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Ärendelista 

  

Mötesformalia 
1 Val av protokolljusterare 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige utser Peter Högberg (S) att jämte ordföranden justera 
dagens protokoll. 
 

 2022/10 

Information 
2 Allmänhetens frågestund 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige lägger allmänhetens frågestund till 
handlingarna. 
 

 2022/17 

3 Ledamöternas frågestund 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige lägger ledamöternas frågestund till 
handlingarna. 
 

 2022/16 

4 Interpellation - "Energipolitik i Vimmerby kommun?" 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige lägger interpellationen till 
handlingarna. 
Interpellation från Lars Johansson (V). 
Svar från Jacob Käll (C). 
 

 

5 Meddelanden till kommunfullmäktige 
Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige lägger dagens meddelanden till handlingarna. 
 

 2022/2 

Beslutsärenden 
6 Antal ledamöter och andel ersättare i kommunfullmäktige 

Förslag till beslut:  
Vimmerby kommun bibehåller 49 ledamöter i kommunfullmäktige. 
Andelen ersättare ska vara hälften av antalet mandat för samtliga partier. 
Beredning: Kommunstyrelsen 
 

 
2020/541 
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7 Entledigande av Peter Högberg (S) från uppdragen i kommunstyrelsen 
och i styrelsen för Vimarhem AB samt utse nya förtroendevalda 
Förslag till beslut: Samtliga beslut gäller fr o m 2022-02-28. 
1. Kommunfullmäktige entledigar Peter Högberg (S) från uppdragen som 
ledamot i kommunstyrelsen och som ledamot i styrelsen för Vimarhem AB. 
2. Kommunfullmäktige utser Kenneth Björklund (S) till ledamot i 
kommunstyrelsen.  
3. Kommunfullmäktige utser Nicklas Skäär (S) till ersättare i 
kommunstyrelsen i Kenneth Björklunds ställe. 
4. Kommunfullmäktige utser Anders Enqvist (S) till ledamot i styrelsen för 
Vimarhem AB. 
5. Kommunfullmäktige utser Eva Berglund (S) till ersättare i styrelsen för 
Vimarhem AB i Anders Enqvists ställe. 
Beredning: Socialdemokraternas partigrupp 
 

 2022/18 

8 Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning 
Förslag till beslut:  
1. Kommunens representanter i styrelsen för Stiftelsen för bevarandet av 
Astrid Lindgrens gärning ska erhålla ett årligt arvode på 30 000 kr. 
2. Då kommunens ledamot är arvoderad enligt principen om ”all inclusive”, 
utgår inget extra arvode. 
Beredning: Kommunstyrelsen 
 

 
2018/181 

9 Vision för Vimmerby kommun och dess bolag - i relation till alla som 
bor, vistas och verkar i vår kommun 
Förslag till beslut:  
1. Kommunfullmäktige fastställer framtagen vision för Vimmerby kommun 
och dess bolag. 
2. Visionen ska genomgå en ny översyn under varje ny mandatperiod. 
3. Demokratiberedningen får i uppdrag att göra en uppföljning av visionen i 
början av mandatperioden 2023-2026. 
Beredning: Demokratiberedningen 
 

 
2018/425 

10 Riktlinjer för fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige antar riktlinjer för fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter för den kommunala organisationen, att gälla fr o m 
2022-03-01. 
Beredning: Kommunstyrelsen 
 

 
2021/423 

11 Reglemente för valnämnden 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige fastställer framtaget reglemente för 
välnämnden. 
Beredning: Valnämnden 
 
 
 
 

 
2021/516 
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12 Policy för hantering av personuppgifter 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige fastställer framtagen policy för 
hantering av personuppgifter, att gälla för Vimmerby kommunkoncern  
fr o m 2022-02-28. 
Beredning: Kommunstyrelsen 
 

 
2021/540 

13 Detaljplan för fastighet Midgård 2 med flera 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige fastställer detaljplan för fastighet 
Midgård 2 med flera, enligt underlag. 
Beredning: Miljö- och byggnadsnämnden 
 

 2022/8 

14 Motion om att återinföra programpengen 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Beredning: Kommunstyrelsen 
Yrkande/ks: Lars Johansson (V), ”Kommunfullmäktige bifaller motionen” 
 

 
2019/298 

15 Motion om umgänge över generationsgränser 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Beredning: Barn- och utbildningsnämnden 
 

 
2020/128 

16 Medborgarförslag om förbud mot obehörig fordonstrafik på delar av 
Drottninggatan 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat. 
Beredning: Kommunstyrelsen 
 

 
2020/179 

 
 
 
Vimmerby den 28 februari 2022 
 
 
Leif Larsson   Jenny Andersson 
Ordförande   Sekreterare 
 

 
Vid förhinder, maila till kommun@vimmerby.se, samt kontakta din gruppledare, så att ersättare 
kan kallas in. 
 
Information till dig som förtroendevald finns på kommunens hemsida:  
https://www.vimmerby.se/kommunochpolitik/fortroendevalda/fordigsomarfortroendevald.4.6a2a1ec9
1660af3da2a8ade4.html  
Vid frågor, kontakta: 
Liselott Frejd  
Administratör 
0492/ 76 90 18 
liselott.frejd@vimmerby.se  

 
Jenny Andersson 
Kommunsekreterare  
0492/ 76 90 06 
jenny.andersson@vimmerby.se  

Nästa sammanträde infaller den 4 april i Plenisalen, Stadshuset. 
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Jk 220224 

Svar på interpellation från Lars Johansson – Energipolitik i Vimmerby kommun? 

Tack Lars Johansson för frågor kring viktiga områden. Jag ska försöka svara så väl jag kan på de såväl 
ganska konkreta frågorna som de mer omfattande.  

Till att börja med vill jag säga att vi inte har tagit beslut om att stoppa möjligheter till vindkraft 
framgent. Vad vi tagit beslut om är att pausa diskussioner med intressenter till dess att vi har bättre 
underlag i form av en aktuell vindbruksplan. 

Den allra största frågan är kanske vad vi i kommunen gör för att ställa om samhället på ett hållbart 
sätt, det som är en av samtidens stora frågor. Där har vi mycket att göra och därför har vi nu en 
arbetsgrupp på tjänstepersonssidan för Agenda 2030-arbetet vars arbete vi stödjer och följer. Vi kan 
konstatera att mycket arbete i linje med målen i Agenda 2030 pågår men behöver förtydligas och 
samordnas än mer. Därför är en av de första uppgifterna arbetsgruppen har är att beskriva vad som 
pågår i hela kommunkoncernen för att se vad som ska förstärkas i arbetet kring uthållig utveckling.  
Den kartläggningen kommer att redovisas på ett så kallat utvecklingsråd under våren. 

En annan stor fråga som ställs i interpellationen är hur kommunen kan bidra ”till en billig 
energitillgång för sina medborgare och företag?”. 

Vi är alla medvetna om de höga och mycket varierande elpriserna vi haft under senaste tiden. Vi vet 
också att de bland annat beror på att den områdesfördelning som införts på nationell nivå inte 
fungerat som det var tänkt utan tvärtom förvärrat situationen. (I skrivande stund har vi pågående 
diskussion med näringslivet hur vi tillsammans med dem kan bedriva lobbyarbete/påverkan 
nationellt.) Dessutom har elpriserna kraftigt påverkats av de regleringar som sker från och till i 
tillförseln av gas österifrån och som vi kommer att se mer av framöver.  

Du och vi alla önskar billig el. Från forskarhåll pekar man samtidigt på att vi i Sverige har vant oss vid 
billig el och därmed slösar med den. Vår elförbrukning är bland världens högsta per capita och det 
beror alltså då inte bara på klimat eller elintensiv industri. Utifrån min kunskap om företagens villkor 
så vågar jag påstå att även företagen vill ha låga priser men framför allt vill de kunna ha förutsägbara 
priser och säker tillgång. Vad gäller det senare är det därför glädjande att den kraftledning som 
projekterats av EON sen många år tillbaks från Kisa till Vimmerby nu ser ut att vara färdig i slutet av 
2023. Den kommer att rejält mångfaldiga tillgången av el för våra företag. 

De höga elpriserna driver på behovet av effektiviseringar och lokal elproduktion. Vad gäller 
effektiviseringar pågår det arbetet kontinuerligt i kommunens fastigheter. Just nu pågår arbete 
framför allt med uppgradering och byte av ventilationsanläggningar i våra fastigheter. På 
motsvarande sätt arbetar man i Vimarhems fastighetsbestånd. 

Du säger att det inte hörs något om solceller i Vimmerby. Kanske är för vi dåliga på att påtala vad 
som finns och vad som är på gång. Som många av er har konstaterat är det nu klart att Åbro drar 
igång sin investering på en solcellspark. Det sker i gott samarbetet med VEMAB och en del av 
investeringen består i att dra överföringskablar just mellan Åbro och VEMAB. Vi i kommunen har 
själva avsatt medel i budgeten för en eventuell solcellsanläggning på den övertäckta deponin på 
Återvinningscentralen. Vimarhem har redan solelslösningar på några av sina befintliga fastigheter 
och planerar för det även på Uven. Oavsett om statliga bidrag eller inte beviljas. Där har man också 
beslutat att satsa på ett dyrare hus med höga isolervärden.  
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PÅ VEMABS hemsida kan man överskådligt se hur bolaget arbetar med miljö och hållbar utveckling. 
Bland annat att all el som säljs är förnyelsebar och att ca en fjärdedel av den produceras lokalt i 
Vimmerby. All fjärrvärme produceras till 100 % av biobränslen och förutom till Vimmerby tätort är nu 
fjärrvärme system också utbyggt i Frödinge, Södra Vi, Gullringen och Storebro. 

Så sammanfattningsvis, ja, vi har mycket att göra kring en omställning samtidigt som ganska mycket 
redan görs och kommer att ske i närtid. Jag återkommer gärna med information i dessa frågor längre 
fram under året. 

Jacob Käll (C) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Energipolitik i 
Vimmerby kommun? 
2021-12-15

Elpriser och energiförsäljning har toppat både nyheter och den politiska 
debatten den senaste tiden. Det är en fråga om ekonomi för både privatpersoner 
och företag, men kanske ännu mer en fråga om hur vi ska klara den enorma 
omställning av samhället som behövs för att inte förstöra vårt jordklot och våra 
möjligheter för oss att bo här. 

Nu vill C-M-Kd majoriteten i Vimmerby stoppa all etablering av vindkraft i 
kommunen, utan att ens ta ställning till vilka planer som kan vara bra och vilka 
som inte är önskvärda. Samtidigt beslutar Vimarhem att inte satsa på de 
energieffektiviseringar som planerats vid nybyggnation av hyresrätter. Orsaken 
är att det investeringsstöd som projektet beviljats dras bort på grund av 
högerbudgeten i riksdagen. Det verkar inte finnas en politisk vilja att göra 
smarta framtidsval från den politiska ledningen i kommunen, helt oavsett vilka 
bidrag vi beviljas.

Bara en kort utblick över kommungränserna visar också att stora solcellparker 
planeras både i Hultsfred och Kinda. Från Vimmerby hörs det ingenting.

Med anledning av detta ställer jag följande fråga till Jacob Käll (C):

 Vad gör Vimmerby kommun under din ledning för att bidra till en billig 
energitillgång för sina medborgare och företag, och hjälpa till att ställa om 
samhället på ett hållbart sätt?

Lars Johansson
Vänsterpartiet

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 5
0d

ce
a3

9-
10

a7
-4

5f
0-

91
4f

-9
40

85
8a

ff0
3b

6



	
 
Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.	

Ledamot i fullmäktige (V): Lars Johansson
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige 

Datum  
2021-12-20 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 137  2021/561 2021.5553  
 

Interpellation - "Energipolitik i Vimmerby kommun?" 
 

Sammanfattning 
Lars Johansson (V) ställer i sin interpellation ”Energipolitik i Vimmerby kommun?” 
denna fråga till Jacob Käll (C): ”Vad gör Vimmerby kommun under din ledning för att 
bidra till en billig energitillgång för sina medborgare och företag, och hjälpa till att 
ställa om samhället på ett hållbart sätt?” 
 
Lars Johansson (V) anser att elpriser och energiförsäljning är en fråga om ekonomi för 
både privatpersoner och företag, och en fråga om hur vi ska klara den omställning av 
samhället som behövs. Han undrar om majoriteten i kommunen har en politisk vilja att 
göra smarta framtidsval, och påpekar att solcellparker planeras i Hultsfred och Kinda.  
 
I kommunfullmäktiges arbetsordning, § 39, står: ” Interpellation som lämnas in senast 
måndagen i veckan före nästa sammanträde ska få den besvarad vid det sammanträdet. 
Interpellation som lämnas in senare besvaras vid påföljande möte.” Ordförande Leif 
Larsson konstaterar att interpellationen har kommit in senare inför sammanträdet, och 
slutsatsen blir att den får besvaras vid fullmäktiges sammanträde 2022-01-24. 

 

Beslutsunderlag 
Fråga till Jacob Käll (C), Energipolitik i Vimmerby kommun?, KS 2021.5454 
 

Beslutet skickas till 
Jacob Käll (C) 
Med handlingar 
För åtgärd
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Datum 
2021-12-22 Vimmerby 

cj kommun 

Revisorerna 

 

Till  

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige för kännedom 

Granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor 

Revisorerna i Vimmerby kommun har gett KPMG i uppdrag att granska kommunens kontroll av anställdas 
bisysslor 

Granskningens slutsats är att kontrollen och uppföljningen av förekommande bisysslor inte är ändamålsenlig 
samt att kännedomen om förekommande bisysslor är bristfällig inom kommunen. 

Resultatet av granskningen redovisas i sin helhet i bifogad revisionsrapport. 

Vi emotser kommunstyrelsens svar senast den 28 februari 2022 med uppgifter om vidtagna eller planerade 
åtgärder avseende de bedömningar som återfinns i rapporten. 

För kommunens revisorer 

Roland Ilemark 
Ordförande 
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Vimmerby kommun 
 Granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor 
 
 2021-12-22 

1 Sammanfattning 
Vi har av Vimmerby kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens kontroll 
av de anställdas bisysslor. I granskningen ingår bland annat att kartlägga förekomsten 
av bisysslor samt bedöma ändamålsenligheten i de styrande dokument och de rutiner 
som används för att hantera dessa. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 
Granskningen har syftat till att konstatera om kommunen har en ändamålsenlig kontroll 
av de anställdas bisysslor.  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kontrollen och 
uppföljningen av förekommande bisysslor inte är ändamålsenlig samt att kännedomen 
om förekommande bisysslor är bristfällig inom kommunen. Denna bristande kännedom 
om förekommande bisysslor kan enligt vår bedömning innebära stora risker för 
kommunen.  
Mot bakgrund av den stora skillnaden i antalet av oss identifierade bisysslor och av 
kommunen identifierade bisysslor gör vi bedömningen att befintlig policy och checklista 
sannolikt inte efterlevs, vilket i sin tur innebär att bisysslor inte kontrolleras och bedöms 
på ett ändamålsenligt sätt.  
När det gäller befintliga styrdokument gör vi bedömningen att dessa är ändamålsenliga 
men att den praktiska hanteringen inte efterlevs.  
För att säkerställa ett ändamålsenligt arbete, som minskar risken för otillåtna bisysslor, 
är vår bedömning att kommunstyrelsen och nämnderna behöver förbättra sin kontroll 
och uppföljning avseende bisysslor. 
 
Utifrån vår sammanfattande bedömning rekommenderas att kommunstyrelsen, 
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden:  

— Upprättar en central sammanställning av uppgifterna för att underlätta möjligheten 
till systematisk uppföljning avseende förekomsten av bisysslor inom kommunen.  

— Initierar en kommunövergripande utbildnings- och informationsinsats avseende 
bisysslor för att öka kunskapen bland medarbetarna. 

— Överväga att inom ramen för uppföljningen av den interna kontrollen, kontrollera 
efterlevnaden av reglerna avseende bisysslor.   
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Vimmerby kommun 
 Granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor 
 
 2021-12-22 

2 Bakgrund 
KPMG har av Vimmerby kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
kontroll av de anställdas bisysslor. I granskningen ingår bland annat att kartlägga 
förekomsten av bisysslor samt bedöma ändamålsenligheten i de styrande dokument 
och de rutiner som används för att hantera dessa. Uppdraget ingår i revisionsplanen 
för år 2021. 
Med bisyssla avses varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan av 
anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet. Om arbetsgivaren anser att en 
bisyssla hindrar arbetsuppgifterna, kan påverka arbetstagarens handläggning av 
ärendet i sitt arbete eller konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet kan 
arbetsgivaren förbjuda arbetstagaren att utöva sådan bisyssla. Detta gäller inte enbart 
bisyssla som faktiskt utövas utan även bisyssla som aldrig har utövats men där det 
finns anledning att anta att en arbetstagare står i begrepp att åta sig någon sådan. 
Bestämmelsen ger däremot inte utrymme för bisyssleförbud "för säkerhets skull". 
År 2019 genomförde Statskontoret en studie av hanteringen av bisysslor i myndigheter, 
kommuner och regioner. I studien konstateras bland annat att regleringen av 
offentliganställdas bisysslor är komplex och kan vara svår att tolka. Inte minst mot 
bakgrund av att regleringen är uppdelad mellan lag (Lagen om offentlig anställning, 
LOA) och kollektivavtal (Allmänna bestämmelser, AB) samt att bestämmelserna i lag 
och kollektivavtal i viss mån skiljer sig åt. Studien visar vidare att kommuner för egen 
del sällan granskar de anställdas bisysslor. 
Området är väsentligt för revision eftersom felaktig hantering kan innebära 
förtroendeskada för kommunen. Revisorerna har av denna anledning beslutat granska 
kommunens kännedom om och hantering av eventuella bisysslor. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Granskningen syftar till att konstatera om kommunen har en ändamålsenlig kontroll av 
de anställdas bisysslor.  
Granskningen avser besvara följande revisionsfrågor:   

- Har kommunen ändamålsenliga rutiner för hantering av bisysslor?  
- Kontrolleras och bedöms bisysslor på ett ändamålsenligt sätt? 

I granskningen ingår även att kartlägga följande:  
- I vilken utsträckning har anställda bisysslor i näringsdrivande associationer 

och har kommunen haft en affärsrelation med dessa?  
- Har ansvariga kontroll över och kännedom om ovanstående bisysslor?  
- Anses förekommande bisysslor förenliga med AB (Allmänna bestämmelser) 

respektive 7 § LOA (lagen om offentlig anställning) avseende 
förtroendeskadliga bisysslor? 
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Vimmerby kommun 
 Granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor 
 
 2021-12-22 

2.2 Avgränsning 
Vad gäller bisysslor omfattar granskningen kommunens avlönade under en 
tolvmånadersperiod, till och med senaste månaden innan granskningen påbörjas. 
Enbart arvoderade personer omfattas därför inte av granskningen. I övrigt exkluderas 
även ferieanställda från granskningen.  
Analys av inköp omfattar samma tidsperiod som specificerats ovan.  
Som beskrivs närmare i avsnitt 6 nedan kommer vi att inhämta uppgifter från 
Bolagsverket. Utifrån dessa uppgifter kommer vi att fånga anställda som innehar 
funktionärsposter i näringsdrivande associationer i vår dataanalys. Därmed avgränsas 
dataanalysen till bisysslor i form av anställda som har funktionärsposter i 
näringsdrivande associationer. När det gäller kommunens rutiner för hantering och 
kontroll av bisysslor omfattas alla typer av bisysslor.  

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

—  6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) (KL) 
—  7 – 7c §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning (LOA)  
— Centrala avtal med fackliga organisationer – Allmänna bestämmelser (AB) 
— Policy för bisysslor, antagen av kommunfullmäktige 2017-12-18, § 254 
— Checklista – Bedömning av bisysslors förtroendeskadlighet 
 

2.4 Ansvarig styrelse/nämnd 
Granskningen avser kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden.  

2.5 Metod 
Elektronisk sammanställd information har inhämtats från kommunens personalregister 
och ekonomisystem. Vidare har information från Bolagsverkets handels- och 
föreningsregister samt aktiebolagsregister inhämtats. Utifrån dessa underlag har en 
dataanalys genomförts. Som beskrivits ovan fångar dataanalysen anställda som 
innehar funktionärsposter i näringsdrivande associationer. När det gäller enskilda 
firmor ska det dock noteras att det inte finns något formellt krav på en enskild firma att 
registrera sig hos Bolagsverket. Enskilda firmor som inte registrerats hos Bolagsverket 
ingår därmed ej i granskningen. 
Baserat på de bisyssleinnehavare vi identifierat i vår dataanalys har vi genom 
stickprov, via kommunens HR-avdelning, kontrollerat om kommunen för egen del 
identifierat ett urval av bisyssleinnehavarna.  
Vi har även granskat i vilken utsträckning kommunen gjort utbetalningar till 
företag/motsvarande där anställda innehar bisysslor. Analys av inköp omfattar 
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tidsperioden 2020-01-01 till och med 2021-09-30. Avstämningar har skett med berörda 
tjänstepersoner.  
Rapporten är faktakontrollerad av intervjuad HR-specialist. 
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3 Bakgrund 
3.1 Övergripande regler avseende bisysslor 

Som framgår av rapportens inledning regleras bisysslor i lagen om offentlig anställning 
(LOA)1 samt i kollektivavtalets Allmänna bestämmelser (AB). Reglerna avseende 
kommunanställda återfinns i 7 § LOA2 samt i 3 kap 8 § AB. 
Bestämmelserna i LOA lyder enligt följande: 
7 § En arbetstagare får inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon 
verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares 
opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende. 
7 a § Arbetsgivaren skall på lämpligt sätt informera arbetstagarna om vilka slags 
förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten enligt 7 §.  
7 b § En arbetstagare skall på arbetsgivarens begäran lämna de uppgifter som behövs 
för att arbetsgivaren skall kunna bedöma arbetstagarens bisysslor.  
7 c § En arbetsgivare skall besluta att en arbetstagare som har eller avser att åta sig 
en bisyssla som inte är förenlig med 7 § skall upphöra med eller inte åta sig bisysslan. 
Beslutet skall vara skriftligt och innehålla en motivering. 
 
Bestämmelserna i 3 kap. AB lyder i sin helhet som följer: 
§ 8 Bisysslor  
Mom. 1 Arbetstagare som har en bisyssla ska anmäla denna och lämna de uppgifter 
som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. Arbetsgivaren ska 
medvetande-göra arbetstagaren om skyldigheten att anmäla bisysslan och lämna 
uppgifter.  
Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att den kan  
a) inverka hindrande för arbetsuppgifterna,  
b) innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens.  
 

Anmärkning  
Förtroendeskadlig bisyssla för arbetstagaren inom kommun, landsting eller 
kommunalförbund regleras i 7 § lagen om offentlig anställning (LOA).  

För arbetstagare anställd hos annan arbetsgivare än kommun, landsting eller 
kommunalförbund gäller även att bisyssla kan förbjudas av arbetsgivaren om den kan  
c) påverka arbetstagarens handläggning av ärenden i sitt arbete hos arbetsgivaren.  

 
1 Lag (1994:260) om offentlig anställning 
2 Ej 7 d § 
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Mom. 2 Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas 
inte som bisyssla enligt detta avtal. 
Av kommentarerna3 till AB framgår att arbetsgivaren minst en gång per år i samband 
med utvecklingssamtal ska informera arbetstagarna om skyldigheten att på eget 
initiativ anmäla bisyssla till arbetsgivaren och lämna de uppgifter som arbetsgivaren 
behöver för att kunna bedöma dessa. Därutöver ska arbetsgivaren informera om 
bestämmelserna avseende bisysslor ”på lämpligt vis”. 
  

 
3 Kommentarerna till AB är Sveriges Kommuner och Regioners och Sobonas – Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation – ensidiga tolkning av AB som bland annat är tänkta att fungera som en 
vägledning för det personalpolitiska arbetet. 
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4 Resultat av granskningen 
4.1 Styrdokument 

Vimmerby kommun har en antagen Policy för bisysslor som är antagen av 
kommunfullmäktige4.I policyn framgår vad en bisyssla är och vad som gäller vid 
handläggning av anställdas bisysslor: 

- Samtliga anställda ska på eget initiativ anmäla samtliga bisysslor till den egna 
förvaltningen. 

- Bisyssla som i sin karaktär är av samma slag som ordinarie arbetsuppgifter bör 
ej godkännas under pågående anställning. 

- Vid bedömning av bisysslans förtroendeskadlighet skall bifogad checklista 
användas.  

Till policyn finns som nämnts ovan en Checklista – Bedömning av bisysslors 
förtroendeskadlighet som utgår från fyra huvudfrågor som ska besvaras: 

- Är det en bisyssla i lagens mening? 
- Ligger arbetsuppgifterna i huvudanställningen inom något av de områden där 

man bör vara särskilt försiktig med bisysslor som kan påverka allmänhetens 
förtroende för arbetstagarna eller myndigheten/förvaltningen? 

- Är bisysslan av sådan beskaffenhet att risken för förtroendeskada ökar? 
- Har bisysslan sådan omfattning att risken för förtroendeskada ökar? 

Till ovanstående frågeställningar finns underfrågor som ska underlätta vid 
bedömningen av bisysslor.  
Som nyanställd i kommunen finns en framtagen checklista där bisyssla är något som 
ska tas upp med den nyanställda.  
Vid anmälan av bisyssla används en specifik blankett och det är ansvarig chef som 
beviljar bisysslan. Om en bisyssla inte är förenligt med huvudanställningen får 
arbetstagaren en uppmaning om att avsluta uppdraget. Om arbetstagaren inte avslutar 
sitt uppdrag trots uppmaning från arbetsgivaren fattas ett formellt beslut. Närmaste 
chef tar beslut om av att avslå bisysslan i samråd med högre chef alternativt HR-
funktionen.  
I respektive förvaltnings dokumenthanteringsplan framgår att anmälan om 
bissysla skall förvaras i närarkiv och gallras vid inaktualitet.  
Vid vår intervju framgår att de inte frekvent pratar om bisysslor i kommunen. På den 
kommunövergripande introduktionen för nyanställda tar en av kommunens 
kommunikatörer upp medarbetaransvaret men bisysslor tas inte upp specifikt.  
 

 
4 Kommunfullmäktige 2017-12-18, § 254 
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4.1.1 Bedömning 
Vår övergripande bedömning är att det finns ändamålsenliga styrande dokument för 
hantering av bisysslor i form av en politiskt antagen policy och en checklista.  
Senare i rapporten kommer vi att redovisa att kommunen, utifrån genomfört stickprov, 
endast identifierat en liten del av de bisysslor vi identifierat i vår dataanalys. Enligt vår 
bedömning kan den stora skillnaden delvis bero på att det vare sig från arbetsgivarens 
eller arbetstagarens sida är helt klart vad som är att betrakta som en bisyssla. 
Trots att befintliga styrdokument bedöms vara ändamålsenliga och innehåller 
exemplifierande text av vad en bisyssla är gör vi bedömningen att efterlevnaden och 
den praktiska hanteringen inte är ändamålsenlig med hänvisning till de stickprov som 
genomförts.  
Med hänvisning till att få anmält innehav av bisyssla är vår bedömning att 
kommunstyrelsen behöver initiera kommunövergripande utbildnings- och 
informationsinsatser avseende bisysslor för att öka kunskapen bland medarbetarna.  
När det gäller frågan om vad som är att betrakta som bisyssla vill vi framhålla att vi 
anser att styrelseposter i bostadsrättsföreningar (och även andra ekonomiska 
föreningar), i grunden bör betraktas som bisysslor. Det är inte helt ovanligt att den 
typen av föreningar tar emot utbetalningar från kommuner. Det skulle exempelvis 
kunna handla om att kommunen hyr lokaler för verksamhet eller att en 
bostadsrättsförening hyr ut bostäder till kommunen i syfte att erbjuda boende för socialt 
utsatta personer. Oavsett orsak kan det finnas ekonomiska intressen hos 
bostadsrättsföreningen i relation till kommunen. Därför anser vi att 
bostadsrättsföreningars (och andra ekonomiska föreningars) relation med kommunen 
måste beaktas om en av kommunens anställda innehar en styrelsepost i en sådan 
förening. I denna granskning betraktar vi den typen av uppdrag som bisysslor.  

4.2 Stickprovsgranskning 
Granskningen har omfattat 2 492 anställda. I den siffran ingår alla som innehaft en 
anställning i kommunen under granskningsperioden oavsett hur lång eller kort 
anställningen varit. Bland dessa finns det personer som under granskningsperioden 
haft:  

• Både tidsbegränsad och tillsvidareanställning  
• Både heltids- och deltidsanställning  
• Anställning i mer än en sektion 

 
Dessa omständigheter får till följd att såväl de siffror som presenteras i löpande text på 
följande sidor som siffrorna i tabell 1 nedan samt i tabell 2 i avsnitt 4.3 framstår som 
felaktiga om de räknas samman. Med andra ord finns det ett antal anställda som finns 
med ”dubbelt” i uppgifterna nedan.  
Av de 2 492 personer som berörts av granskningen har vi i vår dataanalys funnit att 
285 personer (11,4 %) innehar eller har innehaft en eller flera bisysslor i 
näringsdrivande associationer. Totalt antal förekommande bisysslor uppgår till 345 

20



 

 10 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Vimmerby kommun 
 Granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor 
 
 2021-12-22 

stycken. De flesta av de 285 personer som innehar bisysslor har endast en bisyssla, 
men 54 personer (18,9 %) innehar två eller fler bisysslor. 
Det bör noteras att 11 av de 387 bisysslor som vi har identifierat avser olika typer av 
funktionärsposter i bostadsrättsföreningar. Det ska också nämnas att ett antal personer 
under granskningsperioden har haft två olika funktionärsposter i en och samma 
association. Dessa har räknats som ett (1) uppdrag. Ett exempel kan vara att en 
person varit ledamot i en bostadsrättsförening under början av året och sen tillträtt som 
ordförande under slutet av året. 
Av de 285 personer som innehar eller innehaft en bisyssla under granskad period är 66 
personer skogsägare. 
Eftersom vår dataanalys endast fångar bisysslor i form av funktionärsposter i 
näringsdrivande associationer är det faktiska antalet bisyssleinnehavare sannolikt 
högre än det antal som framkommer i vår dataanalys. 
Förekomsten av bisysslor i form av funktionärsposter i näringsdrivande associationer 
presenteras i tabell 1 nedan.   
Tabell 1 Sammantagen tabell över antalet anställda med bisysslor samt antalet bisysslor inom kommunens 
olika förvaltningar 

Styrelse/nämnd Antal anställda Antal anställda 
med bisyssla 
(andel) 

Antal 
förekommande 
bisysslor 

Kommunstyrelsen 391 52 (13,2 %)              66 

Socialnämnden 1353 110 (8,1 %) 136 

Barn- och utbildningsnämnden 983 126 (12,8 %) 167 

Summa 2 492 285 (11,4 %) 345 

 

4.2.1 Bedömning 
Som framgår i rapportens inledning/bakgrund kan arbetsgivaren förbjuda arbetstagaren 
att utöva en bisyssla om den anses hindra arbetsuppgifterna. Mot bakgrund av att cirka 
11 procent av medarbetarna i Vimmerby kommun har en mer eller mindre omfattande 
bisyssla, i form av funktionärspost i en näringsdrivande association, kan det inte 
uteslutas att det inte förekommer bisysslor som inverkar hindrade på arbetsuppgifterna.  
För att säkerställa att så inte är fallet är det enligt vår bedömning viktigt med tydliga 
styrdokument om bisysslor samt att dessa efterlevs. Vår bedömning är att följsamheten 
till befintliga styrdokument är bristfällig, där kommunstyrelsen, socialnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden behöver säkerställa efterlevnaden av gällande 
styrdokument.  
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4.3 Kännedom om bisysslor 
En av revisionsfrågorna avser ansvarigas kännedom om förekommande bisysslor. Vår 
ambition i granskningen har varit att stämma av förekomsten av bisysslor som vi 
identifierat i vår dataanalys med de uppgifter som finns registrerade i kommunen 
avseende förekomst av bisysslor. Som tidigare beskrivits finns dock ingen aggregerad 
information i kommunen av hur många anställda som innehar bisysslor. För att få fram 
sådana uppgifter krävs en manuell kontroll av inkomna anmälningar avseende 
bisysslor. Då den typen av kontroll skulle kräva mycket tid av verksamheten valde vi i 
stället att göra ett ”brett stickprov” utifrån de 285 bisyssleinnehavare som vi identifierat.  
Av de 285 personer som vi identifierat som bisyssleinnehavare har vi valt ut 69 
personer för vårt stickprov. Stickprovet omfattar således ungefär en fjärdedel av 
samtliga bisyssleinnehavare som vi identifierat. Det ska noteras att vissa av de 
personer som ingår i stickprovet har innehaft anställningar i mer än en förvaltning 
under granskningsperioden.  
I granskningen har vi, via kommunens HR-avdelning, ställt frågan om det finns ifylld 
anmälan / ifyllda anmälningar om bisyssla / bisysslor för de 69 personer som ingår i 
stickprovet. Om sådan anmälan finns har vi efterfrågat information avseende bisysslan, 
bland annat när anmälan gjordes.   
Av den sammanställning vi fått del av framgår det att 3 av de 69 personer som 
omfattas av stickprovet har anmält innehav av bisyssla. Av dessa 69 personer är 10 
personer skogsägare. 
I tabell 2 nedan görs en jämförelse mellan vårt analysmaterial och kommunens 
uppgifter om anmälda bisysslor.  
Tabell 2, Jämförelse mellan kommunens egna uppgifter med de uppgifter vi kommit fram till i vår 
dataanalys när det gäller förekomst av bisysslor, utifrån stickprov.  

Styrelse/nämnd Antal anställda med bisyssla utifrån stickprov 

Enligt vår dataanalys Enligt kommunens 
uppgifter  

Kommunstyrelsen 22 3 

Socialnämnden 21 0 

Barn- och utbildningsnämnden 26 0 

Summa 69 3 
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4.3.1 Bedömning 
Vi kan utifrån granskningen konstatera att väldigt få, 3, anmält innehav av bisyssla 
vilket synliggör att det saknas kunskap om vad som är en bisyssla och hur den ska 
anmälas.  
Mot bakgrund av det som tagit upp i detta avsnitt är vår bedömning att ansvariga inte 
kan anses ha kontroll över och kännedom om bisysslor i näringsdrivande 
associationer. Sammantaget gör vi bedömningen att kommunens samlade kännedom 
och kontroll över de anställdas bisysslor inte är ändamålsenlig. Vidare anser vi att 
kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden bör överväga att 
inom ramen för uppföljningen av den interna kontrollen, kontrollera efterlevnaden av 
reglerna avseende bisysslor. 
För att underlätta möjligheten till systematisk uppföljning avseende förekomsten av 
bisysslor inom kommunen anser vi att det behöver finnas en central sammanställning 
av uppgifterna. Det ska också understrykas att det är angeläget att den typen av 
sammanställning hålls uppdaterad. 
Det bör än en gång noteras att vår metod inte fångar bisysslor i form av anställningar 
hos andra arbetsgivare, vilket sannolikt är en befintlig risk vad avser arbetshindrande 
bisysslor. Mot bakgrund av den bristande kännedomen/kontrollen avseende bisysslor i 
form av funktionärsposter i näringsdrivande associationer ser vi en risk för att det även 
finns bristande kännedom/kontroll avseende bisysslor i form av anställningar hos andra 
arbetsgivare. Vi ser det därmed som viktigt att kommunstyrelsen och berörda nämnder 
tydliggör rutiner i syfte att stärka uppföljning och kontroll av anställdas bisysslor. 
 

4.3.2 Inköp från företag/motsvarade där anställda har bisyssla 
Vi har kunnat konstatera att det finns företag/motsvarande där anställda i kommunen 
under granskningsperioden innehaft en funktionärspost. Av dessa har 13 mottagit 
utbetalningar från kommunen under granskningsperioden. Kommunen har med andra 
ord gjort inköp av, eller på annat vis överfört medel till företag och föreningar, via sin 
leverantörsreskontra- och betalningsfunktion, där anställda innehar funktionärspost. 
Det handlar sammantaget om 148 verifikationer uppgående till totalt ca 1,1 miljoner 
kronor.  
I vårt stickprov ingår 10 av de 13 företag/motsvarande som under granskningsperioden 
mottagit utbetalningar från Vimmerby kommun. En av dessa bisysslor har identifierats 
av kommunen. 
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5 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kontrollen och 
uppföljningen av förekommande bisysslor inte är ändamålsenlig samt att kännedomen 
om förekommande bisysslor är bristfällig inom kommunen. Denna bristande kännedom 
om förekommande bisysslor kan enligt vår bedömning innebära stora risker för 
kommunen.  
Mot bakgrund av den stora skillnaden i antalet av oss identifierade bisysslor och av 
kommunen identifierade bisysslor gör vi bedömningen att befintlig policy och checklista 
sannolikt inte efterlevs, vilket i sin tur innebär att bisysslor inte kontrolleras och bedöms 
på ett ändamålsenligt sätt.  
När det gäller befintliga styrdokument gör vi bedömningen att dessa är ändamålsenliga 
men att den praktiska hanteringen inte efterlevs.  
För att säkerställa ett ändamålsenligt arbete, som minskar risken för otillåtna bisysslor, 
är vår bedömning att kommunstyrelsen och nämnderna behöver förbättra sin kontroll 
och uppföljning avseende bisysslor. 
 
Utifrån vår sammanfattande bedömning rekommenderas att kommunstyrelsen, 
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden:  

— Upprättar en central sammanställning av uppgifterna för att underlätta möjligheten 
till systematisk uppföljning avseende förekomsten av bisysslor inom kommunen.  

— Initierar en kommunövergripande utbildnings- och informationsinsats avseende 
bisysslor för att öka kunskapen bland medarbetarna. 

— Överväga att inom ramen för uppföljningen av den interna kontrollen, kontrollera 
efterlevnaden av reglerna avseende bisysslor.   
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1(1) 

Datum 

2022-01-25 
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Socialförvaltningen  
Anna Kindström 

 Id 
 

 
 Socialnämnden 

Kommunens revisorer 
Kommunfullmäktige  
 

 

Rapportering av förekomsten av ej verkställda beslut enligt SoL 
och LSS kvartal 4 2021  
Rapporteringen avser år 2021 kvartal: 4 (oktober, november, december) 
Ansvarig nämnd: Socialnämnden  
 

Man/kvinna Verksamhetso
mråde* 

Insats Beslutsdatum/datum 
för avbrott   

Orsak till dröjsmål 

M LSS  Bostad med särskild 
service 

2021-06-17 Resursbrist 

K SoL IFO Kontaktfamilj 2021-07-09 Resursbrist 

M SoL IFO Kontaktfamilj 2021-07-09 Resursbrist 

K SoL ÄO Särskilt boende 2021-09-06 Resursbrist 

K SoL ÄO Särskilt boende 2021-09-22 Resursbrist 

K SoL ÄO Särskilt boende 2021-09-21 Resursbrist 

K SoL ÄO Särskilt boende 2021-09-23 Resursbrist 

M SoL ÄO Särskilt boende 2021-09-28 Resursbrist 

K SoL ÄO Särskilt boende 2021-09-29 Resursbrist 

K SoL ÄO Särskilt boende 2021-09-29 Resursbrist 

M SoL ÄO Särskilt boende 2021-09-07 Resursbrist 

 
 
Underskrift av ansvarig 
 
 
 
Anna Kindström 
Kvalitetssamordnare 
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2022-02-08 Ärendenr  
2022/70  

  

 
 
 
 
 

Kommunfullmäktiges presidium  
  

Id  
2022.429 

 

Medborgarförslag om placering av nya högstadiet 

Beslut 
Medborgarförslaget får ställas. 
 
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Ärendet  
Anders F Rosén föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen placerar den nya högstadieskolan mellan 
Vimarskolan och Ishallen. Han bedömer att området är tillräckligt stort, ifall skolan delvis byggs i två 
plan. Han anser att marken är för värdefull för att användas till parkering.  
 
Anders F Rosén motiverar förslaget enligt följande. Befintligt kök kan användas för den nya skolan. Om 
den nya parkeringen läggs lite längre bort där Lundens förskola nu finns (den försvinner enligt Anders F 
Rosén när den nya förskolan byggs) kanske fler personer väljer andra transportmedel till skolan. Då är 
en funktionell cykelparkering viktig, menar Anders F Rosén. 
 
Förslaget innebär att ny plats behöver hittas för fotbollsplanen, men Anders F Rosén tror att det är 
lättare än för en hel skola. Anders F Rosén bedömer även att förslaget för med sig att buskörningen på 
parkeringen upphör. 
 

Bedömning 
Både kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden berörs av förslaget. Remitteringen bör gå till 
kommunstyrelsen, som samordnar beredningen av ärendet. Det är rimligt att kommunstyrelsen samråder 
med barn- och utbildningsnämnden inför framtagandet av förslag till beslut. 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om placering av nya högstadiet, KS 2022.238 
 
 
 
Leif Larsson 
Kommunfullmäktiges ordförande
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Remiss Sida 
1 (1) 

2022-02-07 Ärendenr  
2022/79 

   

 
 
 
 
 

Kommunfullmäktiges presidium 
    

Id  
2022.434 

 

Medborgarförslag om att kommunen ska höja friskvårdsbidraget för sina medarbetare 

Beslut 
Medborgarförslaget får ställas. 
 
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Ärendet  
Linn Carlsson föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen  höjer friskvårdsbidraget med minst 1 000 
kr och på det sättet ger medarbetarna möjlighet att vara mer aktiva under året. Med den åtgärden visar 
kommunen omsorg om medarbetarnas hälsa, menar Linn Carlsson, som även gjort en 
omvärldsbevakning. 
 
Friskvårdsbidraget har denna nivå i andra kommuner i länet: 
Västerviks kommun: 2 000 kr 
Högsby kommun: 1 500 kr 
Emmaboda kommun: 1 500 kr 
Hultsfreds kommun: 1 560 kr eller ett friskvårdskort med 52 träningstillfällen 
Oskarshamns kommun: 1 200 kr 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om att kommunen ska höja friskvårdsbidraget för sina medarbetare, KS 2022.287 
 
 
 
Leif Larsson 
Kommunfullmäktiges ordförande 
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Remiss Sida 
1 (1) 

2022-02-08 Ärendenr  
2022/83 

   

 
 
 
 
 

Kommunfullmäktiges presidium 
    

Id  
2022.432 

 
 

Medborgarförslag om att förbättra trafiksäkerheten vid övergångstället på Lundgatan 
mellan tennishallen och Vimarskolan 

Beslut 
Medborgarförslaget får ställas. 
 
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Ärendet  
Ingemar Gustafsson skriver i sitt medborgarförslag att kommunen behöver förbättra trafiksäkerheten i 
samband med övergångstället på Lundgatan mellan tennishallen och Vimarskolan. Han föreslår att 
övergångsstället får blinkande lampor på övergångsskyltarna.  
 
Ingemar Gustafsson motiverar förslaget med att många barn passerar övergångsstället morgon och kväll. 
Bilförare har svårt att upptäcka barnen i tid pga den bristande belysningen.  
 
Ingemar Gustafsson jämför med övergångsställena vid Ceosvallen vid rondellen på Södra Ringleden, 
och bedömer att Lundgatan har uppskattningsvis liknande trafik. Han tipsar även kommunen om 
leverantör av system för obevakade övergångsställen.  
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om att förbättra trafiksäkerheten vid övergångstället på Lundgatan mellan 
tennishallen och Vimarskolan, KS 2022.362 
 
 
 
Leif Larsson 
Kommunfullmäktiges ordförande
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-01-11 

 
 

 
 
 
 
 
§ 22  2020/541 2022.336  
 

Antal ledamöter och andelen ersättare i kommunfullmäktige 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  
- att Vimmerby kommun bibehåller 49 ledamöter i kommunfullmäktige  
- att andelen ersättare ska vara hälften av antalet mandat för samtliga partier. 

 
 

Sammanfattning  
I skrivelse 2021-04-29 från Länsstyrelsen i Kalmar län till alla kommunfullmäktige 
länet begär länsstyrelsen uppgift om antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige vid 
valet år 2022. Länsstyrelsen emotser i god tid före den 30 april 2022 besked om det 
antal ledamöter och ersättare som skall utses. 

 
 

         Beslutsunderlag 
         Beslut KS 2021-10-26 § 285 Antal ledamöter i kommunfullmäktige 
         Beslut VN 2021-08-27 § 4 Antal ledamöter i kommunfullmäktige 
         KS 2021.2730 Antalet ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar vid val till   
KF 2022,   Länsstyrelsen i Kalmar län,  
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige  
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige 

Datum  
2021-11-15 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 126  2020/541 2021.5076  
 

Antal ledamöter i kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för vidare  beredning. 
 

Sammanfattning 
I skrivelse 2021-04-29 från Länsstyrelsen i Kalmar län till alla kommunfullmäktige 
länet begär länsstyrelsen uppgift om antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige vid 
valet år 2022. Länsstyrelsen emotser i god tid före den 30 april 2022 besked om det 
antal ledamöter och ersättare som skall utses. 
 

Lagrum 
Kommunallagen 5 kap 7 §   Om fullmäktige beslutar att antalet ledamöter i fullmäktige ska 
ändras, ska beslutet tillämpas först när val av fullmäktige hålls nästa gång i hela landet. Beslutet 
ska fattas före utgången av februari månad valåret. Länsstyrelsen ska genast underrättas om 
beslutet. 
Kommunallagen 5 kap 8 §   För ledamöter i fullmäktige ska det finnas ersättare. Fullmäktige 
bestämmer hur många ersättarna ska vara. Antalet ska utgöra en viss andel, dock högst 
hälften, av det antal platser som varje parti får i fullmäktige. Beslutet ska fattas före utgången av 
februari månad valåret. Länsstyrelsen ska genast underrättas om beslutet. 
 

Aktuell situation 
Av valnämndens beredning framgår att en utvärdering av Vimmerby kommuns politiska 
organisation gick våren 2021 ut på remiss till partierna. Enligt remissvaren finns inte 
någon önskan från kommunens partigrupper att minska antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige. 
 
Ordförande Leif Larsson (C) konstaterar vid dagens sammanträde att beslutsförslaget 
från beredande instanser gäller antal ledamöter i fullmäktige. Länsstyrelsens begäran 
innefattar dock både antalet ledamöter och antalet ersättare.  
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 

 
Kommunfullmäktige 

Datum  
2021-11-15 

 
 

 
 

Vidare finns en osäkerhet angående fastställandet av antal ersättare innan valresultatet 
är känt. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Vimmerby kommun bibehåller 49 ledamöter i 
kommunfullmäktige. 
Ordförande Leif Larsson (C) föreslår att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till 
kommunstyrelsen för ytterligare beredning. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att två förslag föreligger, kommunstyrelsens förslag och 
fullmäktiges ordförande Leif Larssons (C) förslag att återremittera ärendet. 
Ordföranden frågar: 
Ska ärendet avgöras idag? 
Ska ärendet återremitteras? 
Ordföranden finner att fullmäktige beslutat att återremittera ärendet. 
 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2021-10-26 § 285 Antal ledamöter i kommunfullmäktige 
Beslut VN 2021-08-27 § 4 Antal ledamöter i kommunfullmäktige 
Antalet ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar vid val till kommunfullmäktige 
2022, Länsstyrelsen i Kalmar län, KS 2021.2730 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, för åtgärd 
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Kommunstyrelseförvaltningen

Post: Vimmerby kommun 598 81 Vimmerby  Besök: Stångågatan 28
Telefon: 0492 76 90 00  Fax: 0492- 76 90 98  E-post: kommun@vimmerby.se  Webbplats: www.vimmerby.se 

Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt  Bankgiro: 577-2777  Plusgiro: 7 48 59-0

Begäran om entledigande

Namn Peter Högberg

Parti Socialdemokraterna

Personnummer 690522-0635

Jag begär härmed entledigande från följande uppdrag:

Uppdrag Instans Fr o m datum

Ledamot Kommunstyrelsen 2022-02-28

Vice ordförande Kultur- och fritidsutskottet 2022-02-28

Ledamot Vimarhem 2022-02-28

Ersättare Samhällsbyggnadsutskottet 2022-02-28

Skicka blanketten till: kommun@vimmerby.se.

Blanketten skickas för digital signering.
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.	

Förtroendevald: Peter Högberg
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-02-08 

 
 

 
 
 
 
 
§ 52  2018/181 2022.406  
 

Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
 

1. kommunens representanter i styrelsen för Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning ska 
erhålla ett årligt arvode på 30 000 kr 

 

2. då kommunens ledamot är arvoderad enligt principen om ”all inclusive” utgår inget extra arvode 
 
Sammanfattning 
Nuvarande ordning gör gällande att Vimmerby kommun, i styrelsen för Stiftelsen för bevarandet av 
Astrid Lindgrens gärning, utser två ledamöter till stiftelsens styrelse. 
 

För närvarande är kommunstyrelsens ordförande en av kommunens ledamöter. Därtill har kommunens 
jurist ett arvoderat uppdrag som ledamot i stiftelsen ”för att arbeta med främst frågor som hänger 
samman med den nya organisationen av Näs, såsom styrdokument och gränsdragningsfrågor, men också 
med Stiftelsens ordinarie verksamhet” (kommunstyrelsens protokoll 2018-11-13). Samma ordning ska 
tillämpas för 2022 och ersättning ska därför utgå till och med 2022-12-31.  
 
 

Beslutsunderlag 
KS 2021/181 Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning  
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-02-08 

 
 

 
 
 
 
 
§ 50  2018/425 2022.402  
 

Vision för Vimmerby kommun och dess bolag - i relation till alla som bor, vistas och 
verkar i vår kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

- att ställa sig bakom demokratiberedningens förslag att föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
framtagen vision för Vimmerby kommun och dess bolag.  

 

Beslutsunderlag 
KS 2018/425 Beslut 14 2022-01-28 Vision för Vimmerby   
KS 2018/425 Tjänsteskrivelse - Förslag till vision 
KS 2018/425 Vision för Vimmerby kommun och dess bolag - i relation till alla som bor, vistas och 
verkar i vår kommun 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Demokratiberedningen 

Datum  
2022-01-28 

 
 

 
 
 
 
 
§ 2  2018/425 2022.224  
 

Vision för Vimmerby 
 

Demokratiberedningens beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer framtagen vision för Vimmerby kommun och dess 
bolag. 
 
2. Visionen ska genomgå en ny översyn under varje ny mandatperiod. 
 
3. Demokratiberedningen får i uppdrag att göra en uppföljning av visionen i början av 
mandatperioden 2023-2026. 
 

Sammanfattning 

Bakgrund  
Kommunstyrelseförvaltningens administrativa avdelning tog sommaren 2021 fram ett 
förslag till vision, hid 2022.156, grundad på denna omvärldsbevakning: 
- FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 
- FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter  
- FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor  
- FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
- Barnkonventionen 
- Agenda 2030 
- Regeringsformen 
- Boverket 
- Plan- och bygglagen 
- Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
- Folkhälsomyndigheten/ Folkhälsopolitikens målområden 
- Mätningar och indikatorer: Bäst att leva (Fokus) 
- Mätningar och indikatorer: SCB, bäst att bo 
- Kairos Future om attraktiva platser 
- Environmental Psychology 
- Skollagen 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 

Demokratiberedningen 

Datum  
2022-01-28 

 
 

- Socialtjänstlagen 
- Läroplan för grundskola, fritidshem och förskola 
- Läroplan för gymnasieskolan 
- Wikipedia 
 
Förslaget grundade sig även på lokala handlingar för Vimmerby kommun: 
- Budget för år 2021 
- Social lokal utvecklingsstrategi, SLUS/Allas Vimmerby 
- Folkhälsoplan 2021-2024 
- Policy för hållbarhet 
- Carina Engquists visionsarbete i samverkan med demokratiberedningen 
- Gestaltningsprogrammet Vackra Vimmerby 
- Riktlinjer för Bostadsförsörjning 
- Barn- och utbildningsnämndens målkort 
- Handelsstrategi 
 
Styrgruppen för visionen, bestående av fullmäktiges presidium, kommunstyrelsens 
ordförande, kommundirektör och administrativ chef, lämnade 2021-10-12 
visionsförslaget för bred remiss till nämnder och utskott, politiska partier, föreningar, 
råd och utvecklingsgrupper samt till näringslivet. Ett flertal yttranden inkom, en del 
även efter remisstidens utgång, som var 2021-11-30.  
 

Aktuell situation 
Administrativa avdelningen har nu tillsammans med styrgruppen omarbetat 
visionsförslaget utifrån remissyttrandena. 
 

Övergripande förändringar i det nya förslaget, utifrån remissvaren 
Språket har förenklats och viljeinriktningen tydliggjorts. Fokusområdena har fått samma 
rubriker som indelningen på kommunens hemsida. Tillägg har bland annat gjorts 
angående helhetsperspektivet vad gäller såväl kommunkoncernens verksamhets-
områden och medborgarnas behov som stad och landsbygd. Tillgängligheten för alla har 
tydliggjorts och den kommunala organisationens arbetsmiljö, medborgardialogen och 
kulturen har fått utrymme. 
 
Barns rätt enligt Barnkonventionen, art 12, att uttrycka sin mening och höras i alla 
frågor som rör barnet kommer till uttryck i meningen: ”Vi för en dialog med våra 
medborgare”. Den innefattar även skapandet av forum för att lyssna till barnen. 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 

Demokratiberedningen 

Datum  
2022-01-28 

 
 

Diskussion under sammanträdet 
Demokratiberedningen konstaterar att Moderaterna och Sverigedemokraterna inte är 
representerade vid dagens sammanträde. Förankring behöver ske även hos de partierna. 
 
Det förväntade uppföljningsuppdraget från kommunfullmäktige behöver 
demokratiberedningen genomföra i samverkan med koncernledningsgruppen. 
 

Resurser och finansiering 
Visionen anger inte mål som ska nås, utan en riktning. Därför finns inga kostnader 
direkt förknippade med visionen. 
 

Beslutsunderlag 
Vision för Vimmerby kommun och dess bolag - i relation till alla som bor, vistas och 
verkar i vår kommun, Did 241012 
Tjänsteskrivelse - Förslag till vision, Hid KS 2022.215 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
- - - - - -  
Kommunkoncernens styrelser och nämnder 
Demokratiberedningen, för åtgärd 
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Tjänsteskrivelse Sida 
1 (3) 

2022-01-24 Ärendenr  
2018/425 

   
 
 
 
 
 
Kommunstyrelseförvaltnin
gen 
Administrativa 
avdelningen 

   

Id  
2022.215 

 

Vision för Vimmerby kommun och dess bolag - i relation till alla som bor, vistas 
och verkar i vår kommun 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer framtagen vision för Vimmerby kommun och dess bolag. 
 
2. Visionen ska genomgå en ny översyn under varje ny mandatperiod. 
 
3. Demokratiberedningen får i uppdrag att göra en uppföljning av visionen i början av 
mandatperioden 2023-2026. 
 

Sammanfattning av ärendet  

Bakgrund  
Kommunstyrelseförvaltningens administrativa avdelning tog sommaren 2021 fram ett förslag 
till vision, hid 2022.156, grundad på denna omvärldsbevakning: 
- FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 
- FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter  
- FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor  
- FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
- Barnkonventionen 
- Agenda 2030 
- Regeringsformen 
- Boverket 
- Plan- och bygglagen 
- Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
- Folkhälsomyndigheten/ Folkhälsopolitikens målområden 
- Mätningar och indikatorer: Bäst att leva (Fokus) 
- Mätningar och indikatorer: SCB, bäst att bo 
- Kairos Future om attraktiva platser 
- Environmental Psychology 
- Skollagen 
- Socialtjänstlagen 
- Läroplan för grundskola, fritidshem och förskola 
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- Läroplan för gymnasieskolan 
- Wikipedia 
 
Förslaget grundade sig även på lokala handlingar för Vimmerby kommun: 
- Budget för år 2021 
- Social lokal utvecklingsstrategi, SLUS/Allas Vimmerby 
- Folkhälsoplan 2021-2024 
- Policy för hållbarhet 
- Carina Engquists visionsarbete i samverkan med demokratiberedningen 
- Gestaltningsprogrammet Vackra Vimmerby 
- Riktlinjer för Bostadsförsörjning 
- Barn- och utbildningsnämndens målkort 
- Handelsstrategi 
 
Styrgruppen för visionen, bestående av fullmäktiges presidium, kommunstyrelsens 
ordförande, kommundirektör och administrativ chef, lämnade 2021-10-12 visionsförslaget för 
bred remiss till nämnder och utskott, politiska partier, föreningar, råd och utvecklingsgrupper 
samt till näringslivet. Ett flertal yttranden inkom, en del även efter remisstidens utgång, som 
var 2021-11-30.  
 

Aktuell situation 
Administrativa avdelningen har nu tillsammans med styrgruppen omarbetat visionsförslaget 
utifrån remissyttrandena. 
 

Övergripande förändringar i det nya förslaget, utifrån remissvaren 
Språket har förenklats och viljeinriktningen tydliggjorts. Fokusområdena har fått samma 
rubriker som indelningen på kommunens hemsida. Tillägg har bland annat gjorts angående 
helhetsperspektivet vad gäller såväl kommunkoncernens verksamhets-områden och 
medborgarnas behov som stad och landsbygd. Tillgängligheten för alla har tydliggjorts och 
den kommunala organisationens arbetsmiljö, medborgardialogen och kulturen har fått 
utrymme. 
 
Barns rätt enligt Barnkonventionen, art 12, att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som 
rör barnet kommer till uttryck i meningen: ”Vi för en dialog med våra medborgare”. Den 
innefattar även skapandet av forum för att lyssna till barnen. 
 

Resurser och finansiering 
Visionen anger inte mål som ska nås, utan en riktning. Därför finns inga kostnader direkt 
förknippade med visionen. 
 

Bedömning 
Framtaget förslag till vision grundar sig på en omsorgsfull omvärldsbevakning. Det grundar 
sig också på tidigare utfört visionsarbete bland Vimmerby kommuns förtroendevalda och 
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tjänstepersoner. Remissyttrandena har arbetats in i visionsförslaget. Framtaget förslag ger en 
god, framåtsyftande inriktning för kommunens och dess bolags verksamheter.  
 
Förhoppningen är att visionen kommer till användning i den dagliga verksamheten och att den 
får utgöra ett rättesnöre för de styrande dokument som upprättas framöver. 
 

Uppföljning av visionen 
Styrgruppen för visionsarbetet anser att visionen behöver tas upp under varje ny 
mandatperiod. Eftersom ett gediget arbete ligger bakom visionen, är tanken är inte att ett helt 
nytt omtag då ska göras.  
 
Det man behöver göra är att följa upp och uppdatera visionen, så att den fortsätter att vara 
aktuell. Frågeställningen bör vara: Lever visionen med oss och hur fungerar den i vårt 
uppdrag? Hur tillämpas den?  
 
 
 
Jenny Andersson 
Kommunsekreterare 
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Vision 
för Vimmerby kommun 

och dess bolag 
 

- i relation till alla som bor, vistas och verkar 
i vår kommun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antagen av kommunfullmäktige 20ÅÅ-MM-DD § XX 
Gäller för Vimmerby kommun och dess bolag 
Gäller från och med: 20ÅÅ-MM-DD  
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VISION 2018/425 

 
  2022.403 

 

   Vi kan! Vi vill! Vi driver utvecklingen framåt! Vi är stolta över det vi gör gemensamt. Våra 
värdeord är i Astrid Lindgrens anda Mod, Ansvar och Fantasi. Med respekt för alla människors lika 
värde och med vänlighet, omtanke och glädje bidrar vi till allas hälsa och utveckling. Känslan av tillit 
gör att medborgarna är aktiva och delaktiga i våra gemensamma frågor.  
   Effektivitet och hållbarhet är ledord för oss. Vi sätter mål för vår verksamhet och vi följer upp och 
utvecklar vårt arbete. Vi hushållar med resurserna. Våra medarbetare utvecklas och tar ansvar i en 
god arbetsmiljö.  
   Vi ser till helheten i vår verksamhet och i medborgarnas behov. Vi tar ansvar för hela kommunens 
utveckling. Vi arbetar förebyggande. Våra anläggningar och tjänster är tillgängliga för alla. Vi för 
dialog med våra medborgare och med våra företag, föreningar och samverkansråd. Medborgare har 
lätt att få information om vad som händer inom kommunen. Demokratin byggs stark och förnyas 
ständigt. Tillsammans gör vi ett starkt varumärke ännu starkare. 
 

Bygga, bo och miljö 
Vi skapar och sköter om våra gemensamma 
miljöer inomhus och utomhus, så att de 
tillgodoser behoven. Miljöerna är trygga, 
långsiktigt hållbara, tillgängliga och ordnade 
och upplevs välkomnande. 
Utbudet av bostäder är varierat och svarar upp 
mot medborgarnas olika behov och önskemål, 
nu och för överskådlig framtid.  

Trafik och infrastruktur 
Infrastrukturen är långsiktigt hållbar, säkrar 
samhällets funktioner och värnar liv och hälsa.  
Gator, vägar och trafik i kommunen är säkra och 
svarar upp mot behoven. Vi värnar bra 
kommunikationer till och från vår omvärld. 
Digitala tjänster är tillgängliga i hela 
kommunen.  
Funktionen för energi, vatten och avlopp klarar 
dagens och framtidens behov.  

Utbildning och barnomsorg 
Förskolan och utbildningarna bidrar till att barn, 
unga och vuxna får en livslång nyfikenhet och 
lust att lära. De utvecklar sina förmågor och 
kunskaper och får förutsättningar att nå sina mål 
och drömmar. De lär sig respekt och får 
självkänsla. Verksamheten återspeglar de lokala 
behoven och förutsättningarna. 

Omsorg och hjälp 
Medborgare får vård och omsorg utifrån sina 
behov. Verksamheten främjar ekonomisk och 
social trygghet, jämlika levnadsvillkor, 
möjlighet till ett hälsosamt liv och medborgares 
aktiva deltagande i samhällslivet. Hänsyn tas till 
den enskildes förmåga och eget ansvar, med 
respekt för självbestämmande och integritet. 

Näringsliv och arbete 
Företag har goda förutsättningar att etablera sig 
och utvecklas på ett sätt som är hållbart för 
miljö och medborgare.  
En stark företagaranda medför en kontinuerlig 
utveckling av näringslivet och ger arbets-
tillfällen. 
Närheten till det rika utbudet av varor, service, 
restauranger, caféer och upplevelser gör 
kommunen attraktiv och trygg att bo i och 
inbjuder till besök. 

Uppleva och göra 
Medborgarna upplever sig ha tillgång till 
meningsfulla och utvecklande fritidsaktiviteter. 
Goda förutsättningar gör att föreningslivet 
blomstrar.  
Vi har modet att ta ansvar för kulturen och för 
fantasin. Vi har ett levande, rikt och varierat 
kulturutbud, att både ta del av och själv utöva. 
Idrottsutbudet tilltalar medborgare med skilda 
intressen och ambitioner. 
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§ 23  2021/423 2022.337  
 

Riktlinjer fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Vimmerby kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker fullmäktiges presidiums förslag om  
- att anta riktlinje för fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Vimmerby kommun för 

den kommunala organisationen, som ska gälla from 220101. 
 

Sammanfattning av ärendet  
I föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 preciseras arbetsgivarens 
skyldigheter angående arbetsmiljön. I 6 § anges att ”arbetsgivaren ska fördela 
arbetsuppgifter i verksamheten på ett sådant sätt att arbetsmiljökraven kan uppfyllas”. 
Med fördelning menas att arbetsgivaren fördelar arbetsmiljöuppgifter, befogenheter och 
resurser på andra i verksamheten. Vissa uppgifter kan bara fördelas till chefer medan 
andra kan fördelas till specialister eller motsvarande. Det totala ansvaret för 
arbetsmiljön ligger dock alltid kvar på arbetsgivaren. De politiskt förtroendevalda i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder är arbetsgivare och därmed även 
huvudansvariga för en god arbetsmiljö. De förtroendevalda ska bland annat se till att det 
finns en väl fungerande organisation för arbetsmiljöarbetet, där det klart framgår vem 
som ansvarar för att arbetsmiljölagen följs och att verksamheten leds av chefer med 
tillräckliga kunskaper och befogenheter inom arbetsmiljöområdet. En chef som får 
arbetsmiljöuppgifter fördelade till sig ska vara medveten om sina skyldigheter och ha de 
kunskaper som behövs för att bedriva detta arbete. Denne ska även känna till 
möjligheten/skyldigheten att returnera arbetsmiljöuppgifterna om förutsättningarna för 
att bedriva ett bra arbetsmiljöarbete inte finns. Returneringen görs skriftligen på särskild 
blankett. Att returnera en arbetsmiljöuppgift innebär inte en uppsägning av 
anställningen eller chefsuppdraget, arbetsmiljöuppgifterna återgår då till den nivå 
fördelningen kommit ifrån. 
 
Riktlinjen innehåller beskrivning av innebörden av arbetsmiljöansvaret för olika nivåer i 
den kommunala organisationen.  
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Till riktlinjen hör också framtagna blanketter för fördelning och returnering av 
arbetsmiljöuppgifter samt fallbeskrivningar i händelse av att kommundirektör eller 
förvaltningschef blir sjukskriven eller frånvarnade av annat skäl. 

 
Riktlinjen för fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Vimmerby kommun bör följas 
upp och utvärderas en gång per år. 
 
Marie Halldén, HR-chef, lämnar redogörelse för implementering av riktlinjen. En 
utbildning särskilt riktad till förtroendevalda kommer genomföras liksom utbildning 
riktad till kommunkoncernens chefer.  

 
 
 

Beslutsunderlag 
KS 2021/423 Riktlinjer fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Vimmerby kommun 
KS 2021/423 Bilagor Riktlinjer fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Vimmerby 
kommun 
KS 2021/423 Tjänsteskrivelse riktlinje fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom 
Vimmerby kommun 
KS 2021/423 Bilaga fallbeskrivning 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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Förslag till beslut Sida
1 (1)

2022-01-03 Ärendenr 
2021/423

 

Kommunfullmäktiges presidium  

Id 
2022.459

Riktlinjer för fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Vimmerby kommun

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att anta framtagna riktlinjer för fördelning 
av arbetsmiljöuppgifter inom Vimmerby kommun.

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med kommunledningen tagit fram förslag till riktlinjer 
för fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Vimmerby kommun.

I föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 preciseras arbetsgivarens skyldigheter 
angående arbetsmiljön. I 6 § anges att ”arbetsgivaren ska fördela arbetsuppgifter i verksamheten på ett 
sådant sätt att arbetsmiljökraven kan uppfyllas”. 

Riktlinjen innehåller beskrivning av innebörden av arbetsmiljöansvaret för olika nivåer i den 
kommunala organisationen. 

Till riktlinjen hör också framtagna blanketter för fördelning och returnering av arbetsmiljöuppgifter 
samt fallbeskrivningar.

Uppföljning av beslutet
Riktlinjen för fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Vimmerby kommun bör följas
upp och utvärderas en gång per år.

Leif Larsson
Kommunfullmäktiges ordförande
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.	

Ordförande: Leif Larsson
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Riktlinjer fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Vimmerby kommun 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker fullmäktiges presidiums förslag om  

- att anta riktlinje för fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Vimmerby kommun för 
den kommunala organisationen, som ska gälla from 220101. 

 

Sammanfattning av ärendet  
I föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 preciseras arbetsgivarens 
skyldigheter angående arbetsmiljön. I 6 § anges att ”arbetsgivaren ska fördela arbetsuppgifter 
i verksamheten på ett sådant sätt att arbetsmiljökraven kan uppfyllas”. Med fördelning menas 
att arbetsgivaren fördelar arbetsmiljöuppgifter, befogenheter och resurser på andra i 
verksamheten. Vissa uppgifter kan bara fördelas till chefer medan andra kan fördelas till 
specialister eller motsvarande. Det totala ansvaret för arbetsmiljön ligger dock alltid kvar på 
arbetsgivaren. De politiskt förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och 
nämnder är arbetsgivare och därmed även huvudansvariga för en god arbetsmiljö. De 
förtroendevalda ska bland annat se till att det finns en väl fungerande organisation för 
arbetsmiljöarbetet, där det klart framgår vem som ansvarar för att arbetsmiljölagen följs och 
att verksamheten leds av chefer med tillräckliga kunskaper och befogenheter inom 
arbetsmiljöområdet. En chef som får arbetsmiljöuppgifter fördelade till sig ska vara medveten 
om sina skyldigheter och ha de kunskaper som behövs för att bedriva detta arbete. Denne ska 
även känna till möjligheten/skyldigheten att returnera arbetsmiljöuppgifterna om 
förutsättningarna för att bedriva ett bra arbetsmiljöarbete inte finns. Returneringen görs 
skriftligen på särskild blankett. Att returnera en arbetsmiljöuppgift innebär inte en uppsägning 
av anställningen eller chefsuppdraget, arbetsmiljöuppgifterna återgår då till den nivå 
fördelningen kommit ifrån. 
 
Riktlinjen innehåller beskrivning av innebörden av arbetsmiljöansvaret för olika nivåer i den 
kommunala organisationen: 
 
Nivå 1 Kommunfullmäktige 
Nivå 2 Kommunstyrelse och nämnder 
Nivå 3 Kommundirektör och förvaltningschef 
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      2 (2) 
Nivå 4 Avdelningschef och verksamhetschef 
Nivå 5 Rektor, enhetschef eller annan chef med personalansvar 
Nivå 6 Medarbetare med funktionsansvar  
Nivå 7 Alla medarbetare 
 
Till riktlinjen hör också framtagna blanketter för fördelning och returnering av 
arbetsmiljöuppgifter samt fallbeskrivningar i händelse av att kommundirektör eller 
förvaltningschef blir sjukskriven eller frånvarnade av annat skäl. 
 
Riktlinjen för fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Vimmerby kommun bör följas 
upp och utvärderas en gång per år. 
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Bakgrund 

Hållbart arbetsliv innebär att vi som arbetsgivare arbetar systematiskt med vår arbetsmiljö. Vi 
undersöker, bedömer risker, genomför åtgärder samt följer upp att arbetsmiljön ständigt 
förbättras. Arbetsmiljö innebär fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö. Det är vi som 
arbetsgivare som har det yttersta ansvaret och alla medarbetare har ett delansvar i att skapa en 
hållbar arbetsmiljö, parterna ska samverka för att uppnå detta. 
 
Hållbart arbetsliv är en förutsättning för att kunna hushålla med resurser, både mänskliga och 
ekonomiska. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi måste arbeta aktivt för att de ska 
få förutsättningarna för ett lång och hållbart arbetsliv. En attraktiv och hållbar arbetsmiljö är 
även en av de viktigaste faktorerna till att vara en attraktiv arbetsgivare och för att kunna 
säkra kompetensförsörjningen. 
 
I föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 preciseras arbetsgivarens 
skyldigheter angående arbetsmiljön. I 6 § anges att ”arbetsgivaren ska fördela arbetsuppgifter 
i verksamheten på ett sådant sätt att arbetsmiljökraven kan uppfyllas”. Med fördelning menas 
att arbetsgivaren fördelar arbetsmiljöuppgifter, befogenheter och resurser till andra i 
verksamheten. Vissa uppgifter kan bara fördelas till chefer medan andra kan fördelas till 
specialister eller motsvarande. Det totala ansvaret för arbetsmiljön ligger dock alltid kvar på 
arbetsgivaren. De politiskt förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och 
nämnder är arbetsgivare och därmed även huvudansvariga för en god arbetsmiljö. De 
förtroendevalda ska bl.a. se till att det finns en väl fungerande organisation för 
arbetsmiljöarbetet, där det tydligt framgår vem som ansvarar för att arbetsmiljölagen följs och 
att verksamheten leds av chefer med tillräckliga kunskaper och befogenheter inom 
arbetsmiljöområdet. En chef som får arbetsmiljöuppgifter fördelade till sig ska vara medveten 
om sina skyldigheter och ha de kunskaper som behövs för att bedriva detta arbete. Denne ska 
även känna till möjligheten/skyldigheten att returnera arbetsmiljöuppgifterna om 
förutsättningarna för att bedriva ett bra arbetsmiljöarbete inte finns. Returneringen görs 
skriftligen på särskild blankett till överordnad chef. Att returnera en arbetsmiljöuppgift 
innebär inte en uppsägning av anställningen eller chefsuppdraget, arbetsmiljöuppgifterna 
återgår då till den nivå fördelningen kommit ifrån. 

Arbetsmiljöansvar och straffansvar 

Arbetsmiljöbrott finns reglerade i brottsbalken (BrB). Som ansvarig för arbetsmiljöuppgifter 
kan man dömas för arbetsmiljöbrott, om man åsidosätter sina skyldigheter på ett sätt så att 
någon skadar sig eller avlider. Om någon har brustit i sitt ansvar att utföra skyddsåtgärder och 
det finns ett tydligt samband mellan försummelsen och en inträffad arbetsplatsolycka, kan 
denne komma att dömas för arbetsmiljöbrott. Ofta handlar försummelser om att reglerna i 
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arbetsmiljölagen (AML), arbetsmiljöförordningen (AMF) eller Arbetsmiljöverkets 
författningssamling (AFS) inte har följts. Prövningen sker utifrån brottsbalkens bestämmelse 
om arbetsmiljöbrott (3 kap 10 § BrB). Själva prövningen fokuserar särskilt på 
riskbedömningen, om åtgärder har vidtagits för att undanröja brister, om handlingsplan 
upprättats, om verksamheten kontrollerats ur arbetsmiljösynpunkt, om medarbetarna haft 
kännedom om arbetets risker och brister samt fördelningen av arbetsmiljöuppgifter. 

Vid en rättslig prövning granskas arbetsgivarens fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Detta 
särskilt då bedömning sker om att någon ska ställas till ansvar för arbetsmiljöbrott. En 
bristande och otydlig fördelning kan leda till straffrättsligt ansvar. Har någon brustit i sin 
uppgift att utföra en skyddsåtgärd som hen blivit ålagd kan det leda till att den personen döms 
för arbetsmiljöbrott förutsatt att hen hade tillräckliga kunskaper och resurser för att utföra 
skyddsåtgärden. För att en fördelning ska vara giltig ska den som har tagit emot fördelningen 
ha kompetens, befogenheter och resurser som krävs för att klara arbetsmiljöarbetsuppgifterna. 
Ingen ska ha arbetsmiljöuppgifter utan att känna till det. Dock går det inte att utesluta att vissa 
arbetsmiljöuppgifter följer med den ställning den anställde har, något som främst gäller 
chefer. Om inte arbetsmiljöuppgifterna har fördelats eller fördelats felaktigt så är det nästa 
högre nivås ansvarig som innehar fördelningen. Har arbetsmiljöuppgifter fördelats korrekt till 
en person med tillräcklig kompetens och med åtföljande beslutsbefogenheter är det denne som 
får arbetsmiljöansvaret och som också kan göras straffrättsligt ansvarig om en olycka eller 
arbetssjukdom inträffar. 

Skillnader mellan arbetsmiljöansvar och straffansvar: 
 
Arbetsmiljöansvaret AML 
Förebyggande syfte  
Kan ligga på fysiska eller juridiska personer  
Kan inte flyttas  
Arbetsgivaren fördelar uppgifter  
Uppgiftsfördelningen görs i förväg  
Fördelningen förutsätter befogenheter, 
resurser, kunskaper och tydlighet. 
Är lätt att konstatera  
 

Straffansvaret AML och BrB 
Sanktionerande syfte 
Kan bara ligga på fysiska 
personer/företagsbot 
Kan hamna på olika personer 
Domstolen beslutar om straff 
Straff bestäms i efterhand 
Straff förutsätter uppsåt eller oaktsamhet, 
befogenheter, resurser, kunskaper och tydlighet 
Är ofta komplicerat att reda 
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Ansvar 

Politiker/förtroendevald vid Vimmerby kommun 

Du som är politiker i fullmäktige, styrelse eller nämnd är yttersta representant som 
arbetsgivare för Vimmerby kommun. Som politiker i fullmäktige ger du förutsättningarna för 
arbetsmiljöarbetet. Du som är politiker är den som ska se till att arbetsmiljölagen följs i 
verksamheten. 

Merparten av arbetsmiljöarbetet sköts i praktiken av tjänstemännen. I det vardagliga arbetet 
fattar de beslut efter fördelning av arbetsmiljöuppgifter från styrelse eller nämnd. 
 

Uppgiftsfördelning 
För att kunna bedriva ett effektivt och proaktivt arbetsmiljöarbete är det viktigt att 
uppgiftsfördelningen blir så tydlig som möjligt samt att den som tilldelas uppgifter har 
tillräcklig kompetens, befogenheter samt resurser. Det är alltid den som fördelar uppgifter 
som ska säkerställa att mottagaren har rätt förutsättningar, dvs. tillräcklig kompetens, 
befogenheter och resurser. 

Kommunfullmäktige som högsta beslutande organ i kommunen fördelar arbetsmiljöuppgifter 
till kommunstyrelsen och nämnderna. Styrelsen/nämnderna fördelar arbetsmiljöuppgifter till 
kommundirektör/förvaltningschef samt ger kommundirektör/förvaltningschef rätt att fördela 
uppgifter vidare. Kommundirektör/förvaltningschef fördelar uppgifterna till nästa chefsled i 
sin förvaltning. Verksamhetschef har möjlighet att fördela konkreta arbetsmiljöuppgifter 
vidare till rektor, enhetschef eller annan chef med personalansvar. Vidare fördelning kan ske 
till medarbetare med funktionsansvar. Chef med personalansvar ansvarar för att kartlägga, 
analysera, riskbedöma och åtgärda behovet av insatser för att erhålla en god och säker 
arbetsmiljö. Kommunens HR-avdelning samt företagshälsovård är en resurs i 
arbetsmiljöarbetet. 

Grundläggande krav vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter  

Personlig uppgiftsfördelning och formalia  
En uppgiftsfördelning är personlig, den ska vara i skriftligt format samt undertecknad av 
avlämnande och mottagande ordförande/chef. Därefter ska uppgiftsfördelningen diarieföras. 
En uppgiftsfördelning ska alltid ske vid ett personligt möte mellan fördelare och mottagare 
där parterna gemensamt går igenom innebörden av och förutsättningarna för 
arbetsmiljöuppgifterna.  

Säkerställande av kompetens, befogenheter och resurser 
Den som fördelar arbetsuppgifter ska säkerställa att mottagaren har eller ges kompetens, 
befogenheter och resurser för uppgifterna. Om chef eller medarbetare som erhållit en 
uppgiftsdelning avslutar sitt uppdrag ska ny uppgiftsfördelning genomföras. 
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Uppgiftsfördelningen är personlig. Det innebär att om en högre chef slutar så upphör 
fördelningarna av uppgifter då de är kopplade till person. Ny fördelning behöver då ske.  

Frånvaro  
Om en chef eller medarbetare som har fått arbetsmiljöuppgifter fördelat till sig blir 
frånvarande en längre tid som t.ex. vid sjukdom, föräldraledighet eller tjänstledighet ska 
ordförande/chef som fördelat uppgifterna meddela hur ansvaret ska hanteras under frånvaron. 
Antingen så behåller hen uppgifterna själv eller fördelar ut en tillfällig uppgiftsfördelning till 
annan chef/medarbetare. I samband med det ska det säkerställas att mottagaren har 
kompetens, befogenheter och resurser för uppdraget. Dokumentation om vem som har 
arbetsmiljöuppgiften ska vara känd och finnas dokumenterad.  

 

 

 

Viktigt att: 

 uppgifterna är fördelade på tillräckligt många medarbetare. 
 den som får uppgifter fördelade till sig har en rimlig arbetssituation. 
 de som får uppgifter fördelade till sig har kompetens, det vill säga kunskap om: 

arbetsmiljölagen, förhållanden som innebär risk för ohälsa och olycksfall, åtgärder för 
att förebygga ohälsa och olycksfall samt hur man främjar en god arbetsmiljö. 
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 den som får uppgifter fördelade till sig har tillräckliga befogenheter, det vill säga rätt 
att fatta beslut och vidta åtgärder. 

 den som får uppgifter fördelade till sig har resurser, det vill säga ekonomiska medel, 
lokaler, tid, kompetenta medarbetare samt tillgång till HR-avdelning och 
företagshälsovård. 

 fördelningen görs skriftligt och undertecknas av både den som fördelar och den som 
tar emot uppgiften. 

 det ska finnas möjlighet att returnera en arbetsmiljöuppgift om hen saknar befogenhet 
och/eller resurser att lösa ett problem. Returneringen ska motiveras och ske skriftligt. 

Nivå 1 Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fördelar arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelsen och nämnderna samt 
ser till att tillräckligt med resurser fördelas så att styrelsen och nämnderna kan bedriva ett 
kvalitetssäkert arbetsmiljöarbete. Kommunfullmäktiges ansvar innebär att: 

 fördela arbetsmiljöuppgifter till styrelsen och nämnderna. Kommunfullmäktiges 
ordförande fördelar arbetsmiljöuppgifter till respektive styrelse och nämnd genom 
ordförande. 

 tillse att det i reglementet för respektive styrelse och nämnd anges att de är anställande 
myndighet med övergripande lednings- och samordningsansvar för personal och 
arbetsmiljö. 

 vara övergripande insatt i de andra nivåernas uppgiftsfördelning för att kunna skapa 
förutsättningar för ett gott arbetsmiljöarbete. 

 se till att ingen arbetsmiljöfråga hamnar mellan styrelse/nämnder. 
 följa upp kommunens arbetsmiljöarbete genom styrelse/nämnder. 
 tillse att styrelse/nämndernas verksamhet bedrivs i enlighet med 

arbetsmiljölagstiftningen 
 tillse att konsekvenser och riskbedömningar bedöms inför beslut om 

verksamhetsförändringar och budget. 
 har till kommunstyrelsen gett uppdraget att leda och samordna personalpolitiken. 
 fördela medel genom att anta övergripande budget och ge styrelse/nämnder 

ekonomiska resurser för arbetsmiljöarbetet genom kommunfullmäktiges årliga 
budgetbeslut. Det innebär således att styrelse/nämndernas ekonomiska ramar 
inkluderar medel för arbetsmiljöarbete. 

 fastställa övergripande styrdokument och mål för arbetsmiljöarbetet, dvs. kommunens 
arbetsmiljöpolicy. 

 årligen följa upp kommunens systematiska arbetsmiljöarbete samt årsrapporten för 
kommunens arbetsmiljöarbete. 
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 följa upp och efterfråga kommunövergripande sammanställning, analys och 
handlingsplan av de tillbud och arbetsskador som hanteras. Vidare ska även 
frisknärvaro och sjukfrånvaro följas upp. 

Nivå 2 Kommunstyrelse och nämnder 

Verksamhetsansvaret för de olika förvaltningarna finns hos respektive styrelse/nämnd och de 
ska vid varje beslut beakta arbetsmiljöaspekter (AFS 2001:1 § 8 Systematiskt 
arbetsmiljöarbete). Kommunstyrelsens och nämndernas ansvar innebär att: 

 verkställa kommunfullmäktiges beslut och bl.a. se till att konkreta arbetsmiljömål, 
riktlinjer och handlingsplaner tas fram. 

 verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för 
arbetsmiljön. 

 fortlöpande övervaka att arbetsmiljön är tillfredsställande och ombesörja att 
arbetsmiljöuppgifterna blir en naturlig och integrerad del i verksamheten. 

 respektive styrelse/nämnd fördelar genom ordförande arbetsmiljöuppgifter till 
respektive förvaltning genom kommundirektör/förvaltningschef.  

 ge kommundirektör/förvaltningschef rätt att fördela uppgifter så långt ut i 
organisationen att det systematiska arbetsmiljöarbetet kan bedrivas på arbetsplatserna 
och att tillräckliga befogenheter, resurser och kompetens medföljer. 

 se till att kommundirektör/förvaltningschef har kompetens, befogenheter och resurser 
för att kunna driva arbetsmiljöarbetet.  

 se till att konsekvenser och riskbedömningar för arbetsmiljön bedöms inför beslut av 
förändringar, såsom vid omorganisationer, ombyggnationer m.m. 

 följa upp och återrapportera arbetsmiljöfrågorna till kommunfullmäktige, minst årligen 
genom årsredovisningen. 

 se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom att ta upp 
arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget. 

 se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp och fungerar både 
förvaltningsövergripande och på arbetsplatserna. Även om arbetsmiljöansvaret har 
tilldelats någon tjänsteperson har styrelse och nämnd ändå kvar det yttersta ansvaret 
att försäkra sig om att verksamhetens arbetsmiljöförhållanden är goda. 

 varje ledamot bär ansvar för arbetsmiljöuppgifter som returneras till styrelse eller 
nämnd. 

 årligen följa upp förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete samt årsrapporten för 
förvaltningens arbetsmiljöarbete. 

64



Senast reviderad 2022-01-03 
 

Sida 
9 (15) 

Ärendenr  

 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Id  

 följa upp och efterfråga förvaltningsövergripande sammanställning, analys och 
handlingsplan av de tillbud och arbetsskador som hanteras. Vidare ska även 
frisknärvaro och sjukfrånvaro följas upp. 

Nivå 3 Kommundirektör och förvaltningschef 

Kommundirektör 
Kommundirektören har ett arbetsgivaransvar och är chef över kommunens förvaltningschefer, 
kommunens jurist samt avdelningschefer inom kommunstyrelsens förvaltning, och har således 
arbetsmiljöansvar för dessa. Kommundirektören ska i sin roll stödja förvaltningscheferna och 
avdelningscheferna löpande genom uppföljning och dialog om fullgörande av 
arbetsmiljöuppgifterna. 
 
Kommundirektören har skyldighet att skaffa sig kunskap om lagstiftning och förordningar 
inom arbetsmiljöområdet enligt Arbetsmiljöverkets direktiv. 
Kommundirektören ansvarar för att skriftligt fördela arbetsmiljöuppgifter till underordnade 
chefer och tillse att dessa har tillräckliga befogenheter, resurser och kompetens för att kunna 
bedriva ett gott arbetsmiljöarbete. Det innebär att: 

 organisera, leda och följa upp arbetsmiljöarbetet systematiskt vad avser planering, 
ledning och kontroll inom kommunen. 

 följa upp att förvaltningarnas samverkansgrupper fortlöpande belyser, driver på och 
följer upp strategiska arbetsmiljöfrågor inom respektive förvaltning via CESAM samt 
FÖSAM. 

 tillämpa Vimmerby kommuns samverkansavtal. 
 fortlöpande följa upp och hålla styrelsen underrättad om utvecklingen inom 

arbetsmiljöområdet. 
 ha kunskap om gällande lagar och föreskrifter från Arbetsmiljöverket och se till att de 

följs. 
 bevaka att gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter tydligt visar vem i 

organisationen som har ansvar för varje fråga. 
 fördelningen av arbetsmiljöuppgifter uppdateras vid organisations- och 

verksamhetsförändringar samt förvissar sig om att kompetens, befogenheter och 
resurser finns. 

 att det inom kommunen finns en på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och 
rehabiliteringsverksamhet och att det finns rutiner för utredning av ohälsa, olyckor och 
tillbud. 
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 att riskbedömningar av arbetsmiljön görs kontinuerligt samt dokumenteras, och att 
handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet upprättas och att insatserna för arbetsmiljön 
följs upp. 

 fortlöpande arbeta för ekonomiska och personella förutsättningar för ett i praktiken 
fungerande arbetsmiljöarbete bl.a. genom fortlöpande information/utbildning av 
chefer/arbetsledare och skyddsombud. 

 stimulera initiativ på arbetsmiljöområdet och åtgärda brister i arbetsmiljön inom 
fördelade områden eller vidarebefordra alt. returnera frågan till styrelsen. 

 återrapportera inspektionsmeddelanden, förelägganden och förbud från 
Arbetsmiljöverket till styrelsen. 

 bevaka att skyddsombudens rättigheter enligt lagar och avtal tillgodoses. 
 följa upp arbetsmiljöuppgifter som fördelats och ingripa om något behöver förbättras. 
 delge kommunstyrelsen en årlig uppföljning av kommunens systematiska 

arbetsmiljöarbete. 
 

Förvaltningschef 
Förvaltningschef har skyldighet att skaffa sig kunskap om lagstiftning och förordningar inom 
arbetsmiljöområdet enligt Arbetsmiljöverkets direktiv. 
Förvaltningschef ansvarar för att skriftligt fördela arbetsmiljöuppgifter till underordnade 
chefer och tillse att dessa har tillräckliga befogenheter, resurser och kompetens för att kunna 
bedriva ett gott arbetsmiljöarbete. Det innebär att: 

 organisera, leda och följa upp arbetsmiljöarbetet systematiskt vad avser planering, 
ledning och kontroll inom sin egen förvaltning. 

 följa upp att förvaltningens samverkansgrupper fortlöpande belyser, driver på och 
följer upp strategiska arbetsmiljöfrågor via FÖSAM. 

 tillämpa Vimmerby kommuns samverkansavtal. 
 fortlöpande följa upp och hålla respektive nämnd underrättad om utvecklingen inom 

arbetsmiljöområdet. 
 ha kunskap om gällande lagar och föreskrifter från Arbetsmiljöverket och se till att de 

följs. 
 bevaka att gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter tydligt visar vem i 

organisationen som har ansvar för varje fråga. 
 fördelningen av arbetsmiljöuppgifter uppdateras vid organisations- och 

verksamhetsförändringar samt förvissar sig om att kompetens, befogenheter och 
resurser finns. 

 att det inom förvaltningen finns en på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och 
rehabiliteringsverksamhet och att det finns rutiner för utredning av ohälsa, olyckor och 
tillbud. 
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 att riskbedömningar av arbetsmiljön görs kontinuerligt och dokumenteras, och att 
handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet upprättas och att insatserna för arbetsmiljön 
följs upp. 

 fortlöpande arbeta för ekonomiska och personella förutsättningar för ett i praktiken 
fungerande arbetsmiljöarbete bl.a., genom fortlöpande information/utbildning av 
chefer/arbetsledare och skyddsombud. 

 stimulera initiativ på arbetsmiljöområdet och åtgärda brister i arbetsmiljön inom 
fördelade områden eller vidarebefordra alt. returnera frågan till respektive nämnd. 

 återrapportera inspektionsmeddelanden, förelägganden och förbud från 
Arbetsmiljöverket till nämnden. 

 bevaka att skyddsombudens rättigheter enligt lagar och avtal tillgodoses. 
 följa upp arbetsmiljöuppgifter som fördelats och ingripa om något behöver förbättras. 
 delge nämnden en årlig uppföljning av förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete. 

Nivå 4 Avdelningschef och verksamhetschef 

Chefer direkt underställda kommundirektör eller förvaltningschef har skyldighet att skaffa sig 
kunskap om lagstiftning och förordningar inom arbetsmiljöområdet enligt Arbetsmiljöverkets 
direktiv. De har ansvar att skriftligt fördela arbetsmiljöuppgifter till underordnade chefer och 
tillse att dessa har tillräckliga befogenheter, resurser och kompetens för att kunna bedriva ett 
gott arbetsmiljöarbete. Det innebär att: 

 ansvara för och bedriva ett hållbart och systematiskt arbetsmiljöarbete på 
arbetsplatsen. 

 att riskbedömningar av arbetsmiljön görs kontinuerligt och dokumenteras, och att 
handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet upprättas och att insatserna för arbetsmiljön 
följs upp. 

 tillämpa Vimmerby kommuns samverkansavtal. 
 verksamhetens personal t.ex. via arbetsplatsträffar fortlöpande får den information och 

de instruktioner som är nödvändiga för att förebygga ohälsa och olycksfall. 
 nyanställda, elever, praktikanter och visstidsanställda alltid får instruktioner om 

arbetsmetoder, utrustning, kemiska hälsorisker, brandinformation och övriga 
arbetsmiljöhänsyn för att förebygga ohälsa och olycksfall. Momentet ska ingå i 
introduktionen av medarbetare. 

 befintliga hjälpmedel och personlig skyddsutrustning används. 
 vedertagen arbets-/lyftteknik används. 
 arbetsmiljöronder genomförs, ex. fysisk, psykosocial och digital. 
 arbetsskador och tillbud anmäls. Att rapportera allvarliga arbetsskador och tillbud till 

Arbetsmiljöverket samt att dessa utreds. 
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 delta i planering av förändringar som har betydelse för arbetsmiljön. 
 fortlöpande åtgärda akuta brister i arbetsmiljön eller returnera arbetsmiljöuppgiften. 
 upprätta nödvändiga handlingsplaner för arbetsmiljöverksamheten. 
 planerade arbetsmiljöinsatser genomförs och får önskad effekt. 
 bestämmelser i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, lagen om allmän försäkring 

samt andra bestämmelser i avtal m.m. följs och att information om reglerna ges. 
 den anställdes rehabiliteringsbehov klarläggs och att erforderliga arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsåtgärder vidtages i enlighet med bestämmelser i lag om allmän 
försäkring. 

 följa upp sjukfrånvaro inom verksamhetsområdet. 
 Arbetsmiljöverkets författningar samt normer och standard för utrustning och 

arbetsmetoder följs och att informationen finns tillgänglig. 
 till överordnad chef returnera varje arbetsmiljöfråga för vilken befogenhet och/eller 

resurser saknas. 
 ta vara på olika lösningar på arbetsmiljöproblem och rapportera dessa till närmaste 

chef. 
 eventuella ingripanden från Arbetsmiljöverket respekteras och efterföljs. 
 följa upp arbetsmiljöuppgifter som fördelats och ingripa om något behöver förbättras. 
 inför budgetarbete lägga en aspekt utifrån hållbart arbetsliv samt framföra behov av 

arbetsmiljöinvesteringar. 

Nivå 5 Rektor, enhetschef eller annan chef med personalansvar 

Rektor, enhetschef eller annan chef med personalansvar har skyldighet att skaffa sig kunskap 
om lagstiftning och förordningar inom arbetsmiljöområdet enligt Arbetsmiljöverkets direktiv. 
De ansvarar för att skriftligt fördela arbetsmiljöuppgifter till underordnade och tillse att dessa 
har tillräckliga befogenheter, resurser och kompetens för att kunna bedriva ett gott 
arbetsmiljöarbete. Det innebär att: 

 ansvara för och bedriva ett hållbart och systematiskt det systematiska 
arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. 

 att riskbedömningar av arbetsmiljön görs kontinuerligt och dokumenteras, och att 
handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet upprättas och att insatserna för arbetsmiljön 
följs upp. 

 tillämpa Vimmerby kommuns samverkansavtal. 
 verksamhetens personal t.ex. via arbetsplatsträffar fortlöpande får den information och 

de instruktioner som är nödvändiga för att förebygga ohälsa och olycksfall. 
 nyanställda, elever, praktikanter och visstidsanställda alltid får instruktioner om 

arbetsmetoder, utrustning, kemiska hälsorisker, brandinformation och övriga 
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arbetsmiljöhänsyn för att förebygga ohälsa och olycksfall. Momentet ska ingå i 
introduktionen av medarbetare. 

 befintliga hjälpmedel och personlig skyddsutrustning används. 
 vedertagen arbets-/lyftteknik används. 
 arbetsmiljöronder genomförs, ex. fysisk, psykosocial och digital. 
 arbetsskada och tillbud anmäls. Att rapportera allvarliga arbetsskador och tillbud till 

Arbetsmiljöverket samt att dessa utreds. 
 delta i planering av förändringar som har betydelse för arbetsmiljön. 
 fortlöpande åtgärda akuta brister i arbetsmiljön eller returnera arbetsmiljöuppgiften. 
 upprätta nödvändiga handlingsplaner för arbetsmiljöverksamheten. 
 planerade arbetsmiljöinsatser genomförs och får önskad effekt. 
 bestämmelser i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, lagen om allmän försäkring 

samt andra bestämmelser i avtal m.m. följs och att information om reglerna ges. 
 den anställdes rehabiliteringsbehov klarläggs och att erforderliga arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsåtgärder vidtages i enlighet med bestämmelser i lag om allmän 
försäkring. 

 följa upp sjukfrånvaro inom verksamhetsområdet. 
 Arbetsmiljöverkets författningar samt normer och standard för utrustning och 

arbetsmetoder följs och att informationen finns tillgänglig. 
 till överordnad chef returnera varje arbetsmiljöfråga för vilken befogenhet och/eller 

resurser saknas. 
 ta vara på olika lösningar på arbetsmiljöproblem och rapportera dessa till närmaste 

chef. 
 eventuella ingripanden från Arbetsmiljöverket respekteras och efterföljs. 
 följa upp arbetsmiljöuppgifter som fördelats och ingripa om något behöver förbättras. 
 inför budgetarbete lägga en aspekt utifrån hållbart arbetsliv samt framföra behov av 

arbetsmiljöinvesteringar. 

Nivå 6 Medarbetare med funktionsansvar 

Arbetsmiljöuppgifter kan fördelas till medarbetare med funktionsansvar eller speciella 
arbetsuppgifter ex. kemilärare, slöjdlärare, idrottslärare. Arbetsmiljöuppgifterna fördelas till 
medarbetaren av närmaste chef och innebär att medarbetaren ska se till att dessa 
arbetsmiljöuppgifter genomförs. 
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Nivå 7 Alla medarbetare 

Samtliga medarbetare har skyldigheter enligt arbetsmiljölagen att delta i det arbete som krävs 
för att skapa en bra hälsa och arbetsmiljö. Skyldigheterna innebär att alla medarbetare ska: 

 anmäla arbetsskador eller tillbud samt aktivt medverka i det dagliga arbetsmiljöarbetet 
genom att rapportera förhållanden som kan utgöra brist eller risk till närmaste chef. 

 aktivt delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god 
hälsa och arbetsmiljö samt uppträda på ett sådant sätt att den psykosociala och den 
fysiska arbetsmiljön förbättras. 

 aktivt bidra till att skapa en bra arbetsmiljö för varandra. 
 agera efter värdeorden ansvar, mod, fantasi. 
 följa föreskrifter och rutiner på arbetsplatsen genom att använda skyddsanordningar, 

personlig skyddsutrustning samt iaktta den försiktighet som krävs för att förebygga 
ohälsa och olycksfall. 

 vara aktiv i sin egen rehabilitering. 
 i dialog med närmaste chef sätta realistiska mål så att uppkomst av ohälsa undviks. 

Skyddsombud och samverkan  

Skyddsombud har som uppdrag att värna om arbetsmiljön. De ska aktivt delta i 
arbetsmiljöfrågor men kan inte fördelas arbetsmiljöuppgifter i lagens mening. Samverkan 
inom Vimmerby kommun gäller enligt nuvarande samverkansavtal. Inom ramen för 
samverkan ska även arbetsmiljöarbetet följas upp.  

Förutsättningar för arbetsmiljöarbetet  

Det är angeläget att chefer och skyddsombud genomgår relevant utbildning i arbetsmiljö om 
hur risker och brister kan minimeras för att skapa förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö. 
Skyddsombudet har rätt att få utbildning i arbetsmiljöfrågor och den ledighet med bibehållna 
anställningsförmåner som behövs för uppdraget på arbetsplatsen. 

Inom Vimmerby kommun finns både en grundutbildning samt fördjupningsutbildningar inom 
arbetsmiljö, vilket ska ge chefer goda förutsättningar att utföra sina arbetsmiljöuppgifter. HR-
avdelningen och företagshälsa finns att tillgå som stöd i arbetsmiljörelaterade frågor.  
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Uppföljning av fördelning av arbetsmiljöuppgift 

Den som fördelat arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet har alltid kvar ett arbetsmiljö- och 
uppföljningsansvar och ska därför tillsammans med den som tilldelats uppgifter regelbundet 
gå igenom hur arbetet fungerar och om det finns tillräcklig kompetens, resurser och 
befogenheter för att klara av uppgifterna. Ett lämpligt tillfälle att göra detta är vid det årliga 
resultat- och utvecklingssamtalet. Nedanstående punkter kan fungera som checklista för 
uppföljningen:  

 hur förhåller sig verksamheten till kommunens arbetsmiljöpolicy?  
 hur fungerar arbetsmiljöarbetet på enheten? Vad fungerar bra och vad kan förbättras?  
 hur fungerar det att hantera de arbetsuppgifter som fördelats?  
 är kompetensen för att hantera fördelade arbetsmiljöuppgifter tillräcklig? 
 är befogenheterna att fatta beslut och vidta åtgärder tillräckliga?  
 finns tillräckliga resurser, ex. i form av ekonomiska medel, medarbetare, stöd, 

utrustning, lokaler och tid att tillgå?  
 hur fungerar samarbetet med skyddsombud och fackliga representanter?  
 hur upplevs stödet från överordnad chef i arbetsmiljöfrågor?  
 finns det fokus på hållbar arbetsmiljö kopplat till beslut som tas inom mottagarens 

ansvarsområden?

71



    

 

 

 

 

  

 

 

Blanketter för fördelning 
och returnering av 

arbetsmiljöuppgifter 
 

 

 

 

 

 

       

 

Antagen av Kommunfullmäktige 
2021-MM-DD § XX 
Gäller för: -avdelningen / -förvaltningen / Vimmerby kommun 

Giltighetstid: 20ÅÅ-MM-DD – 20ÅÅ-MM-DD  

  

72



Senast reviderad 2022-01-03 
 

Sida 
2 (14) 

Ärendenr  

 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Id  

Innehållsförteckning 

Bilaga 1 Kommunstyrelse och nämnder ...................................................3 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter .................................................................................................3 

Bilaga 2 Kommundirektör ..........................................................................5 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter .................................................................................................5 

Bilaga 3 Förvaltningschef ..........................................................................7 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter .................................................................................................7 

Bilaga 4 Avdelningschef och verksamhetschef .........................................9 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter .................................................................................................9 

Bilaga 5 Rektor, enhetschef eller annan chef med personalansvar ........11 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter ...............................................................................................11 

Returnering av fördelad arbetsmiljöuppgift .............................................13 

 

  

73



Senast reviderad 2022-01-03 
 

Sida 
3 (14) 

Ärendenr  

 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Id  

Bilaga 1 Kommunstyrelse och nämnder 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
I egenskap av ordförande fördelar jag de arbetsmiljöuppgifter som följer av arbetsmiljölagen 
och som faller inom ditt ansvarsområde. För att kunna uppfylla arbetsmiljöansvaret vid 
Vimmerby kommun, måste arbetsmiljöuppgifterna fördelas på olika nivåer i organisationen. 
Fördelningen klargörs genom riktlinjerna ”Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom 
Vimmerby kommun” antaget av KF §  /22.  
 

Du fördelas arbetsmiljöuppgifter inom styrelse/nämnd under perioden datum from – tom. 

Vi är överens om:  

 Att det finns ett behov av att fördela dessa uppgifter för att skapa en säker arbetsmiljö.  
 Att du har tillräcklig kompetens för uppgifterna.  
 Att du får disponera de resurser som behövs och har fått tillräckliga befogenheter för 

att genomföra uppgifterna. Om det uppkommer frågor där dina befogenheter, resurser 
och kompetens inte räcker till ska du genom diskussion med mig försöka hitta en 
lösning på uppgiften eller lämna tillbaka den till mig med hjälp av blanketten för 
returnering.  

 

Arbetsmiljöuppgifter som fördelas till dig innebär att: 

 verkställa kommunfullmäktiges beslut och bland annat se till att konkreta 
arbetsmiljömål, riktlinjer och handlingsplaner tas fram. 

 verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för 
arbetsmiljön. 

 fortlöpande övervaka att arbetsmiljön är tillfredsställande och ombesörja att 
arbetsmiljöuppgifterna blir en naturlig och integrerad del i verksamheten. 

 respektive styrelse/nämnd fördelar genom ordförande arbetsmiljöuppgifter till 
respektive förvaltning genom kommundirektör/förvaltningschef.  

 ge kommundirektör/förvaltningschef rätt att fördela uppgifter så långt ut i 
organisationen att det systematiska arbetsmiljöarbetet kan bedrivas på arbetsplatserna 
och att tillräcklig kompetens, befogenheter och resurser medföljer. 

 se till att kommundirektör/förvaltningschef har befogenheter, resurser, kunskaper och 
kompetens för att kunna driva arbetsmiljöarbetet.  

 se till att konsekvenser och riskbedömningar för arbetsmiljön bedöms inför beslut av 
förändringar, såsom vid omorganisationer, ombyggnationer m.m. 

 följa upp och återrapportera arbetsmiljöfrågorna till kommunfullmäktige, minst årligen 
genom årsredovisningen. 

 se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom att ta upp 
arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget. 
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 se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp och fungerar både 
förvaltningsövergripande och på arbetsplatserna. Även om arbetsmiljöansvaret har 
tilldelats någon tjänsteperson har styrelse och nämnd ändå kvar det yttersta ansvaret 
att försäkra sig om att verksamhetens arbetsmiljöförhållanden är goda. 

 varje ledamot bär ansvar för arbetsmiljöuppgifter som returneras till styrelse eller 
nämnd. 

 årligen följa upp förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete samt årsrapporten för 
förvaltningens arbetsmiljöarbete. 

 följa upp och efterfråga förvaltningsövergripande sammanställning, analys och 
handlingsplan av de tillbud och arbetsskador som hanteras. Vidare ska även 
frisknärvaro och sjukfrånvaro följas upp. 

 

_______________________________  

Ort och datum  

 

 

_______________________________  

Avlämnande ordförande 

Titel 

 

_______________________________  _______________________________ 

Mottagande ordförande  Personnummer 

Titel 

 

 

 

 

 

Originalet ska följa uppdragshandlingen och handhas av överordnad chef. Kopia ska ges till den som 
fördelats arbetsmiljöuppgifter samt till HR-avdelningen. 
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Bilaga 2 Kommundirektör 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
I egenskap av ordförande fördelar jag de arbetsmiljöuppgifter som följer av arbetsmiljölagen 
och som faller inom ditt ansvarsområde. För att kunna uppfylla arbetsmiljöansvaret vid 
Vimmerby kommun, måste arbetsmiljöuppgifterna fördelas på olika nivåer i organisationen. 
Fördelningen klargörs genom riktlinjerna ”Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom 
Vimmerby kommun” antaget av KF §  /22.  
 

Du fördelas arbetsmiljöuppgifter inom Vimmerby kommun/förvaltning under perioden datum 
from – tom. 

Vi är överens om:  

 Att det finns ett behov av att fördela dessa uppgifter för att skapa en säker arbetsmiljö.  
 Att du har tillräcklig kompetens för uppgifterna.  
 Att du får disponera de resurser som behövs och har fått tillräckliga befogenheter för 

att genomföra uppgifterna. Om det uppkommer frågor där dina befogenheter, resurser 
och kompetens inte räcker till ska du genom diskussion med mig försöka hitta en 
lösning på uppgiften eller lämna tillbaka den till mig med hjälp av blanketten för 
returnering.  

 

Arbetsmiljöuppgifter som fördelas till dig innebär att: 

 organisera, leda och följa upp arbetsmiljöarbetet systematiskt vad avser planering, 
ledning och kontroll inom kommunen. 

 följa upp att förvaltningarnas samverkansgrupper fortlöpande belyser, driver på och 
följer upp strategiska arbetsmiljöfrågor inom respektive förvaltning via CESAM samt 
FÖSAM. 

 tillämpa Vimmerby kommuns samverkansavtal. 
 fortlöpande följa upp och hålla styrelsen underrättad om utvecklingen inom 

arbetsmiljöområdet. 
 ha kunskap om gällande lagar och föreskrifter från Arbetsmiljöverket och se till att de 

följs. 
 bevaka att gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter tydligt visar vem i 

organisationen som har ansvar för varje fråga. 
 fördelningen av arbetsmiljöuppgifter uppdateras vid organisations- och 

verksamhetsförändringar samt förvissar sig om att kompetens, befogenheter och 
resurser finns. 

 att det inom kommunen finns en på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och 
rehabiliteringsverksamhet och att det finns rutiner för utredning av ohälsa, olyckor och 
tillbud. 
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 att riskbedömningar av arbetsmiljön görs kontinuerligt samt dokumenteras, och att 
handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet upprättas och att insatserna för arbetsmiljön 
följs upp. 

 fortlöpande arbeta för ekonomiska och personella förutsättningar för ett i praktiken 
fungerande arbetsmiljöarbete bland annat genom fortlöpande information/utbildning 
av chefer/arbetsledare och skyddsombud. 

 stimulera initiativ på arbetsmiljöområdet och åtgärda brister i arbetsmiljön inom 
fördelade områden eller vidarebefordra alt. returnera frågan till styrelsen. 

 återrapportera inspektionsmeddelanden, förelägganden och förbud från 
Arbetsmiljöverket till styrelsen. 

 bevaka att skyddsombudens rättigheter enligt lagar och avtal tillgodoses. 
 följa upp arbetsmiljöuppgifter som fördelats och ingripa om något behöver förbättras. 
 delge kommunstyrelsen en årlig uppföljning av kommunens systematiska 

arbetsmiljöarbete. 
 

_______________________________  

Ort och datum  

 

 

_______________________________  

Avlämnande ordförande 

Titel 

 

_______________________________  _______________________________ 

Mottagande chef  Personnummer 

Titel 

 

 

 

 

 

Originalet ska följa uppdragshandlingen och handhas av överordnad chef. Kopia ska ges till den som 
fördelats arbetsmiljöuppgifter samt till HR-avdelningen. 
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Bilaga 3 Förvaltningschef 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
I egenskap av ordförande fördelar jag de arbetsmiljöuppgifter som följer av arbetsmiljölagen 
och som faller inom ditt ansvarsområde. För att kunna uppfylla arbetsmiljöansvaret vid 
Vimmerby kommun, måste arbetsmiljöuppgifterna fördelas på olika nivåer i organisationen. 
Fördelningen klargörs genom riktlinjerna ”Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom 
Vimmerby kommun” antaget av KF §  /22.  
 

Du fördelas arbetsmiljöuppgifter inom förvaltning under perioden datum from – tom. 

Vi är överens om:  

 Att det finns ett behov av att fördela dessa uppgifter för att skapa en säker arbetsmiljö.  
 Att du har tillräcklig kompetens för uppgifterna.  
 Att du får disponera de resurser som behövs och har fått tillräckliga befogenheter för 

att genomföra uppgifterna. Om det uppkommer frågor där dina befogenheter, resurser 
och kompetens inte räcker till ska du genom diskussion med mig försöka hitta en 
lösning på uppgiften eller lämna tillbaka den till mig med hjälp av blanketten för 
returnering.  

 

Arbetsmiljöuppgifter som fördelas till dig innebär att: 

 organisera, leda och följa upp arbetsmiljöarbetet systematiskt vad avser planering, 
ledning och kontroll inom sin egen förvaltning. 

 följa upp att förvaltningens samverkansgrupper fortlöpande belyser, driver på och 
följer upp strategiska arbetsmiljöfrågor via FÖSAM. 

 tillämpa Vimmerby kommuns samverkansavtal. 
 fortlöpande följa upp och hålla respektive nämnd underrättad om utvecklingen inom 

arbetsmiljöområdet. 
 ha kunskap om gällande lagar och föreskrifter från Arbetsmiljöverket och se till att de 

följs. 
 bevaka att gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter tydligt visar vem i 

organisationen som har ansvar för varje fråga. 
 fördelningen av arbetsmiljöuppgifter uppdateras vid organisations- och 

verksamhetsförändringar samt förvissar sig om att kompetens, befogenheter och 
resurser finns. 
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 att det inom förvaltningen finns en på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och 
rehabiliteringsverksamhet och att det finns rutiner för utredning av ohälsa, olyckor och 
tillbud. 

 att riskbedömningar av arbetsmiljön görs kontinuerligt och dokumenteras, och att 
handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet upprättas och att insatserna för arbetsmiljön 
följs upp. 

 fortlöpande arbeta för ekonomiska och personella förutsättningar för ett i praktiken 
fungerande arbetsmiljöarbete bland annat genom fortlöpande information/utbildning 
av chefer/arbetsledare och skyddsombud. 

 stimulera initiativ på arbetsmiljöområdet och åtgärda brister i arbetsmiljön inom 
fördelade områden eller vidarebefordra alt. returnera frågan till respektive nämnd. 

 återrapportera inspektionsmeddelanden, förelägganden och förbud från 
Arbetsmiljöverket till nämnden. 

 bevaka att skyddsombudens rättigheter enligt lagar och avtal tillgodoses. 
 följa upp arbetsmiljöuppgifter som fördelats och ingripa om något behöver förbättras. 
 delge nämnden en årlig uppföljning av förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete. 

 

_______________________________  

Ort och datum  

 

 

_______________________________  

Avlämnande ordförande 

Titel 

 

_______________________________  _______________________________ 

Mottagande chef  Personnummer 

Titel 

 

 

 

 

Originalet ska följa uppdragshandlingen och handhas av överordnad chef. Kopia ska ges till den som 
fördelats arbetsmiljöuppgifter samt till HR-avdelningen. 
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Bilaga 4 Avdelningschef och verksamhetschef 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
I egenskap av chef fördelar jag de arbetsmiljöuppgifter som följer av arbetsmiljölagen och 
som faller inom ditt ansvarsområde. För att kunna uppfylla arbetsmiljöansvaret vid Vimmerby 
kommun, måste arbetsmiljöuppgifterna fördelas på olika nivåer i organisationen. 
Fördelningen klargörs genom riktlinjerna ”Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom 
Vimmerby kommun” antaget av KF §  /22.  
 

Du fördelas arbetsmiljöuppgifter inom förvaltning/verksamhetsområde/enhet under perioden 
datum from – tom. 

Vi är överens om:  

 Att det finns ett behov av att fördela dessa uppgifter för att skapa en säker arbetsmiljö.  
 Att du har tillräcklig kompetens för uppgifterna.  
 Att du får disponera de resurser som behövs och har fått tillräckliga befogenheter för 

att genomföra uppgifterna. Om det uppkommer frågor där dina befogenheter, resurser 
och kompetens inte räcker till ska du genom diskussion med mig försöka hitta en 
lösning på uppgiften eller lämna tillbaka den till mig med hjälp av blanketten för 
returnering.  

 

Arbetsmiljöuppgifter som fördelas till dig innebär att: 

 ansvara för och bedriva ett hållbart och systematiskt arbetsmiljöarbete på 
arbetsplatsen. 

 att riskbedömningar av arbetsmiljön görs kontinuerligt och dokumenteras, och att 
handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet upprättas och att insatserna för arbetsmiljön 
följs upp. 

 tillämpa Vimmerby kommuns samverkansavtal. 
 verksamhetens personal t.ex. via arbetsplatsträffar fortlöpande får den information och 

de instruktioner som är nödvändiga för att förebygga ohälsa och olycksfall. 
 nyanställda, elever, praktikanter och visstidsanställda alltid får instruktioner om 

arbetsmetoder, utrustning, kemiska hälsorisker, brandinformation och övriga 
arbetsmiljöhänsyn för att förebygga ohälsa och olycksfall. Momentet ska ingå i 
introduktionen av medarbetare. 

 befintliga hjälpmedel och personlig skyddsutrustning används. 
 vedertagen arbets-/lyftteknik används. 
 arbetsmiljöronder genomförs, ex. fysisk, psykosocial och digital. 
 arbetsskador och tillbud anmäls. Att rapportera allvarliga arbetsskador och tillbud till 

Arbetsmiljöverket samt att dessa utreds. 
 delta i planering av förändringar som har betydelse för arbetsmiljön. 
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 fortlöpande åtgärda akuta brister i arbetsmiljön eller returnera arbetsmiljöuppgiften. 
 upprätta nödvändiga handlingsplaner för arbetsmiljöverksamheten. 
 planerade arbetsmiljöinsatser genomförs och får önskad effekt. 
 bestämmelser i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, lagen om allmän försäkring 

samt andra bestämmelser i avtal m.m. följs och att information om reglerna ges. 
 den anställdes rehabiliteringsbehov klarläggs och att erforderliga arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsåtgärder vidtages i enlighet med bestämmelser i lag om allmän 
försäkring. 

 följa upp sjukfrånvaro inom verksamhetsområdet. 
 Arbetsmiljöverkets författningar samt normer och standard för utrustning och 

arbetsmetoder följs och att informationen finns tillgänglig. 
 till överordnad chef returnera varje arbetsmiljöfråga för vilken befogenhet och/eller 

resurser saknas. 
 ta vara på olika lösningar på arbetsmiljöproblem och rapportera dessa till närmaste 

chef. 
 eventuella ingripanden från Arbetsmiljöverket respekteras och efterföljs. 
 följa upp arbetsmiljöuppgifter som fördelats och ingripa om något behöver förbättras. 
 inför budgetarbete lägga en aspekt utifrån hållbart arbetsliv samt framföra behov av 

arbetsmiljöinvesteringar. 
 

_______________________________  

Ort och datum  

 

 

_______________________________  

Avlämnande chef 

Titel 

 

_______________________________  _______________________________ 

Mottagande chef  Personnummer 

Titel 

 

Originalet ska följa uppdragshandlingen och handhas av överordnad chef. Kopia ska ges till den som 
fördelats arbetsmiljöuppgifter samt till HR-avdelningen. 
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Bilaga 5 Rektor, enhetschef eller annan chef med personalansvar 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
I egenskap av chef fördelar jag de arbetsmiljöuppgifter som följer av arbetsmiljölagen och 
som faller inom ditt ansvarsområde. För att kunna uppfylla arbetsmiljöansvaret vid Vimmerby 
kommun, måste arbetsmiljöuppgifterna fördelas på olika nivåer i organisationen. 
Fördelningen klargörs genom riktlinjerna ”Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom 
Vimmerby kommun” antaget av KF §  /22.  
 

Du fördelas arbetsmiljöuppgifter inom förvaltning/verksamhetsområde/enhet under perioden 
datum from – tom. 

Vi är överens om:  

 Att det finns ett behov av att fördela dessa uppgifter för att skapa en säker arbetsmiljö.  
 Att du har tillräcklig kompetens för uppgifterna.  
 Att du får disponera de resurser som behövs och har fått tillräckliga befogenheter för 

att genomföra uppgifterna. Om det uppkommer frågor där dina befogenheter, resurser 
och kompetens inte räcker till ska du genom diskussion med mig försöka hitta en 
lösning på uppgiften eller lämna tillbaka den till mig med hjälp av blanketten för 
returnering.  

 

Arbetsmiljöuppgifter som fördelas till dig innebar att: 

 ansvara för och bedriva ett hållbart och systematiskt det systematiska 
arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. 

 att riskbedömningar av arbetsmiljön görs kontinuerligt och dokumenteras, och att 
handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet upprättas och att insatserna för arbetsmiljön 
följs upp. 

 tillämpa Vimmerby kommuns samverkansavtal. 
 verksamhetens personal t.ex. via arbetsplatsträffar fortlöpande får den information och 

de instruktioner som är nödvändiga för att förebygga ohälsa och olycksfall. 
 nyanställda, elever, praktikanter och visstidsanställda alltid får instruktioner om 

arbetsmetoder, utrustning, kemiska hälsorisker, brandinformation och övriga 
arbetsmiljöhänsyn för att förebygga ohälsa och olycksfall. Momentet ska ingå i 
introduktionen av medarbetare. 

 befintliga hjälpmedel och personlig skyddsutrustning används. 
 vedertagen arbets-/lyftteknik används. 
 arbetsmiljöronder genomförs, ex. fysisk, psykosocial och digital. 
 arbetsskada och tillbud anmäls. Att rapportera allvarliga arbetsskador och tillbud till 

Arbetsmiljöverket samt att dessa utreds. 
 delta i planering av förändringar som har betydelse för arbetsmiljön. 
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 fortlöpande åtgärda akuta brister i arbetsmiljön eller returnera arbetsmiljöuppgiften. 
 upprätta nödvändiga handlingsplaner för arbetsmiljöverksamheten. 
 planerade arbetsmiljöinsatser genomförs och får önskad effekt. 
 bestämmelser i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, lagen om allmän försäkring 

samt andra bestämmelser i avtal m.m. följs och att information om reglerna ges. 
 den anställdes rehabiliteringsbehov klarläggs och att erforderliga arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsåtgärder vidtages i enlighet med bestämmelser i lag om allmän 
försäkring. 

 följa upp sjukfrånvaro inom verksamhetsområdet. 
 Arbetsmiljöverkets författningar samt normer och standard för utrustning och 

arbetsmetoder följs och att informationen finns tillgänglig. 
 till överordnad chef returnera varje arbetsmiljöfråga för vilken befogenhet och/eller 

resurser saknas. 
 ta vara på olika lösningar på arbetsmiljöproblem och rapportera dessa till närmaste 

chef. 
 eventuella ingripanden från Arbetsmiljöverket respekteras och efterföljs. 
 följa upp arbetsmiljöuppgifter som fördelats och ingripa om något behöver förbättras. 
 inför budgetarbete lägga en aspekt utifrån hållbart arbetsliv samt framföra behov av 

arbetsmiljöinvesteringar. 
 

_______________________________  

Ort och datum  

 

 

_______________________________  

Avlämnande chef 

Titel 

 

_______________________________  _______________________________ 

Mottagande chef  Personnummer 

Titel 

 

Originalet ska följa uppdragshandlingen och handhas av överordnad chef. Kopia ska ges till den som 
fördelats arbetsmiljöuppgifter samt till HR-avdelningen 
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Returnering av fördelad arbetsmiljöuppgift  

Undertecknad returnerar härmed nedanstående beskrivna arbetsmiljöuppgift:  
 
 
___________________________ 
___________________________  ___________________________ 
Returnerande ordförande/chef (namn)   Personnummer 
Titel 
 
 
___________________________ 
Ort och datum 
 
 
___________________________ 
Mottagare av returnering (namn)  
Titel 
 
 
___________________________ 
Ort och datum 
 
 
Beskrivning av arbetsmiljöuppgiften:  
 

 
 
Anledning till returneringen:  
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Risker som kan uppstå om inte åtgärder vidtas:  
 
 

 
 
Skicka kopia på blanketten till: 
HR-avdelningen
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Fallbeskrivningar  
 
Arbetsmiljöansvar vid händelse av 

Kommundirektör blir sjukskriven eller frånvarande av annat skäl 

Kommunstyrelsens ansvar innebär att: 
 Ha arbetsmiljö- samt rehabiliteringsansvar för kommundirektören via styrelsens ordförande, 

vilket bl.a. innebär rehabiliteringsplan samt kontinuerlig kontakt. 
o Kan kommunstyrelsens ordförande inte fullfölja sitt arbetsmiljö- samt 

rehabiliteringsansvar faller ansvar på kommunfullmäktiges ordförande. 
 Fördela arbetsmiljöuppgifter till ställföreträdande kommundirektör via ordförande enligt 

Riktlinje fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Vimmerby kommun. 
 Se över resurser och förutsättning för ställföreträdande kommundirektör att fullfölja sitt 

ansvar enligt Riktlinje fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Vimmerby kommun. 
Styrelsens arbetsmiljöansvar fortsätter i övrigt enligt Riktlinje fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter inom Vimmerby kommun. 

 

Ställföreträdande kommundirektör innebär att: 
 Ombesörja att riskbedömning genomförs pga. organisatorisk förändring, samt hålla 

kommunstyrelsens ordförande informerad. 
 Ombesörja att samverkan alt. MBL sker pga. organisatorisk förändring, samt hålla 

kommunstyrelsens ordförande informerad. 
 

Förvaltningschef blir sjukskriven eller frånvarande av annat skäl 

Nämndens ansvar innebär att: 
 Fördela arbetsmiljöuppgifter till ställföreträdande förvaltningschef via nämndens ordförande 

enligt Riktlinje fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Vimmerby kommun. 
 Se över resurser och förutsättningar för ställföreträdande förvaltningschef att fullfölja sitt 

ansvar enligt Riktlinje fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Vimmerby kommun, i 
samråd med kommundirektör. 

Nämndens arbetsmiljöansvar fortsätter i övrigt enligt Riktlinje fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter inom Vimmerby kommun. 

Kommundirektörens ansvar innebär att: 
 Ha rehabiliteringsansvar för förvaltningschefen, vilket innebär rehabiliteringsplan samt 

kontinuerlig kontakt. 
 Utse ställföreträdande förvaltningschef. 
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Senast reviderad 2022-01-03 
 

Sida 
2 (2) 

Ärendenr  

 
 
 
 
 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Id  

 Säkerställa att ställföreträdande förvaltningschef har kompetens och förutsättning för att 
klara uppdraget enligt delegationsordning. 

 Ta stöd från stödfunktioner för specialistkompetens vid behov. 
 Ombesörja att riskbedömning genomförs pga. organisatorisk förändring. 
 Ombesörja att samverkan alt. MBL sker pga. organisatorisk förändring.
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-02-08 

 
 

 
 
 
 
 
§ 51  2021/516 2022.404  
 

Reglemente för valnämnden 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

- att ställa sig bakom valnämndens beslut att föreslå kommunfullmäktige att fastställa framtaget 
reglemente för välnämnden.  
 

Sammanfattning 
Valkansliet har tagit fram ett förslag till reviderat reglemente för valnämnden. Sveriges Kommuner och 
Regioners (SKR:s) mall för ”Reglemente för styrelse och nämnder”, version mars 2019, ligger till grund 
för förslaget. Men styckena om Personalansvar och Självförvaltningsorgan i SKR:s mall är strukna i 
förslaget. I övrigt har endast mindre ändringar vidtagits. 

 
Eventuellt kommer en översyn göras under året av kommunens reglementen och delegationsordningar. 
Föreliggande reglemente kan då komma att revideras, och tas upp för fastställande på nytt.  
 

Beslutsunderlag 
Reglemente för valnämnden, Id 234664 
Förslag att fastställa reviderat reglemente för valnämnden, KS 2022.229 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
- - - - -  
Valnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Valnämnden 

Datum  
2022-01-28 

 
 

 
 
 
 
 
§ 7  2021/516 2022.243  
 

Reglemente för valnämnden 
 

Valnämndens beslut 
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa framtaget reglemente för 
valnämnden. 
 

Sammanfattning 
Valkansliet har tagit fram ett förslag till reviderat reglemente för valnämnden. Sveriges 
Kommuner och Regioners (SKR:s) mall för ”Reglemente för styrelse och nämnder”, 
version mars 2019, ligger till grund för förslaget. Men styckena om Personalansvar och 
Självförvaltningsorgan i SKR:s mall är strukna i förslaget. I övrigt har endast mindre 
ändringar vidtagits. 
 
Eventuellt kommer en översyn göras under året av kommunens reglementen och 
delegationsordningar. Föreliggande reglemente kan då komma att revideras, och tas upp 
för fastställande på nytt.  
 

Beslutsunderlag 
Reglemente för valnämnden, Did 234664 
Förslag att fastställa reviderat reglemente för valnämnden, KS 2022.229 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
- - - - -  
Valnämnden 
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2021-09-20 Sida 
1(1) 

Ärendenr 2021/516 

 
 
 
 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Administrativa avdelningen 

Id 2022.405 

 

 

Reglemente för valnämnden 

UPPDRAG OCH VERKSAMHET 
1 § Valnämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan 
författning. Valnämnden ansvarar för kommunens uppgifter i samband med val till riksdagen, 
val till region- och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet och folkomröstningar. 

Valnämnden ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat 
särskilt beslut – har bestämt att valnämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål 
uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 
 

ORGANISATION INOM VERKSAMHETSOMRÅDET 
4 § Valnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn 
till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. 
 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 
5 § Valnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i 
dess verksamhet. Valnämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar 
som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens/nämndes 
registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.  

Valnämnden ska utse dataskyddsombud. 
 

UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORTERING TILL 
FULLMÄKTIGE 
7 § Valnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Valnämnden ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har 
lämnat till dem 

1. i reglemente, 

2. genom finansbemyndigande. 

Valnämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den 
fullgjorts. 
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Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till 
styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 

Valnämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag. 
 

INFORMATION OCH SAMRÅD 
8 § Styrelsen, nämnderna samt kommunstyrelsens ordförande respektive oppositionsråd ska i 
möjligaste mån från valnämnden få den information och det underlag de behöver i sin 
verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess 
råder. 

Valnämnden ska samråda när dess verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan 
nämnds verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Valnämnden beslutar om formerna för samrådet. 
 

MEDBORGARFÖRSLAG 
9 § Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till valnämnden att fatta beslut, ska om 
möjligt beredas så att valnämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i 
fullmäktige. 

Valnämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett 
medborgarförslag. 

Valnämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för 
beslut i fullmäktige inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska 
informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren 
underrättas. 

Valnämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får 
närvara när nämnden behandlar ärendet, men inte närvara när beslut fattas. 
 

ARBETSFORMER 
TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN 
10 § Valnämnden sammanträder på dag och tid som valnämnden bestämmer. 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen 
hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det 
extra sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde. 
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Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet. 
 

KALLELSE 
11 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i 
nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen 
ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid 
sammanträdet senast fyra dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det 
inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden 
ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 
 

OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN 
12 § Valnämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte 
hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som 
omfattas av sekretess. 
 

SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS 
13 § Valnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande 
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen 
ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fyra dagar i förväg anmäla detta till 
valnämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Valnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. 
 

NÄRVARORÄTT 
14 § Kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid valnämndens sammanträden och 
delta i överläggningarna. Valnämnden får därutöver medge ledamot av styrelsen denna rätt. 
Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad 
i protokollet. 
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Härutöver får valnämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i 
nämnden att närvara vid sammanträde med valnämnden för att lämna upplysningar. Även 
anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om valnämnden beslutar 
det, får den som kallats delta i överläggningarna. 

Valnämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. 
 

SAMMANSÄTTNING 
15 § Valnämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. 
 

ORDFÖRANDEN 
16 § Det åligger ordföranden 

1. att leda valnämndens arbete och sammanträden, 

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 

3. kalla ersättare, 

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i valnämnden vid behov är 
beredda, 

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i valnämnden, 

6. bevaka att valnämndens beslut verkställs. 
 

PRESIDIUM 
17 § Valnämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande. 

Vice ordförande ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 
mån ordföranden anser att det behövs. 
 

ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN 
18 § Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller en del 
av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet 
förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i valnämnden längst tid. 
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 
äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordförande eller vice ordförande inte kan fullgöra sitt uppdrag under 
en längre tid. 

Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandes/ vice ordförandes uppgifter. 
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FÖRHINDER 
19 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till valnämndens sekreterare eller någon annan anställd 
vid nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska 
tjänstgöra. 
 

ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING 
20 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra 
och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående 
sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de 
tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad 
till protokollet. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, 
får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i turordningen. 
 

JÄV, AVBRUTEN TJÄNSTGÖRING 
21 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder 
än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritets-
förhållandet mellan partierna. 
 

YRKANDEN 
22 § När valnämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom 
de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats 
korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något 
yrkande ändras eller läggas till, om inte valnämnden enhälligt beslutar att medge det. 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta 
det skriftligt. 
 

DELTAGANDE I BESLUT 
23 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla 
detta till ordföranden innan beslut fattas. 
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En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om valnämnden 
fattar det med acklamation. 
 

RESERVATION 
24 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före 
den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid 
omedelbar justering. 
 

JUSTERING AV PROTOKOLL 
25 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Valnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 
 

KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M. 
26 § Valnämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 
kungörs enligt gällande bestämmelser. 

Valnämnden ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering 
av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 
 

DELGIVNINGSMOTTAGARE 
27 § Delgivning med valnämnden sker med ordföranden, nämndens sekreterare eller annan 
anställd som valnämnden beslutar. 
 

UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 
43 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från valnämnden ska på valnämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden 
inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser. 

Valnämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteperson att enligt av valnämnden 
lämnade direktiv underteckna handlingar på valnämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd 
av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav 
undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som 
utses därtill. 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-01-11 

 
 

 
 
 
 
 
§ 25  2021/540 2022.344  
 

Styrande dokument för hantering av personuppgifter enligt 
dataskyddsförordningen GDPR 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
- att fastställa framtagen handbok för hantering av personuppgifter, att gälla för 

kommunstyrelseförvaltningen. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
- att fastställa framtagen policy för hantering av personuppgifter, att gälla för 

Vimmerby kommunkoncern. 
 
 

Sammanfattning 
Bestämmelserna i dataskyddsförordningen, GDPR, syftar till att skydda fysiska 
personer med avseende på behandlingen av personuppgifter. 

 
Förordningen innehåller bland annat principer för behandling av personuppgifter, regler 
om på vilka grunder personuppgifter får behandlas samt vilket ansvar som åligger t ex 
myndigheter som hanterar personuppgifter för sin verksamhet. 

 
Kommunalförbundet ITSAM har tillsammans med dataskyddssamordnare i 
medlemskommunerna tagit fram en policy samt en handbok för hantering av 
personuppgifter. Policyn är mer allmänt hållen och anger inriktningen för 
personuppgiftsbehandlingen. Därför bör kommunfullmäktige ta ställning till den. 
Handboken är mer konkret till sin natur, och bör lämpligen tas upp för avgörande i 
respektive nämnd/ styrelse. 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-01-11 

 
 

 

Beslutsunderlag 
KS 2021/540 Handbok för hantering av personuppgifter 
KS 2021/540 Policy för hantering av personuppgifter 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Kommunfullmäktige  
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Policy för hantering av 
personuppgifter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Antagen av kommunfullmäktige 
20ÅÅ-MM-DD § XX 
Gäller för: Vimmerby kommunkoncern 
Gäller fr o m: 20ÅÅ-MM-DD 
Version: 0.4    
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2021-12-01 2 (4) Kommunstyrelseförvaltningen 
Administrativa avdelningen  2021/540 2021.5439 

 
 

Inledning och syfte 
Vimmerby kommuns policy för hantering av personuppgifter gäller för kommunens samtliga 
nämnder, bolag och stiftelser. Syftet med policyn är att dels säkerställa att kommunen 
hanterar personuppgifter på ett lagenligt sätt, dels för att visa allmänheten och anställda att 
de kan känna sig trygga med att deras personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. 
 
Vimmerby kommuns policy för hantering av personuppgifter kompletteras av Vimmerby 
kommuns handbok för hantering av personuppgifter. 
 

Ansvar och organisation 

Nämnderna är personuppgiftsansvariga 
Varje nämnd, bolag och stiftelse är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter 
inom sitt verksamhetsområde. Nämnderna har det yttersta ansvaret för att dataskyddsförordningen 
efterlevs. Ansvaret innebär bland annat: 
 
- Att innan behandling av personuppgifter påbörjas fastställa ändamål och rättslig grund med 
behandlingen. 
- Att utse dataskyddsombud och svara för att denne har lämpliga förutsättningar och kunskap för att 
utföra sitt uppdrag. 
- Att säkerställa att lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda 
personuppgifter. 
- Att kunna visa efterlevnad av dataskyddsförordningen, bland annat genom att föra register över de 
personuppgiftsbehandlingar som utförs. 
- Att regelbundet genomföra översyn av organisationens efterlevnad av dataskyddsförordningen. 
- Att säkerställa att förvaltningen har lämplig organisation, rätt resurser och relevant kompetens 
inom området för att kunna följa dataskyddsförordningen.  
 

Särskilt om kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen har genom sin uppsiktsplikt över nämnderna ett särskilt ansvar för kommunens 
behandling av personuppgifter. Kommunstyrelsen ska inom ramen för uppsiktsplikten vid behov ge 
nämnderna råd, anvisningar och förslag på åtgärder.  
 

Kommundirektör 
Kommundirektören ansvarar för att den kommunala verksamheten har en fungerande 
dataskyddsorganisation. 
 

Central dataskyddsamordnare  
På kommunledningsförvaltningen (eller motsvarande) ska det finnas en central 
dataskyddssamordnare med ansvar för att samordna kommunens dataskyddsarbete. Den centrala 
dataskyddssamordnaren ska ha ett uttalat och dokumenterat uppdrag, samt avsatt arbetstidsmått för 
att arbeta med dataskyddsfrågor.  
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Uppdraget innebär att: 
- Samordna kommunens dataskyddsarbete (t. ex. gällande riktlinjer, registerförteckning och 
information till registrerade). 
- Hålla kontakt med dataskyddsombudet. 
- Delta i Itsams GDPR-nätverk (ca. 4 ggr/år). 
- Bistå förvaltningarna med råd och stöd i frågor relaterade till efterlevnaden av 
dataskyddsförordningen. 
- Att identifiera förekomsten av generella svårigheter och problem i förvaltningar och i samråd med 
dataskyddsombudet ta fram förslag till lämpliga åtgärder. 
 

Lokal dataskyddssamordnare 
Varje förvaltning och de kommunala bolagen kan utse minst en lokal dataskyddssamordnare med 
ansvar för att arbeta löpande med frågor relaterade till dataskyddsförordningen. Lokal 
dataskyddssamordnare ska ha ett uttalat och dokumenterat uppdrag, samt avsatt arbetstidsmått för 
att arbeta med dataskyddsfrågor. Uppdraget innebär att: 
 
- Vara förvaltningens kontaktperson för dataskyddsfrågor. 
- Vara länken mellan förvaltningen, den centrala dataskyddssamordnaren och dataskyddsombudet. 
Exempelvis när en personuppgiftsincident har inträffat. 
 

Dataskyddsombud 
Varje nämnd ska utnämna ett dataskyddsombud och anmäla dennes kontaktuppgifter till 
Integritetsskyddsmyndigheten. X kommun samverkar med Kommunalförbundet Itsam gällande 
dataskyddsombud, och ska därmed utse denne som dataskyddsombud. Den personuppgiftsansvarige 
ska säkerställa att dataskyddsombudet i god tid deltar i alla frågor som rör dataskydd, samt 
tillhandahålls de resurser och det stöd som krävs för att fullgöra sina uppgifter.  
 
Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att 
organisationen följer dataskyddsförordningen. Uppdraget innebär bland annat att: 
 
- Samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter. 
- Kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument. 
- I samråd med verksamheterna ta fram styrdokument för dataskydd. 
- Informera, utbilda och ge råd inom organisationen. 
- Ge råd i riskanalyser och konsekvensbedömningar. 
- Ta emot information om misstänkt eller konstaterad personuppgiftsincident och ge råd avseende 
incidenten under pågående hantering. 
- Stödja personuppgiftsansvarig vid upprättandet av personuppgiftsbiträdesavtal. 
- Vara kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten. 
- Vara kontaktperson de registrerade och personalen inom organisationen. 
- Samarbeta med Integritetsskyddsmyndigheten, till exempel vid tillsyn. 
- Sammankalla Itsams GDPR-nätverk (ca. 4 ggr/år) 
- Författa och redovisa en årlig rapport om organisationens efterlevnad av dataskyddsförordningen, 
med förslag på åtgärder. 
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Dataskyddsombudet ska kunna arbeta självständigt och oberoende inom organisationen - av den 
anledningen är det viktigt att dataskyddsombudet inte har några andra arbetsuppgifter som kan 
innebära intressekonflikt med rollen som dataskyddsombud. Dataskyddsombudet har inget eget 
ansvar för att organisationen följer dataskyddsförordningen, det ansvaret ligger alltid hos den 
personuppgiftsansvariga eller hos personuppgiftsbiträdet. Personuppgiftsansvarig får heller inte 
bestraffa dataskyddsombudet för att ha utfört sina arbetsuppgifter. 
 

De grundläggande principerna 
I dataskyddsförordningen finns ett antal grundläggande principer som kan sägas vara kärnan i 
förordningen. Principerna gäller för all personuppgiftsbehandling och sätter de yttersta ramarna för 
vad som är en tillåten behandling. Personuppgiftsbehandling i kommunen ska alltid genomsyras av 
följande grundläggande principer: 
 
- Laglighet, korrekthet och öppenhet  
- Ändamålsbegränsning  
- Uppgiftsminimering 
- Riktighet  
- Lagringsminimering 
- Integritet och konfidentialitet  
- Ansvarsskyldighet 
 

Mål för uppföljning 
Vimmerby kommuns policy för hantering av personuppgifter kompletteras av Vimmerby kommuns 
handbok för hantering av personuppgifter. Nedan framgår handbokens mål för uppföljning. Målen 
ska följas upp årligen. 
 
- Personuppgiftsbehandling ska ske i enlighet med dataskyddsförordningens grundläggande 
principer. 
- Det ska alltid finnas ett ändamål och en rättslig grund för personuppgiftsbehandling. 
- Registrerade ska få klar och tydlig information om personuppgiftsbehandlingen. 
- Registrerade ska kunna utöva sina rättigheter. 
- Vid behandling av barns personuppgifter ska barns särskilda rätt till integritetsskydd beaktas. 
- Register över personuppgiftsbehandlingar ska föras och uppdateras kontinuerligt. 
- Personuppgiftsincidenter ska uppmärksammas, åtgärdas, dokumenteras – och i vissa fall anmälas. 
- Lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder ska vidtas för att skydda personuppgifter, 
säkerhetsåtgärderna ska reflektera uppgifternas art och risken som behandlingen medför för den 
registrerade. 
- Dataskyddsförordningen ska beaktas innan, under och efter upphandling/inköp av produkter, 
tjänster, programvaror, applikationer som innebär behandling av personuppgifter. 
- Konsekvensbedömning avseende dataskydd ska genomföras om en behandling av personuppgifter 
sannolikt leder till hög risk för de registrerades fri- och rättigheter. 
- När ett personuppgiftsbiträde anlitas ska säkerheten för personuppgifter garanteras och 
personuppgiftsbiträdesavtal skrivas.
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-02-08 

 
 

 
 
 
 
 
§ 48  2022/8 2022.397  
 

Antagande av ny detaljplan Midgård 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
- att ställa sig bakom miljö- och byggnadsnämndens beslut att överlämna detaljplanen för Midgård 2 

med flera, Vimmerby kommun till kommunfullmäktige för antagande.   
 

Sammanfattning av ärendet 
Förskolan på Midgård 2 har ett tidsbegränsat bygglov till och med 2023 för ändrad användning av 
kontorslokaler till lokaler för förskola. Behovet av skollokaler är fortfarande stort och för att ett 
permanent bygglov ska kunna ges för skolverksamheten måste detaljplanen ändras. Miljö- och 
byggnadsnämnden har beslutat att överlämna detaljplanen för Midgård 2 med flera, Vimmerby 
kommun, till Kommunfullmäktige för antagande.  

 

Beslutsunderlag 
KS 2022/8  Undersökning om betydande miljöpåverkan 
KS 2022/8  Planbeskrivning Midgård 2 antagande 
KS 2022/8  Nämndsbeslut, Midgård 2 
KS 2022/8  Granskningsutlåtande, Midgård 2 
KS 2022/8  Midgård 2 antagande plankarta 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
 
 

102



103



104



 

 

   
  
 
 

 

 

Plan- och genomförandebeskrivning 

Detaljplan för Midgård 2 och del av Vimmerby 3:3 
Vimmerby, Vimmerby kommun, Kalmar län 

 

 

 

MBN 2018–2840 

Antagandehandling 

2021-11-23 
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Inledning 
En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Plankartan är den 

handling som är juridiskt bindande och anger till exempel vad som ska vara 

allmän plats, kvartersmark (privat mark), hur bebyggelsen ska regleras. 

Plankartan ligger till grund för kommande bygglovsprövning. 

Till varje detaljplan hör också en plan- och genomförandebeskrivning som 

förklarar syftet med planen och på vilket sätt den ska genomföras. Avsikten 

är att alla som berörs av detaljplanen ska förstå vilka konsekvenserna blir 

när planen genomförs. 

Plan- och genomförandebeskrivningen har ingen egen rättsverkan.  

Kommunen upprättar även en behovsbedömning för att avgöra om 

detaljplaneförslaget kan antas påverka miljön så mycket att en 

miljökonsekvensbeskrivning behövs. 

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

Planhandlingar 

Detaljplanehandlingarna består av: 

• Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000, A3  

• Plan- och genomförandebeskrivning  

• Fastighetsförteckning (finns på miljö- och byggnadsförvaltningen) 

• Undersökning om betydande miljöpåverkan (UBM) 

• Bilaga: Bullerutredning, Trivector 2021 

• Bilaga: Detaljerad riskbedömning, WSP, 2021 

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att även möjliggöra för skola utöver 

kontorsverksamhet. 

Befintlig förskola på Midgård 2 har ett tidsbegränsat bygglov till och med 

2023 för ändrad användning av kontorslokaler till lokaler för förskola. 

Behovet av skollokaler är fortfarande stort och för att ett permanent bygglov 

ska kunna ges för skolverksamheten måste detaljplanen ändras. I 

detaljplanearbetet kommer även kringliggande kommunägd mark på 

Vimmerby 3:3 ses över för eventuell anpassning av planbestämmelserna till 

rådande användning. 
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Planprocessen 

Planen hanteras med ett standardförfarande eftersom syftet inte är i strid mot 

översiktsplanen och inte anses vara av betydande allmänt intresse eller i 

övrigt av stor betydelse eller kan antas medföra en betydande miljö-

påverkan.  

Processen vid standardförfarande. 

 

Kommunen ska samråda detaljplaneförslaget med bland andra länsstyrelsen, 

lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.  

Samrådets syfte är att samla in information, önskemål och synpunkter som 

berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. 

När samrådet genomförts kan planförslaget justeras utifrån de synpunkter 

som kommit in för att bättre anpassa förslaget till förutsättningarna på 

platsen. 

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och redigerats efter in-

komna synpunkter ska det färdiga förslaget vara tillgängligt för granskning 

under två veckor. 

Inför granskningen ska kommunen underrätta dem som berörs av förslaget, 

till exempel sakägare, boende och övriga som har yttrat sig under samrådet 

om förslaget till detaljplan. 

Synpunkter från samrådet och granskningen redovisas i ett gransknings-

utlåtande. 

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Efter antagandet har ej tillgodo-

sedda sakägare under tre veckors tid möjlighet att överklaga detaljplanen. 

Därefter vinner planen laga kraft om den inte överklagas. 
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Plandata 

Läge 

Planområdet ligger cirka 1,5 km från Stora Torget samt utmed Traktorgatan 

i östra delen av Vimmerby. 

 

Illustration: Översiktskarta (planområdet är markerat med rött linje). 

Areal 

Planområdet omfattar fastighet Midgård 2 och en del av Vimmerby 3:3. 

Planområdets area är cirka 5600 m2. 

Ägoförhållanden 

Marken inom planområdet ägs av Vimmerby kommun och privat aktör.  

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

En fördjupning av översiktsplanen för Vimmerby tätort antogs 2016 och 

detaljplaneläggningen överensstämmer med översiktsplanen. 

Detaljplan 

Området regleras av detaljplan 0884-P386, lagakraftvunnen 2012, anger 

kontor för planområdet. Genomförandetiden har utgått.  

108



 
 

Plan- och 
genomförandebeskrivning 

5 (26) 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2018–2840 
Antagandehandling 

2021-11-23 

 
 

 

 

Utdrag ur gällande detaljplan 0884-P386. 

Övriga kommunala beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden uppdrog 2019-04-10 (MBN § 54/2019) till 

miljö- och byggnadsförvaltningen att upprätta en detaljplan för området.  
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Planens förutsättningar 

Pågående markanvändning 

Området består idag av parkerings- och grönyta, samt en huvudbyggnad för 

skolverksamhet. Området avgränsas av en befintlig turistanläggning och 

allmän platsmark i form av naturmark, gata och riksväg 40. 

På fastigheten Midgård 2 finns bland annat en suterrängbyggnad, förskolan 

Linnéa i två våningar och en mindre byggnad för avfall. Byggnaden som 

används för skoländamål ligger på mark som är detaljplanelagd för kontor. 

Inom planområdet finns även en anlagd bullervall med plank/skärm och en 

stor asfalterad parkering. 

Del av fastigheten Vimmerby 3:3 är obebyggd och består av lek- och 

naturmark. Området är planlagt som kontor. 

 

  foto, Vimmerby kommun: Planområdet 

Natur, vegetation 

Området utgörs idag av en grönyta (anlagd gräsmatta och sand/grus för lek) 

som delvis är bevuxen med träd och buskar. Träd som förekommer i 

området är körsbär, rönnbär, björk, klibbal. Det finns även planterade 
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pilträd, tuja och diverse bärbuskar såsom vinbärsbuskar samt en häck av tuja 

i fastighetsgräns. Inga av träden har någon hög ålder och trädskiktets 

biologiska värde bedöms vara ganska lågt. Dock bidrar träden till andra 

ekosystemtjänster eftersom de utgör en varierande lekmiljö för barnen som 

vistas här. De bidrar även till skugga och genererar ett jämnare lokalklimat. 

Dessutom bidrar de till att minska bullerstörningarna från omgivningen. 

Marken inom planområdet sluttar åt sydväst, mot lågpunkt i 

grannfastigheten (Midgård 3). Höjdskillnaderna inom området varierar 

mellan +121 och +124 meter över havet. 

Planområdet avgränsas av en cirka 100 meter lång bullervall med 

skärm/plank. Bullervallen skyddar även planområdet från buller från riksväg 

40 (RV 40). Vegetationen (träd och buskar) på båda sidor av bullervallen 

anses fungera som extra ljuddämpande åtgärd. 

Här finns inga höga naturvärden och den föreslagna byggnationen påverkar 

inte områdets biologiska mångfald negativt. 

foto, Vimmerby kommun: Del av bullervall med skärm/plank mot RV40. 

Kultur och Rekreation 

Precis intill planområdet går en gång- och cykelväg som ansluter till 

Hällebackavägen och som binder ihop campingområdet med 

bostadskvarteret Hällebacka nordöst om planområdet. 
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Cirka 500 meter väster om planområdet ligger Gästgivarehagen och 

hembygdsgården med tillhörande historiska byggnader, hagar och 

kulturlämningar. Området omfattas av ett gravfält från vikingatiden och ett 

hembygdsmuseum.  

Cirka 1 kilometer norr om planområdet finns bevarandevärde kulturmiljö 

med äldre bostads- och ekonomibyggnader med grusade körvägar som 

kantas av stenmurar.  

Riksintressen 

Söder om planområdet, ca 50 meter från fastigheten, finns riksintresse för 

kommunikationer; riksväg 40 (RV40). RV40 mellan Jönköping och 

Västervik är en viktig led för långväga transporter av såväl gods som 

personer. RV40 är också en viktig regional länk och pendlingsväg mellan 

större tätorter. 

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. 

Stads- och landskapsbild 

I den norra delen av planområdet ligger Traktorgatan som är den enda 

infartsvägen till området. I direkt anslutning till Traktorgatan ligger 

Björkbackens stugby/campingplats med ett antal små trästugor i olika 

kulörer. 

Öster om planområdet ligger ett naturområde som sommartid används som 

campingplats och ställplats för husbilar. 

Längs planområdets södra del går RV40. 

Väster om planområdet ligger en befintlig turistanläggning (Midgård 3).  
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Offentlig och kommersiell service 

Vimmerby stadskärna ligger cirka 1,5 kilometer väster om planområdet. Där 

finns såväl allmän som kommersiell service och handel.  

Inom radie av 900 meter finns även skolor, förskolor och 

idrottsanläggningar. 

Gator och trafik 

Traktorgatan som löper längs med planområdets norra gräns är den enda 

infartsvägen till intilliggande fastigheter och planområdet. Gatuområdet är 

9,5 meter brett utan strikt trafikseparering. 

Vimmerby centrum nås med bil via Lundgatan och Storgatan. En separerad 

gång- och cykelbana löper till centrum längs Storgatan. 

Björkbackens stugby/campingplats                       Björkbackens stugby/campingplats 

Foto, Vimmerby kommun  

Campingplats och ställplats för husbilar    Turistanläggning på Midgård 3 

foto, Vimmerby kommun 
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Vatten och avlopp 

Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Dagvatten 

I dagsläget går allt dagvatten på fastigheten Midgård 2 ut i tät ledning till 

bäcken/diket vid RV40 och vidare till vägtrumman. Grundvattnet hålls på 

nivå genom en nedgrävd brunn av cementringar där en dränkpump pumpar 

ut vattnet till bäcken.  

Brunnens funktion bevakas regelbundet av fastighetsskötaren på Midgård 2. 

Brunnen ligger i en sandlåda (tungt cementlock) i ett av hörnen på 

fastigheten. 

Fastighetens parkering är invallad från gatan med en asfaltupphöjning, så att 

gatans ytvatten kan rinna ned till dagvattenbrunnarna i gatan. 

I den övre delen av tomten, vid gränsen mot gärdet och vägen, har 

fastighetsägaren gjutit en mur. Vid skyfall hindrar muren att vatten från 

gång- och cykelvägen och gatan tar sig in på fastigheten. Därmed kan man 

sammanfattningsvis säga att hela fastigheten är invallad från Traktorgatan 

sett. 

Hydrologiska förhållanden 

Enligt Sveriges Geologiska Undersöknings jordartskarta består marken av 

morän. Man kan räkna med att marken är tillräckligt genomsläpplig för att 

ingen direktavrinning på markytan ska kunna ske annat än lokalt. Området 

bedöms inte bli översvämningsdrabbat vid beräknade framtida 100-års 

flöden. 

Hälsa och säkerhet 

Bullervall med skärm-/plank 

En bullerutredning gjord av ÅF, Ljud och Vibrationer år 2010 visade att 

buller från RV40 resulterade i alltför höga ljudnivåer vid förskolans 

uteplatser och mot dess fasader. Bullernivåerna var mellan 52–57 dBA vid 

fasad.  

Bullerutredningen innehöll också dimensionering av en bullervall med ett 

ljuddämpande plank på toppen. Den beräknade bullernivåerna med 

bullervallen och plank uppskattades vara mellan 49–52 dBA vid fasad.  

En bullervall med en tät plank/-skärm, som är cirka 100 meter lång och 2,7 

meter hög, har placerats vid fastighetsgränsen för Midgård 2 ut mot RV40 år 

2011. Idag finns det ett stängsel placerat i fastighetsgränsen ca 14 meter från 

vägkant och även vegetation i form av träd och buskar mellan stängsel och 

114



 
 

Plan- och 
genomförandebeskrivning 

11 (26) 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2018–2840 
Antagandehandling 

2021-11-23 

 
 

 

Tabell 1. Översiktlig beräkning av bullernivåer mot Traktorgatan. Källa: Boverkets vägledning 

bullervall/-skärm. Planområdet är väl avgränsat från RV 40, det finns bland 

annat bullervall, bullerstaket och avåkningsräcke längs riksvägen. 

Buller 

Området ligger söder om Traktorgatan som förväntas ge ett litet försumbart 

bullerbidrag. Traktorgatan är en lokalgata för intilliggande fastigheter med 

en vändplats vid planområdet. Däremot gör närheten till RV40 att 

bullerfrågan måste beaktas, eftersom det finns särskilda riktvärden för buller 

på skolgård från vägtrafik1. 

Traktorgatan 

Trafikmätningarna utfördes år 2018 i juni/juli månad under en veckas tid på 

Traktorgatan i båda riktningarna. Tillåten hastighet 50 km/h. 

Årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) var 324 fordon, varav 8% lastbilar.  

En bedömning enligt Boverkets vägledning Hur mycket bullrar 

vägtrafiken?2 har gjorts utifrån genomsnittlig dygnstrafikmängd. 

Vägledningen visar på förväntade bullernivåer på runt 50 dBA. Enligt tabell 

1, bör bullernivåerna vid planområdet (Traktorgatan) i dagsläget ligga på 

ungefär 51 dBA. Faktiska bullernivåerna uppskattas vara mindre då 

förskolan lokaliseras i slutet av lokalgatan och vid vändplan.  

 
Skyltad hastighet, kilometer/timme Avstånd till vägmitt i meter                        dBA 

             50 km/h 16,7 meter 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikmätningar på Traktorgatan visar att varken planområdet eller 

omkringliggande fastigheter påverkas av ljudnivåer, högre än lagstadgade, 

från trafiken vare sig i dagsläget eller i framtiden. Den dimensionerande 

årstiden är under sommaren, eftersom turisttrafiken bidrar till ökad 

bilmängd.  

 
1 Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik, Vägledning av Naturvårdverket, 2017 
2 Hur mycket bullrar vägtrafiken? Boverket, 2016 
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Riksväg 40 med befintliga bullerskyddsåtgärder 

Enligt Trivector bullerutredning (2021) för Midgård 2 bedöms området 

störas av vägtrafikbuller från RV 40 med befintliga bullerskyddsåtgärder. I 

dagsläget bedöms hälften av skolgården ligga på ekvivalenta bullernivåer 

mellan 51–55 dBA och andra hälften mellan 55-60 dBA. Riktlinjer för 

bullernivåer på en förskola ligger på 50 dBA. Den maximala ljudnivån på 

dessa ytor bör inte överskrida 70 dBA. Det motsvarar riktvärden som gäller 

för uteplatser vid bostadshus. 

 
Ekvivalenta ljudnivåer 

 
Maximala ljudnivåer 

Markföroreningar 

Det finns inga kända föroreningar inom planområdet. Inte heller i närheten 

av aktuellt planområde. Vid misstanke eller upptäckt av föroreningar måste 

tillsynsmyndigheten, kommunen, omedelbart underrättas. En anmälan måste 

inkomma till tillsynsmyndigheten. Detta är viktigt då barn ska uppehålla sig 

i området.  

Om föroreningar inom planområdet skulle påträffas gäller vedertagna 

föroreningsnivåer för planområdet, dvs känslig markanvändning (KM) inom 

kvartersmark för skola.  

 

116



 
 

Plan- och 
genomförandebeskrivning 

13 (26) 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2018–2840 
Antagandehandling 

2021-11-23 

 
 

 

Radon 

Vimmerby kommun klassificeras som normalriskområde. Marken utgörs i 

huvudsak av normalradonmark. Lokala variationer kan förekomma. 

Befintlig förskola på fastigheten mätte radon i byggnaden 2011 med 

resultatet 60 Bq/m3 årsmedelvärde vilket är klart under referensnivån på 

200 Bq/m3. 

Farligt gods 

Riksväg 40 är en transportled för farligt gods. 
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Planförslaget 

Övergripande mål 

Planförslaget möjliggör bebyggelse för kontors- och skoländamål. 

Huvudsyftet med detaljplanen är att ändra användningsändamål, för att 

detaljplanen ska stämma överens med nuvarande användning. 

Behovet av skollokaler är fortfarande stort och för att ett permanent bygglov 

ska kunna ges för skolverksamheten måste detaljplanen ändras. 

Planförslaget innebär: 

Största tillåtna byggnadsarea sätts till 18% av fastighetsarean inom 

användningsområdet och en bestämmelse om att endast 35% av markytan 

inom användningsområdet får hårdgöras. Begränsning av högsta nockhöjd 

sätts till 130 meter över angivet nollplan. Den 3 meter höga vallen på en 

längd på 100 meter säkerhetsställs med bestämmelserna m1 och att denna 

yta inte får användas för upplag eller sätta upp skyltar. Utfartsförbud har 

satts mot RV 40.  

Gator och trafik 

Gatunätet är redan utbyggt i området, befintlig lokalgata kommer att 

utnyttjas. 

Parkering, utfarter 

Parkering ska lösas inom kvartersmark av fastighetsägare. 

Teknisk försörjning 

El 

El finns framdraget i området. Framtida el- och teleanslutningar sker i 

samråd med el- och teleleverantör. 

Värme 

Ambitionen för ny och även befintlig bebyggelse är att de uppförs med god 

isolering samt att de förses med uppvärmningssystem som har hög 

verkningsgrad. Den energin som behöver tillföras bör baseras på 

förnyelsebara energikällor såsom sol, vind, vatten och biobränslen. 

Befintlig bebyggelse är ansluten till kommunens fjärrvärmeverk via 

fjärrvärmeledningar som finns framdragna i Traktorgatan. 

Vatten och avlopp 

Vatten- och avloppsledningar finns framdragna till planområdet. 
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Avfallshantering 

Avfallshanteringen sker enligt kommunens avfallsplan. 

Elektroniska kommunikationer 

Fiberledningar finns framdragna i gatuområdet (Traktorgatan). 

Skanova har teleledningar förlagda i norra delen av planområdet. Om dessa 

behövs flyttas bekostas detta av den part som initierar åtgärden.  

Geotekniska frågor 

Exploatören står för och bekostar geotekniska undersökningar vid 

exploateringen. 

Dagvattenhantering 

Dagvatten ska i första hand omhändertas lokalt och/eller fördröjas inom 

kvarters- och tomtmark (LOD) via en regnträdgård och/eller öppna gräsytor. 

Trots detta föreslås några exempel på åtgärder som skulle kunna vara 

tänkbara att tillämpa på aktuellt planområde: 

• Samtliga byggnader, exempelvis miljöhus, som uppförs inom 

planområdet kan förses med ”gröna tak”, till exempel sedumtak 

vilka fördröjer och tar upp regnvatten. 

• Planera för att avleda så mycket dagvatten som möjligt för 

infiltration på gräsytor vilket ger både fördröjning och rening av 

dagvattnet. Förse, till exempel, stuprör på byggnader med 

stuprörskastare och se till att marken lutar från husgrunderna mot 

grönytor där naturlig infiltration kan utnyttjas. 

• På gångvägar och körytor inom planområdet kan man jobba med 

genomsläppliga beläggningar, till exempel porös asfalt, singel, 

naturgrus eller hålsten av betong, vilket bidrar med en utjämning av 

flöden, reduktion av flödeshastigheter och rening av dagvattnet. 

Dagvattenhantering för fastigheterna Midgård 2 och del av Vimmerby 3:3 

som ingår i detaljplaneområdet förblir detsamma.  

Den hårdgjorda ytan på tomten begränsas med en planbestämmelse på 

plankartan, bland annat att endast 35% av markytan inom 

användningsområdet får hårdgöras. På så sätt kan tillkommande 

dagvattenvolym begränsas, till exempel vid extrema regntillfällen. Vatten 

från hårdgjorda ytor, främst från tak, leds i befintlig dagvattenledning 

söderut till RV40 och mynnar ut i två diken där det renas, fördröjs och 

infiltreras. Dikena är totalt 1000 meter långa. Därefter leds dagvattnet till en 

damm i Gästgivarehagen och vidare ut i Lillån. Längs Lagergatan leds det 
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vidare i dagvattenledningar för att sedan åter nå Lillån via ett 450 meter 

långt öppet dike. Sedan når dagvattnet Stångån efter det letts under riksväg 

23/34 söder om bron vid Åbro. 

Hälsa och säkerhet 

Risk 

En riskutredning från WSP, Karlskrona, har genomförts i samband med 

detaljplanearbetet. Utredningen visar på att såväl individ- som 

samhällsrisknivåerna, enligt både DNV:s och RIKTSAM:s kriterier, är att 

betrakta som acceptabla. Den acceptabla nivån förutsätter att den befintliga 

skyddsvallen tillsammans med tätt plank bibehålls.  

Skyddsvallen och ett det täta planket behållas.  

Radon 

I delmålet God inomhusmiljö i miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö finns 

det angivet att radonhalten i alla förskolor och skolor från och med 2010 ska 

vara lägre än 200 Bq/m3 luft. 

Radonmätningar på fastigheten (år 2011) visade resultatet 60 Bq/m3 

årsmedelvärde vilket är klart under referensnivån på 200 Bq/m3. 

Buller 

Naturvårdsverkets riktlinjer anger3 att den ekvivalenta ljudnivån från 

trafiken inte bör överskrida 50 dBA på de delar av en ny skolgård som är 

avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Riktlinjer för äldre 

 
3 https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-pa-skolgard/ (uttag 2020-09-27)   

Karta över dagvattnets väg från planområdet till recipienten Stångån. 
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skolgård bör inte överskrida 55 dBA. Den maximala ljudnivån på dessa ytor 

bör inte överskrida 70 dBA. Det motsvarar riktvärden som gäller för 

uteplatser vid bostadshus.  

 

Närheten till RV40 gör att bullerfrågan vid skolgård måste beaktas.  

Förslag på åtgärder som minskar ljud:  

• Fasadåtgärder (nya fönster eller åtgärder på befintliga fönster i form 

av tilläggsrutor, tjockare glas och nya tätningslister), 

• Tilläggsisolering av fönsterdörrar, 

• Åtgärder på ventiler, 

• Hastighetssänkande åtgärder,  

• Placering av bebyggelse (vid nybyggnation),  

• Plantering av vegetation, 

• Bullervall eller bullerskydd (plank, skärm). 

En trafikbullerutredning har utförts av Trivector Traffic, Lund. Uppmätta 

trafiksiffror på Traktorgatan och riksväg 40 har räknats upp för ett 

framtidsfall till år 2040. Av utredningen framgår att större delen av ytorna i 

området har ekvivalenta ljudnivåer mellan 51-55 dBA, vilket överskrider 

rekommendationerna. De maximala ljudnivåerna ligger under 65 dBA, där 

riktvärdet är på 70 dBA. Sammanfattningsvis har planområdet en tyst sida 

och en låg maximal bullernivå. Bullerplanket visas som ljusblå linje i 

samtliga kartor.  

 
Ekvivalenta ljudnivåer                             Maximala ljudnivåer 

För att minska de ekvivalenta bullernivåerna kan olika bulleråtgärder 

genomföras. Utredningen från Trivector Traffic redovisar 3 olika alternativ 

på bulleråtgärder.  
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Alternativ 1  

Alternativ 1 innebär att ett nytt 2,7 meter 

högt bullerplank som går från var sida om 

det befintliga bullerplanket drygt 20 

meter in mot förskolan. Här minskas 

bullernivåerna generellt över hela 

området och hamnar mellan 51-55 dBA  

Alternativ 2  

 

Alternativ 2 innebär att planket flyttas mer öster. På den högra bilden har 

absorberande yta mot gården för att minska reflektionerna av bullret. 

Resultatet är att hela området generellt får en minskad bullernivå, dock är 

det fortfarande en liten del av skolgården som kommer under 50dBA.  

Alternativ 3 

Det sista alternativet innebär att det 

befintliga bullerplanket och det 

förlängda bullerplanket höjs med 1   

meter, så att de är 3,7 meter högt, ej 

absorberande plank. Ljudnivåerna 

dämpas rejält och riktlinjerna för 

skolgård på 50 dBA nu klaras, 

framför allt i den västra delen. 

Konsekvenser med alternativet är att 

skolgården kan får mer skugga. 

Sammanfattningsvis  

Riktlinjerna för skolgård klaras inte med befintlig bullervall och plank, 

förutom på en liten del av skolgården. Däremot klaras riktlinjerna för den 

maximala ljudnivån utan åtgärder. Utredningen visar att det finns flera olika 
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bulleråtgärder som minskar ljudnivåerna. Annat alternativ är att ha ett 

bullerplank inne på skolgården runt en mindre yta för att öka ytan som 

klarar riktlinjen.  

Störningar 

Planförslagets användningssätt bedöms inte vara störande för omgivningen. 

Farligt gods 

I samband med detaljplaneläggningen har betydande riskkällor identifierats, 

bland annat RV 40 som utgör transportled för farligt gods. Ett generellt 

riktvärde för vidare undersökning av påverkan av farligt gods är 150 meter4. 

En detaljerad riskbedömning utförd av WSP, 2021, bedömer att såväl 

individ- som samhällsrisknivåerna är att betrakta som acceptabla med 

dagens utformning av planområdet och i enlighet med plankartan.  

Plankartan reglerar följande.  

 

• Ett bebyggelsefritt avstånd om 50 meter upprättas från RV40 

(vägmitt). Inom ett område om 50 meter från riksvägen tillåts 

däremot ytparkering med mera som inte uppmuntrar till 

stadigvarande vistelse. 

• Befintlig vall, bullerstaket och avåkningsräcke längs med RV40 ska 

bibehållas. 

• Byggnaderna utformas med möjlighet till utrymning bort från RV40. 

 

Längs planområdet finns även en befintlig vall vilket innebär en fysisk 

barriär som kan leda till en ”mjukare” kollision för fordon. Vallen kan 

användas som en avgränsning mot planområdet vid utsläpp av vätskor och 

begränsar både storlek och bildandet av pölar och i förlängningen eventuella 

pölbränder. Gasutsläpp nära marken kan även reduceras till cirka hälften i 

koncentration på andra sidan vallen. Tryckvågor från explosioner kan 

reduceras och avåkningar mot planområdet förhindras. En vall har en hög 

tillförlitlighet och kräver ingen skötsel avseende bibehållen riskreducerande 

effekt. Vallen bidrar till en riskreducerande effekt längs hela planområdet. 

Dessutom har skolverksamhet eller kontorspersonal möjlighet att utrymma 

från olyckshändelserna med skydd av huset. 

Om byggnaderna utformas med möjlighet till utrymning bort från RV40 och 

bebyggelsefritt avstånd om 50 meter från RV40 införs, i kombination med 

 
4 SKL, Transporter av farligt gods: Handbok för kommunernas planering, 2012 
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befintliga riskreducerande åtgärder, så bedöms risknivån för planområdet nå 

en låg och acceptabel nivå i dagsläget och även i framtiden. 

Eftersom det går att utrymma huset bort från olyckshändelsen och ha skydd 

av huset när man kommer ut samt att vallen begränsar sannolikheten och 

konsekvenserna av en olycka så anser kommunen att risken för planområdet 

är acceptabel och lämplig att bebyggas enligt föreslagen plan.  
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Planens konsekvenser 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

En undersökning om betydande miljö (UBM) har upprättats och ingår i 

planhandlingarna. Där framgår att genomförandet av detaljplanen inte antas 

medföra någon betydande miljöpåverkan (EU-direktiv 2001/42 EG), 6 kap 

miljöbalken. Miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning behöver 

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 område. I framtiden vid 

nyexploatering kommer ny bebyggelse att anpassas till befintlig i 

närområdet. Den nya bebyggelsen placeras konsekvent i kvartersstrukturen 

och mot lokalgatan. Områdets karaktär kommer inte att förändras och 

stadsbilden bedöms därför inte påverkas negativt. 

Konsekvenser för miljökvalitetsnormer 

De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte medverka till att 

miljökvalitetsnormerna överskrids, 5 kap miljöbalken. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster (ytvatten, grundvatten och 

skyddade områden) syftar till att tillståndet i våra vatten inte ska försämras 

och att alla vatten ska uppnå en bestämd miljökvalitet. Kvaliteten på grund-

vattenförekomster bedöms inte försämras. 
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Miljökvalitetsnormer (MKN) för samtliga yt- och grundvattenförekomster 

inom Sverige infördes i december 2009 och Vimmerby kommun omfattas 

av föreskrifterna i Södra Östersjöns vattendistrikt. Den ytvattenförekomst 

som ligger närmast planområdet är Stångån: Högerumsån–Älsterebäcken–

SE638915–150304.  

För området gäller att följande kvalitetskrav ska uppnås:  

Ekologisk status: god status 2021. Idag bedöms den måttlig. Åtgärder krävs 

för att god ekologisk status ska kunna uppnås till år 2021.  

Kemisk status: god status 2015. Idag bedöms den som god (exklusive 

kvicksilver). 

Stångån är negativt påverkad, främst av övergödning, vilket är tydligast i 

sjön Krön. Även jordbrukspåverkan märks då det längs långa sträckor odlas 

alldeles intill ån och det är brist på skuggande vegetation i åkanten. Efter 

årets rensning av ån är detta särskilt tydligt. Detta medför att fisk 

missgynnas. 

Detaljplanen kommer inte att ändra mängden dagvatten från planområdet. 

Dagvattnet i planområdet ska tas omhand lokalt och/eller fördröjas inom 

kvarters- och tomtmark (LOD) via en regnträdgård och/eller öppna gräsytor. 

I dagsläget ligger dagvattenledningar precis intill planområdet i gatuområdet 

och i grannfastighetens fastighetsgräns (Midgård 3). Eftersom kapaciteten 

på det befintliga ledningsnätet sannolikt inte kommer att utökas har den 

hårdgjorda ytan på tomterna begränsas med en planbestämmelse på 

plankartan. På så sätt kan tillkommande yt- och dagvattenvolym begränsas, 

till exempel vid extrema regntillfällen. Vattnet kan då infiltreras i 

tomtmarken. När yt- och dagvattnet slutligen når recipienten Stångån 

beräknas det vara naturligt renat vatten. Kommunen bedömer att det inte blir 

någon ökning av dagvattenpåverkan på ytvattenförekomsten Stångån. 

Detaljplanen i sig bedöms inte påverka MKN för vatten negativt. 

Miljökvalitetsnormer för luft 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa 

och miljön. Gällande miljökvalitetsnormer (MKN) enligt svensk för-

fattningssamling (SFS 2001:527) för luft, med gränsvärden för kväveoxid, 

kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, partiklar (PM10) i utomhus-

luft, bensen och ozon, bedöms inte överskridas på grund av planförslaget.  

Inga mätningar har genomförts i kommunen men luftkvalitén bedöms som 

god och gynnas av att naturområdena i kommunen är omfattande och 

orterna är förhållandevis små. Detaljplanen bedöms inte innebära någon 

försämring av luftkvaliteten. 
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Miljökvalitetsnormer för buller 

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en slags målsättningsnorm. 

Normen följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors 

hälsa av omgivningsbuller. 

I de största kommunerna omfattar miljökvalitetsnormen omgivningsbuller 

från alla vägar, järnvägar, flygplatser och tillståndspliktiga hamnar. Även i 

mindre och medelstora kommuner (under 100 000 invånare) ska strävan 

vara att begränsa buller. 

Buller, det vill säga oönskat ljud, mäts i decibel. Det ljud som uppfattas av 

människan mäts normalt i decibel A (dBA). Ekvivalenta bullernivåer är 

buller beräknat som ett genomsnitt per dygn. Miljöbalkens 

trafikbullerförordning gäller enbart bostäder, men det finns riktlinjer om att 

det bör finnas avgränsade ytor för skolgårdar där ekvivalentnivån inte 

överskrider 50 dBA och där övriga ytor ute inte utsätts för bullernivåer 

högre än 55 dBA. 

Enligt den bullerutredningen från Trivector, 2021, beräknas bullernivåerna 

för år 2040 överskrida de riktlinjerna för buller inom en förskola. Ytterligare 

bulleråtgärder rekommenderas för att sänka bullernivåerna inom 

planområdet.  

Ekonomiska konsekvenser 

Planförslaget medverkar inte till några negativa konsekvenser ur 

ekonomiska perspektiv. 

Sociala konsekvenser 

Barnkonsekvenser 

All planering ska utgå från människan och särskilt då fokus på barn och 

unga i fysisk planering. Målet är en socialt hållbar stad, för alla. 

Detaljplanen är förenlig med barnkonventionen genom att förskolan är 

placerad i ett läge med goda förutsättningar för lek och upplevelser vilket 

främjar sociala aktiviteter och barnens utveckling. Fler förskoleplatser är 

positivt för hela orten. 

 

Lokaliseringen av förskolan är central och förskoleverksamheten 

kan nyttja närområdets kvaliteter så som naturen och samutnyttja 

Hembygdsgård område. 
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Jämställdhet 

Planförslaget medverkar inte till några negativa konsekvenser ur 

jämställdhetsperspektiv. 

Tillgänglighet 

Exploateringen har goda förutsättningar att anpassas ur 

tillgänglighetsperspektiv. Markens tillgänglighet får anses vara god för 

personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. God tillgänglighet 

till husens entréer säkerställs vid bygglovgivningen utifrån befintliga 

gatuhöjder. 

Framkomligheten för räddningstjänstens fordon genom räddningsväg måste 

säkerställas. 

Fastighetskonsekvenser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighetskonsekvenskarta. 

Fastighetsreglering 

En del av Vimmerby 3:3 (ca 1500 m2) kan genom fastighetsreglering 

överföras till Midgård 2, då den används för lek och utevistelse av befintlig 

förskola. 

MIDGÅRD 2 efter fastighetsreglering. 

Totalyta: ca 5600 m2 

Utfart sker till Traktorgatan 

Adress är detsamma; Traktorgatan 12 

 

Vimmerby 3:3 Midgård 2 
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Planens genomförande 

Organisatoriska frågor 

Allmänt 

En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, tekniska, 

ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 

ska kunna genomföras. Beskrivningen ska även redovisa vem som vidtar 

åtgärderna och när de ska vidtas. Genomförandebeskrivningen har ingen 

egen rättsverkan. 

Tidplan för genomförande 

Planen hanteras med ett standardförfarande enligt 5 kap. plan och bygglagen 

(PBL). Antagande av detaljplanen beräknas ske av kommunfullmäktige 

under vintern/våren 2022. Därefter är detaljplanens genomförandetid 5 år. 

Ansvarsfördelning 

Berörda fastighetsägare initierar fastighetsbildning inom planområdet. 

VEMAB upprättar anslutningspunkter för vatten, avlopp och dagvatten. 

Lämpliga åtgärder mot trafikbuller ska berörda fastighetsägare tillsammans 

med länsstyrelsen samråda om.  

Avtal 

Inget särskilt markanvisnings- eller exploateringsavtal avses upprättas.  

En avsiktsförklaring har upprättats i samband med detaljplanearbetet. 

Förklaringen anger att fastighetsägaren till Midgård 2 förärva del av 

Vimmerby 3:3 som ska användas för lek och utevistelse av den befintliga 

förskola som lokaliseras inom fastigheten Midgård 2.  

Fastighetsfrågor 

Berörda parter initierar nödvändiga fastighetsbildningar inom planområdet.  

Ekonomiska frågor 

Plankostnaderna regleras i ett plankostnadsavtal som upprättats innan 

detaljplanearbetet påbörjats. Inga planavgifter tas därmed ut i samband med 

bygglovet. 

Fastighetsägare för Midgård 2 har möjlighet att köpa en del av fastighet 

Vimmerby 3:3 som ägs av kommunen när detaljplanen vunnit laga kraft. 
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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: 

• Översiktsplan för Vimmerby kommun, 2007 

• VA-plan för Vimmerby kommun del 3, Planering för vatten, avlopp 

och dagvatten, 2020 

• Hur mycket bullrar vägtrafiken? Boverket, 2016 

• Krav-VGU, Vägars och gators utformning, TRV publikation 

2021:001 

• Råd - VGU, Vägars och gators utformning, TRV publikation 

2021:003 

• Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik, 

Vägledning av Naturvårdverket, 2017 

• SKL, Transporter av farligt gods: Handbok för kommunernas 

planering, 2012 

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB, Transport av 

farligt gods Väg och järnväg, 2019/2020, 

http://www.msb.se/farligtgods  

• Bullerberäkning från vägtrafik och dimensionering av 

bullerskyddsåtgärder, ÅF-Ingemansson, 2010.   

• Bullerutredning för Midgård 2 m.fl. Vimmerby kommun, Trivector, 

2021 

• Detaljerad riskbedömning för detaljplan Midgård 2 och del av 

Vimmerby 3:3 Vimmerby kommun, WSP, 2021 

Medverkande tjänstemän 

Planhandlingarna har upprättats av planhandläggare/planarkitekt Hanna 

Maleus Larsson, miljöstrateg Daniel Johansson och mätningsingenjör Sten 

Ellingsworth i samarbete med tjänstemän på Vimmerby kommun. 
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Förfarande 
Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2019-04-10 (MBN § 54/2019) beslut 

om att upprätta en detaljplan för aktuellt område. 

 

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 tillgängliga på miljö- och byggnadskontoret 

samt funnits på Vimmerby kommuns hemsida under hela granskningstiden. 

 

I enlighet med inkomna samråds- och granskningsyttranden har 

planförslaget ändrats och justerats enligt granskningsutlåtandet. 

 

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

Samråd 

Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2021-03-18 (MBN § 39/2021) beslut 

om samråd. Samråd har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 kap 11–17 

§§. Samrådstiden var 25 mars – 19 april 2021 (tre veckor). 

 

Samrådshandlingar: 

Plankarta med bestämmelser, 2021-03-08 

Plan- och genomförandebeskrivning, 2021-03-08 

Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-03-08 

Fastighetsförteckning, 2021-03-01 

 

Yttranden från 6 (antal) instanser inkom, varav 4 (antal) utan erinran. 

 

Myndigheter: 

Länsstyrelsen Kalmar   2021-04-27 

Lantmäteriet    2021-03-29 

 

Kommunala organ: 

Samhällsbyggnadsavdelningen                     2021-04-09 

VEMAB    2021-04-19 

Barn- och utbildningsnämnden   2021-04-14 
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Övriga: 

E.ON                                         2021-03-29 

  
Inkomna synpunkter föranledde till förtydliganden och ändringar av 

redaktionell karaktär i planbeskrivningen. Plankartan har förtydligats och en 

bestämmelse har tillkommit.  

 

Plankartan 

- Bestämmelse om att bygglov får inte ges förrän åtgärder mot trafikbuller 

vidtagits.   

Granskning 

Ansvarig planarkitekt på miljö- och byggnadsförvaltningen fattade 2021-10-

12 beslut om granskning på delegation. Granskning har genomförts enligt 

plan- och bygglagen 5 kap 18–22 §§. Granskningstiden var 14 oktober – 4 

november 2021 (3 veckor).  

Granskningshandlingar: 

Plankarta med bestämmelser, 2021-10-12 

Plan- och genomförandebeskrivning, 2021-10-12 

Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-03-08 

Fastighetsförteckning, 2021-09-27 

 

7 granskningsyttrande inkom under granskningstiden, varav 3 utan erinran. 

Myndigheter: 

Lantmäteriet  2021-10-19 

Länsstyrelsen  2021-11-10 

 

Kommunala organ: 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-10-29 

Vemab  2021-11-03 

Kommunstyrelsen   2021-10-29 

Samhällsbyggnadsavdelningen          2021-11-03 

 

Övriga: 

Skanova                                      2021-10-14 

 

Inkomna synpunkter föranledde till redaktionella ändringar i 

planbeskrivningen. 

Sammanställning av yttranden 

Nedan redovisas sammanfattningar av inkomna yttranden. Endast samråds-

yttranden med kvarstående synpunkter som inte har beaktats i planarbetet 
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har redovisats tillsammans med granskningsyttranden. Yttrandena följs av 

miljö- och byggnadsförvaltningens kommentarer. 

Samtliga yttranden finns i sin helhet tillgängliga på miljö- och 

byggnadsförvaltningen, Vimmerby kommun. 

Lantmäteriet 

På plankartan finns en sträcka med bestämmelse om utfartsförbud utlagd i 

planområdesgränsen. Utfartsförbud får enligt 4 kap. 9 § PBL endast läggas 

mot allmänna platser. I en planområdesgräns går det inte att säkerställa att 

det är allmän plats eller även i fortsättningen kommer att vara allmän plats i 

den angränsande planen. Kommunen kanske kan utforma 

plankartan/planområdet på ett annat sätt för att undvika dessa problem eller 

undvika att reglera utfartsfrågan?  

Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentarer:  

Utfartsförbudet ligger i plangränsen mot Riksväg 40 som är planlagd som 

allmän plats (gatumark) i detaljplan från 1984 (08-YYS-417). Att gatan 

skulle upphöra att vara allmän plats förefaller osannolikt. Planbestämmelsen 

reglerar förbud mot utfart från planområdet och berör därför endast aktuell 

detaljplan. Lantmäteriets synpunkter och upplysningar har noterats och 

plankartan har förtydligats. 

Sammanfattning 

Samråd och granskning har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 kap 11, 

12 respektive 18 §§.  

Yttranden från 7 olika instanser/sakägare inkom under samråds- och 

granskningstiden. Främst påpekade länsstyrelsen kring hälsa och säkerhet 

där risk- och bullerutredning beställdes som visade på förutsättningarna i 

området.  

Efter granskningen har planhandlingarna ändrats av redaktionell karaktär 

och ökat exploateringsgraden från 12% till 18% för att behålla samma 

exploateringsomfattning som tidigare detaljplan.  

Ställningstagande 

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

 

Hanna Maleus Larsson 

Planarkitekt 
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Planområdets läge i kommunen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orienteringskarta. Planområdet är markerat med rött linje.   
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Inledning 
För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning 

ska en undersökning om detaljplanen kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan genomföras. För att undersöka om den beskrivna detaljplanen 

nedan kan innebära betydande miljöpåverkan har sju checklistor använts. 

  

Den första checklistan behandlar särskilda bestämmelser, vilket omfattar om 

det gäller undantag eller krav på att genomföra miljöbedömning. De 

efterföljande fem checklistorna är tematiskt indelade i miljöaspekterna 

kulturvärden, 

naturvärden,  

sociala värden,  

materiella värden och  

risker för människors hälsa eller för miljön.  

I dessa checklistor beskrivs först platsens känslighet och nuvarande 

förhållanden, och sedan hur planen påverkar dessa förhållanden och hur stor 

störningen sannolikt kommer att bli.  

 

I den sista checklistan, sammanvägd bedömning, sammanställs 

ställningstagandena från de tidigare ifyllda checklistorna. Syftet är att få en 

helhetssyn och just kunna göra en sammanvägd bedömning av inringade 

aspekter. Den senare delen av denna checklista hanterar omfattningen av 

påverkan och fylls inte i om det redan har fastslagits att planen medför 

betydande miljöpåverkan. Om det fanns oklarheter om planens påverkan var 

betydande efter de första sex checklistorna används denna del som ett stöd för 

ställningstagandet. Detta ställningstagande motiveras avslutningsvis. 

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att även möjliggöra för skola utöver 

kontorsverksamhet. 

 

Befintlig förskola på Midgård 2 har ett tidsbegränsat bygglov till och med 2023 

för ändrad användning av kontorslokaler till lokaler för förskola. Behovet av 

skollokaler är fortfarande stort och för att ett permanent bygglov ska kunna ges 

för skolverksamheten måste detaljplanen ändras. I detaljplanearbetet kommer 

även kringliggande kommunägd mark på Vimmerby 3:3 ses över för eventuell 

anpassning av planbestämmelserna till rådande användning. 
 

Projektledare (planförfattare) för denna plan är: 

Nora Razma, planeringsarkitekt 
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Sammanvägd bedömning 

Planförslaget innebär ändrad markanvändning, utöver kontorsverksamhet 

möjliggörs även användning skola, vilket stämmer överens med dagens 

användning.   

 

Planförslaget innebär en förhöjd risk för människors hälsa och miljö på grund 

av att den befintliga förskolan ligger nära riksväg 40 (RV40). Närhet till RV40 

gör att bullerfrågan måste beaktas, då det gäller särskilda riktvärden för buller 

på skolgård från vägtrafik. 

 

RV40 är en transportled för farligt gods. Transporter av farligt gods på 

riksvägen bedöms påverka planområdet eftersom avståndet till området ligger 

inom 150 meters gräns. 

Kommunen bedömer att följande åtgärder är rimliga att vidta med hänsyn till 

planområdets förutsättningar: 

• Ett bebyggelsefritt avstånd om 50 meter upprättas från RV40. Inom ett 

område om 50 meter från riksvägen tillåts däremot ytparkering med 

mera som inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. 

• Befintlig vall, bullerstaket och avåkningsräcke längs med RV40 ska 

bibehållas. 

• Byggnaderna utformas med möjlighet till utrymning bort från RV40. 

 

Eftersom det går att utrymma huset bort från olyckshändelsen och ha skydd av 

huset när man kommer ut samt att vallen begränsar sannolikheten och 

konsekvenserna av en olycka så anser kommunen att risken för planområdet är 

acceptabel och lämplig att bebyggas enligt föreslagen plan. 

 

Dagvatten bör hanteras och fördröjas inom egna fastighet. Förslagsvis görs 

detta genom lokalt omhändertagande (LOD) via en regnträdgård och/eller 

öppna gräsytor. 

 

Sammantaget bedöms dock planen ej medföra en betydande miljöpåverkan. 

 

Sammanställning genomförd av: 

Nora Razma, planeringsarkitekt 
2021-03-08 
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Hantering 

Kompetens inom samhällsplanering 

Nora Razma (NR), planeringsarkitekt; 

Daniel Johansson (DJ), miljöstrateg; 

Arvid Lindblad (AL), hållbarhetsstrateg; 

har medverkat i arbetet.  

 

Om bedömningen är att genomförandet av en detaljplan inte medför betydande 

miljöpåverkan ska kommunen samråda i frågan om betydande miljöpåverkan 

med de kommuner, länsstyrelser eller andra myndigheter som på grund av sitt 

särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller programmet i 

enlighet med 6 kap. 6 § 2 MB. Om en strategisk miljöbedömning ska göras, 

ska kommunen samråda om omfattningen och detaljeringsgraden i en 

miljökonsekvensbeskrivning (avgränsningssamråd) i enlighet med 6 kap. 9 § 

MB. 

 

Samråd har ej genomförts. 
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Checklista, särskilda bestämmelser 
 

Särskilda bestämmelser 

4 kap. 35 § 

PBL 

Undantag från miljöbedömning: En särskild mkb för 

detaljplaner med standardförfarande behöver inte 

upprättas om planen enbart gäller något av nedan 

nämnda ärenden, och mkb:n i detta ärende är aktuell 

och tillräcklig. 

Undantag 

Ja Nej 

5 kap. 7 a § 

PBL 

Gäller detaljplanen enbart en verksamhet som 

tillståndsprövas enligt föreskrifter som har meddelats med 

stöd av 9 kap. 6 § MB (A- eller B-verksamhet), och är 

mkb:n i detta ärende aktuell och tillräcklig? 

☐ ☒ 

Gäller detaljplanen enbart en åtgärd som prövas genom 

fastställande av en vägplan enligt väglagen (1971:948) eller 

en järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av 

järnväg, och är mkb:n i detta ärende aktuell och tillräcklig 

för detaljplanen? 

☐ ☒ 

Kommentar Ej aktuellt. 

 

Ställningstagande gjort av: 

Nora Razma, planeringsarkitekt 
2021-01-18 

6 kap. 3 § 

MB 

Undantag från miljöbedömning: Skyldigheten att göra 

en strategisk miljöbedömning gäller inte för 

detaljplaner som endast syftar till att tjäna 

totalförsvaret eller räddningstjänsten. 

Undantag 

Ja Nej 

 Syftar detaljplanen endast till att tjäna totalförsvaret? ☐ ☒ 

Syftar detaljplanen endast till att tjäna räddningstjänsten? ☐ ☒ 

Kommentar Ej aktuellt. 

 

Ställningstagande gjort av: 

Nora Razma, planeringsarkitekt 
2021-01-18 
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2 § miljö-

bedömnings-

förordningen 

Krav på strategisk miljöbedömning: En detaljplan ska 

antas medföra betydande miljöpåverkan om 

genomförandet kan komma att omfatta en verksamhet 

eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a §. 

Krav 

Ja Nej 

7 kap. 

27 & 28 a §§ 

MB 

Kan genomförandet antas omfatta en verksamhet eller 

åtgärd som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett 

Natura 2000-område som förtecknats enligt fågeldirektivet 

(2009/147/EG) och därmed kräver tillstånd (Skyddad 

natur)? 

☐ ☒ 

Kan genomförandet antas innefatta en verksamhet eller 

åtgärd som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett 

Natura 2000-område som förtecknats enligt art- och 

habitatdirektivet (92/43/EEG) och därmed kräver tillstånd 

(Skyddad natur)? 

☐ ☒ 

Kommentar Ej aktuellt. 

 

Ställningstagande gjort av: 

Nora Razma, planeringsarkitekt 

2021-01-18 

 

Sammanställning, särskilda bestämmelser 
 

Särskilda bestämmelser sammanställning 

Sammanställning 

 

Ja Nej 

Finns det någon orsak till undantag från att utföra undersökning av 

betydande miljöpåverkan? 
☐ ☒ 

Finns direkta krav på strategisk miljöbedömning? ☐ ☒ 

Kommentar Ställningstagande gjort av: 

Nora Razma, planeringsarkitekt 
2021-01-18 
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https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobedomningsforordning-2017966_sfs-2017-966#P2
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K7P27
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K7P27
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K7P27
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K5P7a
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Checklista kulturvärden 
 

Kulturvärden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild 

hänsyn till kulturvärden.  

 

 

Här ska förekomst som kan påverkas av planen beskrivas 

Förekomst 

Ja Nej 

Biologiskt kulturarv (Information) ☐ ☒ 

Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse ☐ ☒ 

Värdefulla landskapsavsnitt och bebyggelsemiljöer ☐ ☒ 

Arkitektoniskt värdefulla kulturmiljöer och byggnader ☐ ☒ 

Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och 

fornlämningsområden) 
☐ ☒ 

Immateriella företeelser (till exempel ortnamn eller berättelser som är knutna till 

platsen) 
☐ ☒ 

Kulturvärden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet ☐ ☒ 

Beskrivning Inga kända värden. 

 

Ställningstagande gjort av: 

Nora Razma, planeringsarkitekt 

2021-01-18 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som 

kan antas komma att påverkas av planen med avseende på det skyddade 

eller utpekade kulturvärdet.  

Förekomst 

Ja Nej 

Statliga byggnadsminnen enligt 3 kap. KML (SFS 2013:558; BeBR; 

Förteckning; Vägledning) 
☐ ☒ 

Kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap. KML (BeBR; Vägledning) ☐ ☒ 
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http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/7731/Varia%202014_37.pdf?sequence=1
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-950/#K3
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2013558-om-statl_sfs-2013-558/
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/sok/search.raa
http://www.raa.se/app/uploads/2014/02/SBM-mars-2015-webb.xls
http://www.raa.se/app/uploads/2013/11/Statliga-byggnads-minnen.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-950/#K4
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/sok/search.raa
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/7810/Varia%202014_38.pdf?sequence=1
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Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och 

fornlämningsområden) enligt 2 kap. KML (Fornsök; Vägledning; Lista med 

lämningstyper) 

☐ ☒ 

Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur) ☐ ☒ 

Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; 

Skyddad natur) 
☐ ☒ 

Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) ☐ ☒ 

Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; 

Skyddad natur) 
☐ ☒ 

Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur), alternativt 

landskapsbild som bedöms värdefull ur lokalt perspektiv 
☐ ☒ 

Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB 

(Skyddad natur) 
☐ ☒ 

Världsarv (Information) ☐ ☒ 

Beskrivning Inga kända värden. 

 

Ställningstagande gjort av: 

Nora Razma, planeringsarkitekt 
2021-01-18 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna kulturvärdena. 

Beskrivning Eftersom vi inte har några kända arkeologiska eller kulturhistoriska värden 

bedöms inte planen bidra till någon negativ påverkan.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Nora Razma, planeringsarkitekt 

2021-01-18 
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http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-950/#K2
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?utm_source=fornsok&utm_medium=block&utm_campaign=ux-test
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/7317/Varia%202014_18.pdf?sequence=1
http://www.raa.se/app/uploads/2014/07/L%C3%A4mningstypslistan_ver-4_1_20140626.pdf
http://www.raa.se/app/uploads/2014/07/L%C3%A4mningstypslistan_ver-4_1_20140626.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Nationalparksforordning-1987_sfs-1987-938/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P9
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Jordabalk-1970994_sfs-1970-994/#K7
http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Skog-och-miljo/Skyddad-skog/Naturvardsavtal/
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/skyddade-omraden/naturvardsavtal/naturvardsavtal-riktlinjer-20130620.pdf
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://mdp.vic-metria.nu/miljodataportalen/GetMetaDataURL?metaDataURL=http://mdp01.vic-metria.nu/geonetwork/srv/en/csw?request=GetRecordById!!!service=CSW!!!version=2.0.2!!!elementSetName=full!!!id=bf435698-15a4-4b0b-85ec-727605a0a6ba!!!outputSchema=csw:IsoRecord
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P6
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/fragor-svar/varldsarv/
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Bedömning av påverkan, kulturmiljö 
 

Bedömning av påverkan Kulturmiljö 

Sammanställning 

 

Ja Nej 

Kan nedanstående frågor besvaras? (Om Nej och det krävs ytterligare 

utredning, t ex arkeologisk undersökning så kommenteras det nedan). 
☒ ☐ 

Kan planen antas medföra negativ påverkan på kulturvärden? ☐ ☒ 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden? ☐ ☒ 

Kommentar Eftersom vi inte har några kända arkeologiska eller kulturhistoriska värden 

bedöms inte planen bidra till någon negativ påverkan. 

 

Ställningstagande gjort av: 

Nora Razma, planeringsarkitekt 

2021-01-18 
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Checklista, naturvärden 
 

Naturvärden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild 

hänsyn till naturvärden.   

Beskriv förekomsten av naturvärden i de områden som kan antas komma att 

påverkas av planen.  

Värdefulla naturtyper eller spridningssamband mellan dessa. 

 

Förekomst 

Ja Nej 

Naturtyper enligt habitatdirektivet (Lista över naturtyper i habitatdirektivets 

bilaga 1; Arter & naturtyper i habitatdirektivet; Skyddad natur) 
☐ ☒ 

Områden enligt Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering eller objekt med högt 

naturvärde (Skogens pärlor; Skyddad natur) 
☐ ☒ 

Områden enligt Naturvårdsverkets myrskyddsplan eller nationalparksplan 

(Skyddad natur) 
☐ ☒ 

Områden enligt ängs- och betesmarksinventeringen (Skyddad natur) ☐ ☒ 

Värdefulla vatten i enlighet med Levande sjöar och vattendrag (Information: 

Skyddad natur) 
☐ ☒ 

Viktiga spridningssamband mellan de naturtyper som förekommer ☐ ☒ 

Värdefulla arter eller spridningssamband för dessa: 

Värdefulla fågelarter (I Sverige regelbundet förekommande fågelarter [från 

bilaga 1 i Fågeldirektivet] för vilka Särskilda skyddsområden skall avsättas) 

(Förekomst undersökt via artportalen) 

☐ ☒ 

Värdefulla växt-, djur-, eller svamparter (Lista över arter i habitatdirektivets 

bilaga 2 som förekommer i Sverige; Arter & naturtyper i habitatdirektivet – 

Bevarandestatus i Sverige) 

(Förekomst undersökt via artportalen) 

☐ ☒ 

Fridlysta växt-, djur-, eller svamparter (4-9 §§ Artskyddsförordningen) 

(Förekomst undersökt via artportalen) 
☐ ☒ 
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http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-naturtyper-i-sverige.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-naturtyper-i-sverige.pdf
http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/artdatabanken/Dokument/Publikationer/Arter%20och%20naturtyper%20i%20habitatdir_litet%20format.pdf
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://minasidor.skogsstyrelsen.se/skogensparlor/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://www.geodata.se/GeodataExplorer/GetMetaData?UUID=3B1E0948-EF32-4EC6-8ECF-70156DD99093
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-faglar-Sverige.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-faglar-Sverige.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-arter-i-sverige.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-arter-i-sverige.pdf
http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/artdatabanken/Dokument/Publikationer/Arter%20och%20naturtyper%20i%20habitatdir_litet%20format.pdf
http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/artdatabanken/Dokument/Publikationer/Arter%20och%20naturtyper%20i%20habitatdir_litet%20format.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845/?bet=sfs-2007-845#P4
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Fortplantningsområden eller viloplatser för fridlysta djur (4 § 

Artskyddsförordningen) Nyckelbegrepp samt fortplantnings- vilo- och 

övervintringsområden) 

☐ ☒ 

Rödlistade växt-, djur-, eller svamparter (ArtDatabanken) 

(Förekomst undersökt via artportalen) 
☐ ☒ 

Viktiga spridningssamband för de arter som förekommer ☐ ☒ 

Andra kända naturvärden som kan påverkas  ☐ ☒ 

Beskrivning 

 

 

Inga kända förekomster. 

 

Ställningstagande gjort av: 

Nora Razma, planeringsarkitekt 

2021-01-18 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan 

antas komma att påverkas av planen med avseende på det skyddade eller 

utpekade naturvärdet. 

Förekomst 

Ja Nej 

Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur) ☐ ☒ 

Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad 

natur) 
☐ ☒ 

Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) ☐ ☒ 

Naturminne enligt 7 kap. 10 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) ☐ ☒ 

Natura 2000 enligt 7 kap. 27 § MB (Förteckning över områden; Skyddad natur) ☐ ☐ 

Biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § MB; övrigt och skogligt biotopskydd i 

Skyddad natur) 
☐ ☒ 

Generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § MB, förteckning i SFS 1998:1252 

bilaga 1) 
☐ ☒ 

Djur- och växtskyddsområde enligt 7 kap. 12 § MB (Skyddad natur) ☐ ☒ 

Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB ☐ ☒ 

Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; 

Skyddad natur) 
☐ ☒  

Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB (ska redovisas i översiktsplan) ☐ ☒ 
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http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845/?bet=sfs-2007-845#P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845/?bet=sfs-2007-845#P4
https://www.naturvardsverket.se/Documents/handbok/1/Bilaga4_Nyckelbegrepp_reproduktion.pdf
https://www.naturvardsverket.se/Documents/handbok/1/Bilaga4_Nyckelbegrepp_reproduktion.pdf
http://artfakta.artdatabanken.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Nationalparksforordning-1987_sfs-1987-938/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P9
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P10
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P27
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Foreskrifter-allmanna-rad/NFS/2014/NFS-201429---Forteckning-over-naturomraden/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P11
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P11
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P12
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P13
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Jordabalk-1970994_sfs-1970-994/#K7
http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Skog-och-miljo/Skyddad-skog/Naturvardsavtal/
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/skyddade-omraden/naturvardsavtal/naturvardsavtal-riktlinjer-20130620.pdf
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P2
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Ekologiskt känsliga områden enligt 3 kap 3 § MB (Information; ska redovisas i 

översiktsplan) 
☐ ☒ 

Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur) , alternativt 

landskapsbild som bedöms värdefull ur lokalt perspektiv 
☐ ☒ 

Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB 

(Skyddad natur) 
☐ ☒ 

Världsarv (Information) ☐ ☒ 

Biosfärsområden (Information; Skyddad natur) ☐ ☒ 

Våtmarksområden enligt ramsarkonventionen (Information; RAMSAR-områden 

i Skyddad natur) 
☐ ☒ 

Beskrivning Ingen förekomst. 

 

Ställningstagande gjort av: 

Nora Razma, planeringsarkitekt 
2021-01-18 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna naturvärdena. 

Beskrivning Inga kända värden innebär att planen inte medför någon påverkan på ovan 

beskrivna naturvärden. 

 

Ställningstagande gjort av: 

Nora Razma, planeringsarkitekt 
2021-01-18 
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http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P3
http://web05.lansstyrelsen.se/RUM/katalogen/ekologisktkansligaomraden.asp
http://mdp.vic-metria.nu/miljodataportalen/GetMetaDataURL?metaDataURL=http://mdp01.vic-metria.nu/geonetwork/srv/en/csw?request=GetRecordById!!!service=CSW!!!version=2.0.2!!!elementSetName=full!!!id=bf435698-15a4-4b0b-85ec-727605a0a6ba!!!outputSchema=csw:IsoRecord
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P6
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/fragor-svar/varldsarv/
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Biosfaromraden/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-miljoarbete/miljokonventioner/Vatmarkskonventionen/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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Bedömning av påverkan, naturmiljö 
 

Bedömning av påverkan Naturmiljö 

Sammanställning 

 

Ja Nej 

Kan nedanstående frågor besvaras? (Om Nej och det krävs ytterligare 

utredning, t ex naturvärdesinventering, NVI, så kommenteras det nedan).  
☒ ☐ 

Kan planen antas medföra negativ påverkan på naturvärden? ☐ ☒ 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden? ☐ ☒ 

Kommentar  Ingen påverkan på naturmiljön då det inte finns några kända värden inom 

området. Det träd- och buskskikt inom planområdet bidrar dock till diverse 

ekosystemtjänster i form av skuggning och klimatutjämnande samt att de 

bidrar med bullerskydd. Det är därför lämpligt att ett trädskikt bibehålls i 

nuvarande utsträckning inom planområdet. 

 

Ställningstagande gjort av: 

Nora Razma, planeringsarkitekt 
2021-01-18 
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Checklista, sociala värden 
 

Sociala värden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild 

hänsyn till sociala värden.  

Beskriv förekomsten av sociala värden i de områden som kan antas komma att 

påverkas av planen. 
Förekomst 

Ja Nej 

Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med 

sammanhållen bebyggelse (tätorts- eller bostadsnära natur) (2 kap. 7 § PBL) 
☐ ☒ 

Lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse (2 kap. 7 § PBL), t.ex. 

badplatser, skidbackar, lekplatser, ridstigar, cykelleder, skidspår, motionsspår, 

vandringsleder, jakt och fiske, orientering, skogsmulle, scouting och klättring. 

☐ ☒ 

Tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och annan utevistelse (8 kap. 9 § 

PBL) 
☒ ☐ 

Tysta områden ☐ ☒ 

Turistdestinationer ☒ ☐ 

Mötesplatser ☐ ☒ 

Sociala värden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet ☐ ☒ 

Beskrivning Friyta för lek för bibehållas vid markanvändning skolverksamhet. 

 

Planområdet kommer att påverkas någorlunda under sommarsäsong, 

eftersom turistdestinationer: campingplats och Björkbackens 

turistanläggning, ställplats för hushusbilar, ligger precis vid planområdet. 

Det blir mer rörelse vid området, bland annat mer fordon och människor. 

Dock påverkan blir marginell eftersom det handlar om semesterperiod. 

 

 

Ställningstagande gjort av: 

Nora Razma, planeringsarkitekt 
2021-01-18 
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Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan 

antas komma att påverkas av planen med avseende på det skyddade eller 

utpekade sociala värdet. 

Påverkan 

Ja Nej 

Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur) ☐ ☒ 

Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad 

natur) 
☐ ☒ 

Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) ☐ ☒ 

Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB ☐ ☒ 

Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; 

Skyddad natur) 
☐ ☒ 

Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB (ska redovisas i översiktsplan) ☐ ☒ 

Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur) , alternativt 

landskapsbild som bedöms värdefull ur lokalt perspektiv 
☐ ☒ 

Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB 

(Skyddad natur) 
☐ ☒ 

Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB 

(Skyddad natur) 
☐ ☒  

Världsarv (Information) ☐ ☒ 

Biosfärsområden (Information; Skyddad natur) ☐ ☒ 

Beskrivning Ej aktuellt. 

 

Ställningstagande gjort av: 

Nora Razma, planeringsarkitekt 
2021-01-18 

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna sociala värdena. 

Beskrivning Planområdet kommer att påverkas någorlunda under sommarsäsong, 

eftersom flertal turistdestinationer ligger precis vid planområdet. Det blir 

mer rörelse vid området, bland annat mer fordon och människor. 
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Dock påverkan blir marginell eftersom det handlar om semesterperiod. 

 

Planen bedöms inte påverka några sociala värden avsevärt. 

 

Ställningstagande gjort av: 

Nora Razma, planeringsarkitekt 
2021-01-18 

 

Bedömning av påverkan, sociala värden 
 

Bedömning av påverkan Sociala värden 

Sammanställning 

 

Ja Nej 

Kan nedanstående frågor besvaras? (Om Nej och det krävs ytterligare 

utredning, t ex möjligheter för kompensation, så kommenteras det nedan).  
☒ ☐ 

Kan planen antas medföra negativ påverkan på sociala värden? ☐ ☒ 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden? ☐ ☒ 

Kommentar Planen bedöms inte påverka några sociala värden avsevärt. 

 

Ställningstagande gjort av: 

Nora Razma, planeringsarkitekt 
2021-01-18 
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Checklista, materiella värden 
 

Materiella värden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild 

hänsyn till materiella värden. 

Beskriv förekomsten av materiella värden i de områden som kan antas komma att 

påverkas av planen. 

 

Naturresurser med högre förnyelseförmåga: 

Påverkan 

Ja Nej 

Skog (skogsbruk) ☐ ☒ 

Fiske (vilt och odling) ☐ ☒ 

Ängs- och betesmark (jordbruk) ☐ ☒ 

Vilda växter och djur (t.ex. bär och fisk) ☐ ☒ 

Energiresurser (t.ex. vattendrag, vind, sol) ☐ ☒ 

Färskvatten (ytvattentillgångar) ☐ ☒ 

Naturresurser med ingen/låg förnyelseförmåga: 

Åkermark (även plöjbar betesmark, jordbruk) ☐ ☒ 

Mineraler, bergarter, jordarter ☐ ☒ 

Energiresurser (t.ex. torv, kol) ☐ ☒ 

Färskvatten (grundvattentillgångar) ☐ ☒ 

Övriga geologiska resurser (t.ex. landformer, och fossil) ☐ ☒ 

Övriga materiella värden: 

Rekreation, idrott, friluftsliv och turism (större anläggningar) ☒ ☐ 

Energiförsörjning (t.ex. anläggningar för energiproduktion, elnät [stamnät, 

regionnät, lokalt elnät, transformator- och kopplingsstationer, 
☐ ☒ 
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utlandskopplingar], ledningsnät för fjärrvärme och fjärrkyla, gasledningsnät, 

drivmedelstationer för båt och bil) 

Omsorg och sjukvård (t.ex. sjukvård, apotek, omsorg om barn, 

funktionshindrade och äldre) 
☐ ☒ 

Information och kommunikation (t.ex. telefoni, internet, radiokommunikation) ☐ ☒ 

Vatten och avlopp (t.ex. reningsverk och ledningsnät för vatten- och 

avloppsvatten, reservoar, brandpost, tryckstegrings- och pumpstationer, 

tömningsstationer för båt) 

☒ ☐ 

Renhållning (t.ex. deponier, återvinningscentraler och återvinningsstationer) ☐ ☒ 

Skydd och säkerhet (t.ex. domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, 

kriminalvård, kustbevakning, polis, räddningstjänst, tullkontroll, gränsskydd och 

immigrationskontroll) 

☐ ☒ 

Transporter (t.ex. bil-, järn-, gång- och cykelväg, flygplats, hållplatser och 

stationer, färjelägen, hamn, bro, omlastningspunkter, parkering för bil och cykel) 
☒ ☐ 

Beskrivning Planområdet kommer att påverkas någorlunda under sommarsäsong, 

eftersom flertal turistdestinationer ligger precis vid planområdet. Det blir 

mer rörelse vid området, bland annat mer fordon och människor. Dock 

påverkan blir marginell eftersom det handlar om semesterperiod. 

 

Dagvattenledningar finns ej att tillgå. Lokalt omhändertagande av dagvatten 

(LOD) förespråkas, då det finns möjlighet inom planområdet att ta hand om 

dagvatten. 

 

Söder om planområdet finns riksintresse för kommunikationer; riksväg 40. 

RV40 är en transportled för farligt gods. 

 

Planområdet är väl avgränsad från RV 40, det finns bland annat bullervall, 

bullerstaket och avåkningsräcke längs vägen. 

 

Planen bedöms inte påverka några materiella värden avsevärt. 

 

Ställningstagande gjort av: 

Nora Razma, planeringsarkitekt 
2021-01-18 
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Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma 

att påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade materiella värdet. 

Miljöskyddsområde (7 kap. 19-20 §§ MB; Okänt om miljöskyddsområden 

förekommer) 
☐ ☒ 

Vattenskyddsområde (7 kap. 21- 22 §§ MB; SFS 1998:1252; Skyddad natur) ☐ ☒ 

Jord- och skogsbruk (3 kap 4 § MB) ☐ ☒ 

Riksintresse för rennäring, yrkesfiske eller odling av akvatiska djur och växter (3 

kap 5 § MB) 
☐ ☒ 

Riksintresse för fyndigheter av ämnen eller material (3 kap 7 § MB) ☐ ☒ 

Riksintresse för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, 

energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering (3 

kap 8 § MB) 

☐ ☒ 

Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 8 § MB) ☐ ☒ 

Beskrivning Inga skyddade eller utpekade objekt kommer att påverkas vid genomförande 

av detaljplanen. 

 

Ställningstagande gjort av: 

Nora Razma, planeringsarkitekt 
2021-01-18 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna materiella värdena. 

Beskrivning Planen bedöms ej påverka några materiella värden. 
 

Ställningstagande gjort av: 

Nora Razma, planeringsarkitekt 

2021-01-19 

 

  

154

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P19
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P21
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P5
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P5
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P7
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P8
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P8
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P8


 
 

Undersökning om betydande 
miljöpåverkan 

 21 (28) 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2018–2840 
Samrådshandling 

2021-03-08 

 
 

Bedömning av påverkan, materiella värden 
 

Bedömning av påverkan Materiella värden 

Sammanställning 

 

Ja Nej 

Kan nedanstående frågor besvaras? (Om Nej och det krävs ytterligare 

utredning, t ex fördjupad inventering, så kommenteras det nedan).   
☒ ☐ 

Kan planen antas medföra negativ påverkan på materiella värden? ☐ ☒ 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden? ☐ ☒ 

Kommentar Planen bedöms ej påverka materiella värden. 

Ställningstagande gjort av: 

Nora Razma, planeringsarkitekt 
2021-01-19 
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Checklista, risker för människors hälsa eller för miljön 

 

Risker för människors hälsa eller för miljön 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild 

hänsyn till risker för människors hälsa eller för miljön. 

 

Beskriv risker för människors hälsa eller för miljön i de områden som kan antas 

komma att påverkas av planen.   

Förekomst 

Ja Nej 

Extrema naturhändelser (t.ex. stormar, höga vattenstånd, översvämning, ras och 

skred, torka, värmebölja, lavin, erosion, jordbävning, epidemier, extrem kyla) 
☐ ☒ 

Olyckor (t.ex. farliga anläggningar, farligt gods, brand, trafikolycka inkl. tåg- 

och flygolycka) 
☒ ☐ 

Verksamheter eller störningar som medför risk för omgivningen (t.ex. buller, 

vibrationer, ljus, lukt, damm, sot, luftföroreningar inklusive allergiframkallande 

ämnen, utsläpp till vatten, markföroreningar) 

☒ ☐ 

Vattenbrist, tele- eller elavbrott, fjärrvärmebortfall, IT-bortfall, 

transportstörning, drivmedelsbrist 
☐ ☒ 

Inomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, fukt, temperatur, radon, strålning, 

elektromagnetiska fält) 
☒ ☐ 

Utomhusmiljö (t.ex. lokalklimat, skuggning) ☒ ☐ 

Förorenad mark (Förorenade områden i EBH-stödet)  ☐ ☒ 

Dagvatten (hårdgjorda ytor, ökad mängd, kvalitetsförändringar) ☐ ☒ 

Beskrivning Riksväg 40 är en transportled för farligt gods. Transporter av farligt gods på 

riksvägen bedöms påverka planområdet eftersom avståndet till området 

ligger inom 150 meters gräns.  

 

Längs planområdets södra del finns en befintlig vall vilket innebär en fysisk 

barriär som kan leda till en ”mjukare” kollision för fordon. Vallen kan 

användas som en avgränsning mot planområdet vid utsläpp av vätskor och 

begränsar både storlek och bildandet av pölar och i förlängningen eventuella 

pölbränder. En vall har en hög tillförlitlighet och kräver ingen skötsel 
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avseende bibehållen riskreducerande effekt. Vallen bidrar till en 

riskreducerande effekt längs hela planområdet. 

I dagsläget skyddar och samtidigt avgränsar planområdet cirka 100 meter 

lång bullervall med skärm/plank från buller från RV 40. Vegetationen (träd 

och buskar) på båda sidor av bullervallen anses fungera som extra 

ljuddämpande åtgärd. 

 

Närheten till RV40 gör att bullerfrågan vid skolgård måste beaktas. 

  

Inga förorenade områden inom området. Inte heller i närheten av aktuellt 

planområde. Befintlig förskola på fastigheten mätte radon i byggnaden 2011 

med resultatet 60 Bq/m3 årsmedelvärde vilket är klart under referensnivån 

på 200 Bq/m3. 

Jordarten i området är morän. Sveriges geologiska undersökning (SGU) 

skriver: ”Detta innebär att moräner vid normala radonhalter i jordluften 

inte bedöms vara högriskjordarter för markradon.” 

 

Flygmätning visar på relativt låga uranhalter i området vid mätning av 

gammastrålning. 

 

Ställningstagande gjort av: 

Nora Razma, planeringsarkitekt 

2021-01-18 

 

Redogör för de miljökvalitetsnormer som inte följs eller riskerar att inte följas i 

de områden som kan antas påverkas av planen. 

Förekomst 

Ja Nej 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS 2010:477; Information; Beslutade 

eller föreslagna åtgärdsprogram; Överskridanden av miljökvalitetsnormerna 

2014) 

☐ ☒ 

Miljökvalitetsnorm för buller (SFS 2004:675; Åtgärdsprogram för 

omgivningsbuller; Trafikverkets åtgärdsprogram enligt förordning om 

omgivningsbuller) 

☒ ☐ 

Miljökvalitetsnorm för kvantitativ status för grundvatten (SFS 2004:660; VISS, 

se statusklassen.) 
☐ ☒ 

Miljökvalitetsnorm för kemisk status för grundvatten (SFS 2004:660; VISS, se 

statusklassning) 
☐ ☒ 
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https://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/48414
https://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/48414
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http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se 

statusklassning) 
☐ ☒ 

Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se 

statusklassning) 
☐ ☒ 

Miljökvalitetsnormer för havsmiljö (SFS 2010:1341; HVMFS 2012:18; 

HVMFS 2012:18; statusklassning kommer att finnas i åtgärdsprogram för 

havsmiljön som fastställs 2016.) 

☐ ☒ 

Beskrivning Närheten till RV40 gör att bullerfrågan vid skolgård måste beaktas.  

Förslag på åtgärder som minskar ljud:  

- Fasadåtgärder (nya fönster eller åtgärder på befintliga fönster i form 

av tilläggsrutor, tjockare glas och nya tätningslister), 

- Tilläggsisolering av fönsterdörrar, 

- Åtgärder på ventiler, 

- Hastighetssänkande åtgärder,  

- Placering av bebyggelse (vid nybyggnation),  

- Plantering av vegetation, 

- Bullervall eller bullerskydd (plank, skärm). 

 

Ställningstagande gjort av: 

Nora Razma, planeringsarkitekt, 2021-02-08 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna riskerna för människors hälsa och för 

miljön. 

Beskrivning Närheten till RV40 gör att bullerfrågan vid skolgård måste beaktas.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Nora Razma, planeringsarkitekt 

2021-02-08 
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Bedömning av påverkan, risker för människors hälsa 
eller för miljön 

Bedömning av påverkan Risker för människors hälsa eller för miljön 

Sammanställning 

 

Ja Nej 

Kan nedanstående frågor besvaras? (Om Nej och det krävs ytterligare utredning, 

t ex bullerutredning, så kommenteras det nedan). 
☒ ☐ 

Kan planen antas medföra risker för människors hälsa eller för miljön?  ☐ ☒ 

Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för 

miljön? 
☐ ☒ 

Kommentar Närheten till vägen gör att bullerfrågan vid skolgård måste beaktas.  

 

Sammanfattningsvis bedöms att detaljplanen inte kan antas medföra några 

betydande risker för människors hälsa eller för miljön. 

 

Ställningstagande gjort av: 

Nora Razma, planeringsarkitekt 

2021-01-19 
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Sammanvägd bedömning 
 

Sammanvägd bedömning 

Särskilda bestämmelser Förekomst 

Ja Nej 

Gäller undantag från att genomföra miljöbedömning? ☐ ☒ 

Gäller krav på att genomföra miljöbedömning? ☐ ☒ 

Betydande miljöpåverkan 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden? ☐ ☒ 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden? ☐ ☒ 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden? ☐ ☒ 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden? ☐ ☒ 

Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för 

miljön? 
☐ ☒ 

Bedömning Planen bedöms ej medföra betydande påverkan. 

 

Ställningstagande gjort av: 

Nora Razma, planeringsarkitekt 
2021-01-19 

Påverkans totaleffekt 

Kan planen antas medföra negativ påverkan på kulturvärden? ☐ ☒ 

Kan planen antas medföra negativ påverkan på naturvärden? ☐ ☒ 

Kan planen antas medföra negativ påverkan på sociala värden? ☐ ☒ 

Kan planen antas medföra negativ påverkan på materiella värden? ☐ ☒ 

Kan planen antas medföra negativ påverkan på risker för människors hälsa eller 

för miljön? 
☒ ☐ 
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Samrådshandling 
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Bedömning Planförslaget kan förväntas medföra viss negativ påverkan på vissa värden, 

men den sammanvägda bedömningen är att påverkan är marginell. 

 

Ställningstagande gjort av: 

Nora Razma, planeringsarkitekt 
2021-01-19 

Är det fortfarande oklart om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör 

omfattningen av planens påverkan fastställas som stöd för det slutliga 

ställningstagandet. 

Kan möjliga effekter till följd av planen föranleda att allmänhetens behov av information är 

betydande? 

Beskrivning Nej. 

 

Ställningstagande gjort av: 

Nora Razma, planeringsarkitekt 

2021-01-19 

Planens karaktäristiska egenskaper måste beaktas, särskilt planens omfattning. 

Beskrivning Ej aktuellt. 
 

Ställningstagande gjort av: 

Nora Razma, planeringsarkitekt 
2021-01-19 

Planens karaktäristiska egenskaper ska beaktas, särskilt planens förening med andra planer?  

Beskrivning Planen bedöms vara förenlig med andra strategiska dokument och planer. 
 

Vad gäller VA-planen så anger den att dagvatten i första hand ska hanteras 

lokalt och fördröjas och renas inom planområdet. 
 

Ställningstagande gjort av: 

Nora Razma, planeringsarkitekt 

2021-01-19 

I vilken utsträckning har planen betydelse för andra planers miljöpåverkan? 

Beskrivning Planen bedöms ej ha påverkan på andra planers miljöpåverkan. 

Ställningstagande gjort av: 

Nora Razma, planeringsarkitekt 

2021-01-19 
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MBN 2018–2840 
Samrådshandling 

2021-03-08 

 
 

I vilken utsträckning har planen betydelse för genomförande av gemenskapens 

miljölagstiftning? 

Beskrivning Ej aktuellt. 

Ställningstagande gjort av: 

Nora Razma, planeringsarkitekt 
2021-01-19 

Motiverat ställningstagande 

Planförslaget innebär ändrad markanvändning, utöver kontorsverksamhet möjliggörs även 

användning skola, vilket stämmer överens med dagens användning.   
 

Planförslaget innebär en förhöjd risk för människors hälsa och miljö på grund av att den 

befintliga förskolan ligger nära riksväg 40 (RV40). Närhet till RV40 gör att bullerfrågan 

måste beaktas, då det finns särskilda riktvärden för buller på skolgård från vägtrafik. 
 

RV40 är en transportled för farligt gods. Transporter av farligt gods på riksvägen bedöms 

påverka planområdet eftersom avståndet till området ligger inom 150 meters gräns. 

Kommunen bedömer att följande åtgärder är rimliga att vidta med hänsyn till planområdets 

förutsättningar: 

• Ett bebyggelsefritt avstånd om 50 meter upprättas från RV40. Inom ett område om 

50 meter från riksvägen tillåts däremot ytparkering som inte uppmuntrar till 

stadigvarande vistelse. 

• Befintlig vall, bullerstaket och avåkningsräcke längs med RV40 ska bibehållas. 

• Byggnaderna utformas med möjlighet till utrymning bort från RV40. 
 

Med möjlighet att alltid kunna utrymma huset bort från olyckshändelsen och att ha skydd av 

huset då man kommer ut samt att vallen begränsar sannolikheten och konsekvenserna av en 

olycka så anser kommunen att risken för planområdet är acceptabel och lämplig att 

bebygga enligt föreslagen plan. 
 

Dagvatten bör hanteras och fördröjas inom egna fastighet. Förslagsvis görs detta genom 

lokalt omhändertagande (LOD) via en regnträdgård och/eller öppna gräsytor. 
 

Sammantaget bedöms dock planen ej medföra en betydande miljöpåverkan. 
 

Ställningstagande gjort av: 

Nora Razma, planeringsarkitekt 
2021-03-08 
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§ 49  2019/298 2022.399  
 

Motion om att återinföra programpengen 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

- att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Anneli Jakobsson (SD) har lämnat in en motion om att återinföra programpengen. Anneli Jakobsson 
skriver att nedskärningar år 2015 genomfördes inom kulturskolans verksamhet; att antalet pedagoger 
minskade, och "programpengarna" på 200 000 kronor per år till förskola och skola togs bort. Anneli 
Jakobsson menar att färre barn, som en följd av neddragningarna, kan ta del av teater och 
musikföreställningar. Anneli Jakobsson (SD) föreslår att kommunfullmäktige återinför programpengen 
på 200 000 kronor per år till kulturskolans verksamhet.  
 
Utvecklingsavdelningen ser positivt på förslaget att återinföra programpengen för kulturskolans 
verksamhet under förutsättning att budgeten för utvecklingsavdelningen/kulturskolan ökas med 
motsvarade ekonomiska utrymme. Utvecklingsavdelningen avser framföra förslag om att återinföra 
programpengen i budgetprocessen 2023. Kultur- och fritidsutskottet har fattat beslut om att föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar  

- att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta beslut om att avslå motionen.  
 
Yrkande 
Lars Johansson (V) yrkar bifall till motionen.  
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Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-02-08 

 

 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att två förslag föreligger, utskottets förslag och Lars Johanssons (V) förslag om att 
bifalla motionen. Han ställer dem mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
utskottets förslag.  

 

Beslutsunderlag 
KS 2019/298 Beslut 12 2022-01-17 Motion om att återinföra programpengen 
KS 2019/298 Tjänsteskrivelse_Motion om att återinföra programpeng 
KS 2019/298 Motion om att återinföra programpengen. 2019-04-24 

 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Anneli Jacobsson 
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Tjänsteskrivelse Sida 
1 (2) 

2021-12-06 Ärendenr  
2019/298 

   

 
 
 
 
 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Utvecklingsavdelningen    

Id  
2022.400 

 

Motion om att återinföra programpengen 
 

Förslag till beslut 
Utvecklingsavdelningen föreslår Kultur och Fritidsutskottet föreslå Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta att 
 

1. Avslå motionen. 
 

Motivering 
Utvecklingsavdelningens tilldelade budgetram 2022 ger inte utrymme för programpengen. 
Utvecklingsavdelningen ser positivt på förslaget att återinföra programpengen för 
Kulturskolans verksamhet under förutsättning att budgeten för 
Utvecklingsavdelningen/Kulturskolan ökas med motsvarade ekonomiska utrymme. 
Utvecklingsavdelningen avser framföra förslag om att återinföra programpengen i 
budgetprocessen 2023. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Anneli Jakobsson (SD) har lämnat in en motion om att återinföra program-pengen. Anneli 
skriver att nedskärningar år 2015 genomfördes inom kulturskolans verksamhet; att antalet 
pedagoger minskade, och "program-pengarna" på 200 000 kronor per år till förskola och skola 
togs bort. Anneli menar att färre barn, som en följd av neddragningarna, kan ta del av teater 
och musikföreställningar. 
 
Anneli Jakobsson (SD) föreslår att kommunfullmäktige återinför programpengen på 200 000 
kronor per år till kulturskolans verksamhet.  

 

Ärendet 

Bakgrund  
Kulturskolan anser att det finns ett stort behov av att få tillbaka programpengen på 200 000kr. 
När pengarna togs bort försvann möjligheten att köpa in föreställningar för olika åldrar inom 
grundskolan och gymnasiet. Programpengen användes till att erbjuda alla barn i kommunen 
möjlighet att vid återkommande tillfällen under sin skolgång få möjlighet att möta kultur i 
olika former. Att få möta kultur antingen genom köpta föreställningar eller genom workshops. 
För en del barn och unga kanske det är enda gången de någonsin får se en riktig föreställning.  
Utifrån Barnkonventionen samt utifrån de ledord kommunen står för är det vårt ansvar att 
kunna erbjuda alla barn en chans till att möta kultur i olika former. 
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 Sida 
2 (2) 

Vi hänvisar till Barnkonventionens paragraf 3:”Vid alla beslut som rör barn ska i första hand 
beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.” 
Och paragraf 31: ”Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo 
delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga 
och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och 
fritidsverksamhet.” 

 

Aktuell situation 
När pengarna togs bort försvann möjligheten att köpa in externa föreställningar till 
verksamheten. 
 

Inhämtade uppgifter 
Kulturskolans bedömning av motionen. 
 

Resurser och finansiering 
I nuvarande budget för Utvecklingsavdelningen finns inte utrymme för att fördela 200 000 kr 
till programpengen.  
 

Bedömning 
Programpengen skulle erbjuda barnen i vår kommun deras rätt till kulturellt och konstnärligt 
liv och kunna uppmuntra att alla barn oavsett bakgrund får möjlighet till kulturell och 
konstnärlig verksamhet. 
 

Beslutsunderlag 
Motion om att återinföra programpengen. 2019-04-24 
 

Beslutet ska skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
 
 
Tommy Dahlgren 
Utvecklingschef 
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Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-01-11 

 
 

 
 
 
 
 
§ 27  2020/128 2022.348  
 

Motion om umgänge över generationsgränser 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
- att föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen.  
 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har genom Anneli Jakobsson lämnat en motion till 
kommunfullmäktige om umgänge över generationsgränserna. I motionen framför 
Anneli Jakobsson att en skola i Mörbylånga kommun genomfört ett projekt, där 
pensionärer får äta gemensam lunch med skolelever. Det här är ett mycket bra sätt att 
kunna skapa mötesplatser över generationsgränserna, menar Anneli Jakobsson. 
Motionsställaren föreslår att möjligheten till gemensam lunch mellan elever och 
seniorer ska utredas. 
 
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden. Motionen remitterades till socialnämnden vid kommunstyrelsens 
sammanträde 2020-03-17, men inkom inte till barn- och utbildningsnämnden förrän  
2021-11-04. I socialnämndens yttrande framför socialchef Anette Nilsson att 
socialnämnden inte ansvarar för öppna matsalar i kommunen. Därav avstår 
socialnämnden från att bedöma om motionen skall avslås eller inte. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att det finns många goda inslag i motionen, 
och instämmer i det motionsställaren framför om att många äldre kan känna sig 
isolerade och ensamma. 
 
Dock i likhet med socialnämndens yttrande, så ansvarar inte barn- och 
utbildningsnämnden för öppna matsalar i kommunen. Skolan och skolområdet är inte en 
allmän plats som vem som helst har tillträde till. Rektor är ytterst ansvarig för att 
skolmiljön ska präglas av trygghet och studiero, och har därför till uppgift att avgöra 
vem som ska ha tillträde till skolan. Då det enligt skollagen är rektor som ansvarar för 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-01-11 

 
 

skolmiljön, samt utifrån det ansvaret besluta om tillträde till skolan för andra än 
skolpersonal och elever, är barn- och utbildningsförvaltningens bedömning att 
fullmäktige skall avslå motionen. 
 
 

Beslutsunderlag 
KS 2020/128 Socialnämndens svar på remiss över Motion om umgänge över 
generationsgränser 
KS 2020/128 E-post, Socialnämndens svar på remiss över Motion om umgänge över 
generationsgränser  
KS 2020/128 Beslut BUN 2021-12-08: Yttrande över motion om umgänge över 
generationsgränser 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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§ 182  2021/442 2021.4030  
 

Yttrande över motion om umgänge över generationsgränser 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om 
umgänge över generationsgränser. 

 

Reservationer 
Anneli Jakobsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har genom Anneli Jakobsson lämnat en motion till 
kommunfullmäktige om umgänge över generationsgränserna. I motionen framför 
Anneli Jakobsson att en skola i Mörbylånga kommun genomfört ett projekt, där 
pensionärer får äta gemensam lunch med skolelever. Det här är ett mycket bra sätt att 
kunna skapa mötesplatser över generationsgränserna, menar Anneli Jakobsson. 
Motionsställaren föreslår att möjligheten till gemensam lunch mellan elever och 
seniorer ska utredas. 
 
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden. Motionen remitterades till socialnämnden vid kommunstyrelsens 
sammanträde 2020-03-17, men inkom inte till barn- och utbildningsnämnden förrän  
2021-11-04. I socialnämndens yttrande framför socialchef Anette Nilsson att 
socialnämnden inte ansvarar för öppna matsalar i kommunen. Därav avstår 
socialnämnden från att bedöma om motionen skall avslås eller inte. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att det finns många goda inslag i motionen, 
och instämmer i det motionsställaren framför om att många äldre kan känna sig 
isolerade och ensamma. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Datum  
2021-12-08 

 

 
 

 
Dock i likhet med socialnämndens yttrande, så ansvarar inte barn- och 
utbildningsnämnden för öppna matsalar i kommunen. Skolan och skolområdet är inte en 
allmän plats som vem som helst har tillträde till. Rektor är ytterst ansvarig för att 
skolmiljön ska präglas av trygghet och studiero, och har därför till uppgift att avgöra 
vem som ska ha tillträde till skolan. Då det enligt skollagen är rektor som ansvarar för 
skolmiljön, samt utifrån det ansvaret besluta om tillträde till skolan för andra än 
skolpersonal och elever, är barn- och utbildningsförvaltningens bedömning att 
fullmäktige skall avslå motionen. 
 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag: barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 
avslå motionen om umgänge över generationsgränser. 
 
Hannah Gånge (M) och Peter Karlsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Anneli Jakobsson (SD) yrkar att nämnden föreslår fullmäktige bifalla motionen. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att två förslag föreligger: förvaltningens förslag och Anneli 
Jakobssons yrkande. Han ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 
i enlighet med förvaltningens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-09, id 2021.3478 
Remittering av motion, protokollsutdrag 2020-03-17 § 102, id 2021.3457 
Motion om umgänge över generationsgränser, id 2021.3456 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-01-11 

 
 

 
 
 
 
 
§ 26  2020/179 2022.345  
 

Medborgarförslag om förbud mot obehörig fordonstrafik på delar av 
Drottninggatan 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
- att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget vara besvarat.  
 
 

Sammanfattning 
Kommunmedborgare Karl-Evert Johansson föreslår i sitt medborgarförslag att 
kommunen inför förbud mot obehörig fordonstrafik på delar av Drottninggatan i 
Vimmerby, från kl 22.00 till 06.00. Det gäller från rondellen vid Drottninggatan 20 till 
gatukorsningen vid muséet. Karl-Evert Johansson motiverar sitt förslag med 
buskörning, hög musik från bilarna, stora avgaser av bensin och diesel.  
 
Trafiksäkerhetsrådet ansåg att medborgarförslaget bör bifallas men att ett helhetsgrepp 
om trafiken runt centrum behövs. Vidare utredning behövs. 
Samhällsbyggnadsavdelningen återkommer med utredning om trafikledning i centrum. 
 

 

Beslutsunderlag 
KS 2020/179 Medborgarförslag inlämnat av Karl-Evert Johansson, Id 70250 
KS 2020/179 Protokollsutdrag 2020-04-06  § 49 Kommunfullmäktige 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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Tjänsteskrivelse Sida 
1 (2) 

2021-12-07 Ärendenr  
2020/179 

   

 
 
 
 
 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsavdelningen    

Id  
2022.347 

 

Medborgarförslag om förbud mot obehörig fordonstrafik på delar av 
Drottninggatan 
 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att  anse att medborgarförslaget är besvarat 
 
 

Motivering 
Vidare utredning behövs. Det har även kommit in önskemål från polisen och näringslivet att 
stänga av Kampgatan och Norrtullsgatan nattetid på grund av det ökade nattlivet i centrum. 
Trafiksäkerhetsrådet ansåg att medborgarförslaget bör bifallas men att ett helhetsgrepp om 
trafiken runt centrum behövs utifrån Vimmerby kommuns Trafikstrategi. Trafikstrategin 
behöver först bli antagen i kommunfullmäktige. 
  
 

Sammanfattning av ärendet  
Kommunmedborgare Karl-Evert Johansson föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen 
inför förbud mot obehörig fordonstrafik på delar av Drottninggatan i Vimmerby, från kl 22.00 
till 06.00. Det gäller från rondellen vid Drottninggatan 20 till gatukorsningen vid muséet. 
Karl-Evert Johansson motiverar sitt förslag med buskörning, hög musik från bilarna, stora 
avgaser av bensin och diesel.  
 

Ärendet 
Medborgarförslag har lämnats in från Karl-Evert Johansson om att kommunen inför förbud 
mot obehörig fordonstrafik på delar av Drottninggatan i Vimmerby, från kl 22.00 till 06.00. 
Det gäller från rondellen vid Drottninggatan 20 till gatukorsningen vid muséet. Karl-Evert 
Johansson motiverar sitt förslag. 
 

Bakgrund  
Förbud mot trafik med motordrivet fordon på Drottninggatan infördes 1 juli 2007 att gälla 
nattetid mellan kl. 22 - 06. efter det att boende klagat på okynnesåkning på Drottninggatan. Det 
var en hel del störningar i trafiken med anledning av ett mer frekventerat krogliv i centrum då. 
Taxi undantogs från förbudet. 2011 beslutades att tiden skulle kortas en timme för att postbilar 
skulle hinna köra till tåget vid resecentrum. 
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 Sida 
2 (2) 

 

Aktuell situation 
Idag finns inga nattförbud i Vimmerby kommun. Det har även kommit in önskemål från 
polisen och näringslivet att stänga av Kampgatan och Norrtullsgatan nattetid på grund av det 
ökade nattlivet i centrum. 
 

Inhämtade uppgifter 
Trafiksäkerhetsrådet ansåg att medborgarförslaget bör bifallas men att ett helhetsgrepp om 
trafiken runt centrum behövs. 
 

Analys av förslagets konsekvenser 

Konsekvenser för barn 
Vidare utredning behövs. 
Andra konsekvenser 
Vidare utredning behövs. 

Resurser och finansiering 
Finansieras inom gatukontorets ram för trafiksäkerhetsåtgärder. 

Bedömning 
Vidare utredning behövs. 
 
 

Uppföljning av beslutet 
Samhällsbyggnadsavdelningen återkommer med utredning om trafikledning i centrum. 
 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inlämnat av Karl-Evert Johansson, Id 70250 
Protokollsutdrag 2020-04-06  § 49 Kommunfullmäktige 
 
 

Beslutet ska skickas till 
Karl-Evert Johansson 
Trafiksäkerhetsrådet 
Samhällsbyggnadsavdelningen  
 
 
 
Maria Åkerö 
Samhällsbyggnadsavdelningen/gatukontoret 
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