksituation 
Resecentrum pågår, ombyggnad under 2019 

 

Period januari- augusti 2018 



▪ Tillgänglighetsanpassning-  Kontrastmarkering av trappor i 
utemiljö kontinuerligt under 2018, snart omläggning av trottoar 
vid Skonisse 

▪ Trafiksäkerhetsåtgärder- Bredd av GC-bana vid Vimarskolan 
ska påbörjas mitten av oktober 2018 

 

Total investeringsram för 2018  56 mkr 

Prognos för utfall för 2018  42 mkr 

Period januari- augusti 2018 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 204 Dnr 2018/000270 043 

Delårsrapport 2018 (2018-08-31) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delårsrapporten för delårsrapport 

för 2018-08-31 samt meddela denna till kommunfullmäktige.  

 

Sammanfattning 

Mattias Karlsson, ekonomichef, Anna Erlandsson Karlsson, administrativ 

chef, Thomas Svärd, utvecklingschef, Marie Halldén, HR-chef, Miklos 

Hathazi, samhällsbyggnadschef samt relevanta ekonomer.  

 

Mattias inleder med att redogöra för delårsrapporten.  

 

Anette Nilsson, förvaltningschef socialförvaltningen, och Birgitha Sahlin, 

förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen, samt relevanta 

ekonomer från dessa förvaltningar deltar i delar redovisningen.  

 

Delårsrapporten 2018-08-31 för kommunen innehåller utöver kommunens 

resultat även en sammanställd redovisning för kommunkoncernen. 

Övergripande mål följs upp och väsentliga händelser beskrivs. 

 

Resultatet 2018-08-31 för kommunen blev +39,7 mnkr och för 

kommunkoncernen  

+57,7 mnkr.  

Nämndernas utfall jämfört med budgeten 2018-08-31 blev +14,9 mnkr.  

 

Prognosen till årets slut visar ett resultat på +21,5 mnkr för Vimmerby 

kommun. Jämfört med budget är detta en positiv avvikelse på 3,4 mnkr.   

 

Till årets slut beräknas nettoinvesteringarna uppgå till 44,8 mnkr. I 

förhållande till 2018 års investeringsbudget på 56,2 mnkr är detta en 

minskning med 11,4 mnkr. 

 

Delårsrapporten kommer att kompletteras med revisionsberättelse från 

kommunens revisorer till behandling i kommunfullmäktige.  



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

kommunens delårsrapport för 2018-08-31.  

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2018-08-31, Id 62664 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 

 



    TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
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Kommunstyrelsen 
 

 

Delårsrapport 2018-08-31 för Vimmerby kommun 
 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 att föreslå kommunfullmäktige att godkänna kommunens delårsrapport för 2018-08-31.  

 

 
Ärendet 

Delårsrapporten 2018-08-31 för kommunen innehåller utöver kommunens resultat även en 

sammanställd redovisning för kommunkoncernen. Övergripande mål följs upp och väsentliga 

händelser beskrivs. 

 

Resultatet 2018-08-31 för kommunen blev +39,7 mnkr och för kommunkoncernen  

+57,7 mnkr.  

Nämndernas utfall jämfört med budgeten 2018-08-31 blev +14,9 mnkr.  

 

Prognosen till årets slut visar ett resultat på +21,5 mnkr för Vimmerby kommun. Jämfört med 

budget är detta en positiv avvikelse på 3,4 mnkr.   

 

Till årets slut beräknas nettoinvesteringarna uppgå till 44,8 mnkr. I förhållande till 2018 års 

investeringsbudget på 56,2 mnkr är detta en minskning med 11,4 mnkr. 

 

Delårsrapporten kommer att kompletteras med revisionsberättelse från kommunens revisorer 

till behandling i kommunfullmäktige. 

 
 
Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2018-08-31, Id 62664 

 

 

 

Mattias Karlsson 

Ekonomichef 

 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/
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Fakta om Vimmerby kommun 
Vimmerby kommun ligger i nordvästra delen av Kalmar län 

och gränsar till Jönköpings och Östergötlands län.  
Vi har ungefär lika långt till Stockholm, Göteborg och 

Malmö - mellan 300 till 350 km. 
Strax utanför staden rinner Stångån som är en av få större 

vattendrag i Sverige som rinner norrut. Stångån har under 

många århundraden varit en viktig transportled. 

Vimmerby är en av Sveriges äldsta städer. Från 1350 

finns det dokument som omnämner stadens sigill men vi 

vet att platsen har varit bebodd långt tidigare. En stor vi-

kingatida gravplats i staden är ett tydligt tecken på det. 

Redan tidigt var Vimmerby känt för sitt hantverk och sina 

marknader. Framgångarna var till stor förtret för många 

omgivande städer och därför drogs Vimmerbys stadsrättig-

heter in av Gustav Wasa år 1532. Det dröjde nästan 70 år 

innan staden återfick sina rättigheter av Carl IX. Det är 

därför som det finns ett C för Carolus och den romerska 

siffran IX i Vimmerbys stadsvapen. 

Marknader vet man har pågått sedan 1500-talet. Då Carl 

IX gav tillbaka stadsrättigheterna år 1604 skrevs det in i 

privilegiebrevet att staden årligen skulle hålla tre mark-

nader. Den traditionen fortlever ännu idag. Marknader och 

oxhandel är två näringsgrenar som satt sin prägel på sta-

den och gjort den känd vida omkring. Nämnas kan att mel-

lan åren 1727 och 1746 levererade Vimmerbys borgare  
28 459 oxar enbart till Stockholm. 

År 1862 bildades de kommuner som sedan blev Vimmerby 

kommun. De äldsta landskommunerna var relativt små 

och hade ofta samma gränser som socknen. Under stor-

kommunsreformen på 1950-talet slogs flera av de små 

kommunerna samman till större enheter. Storkommunerna 

slogs år 1971 samman till nuvarande Vimmerby kommun. 

Astrid Lindgren, Sveriges mest älskade barnboksförfattare 

föddes 1907 på gården Näs i Vimmerby. Det var på går-

den Näs som hon klättrade i sockerdricksträdet och lekte i 

snickerboa. Det var här hon hoppade i hö och lyssnade till 

sagor i Kristins kök. Idag är Näs ett kulturcentrum som 

lockar tusentals besökare varje år. Besöksnäringen har 

vuxit starkt i Vimmerby kommun under de senaste åren 

och en stark dragningskraft är Astrid Lindgrens Värld som 

varje år lockar nästan en halv miljon besökare. 

Vid årsskiftet 2017/2018 bodde det 15 728 personer i Vim-

merby kommun, fördelat på 8 071 män och 7 657 kvinnor. 
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Kommunstyrelsen 2018-08-31 
Kommunstyrelsen uppgift är att leda och samordna kommunens verksamhet och ekonomi. 

Alla ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige bereds först i kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige 2018-08-31 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här sitter 49 folkvalda politi-

ker från åtta partier som väljs vart fjärde år. Här bestäms de politiska målen för den kom-

munala verksamheten. Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden med uppe-

håll under juli och augusti. 

 

Socialdemokraterna 19 

Moderaterna 10 

Centerpartiet 10 

Sverigedemokraterna 4 

Kristdemokraterna 2 

Vänsterpartiet 2 

Liberalerna 1 

Miljöpartiet 1 

MANDATFÖRDELNING 2015-2018 

Lis Astrid Andersson (S) 

Kjell Bülow (S) 

Eva Berglund (S) 

Daniel Nestor (S) 

Niklas Gustafsson (M) 

Marie C Nicholson (M) 

Jacob Käll (C) 

Bo Svensson (C) 

Ola Gustafsson (KD) 

ERSÄTTARE 

Tomas Peterson (M) 

Ordförande 

Helen Nilsson (S) 

Vice ordförande 

Magnus Gustafsson (M) 

Ledamot 

Claes Wetterström (M) 

Ledamot 

Kenneth Björklund (S) 

Ledamot 

Erik Paulsson (C) 

Ledamot 

Lennart Nygren (S) 

Ordförande 

Björn Svedborg (M) 
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Med styrning avses samtliga åtgärder som vidtas för att 

påverka agerandet i en önskvärd riktning. Styrningen 

utgår från Vimmerby kommuns vision samt vid varje 

tidpunkt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella 

mål för den kommunala verksamheten. Ett arbete med 

att uppdatera vision och styrmodell har påbörjats under 

2017.  
 
Syftet med kommunens styrning, ledning och uppfölj-

ning är att uppnå en god ekonomisk hushållning enligt 

kommunallagens krav. Med stöd av de kommunövergri-

pande målen och de ekonomiska ramarna som fast-

ställs i budgeten styrs Vimmerby kommun.  
 
 
Värdegrund  
 
Värdegrunden beskriver vilket förhållningssätt som alla 

medarbetare ska bära med sig och efterleva när vi före-

träder Vimmerby kommun och våra verksamheter. Syf-

tet med värdegrunden är att arbeta för engagerade 

medarbetare som trivs och känner stolthet över ett väl 

utfört arbete samt förtroendevalda med engagemang 

som känner stark delaktighet och stolthet över sitt ar-

bete i den demokratiska  processen. 
 
Målet med värdegrunden är att:  
 
 alla medarbetare och förtroendevalda gör ett bra 

arbete där de aktivt bidrar till sin egen, verksam-

hetens och kommunens utveckling, 
 

 att medarbetarskapet och politikerrollen präglas 

av lyhördhet, öppenhet, självinsikt och självtillit, 

en positiv människosyn och tilltro till människors 

vilja att delta och ta ansvar.  
 

De grundvärderingar som Vimmerby kommun står för 

har sin grund i det demokratiska systemet och formule-

ras i sitt genomförande i orden ansvar, mod och fan-

tasi.  

Ansvar  
 
Vi har hög delaktighet, tolerans och 

hänsynstagande.  
Vi har respekt för uppställda mål, 

givna ramar och fattade beslut utifrån 

ett helhetsperspektiv.  
Vi tar ansvar för den gemensamma 

arbetsmiljön.  

Mod  
 
Vi är öppna inför nya tankar och 

har en vidsynthet inför det obe-

kanta.  
Vi vågar ta ställning/komma till 

beslut och att handla efter läge. 
Vi kommunicerar rakt och ärligt 

med respekt för varandras upp-

gifter.  
Vi bidrar till öppet klimat och mot-

arbetar alla former av trakasse-

rier.  

Fantasi  
 
Vi har kreativitet, hopp och fram-

tidstro.  
Vi har förmåga att se möjligheter. 
Vi har förmåga till anpassning 

och förändring efter rådande om-

ständigheter.  

Styrning av verksamhet och ekonomi 
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Vimmerby kommuns organisation  
Vimmerby kommun är en av Sveriges 290 kommuner 
och är en politisk styrd organisation. De förtroende-
valda har huvudansvaret för den kommunala verksam-
heten. 
Under mandatperioden 2014-2018 styrs kommunen av 
en politisk koalition bestående av Socialdemokraterna 
(S) och Moderaterna (M). Största oppositionsparti är 
Centerpartiet (C) som innehar oppositionsrollen.  
 
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i 
kommunen och det är kommunens invånare som utser 
vilka förtroendevalda som ska sitta i kommunfullmäk-
tige. Det gör vi i det allmänna valet var fjärde år. Kom-
munfullmäktige utser sedan styrelser och nämnder. De 
ska sedan leda och samordna kommunens verksam-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kommunala bolag 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB är moderbolag i en koncern som består av tre dotterbolag och två dotter-

dotterbolag. Vimmerby kommun Förvaltnings AB ägs till 100 % av Vimmerby kommun. 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB 

Vimarhem AB Vimmerby Energi & Miljö AB Vimmerby Fibernät AB 

Vimmerby Energiförsäljning AB Vimmerby Energi Nät AB 

En dag på jobbet hos Vimmerby Energi & Miljö AB 
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Allmän översikt Vimmerby kommun 
Ekonomisk översikt 

Delårsbokslutet avser tiden januari-augusti 

2018.  
 
Delårsbokslutet avser tiden januari-augusti 2018. 

Efter åtta månader har eget kapital ökat med 39,7 

mnkr. Verksamhetens nettokostnader inklusive 

pensioner och avskrivningar har ökat med 21,6 mnkr 

i jämförelse med samma period föregående år. 
Fr o m 1 januari 2018 bokas aktuell semesterlöne-
skuld upp varje månad. Då många har tagit ut se-

mester under sommarmånaderna så är semester-
löneskulden låg 31/8 och därmed också lägre löne-

kostnader. Återstående månader av året kommer 

semesterlöneskulden återigen öka. Tidigare år boka-

des förändring upp endast 31/12. Om vi skulle ha 

redovisat semesterlöneskulden enligt tidigare prin-

cip, alltså inte reglerat den löpande under året, så 

skulle resultatet ha varit 22,3 mnkr lägre 180831.  
 
Vimmerby kommuns intäkter för skatter och statsbi-

drag har ökat med 22,1 mnkr jämfört med samma 

period föregående år. 

I prognosen för hela 2018 beräknas eget kapital öka 

med 21,5 mnkr. Summa nämnder visar i prognosen 

ett driftunderskott jämfört med budget på 12,7 mnkr. 

Den största avvikelsen mot budget prognostiserar 

barn- och utbildningsnämnden med ett underskott 

om 9,5 mnkr  
 
Summa skatter och statsbidrag beräknas enligt den 

senaste prognosen från SKL i augusti bli lika med 

budget.  

Finansiella intäkter och finansiella kostnader beräk-

nas till årets slut bli 11 mnkr respektive 3,3 mnkr 

bättre än budgeterat. Det vill säga, summa finans-

netto 14,3 mnkr, bättre än budget.  

2018 års investeringsbudget är fastställd till 56,2 

mnkr. Under årets 8 första månader uppgår investe-

ringsutgifterna till 12,8 mnkr och till årets slut beräk-

nas nettoinvesteringarna uppgå till 44,8 mnkr. 

Två strategiskt viktiga frågor, som också kommun-

styrelsen arbetar aktivt med, är att Vimmerby kom-

mun ska vara en attraktiv arbetsgivare och locka till 

sig den bästa kompetensen samt planera och ta 

fram förslag till finansiering av framtida investeringar.  

Under året har Vimmerby fiber sålts och flyttats från 

Vimmerby kommun till det kommunala bolaget Vim-

merby Fibernät AB. 

 

Vad gäller den framtida utvecklingen av skatteun-

derlaget och därmed den huvudsakliga finansiering-

en av kommunens verksamheter bedömer Sveriges 

kommuner och Landsting att vi nu ser toppen av 

högkonjunkturen. Det innebär att skatteunderlagstill-

växten, som har varit mycket god de senaste åren, 

framöver avtar. 

De historiskt låga räntorna har legat kvar på en 

mycket låg nivå och Riksbankens första höjning av 

reporäntan har vi ännu inte sett. 

Under årets första 8 månader har Vimmerby kom-

mun amorterat 30 mnkr på sin låneskuld. Under sep-

tember månad amorterades ytterligare 20 mnkr. 

Vimmerby kommuns skattesats är 22,36 %. Det är 

den högsta skattesatsen i Kalmar län och Småland. 
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Kommunstyrelseförvaltningen 

Kommunstyrelseförvaltningens uppgift handlar 

till stor del om att stötta processer för att övriga 

förvaltningar med kärnuppdrag ska bli fram-

gångsrika i sina uppdrag. 

Inom kommunstyrelseförvaltningen finns avdelningar 

för personalfrågor, ekonomi och administration samt 

samhällsbyggnadsavdelning och utvecklingsavdel-

ning. Ett uppdrag finns också på att förvaltningen ska 

samordna arbetet med att utveckla en ännu mer sam-

manhållen, effektiv och flexibel kommunkoncern. 

 

Viktiga händelser under årets första åtta månader 
 
Två viktiga chefsrekryteringar har slutförts med lyckat 

resultat. Fr o m februari finns kommunens nya utveckl-

ingschef på plats. HR-chefstjänsten blev vakant under 

våren och även där har kommunen anställt ny chef. 

Dessa funktioner är bl a viktiga nyckelfunktioner i det 

fortsatta arbetet med att stärka den lokala attraktions-

kraften ” Allas Vimmerby” som fortskrider. Internt i den 

kommunala organisationen är vi just nu inne i en im-

plementeringsfas. Vi erbjuder under året i princip alla 

anställda i kommunen att få ta del av en toppföreläs-

ning med ett budskap som går i linje med ovanstå-

ende utvecklingsarbete. När det gäller vårt interna 

fokus så ska det arbetet kopplas samman med ut-

valda strategiska utvecklingsområden som att stärka 

medarbetarskapet, arbeta kraftfullt för nolltolerans mot 

kränkande särbehandling, förbättra den fysiska ar-

betsmiljön genom att i investeringsbudgeten tydligt 

ange viktiga arbetsmiljöåtgärder samt öka kopplingen 

mellan lön och prestation. Det interna arbetet och det 

arbete som sker externt med företag och föreningar 

ska kopplas samman med de angiva insatsfaktorerna 

som anges i ”SLUS:en”. 

Utmed 5-kilometersspåret i Vimmerby 
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Kommunstyrelseförvaltningen, fortsättning  
från föregående sida 

Arbetet med att skapa en högre resultatkultur fortskri-

der. Internt i kommun växlar vi bl a upp arbetet kring 

digitalisering i syfte att effektivisera vårt processer och 

vårt arbete. Strax innan sommaren var det premiär för 

Vimmerby kommuns nya hemsida. Ett samverkansar-

bete som pågått under lång tid och som nu slutförts 

med ett gott resultat. Sedan har naturligtvis även Vim-

merby kommun påverkats av att den nya lagen, GDPR 

trätt i kraft, vilket inneburit och innebär arbetsinsatser. 

På kommunstyrelseförvaltningen har vi förändrat gräns-

snittet mellan utvecklingsavdelningen och den administ-

rativa avdelningen. Syftet har varit att använda resur-

serna på ett ännu effektivare sätt utifrån de uppdrag 

förvaltningen har. Arbetet har också präglats av många 

nyrekryteringar. Kompetensförsörjningsproblematiken 

gör sig allt mer märkbar. 

En ny politisk organisation ska träda i kraft efter årsskif-

tet. Under våren har tjänstemannaorganisationen börjat 

lägga plan för nödvändiga förändringar som går i linje 

med beslutet. 

Vi har under våren haft ett par utvecklingsråd där kom-

munens högsta politiska ledning och tjänstemannaled-

ning ingår. Känslan är att utvecklingsrådet kommer ha 

en viktig funktion framöver i syfte att få grepp om och 

tillsammans kunna staka ut riktningen i gemensamma 

frågor som arbetsmarknad, folkhälsa och integration 

m.fl. 

Vi kan med glädje konstatera att det externa bostads-

projektet Stören kommit igång och där lägenheterna 

beräknas var inflyttningsklara i början av 2019. Årets 

första månader har för övrigt inneburit många samtal 

med olika aktörer på marknaden eftersom olika typer av 

detaljplaner varefter kommer att möjliggöra byggnation 

av fler välbehövliga bostäder.  

I juni invigdes ett statligt servicekontor i en lokal i stads-

huset. Naturligtvis innebär det en glädje över att åter ha 

statlig närvaro i vår kommun. Arbete har inneburit att 

den ursprungliga planen med att bygga upp vårt eget 

kontaktcenter har förskjutits och återupptas under hös-

ten 2018. 

Ägardirektiven till bolagen har uppdateras. Bl a har det 

praktiska ansvaret för fiberfrågor nu bolagiserats. 

Vimmerby kommun har stått värd för det tredje och 

sista året av midnattssolsrallyt.  Det blev även det här 

året med ett mycket lyckat resultat. 

 

 

Investeringar 
 
Av den beviljade totala investeringsramen för 2018 på 

nära 56,2 mnkr kommer enligt prognos 44,8 mnkr att 

realiseras till årets slut, vilket motsvarar en genomfö-

randegrad på 80 %. Utfallet för årets första åtta måna-

der är 12,8 mnkr. Avvikelsen mot budget beror främst 

på försenade upphandlingar.  
 
 
Sammanfattande kommentarer kring det ekono-

miska utfallet januari – augusti, jämförelse med fö-

regående år 
(Centrala förvaltningen) 
 
Utfall 180831 för Central förvaltning är -34 711 tkr och 

utfall 170831 var -29 858 tkr. Skillnaden beror på att det 

har tillkommit sju nya verksamheter från Näringslivsen-

heten till central enhet. 
 
 
Sammanfattande prognos för helåret 
(Centrala förvaltningen) 
 
Prognosen för 181231 visar ett utfall på -58 519 tkr och 

utfall för 171231 blev -69 568 tkr och det är en prognos 

på 11 049 tkr lägre kostnader för 2018. Trots att sju 

verksamhet har flyttats över från Näringslivsenheten till 

Central enhet under 2018 så beräknas resultatet för 

2018 blir bättre än 2017. Detta beror på att i bokslutet 

2017 har kommunen gjort en nedskrivning för fibernätet 

på 23 108 tkr, därtill tillkommer övriga kapitaltjänster på 

3.281 tkr. 
För budgetår 2018 kommer kapitaltjänsten för fibernätet 

att bli 637 tkr eftersom fibernätet har from 1 mars över-

tagits av Vimmerby Fibernät AB.  
 
 
Förväntad utveckling 
 
Den viktigaste händelsen hösten 2018 är valet med 

tillhörande ny politisk organisation. Därefter känns det 

politiska visionsarbetet som mycket viktigt. Organisat-

ionen har tappat kraft och riktning eftersom det arbetet 

har dragit ut på tiden och det är nu viktigt att det får 

förnyad kraft. 

Kommunstyrelsen har i slutet av 2017 och i början av 

2018 beställt en genomlysning av barn- och utbild-

ningsnämndens område. En handlingsplan har tagits 

fram och en fortsatt dialog kommer att fortgå kring åt-

gärder inom nämndområdet. Den nuvarande barn- och 

utbildningschefen har aviserat om pension och kommer 

att avsluta sin tjänst under 2019. Kommunstyrelsen 

kommer omgående efter sommaren 2018 att påbörja 

den rekryteringen. 
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Valnämnden 
I varje kommun ska det finnas en valnämnd med ansvar för att planera och genomföra allmänna val 

till riksdag, landsting och kommun samt till Europaparlamentet. Valnämnden ansvarar också för att 

planera och genomföra folkomröstningar och eventuella extra val till fullmäktige. 

Valnämnden ansvarar också för att planera och genomföra folkomröstningar och eventuella extra val till fullmäktige. 

För att kunna genomföra sitt uppdrag behöver valnämnden en valadministration bestående av ett valkansli med val-

samordnare och administratörer samt knappt 100 röstmottagare fördelade på de tretton valdistrikten. 

Viktiga händelser under årets första åtta månader 
 
Förberedelser inför allmänna valet den 9 september. 
 
 
Sammanfattande kommentarer kring det ekono-

miska utfallet januari – augusti, jämförelse med fö-

regående år 
 
Det går inte att jämföra med föregående år då valnämn-

dens budget endast var 73 tkr. I år är valnämndens bud-

get 683 tkr. 

Sammanfattande prognos för helåret 
 
Samtliga kostnaderna för valet är ännu inte bokförda. 

Prognosen är i enlighet med budget. 
 
 
Förväntad utveckling 
 
Den 26 maj 2019 genomförs EU-val med samma bud-

getram som för årets allmänna val. 
 

Inom kommunstyrelsens område, som egentligen spän-

ner över hela kommunen med tanke på den uppsikts-

plikt som kommunstyrelsen har, blir det av största vikt 

att säkra så att verksamheten inryms inom budgetram. 

Samt arbeta vidare med utvecklingsarbetet som tidigare 

beskrivits kring att stärka den lokala attraktionskraften. 

Att föra en fortsatt dialog med olika marknadsaktörer så 

de finner det intressant att investera i nya bostäder i 

Vimmerby är en annan prioriterad fråga eftersom det 

kommunala investeringsutrymmet är begränsat. 

 
 
Målen 2018 
 
Se redovisning av målen på sidan 37. 
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Våra medarbetare 

Kompetensförsörjningsfrågan är ständigt i fokus och vi 

har som alla kommuner i Sverige svårt att rekrytera 

kompetent personal till olika befattningar. 
 
Vimmerby kommun har under ett antal år haft stigande 

sjuktal. Vid en analys av sjukfrånvaron ser vi att den 

psykiska ohälsan ökar. Vi deltar i ett ESF projekt 

”4ESS” tillsammans med Ljungby kommun, Torsås 

kommun, Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket och 

Hälsocentralen i Vimmerby. Syftet med projektet är att 

hitta samarbetsformer och strukturer för att arbeta till-

sammans med tidig rehabilitering. Projektet pågår fram 

till 31 januari 2020. 
 
Vi ser att kommunens personalarbete spretar och där-

för behöver vi tillsammans arbeta fram en gemensam 

strategi för oss som arbetsgivare med utgång från en 

personalidé. Det pågår mycket bra arbete i förvaltning-

arna som vi ska ta vara på och utveckla framåt så vi når 

en gemensam personalpolitik i Vimmerby kommun. Alla 

som arbetar i Vimmerby kommun måste ses som am-

bassadörer och vår viktigaste resurs. 
 
 
HR-avdelningen  
 
HR-avdelningen fortsätter att utbilda chefer fyra gånger 

per år i arbetsrätt, löneöversyn, rekrytering och rehabili-

tering. Under året har vi utbildat nya chefer i deras ar-

betsmiljöansvar. Vårt omfattande ledarutvecklingspro-

gram som samtliga chefer deltar i fortsätter och det är 

en viktig del i kommunens arbete. 
Likaså fortsätter Ledarutveckling över gränserna där 

kommunen återigen skickat tre medarbetare på utbild-

ning. 

 
HR:s resurser är knapphändiga för en kommun i vår 

storlek. Vi arbetar idag mer reaktivt än proaktivt, dvs. 

mera personaladministrativt än med värdeskapande 

HR. Det vi ser är att vi måste förflytta arbetet 

(transformera) till ett mer värdeskapande arbetssätt 

som är tydligt kopplat till den vision, mål och strategier 

Vimmerby kommun är största arbetsgivaren i kommunen med 1.336 tillsvidareanställda medarbe-

tare. Kompetensförsörjning och arbetsmiljöfrågorna är de frågor som fortsätter vara i fokus. Vårt 

mål är att vara en attraktiv arbetsgivare. 
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kommunen har. Vi måste arbeta mer proaktivt med 

våra mänskliga resurser – medarbetarna. För att möj-

liggöra ett värdeskapande HR arbete behövs mer 

personalresurser på HR. 
 
 
Kompetensförsörjning 
 
Vimmerby kommun har haft ett ökat antal tillsvidare-

anställda under de senaste åren, även andelen hel-

tidsanställda har ökat. Under 2018 har andelen vika-

riat och allmän visstidsanställningar minskat. 
Tillsammans med övriga kommuner i Sverige har 

Vimmerby kommun svårt att rekrytera inom vissa 

yrkesområden. Vi behöver fler behöriga lärare, förs-

kollärare, sjuksköterskor, socialsekreterare och che-

fer, samt andra tjänster som kräver en viss expert-

kompetens som exempelvis inom det tekniska områ-

det. 
 
För att vi ska lyckas försörja verksamheten med kom-

petens framöver behöver vi påbörja arbetet med att 

ta fram en komptensförsörjningsstrategi utifrån 

”ARUBA modellen”, dvs. en strategi för hur vi Attra-

herar, Rekryterar, Utvecklar, Behåller och Avvecklar 

medarbetare. Vi måste kunna attrahera medarbetare 

med rätt kompetens. Då kan vi rekrytera medarbe-

tare som matchar nuvarande och framtida kompe-

tenskrav. Dessutom måste vi utveckla befintliga med-

arbetare och ledare så att de klarar dagens arbets-

uppgifter och morgondagens utmaningar. Sedan 

måste vi satsa på att behålla talanger och nyckelper-

soner inom verksamheten. I de fall som medarbetare 

inte längre kan eller vill bidra så måste de avsluta sin 

anställning och få ett värdigt slut.  
 
Vi behöver kartlägga kompetens, titta på kompetens-

behovet framåt och sedan genomföra en gapanalys 

för att se var och vilka åtgärder vi behöver göra. Vi 

kommer att se över och kvalitetssäkra vår rekryte-

ringsprocess och arbeta för att införa metoden kom-

petensbaserad rekrytering. Heltid som norm är en del 

av kompetensförsörjningen och där vi behöver ta ett 

nytt grepp. 
 
 
Arbetsmiljö 
 
Generellt behöver vi arbeta mera proaktivt för att nå 

en bra arbetsmiljö på alla våra arbetsställen. Vi ser 

att vi behöver förstärka det operativa stödet till våra 

ledare och samtidigt kvalitetssäkra vårt systematiska 

arbetsmiljöarbete och rehabiliteringsarbete. Under 

hösten 2018 kommer vi utöka systemstödet Adato 

med två moduler ”Lisa och Sara” för att säkra till-

budsrapporteringen, arbetsskaderapporteringen och 

systematiken i arbetsmiljöarbetet. 
 
Den totala sjukfrånvaron var vid halvårsskiftet 2018 

7,3%. 
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Utvecklingsavdelningen 

Viktiga händelser under årets första åtta månader 
 
Den nya utvecklingschefen påbörjade sin anställning i 

februari 2018. 
 
Näringslivsenheten har under åtta första månader av 

året haft stort fokus på projektet SLUS/Allas Vimmerby 

samt arbetat fram planer för att implementera strategi-

erna både internt inom Kommunen samt inom våra 10 

tätorter. Uppdatering för LOTS verksamhet pågår lö-

pande för befintliga företagslotsar samtidigt ser avdel-

ningen över möjligheterna att ännu mer förbättra med-

borgardialogen samt dialogen med näringslivet i hela 

Vimmerby kommun genom att senare i höst starta upp 

”En väg in”.  
 
Vi genomförde Midnattssolsrallyt i samarbete med KAK 

för tredje gången.  
 
Marknadsföringen av Krönsmon har inletts med 2 st 50 

kvm stora skyltar placerade längs med riksvägen 23/34 

– samt klickbar länk (med samma utseende som skyl-

tarna) på kommunens hemsida.  
Samtliga tomter, utom en, på Ceos är sålda.  

 
Möten med Företagarna, Vimmerby Handel, Fastighets-

klubben, Rotary, Borgerskapet samt ett femtontal före-

tagsbesök har genomförts under våren/försommaren 

allt i syfte att förbättra dialogen mellan Vimmerby kom-

mun och näringslivet. 
 
Fritid och anläggning har under året varit engagerad i 

frågor kring avtal och förenings- och fritidsfrågor. Vår 

fritidssamordnare arbetar för att stärka arbetet med 

fritids- och anläggningsfrågor. Arbetet med att imple-

mentera Ernst & Young utredningen har påbörjats och 

detta genom att en projektmedarbetare har anställts. 

Projektet ska vara slutfört under våren 2019 så att den 

kan implementeras under kvartal 2, 2019. Arbetet med 

Mötesplatserna går vidare. Ett tiotal föreningar har be-

sökts under våren. 

Fabrikens kaféverksamhet utvecklas som ett led i att bli 

en mer attraktiv mötesplats för äldre ungdomar. Vim-

merby kommun har genomfört besök avseende Mu-

kono-projektet i Uganda. Nationaldagsfirandet genom-

fördes traditionsenligt under ledning av Fabriken. 
 
Kulturskolans verksamheter har haft flera framträdan-

den under året. Under våren genomfördes en Kulturfes-

tival under tre dagar i Källängsparken. 
 
Projekt SLUS/Allas Vimmerby har och kommer vidare 

under året, att implementeras för medarbetare inom 

Vimmerby kommun. Vi har också haft ett antal möten i 

våra tätorter för att därigenom igångsätta tätorternas 

eget arbete för att stärka den lokala attraktionskraften – 

det arbetet fortsätter under hösten 
 
 
Sammanfattande kommentarer kring det ekono-

miska utfallet januari – augusti, jämförelse med fö-

regående år 
 
Utvecklingsavdelnings nettokostnader under den här 

perioden uppgår till 19,1 mnkr jämfört med 22,2 mnkr 

som var förra året. Skillnaden beror på att driftbudgeten 

som tillhörde bibliotek, museet och programverksamhet 

flyttades från och med februari till administrativa avdel-

ning.  Helårs budget för utvecklingsavdelning är på 29,3 

mnkr. 
 
 
Sammanfattande prognos för helåret 
 
Prognosen efter augusti månad visar att Utvecklingsav-

delning klarar budgeten inom befintlig ram. Underskot-

tet från Ceos anläggning och Fabrikens Café verksam-

het kompenseras av näringslivsenhetens överskott.   
 
 
 

I utvecklingsavdelning ingår verksamheterna Kulturskolan, Fabriken, folkhälsa, barnkon-

vention, fritid och anläggningsverksamhet, näringslivsenhet, SLUS/Allas Vimmerby samt 

och en liten del turism. 

Foto: Daniel Nestor 

http://www.vimmerby.se/naringslivocharbete/ledigalokalerfastigheterochmark.4.584708bd15fa4b9c5e52b79d.html
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Förväntad utveckling 
 
Näringslivsenheten fortsätter arbetet med projektet 

SLUS/Allas Vimmerby samt att förbättra dialogen med 

näringslivet.  
 
Avtal kring Ceosvallen och namnfrågan har arbetats 

fram under försommaren och kommer att presenteras 

för berörda parter.  
 
Fortsatt arbete sker under hösten avseende Barnkon-

ventionen, både vad gäller utbildningar samt regional 

konferens med Barnombudsmannen 
 

Målen 2018 
 
Kommunen ska arbeta för en hållbar utveckling för 

framtiden och genom en insiktsundersökning som 

främst vänder sig till företag så är Utvecklingsavdel-

ningens mål att resultatet av undersökningen ska vara 

över medelvärdet. Undersökningen pågår och resultatet 

beräknas bli klart i början av 2019. 
 
Se redovisning av målen på sidan 37. 
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Samhällsbyggnadsavdelningen 

Viktiga händelser under årets första åtta månader 
 
En detaljerad genomgång av verksamheten på gatu-

kontorets driftenhet har genomförts. Utifrån de ställda 

kraven och för att klara uppdraget att sköta drift och 

underhåll av kommunens gator, parker och fritidsan-

läggningar, har anpassning av verksamheten och re-

surserna genomförts. Anpassning och förnyelse av ma-

skinparken är påbörjad. Driftchefen har avslutat sin 

anställning i Vimmerby kommun och rekrytering av ny 

driftchef pågår.  
 

 

Den nya lokalvårdsorganisationen, med områdeschefer 

och administratör, implementerades under våren. Kost 

och lokalvården har nu en gemensam chef, men är 

fortfarande två skilda ekonomiska enheter. Antalet port-

ioner som kostenheten serverar/distribuerar har under 

första halvåret ökat med ca 5 %. Störst ökning har skett 

på serverad frukost och mellanmål. Leverans av kyld 

portionsmat avsedd för hemmaboende i Hultsfreds 

kommun fortgår. 
 
Den nya fastighetschefen har anpassat sig väl till sin 

nya uppgift. Ny ramavtalsupphandling av konsulter är 

klar och upphandling av hantverkare och entreprenörer 

är i sin slutfas. Investeringarna fortlöper, vissa projekt 

blir försenade på grund av tröghet i upphandlingspro-

cessen. En av fastighetsförvaltarna har slutat sin tjänst 

på fastighetskontoret. Behovet av återbesättning av 

tjänsten utvärderas av fastighetskontoret.  
 
Räddningstjänsten fortsätter åtgärder och ombyggnat-

ion i linje med satsningen på friska brandmän. Svårig-

heter att rekrytera deltidsbrandmän gör det svårt att 

klara bemanningen, vilket Länsstyrelsen informerats 

om under året. Läget har under sommaren varit akut 

och räddningstjänsten har under juli-augusti gått upp i 

stabsläge med ökad beredskap.  
 

Samhällsbyggnadsavdelningen ingår i kommunstyrelseförvaltningen och är stöd- och servicefunkt-

ion till kommunens kärnverksamheter. Avdelningen består av fastighetskontoret, gatukontoret, 

räddningstjänsten samt enheterna för kost och lokalvård. 

Foto: Daniel Nestor 
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Sammanfattande kommentarer kring det ekono-

miska utfallet januari – augusti, jämförelse med fö-

regående år 
 
Samhällsbyggnadsavdelningens utfall januari-augusti 

är ett underskott på 75 tkr mot budgeten.  
 
Mark- och exploateringsverksamhetens resultat är ett 

underskott mot budget på -1,6 mnkr. Under verksam-

heten upptas såväl realisationsvinster som realisations-

förluster vid försäljning av kommunens fastigheter. Re-

sultatet varierar därmed kraftigt från år till år.  
 
Den stora mängden snö under vårvintern innebar höga 

kostnader för gatukontorets vinterväghållning. Resulta-

tet för gatukontoret, tillsammans med underordnade 

verksamheter, är trots detta enligt budget. En fördröj-

ning i utbytet av maskinparken och lägre skolskjutskost-

nader bidrar positivt till resultatet. Avsaknad av uttag 

från skogen och grustaget bidrar negativt till resultatet.  
 
Efter vintern följde en mycket torr sommar som fick stor 

ekonomisk påverkan för räddningstjänsten, både vad 

gäller personalkostnader som materiella kostnader. 

Under sommarmånaderna fördubblades antalet larm 

jämfört med föregående år, samtidigt som insatserna 

varit mer tidskrävande. Sett till årets första åtta måna-

der har antalet larm ökat med drygt 50 % jämfört med 

föregående år. Vidare har räddningstjänstens utbild-

ningskostnader varit fortsatt höga på grund av nyrekry-

tering av deltidsbrandmän. 
 
Kostenhetens livsmedelskostnader har fortsatt att öka, 

både på grund av ökade inköpspriser såväl som på 

ökat antal serverade portioner. Även lokalvårdsenhet-

ens uppdrag har utökats med nya ytor. 

 
Fastighetskontoret har, i likhet med föregående år, trots 

vakanta tjänster lyckats hålla uppe takten vad gäller 

reparationer, underhåll och investeringar. Vidare inne-

bar vårvinterns rikliga snömängder ökade kostnader för 

fastighetskontoret i form av snöröjning, sandning samt 

takskottning. Kostnaderna för bostadsanpassningar har 

tidigare ökat kraftigt från år till år, men sedan år 2017 

har kostnaderna planats ut och verksamheten förväntas 

hålla budget. Kostnaderna för årets åtta första månader 

är dock något högre än föregående år.  
 
 
Sammanfattande prognos för helåret 
 
Samhällsbyggnadsavdelningens prognos är ett under-

skott mot budget på drygt 5,6 mnkr.  
 
Prognosen för mark- och exploateringsverksamheten är 

ett underskott mot budget på 2,5 mnkr. I prognosen har 

beslutade försäljningar som förväntas genomföras un-

der resterande del av året inkluderats.  
 
Räddningstjänstens prognos är ett underskott på 2,8 

mnkr mot budget på grund av extraordinära kostnader i 

samband med sommarens torka samt höga utbildnings-

kostnader.  
 
Kostenhetens resultat prognostiseras till ett mindre un-

derskott mot budget, där livsmedelskostnaderna utgör 

främsta avvikelsen från budget. Även lokalvårdsenhet-

ens resultat enligt prognos visar ett mindre underskott 

mot budget, vilket beror på personalkostnader av en-

gångskaraktär. 
 
Fastighetskontoret förväntas hålla budget och bostads-

anpassningar prognostiseras resultera i ett mindre 

överskott mot budget.  
 
Gatukontorets prognos följer budget. En påtaglig risk 

finns dock för ett underskott mot budget motsvarande 1 

mnkr för skogsdriften, på grund av att upphandlingen 

av skogsförvaltare har överklagats och att planerade 

uttag därmed riskerar att bli fördröjda.  
 
 
Förväntad utveckling 
 
En ekonomi i balans kommer även fortsatt vara i fokus 

för Samhällsbyggnadsavdelningen. Gatukontoret står 

inför rekrytering av ny driftchef. Kostenheten jobbar 

under hösten med framtagandet av en kostpolicy och 

styrdokument för pedagogiska måltider, vilka sedan ska 

gå ut på remiss och slutligen till kommunfullmäktige för 

antagande. Räddningstjänsten ska under hösten pre-

sentera vilka samarbetsmöjligheter som eventuellt kan 

finnas med Jönköpings- och/eller Östergötlands län.  
 
 
Målen 2018 
 
Se redovisning av målen på sidan 37. 
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Barn– och utbildningsnämnden 

Viktiga händelser under årets första åtta månader 
 
Förskolan har fortsatt att vara i fokus. Volymökningarna 

har mattats av, men behovet av fler förskolelokaler 

kvarstår om Vimmerby ska kunna minska barngrupper-

nas storlek till den nivå som Skolverket anger. Perso-

naltätheten har ökat, och antalet barn per heltidsan-

ställd har minskat. De höga sjuktalen 2017 har under 

årets början succesivt minskat (från 11,3% i jan till 

7,7% i juni) under 2018. Kommunal och Lärarförbundet 

är inte eniga med arbetsgivaren om förbättringarna och 

har skickat in en framställan till arbetsmiljöverket. Anta-

let legitimerade förskollärare har sjunkit, och är nu lägre 

än 50 %. 
 
För grundskolans del har staten under våren 2018 fattat 

några tvingande beslut; obligatorisk PRAO och lovskola 

för åk 8 och 9 samt obligatorisk förskoleklass från au-

gusti 2018. Grundskolans timplan har stadieindelats 

och utökats. Bristen på legitimerade lärare och ända-

målsenliga skol- och fritidshemslokaler kvarstår. Sjukta-

len ökar inom grundskolan, från 3,3% 2017 till 4,0 % 

2018 (tom juli). 
 
Gymnasiet har inom sin budgetram utökat sitt program-

utbud genom att marknadsföra Vård- och omsorgspro-

grammet inför hösten 2018.   
 
Vuxenutbildningen på gymnasial nivå har fortsatt att 

söka statliga medel för att genomföra yrkesvux-

utbildningar. Antalet studerande inom sfi är fortsatt högt 

och fler studerande har större svårigheter än tidigare. 

Antalet studerande inom grundvux har ökat i takt med 

att de nyanlända är klara med sin sfi-utbildning.  

Campus Vimmerby skrev i juni på ett löpande avtal 

med Linköpings universitet om att från och med hösten 

2019 kunna ta emot 20 studerande på förskollärarut-

bildningen. Utbildningen ska drivas på plats i Vim-

merby. Campus Vimmerby fick i början av året en YH-
utbildning (CNC-tekniker) beviljad. 
 
Under våren 2018 genomförde Skolinspektionen en 

regelbunden tillsyn inom nämndens alla verksamheter 

exkl CAMPUS. Tillsynen ledde till ett antal krav på åt-

gärder som ska planeras och genomföras. På AL 7-9 l 

har Skolinspektionen lagt ett vitesföreläggande, vilket 

Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för alla utbildningsfrågor från förskola till högskola. Inom 

nämndens ansvarsområde bedrivs även svenska för invandrare och samhällsorientering.  

Foto: Daniel Nestor 



VIMMERBY KOMMUN, DELÅRSBOKSLUT 180831 

  18 

innebär att om inte åtgärder vidtagits och gett önskad 

effekt kommer kommunen vara tvungen att betala vite. 

Antalet anmälningar till Skolinspektionen som leder till 

kritik ökar i Sverige. Vimmerby har under årets 6 första 

månader inte haft någon anmälan som resulterat i kritik 

gentemot kommunen, vilket troligtvis kan förklaras av 

det goda likabehandlingsarbete som bedrivs. 
 
Samtliga förskolechefs- och rektorstjänster är besatta. 

Verksamhetschefen för förskola gick i pension i juni, 

och både CAMPUS-chefen och förvaltningschefen har 

aviserat att de planerar att gå i pension och rekrytering 

pågår. Som ett direkt resultat av den genomlysning 

som genomfördes under vinterhalvåret har verksam-

hetssamordnartjänsten på central förvaltning omvand-

lats till en ekonomtjänst. 
 
 
Sammanfattande kommentarer kring det ekono-

miska utfallet januari – augusti, jämförelse med fö-

regående år 
 
Nämndens ekonomiska nettoutfall för perioden januari-
augusti 2018 är 222,6 mnkr och motsvarande siffra för 

2017 var 212,8 mnkr. I första hand beror nettokost-

nadsökningen på volymökningar inom grundskola, fri-

tidshem och grundvux. Vi har ökade sjuktal inom grund-

skolan. Löneökningar för alla våra verksamheter ingår, 

exkl. lärarfacken vars löneavtal ej är klart.  
 
 
Sammanfattande prognos för helåret 
 
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter beräk-

nas överskrida budgeten med 9,5 miljoner kronor (2,8 

% av nettobudgeten). Nettobudgeten för 2018 är 333,4 

mnkr.  
 
Förskolan har en nettobudget på 83,2 mnkr och be-

döms klara den. Antalet förskolebarn har inte ökat i 

samma utsträckning som 2017. Personliga assistenter 

kostar mer än budget pga fler barn med behov av sär-

skilt stöd.  
 
Grundskolan tillsammans med förskoleklassverksam-

heten har en nettobudget på 143,2 mnkr och bedöms 

redovisa ett nettounderskott på 5,4 mnkr vid årets slut. 

För att täcka växande IT-kostnader har resurser äm-

nade för undervisning använts. Det är generellt fler ele-

ver i verksamheterna, och fler nyanlända har blivit folk-

bokförda i kommunen. Det statsbidrag som täcker asyl-

elevernas undervisning försvinner när de får uppehålls-

tillstånd. Antalet elever med behov av extra stöd fortsät-

ter att växa och stora delar av underskottet beror på 

ökade kostnader för elevassistenter. 
Särskolans nettobudget på 6,6 mnkr bedöms att hållas. 
  
Vuxenutbildningen klarar inte budgeten pga att antalet 

elever med rätt till grundvux ökar, och undervisningen 

ska bedrivas utan statsbidrag. Underskott beräknas till 

1,7 mnkr. 

Gymnasieskolan beräknas redovisa ett sammanlagt 

underskott på 3,0 mnkr. Interkommunala ersättningar 

för fler elever i andra kommuner samt färre elever uti-

från på Vimmerby gymnasium ger ett beräknat minus 

på IKE med 6,4 mnkr för 2018. Färre nyanlända än 

tidigare år gör att bidraget från Migrationsverket mins-

kar. 
 
Övriga verksamheter, som Campus Vimmerby, gymna-

siesärskola, fritidshem och gemensam administration 

klarar budgeten och redovisar tillsammans plus 0,5 

mnkr. 

 
Förväntad utveckling 
 
Antal barn som föds i Vimmerby har ökat de senaste 

åren, vilket medfört fler barn i både förskola och grund-

skola, vilket i sin tur ställer krav på mer lokaler och mer 

utbildad personal. Rekryteringsläget bedöms fortfa-

rande som mycket bekymmersamt. Förvaltningen ser 

med stor oro på de effekter som elevökningen i grund-

skolan innebär och ser att förskolans bekymmer med 

ökade sjuktal är på väg in i grundskolan samt att rekto-

rerna inte klarar av att ekonomiskt få ihop de lärarresur-

ser som behövs för att kunna driva en likvärdig utbild-

ning på alla enheter. Det finns en uppenbar risk att 

kommunen tvingas återbetala de ”likvärdighetspengar” 

som rekvireras om det visar sig att ”tilldelningen” per 

grundskoleelev minskar över tid. Skolans digitalisering 

är beslutad, men inte finansierad. Digitaliseringen om-

fattar alla – från förskola till vuxenutbildning. Det är för-

valtningens uppfattning att Barn- och utbildningsnämn-

den inte har ekonomiska möjligheter att leva upp till 

statens krav. 
Vuxenutbildningen har stora behov av att rekrytera fler 

pedagoger för att klara det ökade trycket på grundvux 

samt Skolinspektionens krav på mer särvux-utbildning. 
 
 
Målen 2018 
 
Se redovisning av målen på sidan 38. 
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Socialnämnden 

Viktiga händelser under årets första åtta månader 
 

Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från slu-

tenvården gäller från 1 januari 2018 och innebär att 

kommunerna, tillsammans med primärvården, snabb-

bare tar emot personer som skrivs ut från sjukhus. Det 

har krävts ett starkt fokus på förändrat arbetssätt, sam-

verkan och nya rutiner och socialförvaltningen har se-

dan årsskiftet inte haft några betalningsdygn för perso-

ner som är kvar på sjukhus. 
 
Under året har antalet ensamkommande barn och ung-

domar minskat ytterligare och verksamheten har för-

ändrats. HVB Södra Villan i Södra Vi har avvecklats 

och Blå Villan i Vimmerby finns kvar som HVB och 

stödboende. 
 
Kompetensförsörjning är en ständigt viktig fråga både 

vad gäller rekrytering och fortbildning för medarbetare. 

Utvecklingsarbetet inom området Våld i nära relationer 

har fortsatt framgångsrikt med förbättrade arbetssätt 

och utbildningar som också vänder sig till personal ut-

anför socialnämnden. Utvecklingsarbete på området 

psykisk hälsa har startat upp på ett liknande sätt och 

har inriktning på bland annat självmordsförebyggande 

arbete och att utbilda första hjälpen vid psykisk ohälsa. 
 
Förberedelsearbete för att kunna införa heltidsarbete 

som norm har pågått under hela året. 

Sammanfattande kommentarer kring det ekono-

miska utfallet januari – augusti, jämförelse med fö-

regående år 
 
Delårsbokslutet visar ett överskott mot budget på 5 812 

tkr och det är 2 894 tkr bättre än föregående år. 
 
Inom individ- och familjeomsorgen återfinns ett över-

skott på 14 780 tkr och som beror på intäkter från Mi-

grationsverket för mottagande av flyktingar samt ansök-

ningar som Migrationsverket nu beviljat för enskilda 

brukares vårdbehov 2017. Placeringar av missbrukare, 

barn och ungdomar samt behovet av konsulter från 

bemanningsföretag ger underskott. 
 
Äldreomsorgen redovisar ett överskott med 417 tkr. Det 

pågår ständigt ett arbete för att anpassa verksamheten 

till budgetramarna. Kostnaderna för äldreomsorg har 

minskat successivt och ligger nu på en mycket bra nivå.  
 
Inom verksamhetsområde funktionshinder finns ett un-

derskott med 5 900 tkr. Orsakerna till det är en sedan 

flera år ökad efterfrågan på LSS-insatser och fler bru-

kare utan motsvarande anpassning av budgeten. 

Ökade krav från IVO på nattbemanningen ger högre 

kostnad som inte finns i budget. Försäkringskassan 

omprövar i högre utsträckning beslut om personlig assi-

stans och dessa personer behöver då insatser från 

kommunen. Det har också tillkommit nya externa place-

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, hälso- och sjukvård, omsorg för  
personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg.  
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ringar då det saknas lediga platser inom gruppbostä-

derna. 
 
Hälso- och sjukvården har ett underskott på 1 259 tkr. 

Hemsjukvården i form av personalkostnader för sjuk-

sköterskor står för ett större underskott medan tekniska 

hjälpmedel har ett mindre underskott. 
 
 
Sammanfattande prognos för helåret 
 
Socialnämnden redovisar totalt ett bedömt underskott 

för 2018 med 3 100 tkr vilket motsvarar 0,86 % av den 

totala budgeten. 
Intäkter från Migrationsverket påverkar starkt att under-

skottet inte bedöms bli större. Det finns en stor obalans 

där flera verksamheter visar ett underskott i prognosen. 

De största underskotten finns för placeringar av barn 

och missbrukare, externplacering LSS, personlig assi-

stans LSS, nattbemanning LSS, personalkostnader för 

hälso- och sjukvård samt bemanningsföretag för en-

hetschef IFO samt biståndshandläggare. 
 
 
Förväntad utveckling 
 
De absolut största utmaningarna kan sammanfattas i 

två punkter: 
 Möta ökande behov med begränsade resurser 
 Kompetensförsörjningen 
Äldreomsorgen och den kommunala hälso- och sjuk-

vården kommer att öka i och med den demografiska 

förändringen med fler äldre, fler äldre-äldre och fler 

multisjuka. Vi står också inför ett paradigmskifte med 

en omstrukturering från slutenvård till en mer nära vård, 

”sjukhussängen flyttar ut till det egna hemmet”. Det 

kommer ställa stora krav på landstingets primärvård 

och kommunerna. I och med den nya lagen om sam-

verkan vid utskrivning från slutenvården ser vi redan nu 

en förskjutning från sjukhusvård till vård och omsorg i 

det egna hemmet. Den nya lagen gäller från 1 januari 

2018 och innebär att kommunerna, tillsammans med 

primärvården, snabbare tar emot personer som skrivs 

ut från sjukhus. Statsbidragen för bemanning inom 

äldreomsorgen upphör till 2019 och kommunerna för-

väntas själva finansiera det framöver. 
 
Insatser enligt LSS kommer att fortsätta att öka. En ny 

gruppbostad planeras till 2020 men det kommer även 

behövas andra insatser, exempelvis daglig verksamhet. 

Verksamheten behöver både utökas och utvecklas uti-

från nya behov. Kostnadsutvecklingen för personlig 

assistans är oroväckande och hur ansvarsfördelningen 

kommer att bli mellan stat och kommun. 
 
Den psykiska ohälsan ökar inom alla åldrar. Mest be-

kymmersamt är det för barn och ungdomar samt nyan-

lända. Där kommer ytterligare insatser att behöva gö-

ras. Inom socialförvaltningen har ett utvecklingsarbete 

startat upp som sträcker sig över flera år och som utgår 

från den nationella och regionala handlingsplanen med 

bland annat självmordsförebyggande arbete. 
 
Arbetet med hemmaplanslösningar inom individ- och 

familjeomsorgen behöver fortsätta att utvecklas för att 

om möjligt förhindra att placeringar ökar ytterligare. 

Utvecklingsarbetet med VNR är framgångsrikt men 

behöver fortsatt vara en stor fråga tillsammans med 

arbetet för att motverka hedersrelaterat våld, vilket vi 

ser ökar. 
 
De närmaste åren kommer arbetet med att införa en 

heltidsorganisation vara högprioriterat och ha en stor 

påverkan på socialförvaltningen. Avsikten är att införa 

en organisation där det är möjligt att arbeta heltid, där 

alla deltidsarbetande erbjuds heltid och där alla nyan-

ställningar är heltidstjänster. Det kommer också behöva 

göras stora insatser för att kunna rekrytera och behålla 

den kompetens som kommunen behöver. 
 
Digitalisering är också det ett stort utvecklingsområde 

som är nödvändigt för att möta de ökande behoven 

med andra arbetssätt. Det kommer innebära kostnader 

men ska på sikt ge effektivare arbetssätt. 
 
 
Målen 2018 
 
Intäkter från Migrationsverket påverkar fortfarande 

starkt delårsbokslutet och att underskottet för helåret 

inte blir större. Det finns en stor obalans i utfallet där 

flera verksamheter visar ett underskott i prognosen. De 

största underskotten finns för placeringar av barn och 

missbrukare, externplacering LSS, personlig assistans 

LSS, nattbemanning LSS, personalkostnader för hälso- 
och sjukvård samt bemanningsföretag för enhetschef 

och biståndshandläggare. Det sker ett löpande arbete 

med effektiviseringar och bemanningsplanering som 

gör att kostnadsläget är under kontroll och det till stora 

delar är en verksamhet som har kostnader som är låga 

eller medel. 
Andelen aktuella genomförandeplaner har minskat se-

dan bokslutet 2017 och det är inom individ- och familje-

omsorgen. Det finns genomförandeplaner för nästan 

alla brukare men de är inte uppdaterade inom de sen-

aste sex månaderna och räknas därmed inte som aktu-

ella. 
Målet när det gäller kompetensnivån är uppnått vilket är 

viktigt i en speciallagsreglerad verksamhet. Ett obser-

vandum framöver då vi ser att andelen med utbildning 

inom äldreomsorgen är lägre än tidigare år. 
De ej verkställda beslut som finns är väldigt få och även 

om målsättningen är att alla ska vara verkställda så 

finns det situationer där vi inte alltid kan uppnå det. 
 
Se redovisning av målen på sidan 38. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn, lov 

och kontroll enligt plan- och bygglagen, miljöbalken och 

livsmedelslagen. Ansvarsområdet omfattar också kom-

munens fysiska planering, kart- och mättekniska verk-

samhet samt service i fastighetsbildningsärenden. Den 

gemensamma nämnden har även uppdraget att sam-

ordna kommunernas hållbarhetsarbete. 
 
 
Viktiga händelser under årets första åtta månader 
 
Ny administrativ organisation. Lansering i juni av både 
ett nummer in till förvaltningen, för att fånga upp kun-
dernas frågor, samt Mitt Bygge, bygglovsansökan via e-
tjänst. Fortsatt utveckling av verksamhetssystemet, 
Vision. Bättre personalläge än föregående år. 

 
Sammanfattande kommentarer kring det ekono-

miska utfallet januari – augusti, jämförelse med fö-

regående år 
 
Fortsatt mycket höga intäktsnivåer. Bättre bemannings-
läge än i fjol. Kostnaderna 180831 är 86 tkr högre än 
samma period förra året. 

 
Sammanfattande prognos för helåret 
 
Bedömt överskott vid årsskiftet för Hultsfred-Vimmerby 

miljö- och byggnadsförvaltning är 1.450 tkr. Utfall av 

personalbudget vid årsskiftet beräknas bli 32.0 tjänst 

vilket motsvarar ca 750 tkr lägre kostnader. Då har inte 

någon kostnadsuppräkning för TA löner 2018 tagits 

med i beräkningen; 500 tkr. Övriga kostnader något 

lägre än budget på flera avdelningar. Ökade intäkter 

inom framförallt fysisk planering, bygglov och hälso-

skydd.  
I delårsbokslutet beräknas fördelningen lika mellan 

Hultsfred och Vimmerby men vid årets slut fördelas det 

faktiska resultatet enligt en fördelningsnyckel som byg-

ger på intäkter, antal ärenden samt befolkningsmängd i 

respektive kommun. 
 
 
Förväntad utveckling    
 
Fortsatt ökad digitalisering med bland annat fler e-
tjänster. Förvaltningens satsningar på moderna verk-

samhetssystem inom samtliga områden ger oss stora 

förutsättningar att på ett bra sätt möta samhällets krav. 

Viss osäkerhet finns avseende tillsynskontroll-
myndigheternas framtida möjligheter att ta betalt för 

delar av verksamheten. Denna eventuella förändring 

kan leda till ytterligare effektiviseringskrav för att inte 

öka kostnadsnivån. Några omedelbara effekter på 

närmast kommande års kostnadsutveckling kan dock 

inte ses. 
 
 
Målen 2018 
 
Se redovisning av målen på sidan 39. 

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

Domaregatan  med Vimmerby kyrka i bakgrunden 
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Överförmyndare i samverkan 
Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.  

Denna tillsyn skyddar personer som inte kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av den 

anledningen har en god man eller förvaltare utsedd för sig. Överförmyndaren utser och förordnar själv god man för 

ensamkommande flyktingbarn. Verksamheten är en lagreglerad myndighetsutövning.  
Vimmerby, Kinda, Åtvidaberg och Ydre samverkar via en gemensam tjänstemannaorganisation med säte i Vim-

merby 

Viktiga händelser under årets första åtta månader 
 
En ny granskningsrutin för årsredovisningarna är klar 

och har använts som stöd under årets gransknings-
period. 
 
Alla årsräkningar har inkommit. Ett fåtal årsräkningar, 

där vi begärt komplettering, kvarstår att granska. 
 
Ärenden rörande ensamkommande barn är nere på 

lägre nivå än innan flyktingströmmen 2015. Inga nya 

ärenden har tillkommit under perioden.  
 
Länsstyrelsens årliga inspektion ägde rum den 30 au-

gusti och inga allvarliga anmärkningar framkom. In-

spektionen noterade att verksamheten har tagit till sig 

av förra årets synpunkter och att granskningsarbetet 

har genomförts snabbare än föregående år. 
 
 
Sammanfattande kommentarer kring det ekono-

miska utfallet januari – augusti, jämförelse med fö-

regående år 
 

De totala nettokostnaderna för verksamheten är 1.501 

tkr vilket är 282 tkr högre än budget. Augusti 2017 var 

nettokostnaderna 1.370 tkr. 
 
Arvodeskostnader ensamkommande barn: 
Den nya arvodesersättningen innebär att verksamheten 

endast får ersättning för nytillkomna ärenden. Inga nya 

ärenden under perioden och därmed inga intäkter. Där-

emot har verksamheten kostnader för redan pågående 

ärenden, vilket gör att verksamheten får ett underskott. 

Antal ärenden har minskat jämfört samma period och 

därmed är kostnaderna är lägre. 
Arvodeskostnader övriga ärenden och för överförmyn-

daren: 
Prognos enligt budget. Jämfört med föregående år har 

verksamheten något högre kostnader. Detta beror på 

att årets granskning av årsredovisningarna ligger i fas 

och att utbetalning av arvoden ligger inom perioden, 

vilket inte var fallet 2017. 
Administration: 
Utfallet för perioden visar ett underskott på 270 tkr jäm-

fört med föregående år. Detta beror på extra personal-

kostnader under samma period. Dessa kostnader upp-

hör från september.  
 
 
Sammanfattande prognos för helåret 
 

Den totala prognosen för verksamheten är 1.968 tkr, ett 

underskott med 134 tkr mot budget. 
Arvodeskostnader god man för ensamkommande barn 

beräknas till ett underskott på 312 tkr mot budget. 
Arvodeskostnader för övriga ärenden och för överför-

myndaren enligt budget. 
Kostnadsprognosen för administrationen för Vimmerby 

kommuns del beräknas bli 1.028 tkr. 
 
 
Förväntad utveckling 
 
Införandet av e-tjänst för god man och förvaltare har 

blivit försenat och kommer inte att vara klart till 1 januari 

2019. Arbetet fortgår och målet är ett införande under 

2019. 
Det kommer vara fortsatt svårt att rekrytera ställföreträ-

dare, trots pågående rekryteringskampanjer.  
 
 
Målen 2018 
 
Granskningen av årsredovisningarna är klar i tid, d v s 

6 månader efter att redovisningen har inkommit till verk-

samheten. En extern granskningsresurs anlitades ytter-

ligare en månad än planerat. Införandet av e-tjänst har 

dragit ut på tiden p g a olika frågeställningar som har 

behövt klargöras. Eventuellt kommer upphandlingen bli 

klar under hösten.  

 
Se redovisning av målen på sidan 39. 
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Vimmerby kommun Förvaltnings AB - koncernen 

Dotterbolag ingående i koncernen: 

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

 Vimmerby  Energiförsäljning AB,  
556527-8404 

 Vimmerby Energi Nät AB, 559011-4988 

 Vimarhem AB, 556478-5987 

 Vimmerby Fibernät AB, 556203-5088 
 

Moderbolaget 
Vimmerby kommun Förvaltning AB 
 
Vimmerby kommun Förvaltnings AB startade i rollen 

som holdingbolag sin verksamhet vid årsskiftet 

2000/2001. Bolaget har som huvuduppgift det övergri-

pande ansvaret för koncernens strategiska och affärs-

mässiga utveckling. Den affärsmässiga verksamheten 

sker till övervägande del i dotterbolagen.  
 
Koncernens resultat efter finansiella poster för perioden 

är 14,3 mnkr.  
 
Moderbolagets resultat efter finansiella poster för peri-

oden är minus 1,4 mnkr. Bolaget har givit PwC i upp-

drag att granska ett av de kommunala bolagens styr-

ning och ledning. Granskningen har resulterat i att mo-

derbolaget ska utveckla bolagsstyrningen och bolagen 

ska inkomma med handlingsplaner. Kostnaden för 

granskningen är bokförd till 1,3 mnkr vilket förklarar 

största delen av underskottet i moderbolaget. 
Det prognostiserade resultatet före bokslutsdisposition-

er beräknas till minus 2 mnkr. 
 
 
Dotterbolagen 
Vimmerby Energi & Miljö AB 
 
Vimmerby Energi och Miljö AB och dess dotterbolag 

Vimmerby Energiförsäljning AB samt Vimmerby Energi 

Nät AB bedriver produktion och försäljning av fjärr-

värme i Vimmerby tätort, närvärme i kransorterna i 

kommunen samt elförsäljning i framförallt Vimmerby 

och Hultsfreds kommuner.  
 
Vimmerby Energi och Miljö AB har även nätkoncession 

i Vimmerby tätort. Vid årsskiftet 2009/2010 övertogs 

verksamheterna vatten- och avlopp samt avfalls-

hantering från Vimmerby kommun. Likvid erlades via en 

revers om 129 mnkr. Vid övertagandet övergick 19 an-

ställda till bolaget.  
 
Värmeverksamheten ligger i linje med budget, men är 

hjälpt av försäljning av utsläppsrätter och elcertifikat 

eftersom marknadspriserna har ökat och nu ligger på 

en god nivå. Va-verksamheten följer budget och ren-

hållning visar ett överskott på 1,9 mnkr. Det är delvis 

beroende på den ersättning på 0,8 mnkr som erhållits 

från Renonorden under året.    
 
Vimmerby Energiförsäljning AB:s resultat för perioden 

är 0,5 mnkr. Det är en förbättring mot tidigare år men 

lite lägre än budget, vilket främst beror på avtalsmo-

dellen som har varit för mikroproducenter av el. Den 

modellen kommer nu att fasas ut, och resultatpåverkan 

minskar framöver.  
 
Vimmerby Energi Nät AB visar ett resultat på 5,1 mnkr, 

vilket är bättre än budget.  
 
Totalt för koncernen Vimmerby Energi & Miljö uppgår 

resultatet till 11,4 mnkr. Helårsprognosen pekar på 14,9 

mnkr. 
 
 
Vimmerby Fibernät AB 
 
Fr o m den 1 september 2014 äger Vimmerby Fibernät 

AB byalagens fibernät. 2018 övertog bolaget fiberverk-

samheten som Vimmerby kommun har byggt upp under 

åren 2014-2017 till ett värde av 30 mnkr.  
 
Vimmerby Fibernät visar ett underskott för perioden på 

1,1 mnkr. Verksamheten är under uppbyggnad och 

personal håller på att rekryteras. Det prognostiserade 

resultatet beräknas till minus 2 mnkr.  
 
 
Vimarhem AB 
 
Vimarhem AB bedriver produktion, uthyrning och för-

valtning av bostäder och lokaler. Bolaget har sin huvud-

sakliga verksamhet i Vimmerby tätort, men har även 

verksamhet i orterna Storebro, Södra Vi, Gullringen, 

Rumskulla, Frödinge, Locknevi och Tuna.  
 
Vimarhem AB:s delårsresultat visar ett överskott med 

7,2 mnkr.  
 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB (VkF) är moderbolaget i en koncern som 31 augusti består av 

tre dotterbolag och två dotterdotterbolag. VkF ägs till 100 % av Vimmerby kommun.  
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Andelen hyreslediga lägenheter har minskat från 1,0% 

till 0,4% i slutet av rapportperioden. Totalt finns 7 st 

outhyrda bostadslägenheter. 
 
Åtgärder för planerat underhåll beräknas bli ca 1,3 

mnkr under budget på grund av att vissa åtgärder ej 

hinner utföras. Resultat för helåret bedöms bli ca 3,0 

mnkr. 
 
 
Koncernen 
 
Likviditet 
 
Koncernens totala likvida medel utgjorde vid periodens 

slut 0 (0) mnkr. Därtill kommer koncernkonto, som för-

valtas av ägaren Vimmerby kommun. För att undvika 

inlåningsavgifter har koncernen valt att amortera vissa 

banklån och istället utnyttja koncernkontot. Saldot är -
43,6 (-58,7) mnkr.  
 
Finansiering 
 
Den totala låneskulden i koncernen uppgår till 865,5 

(842,7) mnkr. 
Vimmerby Energi och Miljö AB har en låneskuld på 

576,5 mnkr, varav 242,9 mnkr avser finansiell leasing. 

Vimarhem AB:s låneskuld utgör 249 mnkr. Vimmerby 

Fibernät AB har en låneskuld på 40 mnkr.  
 
Investeringar 
 
Under perioden uppgick investeringarna i Vimmerby 

Energi och Miljö AB till totalt 9,2 mnkr, vilka består av 

VA 5,4 mnkr, värme 1,1 mnkr och elnät 2,4 mnkr.  
   

Vimarhem AB:s investeringar uppgår till 19,5 mnkr och 

avser till större delen putsfasad Flädern, fönster/

plåtinklädnad Bullerbygatan 19 och 21, ombyggnad till 

3 lägenheter Storgatan 98, fönster S Storgatan i Södra 

Vi, fönster Ekängsvägen 1-3 i Södra Vi och fönster Per 

Erlands väg 18-19 i Rumskulla. 

   
Nettoomsättning 
 
Nettoomsättningen för perioden uppgår till 205,4 

(197,4) mnkr. 
 
Resultat 
 
Koncernens resultat för perioden uppgår till 14,3 (12,8) 

mnkr efter finansiella poster. Vimmerby Energi och 

Miljö AB:s resultat är 11,4 mnkr för perioden. Vimarhem 

AB:s resultat är 7,2 mnkr. Vimmerby Fibernät AB:s re-

sultat är minus 1,1 mnkr. Moderbolagets resultat är 

minus 1,4 mnkr.  
 
Koncernens resultat för hela år 2018 beräknas till ca 

11,2 (11) mnkr efter finansiella poster. Resultatet härrör 

från Vimmerby Energi och Miljö AB plus 14,9 mnkr. 

Moderbolagets prognos är minus 2,0 mnkr före kon-

cernbidrag, Vimarhem AB:s prognos är ca 3,0 mnkr, 

medan Vimmerby Fibernät AB:s prognos är minus 2,0 

mnkr. Koncernresultatet minskar med 2,7 mnkr genom 

avskrivning på koncernmässiga övervärden. 
 
Personal 
 
Totala antalet anställda uppgår till 87 (85) årsarbetare. 

Antalet årsarbetare i Vimmerby Energi och Miljö AB är 

49. Vimarhem AB har 38 årsarbetare. Övriga bolag har 

ingen anställd personal. 

Vimarhems hyresfastighet Lönnen 



VIMMERBY KOMMUN, DELÅRSBOKSLUT 180831 

25 

Ekonomisk översikt 
Förändring av eget kapital  
 
Det egna kapitalet har fram till 2018-08-31 ökat med 

39,7 mnkr och uppgår till 745,2 mnkr vid periodens slut. 

Enligt prognos för hela år 2018 beräknas det egna kapi-

talet öka med 21,5 mnkr.  

 

 

Soliditet 
 
Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som är 

finansierade med eget kapital och kan sägas vara ett 

uttryck för den finansiella styrkan. Utvecklingen av soli-

diteten bestäms av två faktorer, dels tillgångsökningen 

och dels resultatutvecklingen. Det finns inga veder-

tagna normer för en önskvärd kommunal soliditet.  
Soliditeten har ökat till 50,7 procent. I soliditetsberäk-

ningen inkluderas pensionsskuld som intjänats 1998 

och framåt. Pensionsskuld som avser tid före 1998 är 

upptagen under ansvarsförbindelser i not 19. Skulle 

detta åtagande, per den sista augusti 338 mnkr, läggas 

in som en avsättning i balansräkningen minskar kom-

munens soliditet till 27,7 procent. 
 

Likvida medel 
 
De likvida medlen uppgick vid periodens slut till 52,8 

mnkr. Prognosen för investeringarna säger att kommu-

nen ska investera ytterligare 32 mnkr till årets slut. Vim-

merby kommuns och koncernens likviditet har de sista 

åren minskat. Det beror på att kommunens bank Nor-

dea har infört inlåningsavgift. Det vill säga Vimmerby 

kommun och dess bolag får betala en avgift (ränta) på 

likvida medel. För att undvika denna avgift har kommu-

nen och bolagen amorterat på befintliga lån. (På detta 

sätt minskar likvida medel). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omsättnings- och anläggningstillgångar 

Av balansräkningen framgår att kommunens tillgångar 

uppgår till 1 471 mnkr vilket är en minskning från års-

skiftet med 6 mnkr.  

Av dessa utgör anläggningstillgångarna 1 105 mnkr och 

omsättningstillgångarna 366 mnkr. 
 
Anläggningstillgångarna har minskat med 38 mnkr se-

dan årsskiftet. Inventarier har ökat med 1 mnkr och 

fastigheter och anläggningar har minskat med 39 mnkr. 

Aktier och andelar uppgår till 379 mnkr, en marginell 

ökning med 0,3 mnkr. 
 

KLP bildades under 1996 och har till uppgift att ut-

föra kapitalförvaltningstjänster.  
 
Bolaget ägs av tio länskommuner samt landstinget i 

Kalmar län. För kapitalförvaltningsverksamheten tilläm-

pas fastställd placeringspolicy. Från och med 1997 

klassificeras avsättningen som omsättningstillgång och 

värderas enligt lägsta värdets princip. Avsättning till 

Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning AB har ej skett 

under årets första 8 månader och planeras ej heller ske 

till årets slut. 
 
Vimmerby kommuns andel av bolagets totala place-

ringar har under perioden ökat med 12,4 mnkr sedan 

årsskiftet. 
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Skulder 
 
Korta skulder har sedan årsskiftet minskat med 19 

mnkr och utgör 155 mnkr. I korta skulder ingår per-

sonalens intjänade semester och övertidsersättning 

med 20 mnkr. Den långfristiga  låneskulden har minskat 

med 30 mnkr sedan årsskiftet och uppgår per balans-

dagen till 479 mnkr. Av dessa 479 mnkr avser 189 

mnkr lån för den leasinglösning som Vimmerby Energi 

och Miljö tecknat för panna och turbin vid kraftvärme-

verket på Tallholmen. Samtliga lån är upptagna hos 

Kommuninvest.  
 
Pensionsavsättningen utgör vid periodens slut 78,7 

mnkr. Avsättningen har från årets början ökat med 7,3 

mnkr.  
 
Periodens andel av individuell del pensioner har bok-

förts som kortfristig skuld med 16,7 mnkr. 

 

 
Eget kapital 
 
Periodens resultat utgör plus 39,7 mnkr och eget kapi-

tal vid periodens slut är 745,2 mnkr.  

 
 

Balanskrav 
 
Enlig kommunallagen ska kommunens ekonomi plane-

ras och styras mot ett resultat i balans, vilket innebär att 

intäkterna minst ska överstiga kostnaderna i såväl bud-

get och i bokslut. Eventuella underskott i bokslutet ska 

inarbetas inom tre år enligt en åtgärdsplan som kom-

munfullmäktige beslutar om. Detta innebär att det egna 

kapitalet säkras över tiden genom planering och styr-

ning för att nå balans. 
 
Vid avstämning mot lagens krav är huvudprincipen att 

realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna.  
 
Från tidigare år finns ingenting att återställa. Beslut om 

eventuell avsättning till RUR tas i samband med bokslut 

och årsredovisning 2018.  
 

 
Måluppfyllelse 
 
För år 2018 har Vimmerby kommun tre övergripande 

finansiella mål. Målen är att resultatet för kommunen 

ska uppgå till minst 2 % av summa skatter och statsbi-

drag (ca 18 mnkr), 100 % självfinansiering av investe-

ringar samt att amortera på låneskulden motsvarande 

effekten av skattehöjningen (ca 16 mnkr).  
 
Prognosen för helår visar att resultatet för helår uppgår 

till 21,5 mnkr, att investeringsutgifterna uppgår till 45 

mnkr och att Vimmerby kommun under året amorterar 

50 mnkr på låneskulden. Därmed uppfylls samtliga 

övergripande finansiella mål.  

 

 

 

 

 

Mnkr 2018-08-31 2017-12-31 2016-12-31 
Periodens resultat 39,7 8,0 19,0 

Realisationsvinster -1,9 -1,5 -0,3 

Realisationsförluster 0,6  0,1   
Resultat efter balans-
kravsjusteringar   6,6 18,7 

Förändring RUR       

Balansresultat 38,4 6,6 18,7 
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Resultaträkning, kommunen (tkr) 
 Not 2018-08-31 2017-08-31 2017-12-31 

Budget 
Helår 2018 

Prognos 
Helår 2018 

Verksamhetens intäkter 1 131 382 141 563 203 727 262 922 337 003 

Verksamhetens kostnader 2 -705 136 -693 238 -1 059 959 -1 146 753 -1 233 443 

Avskrivningar 3 -20 799 -21 275 -55 244 -33 016 -31 532 

Verksamhetens nettokostnader  -594 553 -572 950 -911 476 -916 847 -927 972 

Skatteintäkter 4 464 355 454 952 684 234 708 629 708 629 

Generella statsbidrag och utjämning 5 159 692 147 045 218 431 226 363 226 603 

Finansiella intäkter 6 16 375 18 888 24 356 10 500 21 457 

Finansiella kostnader 7 -6 214 -5 326 -7 517 -10 500 -7 193 

Extraordinära kostnader  - - -   

Skatt uppskjuten  - - -   

PERIODENS RESULTAT 15 39 655 42 609 8 028 18 145 21 524 

Balansräkning, kommunen (tkr) 
TILLGÅNGAR Not 2018-08-31 2017-08-31 2017-12-31 

Budget 
2018-12-31 

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar  - - - - 

Mark och byggnader 8 697 153 761 562 736 030  

Maskiner och inventarier 9 29 576 27 516 28 786  

Finansiella anläggningstillgångar 10 378 579 378 270 378 273  

Summa anläggningstillgångar  1 105 308 1 167 348 1 143 089 1 192 300 
Omsättningstillgångar      

Exploateringsfastigheter 11 29 161 38 148 31 323  

Fordringar 12 122 877 129 057 117 119  

Kortfristiga placeringar 13 204 613 191 344 195 403  

Kassa och bank 14 9 142 -2 134 -9 591  

Summa omsättningstillgångar  365 793 356 415 334 254 348 600 

SUMMA TILLGÅNGAR  1 471 101 1 523 763 1 477 343 1 540 900 
      

EGET KAPITAL 15 745 246 740 172 705 591 745 700 
Därav periodens resultat  39 655 42 609 8 028 18 145 

Avsättningar 16 78 730 71 912 71 425 77 300 
Därav avsättningar för pensioner  78 730 71 912 71 425 77 300 

SKULDER      

Långfristiga skulder 17 492 241 566 414 526 789 510 100 

Kortfristiga skulder 18 154 884 145 265 173 538 207 800 

Summa skulder  647 125 711 679 700 327 717 900 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING-

AR OCH SKULDER   1 471 101 1 523 763 1 477 343 1 540 900 

      

Ansvarsförbindelser 19 926 936 969 998 926 936  
Därav pensionsförpliktelser  338 077 353 997 338 077  

Därav övriga borgensåtagande  588 859 616 001 588 859  
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Resultaträkning, kommunkoncernen (tkr) 
 Not 2018-08-31 2017-08-31 2017-12-31 

Verksamhetens intäkter  313 553 318 537 467 763 

Verksamhetens kostnader  -830 559 -813 319 -1 236 696 

Avskrivningar  -49 646 -48 432 -103 307 

Verksamhetens nettokostnader  -566 652 -543 214 -872 240 

Skatteintäkter  464 355 454 952 684 234 

Generella statsbidrag och utjämning  159 692 147 045 218 431 

Finansiella intäkter  16 913 19 446 25 016 

Finansiella kostnader  -16 623 -18 525 -25 681 

Extraordinära kostnader  - - -2 319 

Skatt uppskjuten  -16 -65 -1 506 

PERIODENS RESULTAT  57 669 59 639 25 935 

Balansräkning, kommunkoncernen (tkr) 
TILLGÅNGAR Not 2018-08-31 2017-08-31 2017-12-31 
Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar  2 597  3 513 

Mark och byggnader 8 1 222 590 1 293 725 1 247 067 

Maskiner och inventarier 9 640 400 611 819 626 850 

Finansiella anläggningstillgångar 10 230 920 230 511 230 614 

Summa anläggningstillgångar  2 096 507 2 136 055 2 108 044 
Omsättningstillgångar     

Förråd, Exploateringsfastigheter 11 33 590 42 551 36 332 

Fordringar 12 91 712 81 104 92 425 

Kortfristiga placeringar 13 204 613 191 344 195 403 

Kassa och bank 14 9 152 -2 111 -9 574 

Summa omsättningstillgångar  339 067 312 888 314 586 

SUMMA TILLGÅNGAR  2 435 574 2 448 943 2 422 630 
     

EGET KAPITAL 15 772 759 745 665 715 091 
Därav periodens resultat  57 669 59 639 25 935 

AVSÄTTNINGAR 16 140 724 130 748 133 402 
Därav avsättningar för pensioner  79 357 72 640 72 052 

SKULDER     

Långfristiga skulder 17 1 293 862 1 309 546 1 348 703 

Kortfristiga skulder 18 228 229 262 984 225 434 

Summa skulder  1 522 091 1 572 530 1 574 137 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING-

AR OCH SKULDER   2 435 574 2 448 943 2 422 630 

     

Ansvarsförbindelser 19 340 975 358 368 340 975 
Därav pensionsförpliktelser  338 077 353 997 338 077 

Därav övriga borgensåtagande  2 898 4 371 2 898 
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Kassaflödesanalys, kommunen (tkr) 
  2018-08-31 2017-08-31 2017-12-31 

Den löpande verksamheten     

Resultat efter finansiella poster  39 655 42 609 8 028 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  26 625 25 695 58 342 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 

rörelsekapital  66 280 68 304 66 370 
     
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital     

Ökning (-)/Minskning (+) av förråd, exploateringsfastighet  2 162 3 314 10 139 

Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar och placeringar  -14 968 18 538 26 417 

Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder  -18 654 -31 292 -3 019 

Kassafllöde från den löpande verksamheten  34 820 58 864 99 907 
     
Investeringsverksamheten     

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -12 796 -15 111 -24 922 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  31 364 1 323 2 098 

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar  -306 -46 -46 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  - 1 123 1 123 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  18 262 -12 711 -21 747 
     
Finansieringsverksamheten     

Erh anslutningsavgifter fiber  30 775 1 013 

Erh investeringsbidrag  289 - 298 

Överlåtelse till V-by Fibernät AB, ännu ej upplösta fiberanslutningar  -4 668 - - 

Amortering av upptagna lån  -30 000 -60 000 -100 000 

Amortering av utlämnade lån  - 2 775 2 775 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -34 349 -56 450 -95 914 
     
SUMMA KASSAFLÖDE  18 733 -10 297 -17 754 
     
Likvida medel vid årets början  -9 591 8 163 8 163 

Likvida med vid periodens slut  9 142 -2 134 -9 591 

Summa kassaflöde  18 733 -10 297 -17 754 
     
Tilläggsupplysningar     

Poster som inte ingår i kassaflödet     

Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar  20 799 21 275 55 244 

Avsättningar till pensioner  7 305 4 824 4 337 

Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar  -1 280 -796 -1 468 

Pågående investering 1/1 omförd som kostnad under året  - 665 665 

Upplösning av investeringsbidrag och anslutningsavgifter  -199 -272 -433 

Övrigt  - -1 -3 

Summa   26 625 25 695 58 342 
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Noter till resultat- och balansräkningen, kommunen (tkr) 

Not 1  Verksamhetens intäkter 2018-08-31 2017-08-31 

Taxor och avgifter 13 989 13 523 

Hyror och arrenden 13 259 12 688  

Försäljningsmedel 12 225 12 425 

Försäljning av verksamhet och ersättning för tjänster 12 967 12 895 

Bidrag 73 593 85 453 

Övrigt 3 476 3 677 

Realisationsvinst vid avyttring av tillgångar 1 873 902 

Summa verksamhetens intäkter 131 382 141 563 
   

Not 2  Verksamhetens kostnader 2018-08-31 2017-08-31 

Personalkostnader inklusive pensioner och löneskatt 489 716 491 707 

Material 23 586 23 023 

Hyror 16 447 16 431 

Köp av verksamhet 42 639 34 758 

Lämnade bidrag 20 265 17 702 

Övriga kostnader 111 891 109 512 

Realisationsförlust vid avyttring av tillgångar 592 105 

Summa verksamhetens kostnader 705 136 693 238 
   

Not 3  Avskrivningar   

Beloppen utgörs av planenliga avskrivningar. De baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk 

livslängd. Komponentavskrivning tillämpas på byggnader, gator och vägar. Nedskrivning sker vid bestående värdened-

gång. Investering som tagits i bruk maj - augusti innevarande år belastas ej med kapitalkostnader.  
   

Not 4  Skatteintäkter 2018-08-31 2017-08-31 

Preliminära skatteintäkter 466 370 457 730 

Preliminär slutavräkning -2 015 -2 778 

Summa skatteintäkter 464 355 454 952 
   

Not 5  Generella statsbidrag och utjämning 2018-08-31 2017-08-31 

Inkomstutjämning 124 675 119 658 

Kostnadsutjämning -6 048 -6 102 

Fastighetsavgift 19 402 17 808 

LSS-avgift 8 809 3 526 

Regleringsbidrag 1 649 -101 

Generella bidrag 11 205 12 256 

Summa generella statsbidrag och utjämning  159 692 147 045 
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Noter till resultat- och balansräkningen, kommunen (tkr) 

Not 6  Finansiella intäkter 2018-08-31 2017-08-31 

Räntor på utlämnade lån 326 307 

Dröjsmålsräntor 26 32 

Borgensavgift 1 529 1 554 

Överskottsutdelning Kommuninvest 3 198 1 783 

Värdeförändring KLP, se vidare not 13 11  289 15 206 

Övriga finansiella intäkter 7 6 

Summa finansiella intäkter 16 375 18 888 
   

Not 7  Finansiella kostnader 2018-08-31 2017-08-31 

Räntor på anläggningslån 2 200 3 015 

Ränta på pensionsskuld 1 301 927 

Dröjsmålsräntor 10 11 

Övriga finansiella kostnader 2 703 1 373 

Summa finansiella kostnader 6 214 5 326 
   

Not 8  Mark och byggnader 2018-08-31 2017-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 1 035 766 1 025 227 

Ingående ackumulerade avskrivningar -299 736 -257 995 

Periodens av– och nedskrivningar -17 278 -50 150 

Realisationsvinst/förlust 1 001 937 

Omklassificering -3 833 -665 

Bruttoinvesteringar 12 318 20 244 

Försäljningar, bidrag mm -31 085 -1 568 

Bokfört värde 697 153 736 030 
   

Not 9  Maskiner och inventarier 2018-08-31 2017-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 142 503 142 670 

Ingående ackumulerade avskrivningar -113 717 -113 468 

Periodens avskrivningar -3 521 -5 094 

Realisationsvinst/förlust 279 530 

Omklassificering 3 833 - 

Bruttoinvesteringar 478 4 678 

Försäljningar, bidrag mm -279 -530 

Bokfört värde 29 576 28 786 
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Noter till resultat- och balansräkningen, kommunen (tkr) 

Not 10  Finansiella anläggningstillgångar 2018-08-31 2017-12-31 

Långfristig utlåning   

Kommuninvest AB, förlagslån 2 700 2 700 

Södra, skogslån 337 337 

SE Banken 212 073 212 073 

Vimmerby Energi & Miljö AB 10 831 10 831 

Summa långfristig utlåning 225 941 225 941 

Aktier   

Vimmerby kommun Förvaltnings AB 148 678 148 678 

Varav nominellt värde aktier 6 100 tkr 
Varav överkursfond 20 000 tkr 
Varav övrigt aktieägartillskott 122 578 tkr   

Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning AB 10 10 

Kommuninvest i Sverige AB 3 272 3 272 

Industriellt UtvecklingsCentrum i Kalmar AB 10 10 

Vimmerby Sparbank 7 7 

Inera AB 42 42 

Summa aktier 152 019 152 019 

Andelar   

Södra, insatskapital 211 205 

Kreditgarantiföreningen norra Småland EF 100 100 

Summa andelar 311 305 

Övrigt 308 8 

Summa värdepapper och andelar 152 638 152 332 

Summa finansiella anläggningstillgångar 378 579 378 273 
   

Not 11  Exploateringsfastighet 2018-08-31 2017-12-31 

Exploateringsområde Ceos 4 675 6 937  

Exploateringsområde Krönsmon 23 186 23 186 

Exploateringsområde Vendledal 2 1 200 1 200 

Exploateringsområde Munin 3 100 - 

Summa exploateringsfastigheter 29 161 31 323 
   

Not 12  Kortfristiga fordringar 2018-08-31 2017-12-31 

Fordringar hos staten 14 220 11 991 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 28 097 15 172 

Mervärdesskatt 2 600 4 919 

Kundfordringar 5 934 16 519 

Avräkning koncernbolag 72 017 68 482 

Övriga kortfristiga fordringar 9 36 

Summa kortfristiga fordringar  122 877 117 119 
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Noter till resultat- och balansräkningen, kommunen (tkr) 

Not 13  Placeringar av pensionsmedel via KLP 2018-08-31 2017-12-31 

Aktier anskaffningsvärde  110 146 103 650  

Obligationer 83 984 85 485 

Banktillgodohavande 9 880 5 759 

Upplupna ränteintäkter 603 509 

Summa kortfristiga placeringar 204 613 195 403 
Aktiernas marknadsvärde är 128.362 tkr vari ingår orealiserat resultat 18.217 tkr.  
Obligationernas marknadsvärde utgör 85.666 tkr. 
Utbetalat för placering via KLP 51.000 tkr. 
Totalt marknadsvärde 2017-12-31, 211.484 tkr. 
Värdeökning under perioden utgör 12.366 tkr. 
I finansiella kostnader ingår förvaltningsavgift med 2.530 tkr.   
   

Not 14  Likvida medel 2018-08-31 2017-12-31 

Kassa, bank, plusgiro, Vimmerby kommun 52 776 48 766 

Bank, bolag ingående i koncernen -43 634 -58 357 

Summa likvida medel 9 142 -9 591 
   

Not 15  Eget kapital 2018-08-31 2017-12-31 

Ingående balans 705 591 697 563 

Periodens resultat 39 655 8 028 

Summa eget kapital 745 246 705 591 
   

Not 16  Avsättningar 2018-08-31 2017-12-31 
Avsättning pensioner 78 730 71 425 

Bokfört värde 78 730 71 425 
   

Not 17  Långfristiga skulder 2018-08-31 2017-12-31 
Ingående låneskuld 508 784 608 784 

Amortering lån -30 000 -100 000 

Summa lån i banker och kreditinstitut 478 784 508 784 
Ingående kostnadsersättning och investeringsbidrag 18 005 17 127 

Överlåtelse till Vimmerby Fibernät AB av ännu ej upplösta fiberanslutningsavgifter -4 668  

Nya fiberanslutningar och investeringsbidrag 319 1 311 

Periodens upplösning av fiberanslutningsavgifter och investeringsbidrag -199 -433 

Summa kostnadsersättningar och investeringsbidrag 13 457 18 005 

Summa långfristiga skulder 492 241 526 789 
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Noter till resultat- och balansräkningen, kommunen (tkr) 

Not 18  Kortfristiga skulder 2018-08-31 2017-12-31 

Leverantörsskulder 19 972 27 355 

Skuld till staten 8 180 6 379 

Personalens skatter och löneavdrag 12 629 11 110 

Upplupna löne- och semesterskuld 19 754 35 403 

Upplupna sociala avgifter 25 253 32 404 

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 775 21 936 

Individuell del pensioner 16 675 23 643 

Mervärdesskatt 542 1 693 

Avräkning koncernbolag 29 757 13 708 

Övrigt (bl a ankomstreg. lev.fakturor, därav minus) -3 653 -93 

Summa kortfristiga skulder 154 884 173 538 
   

Not 19  Ansvarsförbindelser 2018-08-31 2017-12-31 

Borgen och andra förpliktelser gentemot "allmännyttan" 249 000 249 000 

Borgen och andra förpliktelser gentemot övriga kommunala företag 336 960 336 960 

Pensionsförpliktelser 272 072 272 072 

Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser 66 005 66 005 

Övriga ansvarsförbindelser 2 733 2 733 

Åtagande på grund av särskilt avtal, en anställd 166 166 

Leasingavtal - - 

Summa borgensåtagande 926 936 926 936 
   
Infriade borgensåtagande 

Vimmerby kommun har 1997-05-26, KF § 56, ingått en solidarisk borgen såsom för egen 

skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. 

Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som per 2018-06-30 var medlemmar i 

Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 
 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressav-

tal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråk-

tagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas 

dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest 

i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i 

Kommuninvest ekonomisk förening. 
 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vimmerby kommuns ansvar enligt ovan 

nämnd borgensförbindelse kan noteras att per 2018-06-30 uppgick Kommuninvest i Sve-

rige AB:s totala förpliktelser till 418 873 772 784 kronor och totala tillgångar till  
413 618 049 861 kronor.  
Vimmerby kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 092 401 905 kronor och 

andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 083 866 582 kronor.   
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Driftredovisning (tkr) 
NÄMND 

Utfall 
180831  

Budget 
2018 

Återstår 
av budget 

Prognos 
181231 

Avvikelse 
budg/prog 

Utfall 
2017   

Kommunstyrelse 2 949 3 595 646 4 312 717 4 023 Intäkter 

 -37 660 -67 564 -29 904 -62 831 4 733 -73 591 Kostnader 

 -34 711 -63 969 -29 258 -58 519 5 450 -69 568 Netto 
        

Valnämnd Intäkter 322 325  3 322 -3 - 

 Kostnader -177 -1 008 -831 -1 005 3 -12 

 145 -683 -828 -683 0 -12 Netto 
        

Överförmyndare 2 301 4 181 1 880 2 800 -1 381 5 473 Intäkter 

 -3 802 -6 015 -2 213 -4 768 1 247 -7 128 Kostnader 

 -1 501 -1 834 -333 -1 968 -134 -1 655 Netto 
        

Revisorer - - - - - - Intäkter 
 Kostnader -204 -811 -607 -811 - -774 
 Netto -204 -811 -607 -811 - -774 
        

Samhällsbyggnad exkl. Intäkter  39 000 45 383 6 383 60 303 14 920 56 558  

fastighetsförvaltning Kostnader -105 782 -148 757 -42 975 -169 327 -20 570 -164 589 

 Netto -66 782 -103 374 -36 592 -109 024 -5 650 -108 031 
       

 

Fastighetsförvaltning Intäkter  54 972 79 044 24 072 82 444 3 400 81 457 
 Kostnader -59 156 -85 044 -25 888 -88 444 -3 400 -91 507 
 Netto -4 184 -6 000 -1 816 -6 000 0 -10 050 
        

Utvecklingsavdelningen Intäkter  3 233 2 046 -1 187 3 779 1 733 4 808 

 Kostnader -22 331 -31 382 -9 051 -33 115 -1 733 -37 412 

 Netto -19 098 -29 336 -10 238 -29 336 0 -32 604 
        

Barn– och utbildningsnämnd Intäkter  35 627 31 915 -3 712 54 204 22 289 62 866 
 Kostnader -258 185 -365 324 -107 139 -397 113 -31 789 -394 272 

 Netto -222 558 -333 409 -110 851 -342 909 -9 500 -331 406 
        

Socialnämnd Intäkter  70 055 63 737 -6 318 92 038 28 301 107 743 
 Kostnader -302 319 -421 890 -119 571 -453 291 -31 401 -448 300 
 Netto -232 264 -358 153 -125 889 -361 253 -3 100 -340 557 
        

Miljö– och byggnadsnämnd Intäkter  - - - - - - 
 Kostnader -4 734 -7 179 -2 445 -6 916 263 -6 930 
 Netto -4 734 -7 179 -2 445 -6 916 263 -6 930 
        

SUMMA exkl finansiering Intäkter  208 459 230 226 21 767 300 202 69 976 322 928 
 Kostnader -794 350 -1 134 974 -340 624 -1 217 621 -82 647 -1 224 515 
 Netto -585 891 -904 748 -318 857 -917 419 -12 671 -901 587 
        

Finansiering Intäkter  657 609 978 187 320 578 993 489 15 302 971 685 
 Kostnader -32 063 -55 294 -23 231 -54 546 748 -62 070 
 Netto 625 546 922 893 297 347 938 943 16 050 909 615 
        

TOTALT Intäkter  866 068 1 208 413 342 345 1 293 691 85 278 1 294 613 

 Kostnader -826 413 -1 190 268 -363 855 -1 272 167 -81 899 -1 286 585 
 Netto 39 655 18 145 -21 510 21 524 3 379 8 028 
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Investeringar (tkr) 
NÄMND, UTGIFTER 

Utfall 
180831  

Budget 
2018 

Återstår 
av budget 

Prognos 
181231 

Avvikelse 
budg/prog 

Utfall 
2017  

       
Kommunstyrelseförvaltningen exkl samhällsbyggnad- och utvecklingsavdelningen  

Infrastruktur för fiber - - - - - 1 259 

Totalt kommunstyrelseförvaltn exkl - - - - - 1 259 
samhällsbyggn– och utveckl.avd       
       

Samhällsbyggnadsavdelningen       

Fastighetsförvaltning; förskolor 953 4 100 3 147 3 700 400 1 535 

Fastighetsförvaltning; grundskolor 3 386 6 500 3 114 6 263 237 6 786 

Fastighetsförvaltning; gymnasieskola 24 3 000 2 976 3 000 -  

Fastighetsförvaltning; äldreboende 30 3 500 3 470 1 030 2 470 211 

Fastighetsförvaltning; gruppboende 29 - -29 - - 1 211 

Fastighetsförvaltning; stadshuset 83 2 952 2 869 866 2 086 2 483 

Fastighetsförvaltning; brandstation 59 3 200 3 141 3 200 - - 

Fastighetsförvaltning; div fastigheter 345 2 750 2 405 3 010 -260 2 423 

Kosten  - 600  600 - 600 978 

Fritidsanläggningar, parker, inventarier 298 850 552 750 100 317 

Räddningstjänsten inventarier 5 582 13 750 8 168 12 936 814 2 167 

Gator och vägar 1 353 7 550 6 197 7 250 300 2 393 

Mark och exploatering 215 5 300 5 085 1 022 4 278 74 

Totalt samhällsbyggnadsavdelningen 12 357 54 052 41 695 43 027 11 025 20 578 
       
Utvecklingsavdelningen       
Ceosvallen 387 400 13 470 70 1 672 
Ishallen, ljudanläggning - 200 200 200 - - 
Innebandysarg - - - - - 109 

Totalt utvecklingsavdelningen 387 600 213 670 70 1 781 
       

Socialnämnden       

Inventarier gruppboende Gårdsstigen - - - - - 600 
Kontorsinventarier 52 800 748 800 - 600 

Totalt socialnämnden 52 800 748 800 - 1 200 
       

Barn– och utbildningsnämnden       

Skolans digitalisering - 700 700 350 -350 104 

Totalt barn– och utbildningsnämnden - 700 700 350 -350 104 
       

TOTALT 12 796 56 152 43 356 44 847 10 745 24 922 

       

NÄMND, INKOMSTER 
Utfall 

180831  
Budget 

2018 
Återstår 

av budget 
Prognos 

181231 
Avvikelse 

budg/prog 
Utfall 
2017  

Försäljning fibernät (kommunstyrelseförv) 30 000 - - - - - 

Försäljning fastigheter (samhällsb.) 1 085 - - - - 1 568 

Försäljning maskiner och inventarier (samh) 279 - - - - 530 

TOTALT 31 364 - - - - 2 098 
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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN (exkl samhällsbyggnadsavd) 

Perspektiv Mål Måluppfyllelse  
Utfall 

180831 
Progn 

181231 

Ekonomi  
En ekonomi i balans. Utfallet är 8,8 mnkr bättre än budgeten 

180831. För helåret är prognosens netto-

kostnader 5,4 mnkr lägre än budgetens. 

  

Invånare 

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

Osäkert om den kommer att utföras. 
  

Verksamhet 

och  
medarbetare  

Nöjda och friska medarbetare samt chefer 

med ett utvecklande ledarskap.  
Grupp 8 i ledarutvecklingsprogr. är avslutat 

och grupp 9 har startat. Målet uppfyllt. 
Medarbetarnas nöjdhet av ledarskapet samt 

att de kan påverka är nära målet 
Budskapet med kränkande särbehandling 

har inte nått alla våra medarb. vilket syns på 

resultatet. Målet är därför inte uppfyllt. 
Då alla ovanstående indikatorer ingår i totala 

målet gör att vi snittar uppfyllelsen till Nära 

målet. 

  

Utveckling  

En hållbar utveckling för framtiden.  Andel miljöfordon är högre än föreg år. Målet 

nått. 
2 st nya e-tjänster är  införda, e-fakt till kun-

der och e-fakt från leverantörer. Målet nått.  
Insiktsundersökning pågår och resultatet 

kommer i början på 2019. 
Alla ovanstående indikatorer ingår i totala 

målet. De mål vi kunnat mäta är uppfyllda, 

därför snittar vi uppfyllelsen till Uppfyllt. 

  

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN  

Perspektiv Mål Måluppfyllelse  
Utfall 

180831 
Progn 

181231 

Ekonomi  

En ekonomi i balans. Utfallet per 180831 överensstämmer i princip 

med budget. Prognosen för helåret ser be-

tydligt sämre ut, men om de ej påverkbara 

faktorerna (som reaförluster och extraordi-

nära kostn för räddningstjänsten) tas i beak-

tande är det progn. underskottet måttligt.  

  

Kostenheten: Minska matsvinnet Målet att sänka matsvinn med 15 % är ej 

uppnått på grund av bristande kommunikat-

ion mellan verksamheterna om antalet dag-

liga gäster.  

  

Invånare 

och brukare 

Räddningstjänsten: Utbildning för kommu-

nanställda i HLR och grundläggande 

brandskydd.  

Målet, att utbilda minst en tiondel av kommu-

nanställda, är uppfyllt med råge.  
  

Verksamhet 

och  
medarbetare  

Lokalvården: Öka maskinanvändandet.  Måluppfyllelsen kan ej bedömas på grund av 

problem hos leverantören av uppföljnings-

programmet.  

  

Utveckling  

Gatukontoret: Övergå till fossilfritt bränsle 

(HVO).  
Utfallet för årets första åtta månader ligger 

nära målet. Huruvida målet kan nås för helå-

ret är osäkert, då tankstation upphört, men 

ny leverantör söks för tillfället.  

  

Fastighetskontoret: Sänka energianvänd-

ningen.  
Energianvändningen har minskat med 3,6 % 

för uppvärmning, men ökat med 3,7 % för 

elanvändningen. Målet är att minska energi-

användningen med 5 %.  

  

Redovisning av mål som är tagna i budget 2018 
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Redovisning av mål som är tagna i budget 2018 

BARN– OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN  

Perspektiv Mål Måluppfyllelse  
Utfall 

180831 
Progn 

181231 

Ekonomi 
En ekonomi i balans där resurserna förde-

las behovsstyrt.  
Barn- och utbildningsnämndens verksamhet-

er beräknas överskrida budgeten med 9,5 

miljoner kronor (2,8 % av nettobudgeten).  

  

Invånare 

och brukare 

Alla elever ska lyckas. Andelen som uppnått kunskapskraven i alla 

ämnen sjunker i åk 9, tillsammans med be-

hörigheten till gymnasiet.. Andelen elever 

med gymnasieexamen minskar något utifrån 

preliminära siffror.  

  

Vårdnadshavare och elever är nöjda med 

verksamheten.  
I enkäten till vårdnadshavare är det övergri-

pande värdet fortfarande högt. Även enkä-

terna till eleverna visar goda resultat.  

  

Verksamhet 

och  
medarbetare  

Alla på förvaltningens arbetsplatser 

präglas av en god psykisk och fysisk ar-

betsmiljö.  

Mäts i september    

Utveckling  
Alla förskolor och skolor har en miljö fri 

från kränkande behandling, diskriminering 

eller trakasserier.  

Vimmerby kommun har inte fått någon kritik 

på anmälningar till Skolinspektionen.  
  

SOCIALNÄMNDEN 

Perspektiv Mål Måluppfyllelse  
Utfall 

180831 
Progn 

181231 

Ekonomi 

En ekonomi i balans. Överskott mot budget med 5 812 tkr    

Invånare 

och brukare 
Brukare ska vara delaktiga i utförandet av 

de insatser som ges.  
Aktuell genomförandeplan finns för 88 % av 

brukarna (målnivå: 98 %)  
  

Verksamhet 

och  
medarbetare  

Verksamheten ska ha medarbetare med 

god kompetens att utföra sitt uppdrag.  
80 % av tillsvidareanställda medarbetare har 

adekvat kompetens för sitt uppdrag 

(målnivå: 80 %)  

  

Utveckling  

Invånare och brukare ska ges möjlighet till 

trygghet och självständighet genom att det 

finns verksamhet som motsvarar behov.  

3 beslut har inte kunnat verkställas inom tre 

månader. Vissa beslut kan verksamheten 

inte påverka att de verkställs inom lagstad-

gad tid. (målnivå: Alla beslut)  
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Redovisning av mål som är tagna i budget 2018 
MILJÖ– OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

Perspektiv Mål Måluppfyllelse  
Utfall 

180831 
Progn 

181231 

Ekonomi 

Verksamheten bedrivs inom budget. Bedömt utfall för Vimmerby +264 tkr.  
Förvaltningens utfall fördelas i årsbokslutet 

utifrån intäkter, antal ärenden eller befolk-

ningsmängd.  

  

Invånare 

och brukare 
God service till företag och invånare. Mycket positiv trend i mätningar som gjorts 

under årets fem första månader.  
  

Verksamhet 

och  
medarbetare  

Gott samarbete. Resultat saknas. Medarbetarenkäten som 

mäter målet genomförs under hösten.  
  

Gott ledarskap. Resultat saknas. Medarbetarenkäten som 

mäter målet genomförs under hösten.  
  

Stolthet. Resultat saknas. Medarbetarenkäten som 

mäter målet genomförs under hösten.  
  

God personalhälsa. Sjukfrånvaron visar en negativ trend i början 

av året; 4,26% januari-augusti. Den förvän-

tas stabiliseras under hösten men det ser 

inte ut som att vi kommer att klara målnivån 

under 2,8%.  

  

Utveckling  

Hållbara planer. Arbete med utveckling av hållbara planer 

fortgår.  
  

Ständigt förbättrat hållbarhetsarbete. Rejält kliv uppåt i hållbarhetsrankingen.    

ÖVERFÖRMYNDARE I SAMVERKAN 

Perspektiv Mål Måluppfyllelse  
Utfall 

180831 
Progn 

181231 

Ekonomi 
En ekonomi i balans. Nettokostn 282 tkr högre än budget 180831. 

Prognos 134 tkr högre än budget 181231. 
  

Invånare 

och brukare  

Årlig utbildning av ställföreträdare.  Årlig utbildning är planerad till den 6 oktober.    

God tillgång på ställföreträdare.  Rekryteringskampanjen som är genomförd 

gav få nya ställföreträdare. En ny kampanj 

kommer att genomföras under hösten. Trots 

brist på ställföreträdare förordnas ställföre-

trädare inom 2 månader i enlighet med mål-

nivån.  

  

Verksamhet 

och  
medarbetare  

Överförmyndaren ska arbeta för att ha en 

god tillgänglighet, gott bemötande och 

snabb handläggning med hög kvalité.  

Svarsfrekvens 64 %, målet är 70 %. Målet 

om 4,5 är inte uppfyllt när det gäller tillgäng-

lighet.  

  

Effektiv handläggning av anmälningar om 

behov av ställföreträdare.  
Målet uppfylls.    

Medarbetare och överförmyndare ska ha 

kompetens för att utföra sitt uppdrag.  
Överförmyndarna har inte deltagit i utbild-

ning.  
  

Effektivare granskning av årsräkningar.  Granskningen slutförd i tid inom 6 månader, 

granskningsrutin är framtagen och en extern 

granskningsresurs har anlitats.  

  

Utveckling  
Införande av e-tjänst för att effektivera 

redovisning för ställföreträdare och hand-

läggare.  

Införandet försenat.    
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Ord– och begreppsförklaringar 
Anläggningstillgångar 
Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande bruk så 

som byggnader, mark, inventarier, maskiner och aktier. 
 
Ansvarsförbindelser 
Förpliktelse i form av borgensåtagande, ställda panter och 

dylikt. Om förpliktelsen måste infrias belastar den resulta-

tet. 
 
Avskrivning 
Årlig värdeminskning av anläggningstillgångar där avskriv-

ningen sker utifrån förväntad livslängd. 
 
Avsättning 
Förpliktelser som är säkra eller högst sannolika till sin före-

komst men ovissa till belopp och infriandetidpunkt. När 

förpliktelsen uppstår belastas resultatet. 
 
Balanskrav 
Lagstadgat krav om att kommunens intäkter ska överstiga 

kostnaderna. 
 
Balansräkning 
Visar den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfället samt 

hur kapitalet har använts (tillgångar) och hur det har an-

skaffats (skulder och eget kapital). 
 
Blandmodellen 
Redovisningen av kommunens pensionsskuld görs dels 

som skuld i balansräkningen för intjänad pensionsrätt efter 

1998 men även som en ansvarsförbindelse utanför resultat

- och balansräkningen för pensionsrätt intjänad före 1998. 
 
Derivat 
Ett värdepapper vars värde beror på värdet av den under-

liggande tillgången. Olika former av derivat är optioner, 

terminer och swappar. De vanligaste formerna av underlig-

gande tillgångar är valutor, aktier, obligationer, räntor, rå-

varor och index. 
 
Eget kapital 
Skillnaden mellan tillgångar samt skulder och avsättningar. 

Visar kommunens förmögenhet, dvs alla tidigare års sam-

manräknade resultat.  
Det egna kapitalet består av:  
 Anläggningskapital, bundet kapital i anläggningar. 
 Rörelsekapital, fritt kapital för framtida drift– och 

investeringsändamål. 
 
Exploateringsverksamhet 
Åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningsställa rå-

mark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller 

industrier. 
 

Finansiell leasing 
Avtal där äganderätten kan övergå till leasetagaren 

(kommunen) vilket innebär att de ekonomiska risker och 

fördelar som är förknippat med ägandet också övergår. 
 
Kapitalkostnader 
Samlingsbegrepp för planmässig avskrivning och intern 

ränta. En investeringskostnad fördelat över tid. 
 
Kassaflödesanalys 
Beskriver hur kommunen fått in pengar under året och hur 

de använts. 
 
Kommunkoncern 
I kommunkoncernen ingår Vimmerby kommun och Vim-

merby kommun Förvaltnings AB-koncernen (VkF). Se si-

dan 31 för att se vilka bolag som ingår i VkF-koncernen. 
För att få fram kommunkoncernens resultat– och balans-

räkning tas alla mellanhavanden bort mellan bolagen och 

kommunen såsom fordringar, skulder, försäljning, inköp 

och andra resultatpåverkande poster. 
Vimmerby kommun äger Vimmerby kommun Förvaltnings 

AB till 100%. 
 
Kortfristig fordran/skuld 
Lån, fordran, skuld som förfaller till betalning inom ett år. 
 
Likvida medel 
Kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt, till 

exempel kassa– och banktillgångar.  
 
Likviditet 
Betalningsberedskap på kort sikt. Består av kassa– och 

bankmedel. 
 
Långfristig fordran/skuld 
Lån, fordran, skuld som förfaller till betalning senare än ett 

år efter balansdagen. 
 
Nettoinvesteringar 
Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag. 
 
Nettokostnader 
Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och er-

sättningar. Finansieras med skattemedel. 
 

Nyckeltal 
Mäter förhållandet mellan två enheter. 
 
Omsättningstillgångar 
Tillgångar som på kort tid kan omsättas till likvida medel 

och inte är avsedda för stadigvarande bruk, till exempel 

förråd, exploateringsfastigheter, fordringar, kassa och 

bank. 
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Ord– och begreppsförklaringar Ord– och begreppsförklaringar 
Periodisering 
Fördelning av intäkter och kostnader till rätt redovisnings-

period. 
 
Resultaträkning 
Sammanfattar intäkter och kostnader och nettot av detta är 

årets resultat, vilket då blir årets förändring av det egna 

kapitalet. 
 
Resultatutjämningsreserv 
Kommunen kan bygga upp en reserv via det egna kapi-

talet för att kompensera perioder med sämre skatteintäkts-

utveckling och utjämna över konjunkturcykler. 
 
Ränteswap 
Avtal mellan två parter om en utväxling eller ett byte av 

räntebetalningar under en given löptid, till exempel byte av 

fast ränta mot rörlig. 
 
Rörelsekapital 
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga 

skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella 

styrka. 

Självfinansieringsgrad 
Beskriver hur stor del av kommunens intäkter som finansi-

erar årets investeringar och som man alltså inte behövt 

låna till. 
 
Soliditet 
Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, d v s graden 

av egenfinansierade tillgångar. Beskriver den långsiktiga 

betalningsförmågan. Uttrycks i procent. 
 
Stibor 
STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) är en daglig 

referensränta beräknad som ett medelvärde av räntorna 

SEB, Nordea, Svenska Handelsbanken, Swedbank och 

Danske Bank ställer till varandra för utlåning i svenska 

kronor. STIBOR används som referens för räntesättning 

eller prissättning av derivatinstrument.  
 
Årsarbetare 
Antal anställda omräknade till heltidsanställningar. 
 

 
 

Redovisningen följer lagen om kommunal redovisning och 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. 

I redovisade leasingavtal ingår inte hyresavtal. 

I upprättat delårsbokslut har följande tillämpats: 

Pensionsskuldsförändring inklusive löneskatt har bokförts 
enligt Skandias redovisningssammanställning för 180831. 

Individuell del pension inklusive löneskatt har bokförts en-
ligt Skandias beräkning.  

Fr o m 180101 bokförs semesterlöneskuldsförändringen 
och dess sociala avgifter varje månad.  

Skatter och bidrag, preliminär slutavräkning, har bokförts 
med åtta tolftedelar av beräknat belopp. Övriga skatter och 
bidrag har bokförts enligt kontantmetoden. 

Borgens- och ansvarsförbindelser samt leasingavtal har 
inte justerats efter senaste årsbokslut 

Symbolfärgernas betydelse 

Redovisningsprinciper 

  Målet är  
uppfyllt   

Nära  
målet   

Målet är inte  
uppfyllt   

Uppgift saknas eller 

kan inte bedömas 
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Anteckningar 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….

………………………………………………………………………………………………………………………………….………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….

………………………………………………………………………………………………………….................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 





 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-19 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 133 Dnr 2018/000004 041 

Budget 2018 - Delårsbokslut per 31 augusti 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsbokslut med uppföljning 

och helårsprognos per 31 augusti 2018.  

 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter beräknas överskrida budgeten 

med 9,5 miljoner kronor. Nämndens bruttobudget inklusive tilläggsanslaget 

för nya löner 2018 är 365,3 miljoner kronor (lärarlöner är ej klara) och 

nämndens intäkter (exklusive skatter) är 31,9 miljoner kronor. 31 augusti var 

utfallet 222,6 miljoner kronor vilket motsvarar 66,8% av nettobudgeten för 

barn- och utbildningsnämndens verksamheter. 

 

Grundskolan tillsammans med förskoleklassverksamheten har en netto-

budget på 143,2 miljoner kronor och bedöms redovisa ett nettounderskott på 

5,4 miljoner kronor vid årets slut. För att täcka växande IT-kostnader har 

resurser ämnade för undervisning använts. Det är generellt fler elever i 

verksamheterna och fler nyanlända har blivit folkbokförda i kommunen. Det 

statsbidrag som täcker asylelevernas undervisning försvinner när de får 

uppehållstillstånd. Antalet elever med behov av extra stöd fortsätter att växa 

och stora delar av underskottet beror på ökade kostnader för elevassistenter. 

 

Gymnasieskolan beräknas redovisa ett sammanlagt underskott på 3,0 

miljoner kronor. Interkommunal ersättning (IKE) för fler elever i andra 

kommuner samt färre elever utifrån i Vimmerby gymnasium ger en 

beräkning av IKE på minus 6,4 miljoner kronor för 2018. Färre nyanlända än 

tidigare år gör att bidraget från Migrationsverket minskar. 

  

Gymnasiesärskolan bedöms redovisa överskott med 0,1 miljoner kronor då 

Vimmerby har färre elever som går i gymnasiesärskola än budgeterat. 

 

Förskolan har en nettobudget på 83,2 miljoner kronor och kan komma att 

klara budgeten. Antalet förskolebarn har inte ökat i samma utsträckning som 
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2017. Personliga assistenter kostar mer än budget då fler barn är i behov av 

stöd. 

 

Fritidshemsverksamheten som har en nettobudget på 12,2 miljoner kronor 

ser ut att klara budgeten. 

 

Särskolans nettobudget på 6,6 miljoner kronor bedöms att hålla. Det är färre 

elever som skrivs in i grundsärskolan än 2017. 

 

Vuxenutbildningen klarar inte budgeten på grund av att antalet elever med 

rätt till grundvux ökar, och undervisningen ska bedrivas utan statsbidrag. 

Underskott beräknas till 1,7 miljoner kronor. 

 

Campus Vimmerby beräknas klara budget. 

 

Ett totalt resultat på minus 9,5 miljoner kronor bekymrar. Barn- och 

utbildningsnämnden har ökade kostnader beroende på fler elever och fler 

barn i verksamheterna. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Id 24283 

Budgetuppföljning per 31 augusti 2018, Id 24282 

Förvaltningsberättelse för barn- och utbildningsnämnden, Id 24280 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 

 



 

 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(3) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-20 
 

 

  
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 57 Dnr 2018/000001 042 

Budgetuppföljningar efter åtta månader 2018 samt 
verksamhetsmått  

Socialnämndens beslut 
Socialnämndens budgetuppföljning efter 8 månader visar ett bättre resultat 

än efter 5 månader. Prognosen nu är ett underskott med 3,1 miljoner kronor.  

 

Socialnämnden aviserat till kommunfullmäktige 

Socialnämnden uppmärksammar kommunfullmäktige på att socialnämnden 

inte håller sin ram och att överskridandet hade varit 6,4 miljoner kronor 

högre utan tillfälliga intäkter från Migrationsverket.  

 

Socialnämnden framhåller att det inte är möjligt att klara de volymökningar som 

sker nu och framöver inom den ekonomiska ram som nämnden har. Social-

nämnden har under flera år arbetat intensivt med att förändra och effektivisera 

och har sänkt sina kostnader. Nämnden har exempelvis gått ur lokaler och 

förändrat verksamheter, och har pågående åtgärder, som bemanningsplanering, 

fördelning av resurser efter behov inom äldreomsorgen, digitalisering, hemma-

planslösningar och förebyggande arbete. Ytterligare strukturförändringar, ned-

läggning eller neddragning av verksamheter bedöms inte som möjligt om 

socialnämnden ska klara sitt uppdrag. Framgångsfaktorer är att långsiktigt  

skapa en verksamhet med förebyggande och tidiga insatser, vara en attraktiv 

arbetsgivare med en god arbetsmiljö och arbeta metodiskt med att utveckla 

verksamhetens kvalitet. 

Sammanfattning 
Socialnämnden får del av en budgetuppföljning som baserar sig på resultatet 

efter åtta månader 2018. Prognosen visar mot ett underskott på helår med -3,1 

miljoner kronor. Detta innebär en förbättring mot resultatet efter fem månader 

som visade mot underskott på nära -9,2 miljoner kronor.  

 

Ansvar  Verksamhetsområde  Redovisad prognos i  

miljoner kronor (mnkr) 

Kod 75 Individ- och familjeomsorg +10,433 mnkr 

Kod 78 Övergripande verksamhet -1,642 mnkr 

Kod 77/78 Äldreomsorg -1,350 mnkr 
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Kod 79 Funktionshinder -9,265 mnkr 

Kod 80 Hälso- och sjukvård -1,276 mnkr 

TOTALT   -3,100 mnkr 

 

Individ- och familjeomsorg 

Intäktsökning mot budget är prognostiserade schablonintäkter gällande flykting-

mottagande inom integrationsenheten samt ansökningar som Migrationsverket 

beviljat för enskilda brukares vårdbehov 2017. Schablonintäkterna är helt 

beroende av hur många flyktingar kommunen får ta emot. 

 

Orsaken till överskridandet på kostnadssidan är att bemanningsföretag har 

anlitats inom barn- och familjeenheten gällande enhetschefstjänst vilket ger  

en kostnadsökning på ca 1,2 mnkr. Placeringar av vuxna missbrukare ser ut  

att överskrida budget med 1,465 mnkr. Placeringar barn och unga överskrider 

budget med 5,246 mnkr. De ökade personalkostnaderna är anställningar under 

arbetsmarknadsenheten (AME) gällande växlat försörjningsstöd och extra 

tjänster. 

 

Förvaltningsövergripande verksamhet 

Förvaltningsövergripande verksamhet ser efter åtta månader att gå med ett 

underskott på 1,642 mnkr. Orsaken är partiella ledigheter och vakanser inom 

utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta vilka gjort att bemannings-

företag fått anlitas. De ökade personalkostnaderna är anställningar i projekt  

via Samordningsförbundet och Europeiska Socialfonden (ESF). 

 

Äldreomsorg 

Verksamheten äldreomsorg ser ut att gå med ett underskott på 1,35 mnkr. 

Orsaken är en person med behov av extraordinära insatser dygnet runt som 

beräknas kosta 2,4 mnkr. Dessutom beräknas hemtjänsten gå med ett över-

skott på 634 tkr. Det är främst intäkterna som ger ett överskott på 400 tkr. 

Övriga verksamheter inom ordinärt boende som hemtjänst, nattpatrull, 

trygghetslarm och utskrivningsklara ser ut att gå med överskott på 416 tkr. 

De ökade personalkostnaderna är extraanställd personal för att klara 

bemanningen dygnet runt. 

 

Funktionshinder 

Funktionshinder prognostiseras efter åtta månader gå med ett underskott 

på 9,265 mnkr. Ökningen sedan föregående månad är att en extern LSS-

placering tillkommit. Övriga orsaker till verksamhetens budgetöverskridande  

är ett assistansärende som tillkom under förra året, där det saknas budget, 

samt ett assistansärende som har tillkommit nu 2018, vilket ger ett under- 

skott på 5,183 mnkr. Verksamheten LSS-boende ser ut att gå med ett under- 
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skott på 1,614 mnkr. Orsaken är brukarnas ökade omsorgsbehov samt att 

nattbemanning inrättats på tre gruppbostäder, även detta till följd av brukarnas 

ökade behov. Externa placeringar ser ut att göra ett underskott mot budget  

på 2,737 mnkr. Dagligverksamhet ser ut att gå med ett överskott på 405 tkr. 

Hälso- och sjukvård 

Orsaken till underskottet för verksamheten hälso- och sjukvård med 1,276 

mnkr är personalkostnader samt ökade kostnader för tekniska hjälpmedel 

med 277 tkr.  

 
Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning efter 8 månader. Id 26348. 

Budgetuppföljning efter 8 månader med verksamhetsmått. Id 26349.  

 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Socialförvaltningen  

 

___________________ 
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Administrativa avdelningen 

Jenny Andersson 

 

Tjänsteskrivelse 
 

Sida 

1(1) 

Datum 

2018-10-01  
Referens 

VIMKS 2018/000453/109  

 
Id 

62793  

 

 

 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  
 
Kommunfullmäktige 

 

Medborgarförslag vilkas beredning inte slutförts per 2018-09-28 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och överlämnar den till 

kommunfullmäktige. 

 

Ärendet 

Den som är folkbokförd i kommunen får enligt kommunallagen 8 kap 1 § väcka 

ärenden i kommunfullmäktige genom medborgarförslag. 

Enligt fullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger per år 

redovisa för fullmäktige de medborgarförslag som inte beretts färdigt. 

Av aktuell redovisning framgår vilka medborgarförslag som inte slutförts per 

2018-09-28, och vilka medborgarförslag som fått en förenklad hantering enligt  

5 kap 23 § kommunallagen. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag vilkas beredning inte slutförts per 2018-09-28. Id 62770. 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

Jenny Andersson 

Kommunsekreterare  
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§ 224 Dnr 2018/000453 109 

Medborgarförslag vilkas beredning inte slutförts per 
2018-09-28 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och överlämnar den till 

kommunfullmäktige.  

 

Sammanfattning 

Den som är folkbokförd i kommunen får enligt kommunallagen 8 kap 1 § 

väcka ärenden i kommunfullmäktige genom medborgarförslag. 

Enligt fullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger per år 

redovisa för fullmäktige de medborgarförslag som inte beretts färdigt. 

Av aktuell redovisning framgår vilka medborgarförslag som inte slutförts per 

2018-09-28, och vilka medborgarförslag som fått en förenklad hantering 

enligt  

5 kap 23 § kommunallagen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och överlämnar den till 

kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag vilkas beredning inte slutförts per 2018-09-28. Id 62770.  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 

 



   2018-09-28 
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J A 

 

 

 

 

Medborgarförslag vilkas beredning inte slutförts per 2018-09-28 

 

Nummer  Ankom  Namn  Ärenderubrik  Nuläge 

2018/000432  2018-09-19  Rala Gammelfält Medborgarförslag om att Vimmerby kommun ska bygga fler hyresrätter Remiss 180924 till Ks 

2018/000334  2018-06-13  Ida Ericson Medborgarförslag om fler förskoleplatser i Djursdala Remiss 180904 till BUN 

2017/000505  2017-11-08  Lena Nilsson 
Medborgarförslag om belysning på gång- och cykelväg vid Folkets Park, mot   
Reutersgatan-Ählströmsgatan Remiss 171127 till Ks 

2017/000327  2017-06-14  Johan Qvarnström Medborgarförslag om övervakningskameror i hela centrum i Vimmerby Förslag avslå 180911 -> Kf 

 

 

 

Medborgarförslag med förenklad hantering, beredning inte slutförd per 2018-09-28 

 

Nummer  Ankom  Namn  Ärenderubrik  Nuläge 

2018/000401  2018-08-31  Elisabeth Thorén  Medborgarinitiativ om upprustning/utformning av Kungsparken i Vimmerby. Remiss 180924 till Ks 

2018/000402  2018-08-31  Karl Johansson  Medborgarförslag om att flytta 70-skyltarna på Korkavägen. Remiss 180924 till Ks 

2018/000272  2018-05-11  Lena Söderberg  Medborgarförslag om hastighetsnedsättning på Trekantsvägen, Vimmerby Remiss 180528 till Ks 
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§ 225 Dnr 2018/000452 101 

Motioner vilkas beredning inte slutförts per 2018-09-27 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och överlämnar den till 

kommunfullmäktige.  

 

Sammanfattning 

Ledamot i kommunfullmäktige får enligt kommunallagen 5 kap 22 § väcka 

ärenden i fullmäktige genom motion.  

Enligt fullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger per år 

redovisa för fullmäktige de motioner som inte beretts färdigt. 

Av aktuell redovisning framgår vilka motioner som inte slutförts per 2018-

09-27. 

 

Helen Nilsson (S) menar att de motioner som är från 2014, 2015 och 2016 

ska snabbehandlas.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och överlämnar den till 

kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Motioner vilkas beredning inte slutförts per 2018-09-27. Id 62768.  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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1(1) 

Datum 

2018-10-01  
Referens 

VIMKS 2018/000452/101  

 
Id 

62794  

 

 

 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  
 
Kommunfullmäktige 

 

Motioner vilkas beredning inte slutförts per 2018-09-27 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och överlämnar den till 

kommunfullmäktige.   

  

Ärendet 

Ledamot i kommunfullmäktige får enligt kommunallagen 5 kap 22 § väcka 

ärenden i fullmäktige genom motion.  

Enligt fullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger per år 

redovisa för fullmäktige de motioner som inte beretts färdigt. 

Av aktuell redovisning framgår vilka motioner som inte slutförts per 2018-09-27. 

 

Beslutsunderlag 

Motioner vilkas beredning inte slutförts per 2018-09-27. Id 62768. 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

Jenny Andersson 

Kommunsekreterare  

 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/
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Kommunstyrelseförvaltningen 

J A 

 

 

 

 

Motioner vilkas beredning inte slutförts per 2018-09-27 

 

 

Nummer  Ankom  Motionär  Ärenderubrik  Nuläge 

2018/000396  2018-08-27  Anneli Jakobsson (SD) m fl  Motion om språkkrav inom äldreomsorgen innan anställning sker Remiss 180924 till Ks 

2018/000370  2018-08-02  Anneli Jakobsson (SD) m fl  Motion om att införskaffa kylaggregat till kommunens omsorgsboende Remiss 180924 till Ks 

2018/000338  2018-06-18  Anneli Jakobsson (SD)  Motion om insyn vid beredning för motionärer Remiss 180925 till Adm avd 

2018/000298  2018-05-28  Gudrun Brunegård (KD) m fl  Motion - förbättra dialogen med företagarna Remiss 180821 till Utv avd 

2018/000296  2018-05-24  Anneli Jakobsson  Motion om luciatåg på fullmäktige i december månad Tjänstemannaberedning 

2018/000287  2018-05-22  Gudrun Brunegård (KD) m fl  Motion - Mindre barngrupper och fler förskoleenheter Remiss 180528 till BUN 

2018/000267  2018-05-04  Lars Johansson/Politiker  Motion om microstöd till småföretag Remiss 180821 till Utv avd 

2018/000234  2018-04-19  Micael Glennfalk (M)  Motion - Öppna restaurangskolan för kurser riktade till vuxna Förslag bifall -> Kf 

2018/000237  2018-04-19  Anneli Jakobsson (SD) m fl  Motion om kajor - en sanitär olägenhet Remiss 180522 till Sb avd 

2018/000180  2018-03-22  Anneli Jakobsson (SD) m fl  Motion om ursprungsmärkning på matsedeln Remiss 180911 till Sb avd 

2018/000177  2018-03-19  Caroline Axelsson (MP)  Motion - Inför dagsammanträden för Vimmerby kommunfullmäktige Rem 180424 t Adm-> gruppl 

2018/000145  2018-02-21  Ingela Nilsson Nachtweij  Motion om digitalisering in i framtiden Remiss 180327 till Adm avd 

2018/000146  2018-02-21  Ingela Nilsson Nachtweij (C)  Motion om solelpaneler på kommunal byggnader Remiss 180522 till Sb avd 

2017/000515  2017-11-14  Nilsson, Nachtweij, Ingela  Motion om klimatsmart fordonsförvaltning Remiss 180515 till Adm avd 

2017/000500  2017-11-06  Anneli Jakobsson (SD) m fl  Motion om kameraövervakning i Vimmerby Förslag bifall/avslag -> Kf 

2017/000412  2017-09-14  Anneli Jakobsson (SD) m fl  Motion om att förlägga budgetförhandlingar på dagtid Rem 171024 t Adm-> gruppl 

2017/000404  2017-09-11  Gudrun Brunegård (KD)  Motion - Äldreboendegaranti i Vimmerby kommun 
Beslut 180327 avvakta Kalmar 
kommuns utredning 

2017/000329  2017-06-16  Anneli Jacobsson (SD) 
 Motion om att visa belastningsregisterutdrag även för utrikesfödda i 
kommunal verksamhet Remiss 170822 till HR-avd 

2017/000293  2017-05-24  Gudrun Brunegård  Motion Återinför PRAO 180919 mot. uppfylld -> Kf 



   2 

 

2017/000236  2017-04-24  Lars Johansson (V)  Motion - Hyggesfritt skogsbruk i Vimmerby kommun Remiss 170523 till Sb avd 

2017/000194  2017-03-23  Ingela Nilsson Nachtweij (C)  Motion - Landsbygdsutveckling i strandnära läge MBN 170607 försl Ks bereda 

2017/000151  2017-03-02 
 Sandor Högye, Kerstin Högye, 
Anneli Jakobsson m fl (SD)  Motion om ny utredning för utveckling av biogasverksamheten i Vimmerby MBN 180516 positiv till utr 

2017/000097  2017-01-26 
 Lars Johansson (V) och 
Caroline Axelsson (MP)  Motion Vimmerby kommun? En mer attraktiv arbetsgivare Remiss 170228 till HR-avd 

2016/000553  2016-10-20  Anneli Jakobsson (SD) m fl  Motion om förbud att bära huvudbonad Remiss 161219 till HR-avd 

2016/000491  2016-09-20  Kristdemokraterna  Motion - Utveckla besöksnäringen utanför turistsäsongen Remiss 161031 till Utv avd 

2016/000201  2016-03-21 
 Annika Fundin (MP) och Lars 
Johansson (V)  Motion om värdet av barnskötare inom förskolan BUN beviljat 180919 -> Kf 

2016/000193  2016-03-18  Anneli Jakobsson (SD)  Motion om att sätta upp kombinerad papperskorg och askkopp i Storebro Remiss 160425 till Sb avd 

2015/000492  2015-11-23  Centerpartiet m fl 
 Motion om framtagande av policy mot främlingsfientlighet och 
handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism Förslag anta 180911 -> Kf 

2015/000304  2015-08-20  Anneli Jakobsson  Motion om inrättande av sprinklersystem Remiss 151117 till Sb avd 

2014/000151  2014-06-19 
 Kenneth Björklund (S) och   
Håkan Korán (S)  Motion - Vimmerby behöver ett träbyggnadsprogram  Remiss 180911 till Sb avd 
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§ 219 Dnr 2017/000431 214 

Detaljplan för antagande - del av Vimmerby 3:3 kv 
Fårtickan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna detaljplan för del av Vimmerby 3:3 

kv Fårtickan, Vimmerby kommun, till kommunfullmäktige för antagande.  

 

Sammanfattning 

Detaljplaneförslag för två lucktomter intill befintligt bostadskvarter 

Fårtickan. Detaljplanen har varit föremål för samråd och granskning under 

våren 2018. Yttranden från 14 olika instanser inkom under samråds- och 

granskningstiden. Sakägarna är emot förtätningen i området. Flertalet 

sakägare har erinringar mot förslaget eftersom området används av 

närboende och man befarar värdeminskning av befintliga bostäder. 

 

Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt PBL 5 kap 27-32 §§ i 

enlighet med granskningsutlåtandet. 

 

Helen Nilsson (S) yrkar bifall på förslaget till beslut.  

Beslutsunderlag 

Plankarta, planbeskrivning och granskningsutlåtande 

Id 62307 MBN § 126 Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Fårtickan 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 240 Dnr 2017/000431 214 

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Fårtickan, 
Vimmerby kommun MoB 2017-1137 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

överlämna detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Fårtickan, Vimmerby 

kommun, till kommunfullmäktige för antagande.  

Sammanfattning 

Detaljplaneförslag för två lucktomter intill befintligt bostadskvarter 

Fårtickan. Detaljplanen har varit föremål för samråd och granskning under 

våren 2018. Yttranden från 14 olika instanser inkom under samråds- och 

granskningstiden. Sakägarna är emot förtätningen i området. Flertalet 

sakägare har erinringar mot förslaget eftersom området används av 

närboende och man befarar värdeminskning av befintliga bostäder. 

Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt PBL 5 kap 27-32 §§ i 

enlighet med granskningsutlåtandet. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna detaljplan för del av Vimmerby 3:3 

kv Fårtickan, Vimmerby kommun, till kommunfullmäktige för antagande.  

Beslutsunderlag 

Plankarta, planbeskrivning och granskningsutlåtande 

Id 62307 MBN § 126 Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Fårtickan 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

__________________ 
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Förfarande 
Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2017-09-13 (MBN § 150/2017) beslut 
om att upprätta en detaljplan för bostadskvarteret.  

Planen hanteras med ett standardförfarande, då syftet inte är i strid mot 
översiktsplanen och inte anses vara av betydande allmänt intresse eller i 
övrigt av stor betydelse eller kan antas medföra en betydande miljö-
påverkan. 

 Detaljplaneförslaget har samråtts och varit föremål för granskning enligt 
plan- och bygglagen 9 kap 8-37 §§. 

 Handlingar har skickats till sakägare enligt fastighetsförteckning, Läns-
styrelsen, Lantmäteriet, kommunala organ och berörda organisationer. 
Planhandlingarna har även varit tillgängliga på miljö- och byggnadskontoret 
samt funnits på Vimmerby kommuns hemsida under hela granskningstiden. 

I enlighet med inkomna samråds- och granskningsyttranden har plan-
förslaget ändrats och justerats enligt granskningsutlåtandet.  

Detaljplanen är framtagen med stöd av plan- och bygglagen (2010:900). 

Samråd 
Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2018-01-24 (MBN § 2/2018) beslut 
om samråd. Samråd har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 kap 11-17 
§§. Samrådstiden var 2-23 februari 2018 (tre veckor). 

Samrådshandlingar: 
Plankarta med bestämmelser, 2018-01-08 
Plan- och genomförandebeskrivning, 2018-01-08 
Behovsbedömning, 2018-01-08 
Fastighetsförteckning, 2017-12-29 

Yttranden från 14 instanser/sakägare inkom under samrådstiden, varav tre 
utan erinran. 
Myndigheter: 
Länsstyrelsen 2018-02-22 
Lantmäteriet 2018-02-15 

Kommunala organ: 
Samhällsbyggnadsavdelningen 2018-02-21 
Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) 2018-03-01 
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Övriga organ: 
Skanova AB 2018-02-09 
E.ON Energidistrubition AB 2018-02-13 

Sakägare: 
Fårtickan 1 (gemensamt yttrande) 2018-02-23 
Fårtickan 2 (gemensamt yttrande) 2018-02-23 
Svaveltickan 2 (gemensamt yttrande) 2018-02-23 
Svaveltickan 3 (gemensamt yttrande) 2018-02-23 
Svaveltickan 4 (gemensamt yttrande) 2018-02-23 
Eldtickan 1 (gemensamt yttrande) 2018-02-23 
Eldtickan 2 (gemensamt yttrande) 2018-02-23 
Eldtickan 3 (gemensamt yttrande) 2018-02-23 
 
Inkomna samrådsyttranden föranledde ändring av andelen tillåten hårdgjord 
yta på bostadstomterna. 

Granskning 
Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2018-04-11 (MBN § 66/2018) beslut 
om granskning. Granskning har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 
kap 18-22 §§. Granskningstiden var 19 april – 11 maj 2018 (3 veckor). 

Granskningshandlingar: 
Plankarta med bestämmelser, 2018-01-08, reviderad 2018-04-06 
Plan- och genomförandebeskrivning, 2018-01-08, reviderad 2018-04-06 
Behovsbedömning, 2018-01-08, reviderad 2018-04-06 
Fastighetsförteckning, 2018-04-06, reviderad 2018-04-25 

5 granskningsyttranden inkom under granskningstiden. 
Myndigheter: 
Länsstyrelsen 2018-05-03 
Lantmäteriet 2018-05-04 

Kommunala organ: 
Samhällsbyggnadsavdelningen 2018-05-02 

Övriga organ: 
E.ON Energidistrubition AB 2018-05-07 

Sakägare: 
Fårtickan 1 2018-05-11 
 
Sakägarnas synpunkter i samrådsskedet kvarstår i granskningsyttrandet. 
Under granskningstiden reviderades fastighetsförteckningen som komplett-
erades med fastigheten Kullen 3. Fastighetsägaren fick en yttrandetid på 
lagstadgade två veckor (25 april – 11 maj). 
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Endast en redaktionell korrigering har gjorts i planhandlingarna inför an-
tagande. 

Sammanställning av yttranden 
Nedan redovisas sammanfattningar av inkomna yttranden. Endast samråds-
yttranden med kvarstående synpunkter som inte har beaktats i planarbetet 
har redovisats tillsammans med granskningsyttrandena. Yttrandena följs av 
miljö- och byggnadsförvaltningens kommentarer. 

Samtliga yttranden finns i sin helhet tillgängliga på miljö- och byggnads-
förvaltningen, Hultsfreds och Vimmerby kommun. 
Gemensamt yttrande från sakägare bifogas som bilaga. 

Inga erinringar 
Länsstyrelsen 
Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) 
Skanova AB 
E.ON Energidistrubition AB 

Lantmäteriet 
Boverket rekommenderar att inte längre använda antal våningar som plan-
bestämmelse eftersom det inte är lämpligt att reglera våningshöjd i detalj-
plan. 

I planbeskrivningen (sid 14) nämns det att utfartsförbud gäller för Fårtickan 
4 mot gång- och cykelvägen. Någon sådan planbestämmelse återfinns inte 
på plankartan. 

Kommentar: 
Eftersom detaljplanen avser förtätning av ett befintligt bostadsområde är det 
viktigt hur volymen förhåller sig till övrig bebyggelse i kvarteret. Den nya 
bebyggelsen ska utgöra ett inordnat tillskott i gaturummet. Det är angeläget 
att den visuella höjden i form av antal våningar inte avviker från den 
befintliga bostadsbebyggelsen. Därför anses det nödvändigt att reglera 
våningshöjden. 

Den felaktiga meningen ” Utfartsförbud mot gång- och cykelvägen i 
fastighetens västra gräns.” utgår. 

Samhällsbyggnadsavdelningen 
Den lokalgata som gränsar mot fastigheterna Svaveltickan 1 och 2 bedöms 
bli för smal. Det blir inte trafiksäkert att blanda bilar och gång- och cykel-
väg på samma sträcka. Även snöröjning blir ett problem utrymmesmässigt  
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när gatan ska delas mellan bilar och gång- och cykeltrafikanter. 
Tillgängligheten till den nya tomten blir begränsad med gång- och cykelväg. 
Gatan bör göras bredare på bekostnad av intilliggande prickmark och ändra 
till lokalgata. 

Kommentar: 
Denna del av lokalgatan tillfördes Fårtickan 1 genom fastighetsreglering år 
1987 i strid mot detaljplanen. Gatubredden är 4,7 meter på denna sträcka 
vilket anses tillräckligt för gående, cyklister samt biltrafik till maximalt tre 
fastigheter. 

Sakägare (8 fastighetsägare) i gemensamt yttrande 
-Krystat försök att försöka följa ÖP:n. 

-Flera har köpt tomter för just dessa grönområden eftersom de inte fanns 
med i ÖP.  

-Två nya korsningar med dålig sikt. Vändplanerna har varit säkra för barnen 
att leka på. 

-Sanitär olägenhet med plats för soptunnor på vändplanen. 

-Finns ingen plats på förskola – då ska man inte ha fler tomter. 

-Befintlig byggrätt 180 m2, byggrätter för nya bostäder 200 m2 – orättvist. 

-Befintliga gc-vägen försvinner, den viktigaste! Negativt för folkhälsan. 
Motverkar motion. 

-Många rastar sina hundar här, barnen leker här. 

-Detta är gammal jordbruksmark, enligt MB får man ej bygga på den. 

-Här finns stenmurar och rösen som är biotopsskyddade. 

-SLUS: ett levande och öppet landskap. Detta försämras – sämre 
livskvalitet. 
 
Kommentar: 
Nuvarande detaljplan anger park/plantering för området. En detaljplan gäller 
tills den upphävs, ersätts eller ändras. Plan och bygglagen bygger på 
principen om kommunal självbestämmanderätt i frågor som rör markan-
vändningen inom kommunen. Det är således en kommunal angelägenhet att 
planlägga användningen av mark och vatten. Det innebär att kommunen 
själv avgör hur marken ska användas. 

Området är en liten del av ett stort, sammanhängande naturområde i 
Vimmerby tätort. I en detaljplan avvägs de allmänna och enskilda intressena 
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noggrant. Bostadsförsörjningen är en stor fråga kommunen har att lösa de 
närmaste åren. Flera alternativa placeringar har utretts. I ett första skede togs 
33 möjliga lucktomter fram. På grund av värdefull natur, allmänhetens 
tillträde, fördyrande infrastruktur i form av ledningsflytt mm har många 
alternativ strukits. Förtätning anses utgöra ett naturligt led i en modern 
stadsutveckling. 

I och med planläggningen av området 1973 övergick användningen från 
jordbruksmark till bostadsmark. Därmed upphörde även generella skydd 
som är förknippade med jordbruksmark och naturmiljöer såsom generella 
biotopsskydd och ianspråktagande av brukningsvärd jordbruksmark. 

Planbestämmelserna har noga reglerat tillkommande bostadsbebyggelses 
volymer för att inte avvika från befintlig bebyggelse i storlek. Man har då 
utgått från byggnadsytor i beviljade bygglov för området. 

Inga gång- och cykelvägar kommer att tas bort på grund av detaljplanen. 
Hela gång- och cykelstråket kommer att bibehållas intakt. Det finns plan-
lagda ytor för lek i kvarterens grönområden, de planlagda vändplanerna 
tillhör gatumark och är avsedda för biltrafik och infrastruktur.  

Sammanfattning 
Samråd och granskning har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 kap 11, 
12 respektive 18 §§.  

Yttranden från 14 olika instanser/sakägare inkom under samråds- och 
granskningstiden.  

Endast en redaktionell ändring i planbeskrivningen har gjorts där en felaktig 
mening under rubriken Fastighetskonsekvenser har tagits bort:  
” Utfartsförbud mot gång- och cykelvägen i fastighetens västra gräns.”  

I övrigt har inte planhandlingarna ändrats efter granskningen. 

Ställningstagande 
Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt PBL 5 kap 27 §. 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

Sara Dolk 
stadsarkitekt 
 
Bilaga: Synpunkter på detaljplanen från sakägare (2 sidor) 
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Inledning 
En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Plankartan är den 
handling som är juridiskt bindande och anger till exempel vad som ska vara 
allmän plats, kvartersmark (privat mark), hur bebyggelsen ska regleras. 
Plankartan ligger till grund för kommande bygglovsprövning. 

Till varje detaljplan hör också en plan- och genomförandebeskrivning som 
förklarar syftet med planen och på vilket sätt den ska genomföras. Avsikten 
är att alla som berörs av detaljplanen ska förstå vilka konsekvenserna blir 
när planen genomförs. 

Plan- och genomförandebeskrivningen har ingen egen rättsverkan.  

Kommunen upprättar även en behovsbedömning för att avgöra om 
detaljplaneförslaget kan antas påverka miljön så mycket att en 
miljökonsekvensbeskrivning behövs. 

Detaljplanen är framtagen med stöd av plan- och bygglagen (2010:900). 

Planhandlingar 
Detaljplanehandlingarna består av: 

 Plankarta med bestämmelser 
 Plan- och genomförandebeskrivning  
 Fastighetsförteckning 
 Behovsbedömning 

Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanens syfte är att skapa nya bostadstomter genom förtätning i ett 
område där infrastruktur redan är utbyggt. Utformningen ska ske med 
hänsyn till befintlig bebyggelse som består av fristående bostadshus i en 
våning.  

Genom förtätningen kan så kallade lucktomter mellan bostäder bebyggas 
och skapa en sammanhängande helhet inom befintliga bostadsområden. 

Bebyggelsetrycket är högt i Vimmerby kommun, främst inom Vimmerby 
tätort. Detaljplanen är en av nio pågående detaljplaner för 1-2 lucktomter i 
centrala och attraktiva lägen.  
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Planprocessen 
Planen hanteras med ett standardförfarande eftersom syftet inte är i strid mot 
översiktsplanen och inte anses vara av betydande allmänt intresse eller i 
övrigt av stor betydelse, eller kan antas medföra en betydande miljö-
påverkan.  

 
Processen vid standardförfarande. 

Kommunen ska samråda detaljplaneförslaget med bland andra länsstyrelsen, 
lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.  

Samrådets syfte är att samla in information, önskemål och synpunkter som 
berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. 

När samrådet genomförts kan planförslaget justeras utifrån de synpunkter 
som kommit in för att bättre anpassa förslaget till förutsättningarna på 
platsen. 

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och redigerats efter in-
komna synpunkter ska det färdiga förslaget vara tillgängligt för granskning 
under två veckor. 

Inför granskningen ska kommunen underrätta dem som berörs av förslaget, 
till exempel sakägare, boende och övriga som har yttrat sig under samrådet 
om förslaget till detaljplan. 

Synpunkter från samrådet och granskningen redovisas i ett gransknings-
utlåtande. 

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Efter antagandet har ej tillgodo-
sedda sakägare under tre veckors tid möjlighet att överklaga detaljplanen. 
Därefter vinner planen laga kraft om den inte överklagas. 

Plandata 

Läge 
Planområdet ligger cirka 1 kilometer norr om Vimmerby centrum. 

Areal 
Planområdet är cirka 2100 m2. 
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Ägoförhållanden 
Marken inom planområdet ägs av Vimmerby kommun. 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 
Området omnämns inte specifikt i den fördjupade översiktsplanen för 
Vimmerby stad. Den föreslagna förtätningen är dock ett mål i översikts-
planen som anger att förtätning med centrum som mittpunkt och ut-
byggnadsområden tätt runt omkring är ur ett hållbarhetsperspektiv en före-
dömlig utbyggnad av staden. Nya bostäder ska byggas inom gång- och 
cykelavstånd från stadskärnan, med närhet till rekreationsområden, skola 
och idrottsanläggningar. 

Detaljplan 
Gällande detaljplan 08-VYJ-745, lagakraftvunnen 1973, anger park eller 
plantering för området ”Södra Hultet”. Genomförandetiden har utgått. 

  
Detaljplan 08-VYJ-745 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 
Enligt Vimmerby kommuns nyligen antagna riktlinjer för bostadsförsörjning 
ska bostadsbeståndet främst utvecklas genom förtätning av befintliga 
bostadsstrukturer eller i anslutning till befintlig infrastruktur.  

Övriga kommunala beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden uppdrog 2017-09-13 till miljö- och 
byggnadsförvaltningen att upprätta en detaljplan för området. 
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Planens förutsättningar 

Pågående markanvändning 
Området är en del av ett stort, sammanhängande naturområde som avskiljer 
flera större bostadsområden ifrån varandra.  

Planområdet är obebyggt och består av gatumark (Emils gränd) och natur-
mark som avgränsas av befintliga bostadskvarter och en gång- och cykel-
väg.  

Natur, vegetation 
Området sluttar svagt mot sydväst och är bevuxet med övervägande tallar. 

Kultur och rekreation 
I naturområdet finns mycket träd, till största delen barrträd men även inslag 
av lövträd som björk. Genom naturområdet går ett skyddat stråk med gång- 
och cykelvägar som binder ihop bostadskvarteren. Stråket är en del av ett 
större sammanhängande grönstråk från Kohagen i väster till ”VOK-skogen” 
i öster. 

I mitten av naturområdet, 75 meter från planområdet, finns även lekytor och 
bollplan. 

Direkt öster om planområdet, parallellt med befintligt bostadskvarter 
Kullen, löper en 150 meter lång stenmur. Muren ligger i fastighetsgränsen 
och utgör en tydlig gräns mellan naturmark och bostadsmark. 

Riksintressen 
Området berör inte något riksintresse. 

Stads- och landskapsbild 
Planområdet ligger i bostadsområden som planerades och bebyggdes i 
mitten av 1970-talet. Den växande biltrafiken och en strävan efter att effekt-
ivisera byggandet av gator och kommunalt VA-nät var viktiga förutsättning-
ar för stadsplaneringen. Detta ledde till att södra Hultet har täta och rät-
vinkligt upplagda områden med snarlika hustyper, så kallade ”villaåkrar”. 

Husen i södra Hultet uppfördes under en expansiv tid 1973-1977. Kvarteren 
består av tidstypiska enplansvillor med ett källarplan och sadeltak med 
betongpannor utan takkupor.  Husen har ljusa eller bruna tegelfasader, 
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ibland kombinerat med trä. Ospröjsade fönster som på vissa hus kombi-
nerats i fönsterband med träpanel mellan. 

Mot slutet av decenniet byggdes en del villor med amerikanska förebilder 
med stora valmade svarta tak.  

Gällande detaljplan tillåter fristående hus i en våning med en maximal 
bygghöjd på 4 meter. Byggrätten är 180 m2. 

 
Flygfoto över kvarteren i södra Hultet. 

De flesta av bostadshusen har byggts till under 2000-talet, mestadels altaner 
med tak, men även tillbyggnader med fler bostadsrum.  

Offentlig och kommersiell service 
Vimmerby stadskärna ligger cirka 1 kilometer söder om planområdet. Där 
finns såväl allmän som kommersiell service och handel. 

Inom en radie av 1 kilometer finns även skolor, dagis och idrottsanlägg-
ningar. 

Gator och trafik 
Planområdet trafikeras från Emils gränd via Katthultsgatan och Lundgatan. 
Emils gränd avslutas med en stor vändplan; 24x30 meter. 

Gatuområdet är 8-9 meter brett utan strikt trafikseparering. Tillåten 
hastighet i tätorten är 50 km/h, men kommer att sänkas till 40 km/h under 
2018. Detta beslutade kommunfullmäktige 2015-11-23 genom att anta 
hastighetsplanen ”Rätt fart i staden”. 

Vimmerby centrum nås med bil via Lundgatan och Prästgårdsgatan. En 
separerad gång- och cykelbana löper till centrum från Katthultsgatan och 
Prästgårdsgatan och vidare längs Vimmerbyallén. 
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Vatten och avlopp 
Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Geotekniska förhållanden 
Marken utgörs av sandig – grusig morän.  

Hydrologiska förhållanden 
Enligt Sveriges Geologiska Undersöknings jordartskarta består marken av 
morän med ett uppskattat jorddjup på 10-20 meter.  Man kan räkna med att 
marken är tillräckligt genomsläpplig för att ingen direktavrinning på mark-
ytan ska kunna ske annat än lokalt. Området bedöms inte bli över-
svämningsdrabbat vid beräknade framtida 100-års flöden. 

Markföroreningar 
Det finns inga kända föroreningar inom planområdet. 

Radon 
Vimmerby kommun klassificeras som normalriskområde. Marken utgörs i 
huvudsak av normalradonmark men lokala variationer kan förekomma. 

Buller 
Området ligger långt från stadens större matargator och påverkas därför inte 
av trafikbuller från Lundgatan. Bullermätningar visar att vare sig plan-
området eller omkringliggande bostadsområden inte påverkas av ljudnivåer, 
högre än lagstadgade, från trafiken vare sig i dagsläget eller i framtiden (år 
2030). Den dimensionerande årstiden är under sommaren då turisttrafiken 
bidrar till ökad bilmängd. 

 
Sommartrafik 2010 och 2030  
Ekvivalent ljudutbredning från vägtrafik 2 meter ovan mark (Ramboll 2013). 
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Planförslaget 

Övergripande mål 
Detaljplaneläggningen skapar lämplig bebyggelseutveckling i områden där 
det råder ett högt bebyggelsetryck. I kommunens fördjupade översiktsplan 
för Vimmerby ska ny bostadsbebyggelse möjliggöras genom förtätningar av 
staden inom gång- och cykelavstånd från stadskärnan, med närhet till 
rekreationsområden, skola och idrottsanläggningar. 

Detaljplanen är en av nio pågående detaljplaner för 1-2 lucktomter i centrala 
och attraktiva lägen. 

Bebyggelse 
Ny bebyggelse ska anpassas till intilliggande bostadskvarter. Volym och 
placering är avvägda efter befintliga bostadshus. Byggrätten är begränsad 
till 200 m2 per fastighet och byggnadshöjden till maximalt 4,0 meter. 

Gator och trafik 
Gatunätet är redan utbyggt i området, befintliga lokalgator kommer att 
utnyttjas. 

Teknisk försörjning 

El 
El finns framdraget i området. El- och teleanslutning sker i samråd med el- 
och teleleverantör. 

Värme 
Ambitionen för bostäderna är att de uppförs med god isolering samt att de 
förses med uppvärmningssystem som har hög verkningsgrad. Den energi 
som behöver tillföras bör baseras på förnyelsebara energikällor såsom sol, 
vind, vatten och biobränslen. 

Befintliga bostadskvarter är anslutna till kommunens fjärrvärmeverk via 
fjärrvärmeledningar som finns framdragna i Emils gränd. 

Vatten och avlopp 
Vatten- och avloppsledningar finns framdragna i Emils gränd. Två nya 
anslutningspunkter ska anläggas vid de tillkommande bostadsfastigheterna. 
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Avfallshantering 
Avfallshanteringen sker enligt kommunens avfallsplan.  

Då de nya bostadsfastigheternas tillfarter sker via gator utan vändplan måste 
antingen extratjänsten ”gångavstånd” nyttjas, eller så måste sopkärlet 
placeras på vändplanen vid tömningstillfället. Ett område har reserverats på 
plankartan för detta ändamål och är markerat med ”sopkärl”. 

Elektroniska kommunikationer 

Fiberledningar finns i närområdet, möjlighet till framtida anslutning finns. 

Geotekniska frågor 
En geoteknisk undersökning saknas för området. Med erfarenhet från 
tidigare genomförd byggnation inom planområdet bedöms markförhåll-
anden som goda för en normal grundläggning. 

Dagvattenhantering 
De nya lucktomterna ska kopplas på befintligt dagvattensystem eftersom de 
ligger i detaljplanelagda områden som redan idag ingår i VA-huvudmannens 
verksamhetsområde för VA. 
  

 
Karta över dagvattnets väg från planområdet till recipienten Stångån. 
 

Den hårdgjorda ytan på tomterna begränsas med en planbestämmelse på 
plankartan (maximalt 35% av markytan får hårdgöras) eftersom kapaciteten 
på det befintliga ledningsnätet för dagvatten sannolikt inte kommer att 
utökas. På så sätt kan tillkommande dagvattenvolym begränsas, till exempel 
vid extrema regntillfällen. 

Öppet dike: rening, 
fördröjning, infiltrering 

Planområde 

dagvattenledning 

 Övergång till 
öppet dike 

Stångån 
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Vatten från hårdgjorda ytor, främst från tak, leds i befintlig dagvatten-
ledning fram till Vimmerby 3:321 (ALV:s parkering) där det mynnar ut i ett 
öppet dike där det renas, fördröjs och infiltreras. Det öppna diket är cirka 
600 meter långt. Diket går under järnvägen (Stångådalsbanan) för att 
slutligen mynna ut i Stångån. 

Hälsa och säkerhet 
Radon 
Ny bostadsbebyggelse ska alltid uppföras radonsäkert. I Boverkets bygg-
regler (BFS 1993:57) finns föreskrifter med funktionskrav för att radon-
haltens årsmedelvärde och gammastrålningsnivån inte ska överstiga angivna 
värden. Detta behandlas vid bygglovgivningen. 

Buller 
En exploatering av planområdet innebär marginellt mer trafik, vilket för 
med sig försumbart mer ljud mot dagens situation. Några större permanenta 
störningar i och med ett genomförande av planen är dock inte sannolikt.
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Planens konsekvenser 

Behovsbedömning 
En behovsbedömning har upprättats och ingår i planhandlingarna. Där fram-
går att genomförandet av detaljplanen inte antas medföra någon betydande 
miljöpåverkan (EU-direktiv 2001/42 EG), 6 kap miljöbalken. 
Miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte 
upprättas.  

Planens genomförande strider inte mot mark- och vattenanvändningen i 
översiktsplanen. Detaljplanens genomförande strider inte heller mot de 
föreslagna lokala miljömålen och inte heller mot de långsiktiga miljömål 
som beslutats nationellt och regionalt. 

Miljökonsekvenser 

Natur- och vattenområden 
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte: 

 Stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning 
med mark- och vattenområden, 3 kap miljöbalken. 

 Stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med 
mark och vatten för vissa områden i landet, 4 kap miljöbalken. 

Riksintressen och skyddade områden 
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte beröra skyddade 
områden, 7 kap miljöbalken. 

Stadsbild 
Planområdet ingår i ett redan utbyggt bostadsområde och ny bebyggelse 
kommer att anpassas till befintlig. Den nya bebyggelsen placeras 
konsekvent i kvartersstrukturen som växer mot grönområdet. Områdets 
karaktär kommer inte att förändras och stadsbilden bedöms därför inte 
påverkas negativt. 

Konsekvenser för miljökvalitetsnormer 
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte medverka till att 
miljökvalitetsnormerna överskrids, 5 kap miljöbalken. 
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Miljökvalitetsnormer för vatten 
Miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster (ytvatten, grundvatten och 
skyddade områden) syftar till att tillståndet i våra vatten inte ska försämras 
och att alla vatten ska uppnå en bestämd miljökvalitet. Kvaliteten på grund-
vattenförekomster bedöms inte försämras. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för samtliga yt- och grundvatten-förekomster 
inom Sverige infördes i december 2009 och Vimmerby kommun omfattas 
av föreskrifterna i Södra Östersjöns vattendistrikt. Den ytvattenförekomst 
som ligger närmast planområdet är Stångån: Högerumsån–Älsterebäcken–
SE638915–150304.  
För området gäller att följande kvalitetskrav ska uppnås:  
Ekologisk status: god status 2021. Idag bedöms den måttlig. Åt-gärder krävs 
för att god ekologisk status ska kunna uppnås till år 2021.  
Kemisk status: god status 2015. Idag bedöms den som god (exklusive 
kvicksilver). 
Stångån är negativt påverkad, främst av övergödning, vilket är tydligast i 
sjön Krön. Även jordbrukspåverkan märks då det längs långa sträckor odlas 
alldeles intill ån och det är brist på skuggande vegetation i åkanten. Efter 
årets rensning av ån är detta särskilt tydligt. Detta medför att fisk 
missgynnas. 
Detaljplanen kommer inte att ändra mängden dagvatten från planområdet. 
Dagvattnet i planområdet ska tas omhand i kommunens dagvattensystem. 
Då kapaciteten på det befintliga ledningsnätet sannolikt inte kommer att 
utökas har den hårdgjorda ytan på tomterna begränsas med en plan-
bestämmelse på plankartan. På så sätt kan tillkommande dagvattenvolym 
begränsas, till exempel vid extrema regntillfällen. Dagvattnet kan då 
infiltreras i tomtmarken. 
När vattnet slutligen når recipienten Stångån beräknas det vara naturligt 
renat grundvatten. Kommunen bedömer att det inte blir någon ökning av 
dagvattenpåverkan på ytvattenförekomsten Stångån. 
Detaljplanen i sig bedöms inte påverka MKN för vatten negativt. 

Miljökvalitetsnormer för luft 
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa 
och miljön. Gällande miljökvalitetsnormer (MKN) enligt svensk för-
fattningssamling (SFS 2001:527) för luft, med gränsvärden för kväveoxid, 
kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, partiklar (PM10) i utomhus-
luft, bensen och ozon, bedöms inte överskridas på grund av planförslaget.  

Inga mätningar har genomförts i kommunen men luftkvalitén bedöms som 
god och gynnas av att naturområdena i kommunen är omfattande och 
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orterna är förhållandevis små. Detaljplanen bedöms inte innebära någon 
försämring av luftkvaliteten. 

Miljökvalitetsnormer för buller 
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en slags målsättningsnorm. 
Normen följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors 
hälsa av omgivningsbuller. 

I de största kommunerna omfattar miljökvalitetsnormen omgivningsbuller 
från alla vägar, järnvägar, flygplatser och tillståndspliktiga hamnar. Även i 
mindre och medelstora kommuner (under 100 000 invånare) ska strävan 
vara att begränsa buller. 

Buller, det vill säga oönskat ljud, mäts i decibel. Det ljud som uppfattas av 
människan mäts normalt i decibel A (dBA). Ekvivalenta bullernivåer är 
buller beräknat som ett genomsnitt per dygn. Naturvårdsverkets riktvärde 
för ekvivalenta ljudnivåer från vägar vid en bostads fasad är 60 dBA och 
riktvärdet för maximala ljudnivåer är 70 dBA på utomhusplats.  

Trots beräknad ökad besöksfrekvens till turistanläggningarna Näs och ALV 
samt förväntad befolkningstillväxt i tätorten förväntas bullersituationen bli 
bättre i framtiden längs Prästgårdsgatan enligt den bullerkartläggning som 
utförts av Ramböll för Vimmerby tätort. Huvudanledningen är de föreslagna 
förändringarna av hastighetsgränserna på tätortens vägnät och omflyttning 
av trafiken från Prästgårdsgatan till Lundgatan. Därmed antas Lundgatans 
bullernivåer öka. De föreslagna lucktomterna och de befintliga bostads-
områdena är dock placerade på sådant avstånd från gatan att de inte på-
verkas av ljudnivåer, högre än lagstadgade, från trafiken vare sig i dagsläget 
eller i framtiden (år 2030). Den maximala påverkan på byggbar mark är 
under 45 dBA. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förtätning är ett sätt att försöka att skapa en mer hållbar stadsutveckling.  
En tätare stad anses vara mer energieffektivare och leda till färre utsläpp 
eftersom invånarna bor närmare arbeten och lokal service och därmed är 
mindre beroende av bilen. Istället främjas andra färdsätt såsom att gå, cykla 
eller färdas med kollektivtrafik.  
Genom att bygga i redan exploaterade områden kan den befintliga infra-
strukturen och servicen utnyttjas. 

Sociala konsekvenser 
En tät stad har en hög tillgänglighet som leder till ökade sociala och 
ekonomiska interaktioner. 
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Barnkonsekvenser 
Planförslaget medverkar inte till några negativa konsekvenser ur barn-
perspektiv. 

Jämställdhet 
Planförslaget medverkar inte till några negativa konsekvenser ur jäm-
ställdhetsperspektiv. 

Tillgänglighet 
Bostadstomterna har goda förutsättningar att anpassas ur tillgänglighets-
perspektiv. Markens tillgänglighet får anses vara god för personer med 
nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. God tillgänglighet till husens 
entréer säkerställs vid bygglovgivningen utifrån befintliga gatuhöjder. 

Fastighetskonsekvenser 
Allmän platsmark i form av naturmark kommer att övergå till kvartersmark 
för bostäder (privatägd mark). 

VIMMERBY 3:3  
Från Vimmerby 3:3 avstyckas mark för bostäder till två nya bostads-
fastigheter. De nya fastigheterna ansluter till kvarteret Fårtickan och får 
förslagsvis beteckningarna Fårtickan 3 och 4. 
 
FÅRTICKAN 3 (östra fastigheten) 
Cirka 970 m2 avstyckas från Vimmerby 3:3 till ny bostadsfastighet. 
Emils gränd kommer att förlängas så att utfart blir möjlig. 
Adressen föreslås bli Emils gränd 15. 
 
FÅRTICKAN 4 (västra fastigheten) 
Cirka 890 m2 avstyckas från Vimmerby 3:3 till ny bostadsfastighet. 
Emils gränd kommer att förlängas så att utfart blir möjlig.  
Adressen föreslås bli Emils gränd 11A. 
I fastighetens sydvästra del finns en befintlig fjärrvärmeledning. Ett område 
för allmänna underjordiska ledningar (u) har därför lagts till på plankartan. 
En ledningsrätt ska bildas för dessa ledningar. 

 
FÅRTICKAN 1 
Planförslaget föranleder inga fastighetsrättsliga åtgärder. 
Fårtickan 1 har genom fastighetsreglering 1987-04-30 utökats med 80,8 m2. 
Denna mark är avsedd för allmän platsmark (parkmark) i gällande 
detaljplan. En justering görs på plankartan så att hela Fårtickan 1 blir 
kvartersmark (bostad). Tidigare har utfart från fastigheten skett på planlagd 
parkmark. I planförslaget justeras detta så att utfart kommer att ske till 
gatumark. 
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Planens genomförande 

Organisatoriska frågor 

Allmänt 
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Beskrivningen ska även redovisa vem som vidtar 
åtgärderna och när de ska vidtas. Genomförandebeskrivningen har ingen 
egen rättsverkan. 

Tidplan för genomförande 
Antagande av detaljplanen beräknas ske av kommunfullmäktige i juni 2018. 
Därefter är detaljplanens genomförandetid 5 år. 

Ansvarsfördelning 
Vimmerby kommun initierar fastighetsbildning inom planområdet. VEMAB 
upprättar anslutningspunkter för vatten, avlopp och dagvatten. 

Avtal 
Inget särskilt markanvisnings- eller exploateringsavtal avses upprättas.  

Ekonomiska frågor 
Kommunen ansöker om och står för samtliga förrättningskostnader till 
Lantmäteriet. 

Plankostnaderna regleras i ett plankostnadsavtal som upprättats innan 
detaljplanearbetet påbörjats. Inga planavgifter tas därmed ut i samband med 
bygglovet.  

Bygglovsavgift tas ut av exploatör i samband med bygglovgivning. VA-
avgifter tas ut enligt gällande taxa. 

Tekniska utredningar 
Utredningar som ligger till grund för utformning och ställningstaganden: 

 Trafikanalys Vimmerby, Ramboll 2013-08-20 
 Bullerkartläggning Vimmerby tätort, Ramboll 2013-08-22 
 Hastighetsplan - Rätt fart i staden, Ramboll 2014-12-08 
 Riktlinjer för bostadsförsörjning Vimmerby kommun, 2017-05-29 

Medverkande tjänstemän 
Sara Dolk, stadsarkitekt 
Sten Ellingsworth, mätningsingenjör 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.
GRÄNSBETECKNINGAR

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

Kvartersmark

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Utformning

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

Placering

Utformning

Mark

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Markreservat för allmännyttiga ändamål

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år., PBL 4 kap. 21 §

Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns

GATA1 Lokalgata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

SOPKÄRL Marken är avsedd för sopkärl vid tömning, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

)4,0 Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 11 § 1
st 1 p.

e1 200 Största exploatering  per fastighet är angivet värde i kvadratmeter
byggnadsarea, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

I Högsta antal våningar, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f1 Endast frilligande villor, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

n1 Endast 35 % av markytan får hårdgöras, PBL 4 kap. 10 §

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.
Kvartersmark, PBL 4 kap. 6 §
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Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Fårtickan, 
Vimmerby kommun. Antagande 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna detaljplan för del av 

Vimmerby 3:3 kv Fårtickan, Vimmerby kommun, till kommunfullmäktige 

för antagande. 

 

Lagstöd 
PBL 5 kap 27-32 §§ Antagandet av en detaljplan. 

 

Motivering till beslut 
Vimmerby kommun är i stort behov av nybyggnation av bostäder. För att 

snabbt kunna erbjuda attraktiva, centrala tomter där infrastruktur redan är 

utbyggd föreslås detaljplaneläggning av så kallade lucktomter i Vimmerby 

tätort.  

 

Sammanfattning 
Detaljplaneförslag för två lucktomter intill befintligt bostadskvarter 

Fårtickan. 

 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanen har varit föremål för samråd och granskning under våren 

2018. Yttranden från 14 olika instanser inkom under samråds- och 

granskningstiden. Sakägarna är emot förtätningen i området. Flertalet 

sakägare har erinringar mot förslaget eftersom området används av 

närboende och man befarar värdeminskning av befintliga bostäder. 

 

Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt PBL 5 kap 27-32 §§ i 

enlighet med granskningsutlåtandet. 

 

Beslutsunderlag 
Plankarta, planbeskrivning och granskningsutlåtande 

 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 
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2018-10-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 220 Dnr 2017/000433 214 

Detaljplan för antagande - del av Vimmerby 3:3 kv 
Släggan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna detaljplan för del av Vimmerby 3:3 

kv Släggan, Vimmerby kommun, till kommunfullmäktige för antagande.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun är i stort behov av nybyggnation av bostäder. För att 

snabbt kunna erbjuda attraktiva, centrala tomter där infrastruktur redan är 

utbyggd föreslås detaljplaneläggning av så kallade lucktomter i Vimmerby 

tätort.  

 

Detaljplaneförslag för två lucktomter intill befintliga bostadskvarteren Yxan 

och Korgen. 

 

Detaljplanen har varit föremål för samråd och granskning under våren 2018. 

Yttranden från 22 olika instanser inkom under samråds- och 

granskningstiden. Sakägarna är emot förtätningen i området. Flertalet 

sakägare har erinringar mot förslaget eftersom området används av 

närboende och man befarar värdeminskning av befintliga bostäder. Man vill 

heller inte ha en rundkörningsgata. 

 

Vid planuppdraget hade detaljplanen arbetsnamnet kv Yxan, men har under 

planprocessens gång ändrats till kv Släggan då det visat sig att de nya 

fastigheterna kommer att bilda ett helt nytt, fristående bostadskvarter. 

 

Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt PBL 5 kap 27-32 §§ i 

enlighet med granskningsutlåtandet. 

 

Helen Nilsson (S) yrkar bifall på förslaget till beslut.  

 

Beslutsunderlag 

Plankarta, planbeskrivning och granskningsutlåtande 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-02 
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Id 62309 MBN § 127 Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Släggan 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-25 
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§ 241 Dnr 2017/000433 214 

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Släggan 
Vimmerby kommun. MoB 2017-1139 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

överlämna detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Släggan, Vimmerby 

kommun, till kommunfullmäktige för antagande.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun är i stort behov av nybyggnation av bostäder. För att 

snabbt kunna erbjuda attraktiva, centrala tomter där infrastruktur redan är 

utbyggd föreslås detaljplaneläggning av så kallade lucktomter i Vimmerby 

tätort.  

 

Detaljplaneförslag för två lucktomter intill befintliga bostadskvarteren Yxan 

och Korgen. 

 

Detaljplanen har varit föremål för samråd och granskning under våren 2018. 

Yttranden från 22 olika instanser inkom under samråds- och 

granskningstiden. Sakägarna är emot förtätningen i området. Flertalet 

sakägare har erinringar mot förslaget eftersom området används av 

närboende och man befarar värdeminskning av befintliga bostäder. Man vill 

heller inte ha en rundkörningsgata. 

 

Vid planuppdraget hade detaljplanen arbetsnamnet kv Yxan, men har under 

planprocessens gång ändrats till kv Släggan då det visat sig att de nya 

fastigheterna kommer att bilda ett helt nytt, fristående bostadskvarter. 

 

Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt PBL 5 kap 27-32 §§ i 

enlighet med granskningsutlåtandet. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna detaljplan för del av Vimmerby 3:3 

kv Släggan, Vimmerby kommun, till kommunfullmäktige för antagande.  



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Plankarta, planbeskrivning och granskningsutlåtande 

Id 62309 MBN § 127 Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Släggan 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 

___________________ 
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Antagandehandling 
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Förfarande 
Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2017-09-13 (MBN § 152/2017) beslut 
om att upprätta en detaljplan för bostadskvarteret. Vid uppdraget hade 
detaljplanen arbetsnamnet ”Kv Yxan”, men har under planprocessens gång 
ändrats till ”Kv Släggan” då det visat sig att de nya fastigheterna kommer att 
bilda ett helt nytt, fristående bostadskvarter. 

Planen hanteras med ett standardförfarande, då syftet inte är i strid mot 
översiktsplanen och inte anses vara av betydande allmänt intresse eller i 
övrigt av stor betydelse eller kan antas medföra en betydande miljö-
påverkan. 

 Detaljplaneförslaget har samråtts och varit föremål för granskning enligt 
plan- och bygglagen 9 kap 8-37 §§. 

 Handlingar har skickats till sakägare enligt fastighetsförteckning, Läns-
styrelsen, Lantmäteriet, kommunala organ och berörda organisationer. 
Planhandlingarna har även varit tillgängliga på miljö- och byggnadskontoret 
samt funnits på Vimmerby kommuns hemsida under hela granskningstiden. 

I enlighet med inkomna samråds- och granskningsyttranden har plan-
förslaget ändrats och justerats enligt granskningsutlåtandet.  

Detaljplanen är framtagen med stöd av plan- och bygglagen (2010:900). 

Samråd 
Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2018-01-24 (MBN § 3/2018) beslut 
om samråd. Samråd har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 kap 11-17 
§§. Samrådstiden var 2-23 februari 2018 (tre veckor). 

Då flertalet sakägare hade erinringar emot förslaget hölls även ett muntligt 
samråd i stadshuset den 30 mars. 

Samrådshandlingar: 
Plankarta med bestämmelser, 2018-01-08 
Plan- och genomförandebeskrivning, 2018-01-08 
Behovsbedömning, 2018-01-08 
Fastighetsförteckning, 2017-12-29 

Yttranden från 13 instanser/sakägare inkom under samrådstiden, varav fyra 
utan erinran. 
Myndigheter: 
Länsstyrelsen 2018-02-22 
Lantmäteriet 2018-02-15 
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Kommunala organ: 
Samhällsbyggnadsavdelningen 2018-02-21 
Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) 2018-03-01 

Övriga organ: 
Skanova AB 2018-02-09 
E.ON Energidistrubition AB 2018-02-12 
 
Sakägare: 
Yxan 1 (gemensamt yttrande) 2018-02-21 
Yxan 2 (gemensamt yttrande) 2018-02-21 
Yxan 3 (gemensamt yttrande) 2018-02-21 
Korgen 1 (gemensamt yttrande) 2018-02-21 
Korgen 2 (gemensamt yttrande) 2018-02-21 
Korgen 3 (gemensamt yttrande) 2018-02-21 
Korgen 4 (gemensamt yttrande) 2018-02-21 
Korgen 4 2018-02-22 
 
Sakägarna önskade en naturremsa emellan de befintliga bostadskvarteren 
och det nya. Planhandlingarna ändrades därför efter samrådet och 5 meter 
breda naturområden införlivades på plankartan mot de befintliga bostads-
kvarteren. Därmed ändrades även gatuutformningen från två vändplaner till 
en rundkörningsgata. 

Den nya utformningen på bostadskvarteret gör det möjligt att uppföra andra 
bostadsformer än friliggande villor, som till exempel parhus, rad- eller 
kedjehus. Av den anledningen har byggrätten utökats något för att möjlig-
göra dessa boendetyper. 
Plankartan reviderades även avseende andelen tillåten hårdgjord yta. 

Granskning 
Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2018-04-11 (MBN § 67/2018) beslut 
om granskning. Granskning har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 
kap 18-22 §§. Granskningstiden var 19 april – 11 maj 2018 (3 veckor). 

Granskningshandlingar: 
Plankarta med bestämmelser, 2018-01-08, reviderad 2018-04-06 
Plan- och genomförandebeskrivning, 2018-01-08, reviderad 2018-04-06 
Behovsbedömning, 2018-01-08, reviderad 2018-04-06 
Fastighetsförteckning, 2018-04-06 

16 granskningsyttranden inkom under granskningstiden, varav fyra utan 
erinran. 
Myndigheter: 
Länsstyrelsen 2018-05-03 
Lantmäteriet 2018-05-04 
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Kommunala organ: 
Samhällsbyggnadsavdelningen 2018-05-02 

Övriga organ: 
E.ON Energidistrubition AB 2018-05-07 

Sakägare: 
Krukan 1 (gemensamt yttrande) 2018-05-09 
Krukan 2 (gemensamt yttrande) 2018-05-09 
Krukan 3 (gemensamt yttrande) 2018-05-09 
Krukan 4 (gemensamt yttrande) 2018-05-09 
Krukan 5 (gemensamt yttrande) 2018-05-09 
Korgen 1 (gemensamt yttrande) 2018-05-09 
Spannen 3 (gemensamt yttrande) 2018-05-09 
Spannen 4 (gemensamt yttrande) 2018-05-09 
Spannen 5 (gemensamt yttrande) 2018-05-09 
Spannen 6 (gemensamt yttrande) 2018-05-09 
Yxan 1 2018-04-23 
Korgen 4 2018-05-08 
 
Inga ändringar har gjorts i planhandlingarna inför antagande. 

Sammanställning av yttranden 
Nedan redovisas sammanfattningar av inkomna yttranden. Endast samråds-
yttranden med kvarstående synpunkter som inte har beaktats i planarbetet 
har redovisats tillsammans med granskningsyttrandena. Yttrandena följs av 
miljö- och byggnadsförvaltningens kommentarer. 

Samtliga yttranden finns i sin helhet tillgängliga på miljö- och byggnads-
förvaltningen, Hultsfreds och Vimmerby kommun. 
Gemensamt yttrande från sakägare bifogas som bilaga. 

Inga erinringar 
Länsstyrelsen 
Lantmäteriet 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) 
Skanova AB 
E.ON Energidistrubition AB 

Sakägare (7 fastighetsägare) i gemensamt yttrande - samråd 
-Barnens stad? 

-Värdeminskning på befintliga fastigheter. 
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-Varför förstöra hela bostadsområden för att få loss två tomter? Man borde 
titta på större områden. 

-Lucktomterna irriterar invånarna som bor här året om. 

-Vill ha möte med kommunen för att diskutera lucktomterna. 

Kommentar: 
Se samlade kommentarer på sida 6. 
Möte med sakägarna har skett. 

Sakägare (10 fastighetsägare) i gemensamt yttrande - granskning 
-Vill ha 10 meter grönområde emellan fastigheterna. 

-Vill inte ha rundkörning. 

-Barnens stad? 

-Värdeminskning på befintliga fastigheter. 

-Vad händer med vattensalamandrarna i trädgårdsdammen? 

-Varför förstöra hela bostadsområden för att få loss två tomter? Man borde 
titta på större områden. 

-Lucktomterna irriterar invånarna som bor här året om. 

Kommentar: 
Efter samrådet ändrades förslaget från två vändplaner till rundkörning efter 
önskemål från sakägare. Detta ledde till en lösning med naturmark emellan 
befintlig och ny bebyggelse. 

Enligt kommunekologen bedöms inte vattensalamandrarna att påverkas av 
föreslagen byggnation. 

Korgen 4 
Motsätter sig bebyggelse på grönområdet som är en stor glädje för alla i 
kvarteret. Är omringade av ALV och Näs med dess trafik, ljud och 
parkeringar, nu räcker det. Vill behålla lite grönt runtomkring med dess 
fågelliv och rådjur. Försök att hitta ett annat område. Hoppas att detta tas en 
vända till och kommer på andra takar. 

Kommentar: 
Se samlade kommentarer på sida 6. 
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Yxan 1 
Första förslaget var illa nog, nu kommer ett ännu sämre. Riv upp och lägg 
ner galenskaperna, forcera ute vid Nossen istället. 

Kommentar: 
Se samlade kommentarer nedan. 

Samlade kommentarer 
Nuvarande detaljplan anger park/plantering för området. En detaljplan gäller 
tills den upphävs, ersätts eller ändras. Plan och bygglagen bygger på 
principen om kommunal självbestämmanderätt i frågor som rör markan-
vändningen inom kommunen. Det är således en kommunal angelägenhet att 
planlägga användningen av mark och vatten. Det innebär att kommunen 
själv avgör hur marken ska användas. 

Området är en liten del av ett stort, sammanhängande naturområde i 
Vimmerby tätort. I en detaljplan avvägs de allmänna och enskilda intressena 
noggrant. Bostadsförsörjningen är en stor fråga kommunen har att lösa de 
närmaste åren. Flera alternativa placeringar har utretts. I ett första skede togs 
33 möjliga lucktomter fram. På grund av värdefull natur, allmänhetens 
tillträde, fördyrande infrastruktur i form av ledningsflytt mm har många 
alternativ strukits. Förtätning anses utgöra ett naturligt led i en modern 
stadsutveckling. 

Sammanfattning 
Samråd och granskning har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 kap 11, 
12 respektive 18 §§.  

Yttranden från 22 olika instanser/sakägare inkom under samråds- och 
granskningstiden. Planhandlingarna har inte ändrats efter granskningen. 

 

Ställningstagande 
Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt PBL 5 kap 27 §. 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

Sara Dolk 
stadsarkitekt 

Bilaga: Gemensamma synpunkter på detaljplanen från sakägare (3 sidor) 
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BILAGA sida 3 



 

 

   
  
 
 

 

 

Plan- och genomförandebeskrivning 

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 

”Kv Släggan” 
Vimmerby kommun 
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Inledning 
En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Plankartan är den 
handling som är juridiskt bindande och anger till exempel vad som ska vara 
allmän plats, kvartersmark (privat mark), hur bebyggelsen ska regleras. 
Plankartan ligger till grund för kommande bygglovsprövning. 

Till varje detaljplan hör också en plan- och genomförandebeskrivning som 
förklarar syftet med planen och på vilket sätt den ska genomföras. Avsikten 
är att alla som berörs av detaljplanen ska förstå vilka konsekvenserna blir 
när planen genomförs. 

Plan- och genomförandebeskrivningen har ingen egen rättsverkan.  

Kommunen upprättar även en behovsbedömning för att avgöra om 
detaljplaneförslaget kan antas påverka miljön så mycket att en 
miljökonsekvensbeskrivning behövs. 

Detaljplanen är framtagen med stöd av plan- och bygglagen (2010:900). 

Planhandlingar 
Detaljplanehandlingarna består av: 

 Plankarta med bestämmelser 
 Plan- och genomförandebeskrivning  
 Fastighetsförteckning 
 Behovsbedömning 

Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanens syfte är att skapa nya bostadstomter genom förtätning i ett 
område där infrastruktur redan är utbyggt. Utformningen ska ske med 
hänsyn till befintlig bebyggelse som består av kedjehus i 1-11/2 våning. 
Flexibilitet i detaljplanen medger att ny bostadsbebyggelse i form av 
antingen villor, par- eller radhus är möjlig. 

Genom förtätningen kan så kallade lucktomter mellan bostäder bebyggas 
och skapa en sammanhängande helhet inom befintliga bostadsområden. 

Bebyggelsetrycket är högt i Vimmerby kommun, främst inom Vimmerby 
tätort. Detaljplanen är en av nio pågående detaljplaner för 1-2 lucktomter i 
centrala och attraktiva lägen.  
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Planprocessen 
Planen hanteras med ett standardförfarande eftersom syftet inte är i strid mot 
översiktsplanen och inte anses vara av betydande allmänt intresse eller i 
övrigt av stor betydelse, eller kan antas medföra en betydande miljö-
påverkan.  

 
Processen vid standardförfarande. 

Kommunen ska samråda detaljplaneförslaget med bland andra länsstyrelsen, 
lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.  

Samrådets syfte är att samla in information, önskemål och synpunkter som 
berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. 

När samrådet genomförts kan planförslaget justeras utifrån de synpunkter 
som kommit in för att bättre anpassa förslaget till förutsättningarna på 
platsen. 

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och redigerats efter in-
komna synpunkter ska det färdiga förslaget vara tillgängligt för granskning 
under två veckor. 

Inför granskningen ska kommunen underrätta dem som berörs av förslaget, 
till exempel sakägare, boende och övriga som har yttrat sig under samrådet 
om förslaget till detaljplan. 

Synpunkter från samrådet och granskningen redovisas i ett gransknings-
utlåtande. 

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Efter antagandet har ej tillgodo-
sedda sakägare under tre veckors tid möjlighet att överklaga detaljplanen. 
Därefter vinner planen laga kraft om den inte överklagas. 

Plandata 

Läge 
Planområdet ligger cirka 2 kilometer norr om Vimmerby centrum. 

Areal 
Planområdet är cirka 3300 m2. 
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Ägoförhållanden 
Marken inom planområdet ägs av Vimmerby kommun. 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 
Området omnämns inte specifikt i den fördjupade översiktsplanen för 
Vimmerby stad. Den föreslagna förtätningen är dock ett mål i översikts-
planen som anger att förtätning med centrum som mittpunkt och ut-
byggnadsområden tätt runt omkring är ur ett hållbarhetsperspektiv en före-
dömlig utbyggnad av staden. Nya bostäder ska byggas inom gång- och 
cykelavstånd från stadskärnan, med närhet till rekreationsområden, skola 
och idrottsanläggningar. 

Detaljplan 
Gällande detaljplan 08-VYS-346, lagakraftvunnen 1980, anger park eller 
plantering för området. Genomförandetiden har utgått.  
 

 
Del av detaljplan 08-VYS-346 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 
Enligt Vimmerby kommuns nyligen antagna riktlinjer för bostadsförsörjning 
ska bostadsbeståndet främst utvecklas genom förtätning av befintliga 
bostadsstrukturer eller i anslutning till befintlig infrastruktur.  

Övriga kommunala beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden uppdrog 2017-09-13 till miljö- och 
byggnadsförvaltningen att upprätta en detaljplan för området. 
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Planens förutsättningar 

Pågående markanvändning 
Området är en del av ett naturområde som innesluts helt av flera bostads-
kvarter.  

Själva planområdet är obebyggt och består av en naturyta som avgränsas av 
bostadstomter. 

Natur, vegetation 
Området sluttar mot sydväst och består av vildvuxen natur med mestadels 
tall och björk. 

Kultur och rekreation 
I naturområdet finns mycket träd, till största delen barrträd men även inslag 
av lövträd som björk. Det finns fyra öppningar in till naturområdet mellan 
de befintliga bostadskvarteren. 

Riksintressen 
Området berör inte något riksintresse. 

Fornlämningar 
Inför tidigare detaljplaneläggning har hela Kohagsområdet undersökts av 
landsantikvarie. Inom det aktuella planområdet har ingenting upptäckts som 
är av kulturhistoriskt värde. 

Stads- och landskapsbild 
Planområdet ligger i bostadsområden som planerades och byggdes i slutet 
av 1970-talet och början av 1980-talet. 

Bostadskvarter består av kedjehus på små tomter. Området trafikmatas med 
karaktäristiska smala återvändsgator. I flera kvarter är garagen indragna för 
att bilarna enkelt ska kunna köra ut och in. 

Längs Törnrosgatan finns kedjehus i form av rationella, källarlösa 1 ½ -
plans villor med stora takfall på 45 grader och en takfot som skjuter ut 
kraftigt från fasadlivet. Takens dominans bryts endast av små takkupor. 
Fasaderna är låga och fönstren är placerade direkt under takfoten. 
Gavelspetsarna är i trä. Taken är belagda med betongpannor som ur-
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sprungligen varit bruna. En del av husen har fått ny takbeläggning och 
därmed ny takfärg.  

 
Bebyggelse längs Törnrosgatan (Kv Korgen). 

Längs Junibacksgatan finns källarlösa kedjehus i ett plan. De har ljusare 
träfasader, flackare sadeltak (18 grader) och ospröjsade fönster. Denna 
bebyggelse är inte lika hög som Törnrosgatans. 

 
Bebyggelse längs Junibacksgatan (Kv Yxan). 

De flesta av bostadshusen har byggts till under 2000-talet, mestadels altaner 
med tak. 

Gällande detaljplan tillåter kedjehus i en våning med en maximal bygghöjd 
på 4 meter. Byggrätten är 180 m2. 
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Offentlig och kommersiell service 
Vimmerby stadskärna ligger cirka 2 kilometer söder om planområdet. Där 
finns såväl allmän som kommersiell service och handel. 

Inom en radie av 2 kilometer finns även skolor, dagis och idrottsanlägg-
ningar. 

Gator och trafik 
Planområdet trafikmatas via två återvändsgator, så kallade säckgator, från 
en matarväg från Prästgårdsgatan. En tidstypisk stadsplanering för trafik-
hanteringen under 1970-talet i enlighet med riktlinjer från Boverket. Tanken 
var att dela in bostäder i "enklaver" där trafiken på gatorna i området endast 
bestod av de som bor i området och deras eventuella besökare.  

Gatuområdet är 7 meter brett utan strikt trafikseparering. Tillåten hastighet i 
tätorten är 50 km/h, men kommer att sänkas till 40 km/h under 2018. Detta 
beslutade kommunfullmäktige 2015-11-23 genom att anta hastighetsplanen 
”Rätt fart i staden”. 

Vimmerby centrum nås med bil via Prästgårdsgatan. En separerad gång- och 
cykelbana löper från området till centrum längs Prästgårdsgatan och vidare 
längs Vimmerbyallén. 

Vatten och avlopp 
Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Värme 
Fjärrvärme är framdraget till området. 

Geotekniska förhållanden 
Marken utgörs av morän med mindre inslag av större stenblock.  

Hydrologiska förhållanden 
Enligt Sveriges Geologiska Undersöknings jordartskarta består marken av 
morän med ett uppskattat jorddjup på 10-20 meter.  Man kan räkna med att 
marken är tillräckligt genomsläpplig för att ingen direktavrinning på mark-
ytan ska kunna ske annat än lokalt. Området bedöms inte bli över-
svämningsdrabbat vid beräknade framtida 100-års flöden. 

Markföroreningar 
Det finns inga kända föroreningar inom planområdet. 
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Radon 
Vimmerby kommun klassificeras som normalriskområde. Marken utgörs i 
huvudsak av normalradonmark men lokala variationer kan förekomma. 

Buller 
Området ligger långt från stadens större matargator och påverkas därför inte 
av trafikbuller från vare sig Prästgårdsgatan eller Lundgatan. Buller-
mätningar visar att planområdet och omkringliggande bostadsområden inte 
påverkas av ljudnivåer, högre än lagstadgade, från trafiken vare sig i dags-
läget eller i framtiden (år 2030). Den dimensionerande årstiden är under 
sommaren då turisttrafiken bidrar till ökad bilmängd. 

 
Sommartrafik 2010          Sommartrafik 2030  
Ekvivalent ljudutbredning från vägtrafik 2 meter ovan mark (Ramboll 2013). 
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Planförslaget 

Övergripande mål 
Detaljplaneläggningen skapar lämplig bebyggelseutveckling i områden där 
det råder ett högt bebyggelsetryck. I kommunens fördjupade översiktsplan 
för Vimmerby ska ny bostadsbebyggelse möjliggöras genom förtätningar av 
staden inom gång- och cykelavstånd från stadskärnan, med närhet till 
rekreationsområden, skola och idrottsanläggningar. 

Detaljplanen är en av nio pågående detaljplaner för 1-2 lucktomter i centrala 
och attraktiva lägen. 

Bebyggelse 
Ny bebyggelse ska anpassas till intilliggande bostadskvarter. Volym och 
placering är avvägda efter befintliga bostadshus. Byggrätten är begränsad 
till 225 m2 per fastighet och byggnadshöjden till maximalt 4,0 meter. 

Detaljplanen medger en flexibel utformning där byggnation av antingen 
villor, par- eller radhus är möjlig. 

 
Alternativ villor                    Alternativ radhus (kedjehus)  Alternativ parhus 

Gator och trafik 
Gatunätet är redan utbyggt i området, befintliga lokalgator kommer att 
utnyttjas. Detaljplanen medför att rundkörning Törnrosgatan/Junibacksgatan 
kommer att bli möjlig. 

Teknisk försörjning 

El 
El finns framdraget i området. El- och teleanslutning sker i samråd med el- 
och teleleverantör. 
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Värme 
Ambitionen för bostäderna är att de uppförs med god isolering samt att de 
förses med uppvärmningssystem som har hög verkningsgrad. Den energi 
som behöver tillföras bör baseras på förnyelsebara energikällor såsom sol, 
vind, vatten och biobränslen. 

Befintliga bostadskvarter är anslutna till kommunens fjärrvärmeverk via 
fjärrvärmeledningar som finns framdragna i lokalgatorna. 

Vatten och avlopp 
Vatten- och avloppsledningar finns framdragna i Törnrosgatan och 
Junibacksgatan. Anslutning ska ske till befintligt vatten- och avloppsnät. 
Två nya anslutningspunkter ska anläggas vid de nya bostadsfastigheterna. 

Avfallshantering 
Avfallshanteringen sker enligt kommunens avfallsplan. 

Elektroniska kommunikationer 
Fiberledningar är anlagda längs Prästgårdsgatan, möjlighet till framtida 
anslutning finns. 

Geotekniska frågor 
En geoteknisk undersökning saknas för området. Med erfarenhet från 
tidigare genomförd byggnation inom planområdet bedöms markförhåll-
anden som goda för en normal grundläggning. 

Dagvattenhantering 
De nya bostadstomterna ska kopplas på befintligt dagvattensystem eftersom 
de ligger i detaljplanelagda områden som redan idag ingår i VA-
huvudmannens verksamhetsområde för VA. 

Den hårdgjorda ytan på tomterna begränsas med en planbestämmelse på 
plankartan (maximalt 35% av markytan får hårdgöras) eftersom kapaciteten 
på det befintliga ledningsnätet för dagvatten sannolikt inte kommer att 
utökas. På så sätt kan tillkommande dagvattenvolym begränsas, till exempel 
vid extrema regntillfällen. 
Vatten från hårdgjorda ytor, främst från tak, leds västerut i befintlig 
dagvattenledning fram till Vimmerby 3:321 (ALV:s stugby) där det mynnar 
ut i öppna dagvattendiken. Dagvattnet fördröjs, luftas och ges möjlighet till 
infiltrering i de 300 meter långa dikena innan vattnet slutligen når Stångån.  
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Dagvattnets väg med fördröjning, rening, luftning för att inte påverka recipienten 
negativt. 

Hälsa och säkerhet 
Radon 
Ny bostadsbebyggelse ska alltid uppföras radonsäkert. I Boverkets bygg-
regler (BFS 1993:57) finns föreskrifter med funktionskrav för att radon-
haltens årsmedelvärde och gammastrålningsnivån inte ska överstiga angivna 
värden. Detta behandlas vid bygglovgivningen. 

Buller 
En exploatering av planområdet innebär marginellt mer trafik, vilket för 
med sig försumbart mer ljud mot dagens situation. Några större permanenta 
störningar i och med ett genomförande av planen är dock inte sannolikt.

Planområde 

Öppet dike: rening, 
fördröjning, infiltrering 

Stångån 
Öppet dike: rening, 

fördröjning, infiltrering 
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Planens konsekvenser 

Behovsbedömning 
En behovsbedömning har upprättats och ingår i planhandlingarna. Där fram-
går att genomförandet av detaljplanen inte antas medföra någon betydande 
miljöpåverkan (EU-direktiv 2001/42 EG), 6 kap miljöbalken. 
Miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte 
upprättas.  

Planens genomförande strider inte mot mark- och vattenanvändningen i 
översiktsplanen. Detaljplanens genomförande strider inte heller mot de 
föreslagna lokala miljömålen och inte heller mot de långsiktiga miljömål 
som beslutats nationellt och regionalt. 

Miljökonsekvenser 

Natur- och vattenområden 
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte: 

 Stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning 
med mark- och vattenområden, 3 kap miljöbalken. 

 Stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med 
mark och vatten för vissa områden i landet, 4 kap miljöbalken. 

Riksintressen och skyddade områden 
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte beröra skyddade 
områden, 7 kap miljöbalken. 

Stadsbild 
Planområdet ingår i ett redan utbyggt bostadsområde och ny bebyggelse 
kommer att anpassas till befintlig. Den nya bebyggelsen är inte inordnad i 
bostadsområdets plansymmetri och bryter därför inte kvarterens lik-
formighet. Den nya bebyggelsens volymer är anpassade efter den befintliga. 
Områdets karaktär kommer inte att förändras och stadsbilden bedöms därför 
inte påverkas negativt. 

Konsekvenser för miljökvalitetsnormer 
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte medverka till att 
miljökvalitetsnormerna överskrids, 5 kap miljöbalken. 
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Miljökvalitetsnormer för vatten 
Miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster (ytvatten, grundvatten och 
skyddade områden) syftar till att tillståndet i våra vatten inte ska försämras 
och att alla vatten ska uppnå en bestämd miljökvalitet. Kvaliteten på grund-
vattenförekomster bedöms inte försämras. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för samtliga yt- och grundvatten-förekomster 
inom Sverige infördes i december 2009 och Vimmerby kommun omfattas 
av föreskrifterna i Södra Östersjöns vattendistrikt. Den ytvattenförekomst 
som ligger närmast planområdet är Stångån: Högerumsån–Älsterebäcken–
SE638915–150304.  
För området gäller att följande kvalitetskrav ska uppnås:  
Ekologisk status: god status 2021. Idag bedöms den måttlig. Åt-gärder krävs 
för att god ekologisk status ska kunna uppnås till år 2021.  
Kemisk status: god status 2015. Idag bedöms den som god (exklusive 
kvicksilver). 
Stångån är negativt påverkad, främst av övergödning, vilket är tydligast i 
sjön Krön. Även jordbrukspåverkan märks då det längs långa sträckor odlas 
alldeles intill ån och det är brist på skuggande vegetation i åkanten. Efter 
årets rensning av ån är detta särskilt tydligt. Detta medför att fisk 
missgynnas. 
Detaljplanen kommer inte att ändra mängden dagvatten från planområdet. 
Dagvattnet i planområdet ska tas omhand i kommunens dagvattensystem. 
Då kapaciteten på det befintliga ledningsnätet sannolikt inte kommer att 
utökas har den hårdgjorda ytan på tomterna begränsas med en plan-
bestämmelse på plankartan. På så sätt kan tillkommande dagvattenvolym 
begränsas, till exempel vid extrema regntillfällen. Dagvattnet kan då 
infiltreras i tomtmarken. 
När vattnet slutligen når recipienten Stångån beräknas det vara naturligt 
renat grundvatten. Kommunen bedömer att det inte blir någon ökning av 
dagvattenpåverkan på ytvattenförekomsten Stångån. 
Detaljplanen i sig bedöms inte påverka MKN för vatten negativt. 

Miljökvalitetsnormer för luft 
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa 
och miljön. Gällande miljökvalitetsnormer (MKN) enligt svensk för-
fattningssamling (SFS 2001:527) för luft, med gränsvärden för kväveoxid, 
kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, partiklar (PM10) i utomhus-
luft, bensen och ozon, bedöms inte överskridas på grund av planförslaget.  

Inga mätningar har genomförts i kommunen men luftkvalitén bedöms som 
god och gynnas av att naturområdena i kommunen är omfattande och 
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orterna är förhållandevis små. Detaljplanen bedöms inte innebära någon 
försämring av luftkvaliteten. 

Miljökvalitetsnormer för buller 
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en slags målsättningsnorm. 
Normen följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors 
hälsa av omgivningsbuller. 

I de största kommunerna omfattar miljökvalitetsnormen omgivningsbuller 
från alla vägar, järnvägar, flygplatser och tillståndspliktiga hamnar. Även i 
mindre och medelstora kommuner (under 100 000 invånare) ska strävan 
vara att begränsa buller. 

Buller, det vill säga oönskat ljud, mäts i decibel. Det ljud som uppfattas av 
människan mäts normalt i decibel A (dBA). Ekvivalenta bullernivåer är 
buller beräknat som ett genomsnitt per dygn. Naturvårdsverkets riktvärde 
för ekvivalenta ljudnivåer från vägar vid en bostads fasad är 60 dBA och 
riktvärdet för maximala ljudnivåer är 70 dBA på utomhusplats.  

Trots beräknad ökad besöksfrekvens till turistanläggningarna Näs och ALV 
samt förväntad befolkningstillväxt i tätorten förväntas bullersituationen bli 
bättre i framtiden längs Prästgårdsgatan enligt den bullerkartläggning som 
utförts av Ramböll för Vimmerby tätort. Huvudanledningen är de föreslagna 
förändringarna av hastighetsgränserna på tätortens vägnät och omflyttning 
av trafiken från Prästgårdsgatan till Lundgatan. Därmed antas Lundgatans 
bullernivåer öka. De föreslagna lucktomterna och de befintliga bostads-
områdena är dock placerade på sådant avstånd från gatan att de inte på-
verkas av ljudnivåer, högre än lagstadgade, från trafiken vare sig i dagsläget 
eller i framtiden (år 2030). Den maximala påverkan på byggbar mark är 
inom intervallet 50-55 dBA. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förtätning är ett sätt att försöka att skapa en mer hållbar stadsutveckling.  
En tätare stad anses vara mer energieffektivare och leda till färre utsläpp 
eftersom invånarna bor närmare arbeten och lokal service och därmed är 
mindre beroende av bilen. Istället främjas andra färdsätt såsom att gå, cykla 
eller färdas med kollektivtrafik.  
Genom att bygga i redan exploaterade områden kan den befintliga infra-
strukturen och servicen utnyttjas. 

Sociala konsekvenser 
En tät stad har en hög tillgänglighet som leder till ökade sociala och 
ekonomiska interaktioner. 
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Alternativ villor:  
Två bostadsfastigheter på cirka 870 m2 av-
styckas från Vimmerby 3:3.  
Utfart sker till befintlig gata (Junibacksgatan 
respektive Törnrosgatan). 
Fastighetsbeteckningar föreslås bli Släggan 1 
och Släggan 2.  
Adresserna föreslås bli Junibacksgatan 21 och 
Törnrosgatan 22. 
 

Barnkonsekvenser 
Planförslaget medverkar inte till några negativa konsekvenser ur barn-
perspektiv. 

Jämställdhet 
Planförslaget medverkar inte till några negativa konsekvenser ur jäm-
ställdhetsperspektiv. 

Tillgänglighet 
Bostadstomterna har goda förutsättningar att anpassas ur tillgänglighets-
perspektiv. Markens tillgänglighet får anses vara god för personer med 
nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. God tillgänglighet till husens 
entréer säkerställs vid bygglovgivningen utifrån befintliga gatuhöjder. 

Fastighetskonsekvenser 
Allmän platsmark i form av naturmark kommer att övergå till kvartersmark 
för bostäder (privatägd mark). 

VIMMERBY 3:3 
Från Vimmerby 3:3 avstyckas mark för bostäder till nya bostadsfastigheter. 
Bostadsområdet bildar ett helt nytt kvarter och föreslås få kvartersnamnet 
Släggan. 

YXAN 1 

Planlagd kvartersmark för bostäder avses tillföras Yxan 1 från fastigheten 
Vimmerby 3:3 genom fastighetsreglering. Denna yta utgör cirka 16 m2.  
Kommunen ansöker om och står för Lantmäteriets förrättningskostnader. 

KVARTERET SLÄGGAN 
Cirka 1740 m2 avstyckas från Vimmerby 3:3 till nya bostadsfastigheter. 
Utfart sker till befintlig gata (Junibacksgatan respektive Törnrosgatan). 
Eftersom detaljplanen är flexibelt utformad möjliggörs flera utformningar: 
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Alternativ radhus (kedjehus):  
Tre bostadsfastigheter på cirka 580 m2 av-
styckas från Vimmerby 3:3.  
Utfart sker till befintlig gata (Junibacksgatan 
respektive Törnrosgatan). 
Fastighetsbeteckningar föreslås bli Släggan 1, 
Släggan 2 och Släggan 3.  
Adresserna föreslås bli Junibacksgatan 21 samt 
Törnrosgatan 22 och 24. 
 

Alternativ parhus:  
Två bostadsfastigheter på cirka 870 m2 av-
styckas från Vimmerby 3:3.  
Utfart sker till befintlig gata (Junibacksgatan 
respektive Törnrosgatan). 
Fastighetsbeteckningar föreslås bli Släggan 1 
och Släggan 2. Adresserna föreslås bli 
Junibacksgatan 21 och Törnrosgatan 22. 
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Planens genomförande 

Organisatoriska frågor 

Allmänt 
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Beskrivningen ska även redovisa vem som vidtar 
åtgärderna och när de ska vidtas. Genomförandebeskrivningen har ingen 
egen rättsverkan. 

Tidplan för genomförande 
Antagande av detaljplanen beräknas ske av kommunfullmäktige i juni 2018. 
Därefter är detaljplanens genomförandetid 5 år. 

Ansvarsfördelning 
Vimmerby kommun initierar fastighetsbildning inom planområdet. VEMAB 
upprättar anslutningspunkter för vatten, avlopp och dagvatten. 

Avtal 
Inget särskilt markanvisnings- eller exploateringsavtal avses upprättas.  

Ekonomiska frågor 
Kommunen ansöker om och står för samtliga förrättningskostnader till 
Lantmäteriet. 

Plankostnaderna regleras i ett plankostnadsavtal som upprättats innan 
detaljplanearbetet påbörjats. Inga planavgifter tas därmed ut i samband med 
bygglovet.  

Bygglovsavgift tas ut av exploatör i samband med bygglovgivning. VA-
avgifter tas ut enligt gällande taxa. 

Tekniska utredningar 
Utredningar som ligger till grund för utformning och ställningstaganden: 

 Trafikanalys Vimmerby, Ramboll 2013-08-20 
 Bullerkartläggning Vimmerby tätort, Ramboll 2013-08-22 
 Hastighetsplan - Rätt fart i staden, Ramboll 2014-12-08 
 Riktlinjer för bostadsförsörjning Vimmerby kommun, 2017-05-29 

Medverkande tjänstemän 
Sara Dolk, stadsarkitekt  
Sten Ellingsworth, mätningsingenjör. 
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Antagandehandling

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.
GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
PARK Park, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GATA1
Lokalgata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

e1 225 Största exploatering  per fastighet är angivet värde i kvadratmeter
byggnadsarea, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Mark

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år., PBL 4 kap. 21 §

Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 11 § 1
st 1 p.)4,0

n1 Endast 35 % av markytan får hårdgöras, PBL 4 kap. 10 §

Utfart

Ø l

Øl Körbar förbindelse får inte anordnas, PBL 4 kap. 9 §



 

 Sammanträdesprotokoll  1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-22 
Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 

  

 

 

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Släggan, 
Vimmerby kommun. Antagande 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna detaljplan för del av 

Vimmerby 3:3 kv Släggan, Vimmerby kommun, till kommunfullmäktige 

för antagande. 

 

Lagstöd 
PBL 5 kap 27-32 §§ Antagandet av en detaljplan. 

 

Motivering till beslut 
Vimmerby kommun är i stort behov av nybyggnation av bostäder. För att 

snabbt kunna erbjuda attraktiva, centrala tomter där infrastruktur redan är 

utbyggd föreslås detaljplaneläggning av så kallade lucktomter i Vimmerby 

tätort.  

 

Sammanfattning 
Detaljplaneförslag för två lucktomter intill befintliga bostadskvarteren 

Yxan och Korgen. 

 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanen har varit föremål för samråd och granskning under våren 

2018. Yttranden från 22 olika instanser inkom under samråds- och 

granskningstiden. Sakägarna är emot förtätningen i området. Flertalet 

sakägare har erinringar mot förslaget eftersom området används av 

närboende och man befarar värdeminskning av befintliga bostäder. Man 

vill heller inte ha en rundkörningsgata. 

 

Vid planuppdraget hade detaljplanen arbetsnamnet kv Yxan, men har under 

planprocessens gång ändrats till kv Släggan då det visat sig att de nya 

fastigheterna kommer att bilda ett helt nytt, fristående bostadskvarter. 

 

Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt PBL 5 kap 27-32 §§ i 

enlighet med granskningsutlåtandet. 

 

Beslutsunderlag 
Plankarta, planbeskrivning och granskningsutlåtande 

 

 

Skickas till 

MBN § 127/2018 Dnr MBN 2017-1139  



 

 Sammanträdesprotokoll  2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-22 
Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 222 Dnr 2017/000330 214 

Detaljplan för antagande - Pistolsmeden 2 och 3 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna detaljplan för Pistolsmeden 2 och 3 

till kommunfullmäktige för antagande.  

Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att förtäta området och möjliggöra för ett nytt 

flerbostadshus. Planförslaget tillåter även vård. 

Ärendebeskrivning 

Planförslaget har varit på granskningsremiss 27 februari-20 mars. Under 

denna tid hölls ett sakägarmöte då hushöjden diskuterades. Med hänsyn 

tagen till de synpunkter som framfördes under mötet har nockhöjden sänkts 

från 15 till 14 meter på plankartan samtidigt som våningsantalet har tagits 

bort enligt rekommendationer från Boverket. Denna revidering översändes 

till berörda sakägare. Inga synpunkter inkom under granskningen. 

 

Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt PBL 5 kap 27-32 §§ i 

enlighet med granskningsutlåtandet. 

Helen Nilsson (S) och Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar bifall på förslag 

till beslut.  

Beslutsunderlag 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Granskningsutlåtande 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Planbeställaren 

___________________ 
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
detaljplan för Pistolsmeden 2 och 3, Vimmerby kommun 

 
 

 

 

 

 

 

 
MBN 2017-132 

Antagandehandling 

Upprättad 2018-09-10 
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Granskningsutlåtande 
Förfarande 

Planen hanteras med ett standardförfarande, då syftet inte är i strid 

mot översiktsplanen och inte anses vara av betydande allmänt 

intresse eller i övrigt av stor betydelse eller kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan. 

 Detaljplaneförslaget har samråtts och varit föremål för granskning 

enligt plan- och bygglagen 9 kap 8-37 §§. 

 Handlingar har skickats till sakägare enligt fastighetsförteckning, 

Länsstyrelsen, Lantmäteriet, kommunala organ och berörda  

organisationer. 

Planhandlingarna har även varit utställda i receptionen på     

Vimmerby stadshus samt funnits tillgängliga på Vimmerby 

kommuns hemsida under hela granskningstiden. 

I enlighet med inkomna samråds- och granskningsyttranden har 

planförslaget ändrats och justerats enligt granskningsutlåtandet. 

Samråd  Samråd har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 kap 11-17 §§. 

Samrådstid 16 oktober – 6 november 2017 (tre veckor). 

Även ett muntligt samråd har hållits med sakägarna. 

 

  Samrådshandlingar: 

• Plankarta med bestämmelser, 2017-10-12  

• Plan- och genomförandebeskrivning, 2017-10-12  

• Behovsbedömning, 2017-10-12  

• Fastighetsförteckning, 2017-09-18 

Sju samrådsyttranden inkom: 

Myndigheter 

Länsstyrelsen   2017-11-06 

Lantmäteriet    2017-10-26 

Kommunala organ 
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Gatukontoret    2017-11-03 

Vimmerby Energi & miljö AB (VEMAB) 2017-11-01 

Barn- och utbildningsnämnden  2017-11-02 

Sakägare 

Pistolsmeden 1   2017-11-06 

Pistolsmeden 5   2017-11-06 

 

Inkomna samrådsyttranden föranledde vissa ändringar av 

planhandlingarna. 

Planbeskrivning 

Ändringar som har gjorts är bland annat: redogjort i plan- och 

genomförandebeskrivningen hur dagvatten ska infiltreras, renas 

och fördröjas. Mindre justeringar har gjorts beträffade VA-frågor i 

samverkan med Vemab.  

Plankarta 

Det är reglerat i plankartan max tre våningar.  

Granskning 

Granskning har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 kap 18-

22 §§. 

Granskningstid 27 februari- 20 mars 2018 (3 veckor). 

Granskningshandlingar: 

Plankarta med bestämmelser, 2018-02-27 

Plan- och genomförandebeskrivning, 2018-02-27 

Behovsbedömning, 2018-02-27 

Fastighetsförteckning, 2018-02-27  

Fem granskningsyttranden inkom under granskningstiden:  

Myndigheter 

Länsstyrelsen   2018-03-16 

Lantmäteriet    2018-03-12 

Kommunala organ 

Gatukontoret    2018-03-23 

Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) 2018-03-20 



  Miljö- och byggnadsförvaltningen 
  MBN 2017-132 
Granskningsutlåtande  Antagandehandling 
2018-09-10  

Sakägare 

Pistolsmeden 1   2018-03-20 

Inkomna granskningsyttranden föranledde vissa justeringar i form 

av förtydliganden i planbeskrivningen och plankartan, samt en 

ändring av husets höjd. Tillåten nockhöjd har minskat och 

begränsning av antal våningar har tagits bort enligt rekommenda-

tioner från Boverket och Lantmäteriet. 

 

 

Granskning nr 2 Den reviderade plankartan översänds på en ny granskningsremiss 

till berörda sakägare.  

Granskning har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 kap 18-

22 §§. 

Granskningstid 27 augusti- 10 september 2018 (3 veckor). 

 

Sammanställning av yttranden 
Sammanställning  Nedan redovisas sammanfattningar av inkomna yttranden. Endast 

samrådsyttranden med kvarstående synpunkter som inte har 

beaktats i planarbetet har redovisats tillsammans med 

granskningsyttrandena. Yttrandena följs av miljö- och 

byggnadsförvaltningens kommentarer. 

Samtliga yttranden finns i sin helhet tillgängliga på miljö- och 

byggnadsförvaltningen, Hultsfreds och Vimmerby kommun. 

MYNDIGHETER 

Länsstyrelsen Miljökvalitetsnormer för vatten (MKN) 

Länsstyrelsens synpunkter från samrådet kvarstår. Det innebär att 

en dagvattenutredning måste tas fram innan detaljplanen antas 

eftersom det fortfarande finns en risk för att planförslaget kommer 

att leda till en negativ påverkan på ytvattenförekomsten 

Högerumsån-Ästerebäcken.  

Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentarer 

Efter samrådet kompletterades plan- och 

genomförandebeskrivningen med att dagvatten från området avleds 

till VEMAB:s dagvattenledningar. VEMAB har anslutningspunkter 

för dag- och spillvatten i Storgatan. Dagvattenledning i Storgatan 

leds kuverterat till ett magasin på fastighet Vimmerby 3:6 där det 
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fördröjs, luftas och infiltreras innan det avleds till Lillån. Magasinet 

är 47meter långt och 27meter brett och har en yta på 1270 m2.  

Plan- och genomförandebeskrivningen presenterar olika hållbara 

alternativ för hur det går att arbeta med dagvatten, t.ex. vilka 

lösningar som gynnar den biologiska mångfalden och höjer 

naturvärden mm. 

Planbestämmelser n1 har lagt till i plankartan och innebär att bara 

40% av fastighetsarean får lov att hårdgöras. I plan- och 

genomförandebeskrivningen står det beskrivet vilka alternativ som 

kan användas istället för att hårdgöra ytor.    

Lantmäteriet Plankartan 

 Fastighetsbeteckning Vimmerby 3:3 kan läggas till i plankartan då 

fastigheten gränsar till planområdet. 

 Enligt Boverket rekommendationer ska inte ett antal våningar 

användas som planbestämmelse. 

I planbeskrivningen på sidan fem och sju står det angivet att nya 

byggnader ska utföras radonskyddade. Motsvarande bestämmelse 

saknas i plankartan och planbestämmelserna.  

 På sidan 6 anges det att planförslaget tillåter att 40% av 

fastighetsarean får hårdgöras. Denna bestämmelse saknas i 

plankartan. 

I plankartan finns en sträcka med utfartsförbud i planområdesgräns. 

Utfartsförbud kan endast läggas mot allmänna platser.  

Planbeskrivning 

I planbeskrivningen står det att det är Vimmerby kommun som är 

ägare till Pistolsmeden 2 och 3. Det är dock Vimarhem AB som är 

lagfaren ägare till dessa fastigheter. 

Fastighetsbildning 

De fastighetsrättsliga åtgärderna kan förtydligas ytterligare. Det kan 

kompletteras med att inlösen av allmän platsmark sker genom 

fastighetsreglering mellan Pistolsmeden 3 och Vimmerby 3:3. 

Det anges även att Vimmerby kommun initierar fastighetsbildning 

inom planområdet. Det är enbart den som är lagfaren ägare som kan 

ansöka om fastighetsreglering.  

Ekonomiska konsekvenser 



  Miljö- och byggnadsförvaltningen 
  MBN 2017-132 
Granskningsutlåtande  Antagandehandling 
2018-09-10  

Det bör nämnas att ersättning kan bli aktuellt vid 

fastighetsreglering. Frågan om ersättning måste alltid behandlas vid 

fastighetsreglering. 

 

 

Konsekvenser 

I föreslaget ändamålet vård, ingår t.ex. all öppen och sluten hälso-, 

sjuk- eller kriminalvård. Vid behov kan användningen preciseras 

till exempelvis: barnavård, ungdomsvård, äldrevård, sjukhusvård, 

psykisk vård och kriminalvård.  

Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentarer 

Plankartan har kompletterats med följande åtgärder: 

Fastighetsbeteckning Vimmerby 3:3 har lagts till. 

50% av fastighetsarean får lov att hårdgöras.  

Våningsantal har tagits bort, numera står det enbart högsta 

nockhöjd. 

Plan och genomförandebeskrivning har kompletterats med följande: 

Vimarhem AB står som lagfaren ägare till fastigheterna (numera är 

det enbart en fastighet). Stycket under rubriken 

fastighetskonsekvenser och ekonomiska konsekvenser har 

korrigerats efter lantmäteriets önskemål. Kommunen har som 

policy att göra flexibla detaljplaner, därav har plankartan inte 

begränsats till en specifik användning.    

   

KOMMUNALA ORGAN 

Gatukontoret Gatukontoret vid Samhällsbyggnadsavdelningen har inget att erinra 

mot planförslaget. 

VEMAB  Noterbart i plan- och genomförandebeskrivningen är att 

formuleringen av texten i sista meningen på sidan 7 under rubriken 

”DAGVATTEN” skall ändras på följande sätt. ”Slutligen mynnar 

dagvattnet via två trummor ut i Stångån strax norr om bron vid 

Åbro. 

Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentarer 

Åtgärdat. 

SAKÄGARE Anser att nockhöjden på 15 meter är för hög.   

Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentarer  
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Med hänsyn tagen till de synpunkter som sakägarna hade har 

tillåten nockhöjd sänkts från 15 till 14 meter på plankartan 

samtidigt som våningsantalet har tagits bort enligt 

rekommendationer från Boverket. 

Fastighetsägaren har utarbetat ett nytt förslag på huskroppens 

placering och utformning i syfte att minska insyn och påverkan på 

intilliggande fastigheter. 

 

Granskning nr 2 Inga inkomna synpunkter. 

Sammanfattning 
Sammanfattning  Samråd och granskning har genomförts enligt plan- och bygglagen 

5 kap 11, 12 respektive 18 §§.  

 Yttranden från fem olika instanser/sakägare inkom under samråds- 

och granskningstiden. 

  

Föreslagna ändringar som har gjorts bedöms inte negativt påverka 

miljön, sakägare, eller vara av betydande intresse för allmänheten. 

Ställningstagande Med dessa ändringar bedöms detaljplanen vara klar för att antas 

enligt PBL 5 kap 27 §. 

 

 Miljö- och byggnadsförvaltningen 

  

 

 Gabriel Helgesson 

 Planarkitekt 
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Inledning 
En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Plankartan är den handling som 

är juridiskt bindande och anger tillexempel 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 (PBL) (2010:900). 

Planhandlingar  
Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, plan- och genomförande-

beskrivning, behovsbedömning samt fastighetsförteckning (finns på stadshuset). 

Detaljplanens syfte  
Syftet med detaljplanen är att förtäta området och möjliggöra för ett nytt flerbostadshus. 

Planförslaget tillåter även vård.  

Planförfarande  
Planen hanteras med standardförfarande vilket enligt plan- och bygglagen (PBL 

2010:900) innebär att länsstyrelsen, lantmäteriet, berörda kommuner, sakägare och andra 

som har ett väsentligt intresse i frågan ska beredas tillfälle till samråd. Under 

samrådskedet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna 

sammanställs och redovisas i en samrådsredogörelse. Eventuella ändringar förs in i 

förslaget och sedan skickas planhandlingarna ut för granskning.  

Efter att granskningstiden tagit slut görs ett utlåtande där inkomna yttranden 

sammanställs. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat skriftliga 

synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. 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 länsstyrelsen vars beslut i sin tur kan 

överklagas hos mark- och miljödomstolen. 
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Plandata  
Planområdets area är cirka 2700 m2 och ligger längs med Storgatan, Bondebygatan går 

väster om området. Källängsparken och Stora Torget ligger 100m respektive 600m från 

planområdet. Tre privatägda fastigheter berörs; Pistolsmeden 1, Pistolsmeden 4 och 

Pistolsmeden 5. 

  

Kartbild över planområdet som är markerat i svart färg. 

Ägoförhållanden 
Vimarhem AB äger marken. 

Tidigare ställningstaganden  
Översiktsplan 
I Vimmerbys fördjupade översiktsplan (2016) redovisas området som bostäder.  

 

 

 

 

1 

4 

5 
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Gällande detaljplan och områdesbestämmelser 

Området är tidigare planlagt. Berörd gällande detaljplan är 0884-P357 Detaljplan för Pistolsmeden 2 och 

3 med lagakraftdatum 2010-01-14. 

Det finns en befintlig detaljplan som tillåter bostäder i två våningar, största byggnadsyta 

är satt till 1000 m2, vind får inredas, souterrängvåning får ej inredas, minsta resp. största 

taklutning är satt till 30-60 grader. 

Under planens genomförandetid har fastighetsägare en säkerställd byggrätt i enlighet med 

planen. Därför får en plan inte ändras mot en fastighetsägares vilja före 

genomförandetidens utgång. Om en detaljplan ändras före genomförandestidens utgång 

har den som äger en fastighet inom planområdet rätt till ersättning av kommunen för den 

ekonomiska skada som detta medför. Vimarhem är ensam ägare av fastigheterna, därav 

finns inga motsättningar till den nya tilltänkta detaljplaneringen för området. Gällande 

detaljplan och fastighetsindelningsbestämmelser upphör att gälla inom planområdets 

gränser i samband med att denna detaljplan vinner laga kraft.  

Övriga kommunala beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden uppdrog 2017-05-31 till miljö- och byggnadsförvaltningen 

att upprätta en detaljplan för området. 
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Befintliga förhållanden  
Befintlig bebyggelse 
Det finns ingen bebyggelse på någon av fastigheterna.  

NATUR, TOPOGRAFI OCH LANDSKAP 

Planområdet ligger i hörnet av Storgatan och Bondebygatan. Söder om planområdet finns 

befintlig bostadsbebyggelse i två våningar samt öster om står ett tvåvåningshus med 

inredd vind. Byggnaden väster om har tre våningar. Storgatan sluttar ner mot Vimmerby 

centrum längs med planområdet. Fastigheten närmast Storgatan (Pistolsmeden 3) används 

som en parkeringsplats, tomten sluttar ner mot centrum. Den andra fastigheten 

(Pistolsmeden 2) är något längre placerad. Tomten består av en gräsplan.   

OFFENTLIG OCH KOMMERSIELL SERVICE 

Vimmerby stadskärna ligger ca 600 meter väster om planområdet. Där finns såväl allmän 

som kommersiell service och handel. 

KOLLEKTIVTRAFIK 

Området försörjs av regional-/länstrafik (buss och tåg) från resecentrum ca 500 meter från 

planområdet.  

GATOR OCH TRAFIK 

Planområdet trafikmatas från Bondebygatan via Storgatan. Trafikstrukturen i 

omgivningen karaktäriseras av separering av trafikslag vilket ger en skyddad miljö.  

VATTEN OCH AVLOPP 

Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

RIKSINTRESSEN  

Planområdet berörs inte av något riksintresse. 

FORNLÄMNINGAR 

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Påträffas fornlämningar i 

samband med markarbetena ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 § kulturminneslagen, 

omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 
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MARKFÖRORENINGAR 

Det finns inga kända markföroreningar inom planområdet. Om det skulle förekomma 

någon form av förorenad mark gäller följande. Den som äger eller brukar en fastighet ska 

oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om 

det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön (Miljöbalken (MB) kap 10§11). 

RADON 

Vimmerby kommun klassificeras som normalriskområde. Marken utgörs i huvudsak av 

normalradonmark. Lokala variationer kan förekomma. Nya byggnader ska utföras 

radonskyddade. 

Riksdagen har i förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande antagit 

riktvärden utomhus vid nybyggnad av bostäder. Förordningen grundas i Plan- och 

bygglagens 2 kap 6a § om hur bostäder ska lokaliseras och anpassas till mark som är 

lämpad för ändamålet, med hänsyn till möjligheterna att förebygga bullerstörningar. 

Bostäder bör därför lokaliseras så att följande nivåer ej överskrids:  

BULLER 

• Utomhus vid fasad- 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå. * 

• Utomhus vid uteplats- 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå 

• Utomhus vid uteplats i anslutning till bostad- 70 dB(A) maximal ljudnivå** 

 

*Om 60 dB(A) ändå överskrids bör minst hälften av alla bostadsrum i en bostad vara 

vända mot en sida där 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad och där 70 

dB(A) maximal ljudnivå inte överskrids under nattid 22.00-06.00. 

**Om 70 dB(A) ändå överskrids bör nivån inte överskridas med mer än 10 dB och max 

5 ggr/ timme under dagtid 06.00-22.00.  

I de fall utomhusriktvärden inte kan uppnås med tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga 

åtgärder ska inriktning vara att inomhusnivåerna inte överskrids. 
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PLANFÖRSLAG 

ÖVERGRIPANDE MÅL 

I kommunens fördjupade 

översiktsplan för Vimmerby ska 

ny bebyggelse möjliggöras 

genom förtätning av staden 

inom gång- och cykelavstånd 

från stadskärnan, med närhet till 

rekreationsområden, skola och 

idrottsanläggningar. 

Intentionerna med planförslaget 

är att hålla ihop kvarteret med 

Lönnen 1 gestaltningsmässigt 

och stadsmässigt. Genom att 

tillåta en högsta nockhöjd på 14 meter ges möjligheten att utforma byggnaden i samma 

volym och formspråk som på grannfastigheten. Upplevelsen kommer att bli ett 

sammanhållet helhetsintryck och en stadsbild som inte spretar. Fler bostäder ger möjlighet 

att starta flyttkedjor. Ett tillskott av bostäder bidrar till att fler människor rör sig i området. 

En blandning av boendeformer och lägenhetsstorlekar samt en ökad tillgång till bostäder 

med hiss bidrar även till att fler har möjlighet att bo kvar i området.  

BEBYGGELSE 

Detaljplanen tillåter bostäder och vård med en högsta nockhöjd på 14 meter, vind får 

inredas. Största byggnadsarea är 40% av fastighetsarea.  

GRÖNSTRUKTUR OCH PARK 

Planförslaget tillåter endast att 50% av fastighetsarean får hårdgöras. Begränsningen 

skapar möjlighet att anordna utjämningsmagasin och infiltrationsmöjligheter för 

dagvatten inom fastigheten. Det finns även utrymme att skapa en trevlig innegård.  

Källängsparken ligger ungefär 100 meter ifrån planområdet. Det är en stor 

sammanhängande park som erbjuder flera aktiviteter i form av lekplats, boulebanor, 

grillplats, tennisbanor, utescen, stora sammanhängande grönytor, trädgårdsplantering 

samt sittplatser. 

TRAFIK 

Planförslaget kommer generera en ökning av trafikmängderna på framför allt Storgatan 

och Bondebygatan. Förändringen bedöms inte vara så omfattande att den föranleder 

särskilda åtgärder på gatorna. 

Lönnen 1:1 Storgatan 74-74, Vimmerby 
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Gående och cyklister kommer även fortsättningsvis att nå planområdet via Storgatan och 

Bondebygatan via en trafikseparerad gång- och cykelväg.  

PARKERING 

Det är fastighetsägarens ansvar att lösa parkeringsbehovet. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP 

Området ingår i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Ny 

bebyggelse ska anslutas till det befintliga vatten- och avloppsnätet. VEMAB anvisar 

anslutningspunkt. 

AVFALLSHANTERING 

Vimmerby kommuns föreskrifter om avfallshantering ska följas inom detaljplaneområdet. 

DAGVATTEN 

Dagvatten från området 

avleds till VEMAB:s 

dagvattenledningar. VEMAB 

har anslutningspunkter för 

dag- och spillvatten i 

Storgatan. Dagvattenledning i 

Storgatan leds kuverterat till 

ett magasin på fastighet 

Vimmerby 3:6 där det 

fördröjs, luftas och infiltreras 

innan det avleds till Lillån. 

Magasinet är 47meter långt 

och 27meter brett och har en 

yta på 1270 m2.  

Dagvatten bör ses som en positiv och viktig resurs i stadsbilden utifrån aspekten att det ökar 

den biologiska mångfalden och höjer naturvärdena samtidigt som det skapar estetiska och 

sociala mervärden i form av lek, rekreation etc. Vid exploatering bör platsens förutsättningar 

styra val och utformning av dagvattenhanteringen. Dagvatten bör där det är möjligt hanteras 

lokalt på plats eller i öppna system. Det bästa resultatet får man om avrinningen och reningen 

kan liknas vid naturmarkernas, med infiltration och fördröjning. 

Goda exempel på dagvattenlösningar på fastigheten kan vara:  

Dagvattenledning i Storgatan mynnar så småningom ut i Lillån.  
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Gröna tak 

Gröna tak är en grön oas i staden som kan absorbera upp till 50 - 80 % av regnet som 

faller på taket, vilket minskar dränering av regnvatten i dagvattennätet och inte 

överbelastar avloppssystem. Gröna tak ger också byggnaden och stadsmiljön en rad 

fördelar eftersom de skyddar takmembranet, isolerar byggnaden bättre mot både kyla och 

värme och absorberar stora delar av stadens buller, damm, luftföroreningar samt förbättrar 

både micro- och makroklimatet.  

Permeabel beläggning 

Ett bra sätt att minska mängden dagvatten som rinner av från tomten är att välja andra 

alternativ än asfalt och ogenomträngliga material när man ska anlägga tillexempel 

parkering, gångar eller uteplatser. Genomsläppliga material som är bra att använda är 

grus, singel, hålsten av betong, marksten med genomsläppliga fogar och rasterplattor. 

VÄRME 

Kommunen ser gärna att uppvärmning sker via anslutning till gemensamt fjärrvärmenät. 

Fjärrvärmeledningar finns i anslutning till planområdet. Att minska förbrukningen av 

energi och hitta nya lösningar för en hållbar energiförsörjning blir allt viktigare. Nya 

fastigheter bör därför uppfylla höga krav på energieffektivitet och det är önskvärt att 

underlätta för framtida solkraftinstallationer med avseende på bland annat takens 

utformning, placering och skuggning.  

EL 

Området är anslutet till befintligt elnät. 

GEOTEKNIK 

En geoteknisk undersökning saknas för området och ska göras före byggnation. 

RADON 

Ny bostadsbebyggelse ska alltid uppföras radonsäkert. I Boverkets bygg-regler (BFS 

1993:57) finns föreskrifter med funktionskrav för att radon-haltens årsmedelvärde och 

gammastrålningsnivån inte ska överstiga angivna värden. Detta behandlas vid 

bygglovgivningen. 

OMGIVNINGSBULLER 

Bullerutredningar för Vimmerby tätort har genomförts av Ramböll (daterad 2013-08-22) 

för både sommartrafik och vintertrafik. De har i sin utredning utgått ifrån nutid till år 

2030. 
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Det redovisade planförslaget bedöms överlag ha goda förutsättningar att ha en acceptabel 

ljudmiljö avseende trafikbuller.  

Enligt exponeringsberäkningar kommer bullersituationen i Vimmerby tätort förbättras i 

framtiden, trots förväntade trafikökningar och befolkningstillväxt. Detta kommer att ske 

tack vare planerade förändringar av hastighetsgränsen i tätorten. Om de framtida 

hastighetsgränserna hade applicerats på dagens trafikflöden, skulle bullermiljön förbättras 

i ännu högre grad. 

DETALJPLANENS KONSEKVENSER 

BEHOVSBEDÖMNING 

En behovsbedömning har upprättats och ingår i planhandlingarna. Där framgår att 

genomförandet av detaljplanen inte antas medföra någon betydande miljöpåverkan. 

Den aktuella detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig 

användning av mark- och vattenresurser enligt Miljöbalken. Planförslaget bedöms 

sammantaget inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som enligt PBL 5 kap eller 

MB 6 kap innebär att en särskild miljöbedömning måste göras: 

 

Bullerutredningar för Vimmerby tätort har genomförts av Ramböll (daterad 2013-08-22) för både 

sommartrafik och vintertrafik, år 2030.  
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MILJÖKONSEKVENSER 

NATUR- OCH VATTENOMRÅDEN 

De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte: 

• Stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- 

och vattenområden, MB kap 3. 

• Stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med mark och 

vatten för vissa områden i landet, MB kap 4. 

• Medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids, MB kap 5. 

 

RIKSINTRESSEN OCH SKYDDADE OMRÅDEN 
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte beröra skyddade områden, 7 kap 

miljöbalken. 

 

STADSBILD 

Planområdet ingår i ett redan utbyggt område och ny bebyggelse kommer att anpassas till 

befintlig. Den nya bebyggelsens volymer är anpassade efter omgivningen. Upplevelsen 

kommer att bli ett sammanhållet helhetsintryck och en stadsbild som inte spretar.  

NATURMILJÖ 

Planförslaget bedöms inte innebära någon negativ påverkan på naturvärden. 

RISKER OCH SÄKERHET 

Inom närområdet finns inga riskkällor som påverkar planområdet. Skyddsavstånden till 

bensinstation Preem på fastighet Stadsfogden 8:1 uppfylls med marginal.  

LUFTKVALITET 

Konsekvenserna av detaljplanens genomförande kommer att ha en obetydlig påverkan på 

MKN för luft, då tillkommande flerbostadshus inte bedöms alstra någon större ökning av 

fordonstrafik. Nuvarande riktlinjer gällande luftkvalitet i kommunen förväntas inte 

överstigas under en överskådlig framtid. 

Inga mätningar har genomförts i kommunen men luftkvalitén bedöms som god och 

gynnas av att naturområdena i kommunen är omfattande och orten är förhållandevis liten. 

Planförslaget bedöms inte innebära någon försämring av luftkvaliteten. 

VATTENKVALITET  

Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster (ytvatten, grundvatten och skyddade 

områden) syftar till att tillståndet i våra vatten inte ska försämras och att alla vatten ska 
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uppnå en bestämd miljökvalitet. Kvalitén på grundvattenförekomster bedöms inte 

försämras. 

Miljökvalitetsnormer infördes 2009 och Vimmerby kommun omfattas av föreskrifterna i 

Södra Östersjöns vattendistrikt. Den ytvattenförekomst som ligger närmast planområdet 

är Stångån: Högerumsån–Älsterebäcken – SE 638915 - 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 fjolårets rensning av ån är detta särskilt 

tydligt. Detta medför att fisk missgynnas. 

Detaljplanen i sig bedöms inte påverka MKN för vatten negativt. 

BULLER 

Trots beräknad ökad besöksfrekvens till turistanläggningarna Näs och ALV samt 

förväntad befolkningstillväxt i tätorten förväntas bullersituationen bli bättre i framtiden 

längs Prästgårdsgatan enligt den bullerkartläggning som utförts av Ramböll för 

Vimmerby tätort. Huvudanledningen är de föreslagna förändringarna av 

hastighetsgränserna på tätortens vägnät och omflyttning av trafiken från Prästgårdsgatan 

till Lundgatan. Därmed antas Lundgatans bullernivåer öka. Planförslaget 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 inom intervallet 55-60 dBA. 

MARKFÖRORENINGAR 

Det har tidigare varit en bensinstation på Pistolsmeden 3. Kommunen har efter att 

bensinstationen flyttade sanerat tomten. 

EKONOMISKA KONSEKVENSER 

Förtätning är ett sätt att försöka skapa en mer hållbar stadsutveckling. En tätare stad anses 

vara mer energieffektivare och leder till färre utsläpp eftersom invånarna bor närmare 

arbeten och lokal service, därmed är man mindre beroende av bilen. Istället främjas andra 

färdsätt såsom att gå, cykla eller färdas med kollektivtrafik. Genom att bygga i redan 

exploaterade områden kan den befintliga infrastrukturen och servicen nyttjas. 
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SOCIALA KONSEKVENSER 

Det råder bostadsbrist i Vimmerby tätort. Genom förtätning av samhället kan fler bostäder 

skapas i anslutning till befintlig infrastruktur. Fler tätortsnära boenden möjliggör 

befolkningstillväxt och skapar sociala fördelar med gemensamma ytor och miljöer för 

möten med hållbara bostadsmiljöer. 

JÄMSTÄLLDHET 

Det finns olika strategier för att uppnå jämställdhet. I Sverige är jämställdhetsintegrering 

den huvudsakliga strategin, som innebär att jämställdhet ska genomsyra hela 

verksamheten på alla nivåer, även där beslut fattas. Jämställdhetsintegrering kräver att 

man systematiskt synliggör och analyserar förhållanden och villkor för kvinnor och män. 

Varje fråga som berör individer ska prövas ur ett jämställdhetsperspektiv och 

konsekvenserna av hur förslag kan tänkas utfalla för kvinnor och män, flickor och pojkar 

ska analyseras. 

TILLGÄNGLIGHET 

Syftet med reglerna om tillgänglighet är att så många som möjligt ska kunna delta i 

samhället på lika villkor. Den byggda miljön ska kunna användas både av personer som 

har full rörlighet och personer som använder tillexempel rullstol, rollator eller käpp. Även 

personer som har nedsatt syn, hörsel eller nedsättning av andra orienteringsförmågor ska 

kunna använda den byggda miljön. Frågan om tillgänglighet kontrolleras i 

bygglovsskedet.  

GENOMFÖRANDET AV DETALJPLANEN 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

ALLMÄNT 

En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 

fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen ska kunna genomföras. 

Beskrivningen ska även redovisa vem som vidtar åtgärderna och när de ska vidtas. 

Genomförandebeskrivningen har ingen egen rättsverkan. 

GENOMFÖRANDETID 

Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Vald 

genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad av planområdet. Inom genomförandetiden 

har fastighetsägare garanterad rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i enlighet med 

detaljplanen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren inte längre garanterad 

byggrätt. Kommunen kan då ändra eller upphäva planen. 
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TIDPLAN 

Antagande av detaljplanen beräknas ske av Miljö- och byggnadsnämnden under vintern 

2018. Därefter är detaljplanens genomförandetid 5 år. 

 

ANSVARSFÖRDELNING 

Vimarhem initierar fastighetsbildning inom planområdet. Fastighetsbildning ska ske i 

enlighet med detaljplanen. En fastighetsreglering mellan pistolsmeden 2 och 3 kommer 

att genomföras under planprocessens gång. Kommunen har med stöd av detaljplanen rätt 

att lösa in allmän platsmark utan överenskommelse med den berörda fastighetsägaren. 

Inlösen av allmän platsmark sker genom fastighetsreglering mellan Pistolsmeden 3 och 

Vimmerby 3:3. VEMAB upprättar anslutningspunkter för vatten, avlopp och dagvatten.  

EKONOMISKA FRÅGOR 

Plankostnaderna regleras i ett plankostnadsavtal som upprättas innan detaljplanearbetet 

påbörjats. Inga planavgifter tas därmed ut i samband med bygglovet. 

Vimarhem ansöker och står för samtliga förrättningskostnader till lantmäteriet. 

Bygglovsavgift tas ut av exploatör i samband med bygglovgivning. VA-avgift tas ut enligt 

gällande taxa. 

Fastighetskonsekvenser 
Vimarhem äger marken inom planområdet. Under planarbetet har Vimarhem 

fastighetsreglerat Pistolsmeden 2 och 3 till Pistolsmeden 2. 

Kommunen har skyldighet att lösa in mark som är på allmän plats.   

TEKNISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Avståndet mellan 

körbar väg och husens entré får inte överstiga 50 meter. Avståndet mellan brandpost och 

uppställningsplats ska vara max 75 meter. Exploatör ska redovisa att åtkomligheten är 

säkerställd i samband med bygglovsansökan.  

TEKNISKA UTREDNINGAR 

Utredningar som ligger till grund för utformning och ställningstaganden: 

Trafikanalys Vimmerby, Ramböll 2013-08-20. 

Bullerkartläggning Vimmerby tätort, Ramböll 2013-08-22. 

Hastighetsplan- Rätt fart i staden, Ramboll 2014-12-08 
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MEDVERKANDE 

Detaljplanen har handlagts av Miljö- och byggnadsförvaltningen. Under arbetet med att 

ta fram detaljplanen har dessutom tjänstepersoner från Gatukontoret och VEMAB 

deltagit. 

 

Gabriel Helgesson, Planarkitekt 
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 Sammanträdesprotokoll  1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-19 
Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 

  

 

 

Detaljplan för Pistolsmeden 2 och 3, Vimmerby 
kommun. Antagande 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna detaljplan för 

Pistolsmeden 2 och 3, Vimmerby kommun till kommunfullmäktige för 

antagande. 

 

Lagstöd 
PBL 5 kap 27-32 §§ Antagandet av en detaljplaner. 

 

Motivering till beslut 
För att bättre utnyttja det centrala bostadsläget avser detaljplanen att tillåta 

fler våningar. 

 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att förtäta området och möjliggöra för ett nytt 

flerbostadshus. Planförslaget tillåter även vård. 

 

Ärendebeskrivning 
Planförslaget har varit på granskningsremiss 27 februari-20 mars. Under 

denna tid hölls ett sakägarmöte då hushöjden diskuterades. Med hänsyn 

tagen till de synpunkter som framfördes under mötet har nockhöjden sänkts 

från 15 till 14 meter på plankartan samtidigt som våningsantalet har tagits 

bort enligt rekommendationer från Boverket. Denna revidering översändes 

till berörda sakägare. Inga synpunkter inkom under granskningen. 

 

Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt PBL 5 kap 27-32 §§ i 

enlighet med granskningsutlåtandet. 

 

Beslutsunderlag 
Plankarta 

Planbeskrivning 

Granskningsutlåtande 

 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Planbeställaren 

 

 

MBN § 135/2018 Dnr MBN 2017-132  



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 212 Dnr 2018/000234 109 

Motion - Öppna restaurangskolan för kurser riktade till 
vuxna 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

motionen härmed är besvarad utifrån motionärens förslag att snabbt se över 

möjligheten att arrangera utbildningar, riktade primärt till invandrargrupper, 

i restaurangskolans lokaler med start hösten 2018.  

 

Sammanfattning 

Micael Glennfalk (M) har väckt en motion om att se över möjligheten att 

arrangera utbildningar, riktade primärt till invandrargrupper, i 

restaurangskolans lokaler med start hösten 2018. Kommunfullmäktige 

hanterade motionen vid sammanträdet 2018-04-23, KF § 81, och beslutade 

att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning och 

framtagande av förslag till beslut. 

Förvaltningens bedömning 

Att arrangera utbildning för vuxna och blandgrupper med elever från 

ungdomsgymnasiet har restaurang- och livsmedelsprogrammet tidigare 

erfarenhet av. Utbildning riktade till vuxna på restaurang- och 

livsmedelsprogrammet har erbjudits tidigare. Under ett antal år studerade 

vuxengrupper på restaurang- och livsmedelsprogrammet med goda resultat 

för de inblandade. Liknande utbildningar kan starta med relativt kort 

planeringstid, lite olika beroende på vilket alternativ som blir aktuellt. 

Därutöver har arbetet med att göra en förnyad ansökan att starta en YH-

utbildning inom gastronomi och värdskap påbörjats. En kartläggning av 

vilka yrkeserfarenheter studerande på SFI har är genomförd i samband med 

att personerna tas emot på Lärcenter. Den visar att det finns ett antal 

personer som har arbetat inom restaurangbranschen som nu läser svenska 

och som troligen relativt snabbt skulle kunna komplettera sina studier så att 

de blir anställningsbara. 

Förvaltningen har tre alternativ till upplägg med beräknad kostnad för 

vuxenutbildning inom restaurang- och livsmedel och bedöms i nuläget vara 

genomförbara 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Till läsåret 2018/19 börjar sex vuxenstuderande elever på restaurang- och 

livsmedelsprogrammet inom den ordinarie gymnasieutbildningen.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att motionen härmed är besvarad utifrån 

motionärens förslag att snabbt se över möjligheten att arrangera utbildningar, 

riktade primärt till invandrargrupper, i restaurangskolans lokaler med start 

hösten 2018.  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, id 23862 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, KF § 81, id 23742 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-11 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 218 Dnr 2018/000234 109 

Motion - Öppna restaurangskolan för kurser riktade till 
vuxna 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

bifalla barn- och utbildningens förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 

Micael Glennfalk (M) har väckt en motion om att se över möjligheten att 

arrangera utbildningar, riktade primärt till invandrargrupper, i 

restaurangskolans lokaler med start hösten 2018. Kommunfullmäktige 

hanterade motionen vid sammanträdet 2018-04-23, KF § 81, och beslutade 

att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning och 

framtagande av förslag till beslut. 

Förvaltningens bedömning 

Att arrangera utbildning för vuxna och blandgrupper med elever från 

ungdomsgymnasiet har restaurang- och livsmedelsprogrammet tidigare 

erfarenhet av. Utbildning riktade till vuxna på restaurang- och 

livsmedelsprogrammet har erbjudits tidigare. Under ett antal år studerade 

vuxengrupper på restaurang- och livsmedelsprogrammet med goda resultat 

för de inblandade. Liknande utbildningar kan starta med relativt kort 

planeringstid, lite olika beroende på vilket alternativ som blir aktuellt. 

Därutöver har arbetet med att göra en förnyad ansökan att starta en YH-

utbildning inom gastronomi och värdskap påbörjats. En kartläggning av 

vilka yrkeserfarenheter studerande på SFI har är genomförd i samband med 

att personerna tas emot på Lärcenter. Den visar att det finns ett antal 

personer som har arbetat inom restaurangbranschen som nu läser svenska 

och som troligen relativt snabbt skulle kunna komplettera sina studier så att 

de blir anställningsbara. 

Förvaltningen har tre alternativ till upplägg med beräknad kostnad för 

vuxenutbildning inom restaurang- och livsmedel och bedöms i nuläget vara 

genomförbara 

Till läsåret 2018/19 börjar sex vuxenstuderande elever på restaurang- och 

livsmedelsprogrammet inom den ordinarie gymnasieutbildningen.  
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Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att motionen härmed är besvarad utifrån 

motionärens förslag att snabbt se över möjligheten att arrangera utbildningar, 

riktade primärt till invandrargrupper, i restaurangskolans lokaler med start 

hösten 2018.  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, id 23862 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, KF § 81, id 23742 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 

 



 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
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2018-08-22 
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§ 117 Dnr 2018/000236 109 

Motion - Öppna restaurangskolan för kurser riktade till 
vuxna 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att motionen härmed är besvarad utifrån motionärens 

förslag att snabbt se över möjligheten att arrangera utbildningar, riktade primärt till 

invandrargrupper, i restaurangskolans lokaler med start hösten 2018.  

 

Sammanfattning 

Micael Glennfalk (M) har väckt en motion om att se över möjligheten att arrangera 

utbildningar, riktade primärt till invandrargrupper, i restaurangskolans lokaler med 

start hösten 2018. Kommunfullmäktige hanterade motionen vid sammanträdet 

2018-04-23, KF § 81, och beslutade att remittera motionen till barn- och 

utbildningsnämnden för beredning och framtagande av förslag till beslut.  

 

Förvaltningens bedömning 

Att arrangera utbildning för vuxna och blandgrupper med elever från 

ungdomsgymnasiet har restaurang- och livsmedelsprogrammet tidigare erfarenhet 

av. Utbildning riktade till vuxna på restaurang- och livsmedelsprogrammet har 

erbjudits tidigare. Under ett antal år studerade vuxengrupper på restaurang- och 

livsmedelsprogrammet med goda resultat för de inblandade. Liknande utbildningar 

kan starta med relativt kort planeringstid, lite olika beroende på vilket alternativ 

som blir aktuellt. Därutöver har arbetet med att göra en förnyad ansökan att starta 

en YH-utbildning inom gastronomi och värdskap påbörjats. En kartläggning av 

vilka yrkeserfarenheter studerande på SFI har är genomförd i samband med att 

personerna tas emot på Lärcenter. Den visar att det finns ett antal personer som har 

arbetat inom restaurangbranschen som nu läser svenska och som troligen relativt 

snabbt skulle kunna komplettera sina studier så att de blir anställningsbara.  

Förvaltningen har tre alternativ till upplägg med beräknad kostnad för 

vuxenutbildning inom restaurang- och livsmedel och bedöms i nuläget vara 

genomförbara 

 

Till läsåret 2018/19 börjar sex vuxenstuderande elever på restaurang- och 

livsmedelsprogrammet inom den ordinarie gymnasieutbildningen.   
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Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, id 23862 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, KF § 81, id 23742 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 

 



MOTION TILL VIMMERBY KOMMUNFULLMÄKTIGE  

ÖPPNA RESTAURANGSKOLAN FÖR KURSER RIKTADE TILL VUXNA  

Gymnasieskolans restaurangskola har genom åren varierat i popularitet. Ibland har det varit fullsatta 

klasser, ibland är antalet elever under tio. 

Utbildningslokalerna är utmärkta och väl tilltagna, medarbetarnas kompetens mycket bra. 

Samtidigt lider restaurangbranschen, inte bara i Vimmerby utan i de flesta kommuner på 

landsbygden, av en akut brist på restaurangpersonal, främst matlagare. Man kan konstatera, inte 

minst i Vimmerby, att flera av de elever som lämnar kockutbildningen lämnar också yrket, flera innan 

de hinner prova det. Arbetstiderna kan vara avskräckande. 

I Vimmerby är bristen så stor att restaurangerna inte alls får tag i den kompetens man behöver och 

riskerar bränna ut kvarvarande medarbetare de intensiva sommarmånaderna. 

För att Vimmerby ska utvecklas som destination är restaurangerna och hotellen viktiga. Och de 

behöver fler medarbetare. Samtidigt går stora invandrargrupper arbetslösa, bland dem säkert flera 

med erfarenhet av professionell matlagning.  

Kombinationen: arbetsresurs i form av invandrare, kompetensbrist och bra 

utbildningslokaler/personal borde kunna generera nya jobb och nya arbetsplatser. 

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige låter Barn -och utbildningsnämnden snabbt se över 

möjligheten att arrangera utbildningar i restaurangskolans lokaler, riktade primärt till 

invandrargrupper, med start till hösten 2018. Några utredningspunkter som jag anser ska belysas. 

- Eftermiddagsutbildning/kvällsutbildning riktade till invandrare i regi av gymnasiet. 

- Ett-årig validering av kunskaper invandrande utbildade kockar besitter, då med tyngdpunkt 

på svensk traditionell mat samt svensk livsmedelslagstiftning och alkohollagstiftning. Kan 

arrangeras som kvälls- eller dagkurs. 

- 3-årig yrkesutbildning till kock riktade till vuxna, med specialisering för invandrare.  

- Att finansiering utreds för att se vilket statligt stöd både utbildning och elever kan få. 

Jag föreslår att 

- Fullmäktige uppdrar åt BoU att utreda frågan enligt motionens intentioner. 

 

Inlämnad den 19 april 2018   

Micael Glennfalk (m), Vimmerby   
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§ 213 Dnr 2017/000500 109 

Motion om kameraövervakning i Vimmerby 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen i sin 

helhet.  

Reservationer 

Reservation från S och V.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) med flera yrkar i sin motion på att 

kommunfullmäktige beslutar att i samråd med lokalpolisen utreda 

möjligheter och förutsättningar för kameraövervakning samt att Vimmerby 

kommun ansöker till länsstyrelsen om att få sätta upp kameror vid de 

områden som polisen anser att det behövs.  

Motionen har remitterats till Vimmerby handel, Vimmerby 

fastighetsägarklubb, Räddningstjänsten samt till Polisen för yttrande.  

Vimmerby handel svarar kort att man ställer sig positiva till 

kameraövervakning i Vimmerby centrum. 

 

Med utgångspunkt från polismyndighetens yttrande samt att brottsligheten i 

Vimmerby är förhållandevis liten bör motionen om kameraövervakning 

avslås. 

 

Under dagens sammanträde medverkar Håkan Karlsson, kommunpolis, 

Anders Degerman, kultur- och fritidsförvaltningen samt Joakim Svensson, 

samhällsbyggnadsplaneringen för att informera och diskutera 

förutsättningarna för övervakningskameror.  

 

Håkan Karlsson, kommunpolis, menar att övervakningskamera är en 

överdrift i hur mycket det kan hindra brott. 

Vissa butiker har installerat övervakningskameror i sina butiker. Den totala 

brottsligheten i centrum området 2018 är det 71 anmälda brott. I kommunen 

är det 1700 brott per år.  
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2018-10-02 
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13 anmälda skadegörelse. Håkan ser inte heller att våldsbrott kan hämmas av 

de föreslagna övervakningskamerorna. Vimmerby har inte den kriminaliteten 

som kan legitimera att använda sig av övervakningskameror i offentliga 

miljöer.  

 

Anders Degerman, kultur- och fritidsförvaltningen, har granskat statistik från 

Stockholm och ser inte heller där att kameror verkar minska antalet brott. 

Inte heller har kamerorna lett till att fler brott klaras upp. I Karlskrona kände 

sig 40 procent tryggare av kameror i krogmiljö. Vissa kände sig mer otrygga 

med kameror.  

 

Marie Nichols (M) yrkar bifall till motionen i sin helhet. 

Tomas Peterson (M) yrkar bifall på Maries förslag.  

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar bifall på Maries förslag.  

Helen Nilsson (S) yrkar bifall på arbetsutskottet förslag.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionens första 

attsatsen och avslå andra attsatsen mot bakgrund av det samråd som skett 

med polisen.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen till beslut mot varandra, och votering begärs.  

De som röstar för arbetsutskottet förslag röstar JA. 

De som röstar för Marie Nicholson (M)förslag röstar NEJ. 

 

JA röstar 

Helen Nilsson (S) 

Kenneth Björklund (S) 

Peter Fjällgård (V) 

Eva Berglund (S) 

 

NEJ röstar 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Erik Paulsson (C) 

Tomas Peterson (M) 

Marie Nicholson (M) 

Ola Gustafsson (KD) 

 

4 JA, 5 NEJ. 

Efter votering finner ordförande att kommunstyrelsen yrkar bifall på 

motionen i sin helhet.  
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Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson m fl, Id 58704  

Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27 § 225 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2018-01-16 § 4 

”Kort om Kameraövervakning” Brottsförebyggande rådets skrift 2009 

Yttrande från Polisen, Håkan Karlsson Id 60880 

Yttrande från Vimmerby Handel, Håkan Rosin, Id 60882 

Yttrande från Vimmerby Fastighetsklubb Id 61088 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 208 Dnr 2017/000500 109 

Motion om kameraövervakning i Vimmerby 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionens första 

attsats och avslå andra attsatsen mot bakgrund av det samråd som skett med 

polisen.  

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (Sd) med flera yrkar i sin motion på att 

kommunfullmäktige beslutar att i samråd med lokalpolisen utreda 

möjligheter och förutsättningar för kameraövervakning samt att Vimmerby 

kommun ansöker till länsstyrelsen om att få sätta upp kameror vid de 

områden som polisen anser att det behövs.  

Motionen har remitterats till Vimmerby handel, Vimmerby 

fastighetsägarklubb, Räddningstjänsten samt till Polisen för yttrande.  

Vimmerby handel svarar kort att man ställer sig positiva till 

kameraövervakning i Vimmerby centrum. 

 

Med utgångspunkt från polismyndighetens yttrande samt att brottsligheten i 

Vimmerby är förhållandevis liten bör motionen om kameraövervakning 

avslås. 

 

Under dagens sammanträde medverkar Håkan Karlsson, kommunpolis, 

Anders Degerman, kultur- och fritidsförvaltningen samt Joakim Svensson, 

samhällsbyggnadsplaneringen för att informera och diskutera 

förutsättningarna för övervakningskameror.  

 

Håkan Karlsson, kommunpolis, menar att övervakningskamera är en 

överdrift i hur mycket det kan hindra brott. 

Vissa butiker har installerat övervakningskameror i sina butiker. Den totala 

brottsligheten i centrum området 2018 är det 71 anmälda brott. I kommunen 

är det 1700 brott per år.  

13 anmälda skadegörelse. Håkan ser inte heller att våldsbrott kan hämmas av 

de föreslagna övervakningskamerorna. Vimmerby har inte den kriminaliteten 

som kan legitimera att använda sig av övervakningskameror i offentliga 

miljöer.  
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Anders Degerman, kultur- och fritidsförvaltningen, har granskat statistik från 

Stockholm och ser inte heller där att kameror verkar minska antalet brott. 

Inte heller har kamerorna lett till att fler brott klaras upp. I Karlskrona kände 

sig 40 procent tryggare av kameror i krogmiljö. Vissa kände sig mer otrygga 

med kameror.  

 

Erik Paulson (C) yrkar bifall på motionens första attsats då ett samråd med 

polisen nu genomfört.  

 

Erik Paulson (C) yrkar avslag på attsats två. 

 

Tomas Peterson (M) yrkar bifall på motionen i sin helhet.  

 

Ordförande ställer sig bakom Erik Paulsons (C) yrkande och finner att 

arbetsutskottet bifaller första attsatsen och avslår andra attsatsen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen om 

kameraövervakning i Vimmerby, då polisen inte anser brottsligheten vara så 

omfattande att det motiverar kameraövervakning.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson m fl, Id 58704  

Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27 § 225 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2018-01-16 § 4 

”Kort om Kameraövervakning” Brottsförebyggande rådets skrift 2009 

Yttrande från Polisen, Håkan Karlsson Id 60880 

Yttrande från Vimmerby Handel, Håkan Rosin, Id 60882 

Yttrande från Vimmerby Fastighetsklubb Id 61088 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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Id 

60906  

 

 

  
 
Kommunstyrelsen i Vimmerby Kommun 

 

Motion om kameraövervakning i Vimmerby 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

Att avslå motionen om kameraövervakning i Vimmerby, då polisen inte 

anser brottsligheten vara så omfattande att det motiverar 

kameraövervakning.   

Ärendet 

Anneli Jakobsson (Sd) med flera yrkar i sin motion på att kommunfullmäktige 

beslutar att i samråd med lokalpolisen utreda möjligheter och förutsättningar för 

kameraövervakning samt att Vimmerby kommun ansöker till länsstyrelsen om att 

få sätta upp kameror vid de områden som polisen anser att det behövs.  

Bakgrund 

Kameraövervakning av platser dit allmänheten har tillträde blir allt vanligare i 

Sverige. Syftet med övervakningskameror på offentlig plats är oftast att 

förebygga brott och att skapa en tryggare miljö. 

Övervakningskameror kan under vissa omständigheter ha en brottsförebyggande 

effekt. I de fall då kameraövervakning fått en god effekt har den använts på 

platser där brottsligheten är hög och koncentrerad till en begränsad yta, så kallade 

hotspots. Exempel på hotspots kan vara exempelvis parkeringar där 

kameraövervakning minskar antalet bilinbrott. I andra miljöer har det inte gått att 

generellt påvisa samma förebyggande effekt. Kameraövervakning har störst effekt 

på egendomsbrott och planerade brott. Mot impulsiva brott, exempelvis våldsbrott 

är effekten inte lika påtaglig.  

En effekt av övervakningen kan dock bli att brotten flyttar eller omfördelas till 

andra platser. Den totala brottsligheten minskar inte i så stor omfattning som 

statistiken visar. 

Brottsförebyggande rådet, Brå, ger i sin skrift, ”kort om kameraövervakning” 

rådet att använda kameraövervakning bara på specifika platser där brottsnivån är 

hög. Vid kameraövervakning bör man försöka ringa in den brottsdrabbade platsen 

så specifikt som möjligt. exempelvis bör man inte sätta kameror på alla torg eller i 

en skolas alla lokaler, utan endast på den plats där brottsligheten är hög. Brå 

rekommenderar även att kameraövervakning i första hand ska användas mot 

planerade brott såsom skadegörelse eller stölder.  
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Kameraövervakning regleras i Kameraövervakningslagen (2013:460). Den lag, 

lag (1998:150) om allmän kameraövervakning, som hänvisas till i motionen 

ersattes 2013 av nuvarande lagstiftning. Lagändringen påverkar dock inte syftet 

med denna motion.  

 

 

Redovisning av inkomna yttranden 

Motionen har remitterats till Vimmerby handel, Vimmerby fastighetsägarklubb, 

Räddningstjänsten samt till Polisen för yttrande.  

Vimmerby handel svarar kort att man ställer sig positiva till kameraövervakning i 

Vimmerby centrum. 

Vimmerby Fastighetsägarklubb ställer sig i sitt yttrande positiva till 

kameraövervakning, men framför att om kameror ska sättas på privata byggnader 

ska upplåtelseavtal tecknas mellan kommunen och fastighetsägaren. 

Fastighetsägarklubben påtalar även att kameraövervakning ger störst effekt i 

parkeringshus, passager et cetera.   

Räddningstjänsten har svarat att de inte kan yttra sig över motionen, då 

övervakningskameror ligger utanför räddningstjänstens ansvarsområde. 

Håkan Karlsson, Polismyndigheten i Vimmerby, framför i sitt yttrande att det 

torde krävas betydligt fler och allvarligare ordningsstörningar för att det ska vara 

relevant med kameraövervakning. Tillstånd för kameraövervakning av allmän 

plats lämnas av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kommer vid en eventuell 

tillståndsprövning ta in brottsstatistik över det sökta området. Risken att utsättas 

för brott är statistiskt liten i Vimmerby jämfört med andra kommuner, varför det 

sannolikt inte kommer ges något tillstånd för kameraövervakning. 

 

 

Bedömning 

Med utgångspunkt från polismyndighetens yttrande samt att brottsligheten i 

Vimmerby är förhållandevis liten bör motionen om kameraövervakning avslås. 

 

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson m fl, Id 58704  

Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27 § 225 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2018-01-16 § 4 

”Kort om Kameraövervakning” Brottsförebyggande rådets skrift 2009 

Yttrande från Polisen, Håkan Karlsson Id 60880 
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Yttrande från Vimmerby Handel, Håkan Rosin, Id 60882 

Yttrande från Vimmerby Fastighetsklubb Id 61088 

  

 

Beslutet ska skickas till 

Anneli Jakobsson 

Jimmy Rödin 

Kjell Jakobsson 

Sandor Högye 

Kerstin Högye 

Joakim Svensson 

Trafikadministratör  
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Från: Håkan Rosin <hakan@rosinspappershandel.se> 
Skickat: den 18 april 2018 17:37 
Till: Joakim Svensson 
Ämne: Kameraövervakning 
 

Hej 
 
Vi har haft det uppe i styrelsen och vi är positiva till kameraövervakning. 
 
VIMMERBY HANDEL 
Håkan Rosin 



Från: hakan-l.karlsson@polisen.se 
Skickat: den 12 april 2018 15:03 
Till: Joakim Svensson 
Ämne: SV: Yttrande kameraövervakning i Vimmerby 
 
Jag tror att det är i närmaste omöjligt att kameraövervaka Vimmerby, det krävs betydligt flera och 
allvarligare ordningsstörningar för att det ska vara relevant med kameraövervakning. För att få godkänt 
hos LST så kommer dom att begära in statistik och det räcker tyvärr inte till med en våldtäkt och 1 grovt 
rån. Min statistik säger att vi bor i en av Sveriges tryggaste kommuner-då ska man inte behöva 
kameror!!/mvh Håkan 
  

Från: Joakim Svensson [mailto:joakim.svensson@vimmerby.se]  

Skickat: den 12 april 2018 13:49 

Till: Håkan Karlsson 
Ämne: Yttrande kameraövervakning i Vimmerby 
  
Hej Håkan! 
  
Som jag nämnde på Brå senast har det till kommunen kommit in både motion och 

medborgarförslag om kameraövervakning i Vimmerby (se bif filer). 
  
Har Du något att tycka kring dessa?  
  
Bästa Hälsningar 
  
Jocke Svensson  
  
  

Joakim Svensson 
Trafikadministratör 

Vimmerby kommun 
Gatukontoret 
598 81 Vimmerby 
0492-76 90 74  
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§ 215 Dnr 2015/000492 109 

Motion om framtagande av policy mot 
främlingsfientlighet och handlingsplan för att värna 
demokratin mot våldsbejakande extremism 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att Policy mot 

främlingsfientlighet och Handlingsplan mot våldsbejakande extremism ska 

antas, samt att policyn ska införas och ska vara gällande i hela 

kommunkoncernen i Vimmerby kommun från och med 2018-11-01.  

 

Sammanfattning 

Policy mot främlingsfientlighet syftar till hur kommunen ska ta avstånd från 

alla former av rasism, främlingsfientlighet eller andra former av kränkningar.  

”Vimmerby kommun ska aktivt verka mot våldsbejakande extremism. 

Ansvaret för att leda och samordna kommunens förebyggande arbete mot 

våldsbejakande extremism ligger under kommunstyrelseförvaltningen hos 

funktionerna säkerhetssamordnare och brottsförebyggande samordnare. 

Säkerhetssamordnaren är lokal kontaktperson mot den Nationella 

samordnaren mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen uppdateras en 

gång per mandatperiod.” 

”Alla som bor, arbetar eller besöker Vimmerby kommun ska känna sig 

trygga, välkomna och delaktiga i samhället. Ingen ska behöva känna av 

utanförskap på grund av attityder som rasism och främlingsfientlighet. Alla 

människors lika värda är grunden för vårt samhälle och olikheter ska ses som 

en tillgång.” 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar bifall på förslag till beslut.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

att Policy mot främlingsfientlighet och Handlingsplan mot våldsbejakande 

extremism ska antas, ska införas och ska vara gällande i hela 

kommunkoncernen i Vimmerby kommun från och med 2018-11-01.  
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Beslutsunderlag 

Id 62408 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 

Id 62409 Policy mot främlingsfientlighet 

Id 62410 Policy mot främlingsfientlighet och handlingsplan mot 

våldsbejakande extremism 

Protokollsutdrag 2017-06-19 § 135 Motion om framtagande av policy mot 

främlings-fientlighet och handlingsplan för att värna demokratin mot 

våldsbejakande extremism 

Beslutet skickas till 

      

 

___________________ 
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§ 215 Dnr 2015/000492 109 

Motion om framtagande av policy mot 
främlingsfientlighet och handlingsplan för att värna 
demokratin mot våldsbejakande extremism 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

att Policy mot främlingsfientlighet och Handlingsplan mot våldsbejakande 

extremism ska antas, ska införas och ska vara gällande i hela 

kommunkoncernen i Vimmerby kommun från och med 2018-11-01.  

 

Sammanfattning 

Policy mot främlingsfientlighet syftar till hur kommunen ska ta avstånd från 

alla former av rasism, främlingsfientlighet eller andra former av kränkningar.  

”Vimmerby kommun ska aktivt verka mot våldsbejakande extremism. 

Ansvaret för att leda och samordna kommunens förebyggande arbete mot 

våldsbejakande extremism ligger under kommunstyrelseförvaltningen hos 

funktionerna säkerhetssamordnare och brottsförebyggande samordnare. 

Säkerhetssamordnaren är lokal kontaktperson mot den Nationella 

samordnaren mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen uppdateras en 

gång per mandatperiod.” 

”Alla som bor, arbetar eller besöker Vimmerby kommun ska känna sig 

trygga, välkomna och delaktiga i samhället. Ingen ska behöva känna av 

utanförskap på grund av attityder som rasism och främlingsfientlighet. Alla 

människors lika värda är grunden för vårt samhälle och olikheter ska ses som 

en tillgång.”  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att policy mot 

främlingsfientlighet och Handlingsplan mot våldsbejakande extremism ska 

antas, ska införas och ska vara gällande i hela kommunkoncernen i 

Vimmerby kommun från och med 2018-11-01 

Beslutsunderlag 

Id 62408 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 

Id 62409 Policy mot främlingsfientlighet 
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Id 62410 Policy mot främlingsfientlighet och handlingsplan mot 

våldsbejakande extremism 

Protokollsutdrag 2017-06-19 § 135 Motion om framtagande av policy mot 

främlings-fientlighet och handlingsplan för att värna demokratin mot 

våldsbejakande extremism 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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    Kommunstyrelsen 

     

Policy mot främlingsfientlighet 

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att Policy mot främlingsfientlighet och Handlingsplan mot våldsbejakande 

extremism ska antas, ska införas och ska vara gällande i hela 

kommunkoncernen i Vimmerby kommun från och med 2018-11-01  

Sammanfattning 
Policy mot främlingsfientlighet syftar till hur kommunen ska ta avstånd från alla former av 

rasism, främlingsfientlighet eller andra former av kränkningar.  

”Vimmerby kommun ska aktivt verka mot våldsbejakande extremism. Ansvaret för att leda 

och samordna kommunens förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism ligger under 

kommunstyrelseförvaltningen hos funktionerna säkerhetssamordnare och brottsförebyggande 

samordnare. Säkerhetssamordnaren är lokal kontaktperson mot den Nationella samordnaren 

mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen uppdateras en gång per mandatperiod.” 

”Alla som bor, arbetar eller besöker Vimmerby kommun ska känna sig trygga, välkomna och 

delaktiga i samhället. Ingen ska behöva känna av utanförskap på grund av attityder som 

rasism och främlingsfientlighet. Alla människors lika värda är grunden för vårt samhälle och 

olikheter ska ses som en tillgång.” 

 

Miklos Hathazi 

Samhällsbyggnadschef 

E-post: miklos.hathazi@vimmerby.se 

Telefon: 0492-76 90 64 
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Antagen av Kommunfullmäktige  

20XX-XX-XX § XX 

  

Policy mot 
främlingsfientlighet 



Policy mot främlingsfientlighet 

 

 2 

  

Inledning 
 

Alla som bor, arbetar eller besöker Vimmerby kommun ska känna sig trygga, välkomna och 

delaktiga i samhället. Ingen ska behöva känna av utanförskap på grund av attityder som 

rasism och främlingsfientlighet. Alla människors lika värda är grunden för vårt samhälle och 

olikheter ska ses som en tillgång. 

Vimmerby kommun tar kraftfullt avstånd från alla former av rasism, främlingsfientlighet eller 

andra former av kränkningar.  

Mänskliga rättigheter 

I Vimmerby kommun sätter vi fokus på mänskliga rättigheter genom flera dokument. I 

Folkhälsoplanen, i Jämställdhet – en mänsklig rättighet, i Integrationsstrategi för Vimmerby 

kommun och i Social lokal utvecklingsstrategi med sikte på en hållbar framtid och stärkt lokal 

attraktionskraft (SLUS) lyfts frågor om människors lika värde, demokratiska värderingar och att 

ingen människa får kränkas eller diskrimineras. 

 
Ansvar, Mod och Fantasi 

Det konkreta arbetet mot främlingsfientlighet måste bedrivas på lokal nivå, i Vimmerby gör vi det 

genom att visa Ansvar, Mod och Fantasi  

- Vi visar Ansvar för att främlingsfientliga åsikter och yttringar inte får stå oemotsagda. Vi 

reagerar, tar ställning och tiger inte när frågor av detta slag dyker upp. Tystnaden 

sanktionerar yttringar som inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle 

 

- Vi visar Mod då vi är öppna och är vidsynta för det obekanta. Vi kommunicerar rakt och 

ärligt med respekt för varandras olika åsikter men vi tolererar aldrig kränkningar och 

diskriminering. 
 

 

- Vi visar Fantasi när vi ger hopp och ser möjligheter och bjuder in till delaktighet 

 

Ansvarsfördelning  
 

Det är främst i familjen som det grundläggande arbetet med värdegrundsfrågor sker men även 

samhället har ett ansvar. Här är politiska organisationer, skolan, kultur- och fritidsverksamheten, 

men också civilsamhället viktiga. Vimmerby kommun har som arbetsgivare och myndighet ett 

ansvar i form av att vara en god förebild. 

 

Vimmerby kommuns samtliga nämnder, förvaltningar och kommunala bolag ansvarar för att aktivt 

motverka rasism och främlingsfientlighet. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret. 

 

Vimmerby kommun och dess verksamheter ska 

- Aktivt arbeta för att skapa integration bland annat genom att skapa mötesplatser i samverkan 

med andra 

- Aktivt reagera och ta ställning mot främlingsfientliga åsikter och andra antidemokratiska 

värderingar. Kommunens medarbetare uppmuntras till diskussion utifrån Vimmerby kommuns 

värdegrund, särskilt inom skola och fritid till elever och föräldrar 
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Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2018-2019 

Kommunstyrelseförvaltningen 

 

Inledning 

Vimmerby kommun ska aktivt verka mot våldsbejakande extremism. Ansvaret för att leda och 

samordna kommunens förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism ligger under 

kommunstyrelseförvaltningen hos funktionerna säkerhetssamordnare och brottsförebyggande 

samordnare. Säkerhetssamordnaren är lokal kontaktperson mot den Nationella samordnaren mot 

våldsbejakande extremism. Handlingsplanen uppdateras en gång per mandatperiod. 

Begrepp 

Våldsbejakande extremism: 

Tanken är fri i det demokratiska samhället, hur extrem den är. Extrema tankar och idéer både 

syresätter och utmanar demokratin. De kan bidra till en positiv eller negativ samhällsutveckling. 

Våldsbejakande extremism handlar om att bejaka och bruka våld som medel för att förverkliga 

extrema ideologiska åsikter och idéer. (samordnarenmotextremism.se) 

Radikalisering: 

Radikaliseringsprocesser – vägar in i våldsbejakande extremism – beskriver generellt hur en 

individ i ökande grad accepterar våld som medel för politiska syften. Processerna kan vara korta 

eller långa. De kan ske gradvis eller mycket snabbt. (samordnarenmotextremism.se) 

Ideologier 

När man pratar om våldsbejakande extremism så är det tre olika typer av ideologier man menar. 

Den våldsbejakande högerextremismen: 

Högerextremister ser samhället som genomsyrat av det judiska inflytandet, mångkulturalism och 

liberalism. De ser sig som en del av en motståndsrörelse som ska förändra samhället från grunden 

och det finns klart revolutionära inslag i deras ideologi. 

Aktivisterna uppfattar sig ofta som ett slags krigare i ett pågående heligt raskrig där de måste 

strida för den vita rasens överlevnad. Organisationernas medlemmar har figurerat i rättsliga 

processer om olaga vapeninnehav eller ertappats med att lägga upp vapenförråd. 

(samordnarenmotextremism.se) 

Den våldsbejakande vänsterextremismen: 

Gemensamt för dem som ingår i den autonoma miljön är en föreställning om att det nuvarande 

statsskicket är förtryckande och saknar legitimitet. Under vissa förutsättningar är det därför rätt att 

begå brott för politiska ändamål istället för att acceptera den demokratiska processen. Hur och när 

exempelvis våld är befogat att använda diskuteras inom miljön, och det är långt ifrån alla personer 

med anknytning hit som själva begår politiskt motiverade brott. 

Den autonoma vänstern säger sig vilja ha ett mer demokratiskt samhälle än dagens, som man 

menar är odemokratiskt. Istället för representativ demokrati argumenterar man för en sorts 
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direktdemokrati. Men samtidigt finns i miljön en grundläggande uppfattning att man i sin politiska 

kamp har rätt att använda alla de metoder som man själv anser bäst, alldeles oavsett om det 

innebär att man kränker andra människors demokratiska rättigheter som yttrande- och mötesfrihet. 

Därför kan den autonoma miljöns egentliga demokratisyn starkt ifrågasättas. 

(samordnarenmotextremism.se) 

Våldsbejakande islamism: 

Den världsbild som målas upp inom den våldsbejakande islamistiska miljön handlar om ett krig 

som resten av världen antas bedriva mot muslimer. Kriget förs enligt anhängarna på flera plan: 

militärt, politiskt, religiöst och kulturellt. Det inkluderar allt från att utländska trupper befinner sig 

i muslimska länder till karikatyrer av profeten Muhammed och andra upplevda kränkningar och 

orättvisor mot islam och muslimer i Väst, men även i muslimska länder där regimerna anses vara 

korrumperade och inte företräda en korrekt tolkning av islam. När antimuslimska stämningar ökar 

i Europa så bidrar det till att spä på föreställningen om att muslimerna är utsatta för angrepp. 

(samordnarenmotextremism.se) 

Handlingsplanen 

Vimmerby kommuns handlingsplan bygger på kunskap från den Nationella samordnaren mot 

extremism och syftar till att så tidigt som möjligt förebygga och motverka våldsbejakande 

extremism genom att: 

 Stärka demokratin genom olika åtgärder 

 Motverka att personer ansluter sig till våldsbejakande extremism 

 Underlätta för personer att lämna våldsbejakande extremism 

(Nationella samordnaren mot extremism) 

Dessa åtgärder bryts i det förebyggande arbetet ner till tre olika nivåer, de generella förebyggande 

insatserna, de specifika insatserna samt den individinriktade insatserna. (samtalskompassen.se) 
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Generella förebyggande insatser 
 

 
 

Generella förebyggande insatser är den bredaste åtgärden och riktar sig mest mot alla barn och 

unga i samhället. Många av de åtgärder som bedrivs här finns redan i det dagliga arbetet, till 

exempel, utveckling av social och kognitiv kompetens i förskolan, skolans kunskaps- och 

demokratiuppdrag. Enskilt har de åtgärderna ett mål i sig men tillsammans utgör de ett betydande 

förebyggande arbete för att förändra riskbeteenden.  

Genom att arbeta med alla unga i samhället så kan vissa ur riskgrupperna att fångas upp och man 

kan arbeta vidare med dessa. Det generella förebyggande arbetet bedrivs i det dagliga inom till 

exempel skolan, förskolan, fritids- och ungdomsverksamheten, hälsovården och föreningar. 

Tecken på oro 

Man kan i sitt dagliga arbete möta olika typer av oroande tecken som kan peka på att man behöver 

förstärka de generella insatserna på en viss skola eller i ett visst bostadsområde. 

 Att många ger uttryck för en känsla av otrygghet 

 Att många känner och visar bristande tillit till varandra och till samhället 

 Att det förekommer våld, skadegörelse eller annan kriminalitet som riktar sig till specifika 

institutioner eller grupper av människor 

 Att många upplever sig diskriminerade eller orättvist behandlade 

 Att vissa individer eller grupper stöts bort 

 

Åtgärder 

Om man möter dessa tecken på oro så ska den lokala samordnaren informeras och man ska under 

en period aktivt arbeta mera med alla människor lika värde och demokratiska värderingar. 
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Specifika förebyggande insatser 

 

 

 

Om man identifierar personer ur riskgrupper eller specifika problem så ska man göra en 

målinriktad insats för dessa. Insatsen ska vara resursorienterad och målet är att erbjuda attraktivare 

alternativ. I dessa insatser krävs god samverkan mellan bland annat, skola, socialtjänst och polis. 

Tecken på oro 

Oroande tecken på en möjlig koppling till våldsbejakande extremism och framför allt i 

ungdomsmiljöer har oftast att göra med ett kollektivt förändrat beteende. De uttrycks oftast synligt 

och är möjliga att upptäcka för de som jobbar med ungdomarna i vardagen. 

Att en individ eller en grupp unga uppvisar ett eller flera av nedanstående tecken betyder inte per 

automatik att de är på väg att radikaliseras eller att det finns en närvaro av våldsbejakande 

extremism i kommunen. Men det är en anledning till att närmare undersöka situationen och göra 

en bedömning om ytterligare insatser behövs. 

 Att unga signalerar åsikter och budskap genom yttre symboler och märken  

 Att unga ger uttryck för olika konspirationsteorier, synen på andra som fiender, hat mot 

bestämda grupper 

 Att unga tycker att det är okej med våld i vissa situationer för att protestera mot eller ändra 

samhället 

 Att unga lägger av med fritidsintressen och lämnar gamla kompisar och gäng för att ge 

uttryck för något av övriga tecken 
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Åtgärder 

Om man möter dessa tecken på oro så kan en eller flera åtgärder nedan vidtas och den lokala 

samordnaren ska kontaktas. 

Resursgruppen
1
 

Resursgruppen ska finnas som ett första skyddsnät vid misstanke om radikalisering precis som vid 

övriga problem inom skola och fritid. Så vid tecken på oro kan man som ett första steg ta kontakt 

med skolans kurator som kan sammankalla resursgruppen. 

Orosanmälan 

Om det finns en oro för att ett barn under 18 år far illa, antingen att man misstänker att barnet 

håller på att radikaliseras eller att ett barn indirekt påverkas av närståendes radikalisering ska en 

orosanmälan göras till socialförvaltningen. Alla som arbetar med barn och ungdomar har en 

skyldighet att anmäla om man har en oro för at barn far illa. Alla har ett ansvar för att 

uppmärksamma barn som far illa eller riskerar att fara illa. 

Föräldrastöd/familjestöd 

Familjen spelar en stor roll för de flesta och de flesta unga bryr sig om vad deras familjer säger. 

Socialtjänsten erbjuder olika former av insatser till familjer och detta kan erbjudas familjer vid 

misstanke om radikalisering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Resursgruppen består av rektorer, skolans kuratorer, personal från socialtjänstens familjeteam samt polisen  
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Individinriktade förebyggande insatser 

 

 
 

En insats mot den enskilde individen som uppvisar ett riskbeteende. Insatserna går oftast hand i 

hand med de förebyggande insatserna mot riskgrupperna i den gula nivån. Insatsen går ut på att 

erbjuda en annan väg än den våldsbejakande och efter utredning kan det handla om att erbjuda ett 

mentorskap, undervisningsstöd, praktikplats eller arbete. 

Tecken på oro 

Det finns redan idag planer och metoder för att arbeta mot kriminalitet och missbruk. Dessa tecken 

ska ses som ett komplement till de planer och metoder kommunen redan har idag. 

 Att individen frekvent besöker hemsidor, läser böcker eller ser film med våldsbejakande 

extremistiskt budskap 

 Att individen är inblandad i tydliga händelser eller situationer, som våldsamma 

sammandrabbningar eller upplopp, möten med extremistiska budskap 

 Att individen börjar omge sig med extremistiska symboler, klär sig enligt en viss grupps 

dress code eller tatuerar sig 

 Att individen är inblandad i kriminalitet eller annan typ av allvarligt riskbeteende 

 Intoleranta åsikter, förkastar demokratiska principer, övertygad om att de egna åsikterna är 

de enda riktiga, försöker argumentera och överbevisa andra 

 Ger uttryck för konspirationsteorier, synen på andra som fiender, hat mot bestämda 

grupper. Det kan vara judar, muslimer, svennar, kapitalister, invandrare, homosexuella osv. 

 Argumenterar för absoluta lösningar, t ex att en viss grupp ska bort, att samhället ska 

sprängas osv. 

 Försöker legitimera sina åsikter genom att peka på missförhållanden i samhället eller 

världen 

 Isolerar sig eller har dåliga relationer till familjen 
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 Umgås med nya kompisar och har relationer till personer eller grupper som ger anledning 

till oro, t ex kopplingar till kriminalitet eller våldsbejakande extremism 

 Lägger av med fritidsintressen och lämnar gamla kompisar och gäng 

 

 Åtgärder 

Om man möter dessa tecken på oro så kan en eller flera åtgärder nedan eller under avsnittet 

specifika förebyggande insatser vidtas. 

Orostelefon 

Rädda barnen har en orostelefon mot radikalisering, 020-100 200, hit kan man ringa om man är 

orolig för att någon drar sig till en våldsam extrem rörelse eller ideologi. De ger råd och stöd till 

både unga och vuxna och man kan vara anonym. För att läsa mera, 

www.raddabarnen.se/orostelefonen 

Kontakta polis 

Vid oro för att någon är på väg att radikaliseras eller dras in i våldsbejakande miljöer tas kontakt 

med polisen via 114 14. Polisen tar sedan informationen vidare till säkerhetspolisen som gör en 

bedömning av ärendet. Vid en akut händelse, till exempel om någon är på väg att resa iväg för att 

kriga, genomföra ett terrorbrott eller annan kriminell handling, ring 112. 

Resursgruppen 

Även här kan kontakt med resursgruppen tas för en första bedömning om man är osäker på om 

personen verkligen är på väg att radikaliseras. 

Center mot våldsbejakande extremism 

Centret har en stödtelefon för yrkesverksamma som behöver stöd i det förebyggande arbetet mot 

våldsbejakande extremism. För att läsa mera, www.cve.se 
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Aktiviteter 2018-2019 

Aktivitet Målgrupp Ansvarig Tidsplan Uppföljning 
Anordna utbildningsdag med 
grundläggande kunskap inom 
området våldsbejakande 
extremism. 

Resursgrupperna, 
samrådsgruppen2, 
fritidsledare på fabriken 
samt personal inom Barn 
och familj (BoF) 

Samordnare inom 
kommunstyrelse-
förvaltningen 

Höst/vinter 2018 December 2018 

Presentera handlingsplanen inom 
kommunkoncernen 

Chefer på chefsforum 
som vidare tar upp den 
på sina APT:er, eller i 
annan lämplig 
informationskanal 

Samordnare inom 
kommunstyrelse-
förvaltningen samt 
respektive chef. 

Efter antagande i politiken Våren 2019 

Sprida handlingsplanen till 
föreningar 

Föreningar inom 
Vimmerby kommun 

Samordnare inom 
kommunstyrelse-
förvaltningen 

Efter antagande i politiken Våren 2019 

Sprida informationen om Rädda 
Barnens orostelefon 

Skolor, fritidsgårdar samt 
föreningslokaler 

Samrådsgruppen2 Höst/vinter 2018 Januari 2019 

Etablera VBE på agendan i 
samrådsgruppen och 
resursgruppen 

Personal i samrådsgrupp 
samt resursgrupper 

Samordnare inom 
kommunstyrelse-
förvaltningen 

Efter antagande i politiken December 2018 

Anordna öppen utbildningsdag 
med grundläggande kunskap inom 
VBE 

Personal inom 
kommunen, 
föreningslivet samt 
civilsamhället 

Samordnare inom 
kommunstyrelse-
förvaltningen 

Våren 2019 Sommar 2019 

Anordna fördjupad utbildningsdag 
för de som har VBE på sin agenda. 

Resursgrupperna, 
samrådsgruppen2, 
fritidsledare på fabriken 
samt personal inom BoF 

Samordnare inom 
kommunstyrelse-
förvaltningen 

Hösten 2019 Vinter 2019 

Upprätthålla lokal lägesbild  Samrådsgruppen2 Löpande Löpande 

 
2
 Samrådsgruppen består av personal från skola, socialtjänst, fritid, polis samt föreningslivet.



Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2018-2019 

Kommunstyrelseförvaltningen 

 

 

Referenser 

Bilder och illustrationer: 

Framsida: Nationella samordnaren mot extremism, Handledning och rekommendationer för att ta 

fram lokal lägesbild och handlingsplan, s11. maj 2017 

De 3 nivåerna: http://samtalskompassen.samordnarenmotextremism.se/metod/forebyggande-

arbete/ hämtad 2017-07-11 

Tryckta källor: 

Handlingsplanen:  

Nationella samordnaren mot extremism, Handledning och rekommendationer för att ta fram lokal 

lägesbild och handlingsplan, maj 2017 

Internetkällor: 

Begrepp: http://samtalskompassen.samordnarenmotextremism.se/valdsbejakande-

extremism/overgripande/vagen-in/#radikalisering hämtad 2017-07-04 

Högerextremism: 

http://samtalskompassen.samordnarenmotextremism.se/valdsbejakande-

extremism/valdsbejakande-hogerextremism/ideologi/ hämtad 2017-07-04 

Vänsterextremism: http://samtalskompassen.samordnarenmotextremism.se/valdsbejakande-

extremism/valdsbejakande-vansterextremism/ideologi/ hämtad 2017-07-04 

Våldsbejakande islamismen: 

http://samtalskompassen.samordnarenmotextremism.se/valdsbejakande-

extremism/valdsbejakande-islamism/ideologi/ hämtad 2017-07-04 

De 3 olika nivåerna: 

http://samtalskompassen.samordnarenmotextremism.se/metod/forebyggande-arbete/ hämtad 2017-

07-11 

 

 





 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 214 Dnr 2017/000327 109 

Medborgarförslag om övervakningskameror i hela 
centrum i Vimmerby 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget 

om kameraövervakning i Vimmerby, då polisen inte anser brottsligheten 

vara så omfattande att det motiverar kameraövervakning.  

 

Sammanfattning 

Medborgarförslag har lämnats in av Johan Qvarnström angående 

övervakningskameror. Johan Qvarnström föreslår att Vimmerby ska ha 

övervakningskameror i hela centrum för att motverka kriminalitet, sabotage 

och vandalisering. Han skriver att det skulle få inflyttning till Vimmerby och 

ge ett tryggare samhälle om Vimmerby hade kameraövervakning. 

Medborgarförslaget har sänts till Vimmerby handel, Vimmerby 

fastighetsägarklubb samt till Polisen för yttrande.  

Vimmerby handel svarar kort att man ställer sig positiva till 

kameraövervakning i Vimmerby centrum. 

 

Under dagens sammanträde medverkar Håkan Karlsson, kommunpolis, 

Anders Degerman, kultur- och fritidsförvaltningen samt Joakim Svensson, 

samhällsbyggnadsplaneringen för att informera och diskutera 

förutsättningarna för övervakningskameror.  

 

Håkan Karlsson, kommunpolis, menar att övervakningskamera är en 

överdrift i hur mycket det kan hindra brott. 

Vissa butiker har installerat övervakningskameror i sina butiker. Den totala 

brottsligheten i centrum området 2018 är det 71 anmälda brott. I kommunen 

är det 1700 brott per år.  

13 anmälda skadegörelse. Håkan ser inte heller att våldsbrott kan hämmas av 

de föreslagna övervakningskamerorna. Vimmerby har inte den kriminaliteten 

som kan legitimera att använda sig av övervakningskameror i offentliga 

miljöer.  
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Anders Degerman, kultur- och fritidsförvaltningen, har granskat statistik från 

Stockholm och ser inte heller där att kameror verkar minska antalet brott. 

Inte heller har kamerorna lett till att fler brott klaras upp. I Karlskrona kände 

sig 40 procent tryggare av kameror i krogmiljö. Vissa kände sig mer otrygga 

med kameror. 

 

Marie Nicholson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget 

om kameraövervakning i Vimmerby, då polisen inte anser brottsligheten 

vara så omfattande att det motiverar kameraövervakning.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Johan Qvarnström, Id 57292  

Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-19 § 152  

Kommunstyrelsens beslut 2017-08-22 § 203 

”Kort om Kameraövervakning” Brottsförebyggande rådets skrift 2009 

Yttrande från Polisen, Håkan Karlsson Id 60880 

Yttrande från Vimmerby Handel, Id 60882 

Yttrande från Vimmerby Fastighetsklubb Id 61088 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 209 Dnr 2017/000327 109 

Medborgarförslag om övervakningskameror i hela 
centrum i Vimmerby 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget 

om kameraövervakning i Vimmerby, då polisen inte anser brottsligheten 

vara så omfattande att det motiverar kameraövervakning.  

 

Sammanfattning 

Medborgarförslag har lämnats in av Johan Qvarnström angående 

övervakningskameror. Johan Qvarnström föreslår att Vimmerby ska ha 

övervakningskameror i hela centrum för att motverka kriminalitet, sabotage 

och vandalisering. Han skriver att det skulle få inflyttning till Vimmerby och 

ge ett tryggare samhälle om Vimmerby hade kameraövervakning. 

Medborgarförslaget har sänts till Vimmerby handel, Vimmerby 

fastighetsägarklubb samt till Polisen för yttrande.  

Vimmerby handel svarar kort att man ställer sig positiva till 

kameraövervakning i Vimmerby centrum. 

 

Under dagens sammanträde medverkar Håkan Karlsson, kommunpolis, 

Anders Degerman, kultur- och fritidsförvaltningen samt Joakim Svensson, 

samhällsbyggnadsplaneringen för att informera och diskutera 

förutsättningarna för övervakningskameror.  

 

Håkan Karlsson, kommunpolis, menar att övervakningskamera är en 

överdrift i hur mycket det kan hindra brott. 

Vissa butiker har installerat övervakningskameror i sina butiker. Den totala 

brottsligheten i centrum området 2018 är det 71 anmälda brott. I kommunen 

är det 1700 brott per år.  

13 anmälda skadegörelse. Håkan ser inte heller att våldsbrott kan hämmas av 

de föreslagna övervakningskamerorna. Vimmerby har inte den kriminaliteten 

som kan legitimera att använda sig av övervakningskameror i offentliga 

miljöer.  
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Anders Degerman, kultur- och fritidsförvaltningen, har granskat statistik från 

Stockholm och ser inte heller där att kameror verkar minska antalet brott. 

Inte heller har kamerorna lett till att fler brott klaras upp. I Karlskrona kände 

sig 40 procent tryggare av kameror i krogmiljö. Vissa kände sig mer otrygga 

med kameror.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen om 

kameraövervakning i Vimmerby, då polisen inte anser brottsligheten vara så 

omfattande att det motiverar kameraövervakning.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Johan Qvarnström, Id 57292  

Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-19 § 152  

Kommunstyrelsens beslut 2017-08-22 § 203 

”Kort om Kameraövervakning” Brottsförebyggande rådets skrift 2009 

Yttrande från Polisen, Håkan Karlsson Id 60880 

Yttrande från Vimmerby Handel, Id 60882 

Yttrande från Vimmerby Fastighetsklubb Id 61088 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 

 



 

 
Post: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81  Vimmerby Besök: Stångågatan 28 

Telefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun@vimmerby.se Webbplats: www.vimmerby.se 

Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt Bankgiro: 577-2777 Plusgiro: 7 48 59-0  

 
 
Samhällsbyggnadsavdelningen 

Joakim Svensson 

 

Tjänsteskrivelse 
 

Sida 

1(3) 

Datum 

2018-06-01  
Referens 

VIMKS 2017/000327/109  

 
Id 

60805  

 

 

  
 
Till Kommunstyrelsen i Vimmerby Kommun 

 

Medborgarförslag om övervakningskameror i hela centrum 
i Vimmerby 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

Att avslå medborgarförslaget om kameraövervakning i Vimmerby, då 

polisen inte anser brottsligheten i Vimmerby vara av den omfattning 

att kameraövervakning kan anses motiverad.   

Ärendet 

Medborgarförslag har lämnats in av Johan Qvarnström angående 

övervakningskameror. Johan Qvarnström föreslår att Vimmerby ska ha 

övervakningskameror i hela centrum för att motverka kriminalitet, sabotage och 

vandalisering. Han skriver att det skulle få inflyttning till Vimmerby och ge ett 

tryggare samhälle om Vimmerby hade kameraövervakning. 

 

Aktuell situation 

Kamera övervakning av offentliga platser blir allt vanligare i Sverige. Syftet med 

övervakningskameror på offentlig plats är oftast att förebygga brott och att skapa 

en tryggare miljö. 

Övervakningskameror kan ha en förebyggande effekt under vissa omständigheter. 

Störst brottsförebyggande effekt har övervakningskameror mot egendomsbrott 

och planerade brott. Exempelvis finns goda exempel där övervakning av 

parkeringsplatser leder till färre bilinbrott. I andra miljöer är det svårare att påvisa 

samma förebyggande effekt. Mot impulsiva brott, exempelvis våldsbrott, har 

kameraövervakning inte lika stor avskräckande effekt. 

 

I de fall då kameraövervakning fått en god brottsförebyggande effekt har den 

använts på platser där brottsligheten är hög och koncentrerad, så kallade 

”hotspots”.  

En effekt av övervakning kan bli att brotten flyttar eller omfördelas till andra 

platser. Den totala brottsligheten kanske därmed inte minskar i så stor omfattning 

som statistiken visar, utan omfördelas till andra platser. 

Brottsförebyggande rådet, Brå, ger i sin skrift, ”kort om kameraövervakning” 

följande råd kring kameraövervakning: 
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 Använda kameraövervakning på specifika platser där brottsnivån är hög 

och koncentrerad. 

 Överväg noggrant och försök ringa in den brottsdrabbade platsen så 

specifikt som möjligt. Sätt till exempel inte kameror på alla torg eller i en 

skolas alla lokaler, utan endast på den plats där brottsligheten är hög.  

 Kameraövervakning ska i första hand användas mot planerade brott 

såsom skadegörelse eller stölder.  

 

Redovisning av inkomna yttranden 

Medborgarförslaget har sänts till Vimmerby handel, Vimmerby 

fastighetsägarklubb samt till Polisen för yttrande.  

Vimmerby handel svarar kort att man ställer sig positiva till kameraövervakning i 

Vimmerby centrum 

Vimmerby Fastighetsägarklubb ställer sig positiva till kameraövervakning och 

lyfter även synpunkten att eventuell kameraövervakning bör anpassas så att den 

sker på platser där den gör störst verkan. Vid en eventuell kameraövervakning 

påtalar fastighetsklubben även vikten av att upplåtelseavtal tecknas med berörda 

fastighetsägare i de fall kameror ska placeras på husfasader. 

Håkan Karlsson, Polismyndigheten i Vimmerby, framför i sitt yttrande att det 

torde krävas betydligt fler och allvarligare ordningsstörningar för att det ska vara 

relevant med kameraövervakning i Vimmerby centrum. Tillstånd för 

kameraövervakning av allmän plats lämnas av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen 

kommer vid en eventuell tillståndsprövning ta in brottsstatistik över det sökta 

området. Med hänsyn till den låga brottsfrekvensen i Vimmerby kommer 

sannolikt inget tillstånd för kameraövervakning beviljas. Risken att utsättas för 

brott är statistiskt liten in Vimmerby jämfört med andra kommuner, varför det 

sannolikt inte kommer ges något tillstånd för kameraövervakning av allmän plats. 

Bedömning 

Med utgångspunkt från ovanstående bör medborgarförslaget om 

kameraövervakning avslås. Brottsligheten i Vimmerby kan inte anses vara av den 

omfattning att kameraövervakning av offentliga platser kan anses motiverad. 

 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Johan Qvarnström, Id 57292  

Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-19 § 152  

Kommunstyrelsens beslut 2017-08-22 § 203 

”Kort om Kameraövervakning” Brottsförebyggande rådets skrift 2009 

Yttrande från Polisen, Håkan Karlsson Id 60880 
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Yttrande från Vimmerby Handel, Id 60882 

Yttrande från Vimmerby Fastighetsklubb Id 61088 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Johan Qvarnström 

 

Joakim Svensson 

Trafikadministratör  
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Från: hakan-l.karlsson@polisen.se 
Skickat: den 12 april 2018 15:03 
Till: Joakim Svensson 
Ämne: SV: Yttrande kameraövervakning i Vimmerby 
 
Jag tror att det är i närmaste omöjligt att kameraövervaka Vimmerby, det krävs betydligt flera och 
allvarligare ordningsstörningar för att det ska vara relevant med kameraövervakning. För att få godkänt 
hos LST så kommer dom att begära in statistik och det räcker tyvärr inte till med en våldtäkt och 1 grovt 
rån. Min statistik säger att vi bor i en av Sveriges tryggaste kommuner-då ska man inte behöva 
kameror!!/mvh Håkan 
  

Från: Joakim Svensson [mailto:joakim.svensson@vimmerby.se]  

Skickat: den 12 april 2018 13:49 

Till: Håkan Karlsson 
Ämne: Yttrande kameraövervakning i Vimmerby 
  
Hej Håkan! 
  
Som jag nämnde på Brå senast har det till kommunen kommit in både motion och 

medborgarförslag om kameraövervakning i Vimmerby (se bif filer). 
  
Har Du något att tycka kring dessa?  
  
Bästa Hälsningar 
  
Jocke Svensson  
  
  

Joakim Svensson 
Trafikadministratör 

Vimmerby kommun 
Gatukontoret 
598 81 Vimmerby 
0492-76 90 74  
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Från: Håkan Rosin <hakan@rosinspappershandel.se> 
Skickat: den 18 april 2018 17:37 
Till: Joakim Svensson 
Ämne: Kameraövervakning 
 

Hej 
 
Vi har haft det uppe i styrelsen och vi är positiva till kameraövervakning. 
 
VIMMERBY HANDEL 
Håkan Rosin 











 













Hallå där, du som bestämmer!
Barnombudsmannen och Emmaboda kommun,  
Landstinget i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kalmar län,  
Regionförbundet i Kalmar län och Vimmerby kommun  
säger släpp allt du har och boka in den 20 november  
redan nu och kom till Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby! 

Barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020.  
De som inte följer den konventionen kommer låsas in i snickeboa. 
För att slippa bli inlåst i snickeboa är det är hög tid att rusta sig med 
kunskap! 

Konferensen når dessa höjder med något vi kallar kunskapslyftet 
Barnrätt i praktiken. Barnombudsmannen driver denna utbildning på 
uppdrag av regeringen. Kunskapslyftet ska sprida kunskap om hur 
arbetet med att genomföra barnkonventionen i kommuner, landsting 
och regioner kan utvecklas.

Vilka ska komma då?
Du som bestämmer kan vara du som är förtroendevald, person på 
strategisk nivå som har till uppgift att genomföra och utveckla barn-
rättsarbetet i kommun, landsting och region – kommunchef förvalt-
ningschef, annan chef och nyckelperson.

Hur ska vi få kunskap?
På konferensen den 20 november kommer vi att dela erfarenheter 
och arbetssätt genom regionala dialogforum. För att nå ut till så 
många aktörer som möjligt kommer konferensen att genomföras 
både digitalt och på plats regionalt. Barnombudsmannen kommer 
sända digitala föreläsningar som visas på ett flertal parallella konfe-
renser runt om i landet. Utifrån föreläsningarna kommer deltagarna 
ges möjlighet att reflektera och diskutera vad som behöver göras  
lokalt och regionalt för att ta arbetet med barnets rättigheter 
vidare.

Information för dig som läst så här långt:

Tid: 20 november, klockan 10.00-15.00
Plats: Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby
Anmälan: senast den 1 november via denna länk  
www.vimmerby.se/barnkonventionensdag2018

Mer information om Barnrätt i praktiken finns på  
Barnombudsmannens webbplats www.barnombudsmannen.se

Mer spännande finns att läsa om  

du vänder på pappret!



Program (det vill säga verkstaden):

1.Välkomna- Nu kunskapslyfter vi Sverige!                 
Barnombudsmannen presenterar regeringsuppdraget Barn-
rätt i praktiken – ett kunskapslyft för kommuner, landsting 
och regioner.

2. Regionala perspektiv på barnets rättigheter.                
Lokal/regional information om arbetet med barnets  
rättigheter.

3. Framgångsfaktorer för att genomföra Barnrätt i  
praktiken. 
Webbföreläsning och erfarenhetsutbyte om framgångs- 
faktorer för att som kommun, landsting eller region  
genomföra barnkonventionen.

4. Var befinner vi oss nu? - vikten av att göra en  
nulägesanalys. 
Webbföreläsning och erfarenhetsutbyte om hur man kan 
göra en nulägesanalys för att ta reda på utvecklingsbehov 
för att genomföra barnkonventionen. 

5. Att ta barnrättsarbetet vidare.            
Avslutning och samtal om vad som är nästa steg i ert arbete 
med barnkonventionen.

Tack för er uppmärksamhet, anmäl er nu till konferensen 
och redan nu är ni varmt välkomna!



Från: Regionförbundet i Kalmar län <noreply@rfkl.se> 
Skickat: den 11 oktober 2018 10:42 
Till: Jenny Andersson 
Ämne: Inbjudan - Regiondagar 2018 
 

Regionförbundets kurser och konferenser. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. 

  

 

Kurser och konferenser 

 

Det finns fortfarande platser kvar att anmäla sig till Regiondagar 2018. Om du redan anmält dig kan du bortse från denna 
inbjudan! 

Regiondagar 2018 
 

 

 

 

Välkommen till årets regiondagar! Vi kan utlova två högintressanta dagar då vi dyker ner i viktiga områden som påverkar 
regionens utveckling. Det här är våra huvudtalare: 

 Troed Troedsson, framtidsforskare, som kommer att prata om hur våra organisationer behöver agera för att vara 
fortsatt framgångsrika när klimatet på utsidan förändras. 

 Katarina Areskoug, chef för Europeiska kommissionens representation i Sverige, ger en bild av vad som händer inom 
EU och hur EU påverkas av Brexit. 

 Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, berättar om arbetet som pågår nationellt i samverkan 
med andra parter och vad som händer framåt. 

 Melody Farshin, med en fot i öst och en i väst, berättar på ett tänkvärt och humoristiskt sätt om hur mänskliga 
rättigheter fungerar i praktiken i vardagen i Sverige. 

Datum: Torsdagen den 8 och fredagen den 9 november 
Plats: Strand Hotell, Borgholm 

 

http://gantrack1.com/t/v/2_NTE4NjE2NTIzNjI=/


  

För utförligt program och anmälan: 

 
 

 

 

Regionförbundets kurser och 
konferenser 

Regionförbundet arrangerar kurser och 
konferenser för anställda och förtroendevalda i 
länets kommuner och landstinget. Även övriga 
intresserade är välkomna att delta i våra 
arrangemang. 

  

 

  

 
 

Du får information om våra kurser eftersom du tidigare har deltagit i något av våra arrangemang 
eller för att du har skrivit upp dig på vårt informationsbrev om kurser/konferenser. Du kan läsa mer 
om hur vi hanterar dina personuppgifter på vår hemsida. 

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här. 
  

 

Se hela vårt utbud  

Regiondagarna 2018  

http://gantrack1.com/t/l/3195382/2_NTE4NjE2NTIzNjI=/
http://gantrack1.com/subscription/2_NTE4NjE2NTIzNjI=/unsubscribe/
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8–9 NOVEMBER 2018, STRAND HOTELL, BORGHOLM

Omvärlden och regionens  
utveckling
Årets regiondagar blir regionförbundets sista då vi bildar 
Region Kalmar län 1 januari 2019. Det innebär bland 
annat att vi bjuder på lite mer festligheter på kvällen 
under middagen! 

Vi är i en tid av förändring på flera sätt. Det blåser en del nya vindar i samhället såväl nationellt  
som internationellt. Vi får ta del av vad som händer inom EU och hur detta kan komma att 
påverka oss i Sverige och i länet. Vi får också ta del av Troed Troedssons tankar om hur våra 
organisationer behöver agera när klimatet utanför förändras. Att digitaliseringen påverkar det 
mesta i vårt samhälle har vi alla blivit varse om. Hur ser morgondagens arbetskraft, det vill 
säga våra ungdomar, på digitaliseringen och val av yrke? Finns det yrken i framtiden eller 
kommer man endast prata om kompetenser?

Under dagarna belyser vi olika områden som har betydelse för regionens utveckling. Vi får 
bland annat i samtal med OECD ta del av deras syn på regionens utveckling då de under 
året följt upp den studie som gjordes över Smålands och Blekinges tillväxtförutsättningar 
2012. Det finns också tillfälle att ha spännande samtal om kulturens betydelse för innovation 
och förnyelse, hur vi i Kalmar län gemensamt ska arbeta för att skapa Sveriges bästa före-
tagsklimat, hur det går med arbetet att bli ett fossilbränslefritt samhälle samt betydelsen av 
regional och lokal samverkan för regionens utveckling. 

Detta och mycket mer kan du ta del av under två dagar i Borgholm. Det är också ett bra 
tillfälle att mötas för spontana samtal!

Välkomna till årets regiondagar!

Ulf Nilsson   Helena Nilsson
Ordförande   Regiondirektör
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Program dag 1
10.00  INLEDNING 

10.15  OMVÄRLD OCH FRAMTID | TROED TROEDSSON 
 Alla organisationer lever i samspel med sin omvärld. Troed beskriver hur klimatet på 

utsidan av våra organisationer kommer att förändras de kommande årtiondena, och 
vilka utvecklingsinsatser vi behöver vidta för att vara fortsatt framgångsrika också 
efter en sådan förändring.

11.45   LUNCH

13.00   FOSSILFRITT SVERIGE - HUR LÅNGT HAR VI KOMMIT OCH HUR SER  
FRAMTIDEN UT? | SVANTE AXELSSON  

 Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 
2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. 
Svante menar att ett fossilfritt modernt välfärdssamhälle ser mycket attraktivt ut  
och han vill gärna sprida den positiva möjlighetsbilden.

14.15  WORKSHOPS INKL. FIKA

 A) Fossilbränslefritt Kalmar län 2030 – transporter 
 Kalmar län har sedan år 2006 som mål att länet år 2030 ska vara en fossilbränslefri 

region. Sedan dess har energi- och klimatarbetet varit en viktig del i det regionala 
utvecklingsarbetet. Den största utmaningen finns inom transportsektorn. Hur långt 
har vi kommit på vägen till fossilbränslefria transporter och hur ser framtiden ut?

 Vi får intressanta exempel från länet och knyter ihop detta med nationella åtgärder 
och initiativ.

 B) Betydelsen av samverkan för lokal och regional utveckling med fokus  
på tillväxt. | Brita Hermelin 

 Med utgångspunkt i en studie om regionbildning i Östergötland samt en studie om 
kommunernas näringslivsarbete i hela landet diskuterar den här workshopen sam-
verkan för tillväxt. Tillväxtarbete och strategisk planering för utveckling och tillväxt 
är ett uppdrag som omfattar regionerna och kommunerna, men behöver ske i sam-
verkan med bland annat näringslivsorganisationer, företag och ideell sektor. Hur kan 
tillväxtarbete organiseras och initieras i vår region?

 C) Dagens unga, morgondagens kompetens – digital kreativitet! 
 Regionens unga lever i en digital värld. En nyckelkompetens för att nyttja den nya 

tekniken är att möten på nätet sker på ett schysst sätt. Det gäller att koppla ihop 
tekniken med etiska regler och ansvar. På seminariet får ni diskutera näthat och 
civilkurage på nätet. Här kan ni också möta hur man tar till vara ungas digitala krea-
tivitet genom E-sport-utbildning på Hultsfreds gymnasium och Teknikkollo för tjejer 
på Maker space i Hultsfred.

18.00  MINGEL

18.30  MIDDAG
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Program dag 2
08.45 WORKSHOPS

 D) Kultur utvecklar samhället
 Vi diskuterar kulturens drivkrafter och möjligheter att inspirera till innovation och 

förnyelse i arbetet med lokal och regional utveckling. Vi för samtal med Ateljéhus 
Pukeberg, Capellagården, Talangcoach och The Glass Factory om betydelsen av 
kreativitet för utvecklingen av olika sektorer i samhället och för att skapa attraktivitet 
på en arbetsplats, i lokalsamhället och i en region.

 E) Uppföljning av OECD Territorial Review Småland Blekinge | Enrique Garcilazo 
 En uppdatering av OECD:s rapport från 2012 över tillväxtförutsättningarna i Småland 

och Blekinge har genomförts under året. OECD har tittat på hur vi följt rekommenda-
tionerna, hur regionen utvecklats sedan första studien samt uppdaterat rekom-
mendationerna. Vi får här möjlighet att föra samtal med OECD:s representant och 
diskutera studien. Obs! Workshopen hålls på engelska.

 F) Kalmar län – bästa företagsklimatet i landet! Hur gör vi? | Johnny Rönnfjord
 Svenskt näringslivs rapport om företagsklimatet släpps i oktober. Flera av våra kom-

muner har förbättrat sin ranking senaste åren. Hur kan vi gemensamt arbeta i länet 
för att stärka företagsklimatet? 

10.45 FIKA

11.15 EU:S UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER IDAG – HUR PÅVERKAS EUROPAS 
REGIONER? | KATARINA ARESKOUG MASCARENHAS 

 Utmaningarna saknas inte i dagens EU – en ekonomisk och finansiell kris har drabbat 
många av EU:s medlemsländer hårt, historiskt stora flyktingströmmar kom till Europa 
under 2015 och på senare tid har nationalistiska och populistiska krafter vuxit i styrka.

 Samtidigt är EU världens största inre marknad, handelsmakt, biståndsgivare och 
ledande i kampen på klimatförändringarna. Vad står på spel för Europas regioner om 
EU:s roll minskar till förmån för nationalstatens och vilka scenarion finns för region-
ers stora och ökande engagemang i europeisk lagstiftning, EU-finansierade projekt 
och gränsöverskridande samarbeten? 

12.00 REGIONENS NYA ORDFÖRANDE
 Den första januari 2019 tar Region Kalmar län över det regionala utvecklingsarbetet. 

Regionens ordförande ger sin syn på länets utveckling.

12.15 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER – SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER | MELODY FARSHIN  
 Sverige är världens bästa land, för den som får vara med i leken. Komikern Melody 

Farshin är som hon kallar det ”en svensk tjej i invandrarförpackning”. Med varsin fot i 
de bägge världarna bjuder hon på nya perspektiv att granska det svenska samhället med. 

13.00  AVSLUTNING
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Våra medverkande

Troed Troedsson | Föreläsare, konsult och organisationsutvecklare  
med fokus på analys, strategiskapande och inspiration. 

Katarina Areskoug Mascarenhas | Chef för Europeiska kommissionens  
representation i Sverige.

Melody Farshin | Komiker, debattör och krönikör som brinner  
för samhällsfrågor och jämställdhet.

Svante Axelsson | Nationell samordnare för Fossilfritt Sverige
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Jessica Bergsjö | Moderator

Brita Hermelin | Professor i Kulturgeografi, Linköpings universitet, 

Bodil Anjar | Rektor Capellagården

Maja Heuer | Verksamhetsledare The Glass Factory

Bosse Nicholausson | Project Manager, Talangcoach

Olof Svensson | Koordinator Capellagården

Enrique Garcilazo | Head of the Regional and Rural Policy Unit, OECD

Johnny Rönnfjord | Biträdande Regionchef Svenskt Näringsliv

Akko Karlsson | Vice ordförande Regionförbundet

Henrik Brodin | Affärsutvecklare, Södra

Johanna Schelin | Hållbarhetschef, Landstinget i Kalmar län

Michael Wallis Olausson | Chef för affärsområde Sverige, Mönsterås Biogasproduktion

Matilda Tonentschuk & Rebecka Lindström | Projektledare & projektkoordinator, Kumulus 

Christoffer Frick | Lärare, Hultsfreds gymnasium

Pontus Karlsson & Rickard Jonsson | Tekniskt skapande i Hultsfred



Praktisk information
Konferensavgiften är 1 750 kronor per deltagare och inkluderar kostnad för kaffe och 
lunch båda dagarna. Priset för deltagande en av dagarna är 990 kronor. För mid-
dag den 8/11 tillkommer 320 kr. Priserna är exklusive moms. Önskar du övernattning 
bokar du på egen hand på Strand Hotell (www.strandborgholm.se, 0485-888 88). 
Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag och hela avgiften faktureras. Din plats 
kan överlåtas till en kollega om du får förhinder.

Anmälan och mer information: rfkl.se/regiondagar2018

Sista anmälningsdag: Fredagen den 19 oktober

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

För mer information, kontakta: ulrika.ericsson@rfkl.se, 0480-44 83 81

www.rfkl.se
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OM REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN
Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar 
län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Vi erbjuder 
nätverk, samordning och ekonomiskt stöd för att uppnå konkreta mål som gagnar den regionala utvecklin-
gen. Genom ett snabbt och flexibelt arbetssätt utvecklar vi nya metoder för samarbete mellan olika aktörer, 
både regionalt, nationellt och internationellt. Regionförbundet är en samlande kraft för regional utveckling.




