
KALLELSE 
 
 

 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige 

  

 

 

 

Kommunfullmäktiges sammanträde 
 
Dag: Den 1 mars 2021  

Tid:  Kl 18:00 

Plats: Digitalt möte via Zoom. Presidiet finns på plats i Plenisalen, Stadshuset. 

 
 
 Ärendelista  
Inledning 
1 Val av protokolljusterare 

Beslut: Kommunfullmäktige utser Petra Whidotti (SD) att jämte 
ordföranden justera dagens protokoll. 
 

 

Informationsärenden 
2 Ledamöternas frågestund i kommunfullmäktige 

Beslut: Kommunfullmäktige lägger ledamöternas frågestund till 
handlingarna. 
 

 

3 Interpellation om vaccinationsordningen inom 
äldreomsorgen 
Beslut: Kommunfullmäktige lägger interpellationen till 
handlingarna. 
 

 

4 Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS 
Beslut: Kommunfullmäktige lägger rapporteringen till 
handlingarna. 
 

 

5 Motion om utredning av övervakningskameror 
Beslut: Kommunfullmäktige lägger informationen till 
handlingarna. 
 

 

6 Motion om att Vimmerby kommun ska införa en 
handlingsplan för särbegåvade barn 
Beslut: Kommunfullmäktige lägger informationen till 
handlingarna. 
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7 Medborgarförslag om att låta kommuninvånare ta del av 
komposterat material 
Beslut: Kommunfullmäktige lägger informationen till 
handlingarna. 
 

 

Beslutsärenden 
8 Omfattning och former för partistöd år 2021 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige fastställer utbetalning av 
partistöd för år 2021 till 466 480 kr. 
 

 

9 Taxor och avgifter år 2021 - barn- och utbildningsnämnden 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige fastslår barn- och 
utbildningsnämndens taxor och avgifter för år 2021. 
 

 

10 Höjning av taxa för sotning och brandskyddskontroll 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige räknar upp Vimmerby 
kommuns sotnings- och brand-skyddskontrolltaxa med 9.63 % fr 
o m 2021-03-01. 
 

 

11 Särskilda ägardirektiv för Vimmerby Energi & Miljö AB och 
Vimmerby Fibernät AB 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige godkänner de särskilda 
ägardirektiven för Vimmerby Energi & Miljö AB och Vimmerby 
Fibernät AB. 
 

 

12 Reviderad kulturstrategi för Vimmerby kommun 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige antar den reviderade 
kulturstrategin. 
 

 

13 Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Oxeln (Solrosen) 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige antar detaljplan för del 
av Vimmerby 3:3 kv Oxeln. 
 

 

14 Detaljplan för Granen 13 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige antar detaljplan för 
Granen 13. 
 

 

15 Detaljplan för Uven 7 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige antar detaljplan för Uven 7. 
 

 

16 Överföring av skolhälsovårdsjournal till annan huvudman 
Förslag till beslut: Skolhälsojournaler för elever i Vimmerby 
kommun, som byter skola i annan kommun, får överföras till den 
mottagande kommunens skolhälsovård efter vårdnadshavarens/ 
myndig elevs medgivande. 
 

 

17 Motion om kommunapp  
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Förslag till beslut: Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
 
 
 
Vimmerby 2021-02-18 
 
 
Leif Larsson   Jenny Andersson 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
 
 
 

Handlingarna finns på kommunens hemsida: 
http://www.vimmerby.se/kommunochpolitik/politikochdemokrati/motenkallelserochpro
tokoll/kommunfullmaktigeskallelseochprotokoll  
 

Information till dig som förtroendevald finns på hemsidan:  
http://www.vimmerby.se/kommunochpolitik/fortroendevalda/fordigsomarfortroendevald  
 

Anmälan av förhinder, för inkallande av ersättare 
Sänd e-post till kommunens huvudbrevlåda: kommun@vimmerby.se  
Kontakta din gruppledare. 
 

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 6 april kl 18.00.
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Lars Sandberg 

Ordförande i socialnämnden  

Svar på interpellation 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-02-17  
Referens 

Diarienummer 

 
Id 

Idnummer  

 

 
 Kommunfullmäktige 

 

 

 
 

Jimmy Rödin och Petra Whidotti (SD) ställer en interpellation till socialnämndens 

ordförande Lars Sandberg (C) angående fusk inom vaccinationsordningen.         

De ställer dessa frågor:  

 

1. Vad görs inom äldreomsorgen idag för att motverka fusk med 

vaccinationsordningen? 

Framförallt vaccinerar vi inte personal över huvud taget, den uppgiften 

ligger på HR-avdelningen och utförs av Avonova. Personalen anmäler 

intresse och Avonova kallar till vaccination. 

 

Prioritering sker utefter FHM och Region Kalmars riktlinjer. 
 

2. Vilka verktyg eller processer har vi inom kommunen och inom 

äldreomsorgen för att skapa transparens och tillförlitlighet när det kommer 

till vaccinationsordningen? 

Samtliga doser som levereras till Vimmerby är registrerade inom 

Regionen. Efter utförd vaccination sker registrering i 

vaccinationsregister inom 24 timmar, detta stämmer sedan Regionen av 

så att utskickat antal doser är registrerade på personer med namn och 

personnummer. 

 

Regionen ger dessutom Kommunen i uppdrag att vaccinera via 

hemsjukvårdsuppdrag, det upprättas då en ”lista” som man utgår ifrån 

så inga doser skall bli förslösade. 
 

3. Kan du garantera att sådant här fusk inte förekommer inom äldreomsorgen 

i kommunen? 

Jag är helt säker på att gällande rutiner sköts som de skall. 

 

4. Vad anser du att vi kan eller bör göra i Vimmerby för att minska eventuell 

oro kring fusk med vaccinationsordning i syfte att stärka förtroendet för 

densamma? 

Jag tror att vi generellt i Vimmerby har ett mycket högt förtroende för 

vaccinationsordningen. Bland annat får samtliga politiker i 

Socialnämnden varje vecka information om pandemin och om 

vaccinationerna. 
 
 
Lars Sandberg (C) 
Ordförande i socialnämnden  
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  2021-02-16 
 

1/2

 
Interpellation till socialnämndens ordförande Lars Sandberg (C) angående 
vaccinationsordningen inom äldreomsorgen i Vimmerby 
 
Region Kalmar län och Vimmerby kommun samverkar när det kommer till att erbjuda vaccination mot 
viruset SARS-CoV-2, vilket orsakar sjukdomen covid-19. Det har dock nyligen framkommit att fusk med 
vaccinationsprioriteringar har skett i flera olika regioner och kommuner i landet.1 Enligt media har 
sådant fusk upptäckts i minst åtta regioner där ”de som har makt över vaccinet använder det till sina 
egna närstående istället för till dem de är avsedda för i detta skede, de äldre”. 
 

I Eskilstuna kommun utreds nu sex fall där chefer och deras anhöriga ska ha försökt och i 
några fall lyckats bli vaccinerade utan att de tillhör någon prioriterad grupp. 
 
– Det är korrupt och dåligt för välfärdssamhället. Det är en kombination med dålig 
fingertoppskänsla, taskiga rutiner, otydliga besked och ibland också usel moral, säger 
kommunalråd i Eskilstuna om beteendet.2 

 
Fusk eller missbruk av vaccinationsordningen är en stor tragedi för hela samhället och något som slår 
mot de som behöver vaccinet mest, nämligen våra äldre. Ett sådant fusk skadar även tillförlitligheten till 
det allmänna och våra gemensamma institutioner såväl som alla tänkbara rättviseprinciper. Den här 
typen av fusk är något som de flesta av oss förknippar med helt andra länder än ett välfärdsland som 
Sverige. Sverigedemokraterna kräver att medborgarna och våra äldre ska kunna vara trygga i att 
vaccination sker utifrån behov och prioriterade grupper samt att förtur inte kan erhållas på godtyckliga 
grunder. 
 
Sverigedemokraterna är därför djupt oroade över de rapporter som har kommit om att sådant här fusk 
pågår i vårt land och vi anser att detta måste motarbetas och stoppas med alla tänkbara medel. Vi har 
dessutom blivit kontaktade av flera kommuninvånare som känner oro kring vaccinationsordningen. Den 
här typen fusk visar på ett moraliskt haveri och ska inte förekomma i Sverige och i vårt samhälle. Vi vill 
emellertid framhålla att avsikten med interpellationen inte är att misstänkliggöra eller skapa oro kring 
vaccinationsordningen i kommunen. Istället är syftet med interpellationen att bringa ljus på det 
kommunala ansvaret när det kommer till att bistå i att erbjuda vaccination mot viruset SARS-CoV-2 med 
förhoppningen att minska eventuell oro kring vaccinationsordningen. Detta blir än mer aktuellt eftersom 
fusk med vaccinationsordningen existerar och som en följd måste politiken ta sitt ansvar och ställa de 
frågor som behövs för att synliggöra eventuellt missbruk i syfte skapa förtroende för vaccinations-
ordningen. 

 
1 https://omni.se/fusk-med-vaccinordningen-i-minst-atta-regioner-det-ar-valdigt-osolidariskt/a/LnPOBq 
2 https://samtiden.nu/2021/01/fusk-med-vaccinordningen-i-minst-atta-regioner-korruption/ 
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  2021-02-16 
 

2/2

 
Med anledning av ovanstående vill vi ställa följande frågor till Socialnämndens ordförande Lars 
Sandberg(C): 
 

1. Vad görs inom äldreomsorgen idag för att motverka fusk med vaccinationsordningen? 
2. Vilka verktyg eller processer har vi i kommunen och inom äldreomsorgen för att skapa 

transparens och tillförlitlighet när det kommer till vaccinationsordningen? 
3. Kan du garantera att sådant här fusk inte förekommer inom äldreomsorgen i kommunen? 
4. Vad anser du att vi kan eller bör göra i Vimmerby kommun för att minska eventuell oro kring 

fusk med vaccinationsordning i syfte att stärka förtroendet för densamma? 
 
 
För Sverigedemokraterna i Vimmerby kommunfullmäktige 
 
 
 
 
Jimmy Rödin (SD)     Petra Whidotti  
Gruppledare      Vice gruppledare 
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Socialförvaltningen  

Hanna Alsér 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-01-29  
Referens 

 

 
Id 

 

 
 Socialnämnden 

Kommunens revisorer 

Kommunfullmäktige  

  
 

Rapportering av förekomsten av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS kvartal 4 2020  

Rapporteringen avser år 2020 kvartal: 4 (oktober, november, december) 

Ansvarig nämnd: Socialnämnden  

 

Man/kvinna Verksamhets-

område* 

Insats Beslutsdatum/datum 

för avbrott   

Orsak till dröjsmål 

M SoL ÄO Dagverksamhet 2020-01-27 Fördröjning i 

verkställighet p.g.a. Covid 

-19 

K SoL ÄO Dagverksamhet 2020-02-03 Fördröjning i 

verkställighet p.g.a. Covid 

-19 

M SoL ÄO Dagverksamhet 2020-03-23  Omfattar totalt 13 män 

 

Helt avbrott i 

verkställighet  

2020-03-23 –  

2020-08-17 

 

Delvis verkställda beslut 

2020-08-17 – 

 

Orsak: Covid -19 

K SoL ÄO Dagverksamhet 2020-03-23  Omfattar totalt 15 

kvinnor.  

Se rutan ovan.   

M SoL OF Dagverksamhet 2020-08-17  Omfattar totalt 8 män 

Delvis verkställda beslut 

2020-08-17 – 

Orsak: Covid -19 

K SoL OF Dagverksamhet 2020-08-17  Omfattar totalt 4 kvinnor 

Delvis verkställda beslut 

2020-08-17 – 

 

Orsak: Covid -19 
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Man/kvinna Verksamhets-

område* 

Insats Beslutsdatum/datum 

för avbrott   

Orsak till dröjsmål 

K SoL ÄO Särskilt boende 2020-08-21 Fördröjning i 

verkställighet p.g.a. Covid 

-19 

K SoL ÄO Särskilt boende 2020-10-23 Fördröjning i 

verkställighet p.g.a. Covid 

-19 

K SoL ÄO Särskilt boende 2020-09-03 Fördröjning i 

verkställighet p.g.a. Covid 

-19 

K SoL ÄO Särskilt boende 2020-09-03 Fördröjning i 

verkställighet p.g.a. Covid 

-19 

K SoL ÄO Särskilt boende 2020-09-08 Fördröjning i 

verkställighet p.g.a. Covid 

-19 

K SoL ÄO Särskilt boende 2020-09-17 Fördröjning i 

verkställighet p.g.a. Covid 

-19 

K SoL ÄO Särskilt boende 2020-09-18 Fördröjning i 

verkställighet p.g.a. Covid 

-19 

 

Förtydligande gällande rapporteringen för insatsen dagverksamhet 

Insatsen dagverksamhet som riktar sig till personer med demenssjukdom och 

dagverksamhet inom socialpsykiatri bedrivs fr.o.m. 2020-08-17 i anpassad form 

med hänsyn tagen till fysisk distansering. Det medför att samtliga brukare i 

verksamheten kan beviljas insatsen men i begränsad omfattning. I och med att 

brukarnas beslut anger fler tillfällen/vecka hanteras dessa beslut som delvis ej 

verkställda. Orsak som anges i samband med rapporteringen till IVO Covid -19.  

 

Förtydligande gällande rapporteringen för insatsen särskilt boende  

Med anledning av utbrott av Covid -19 har en fördröjning i verkställighet av 

insatsen uppstått. Orsak som anges i samband med rapporteringen till IVO Covid -

19. 

 

* Begreppen hämtas från IVO:s kategorisering av verksamhetsområden 

 
Underskrift av ansvarig 
 
 
 
Hanna Alsér 

Kvalitetssamordnare  
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Remiss 
Sida 
1(1) 

2021-01-29 Dnr  
2021/47 

  

 
 
 
 
 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Administrativa avdelningen 

  

Id  
2021.238 

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 

    Kommunstyrelsen 
 
 
 

Motion om utredning av övervakningskameror 

Beslut 
Motionen får ställas. 
 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Ärendet 
Anneli Jakobsson (SD) föreslår i sin motion 2021-01-28 att kommunen utreder på vilka av 
kommunens offentliga platser som inrättande av övervakningskameror skulle höja säkerheten 
och tryggheten. 
 
Anneli Jakobsson (SD) skriver att det finns brottslighet i Vimmerby, och att människors 
känsla av otrygghet ökar stadigt. Hon vill ge utrymme för trygghetsskapande åtgärder, och att 
alla ska kunna vistas ute, även under kvällens och nattens mörka timmar. Man ska kunna gå 
överallt, genom parker eller på gator, utan att behöva känna rädsla eller otrygghet, menar 
Anneli Jakobsson (SD). 
 

Beslutsunderlag 
Motion om utredning av övervakningskameror, Id 2021.224 
 
 
Vimmerby 2021-01-28 
 
 
Leif Larsson  
Kommunfullmäktiges ordförande
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Vimmerby 28/1-2021 
 
 
Motion om utredning av övervakningskameror 
 
För att komma tillrätta med brottsligheten vill vi Sverigedemokrater ge utrymme för 
trygghetsskapande åtgärder. I vårt Vimmerby ska alla kunna vistas ute, även under kvällens och 
nattens mörka timmar. Alla ska kunna gå överallt, genom parker eller på gator, utan att behöva 
känna rädsla eller otrygghet. Tyvärr är det inte så idag. Vi har brottslighet i Vimmerby och människors 
känsla av otrygghet ökar stadigt. På kommunfullmäktigemötet i oktober månad 2018 bifölls vår 
motion om övervakningskameror, men fortfarande finns inga uppsatta.  
 
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Att utreda på vilka offentliga platser i Vimmerby kommun inrättande av övervakningskameror skulle 
höja säkerheten och tryggheten 
 
Sverigedemokraterna/Anneli Jakobsson 
. 
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Remiss 
Sida 
1(1) 

2021-01-29 Dnr  
2021/43 

  

 
 
 
 
 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Administrativa avdelningen 

  

Id  
2021.240 

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 

    Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Remittering av motion om att införa en handlingsplan för särbegåvade barn 
 

Beslut 
Motionen får ställas. 
 
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för beredning. 
 

Ärendet 
Petra Whidotti (SD), Jimmy Rödin (SD), Emil Larsson (SD), och Peter Bengtsson (SD) 
föreslår i sin motion om att Vimmerby kommun ska införa en handlingsplan/ ett styrdokument 
för särbegåvade barn följande. 
- Kommunen tar fram ett förslag till handlingsplan för identifiering av, och anpassade 
arbetsmetoder för särbegåvade elever. 
- Kommunen kartlägger skolans kompetensmässiga möjligheter att möta upp dessa elever. 
Och genomför utbildningsinsatser om och där det så krävs. 
 
Motionärerna skriver att Vimmerby kommun får kritik av Skolinspektionen med anledning av 
att särbegåvade elever på skolor i Vimmerby kommun inte har fått den undervisning de har 
rätt till.  
 
Motionärerna understryker att alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshem ska 
ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling, för 
att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Elever som 
har svårt att uppfylla de krav som finns ska ges stöd för att så långt som möjligt motverka 
funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de krav som minst ska uppnås ska 
ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.  
 
Motionärerna menar att en handlingsplan kan ge välbehövligt stöd och vägledning till skolans 
personal. Syftet med en handlingsplan är att skapa en djupare förståelse och bredare 
medvetenhet kring särbegåvade elever. Handlingsplanens ska ge svar på hur särbegåvade 
elever kan identifieras, och hur undervisningen för dessa elever bäst anpassas. 
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      2 

Beslutsunderlag 
Motion om att Vimmerby kommun ska införa en handlingsplan/ ett styrdokument för 
särbegåvade barn, Id 2021.211 
 
 
 
Vimmerby 2021-01-28 
 
 
Leif Larsson  
Kommunfullmäktiges ordförande
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  2021-03-01 

 

Motion gällande att Vimmerby Kommun ska införa en 
Handlingsplan/styrdokument för särbegåvade barn. 
 
Vimmerby kommun får kritik av skolinspektionen med anledning av att särbegåvade elever 
på skolor i Vimmerby kommun inte har fått den undervisning dem har rätt till. Med anledning 
av detta föreslår Sverigedemokraterna Vimmerby att en handlingsplan/styrdokument 
skyndsamt upprättas med hänvisning till Skollagen (2010:800, 3 kap, 2 §) Alla barn och 
elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de 
behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som 
till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller 
kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka 
funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska 
uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i 
sin kunskapsutveckling. Lag (2018:1 098). 

Av Sveriges befolkning tillhör idag en grupp som kallas särbegåvade 2-5 procent (Skolverkets 
definition 5 %), det vill säga personer som uppmätt en IQ på över 125, människor som vid 
upprepande tillfällen förvånar sin omgivning med sin intelligens.  

Särbegåvade barn i den yngre skolåldern får sällan den stimulans de behöver. Enligt forskare 
– bland annat Roland S Persson risker de att utveckla psykisk ohälsa, utveckla 
självskadebeteenden och att inte nå en fullgod skolgång. De kan också riskera att bli 
utåtagerande, ett störmoment i undervisningen.  

Då det är särskilt svårt för andra människor att identifiera dessa barn som särbegåvade så 
ställs frågan på sin spets och man börjar istället gå igenom typiska beteenden för att ställa en 
diagnos. Identifiering av särbegåvade barn är däremot ingen svår sak, om man har fått reda på 
vilka rekvisit man ska leta efter.  

Varje år så rapporteras det om barn mellan 2 och 4 år gamla som visat sig ha mellan 140 och 
160 IQ. Metoder för att stimulera barnet på rätt sätt är enkla att utföra, och kräver inte mer än 
grundläggande kunskap om särbegåvning. Assistans och utbildning för detta finns att tillgå 
hos forskare i psykologi. 

De flesta skolor och huvudmän saknar idag planer för elever med särskilda begåvningar. Här 
fyller handlingsplanen ett stort tomrum och kan ge välbehövligt stöd och vägledning till 
skolans personal. Syftet med handlingsplanen är att skapa en djupare förståelse och bredare 
medvetenhet kring särbegåvade elever, peka på goda exempel och hur de bäst kan mötas i 
skolan. Handlingsplanens utgångspunkt är att bland annat ge svar på frågor som hur 
särbegåvade elever kan identifieras och hur undervisningen för dessa elever bäst anpassas. 
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Som grund för denna handlingsplan vill vi hänvisa till SKR:s dokument ”Handlingsplan 
särskilt begåvade elever 2016”, som beskriver vad särbegåvning är, och exemplifierar 
pedagogiska insatser för elever. 

Handlingsplanens utgångspunkt är att bland annat ge svar på frågor som hur särbegåvade 
elever kan identifieras och hur undervisningen för dessa elever bäst anpassas. 

Vi menar att Vimmerby kommun som idag saknar en plan för elever med särskilda 
begåvningar, bör kartlägga den gruppen i våra skolor. Vi behöver fylla detta tomrum och ge 
stöd och vägledning till både eleverna och skolans personal.  

Sverigedemokraterna yrkar därför på: 

att Vimmerby kommun tar fram ett förslag till handlingsplan för identifiering av, och 
anpassade arbetsmetoder för särbegåvade elever. 

att Vi kartlägger skolans kompetensmässiga möjligheter att möta upp dessa elever. Och 
genomför utbildningsinsatser om och där det så krävs. 

 

 

För Sverigedemokraterna 
 

 

Petra Whidotti   Jimmy Rödin 

 
 

Emil Larsson    Peter Bengtsson 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Administrativa avdelningen 

  

Id  
2021.241 

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 

    (MOTTAGANDE INSTANS) 
 
 
 

Medborgarförslag - Att låta kommuninvånare ta del av komposterat material 
 

Beslut 
Medborgarförslaget får ställas. 
 
Medborgarförslaget överlämnas till Vimmerby Energi & Miljö AB för beredning. 
 

Ärendet 
Linda Ogebrink har lämnat in ett medborgarförslag om att låta kommuninvånare få ta del av 
komposterat material (jord) som bildas efter att kommuninvånare lämnar kompostmaterial 
(löv, gräsklipp mm) på Vimmerbys återvinningsstation. 
 
Linda Ogebrink skriver att Vimmerby kommun borde ha tillräckligt med maerial för att både 
kunna använda i sina egna planteringar och låta det komma invånarna till del. Kommunen 
skulle eventuellt kunna ta betalt för det. 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om att låta kommuninvånare ta del av komposterat material, Id 2021.136 
 
 
 
Vimmerby 2021-01-29 
 
 
Leif Larsson  
Kommunfullmäktiges ordförande 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-02-09 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 21  2020/595 2021.520  
 

Partistöd år 2021 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa utbetalning av partistöd för 
2021 till 466 480 kr. 
 
Sammanfattning 
Partistöd betalas ut enligt gällande regler antagna av KF 2020-11-16 §125.  

Ekonomiavdelningen föreslår att utbetalning ska ske enligt bifogat sammanställning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse partistöd 2021, id 2020.3578 
Uträkning Partistöd 2021, id 2020.3581 
 
Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige 
--- 
ekonomiavdelningen 
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Partistöd 2021
Beslut enligt KF§125 Dnr KS 2020/595
Budgetram 2021 466 480 kr
Partistöd enligt uträkning prisbasbelopp 2021 och enligt fullmäktige mandat 466 480 kr
Grundstöd 2021 10% av rambelopp/6 partier i fullmäktige 7 775 kr/parti
Mandatstöd 2021 90% av rambelopp/49 mandat i fullmäktige 8 568 kr/mandat

Antal
mandat Grundstöd Mandatstöd Totalt belopp

Socialdemokraterna 13 7 775,0 111 382,0 119 157,0

Moderaterna 6 7 775,0 51 408,0 59 183,0

Centerpartiet 14 7 775,0 119 952,0 127 727,0

Kristdemokraterna 5 7 775,0 42 840,0 50 615,0

Vänsterpartiet 5 7 775,0 42 840,0 50 615,0

Sverigedemokraterna 6 7 775,0 51 408,0 59 183,0

Ersättning till de partier som sitter i fullmäktige: 466 480,0

Miljöpartiet 0 0 0,0

Liberalerna 0 0 0,0

Ersättning till de partier som inte sitter kvar i fullmäktige: 0,0

TOTALT 49 46 650,0 419 830,0 466 480,0

Prisbasbeloppet för år 2021 beräknats till 47 600 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år
2021 är 300 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2020.

Regler för partistöd i Vimmerby kommun
2 § Grundstöd och mandatstöd:
Rambelopp för partistöd är 20 % av prisbasbelopp gånger antal ledamöter i fullmäktige:
Uträkning partistöd 2021 = 20% av 47600* 49 = 466 480 kr

Partistöd får även ges till ett parti vars representation har upphört, men enligt
2 kap 9 § 3 stycket kommunallagen endast under ett år efter det att sista
ledamoten avgick. Ett parti som gått kraftigt bakåt i ett val kan drabbas av
ekonomiska svårigheter och ha kostnader som partiet inte har råd med i den
nya situationen.
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-02-09 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 19  2020/579 2021.516  
 

Taxor och avgifter 2021 - BUN 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastslå barn- och 
utbildningsnämndens taxor och avgifter för 2021. 
 
Sammanfattning 
Taxor och avgifter gällande skollokaler är oförändrade från 2020. Det finns tre 
kategorier hyresgäster: 

Kategori I: Ideella, politiska, och religiösa sammanslutningar, allmän fritidsverksamhet 
från Vimmerby kommun 

Kategori II: Ungdomsverksamhet 7 till 20 år i Vimmerbyföreningar 

Kategori III: Kommersiell verksamhet, bingo, dans, privata sammankomster samt 
ideella föreningar från andra kommuner 

Barn- och utbildningsförvaltningen ser inget skäl till att förändra taxorna utifrån 
nuvarande förutsättningar. 

Avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 
räknas utifrån hushållets samlade bruttoinkomst. Vid förändring av index, som beslutas 
av Skolverket senast 1 december, blir avgiftstaket för maxtaxan ändrad och avgiften 
justerad, enligt beslut i fullmäktige (KF § 304 2015-12-14). 

 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, id 2020.2844 
Taxor och avgifter 2021, id 2020.2843 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 

 
Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-02-09 

 

 
 

Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige 
--- 
intendenter 
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U T H Y R N I N G S T A X O R 2021
Kategori I: Ideella, politiska, och religiösa samamnslutningar, allmän fritidsverksamhet  hyra fr 2021
från Vimmerby kommun, Kat II: Ungdomsverksamhet 7 till 20 år i Vimmerbyföreningar Föreningar Föreningar Enskilda
Kategori III: Kommersiell verksamhet, bingo, dans, privata sammankomster samt ideellla föreningar VuxV-by kn Ungd V-by kn o utomstående
från andra kommuner. Kat 1 Kat 2 Kat 3
Stor gymnstiksal Idrottshallen,AL-hallen, Vby gymnasium, Södra Vihallen 110 100 155 kr/tim
Liten gymnastiksal Storebro, Rumskulla,Djursdala, Brännebro, Lilla gy AL 60 55 85 kr/tim
Gymnastiksal Tuna, Frödinge 80 65 125 kr/tim
D-hallen Idrottshallen per tre bordtennisbord FINNS EJ MER 40 35 40 kr/tim
E-hallen Idrottshallen KAMPSPORTFÖRENING 75 70 75 kr/tim
Del av stor gymnastiksal  badminton ex 40 35 50 kr/tim
Del av Liten gymnastiksal  badminton ex 40 35 50 kr/tim
Del av Gymnastiksal Tuna, Frödinge, per badmintonbana 40 35 50 kr/tim
Omklädningsrum inkl dusch per omkl.rum 55 55 55 kr/gång
Bastu inkl omklädningsrum o dusch 55 55 55 kr/gång
Klassrum även fys,biologi, kemi Godkänd ledare för fy,bi,ke 60 60 85 kr/gång
Slöjd o Bildsal o Datasal Godkänd ledare +moms 320 320 - kr/gång
Hemkunskap inkl kök Godkänd ledare +moms 320 320 - kr/gång
Cafeterior inkl pentry 300 300 390 kr/gång
Förskolor inkl pentry Om kök godkänd persoanl + moms 300 300 390 kr/gång

Matsal liten exkl kök Storebro, Rumskulla,Södra vi, Djursdala, Brännebro, Tuna, Frödinge 60 60 85 kr/gång

Matsal liten inkl kök
Storebro, Rumskulla,Södra vi, Djursdala, Brännebro, Tuna, Frödinge Godkänd kökspersonal
om kök ska användas 300 300 390 kr/gång

Bespisningslokal inkl kök
MÅN-TORSD

AL,Vimar, Vimmerby gymnasium mån - tors      17 - 24   kr/3tim+100 kr /extratim
550/städtim deb, Godkänd kökspersonal om kök används Vid hyra av matsal exkl

kök gäller grundhyra per gång utan tisbegränsning

625 625 750 kr/3tim

Bespisningslokal inkl kök
FRE -SÖN

AL,Vimar, Vimmerby gymnasium fre- sön   17 - 24,                   lör - sön 10-17 ,
kr/3tim+100 kr per extratim,  550/städtimma deb, Godkänd kökspersonal om kök
används, två ggr deb lör o sön,Vid hyra av matsal exkl kök gäller grundhyra per

gång utan tisbegränsning

750 750 875 kr/3tim

Matsalen i Vimmerby
gymnasium exkl kök 300 300 425 kr/gång
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-02-09 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 20  2020/625 2021.518  
 

Taxehöjning av sotnings- och brandskyddskontrolltaxa för Vimmerby 
kommun 2020. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att Vimmerby kommuns 
sotnings- och brandskyddskontrolltaxa uppräknas med 9.63 % från och med 2021-03-
01. 
 
Sammanfattning 
Vimmerby kommun har sina taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 
kopplade till det index som årligen lämnas via Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR). Index för 2020 finns publicerat via SKR:s cirkulär 20:50.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020 Sotningsindex, id 2020.3744 
Sotningsindex - SKR 2020, id 2020.3745 
 
Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige 
--- 
räddningstjänsten 
samhällsbyggnadsavdelningen 
Vimmerby Sotningsdistrikt AB 

22



 

 

 

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 

 

Cirkulärnr: 20:50 

Diarienr: 20/01635 

Handläggare: Johan Gert 

Sophia Olofsson 

 

Ämnesord: Trygghet och säkerhet 

Avdelning: Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 

 

Sektion/Enhet:   

Extern medverkan:   

Datum: 2020-12-08 

Mottagare: Räddningsnämnd 

Räddningschefer 

Kommunala räddningstjänstorganisationer 

 

Rubrik: Sotningsindex 2020 

Ersätter: 19:13 

Bilagor:   

Sammanfattning 

SKR och SSR publicerar sotningsindex för kommuner som i avtal med 

Skorstensfejarmästare beslutat om att tillämpa indexet. Sotningsindexet 2020 kommer 

sent eftersom att avtalsrörelsen försköts pga pandemin. Berörda kommunerna 

uppmanas att så snart som möjligt justera taxorna utifrån indexet. 

SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 
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CIRKULÄR 20:50 

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Johan Gert 
Sophia Olofsson 
 
 

Räddningsnämnd 

Räddningschefer 

Kommunala räddningstjänstorganisationer 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
info@skr.se, www.skr.se 
Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: 08-452 70 00 Org nr: 222000-0315 

Sotningsindex 2020 

För kommun som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av 

Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, daterat 

2002-09-12, ska nedanstående tabell användas för att fastställa sotningsindex.  

Pga pandemin försköts avtalsrörelsen till hösten och det har försenat sotningsindexet. 

Sotningsindex 2020 gäller från och med 2020-04-01: 

(Detta index gäller för kommuner som även år 2019 tillämpade sotningsindex.) 

Det är två värden som ligger till grund för sotningsindex. Dels är det löneökning på 

medianlön för sotare enligt avtal mellan Sveriges Skorstensfejaremästares 

Riksförbund (SSR) och Svenska Kommunalarbetareförbundet, (3,4 % från 1 

november), men högst motsvarande Huvudöverenskommelsen mellan SKR och 

Svenska Kommunalarbetareförbundet (2,0 %). Det andra värdet är 

Konsumentprisindex för 12-månadersförändring i februari (1,0 %).  

Beroende på när sotningsindex infördes förra året och när det införs i år så behöver 

hänsyn tas till eventuella påslag för nuvarande år och överskott från föregående år. 

Eftersom att sotningsindexet är sent 2020 blir det vid införandet större påslag. För att 

begränsa de effekterna uppmanas kommunerna att så snart som möjligt fastställa de 

nya taxorna. SKR och SSR har också gjort en mindre justering i beräkningen när ev. 

överskott från föregående år beaktas i det nya indexet, för att bättre hantera större 

påslag.  

Sotningsindex vid respektive tillämpning varierar således beroende på både när index 

infördes 2019 och när det införs för 2020, Beräknade värden där dessa faktorer är 

inräknade kan utläsas i tabellen nedan: 

Införande av index 1 april 2019 1 maj 2019 1 juni 2019 1 juli 2019 

1 november 2020 2,08% 1,89% 1,65% 1,37% 

1 december 2020 2,60% 2,40% 2,17% 1,89% 

1 januari 2021 3,47% 3,27% 3,03% 2,75% 

1 februari 2021 5,20% 5,00% 4,76% 4,47% 

1 mars 2021 10,40% 10,19% 9,94% 9,63% 
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Sveriges Kommuner och Regioner 

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 

 

 

Gunilla Glasare 

 

 Ann-Sofie Eriksson 
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Kommunstyrelsen 
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§ 35  2021/77 2021.550  
 

Särskilda direktiv för Vimmerby Fiber och VEMAB 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna de särskilda 
ägardirektiven för  

1. Vimmerby Energi & Miljö AB 

2. Vimmerby Fibernät AB 
 
Ola Gustafsson (KD) avstår från att delta i beslutet. 
 
Sammanfattning 
Särskilda ägardirektiv för Vimmerby Energi & Miljö AB och Vimmerby Fibernät AB 
har uppdaterats. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Särskilda ägardirektiv för Vimmerby Energi & Miljö AB och 
Vimmerby Fibernät AB, id 222378 
Protokoll - Vimmerby kommun Förvaltning AB styrelsemöte 2021-02-03, id 222391 
Särskilda ägardirektiv för Vimmerby Fibernät AB, id 222362 
Särskilda ägardirektiv för Vimmerby Energi & Miljö AB, id 222361 
 
Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige 
--- 
Vimmerby Energi & Miljö AB 
Vimmerby Fibernät AB 
Vimmerby kommun Förvaltnings AB 
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Dnr 2021/77, Id 222362

1

Särskilt ägardirektiv
för Vimmerby Fibernät AB
Fastställt på bolagsstämma 2020-

Bakgrund
Vimmerby Fibernät AB ägs till hundra (100) procent av Vimmerby kommun 
Förvaltnings AB som är direkt helägt av Vimmerby kommun. 

Principerna för styrning av Vimmerby Fibernät AB framgår också av Generella 
Ägardirektiv.

Vimmerby Fibernät AB ska inom Vimmerby kommun anlägga, äga och förvalta fibernät 
för uthyrning av s. k. svartfiber samt för överföring av bredbandstjänster. Syftet är att all 
kommunal infrastruktur för fiber ska samlas i Vimmerby Fibernät AB.

Detta ägardirektiv ska antas på bolagsstämma i Vimmerby Fibernät AB.

Inriktning/uppgift
Vimmerby Fibernät AB har till föremål för sin verksamhet att förvalta, utveckla och 
investera fibernät för uthyrning av svartfiber samt överföring av bredbandstjänster. 
Syftet med bolagets verksamhet är att verka för Vimmerby kommuns utveckling genom 
att främja distribution och tillgång till bredbandstjänster.

Vimmerby Fibernät AB ska som internservicebolag med sina produkter och tjänster 
bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i Vimmerby kommun. 

Bolaget ansvarar för omvärldsbevakning och ansökningsförfarande så att Vimmerby 
kommun får möjlighet att tillhandahålla tillgängliga regionala och nationella medel för 
fiberutbyggnad.

Kommunala principer
För bolagets verksamheter gäller lokaliseringsprincipen, offentlighetsprincipen, 
likställighetsprincipen och i den mån det är tillämpligt självkostnadsprincipen. 
Vimmerby Fibernät AB ska verka inom Vimmerby kommun samt i regionen i 
samverkan med andra fibernätsägare.

Tjänster 
Vimmerby Fibernät AB ska hyra ut svartfiber, sälja och leverera bredbandstjänster samt 
förvalta fibernät där ekonomisk bärighet finns och på ett miljömässigt fördelaktigt sätt.

Bolagets styrelse fastställer prissättning.
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Dnr 2021/77, Id 222362

2

Lån och borgen
Kommunfullmäktige fastställer en gemensam ram för långfristiga lån för kommunens 
bolag och en sammanlagd högsta nivå för bolagens långfristiga lån samt en högsta nivå 
för kommunal borgen för lån till kommunens bolag. Borgensavgift fastställs av 
kommunfullmäktige.

Ekonomiska mål
Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att självfinansiering uppnås i så 
hög grad som möjligt. Bolaget ska sträva efter att ha en ekonomi i balans och bedriva 
sin verksamhet utifrån långsiktigt ekonomiskt hållbara principer.

Utdelning och koncernbidrag
Inget krav finns på bolaget.
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Dnr 2021/77, id 222361

1 

Särskilt ägardirektiv 
för Vimmerby Energi och Miljö AB 
med dotterbolag 
 
Fastställt på bolagsstämma 2021- 
 
 
Bakgrund 
Vimmerby Energi och Miljö AB, VEMAB ägs till hundra (100) procent av Vimmerby 
kommun Förvaltnings AB som är direkt helägt av Vimmerby kommun. Vimmerby 
Energi och Miljö AB:s dotterbolag är Vimmerby Energiförsäljning AB och Vimmerby 
Energi Nät AB. 
 
Principerna för styrning av Vimmerby Energi och Miljö AB, med dotterbolag, framgår 
också av Generella Ägardirektiv. 
 
Vimmerby Energi och Miljö AB är en koncern bestående av elhandel, elnät, värme, 
vatten och avlopp samt renhållning. Elhandel, värmeverksamhet och tjänster drivs i 
konkurrens. Elnätsverksamheten samt vatten- och avlopp och renhållningsverksamheten 
drivs i monopolform. 
 
Vimmerby kommun har behov av en god infrastruktur som omfattar el, vatten, avlopp, 
värme, renhållning med flera tekniska nyttigheter, med god leveranssäkerhet och med 
beaktande av miljö och klimataspekterna. VEMAB ska vara ett viktigt verktyg och 
resurs inom dessa områden. 
 
Detta ägardirektiv skall antas på bolagsstämma i Vimmerby Energi och Miljö AB. 
 
 
Inriktning/uppgift 
Vimmerby Energi och Miljö AB har till föremål för sin verksamhet att bedriva fjärr- 
och närvärmeverksamhet, att som huvudman bedriva vatten- och avloppsverksamhet, 
bedriva ackrediterad laboratorieverksamhet för vatten, ombesörja 
renhållningsverksamhet och avfallsåtervinning, ansvara för infrastruktur för laddstolpar 
och laddstationer samt bedriva andra verksamheter förenliga med ovanstående 
verksamheter. 
 
Vimmerby Energiförsäljning AB har till föremål för sin verksamhet att bedriva handel 
med ledningsbunden energi samt att enligt Elinköpspolicy för Vimmerby 
kommunkoncern köpa in och leverera el till alla dess verksamheter. 

 
Vimmerby Energi Nät AB har till föremål för sin verksamhet att bedriva 
elnätsverksamhet. 
 
Vimmerby Energi och Miljö AB skall, på affärsmässiga grunder, med sina produkter 
och tjänster bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i Vimmerby kommun. 
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Dnr 2021/77, id 222361

2 

Vidare ska bolaget slå vakt om kundintresset för verksamheter och tjänster där bolaget 
är leverantör och har monopol eller dominerar. 
 
Vimmerby Energi och Miljö AB:s kundrelation skall stärkas genom att bolaget 
samordnat utnyttjar och profilerar sitt utbud av produkter och tjänster. Marknads-
bearbetningen skall vara aktiv och marknadsplatsen skall i huvudsak vara Vimmerby 
kommun med omnejd. 
 
 
Kommunala principer 
För bolagets verksamheter gäller offentlighetsprincipen samt - i tillämpliga delar - 
lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen.  
 
Elhandel och kvalificerade tjänster bedrivs på affärsmässig grund utan geografisk 
begränsning. Även fjärrvärmeverksamhet bedrivs på affärsmässig grund och får 
bedrivas utanför kommunen om det är i geografisk närhet till verksamheten inom 
kommunen och i syfte att uppnå en ändamålsenlig verksamhet. 

 
(Kvalificerade tjänster kan t ex vara att på sikt leverera vissa energitjänster såsom energieffektiviseringslösningar och andra 
produkter och tjänster. Samt inom ram för NSE-tillhörigheten arbeta gemensamt med t ex vindkraftsproduktion, kylprojekt o s v) 
 
Avfallshantering  
 
Vimmerby Energi och Miljö AB skall ombesörja renhållningsverksamhet och 
avfallsåtervinning på ett för invånarna miljömässigt sätt som även är kostnadseffektivt. 
 
Nivån på Vimmerby Energi och Miljö AB:s priser för renhållning skall utgå från 
självkostnadsprincipen. 
 
Prissättning beslutas av kommunfullmäktige på förslag av Vimmerby Energi & Miljö 
AB. 
 
 
Vatten och avlopp 
Vimmerby Energi och Miljö AB skall producera vatten och handha rening av 
avloppsvatten samt processavloppsvatten på ett kostnadseffektivt och miljömässigt sätt. 
 
Nivån på Vimmerby Energi och Miljö AB:s vatten- och avloppspriser skall följa 
riktlinjerna i lagen om allmänna vattentjänster. 
 
Bolagets styrelse fastställer prissättning och kommunfullmäktige beslutar om VA-
taxans struktur.  
 
Kommunfullmäktige beslutar om: 
 

1. ändring av taxeföreskrifter  
2. särtaxa för anläggnings- och brukningsavgifter  
3. utökning av verksamhetsområdet för den allmänna VA- anläggningen efter 

förslag från Vimmerby Energi & Miljö AB 
4. lokala föreskrifter om användningen av den allmänna va-anläggningen (ABVA). 
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Dnr 2021/77, id 222361

3 

 
Fjärrvärme  
Vimmerby Energi och Miljö AB skall producera, sälja och leverera el, ånga, hetvatten 
fjärr- och närvärme i Vimmerby tätort och övriga tätorter inom kommunen där 
ekonomisk bärighet finns och på ett miljömässigt fördelaktigt sätt. 
 
Bolagets styrelse fastställer prissättning. 
 

 
Elnät  
Vimmerby Energi Nät AB skall distribuera el inom koncessionsområdet med stor till-
gänglighet samt på ett kostnadseffektivt och miljömässigt sätt med närhet och god 
lokalkännedom som grund. Bolagets styrelse fastställer prissättning. 
 
 
Elhandel 
Vimmerby Energiförsäljning AB skall vara det ledande elhandelsbolaget i Vimmerby 
kommun med utvidgningsmöjligheter till andra kommuner. El skall tillhandahållas till 
ett marknadsmässigt pris med närhet, bekvämlighet och hållbarhet som riktlinje. Elpriset 
sätts på marknadsmässiga villkor i individuella avtal.  

 
 

Lån och borgen 
Kommunfullmäktige fastställer en gemensam ram för långfristiga lån för kommunens 
bolag och en sammanlagd högsta nivå för bolagens långfristiga lån samt en högsta nivå 
för kommunal borgen för lån till kommunens bolag. Borgensavgift fastställs av 
Kommunfullmäktige. 

 
 
Soliditet 
Vimmerby Energi och Miljö AB:s soliditet skall hållas på en god nivå. Målsättningen är 
att soliditeten överstiger 20 procent. 
 
 
Avkastning 
Ägarnas krav på avkastning definieras som räntabilitet på totalt kapital. 
Avkastningskravet på Vimmerby Energi och Miljö AB är två procent. 
 
 
Utdelning och Koncernbidrag 
Vimmerby Energi och Miljö AB skall då utrymme finns lämna utdelning/koncernbidrag 
till Vimmerby kommun Förvaltnings AB. Avstämning av det årliga uttaget sker i 
Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s styrelse i samband med bokslut. 
Koncernbidraget maximeras till femtio (50) procent av vinsten före 
bokslutsdispositioner och skatt, dock högst 5 mnkr per år. Vid fastställelse av 
koncernbidragets storlek ska beaktas konsolideringsdirektiv, investeringsbehov samt 
faktisk och bedömd resultatutveckling. 
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Energi, avfall, renhållning samt vatten och avlopp (VA) 
Bolaget ska ombesörja och bekosta framtagande av förslag till avfallsplan. Kommunen 
ska i erforderlig utsträckning medverka i detta arbete och kommunfullmäktige ska 
besluta om planen.  
 
Bolaget och kommunen ska tillsammans ta fram förslag till VA-plan och energiplan som 
ska beslutas av kommunfullmäktige. I detta arbete ska bolaget och kommunen tillföra 
erforderliga kompetenser som finns inom respektive organisation. Bolaget ska därvid ha 
samordningsansvaret för energiplanen och svara för eventuella externa kostnader för 
denna medan kommunen ska ha samordningsansvaret för VA-planen och svara för 
eventuella externa kostnader för denna. 
 
Bolaget ska även i övrigt fullgöra erforderliga uppgifter inom rubricerade områden, 
utom såvitt avser uppgifter som enligt lag ska utföras av kommunen. 

 
 
 

Styrelse, revisorer och lekmannarevisorer i dotterbolag 
Bolaget svarar för att utse styrelseledamot, suppleant och lekmannarevisor i 
intressebolaget Norra Smålands Energi AB.
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Datum  
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§ 34  2019/537 2021.549  
 

Reviderad* kulturstrategi för Vimmerby kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den reviderade kulturstrategin. 
 
* Ärendet var ursprungligen anmält som ny kulturstrategi, men ändras av en enig 
kommunstyrelse till reviderad kulturstrategi. 
 
Sammanfattning 
Under 2020 har arbetet med att revidera den tidigare kulturstrategin genomförts. Endast 
en enkel revidering har gjorts där inaktuella uppgifter tagits bort. Tanken är att inför 
nästa mandatperiod kommer ett större omtag göras för en ny kulturstrategi. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag - kultur- och fritidsutskottet, 2021-01-18, § 4 
Kulturstrategin 2021-01-18, id 2021.374 
Tjänsteskrivelse - Revidering av Vimmerby kommuns kulturstrategi, id 2021.34 

 
Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige 
--- 
barn- och utbildningsförvaltningen 
socialförvaltningen 
miljö- och byggnadsförvaltningen  
koncernledningsgruppen 
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Inledning 
Vimmerby är en kommun med ett brett kulturutbud av hög kvalitet. Vimmerby kommun vill verka 
för att både för den som vill se och uppleva konst, musik, dans, litteratur och teater som publik 
och för den som själv vill delta och vara medskapande ska det erbjuds möjligheter. I dessa 
aktiviteter utvecklas berättandet, som är en viktig identitet för kommunen.  
 
Här föddes Astrid Lindgren och tillbringade en barndom, som gav stoff till många av hennes 
berättelser. Astrid Lindgren är betydelsefull för bilden av kommunen och en viktig referens för 
dess invånare. Hennes barndomshem på Näs är ett kulturcentrum som lockar både 
kommuninvånare och besökare utifrån och i Astrid Lindgrens Värld gestaltas hennes litterära 
världar. På torget i Vimmerby sitter hon staty vid sin skrivmaskin. 

Den gamla bebyggelsen, både i staden och på landsbygden, är berättelser om tidigare 
generationers liv. Kommunens historia och kulturarv bevaras genom dessa berättelser och förs 
vidare till nya generationer, som skapar nya kulturarv. 
 
Kultur- och fritidsutskottet har givit tjänstemännen på kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att 
revidera kulturstrategi, som ska vara ett stöd för att utveckla kulturverksamheten i kommunen. 
Kulturstrategin ska antas av kommunfullmäktige. Barn och ungdomar ska vara särskilt 
prioriterade och strategin ska gälla alla nämnder och styrelser i kommunen. 
 
En stark utveckling av kommunens kulturutbud, kräver samverkan mellan föreningar, kommun 
och kommersiella aktörer. 

Styr- och referensdokument som har använts i arbetet med strategin är; De nationella 
kulturpolitiska målen antagna 2009, Kulturplan för Kalmar län, Kulturgarantin för Vimmerby 
kommun och Folkhälsoplanen för Vimmerby kommun där barnkonventionen ingår. 
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Vision 
Vimmerby ska bli en uppmärksammad kulturkommun i Sverige, där kulturen har en avgörande 
roll i utveckling och attraktionskraft.  
 
Kulturen ska  

 öka invånarnas trivsel, hälsa och möjlighet att utvecklas  

 ska göra kommunen attraktiv att bo i och öka inflyttningen  

 bidra till att utveckla näringsliv och entreprenörskap 

 

Mål 
 Litteratur 

Utbildningar och forskning med inriktning på barnlitteratur ska utvecklas i Vimmerby.  
Litteraturens roll ska stärkas och det läsfrämjande arbetet utvecklas i skolan och genom 
biblioteket. 
 

 Teater 
Utbudet av teater ska öka. Som exempel finns Riksteaterföreningen Vimmerby som en av 
aktörerna. 
 

 Konst 
Kommunens offentliga rum ska lyftas med konst och annan utsmyckning. 
  

 Barn och ungdom 
Barn och unga är prioriterade i kommunens kulturverksamhet. Barns möjlighet att delta i 
kulturaktiviteter och uppleva kultur ska stärkas. 
 

Prioriterade utvecklingsområden 

 Utveckla det läsfrämjande arbetet i skolan i samarbete med Kulturrådet och Region 
Kalmar län. 
 

 Främja förutsättningarna för att en teaterverksamhet kan etablera sig i Vimmerby.  
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 En procent  av kostnaden vid all nybyggnation i kommunen ska avsättas till konstnärlig 
utsmyckning. 
 

 Utvecklingen av Kulturskolan ska fortsätta och skolans utbud breddas.  
 

 Vimmerby kommuns skolor kan, på alla nivåer, sträva efter estetiska lärprocesser i 
undervisningen. 
 

 Konferenser och andra större arrangemang med inriktning på kultur ska regelbundet 
ordnas i kommunen. 
 

 De föreningar, som arbetar med kulturverksamhet, ska, med hjälp av kommunen, ges 
ökade förutsättningar att arrangera föreställningar, konserter, utställningar och 
föreläsningar av olika sorter för att nå ut till så många som möjligt. 

Strategi, handlingsplan och revidering 
Kulturstrategin revideras varje ny mandatperiod och antas av Kommunfullmäktige. Utifrån 
Kulturstrategin ska en handlingsplan göras vart annat år. Kultur- och fritidsutskottet har ansvar för 
att handlingsplanerna görs.  

Kartläggning av kulturverksamhet i kommunen 
Vimmerby är en kommun med ett rikt kulturliv och kulturen är av central betydelse i Vimmerbys 
kommunala verksamhet. Mycket anknyter till Astrid Lindgren, som föddes och växte upp här och 
därför ligger ett särskilt stort ansvar på att bevara och utveckla kunskapen om Astrid Lindgrens liv 
och verk. Men även annan kulturverksamhet är väsentlig för att göra kommunen attraktiv för 
invånare och besökare och det finns också utanför kommunens verksamhet, ett stort utbud av 
kulturaktiviteter i föreningar och i kommersiell verksamhet. 
 

Kommunala verksamheter 
  
Kulturgarantin är ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och 
kommunstyrelseförvaltningen. Kulturgarantin innehåller litteratur, drama, dans, skolbio, 
Stadsmuseet Näktergalen och Astridveckan. Målet är att alla barn/elever får uppleva minst en 
kulturupplevelse om året från 3 till 19 års ålder. 

Kulturskolan erbjuder möjligheter för barn och ungdomar, men även för vuxna, att ägna sig åt 
dans, musik, film och teater. Kulturskolan arbetar även med barn i skolan genom Kulturgarantin 
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och dansprofilen, ett utökat studieprogram på gymnasiet. 
Kulturskolans olika grupper ger också publika föreställningar. 

Vimmerby bibliotek består av huvudbiblioteket i stadshuset i Vimmerby och filialerna i Storebro 
och Södra Vi. 
Biblioteket tillgodoser kommuninvånarnas behov av böcker och andra medier för förströelse, 
bildning och utbildning. 
Biblioteket anordnar en rad program för barn och unga inklusive Lässurr och Bokbiten som ingår i 
Kulturgarantin. 

Sedan 2015 finns av besparingsskäl ingen regelbundet återkommande programverksamhet för 
vuxna på biblioteket. Planer finns på att börja i mindre skala med programverksamhet på nytt. 

Litteraturnoden - Region Kalmar län verkar för att konst, kultur och kulturpolitisk utveckling ska 
vara en aktiv del av den regionala utvecklingen. Genom en överenskommelse mellan Regionala 
utvecklingsnämnden i Region Kalmar län och Vimmerby kommun har Vimmerby kommun det 
regionala uppdraget att arbeta med litteraturutveckling i Kalmar län. 

Vimmerby kommun ska aktivt arbeta med och synliggöra litteraturen som konstform i samarbete 
med Litteraturnoden och andra lokala, regionala och nationella samarbetsparter. Genom 
exempelvis litteraturfestivalen Vimmerby berättar och litterära salonger.  

Vimmerbys historia kan man ta del av i Stadsmuseet Näktergalens utställningar, men också i 
miljöerna i Gästgivarhagen och i den kulturminnesmärkta Källängsparken. 
 
Kulturslingan, en 5 km lång promenad, passerar Vimmerbys historiska bebyggelse, stadens 
konstverk och intressanta miljöer. 
 
Vimmerby kommuns bildarkiv innehåller bilder av miljöer och människor från Vimmerby 
kommun från slutet av 1800-talet och framåt. På kommunens hemsida finns för närvarande 24 000 
bilder digitalt tillgängliga. Över 50 000 bilder, som ännu ej har scannats och lagts ut digitalt, finns 
i arkivet, som ständigt växer. 

Varje år delar kommunen ut ett Kultur- och fritidspris för ”förtjänstfull verksamhet inom kultur- 
och fritidsområdet” till någon eller några som är eller under minst fem år varit bosatt i kommunen.  

Allaktivitetshuset Fabriken erbjuder lokaler för studieförbund och föreningar, som anordnar 
verksamheter med framförallt musikanknytning. 
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Övriga kulturaktörer och kommersiella verksamheter 
Vimmerby har ett rikt föreningsliv med många aktiva kulturföreningar, som erbjuder 
kommuninvånarna ett varierat utbud av program och aktiviteter. 
 
En stor del av kommunens näringsliv anknyter till Astrid Lindgren eller har annan kulturell 
anknytning. Det finns många konstnärer och konsthantverkare som också är verksamma i 
kommunen.  
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§ 26  2017/425 2021.532  
 

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Oxeln (Solrosen) Vimmerby 
kommun. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Oxeln, 
Vimmerby kommun, till kommunfullmäktige för antagande. 
 
Ärendet 
Detaljplanen har varit på samråds- och granskningsremiss under våren 2018. Yttranden 
från 17 olika instanser har kommit in. Sakägarna är emot förtätningen i området. 

Under hösten 2018 bedöms detaljplanen vara klar för att antas enligt PBL 5 kap 27-32 
§§ i enlighet med granskningsutlåtandet. 

Samtidigt som planläggs kv Oxeln för bostadsändamål, planläggs en annan detaljplan i 
området; detaljplan för handel vid Näsrondellen. Detaljplanen för handel överklagas av 
sakägare och skickas vidare till mark- och miljödomstol.  

Detaljplanen för kv Oxeln lämnas vilande tills vidare för att avvakta antagandet och 
domslutet för handelsplanen vid Näsrondellen. 

Mark- och miljödomstolen beslutar att avslå samtliga överklaganden. Detaljplanen för 
handel vid Näsrondellen vann därför laga kraft juni 2020. 

Planhandlingar för kv Oxeln gäller fortfarande, inga förändrade förutsättningar råder. 

Detaljplanen för kv Oxeln är klar för att antas enligt PBL 5 kap 27-32 §§ i enlighet med 
granskningsutlåtandet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag miljö- och byggnadsnämnden 2018-09-19, § 140 
Planbeskrivning 
Plankarta  
Granskningsutlåtande 
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Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige 
--- 
miljö- och byggnadsförvaltningen 
samhällsbyggnadsavdelningen 
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Plan- och genomförandebeskrivning 

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 

”Kv Oxeln” 
Vimmerby kommun 

 

MBN 2017-1136 

Antagandehandling 

2018-04-06 
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2017-1136 
Antagandehandling 

2018-04-06 

 
 

 

Inledning 
En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Plankartan är den 

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

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

Plankartan ligger till grund för kommande bygglovsprövning. 

Till varje detaljplan hör också en plan- och genomförandebeskrivning som 

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

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

när planen genomförs. 

Plan- och genomförandebeskrivningen har ingen egen rättsverkan.  

Kommunen upprättar även en behovsbedömning för att avgöra om 

detaljplaneförslaget kan antas påverka miljön så mycket att en 

miljökonsekvensbeskrivning behövs. 

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

Planhandlingar 

Detaljplanehandlingarna består av: 

• Plankarta med bestämmelser 

• Plan- och genomförandebeskrivning  

• Fastighetsförteckning 

• Behovsbedömning 

Planens syfte och huvuddrag 

Detaljplanens syfte är att skapa nya bostadstomter genom förtätning i ett 

område där infrastruktur redan är utbyggt. Utformningen ska ske med 

hänsyn till befintlig bebyggelse som består av fristående bostadshus i en 

våning.  

Genom förtätningen kan så kallade lucktomter mellan bostäder bebyggas 

och skapa en sammanhängande helhet inom befintliga bostadsområden. 

Bebyggelsetrycket är högt i Vimmerby kommun, främst inom Vimmerby 

tätort. Detaljplanen är en av nio pågående detaljplaner för 1-2 lucktomter i 

centrala och attraktiva lägen.  
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Planprocessen 

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

översiktsplanen och inte anses vara av betydande allmänt intresse eller i 

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

påverkan.  

 
Processen vid standardförfarande. 

Kommunen ska samråda detaljplaneförslaget med bland andra länsstyrelsen, 

lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.  

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

berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. 

När samrådet genomförts kan planförslaget justeras utifrån de synpunkter 

som kommit in för att bättre anpassa förslaget till förutsättningarna på 

platsen. 

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

komna synpunkter ska det färdiga förslaget vara tillgängligt för granskning 

under två veckor. 

Inför granskningen ska kommunen underrätta dem som berörs av förslaget, 

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

om förslaget till detaljplan. 

Synpunkter från samrådet och granskningen redovisas i ett gransknings-

utlåtande. 

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Efter antagandet har ej tillgodo-

sedda sakägare under tre veckors tid möjlighet att överklaga detaljplanen. 

Därefter vinner planen laga kraft om den inte överklagas. 

Plandata 

Läge 

Planområdet ligger cirka 1 kilometer norr om Vimmerby centrum i 

anslutning till bostadskvarteren Oxeln och Solrosen. 

Areal 

Planområdet är cirka 2200 m2. 
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Ägoförhållanden 

Marken inom planområdet ägs av Vimmerby kommun. 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

Området omnämns inte specifikt i den fördjupade översiktsplanen för 

Vimmerby stad. Den föreslagna förtätningen är dock ett mål i översikts-

planen som anger att förtätning med centrum som mittpunkt och ut-

byggnadsområden tätt runt omkring är ur ett hållbarhetsperspektiv en före-

dömlig utbyggnad av staden. Nya bostäder ska byggas inom gång- och 

cykelavstånd från stadskärnan, med närhet till rekreationsområden, skola 

och idrottsanläggningar. 

Detaljplan 

Gällande detaljplan 08-VYS-77, lagakraftvunnen 1973, anger park eller 

plantering för området. Genomförandetiden har utgått. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljplan 08-VYS-77 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 

Enligt Vimmerby kommuns nyligen antagna riktlinjer för bostadsförsörjning 

ska bostadsbeståndet främst utvecklas genom förtätning av befintliga 

bostadsstrukturer eller i anslutning till befintlig infrastruktur.  

Övriga kommunala beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden uppdrog 2017-09-13 till miljö- och 

byggnadsförvaltningen att upprätta en detaljplan för området. 
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Planens förutsättningar 

Pågående markanvändning 

Området är en del av ett stort, sammanhängande naturområde som avskiljer 

flera större bostadsområden ifrån varandra.  

Själva planområdet är obebyggt och består av en naturyta som avgränsas av 

Ekvägen/Villagatan och en gång- och cykelväg. Vägarna åtskiljer plan-

området från resten av naturområdet. 

Natur, vegetation 

Området sluttar mot väster och är bevuxet med mestadels tallar. 

Kultur och rekreation 

I naturområdet finns mycket träd, till största delen barrträd men även inslag 

av lövträd som björk. Genom naturområdet går ett skyddat stråk med gång- 

och cykelvägar som binder ihop bostadskvarteren. I mitten av naturområdet, 

250 meter från planområdet, finns även lekytor och bollplan. 

Riksintressen 

Området berör inte något riksintresse. 

Fornlämningar 

Inom området finns fornlämningen RAÄ 154:1 i form av fossila åkrar, 

röjningsröseområden. Fornlämningen innehåller glest liggande odlingsrösen 

och smärre stenhopar. 

 
 

 

 

 

 

 

Fornlämningsområde RAÄ 154:1 markerat med blått. 
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Fornlämningsområdet dokumenterades 1978 och området är manuellt 

inritat. Inga synliga rösen har påträffats inom planområdet. 

Stads- och landskapsbild 

Planområdet angränsar till bostadsområden som planerades och bebyggdes i 

slutet av 1950-talet och början av 1960-talet. Detaljplanerna är rationella till 

förmån för det industriella byggandet som började ta fart i Vimmerby under 

denna tid. Gatustrukturen består av stora rundkörningsgator. 

De intilliggande bostadskvarteren Solrosen, Oxeln och Nejlikan uppfördes 

av Gullringshus under en expansiv tid. Kvarteren består av tidstypiska 

enplansvillor med ett källarplan. Husen har röda och gula tegelfasader, 

ibland kombinerat med puts. På samma fasad finns flera olika fönstertyper; 

perspektivfönster, enkla tvåluftsfönster och asymmetriska fönster. En del 

entréer har fortfarande kvar de dekorativa smidesräckena. Taken består av 

enkla sadeltak med betongpannor utan takkupor.  

 
Flygfoto över kvarteren Solrosen, Oxeln och Nejlikan. 

De flesta av bostadshusen har byggts till under 2000-talet, mestadels altaner 

med tak, men även tillbyggnader med plats för flera bostadsrum. Många av 

husen har fått ny takbeläggning och därmed ny takfärg. 

Gällande detaljplan tillåter fristående hus i en våning med en maximal 

bygghöjd på 4 meter. Byggrätten är 150-200 m2 beroende på tomtstorlek. 

Offentlig och kommersiell service 

Vimmerby stadskärna ligger cirka 1 kilometer söder om planområdet. Där 

finns såväl allmän som kommersiell service och handel. 

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

ningar. 
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Gator och trafik 

Planområdet trafikeras från Ekvägen och Villagatan som går ihop i en rund-

slinga. En tidstypisk stadsplanering för trafikhanteringen under den tid då 

bilismen ökade. 

Gatuområdet är 8-10 meter brett utan strikt trafikseparering. Tillåten 

hastighet i tätorten är 50 km/h, men kommer att sänkas till 40 km/h under 

2018. Detta beslutade kommunfullmäktige 2015-11-23 genom att anta 

hastighetsplanen ”Rätt fart i staden”. 

Vimmerby centrum nås med bil via Prästgårdsgatan. En separerad gång- och 

cykelbana löper till centrum längs Prästgårdsgatan och vidare längs 

Vimmerbyallén. 

Vatten och avlopp 

Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Geotekniska förhållanden 

Marken utgörs av morän utan berg.  

Hydrologiska förhållanden 

Enligt Sveriges Geologiska Undersöknings jordartskarta består marken av 

morän med ett uppskattat jorddjup på 10-20 meter.  Man kan räkna med att 

marken är tillräckligt genomsläpplig för att ingen direktavrinning på mark-

ytan ska kunna ske annat än lokalt. Området bedöms inte bli över-

svämningsdrabbat vid beräknade framtida 100-års flöden. 

Hälsa och säkerhet 

50 meter väster om området, på motsatt sida av Prästgårdsgatan, ligger en 

bensinstation (St1). Påfyllning sker inne på stationsområdet 2-5 gånger per 

vecka. Mätarskåp ligger cirka 80 meter till närmaste bostad. Detta stämmer 

överens med räddningstjänstens föreskrifter om skyddsavstånd. 

Markföroreningar 

Det finns inga kända föroreningar inom planområdet. 

Radon 

Vimmerby kommun klassificeras som normalriskområde. Marken utgörs i 

huvudsak av normalradonmark men lokala variationer kan förekomma. 
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Buller 

Området påverkas av trafikbuller från Lundgatan och Prästgårdsgatan. 

Bullermätningar visar att vare sig planområdet eller omkringliggande 

bostadsområden inte påverkas av ljudnivåer, högre än lagstadgade, från 

trafiken vare sig i dagsläget eller i framtiden (år 2030). Den 

dimensionerande årstiden är under sommaren då turisttrafiken bidrar till 

ökad bilmängd. 

 
Sommartrafik 2010          Sommartrafik 2030  

Ekvivalent ljudutbredning från vägtrafik 2 meter ovan mark (Ramboll 2013). 
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Planförslaget 

Övergripande mål 

Detaljplaneläggningen skapar lämplig bebyggelseutveckling i områden där 

det råder ett högt bebyggelsetryck. I kommunens fördjupade översiktsplan 

för Vimmerby ska ny bostadsbebyggelse möjliggöras genom förtätningar av 

staden inom gång- och cykelavstånd från stadskärnan, med närhet till 

rekreationsområden, skola och idrottsanläggningar. 

Detaljplanen är en av nio pågående detaljplaner för 1-2 lucktomter i centrala 

och attraktiva lägen. 

Bebyggelse 

Ny bebyggelse ska anpassas till intilliggande bostadskvarter. Volym och 

placering är avvägda efter befintliga bostadshus. Byggrätten är begränsad 

till 225 m2 per fastighet och byggnadshöjden till maximalt 4,0 meter. 

Gator och trafik 

Gatunätet är redan utbyggt i området, befintliga lokalgator kommer att 

utnyttjas. 

Teknisk försörjning 

El 

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

och teleleverantör. 

Värme 

Ambitionen för bostäderna är att de uppförs med god isolering samt att de 

förses med uppvärmningssystem som har hög verkningsgrad. Den energi 

som behöver tillföras bör baseras på förnyelsebara energikällor såsom sol, 

vind, vatten och biobränslen. 

Befintliga bostadskvarter är anslutna till kommunens fjärrvärmeverk via 

fjärrvärmeledningar som finns framdragna i Ekvägen och Villagatan. 

Vatten och avlopp 

Vatten- och avloppsledningar finns framdragna i Ekvägen och Villagatan. 

Anslutning ska ske till befintligt vatten- och avloppsnät. Två nya 

anslutningspunkter ska anläggas vid de nya bostadsfastigheterna. 
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Avfallshantering 

Avfallshanteringen sker enligt kommunens avfallsplan. 

Elektroniska kommunikationer 

Fiberledningar är anlagda längs Prästgårdsgatan, möjlighet till framtida 

anslutning finns. 

Geotekniska frågor 

En geoteknisk undersökning saknas för området. Med erfarenhet från 

tidigare genomförd byggnation inom planområdet bedöms markförhåll-

anden som goda för en normal grundläggning. 

Dagvattenhantering 

De nya lucktomterna ska kopplas på befintligt dagvattensystem eftersom de 

ligger i detaljplanelagda områden som redan idag ingår i VA-huvudmannens 

verksamhetsområde för VA. 

 
Dagvattnets väg med fördröjning, rening, luftning för att inte påverka recipienten 

negativt. 

Den hårdgjorda ytan på tomterna begränsas med en planbestämmelse på 

plankartan (maximalt 35% av markytan får hårdgöras) eftersom kapaciteten 

på det befintliga ledningsnätet för dagvatten sannolikt inte kommer att 

utökas. På så sätt kan tillkommande dagvattenvolym begränsas, till exempel 

vid extrema regntillfällen. 

Vatten från hårdgjorda ytor, främst från tak, leds i befintlig dagvatten-

ledning fram till Vimmerby 3:321 (ALV:s parkering) där det mynnar ut i 

öppet dike. I det öppna diket leds dagvattnet cirka 500 meter innan det går 

under järnvägen (Stångådalsbanan) för att sedan renas, fördröjas samt 

Planområde 

Fördröjning, luftning 

och infiltrering 

 

 

 infiltrationsyta, luftning 

Öppet dike: rening, 

fördröjning, infiltrering 

 

 

 infiltrationsyta, luftning 

Dagvattendammar:  

rening, fördröjning, 

infiltrering 

 

 

 infiltrationsyta, 

luftning 
Stenkista 

 

 

 

infiltrationsyt

a, luftning 

Öppet dike 

 

 

 infiltrationsyta, 

luftning 

Öppet dike 

 

 

 infiltrationsyta, 

luftning Stångån 
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infiltreras i dagvattendammar på fastigheterna Vimmerby 3:5 och 3:7. 

Dagvattendammarnas yta har 1 hektar vattenspegel. Efter dammarna leds 

dagvattnet till en stenkista för ytterligare infiltration och fördröjning. Vatten 

som inte har infiltrerats leds ut i ett 200 meter långt öppet dike. Slutligen 

mynnar dagvattnet ut i Stångån strax norr om bron vid Åbro. 

Hälsa och säkerhet 

Radon 

Ny bostadsbebyggelse ska alltid uppföras radonsäkert. I Boverkets bygg-

regler (BFS 1993:57) finns föreskrifter med funktionskrav för att radon-

haltens årsmedelvärde och gammastrålningsnivån inte ska överstiga angivna 

värden. Detta behandlas vid bygglovgivningen. 

Buller 

En exploatering av planområdet innebär marginellt mer trafik, vilket för 

med sig försumbart mer ljud mot dagens situation. Några större permanenta 

störningar i och med ett genomförande av planen är dock inte sannolikt.
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Planens konsekvenser 

Behovsbedömning 

En behovsbedömning har upprättats och ingår i planhandlingarna. Där fram-

går att genomförandet av detaljplanen inte antas medföra någon betydande 

miljöpåverkan (EU-direktiv 2001/42 EG), 6 kap miljöbalken. 

Miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte 

upprättas.  

Planens genomförande strider inte mot mark- och vattenanvändningen i 

översiktsplanen. Detaljplanens genomförande strider inte heller mot de 

föreslagna lokala miljömålen och inte heller mot de långsiktiga miljömål 

som beslutats nationellt och regionalt. 

Miljökonsekvenser 

Natur- och vattenområden 

De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte: 

• Stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning 

med mark- och vattenområden, 3 kap miljöbalken. 

• Stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med 

mark och vatten för vissa områden i landet, 4 kap miljöbalken. 

Riksintressen och skyddade områden 

De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte beröra skyddade 

områden, 7 kap miljöbalken. 

Stadsbild 

Planområdet ingår i ett redan utbyggt bostadsområde och ny bebyggelse 

kommer att anpassas till befintlig. Den nya bebyggelsen placeras på 

konsekvent avstånd mot Prästgårdsgatan och Lundgatan. Områdets karaktär 

kommer inte att förändras och stadsbilden bedöms därför inte påverkas 

negativt. 

Konsekvenser för miljökvalitetsnormer 

De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte medverka till att 

miljökvalitetsnormerna överskrids, 5 kap miljöbalken. 
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Miljökvalitetsnormer för vatten 

Miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster (ytvatten, grundvatten och 

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

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

vattenförekomster bedöms inte försämras. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för samtliga yt- och grundvatten-förekomster 

inom Sverige infördes i december 2009 och Vimmerby kommun omfattas 

av föreskrifterna i Södra Östersjöns vattendistrikt. Den ytvattenförekomst 

som ligger närmast planområdet är Stångån: Högerumsån–Älsterebäcken–

SE638915–150304.  

För området gäller att följande kvalitetskrav ska uppnås:  

Ekologisk status: god status 2021. Idag bedöms den måttlig. Åt-gärder krävs 

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

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

kvicksilver). 

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

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

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

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

missgynnas. 

Detaljplanen kommer inte att ändra mängden dagvatten från planområdet. 

Dagvattnet i planområdet ska tas omhand i kommunens dagvattensystem. 

Då kapaciteten på det befintliga ledningsnätet sannolikt inte kommer att 

utökas har den hårdgjorda ytan på tomterna begränsas med en plan-

bestämmelse på plankartan. På så sätt kan tillkommande dagvattenvolym 

begränsas, till exempel vid extrema regntillfällen. Dagvattnet kan då 

infiltreras i tomtmarken. 

När vattnet slutligen når recipienten Stångån beräknas det vara naturligt 

renat grundvatten. Kommunen bedömer att det inte blir någon ökning av 

dagvattenpåverkan på ytvattenförekomsten Stångån. 

Detaljplanen i sig bedöms inte påverka MKN för vatten negativt. 

Miljökvalitetsnormer för luft 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa 

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

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

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

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

Inga mätningar har genomförts i kommunen men luftkvalitén bedöms som 

god och gynnas av att naturområdena i kommunen är omfattande och 
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orterna är förhållandevis små. Detaljplanen bedöms inte innebära någon 

försämring av luftkvaliteten. 

Miljökvalitetsnormer för buller 

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en slags målsättningsnorm. 

Normen följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors 

hälsa av omgivningsbuller. 

I de största kommunerna omfattar miljökvalitetsnormen omgivningsbuller 

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

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

vara att begränsa buller. 

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

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

buller beräknat som ett genomsnitt per dygn. Naturvårdsverkets riktvärde 

för ekvivalenta ljudnivåer från vägar vid en bostads fasad är 60 dBA och 

riktvärdet för maximala ljudnivåer är 70 dBA på utomhusplats.  

Trots beräknad ökad besöksfrekvens till turistanläggningarna Näs och ALV 

samt förväntad befolkningstillväxt i tätorten förväntas bullersituationen bli 

bättre i framtiden längs Prästgårdsgatan enligt den bullerkartläggning som 

utförts av Ramböll för Vimmerby tätort. Huvudanledningen är de föreslagna 

förändringarna av hastighetsgränserna på tätortens vägnät och omflyttning 

av trafiken från Prästgårdsgatan till Lundgatan. Därmed antas Lundgatans 

bullernivåer öka. De föreslagna lucktomterna och de befintliga bostads-

områdena är dock placerade på sådant avstånd från gatan att de inte på-

verkas av ljudnivåer, högre än lagstadgade, från trafiken vare sig i dagsläget 

eller i framtiden (år 2030). Den maximala påverkan på byggbar mark är 

inom intervallet 50-55 dBA. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förtätning är ett sätt att försöka att skapa en mer hållbar stadsutveckling.  

En tätare stad anses vara mer energieffektivare och leda till färre utsläpp 

eftersom invånarna bor närmare arbeten och lokal service och därmed är 

mindre beroende av bilen. Istället främjas andra färdsätt såsom att gå, cykla 

eller färdas med kollektivtrafik.  

Genom att bygga i redan exploaterade områden kan den befintliga infra-

strukturen och servicen utnyttjas. 

Sociala konsekvenser 

En tät stad har en hög tillgänglighet som leder till ökade sociala och 

ekonomiska interaktioner. 
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Barnkonsekvenser 

Planförslaget medverkar inte till några negativa konsekvenser ur barn-

perspektiv. 

Jämställdhet 

Planförslaget medverkar inte till några negativa konsekvenser ur jäm-

ställdhetsperspektiv. 

Tillgänglighet 

Bostadstomterna har goda förutsättningar att anpassas ur tillgänglighets-

perspektiv. Markens tillgänglighet får anses vara god för personer med 

nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. God tillgänglighet till husens 

entréer säkerställs vid bygglovgivningen utifrån befintliga gatuhöjder. 

Fastighetskonsekvenser 

Allmän platsmark i form av naturmark kommer att övergå till kvartersmark 

för bostäder (privatägd mark). 

VIMMERBY 3:3 

Från Vimmerby 3:3 avstyckas mark för bostäder till två nya bostads-

fastigheter. De nya fastigheterna ansluter till kvarteret Oxeln och får 

förslagsvis beteckningarna Oxeln 6 och 7. 

OXELN 6 (västra fastigheten) 

Cirka 1060 m2 avstyckas från Vimmerby 3:3 till ny bostadsfastighet. Utfart 

sker till befintlig gata (Ekvägen). Adressen föreslås bli Ekvägen 2B. 

OXELN 7 (östra fastigheten) 

Cirka 1120 m2 avstyckas från Vimmerby 3:3 till ny bostadsfastighet. Utfart 

sker till befintlig gata (Ekvägen). Adressen föreslås bli Ekvägen 2A. 
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Planens genomförande 

Organisatoriska frågor 

Allmänt 

En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, tekniska, 

ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 

ska kunna genomföras. Beskrivningen ska även redovisa vem som vidtar 

åtgärderna och när de ska vidtas. Genomförandebeskrivningen har ingen 

egen rättsverkan. 

Tidplan för genomförande 

Antagande av detaljplanen beräknas ske av kommunfullmäktige i september 

2018. Därefter är detaljplanens genomförandetid 5 år. 

Ansvarsfördelning 

Vimmerby kommun initierar fastighetsbildning inom planområdet. VEMAB 

upprättar anslutningspunkter för vatten, avlopp och dagvatten. 

Avtal 

Inget särskilt markanvisnings- eller exploateringsavtal avses upprättas.  

Ekonomiska frågor 

Kommunen ansöker om och står för samtliga förrättningskostnader till 

Lantmäteriet. 

Plankostnaderna regleras i ett plankostnadsavtal som upprättats innan 

detaljplanearbetet påbörjats. Inga planavgifter tas därmed ut i samband med 

bygglovet.  

Bygglovsavgift tas ut av exploatör i samband med bygglovgivning. VA-

avgifter tas ut enligt gällande taxa. 

Tekniska utredningar 

Utredningar som ligger till grund för utformning och ställningstaganden: 

• Trafikanalys Vimmerby, Ramboll 2013-08-20 

• Bullerkartläggning Vimmerby tätort, Ramboll 2013-08-22 

• Hastighetsplan - Rätt fart i staden, Ramboll 2014-12-08 

• Riktlinjer för bostadsförsörjning Vimmerby kommun, 2017-05-29 

Medverkande tjänstemän 

Sara Dolk, stadsarkitekt 

Sten Ellingsworth, mätningsingenjör 
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Förfarande 
Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2017-09-13 (MBN § 149/2017) beslut 
om att upprätta en detaljplan för bostadskvarteret. Vid uppdraget hade 
detaljplanen arbetsnamnet ”Kv Solrosen”, men har under planprocessens 
gång ändrats till ”Kv Oxeln” då det visat sig att de nya fastigheterna 
kommer att vara en del av det befintliga bostadskvarteret Oxeln. 

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

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

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

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

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

Samråd 
Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2018-01-24 (MBN § 1/2018) beslut 
om samråd. Samråd har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 kap 11-17 
§§. Samrådstiden var 2-23 februari 2018 (tre veckor). 

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

Yttranden från 17 instanser/sakägare inkom under samrådstiden, varav tre 
utan erinran. 
Myndigheter: 
Länsstyrelsen 2018-02-22 
Lantmäteriet 2018-02-15 

Kommunala organ: 
Samhällsbyggnadsavdelningen 2018-02-21 
Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) 2018-03-01 
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Övriga organ: 
Skanova AB 2018-02-09 
E.ON Energidistrubition AB 2018-02-13 
 
Sakägare: 
Oxeln 1 (gemensamt yttrande) 2018-02-21 
Oxeln 2 (gemensamt yttrande) 2018-02-21 
Oxeln 3 (gemensamt yttrande) 2018-02-21 
Oxeln 4 (gemensamt yttrande) 2018-02-21 
Oxeln 5 (gemensamt yttrande) 2018-02-21 
Solrosen 1 (gemensamt yttrande) 2018-02-21 
Solrosen 6 (gemensamt yttrande) 2018-02-21 
Solrosen 7 (gemensamt yttrande) 2018-02-21 
Solrosen 8 (gemensamt yttrande) 2018-02-21 
Solrosen 9 (gemensamt yttrande) 2018-02-21 
Solrosen 10 (gemensamt yttrande) 2018-02-21 
 
Inkomna samrådsyttranden föranledde ändring av andelen tillåten hårdgjord 
yta på bostadstomterna. 

Granskning 
Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2018-04-11 (MBN § 65/2018) beslut 
om granskning. Granskning har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 
kap 18-22 §§. Granskningstiden var 19 april – 11 maj 2018 (3 veckor). 

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

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

Kommunala organ: 
Samhällsbyggnadsavdelningen 2018-05-02 

Sakägare: 
Oxeln 1 (gemensamt yttrande) 2018-05-11 
Oxeln 2 (gemensamt yttrande) 2018-05-11 
Oxeln 3 (gemensamt yttrande) 2018-05-11 
Oxeln 4 (gemensamt yttrande) 2018-05-11 
Oxeln 5 (gemensamt yttrande) 2018-05-11 
Solrosen 1 (gemensamt yttrande) 2018-05-11 
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Solrosen 6 (gemensamt yttrande) 2018-05-11 
Solrosen 7 (gemensamt yttrande) 2018-05-11 
Solrosen 8 (gemensamt yttrande) 2018-05-11 
Solrosen 9 (gemensamt yttrande) 2018-05-11 
Solrosen 10 (gemensamt yttrande) 2018-05-11 
 
Sakägarnas synpunkter i samrådsskedet kvarstår i granskningsyttrandet. 
Inga ändringar har gjorts i planhandlingarna inför antagande. 

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

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

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

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

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

Samtliga sakägare (11 fastighetsägare) i gemensamt yttrande 
-Området är detaljplanelagt som park. Området används för lek, hundar, 
bärplockning, allmän rekreation. Området utgör en skolväg, cykelbanan 
används inte. 
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-Stadens grönområden behövs. 

-På 70-talet fanns liknande planer, men de stoppades efter protester. 

-Passar ej in med moderna villor. 

-Sänker värdet på befintliga fastigheter. 

-Det finns bättre alternativ; till exempel Blåsekulleparken, Nossen och 
Karlbergstomten. 

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

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

I planbestämmelserna har tillkommande bostadsbebyggelses volymer noga 
reglerats för att inte avvika från befintlig bebyggelse i storlek. Däremot 
bedöms utformningen inte behöva styras då de tillkommande fastigheternas 
läge är skilt från den befintliga bebyggelsen genom Ekvägen. 

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

Yttranden från 17 olika instanser/sakägare inkom under samråds- och 
granskningstiden. Planhandlingarna har inte ändrats efter granskningen. 
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Ställningstagande 
Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt PBL 5 kap 27 §. 
 
 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

Sara Dolk 
stadsarkitekt 
 
Bilaga: Synpunkter på detaljplanen från sakägare (2 sidor) 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.
GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

Placering

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

Mark

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

Illustrationslinje - Streckad

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

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

e1 225 Största exploatering  per fastighet är 225 kvadratmeter
byggnadsarea, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

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

Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-02-09 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 27  2020/146 2021.535  
 

Granen 13, Detaljplan och beställning 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar överlämna detaljplan för Granen 13, Vimmerby kommun till 
kommunfullmäktige för antagande. 
 
Sammanfattning 
Syftet är att anpassa detaljplanen efter rådande användning och möjliggöra för 
markparkering såväl som bostäder inom planområdet 

Detaljplanen har varit på granskning under hösten 2020. Fyra yttranden har kommit in, 
samtliga utan synpunkter. 

Detaljplanen bedöms vara klar att antas enligt granskningsutlåtandet. 

Behovet av parkering är för tillfället större än bostäder i området kring fastigheten 
Granen 13. En planändring innebär att parkeringar kan uppföras på fastigheten. 
 

Lagstöd 
PBL 5 kap §§ 27-32 Antagandet av en detaljplan. 
 
Beslutsunderlag 
protokollsutdrag miljö- och byggnadsnämnden, 2020-12-09, § 184 
planbeskrivning 
plankarta 
granskningsutlåtande 
undersökning om betydande miljöpåverkan  
 
Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige 
--- 
miljö- och byggnadsförvaltningen 
samhällsbyggnadsavdelningen
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Plan- och genomförandebeskrivning 

Detaljplan för Granen 13 
Vimmerby, Vimmerby kommun, Kalmar län 

 

  

MBN 2020–1589 

Antagandehandling 

2020-11-23 

Hultsfred- Vimmerby
miljö- och byggnadsnämnd
Diarienummer: MBN-2020-1589
Beslutsdatum: 2020-12-09
Beslutsnummer: MBN § 184/2020
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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 

• Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet är att anpassa detaljplanen efter rådande användning och möjliggöra 

för markparkering såväl som bostäder inom planområdet.  

Det finns ett stort behov av parkering i närområdet och fastigheten som 

planen berör har under senare tid används som parkering trots att 

detaljplanen enbart tillåter bebyggelse i form av bostäder. Det nya 

planförslaget möjliggör för markparkering men tillåter alltjämt 

bostadsanvändning inom planområdet. 

Planprocessen 

I denna planprocess tillämpas standardförfarande. 

Hultsfred- Vimmerby
miljö- och byggnadsnämnd
Diarienummer: MBN-2020-1589
Beslutsdatum: 2020-12-09
Beslutsnummer: MBN § 184/2020
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Detaljplanen anses inte stå i strid mot den gällande översiktsplanen eller 

vara av betydande allmänt intresse eller i övrigt av stor betydelse. Planen 

antas dessutom inte medföra en betydande miljöpåverkan.  

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 

inkomna 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 

tillgodosedda sakägare under tre veckors tid möjlighet att överklaga 

detaljplanen. Därefter vinner planen laga kraft om den inte överklagas. 

 

 

 

 

Här är vi nu! 

 

Hultsfred- Vimmerby
miljö- och byggnadsnämnd
Diarienummer: MBN-2020-1589
Beslutsdatum: 2020-12-09
Beslutsnummer: MBN § 184/2020
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Plandata 

Läge 

 
Planområdet som omfattar fastigheten Granen 13 ligger i centrala 

Vimmerby ca 600 meter nordost om Stora torget. Planområdet gränsar till 

Loarpsgatan i norr och Västra Skolgatan i öst. Söder respektive öster om 

planområdet finns fastigheterna Granen 14 och Granen 12. Sydost om 

planområdet ligger Astrid Lindgrens skola. Det är främst i egenskap av 

personalparkering för skolan som området under den senaste tiden har 

använts.  

Areal 

Planområdet omfattar ca 700 m2. 

 

 

 

 

Figur 1, Områdesöversikt där planområdet markerats i rött. 

Hultsfred- Vimmerby
miljö- och byggnadsnämnd
Diarienummer: MBN-2020-1589
Beslutsdatum: 2020-12-09
Beslutsnummer: MBN § 184/2020
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Ägoförhållanden 

Planområdet ligger inom fastigheten Granen 13 som ägs av Vimmerby 

kommun. En del av fastighetenen ligger på planlagd allmän platsmark och 

kommunal gata.  

Figur 2, Planområdet i röd färg ligger inom fastigheten Granen 13 vars totala yta markerats med blå 
färg i kartan.  

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

I den fördjupade översiktsplanen för Vimmerby från 2016 omnämns inte 

området specifikt. I kartan över befintlig markanvändning klassificeras 

planområdet som bostäder och i kartan för framtida markanvändning 

utpekas inte området. 

Fastighetsgräns  

Granan 13 

Planområdesgräns 

Hultsfred- Vimmerby
miljö- och byggnadsnämnd
Diarienummer: MBN-2020-1589
Beslutsdatum: 2020-12-09
Beslutsnummer: MBN § 184/2020

72



 
 

Plan- och 
genomförandebeskrivning 

6 (20) 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2020–1589 
Antagandehandling 

2020-11-23 

 
 

I den fördjupade översiktsplanen skriver kommunen att trafik och 

tillgänglighetsfrågor kopplat till sysselsättning och service bör ses över. 

Vimmerbys Kommunstyrelse uttrycker i beställningen av detaljplan att det i 

dagsläget finns ett stort behov av parkering inom planområdet. 

Planförslaget möjliggör för markparkering men tillåter alltjämt bostäder 

inom planområdet. Planförslagets avsteg från översiktsplanens 

markanvändningskarta som innebär att möjliggöra för såväl bostäder som 

parkering inom planområdet motiveras med ett stort behov av 

parkeringsplatser från Astrid Lindgrens skola. 

Användningen parkering bör ses som ett komplement till de 

omkringliggande verksamheterna och bostäderna och planförslaget bedöms 

därmed inte strida mot översiktsplanens övergripande intentioner.  

Andra strategiska styrdokument 

I Vimmerby kommuns gestaltningsprogram från 2015 ingår planområdet i 

det som kallas Vimmerby trädgårdsstad. Fokus för utveckling i 

gestaltningsprogrammet är att arbeta med att stärka stråk i staden och 

planområdet omfattas inte av de stråk som man fokuserar på inom 

trädgårdsstaden. 

Detaljplan 

 

Området regleras idag av detaljplan 08-VYS-421 som vann laga kraft 1984. 

Genomförandetiden har gått ut för den gällande detaljplanen. Planen tillåter 

bebyggelse i form av bostäder inom den större delen av planområdet. 

Bestämmelser kring utformning reglerar bebyggelsen till fristående villor i 

maximalt två våningar och en yta på maximalt 180 m2 per tomt. 

Övriga kommunala beslut 

Figur 3, Gällande detaljplan 08-VYS-421. Figur 4, Förstorad bild över området som är 
aktuellt för planförslaget. 

Hultsfred- Vimmerby
miljö- och byggnadsnämnd
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Miljö- och byggnadsnämnden uppdrog 2020-05-13 till miljö- och 

byggnadsförvaltningen att upprätta en detaljplan för området. Nämnden 

motiverar beslut om ny detaljplan med att behovet av parkering för tillfället 

är större än bostäder inom planområdet.  

Hultsfred- Vimmerby
miljö- och byggnadsnämnd
Diarienummer: MBN-2020-1589
Beslutsdatum: 2020-12-09
Beslutsnummer: MBN § 184/2020
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Planens förutsättningar 

Pågående markanvändning 

Större delen av planområdet är i dagsläget täckt av grus och har under den 

senaste tiden används som parkering. Under platsinventering 2020-06-29 

var dock infarten till grusplanen blockerad och därmed saknar denna del av 

området en tydlig användning. I planområdets norra del i anslutning till 

Loarpsgatan finns en mindre grönyta. 

Natur, vegetation, kultur och rekreation 

I Fastighetens norra del utmed Loarpsgatan finns en välväxt Lönn som 

troligtvis hamlats. Utöver det finns en mindre lind samt friväxande buskage 

och sly i planområdet norra del. 

 

Riksintressen 

Planområdet omfattas inte av något riksintresse. Vimmerby centrala delar är 

utpekat som riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap 6 § miljöbalken. 

Planområdet ligger utanför riksintresset och anses ej påverka området 

negativt. 

Fornlämningar 

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Påträffas 

fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 

10 § kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas.  

Skyddad natur, bebyggelse, anläggningar 

Det finns ingen skyddad natur, bebyggelse eller anläggning inom 

planområdet.  

Figur 5, Planområdet, med grusplanen till 
vänster och grönytan till höger i bild. 

 

Figur 6, Grönområdet, med den stora lönnen 
längs med områdets norra gräns. 
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Stads- och landskapsbild 

I Vimmerby kommuns gestaltningsplan från 2015 ingår planområdet i det 

som kallas trädgårdsstaden. Trädgårdsstaden domineras av bostadshus i 

olika former. I direkt anslutning till planområdet finns villor i en och två 

våningar. I närheten finns även Astrid Lindgrens skola och ett antal 

flerbostadshus och radhus.  

 

Offentlig och kommersiell service 

Planområdet ligger i anslutning till Vimmerby centrum. Där finns offentlig 

och kommersiell service. Butiker och restauranger är framförallt samlade 

kring Storgatan.  

Gator och trafik 

Loarpsgatan som löper längs med planområdets norra gräns fungerar som en 

genomfartsled och matargata till intilliggande bostadsområden och Astrid 

Lindgrens skola. Västra Skolgatan är en lokalgata som främst används av de 

boende längs vägen men även av elever på väg till och från Astrid 

Lindgrens skola.  

Geotekniska förhållanden 

Marken inom planområdet utgörs av granit.  

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. 

Markföroreningar 

Inga kända markföroreningar finns inom området.  

Figur 7, Omkringliggande bebyggelse längs 
Loarpsgatan. 

Figur 8, Korsningen Loarpsgatan och Västra 
Skolgatan. 
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Radon 

Vimmerby kommun klassificeras som normalriskområde. Marken utgörs i 

huvudsak av normalradonmark. Lokala variationer kan förekomma. 

Översvämningsrisk 

Området bedöms inte bli översvämningsdrabbat vid beräknade framtida 

100-års flöden. 

Buller  

Kartan nedan visar de beräknade bullervärdena år 2030 i Vimmerby 

kommun. Enligt förordningen om buller vid bostadsbyggande (2015:216) 

bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent 

ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. Inom planområdet (rödmarkerat i 

kartan) förväntas ljudnivån från trafik ligga under 60 dBA utifrån 

trafikanalysen. 

 

  

Figur 9, Förväntad ljudnivå från vägtrafik år 2030 (Trafikanalys Vimmerby, Ramboll 2013-08-20). 
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Planförslaget 

Övergripande mål 

Planförslaget möjliggör för parkering och bostäder inom planområdet. 

Miljö- och byggnadsnämnden har gett miljö- och byggnadsförvaltningen i 

uppdrag att upprätta detaljplan för området då behovet av parkering för 

tillfället är större än bostäder i närområdet. 

Planförslaget möjliggör för parkering inom planområdet men tillåter även 

bostäder om det skulle vara så att behovet av parkering i framtiden skulle 

förändras. På så sätt skapas en flexibel plan som svarar upp mot dagens 

behov men samtidigt ger möjlighet till annan lämplig användning i 

framtiden. 

Bebyggelse 

Planen möjliggör för bebyggelse i form av bostäder av småskalig karaktär. I 

användningen bostäder ingår bostadskomplement av olika slag, exempelvis 

garage, parkering och gäststuga. Dessa komplement är kopplade till 

huvudändamålet för användningen som är bostäder. 

Planen möjliggör även för markparkering. Användningen markparkering 

avser parkeringsplatser i marknivå. I användningen avses inte byggnadsverk 

såsom carports och garage. 

Bestämmelser på plankartan kopplat till bebyggelse reglerar nockhöjd, 

exploateringsgrad och andel hårdgjord yta. Bebyggelse får uppföras med en 

nockhöjd på maximalt 9 meter (PBL 4kap. 16§ 1st 1p). Högsta 

utnyttjandegrad i byggnadsarea är 35 % av den totala ytan inom 

användningsområdet (PBL 4 kap. 11§ 1st 1p). Endast 60% av den totala 

markytan får hårdgöras inom egenskapsområdet för bestämmelsen b1 och 

endast 10% får hårdgöras inom egenskapsområdet för bestämmelsen b2 

(PBL 4kap. 16§ 1st 1p). 

Offentlig och kommersiell service 

Planområdet ligger i anslutning till Vimmerby centrum. Där finns offentlig 

och kommersiell service. Butiker och restauranger är framförallt samlade 

kring Storgatan.  

Grönstruktur 

Planförslaget skyddar det stora trädet (lönnen) som finns på platsen. Enligt 

planförslaget får trädet endast fällas om det är sjukt eller utgör en 

säkerhetsrisk (PBL 4kap. 10§). Utöver det krävs marklov för trädfällning 

(PBL 4kap. 15§ 1st 3p). Detta görs i syfte att främja den lokala närmiljön 

och skydda den biologiska mångfalden i området. Lönnen bedöms vara ett 
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särskilt värdefullt träd då det har tecken av att vara hamlat eller åtminstone 

beskuret på motsvarande sätt vid någon tidpunkt. Äldre hamlade träd ger en 

livsmiljö för mångfald av växt- och djurarter och det bedöms viktigt att 

spara trädet för den biologiska mångfalden i området. Trädet bidrar även 

med flera ekosystemtjänster såsom omhändertagande av dagvatten. 

 

Gator och trafik 

Gatunätet är redan utbyggt i området och inga förändringar sker i 

planförslaget. 

Teknisk försörjning 

El 

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

och teleleverantör. 

Värme 

Ambitionen för bostadsbyggnaden är att den uppförs med god isolering 

samt att de förses med uppvärmningssystem som har hög verkningsgrad. 

Den energi som behöver tillföras bör baseras på förnyelsebara energikällor 

såsom sol, vind, vatten och biobränslen. 

Vatten och avlopp 

Vatten- och avloppsledningar finns redan framdragna i kvarteret. Anslutning 

skall ske till befintligt vatten- och avloppsnät. 

Avfallshantering 

Avfallshanteringen sker enligt kommunens avfallsplan. 

Elektroniska kommunikationer 

Fiberledningar finns redan indragna i området. 

Geotekniska frågor 

En geoteknisk undersökning saknas för området.  

 

 

 
Hultsfred- Vimmerby
miljö- och byggnadsnämnd
Diarienummer: MBN-2020-1589
Beslutsdatum: 2020-12-09
Beslutsnummer: MBN § 184/2020

79



 
 

Plan- och 
genomförandebeskrivning 

13 (20) 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2020–1589 
Antagandehandling 

2020-11-23 

 
 

Dagvattenhantering 

I samband med framtagandet av en ny detaljplan för de geografiskt 

närliggande fastigheterna Granen 16 och 17 m.fl., (MBN 2016–150) gjorde 

Sweco environment 2016 en dagvattenutredning för området. Kommunen 

bedömer att dagvattenutredningen från 2016 ger en klar bild av förhållanden 

även inom området för detta planförslag.  

Med utredningen som stöd sammanfattas dagvattensituationen enligt 

följande: 

Kommunen förordar lokalt omhändertagande av dagvatten där 

förutsättningar finns. Förslagsvis görs detta genom lokalt omhändertagande 

via en fördröjningsdamm eller att använda sig av så kallad skelettjord vid en 

lokal lågpunkt för planområdet. Det finns dock möjlighet att ansluta 

dagvattnet till kommunens dagvattennät. Dagvattenserviser finns i 

Drottninggatan, Ringvägen och korsningen Ringvägen/Västra Skolgatan. 

Samtliga nykopplingar av dag- och dränvatten ska alltid ske mot 

dagvattenledningarna. Eventuella befintliga anslutningar mot kombinerad 

ledning ska kopplas bort.  

Framtida dagvattenflöden får till respektive dagvattenservis inte överstiga 

befintliga flöden utan VEMAB:s godkännande. Höjdsättningen i 

planområdet är viktig. Nya byggnader bör i första höjdsättas till en högre 

nivå än angränsande gata, så att dagvatten vid extrem nederbörd kan avledas 

Planområde 

Granen 16 och 17 m.fl., 

Figur 10, Områdesöversikt där det dagvattenutredda området är markerat i vitt och det aktuella 
området för detta planförslag är markerat i rött. 
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via gatorna om dagvatten-systemets maxkapacitet skulle överskridas. Lägsta 

höjd på färdigt golv föreslås vara 0,3 meter över marknivå i 

förbindelsepunkten. Vid underjordisk byggnation, exempelvis källare eller 

garage, ansvar fastighetsägare själv för pumpning av dagvattnet. Där 

byggnader angränsar till högre belägna ytor är det även mycket viktigt att 

avskärande diken anläggs för att förhindra att dagvatten från ytan uppströms 

rinner in mot huskropparna. Marken allra närmast huskroppen ska dock 

alltid höjdsättas så att ytavrinning alltid sker bort från denna. 

I planområdet för Granen 13 säkras grönstruktur genom att endast 60% av 

markytan får hårdgöras. I planområdet ska grönområden finnas som 

möjliggör för dagvatteninfiltration. Utmed områdets norra sida mot 

Loarpsgatan sparas befintliga markområden för detta ändamål genom så 

kallad prickmark på plankartan. Inom detta område säkras grönstruktur 

genom att endast 10% av markytan får hårdgöras. Inom en del av det 

prickmarkerade området i kartan värnas även ett stort träd vilket bidrar med 

ekosystemtjänster som förbättrar den lokala dagvattenhanteringen. Detta 

genom att ta upp och rena vatten och därmed minska mängden dagvatten 

som behöver behandlas nedströms.  Inom planområdet finns möjlighet att 

anlägga infiltrationsbäddar, fördröjningsdamm och planteringar dit 

dagvatten kan ledas för att skapa naturlig markinfiltration.  

På körytor och parkeringsplatser kan man arbeta 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. 

Radon 

Ny bostadsbebyggelse ska alltid uppföras radonsäkert. 

Buller 

Bullernivåerna kommer inte att öka till följd av planen. 

Strandskydd 

Planområdet ligger inte inom strandskyddat område. 
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Planens konsekvenser 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

En undersökning om betydande miljöpåverkan 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. 

Landskapsbild 

Planförslaget möjliggör för markparkeringen och bostäder av småskalig 

karaktär. Parkering är den användning som fastigheten under den senaste 

tiden har haft och bostäder är den användning som den gällande detaljplanen 

tillåter. Planförslaget bedöms därmed inte innebära några nämnvärda 

konsekvenser för landskapsbilden i närområdet.   

Hälsa och säkerhet 

Planförslaget innebär en förhöjd risk för människors hälsa och miljö vid 

extremväder. Vid en eventuell hårdgörning av planområdet kommer den 

lokala dagvattenhanteringsförmågan att försämras. Dagvatten ska hanteras 

och fördröjas. Förslagsvis görs detta genom lokalt omhändertagande via en 

regnträdgård och/eller en fördröjningsdamm. 
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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. Hänsyn för dagvatten 

måste tas för att säkerställa att miljökvalitetsnormer för vatten inte påverkas. 

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 i sig bedöms inte ha en betydande påverkan på MKN för 

vatten. Kommunen bedömer dock att det inte blir någon ökning av 

dagvattenpåverkan på ytvattenförekomsten Stångån. 

Miljökvalitetsnormer för luft 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa 

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

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

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

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

Inga mätningar har genomförts i kommunen men luftkvalitén bedöms som 

god och gynnas av att naturområdena i kommunen är omfattande och 

orterna är förhållandevis små. Detaljplanen bedöms inte innebära någon 

försämring av luftkvaliteten. 
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Miljökvalitetsnormer för buller 

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en slags målsättningsnorm. 

Normen följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors 

hälsa av omgivningsbuller. 

I de största kommunerna omfattar miljökvalitetsnormen omgivningsbuller 

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

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

vara att begränsa buller. 

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

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

buller beräknat som ett genomsnitt per dygn. Naturvårdsverkets riktvärde 

för ekvivalenta ljudnivåer från vägar vid en bostads fasad är 60 dBA och 

riktvärdet för maximala ljudnivåer är 70 dBA på utomhusplats.  

Ekonomiska konsekvenser 

Planförslaget innebär inte några negativa ekonomiska konsekvenser.  

Sociala konsekvenser 

Barnkonsekvenser 

Planförslaget medverkar inte till några negativa konsekvenser ur 

barnperspektiv. Tillgång till parkeringsplatser i anslutning till Astrid 

Lindgrens skola kan leda till att möjligheterna att rekrytera och hålla kvar 

kompetent personal vilket är en positiv konsekvens av planförslaget.   

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 entréer säkerställs vid bygglovgivningen utifrån befintliga gatuhöjder. 
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Fastighetskonsekvenser 

 
Figur 11, Det blåmarkerade området i kartan visar del av fastigheten Granen 13 som ligger inom 
detaljplanelagd kvartersmark och det gulmarkerade området visar den del av fastigheten ligger 
inom detaljplanelagd allmän platsmark.  

Vid fastigheten Granen 13 nordöstra spets (korsningen Loarpsgatan och 

Västra Skolvägen) ligger en bit av fastigheten inom detaljplanelagd allmän 

platsmark, gata. Den delen av fastigheten ska genom fastighetsreglering 

tillföras fastigheten Vimmerby 3:3 så att Granen 13 följer kvartersmark.  

 

Fastighet Erhållen mark Avstår mark 

Vimmerby 3:3 6 m2 från Granen 13  

Granen 13  6 m2 till Vimmerby 3:3 

  

Granen 13 

Del av Granen 13 som regleras 

över till Vimmerby 3:3 
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Planens genomförande 

Organisatoriska frågor 

Allmänt 

En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, tekniska, 

ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 

ska kunna genomföras. Beskrivningen ska även redovisa vem som vidtar 

åtgärderna och när de ska vidtas. Genomförandebeskrivningen har ingen 

egen rättsverkan. 

Tidplan för genomförande 

Antagande av detaljplanen beräknas ske av kommunfullmäktige våren 2021. 

Efter antagande är detaljplanens genomförandetid 5 år. 

Ansvarsfördelning 

Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) ansvarar för VA- och elledningar 

på u-områden inom kvartersmark.  

Telenor ansvarar för teleledningar på allmän platsmark medan 

fastighetsägaren ansvarar för anläggning av ledningskanalisation inom den 

egna fastigheten. Den punkt i byggnaden där Telenors kabel avslutas 

benämns anslutningspunkt och kan vara utförd på olika sätt. 

Skanova ansvarar för tele- och jordkabel/kanalisation. Tvingas Skanova 

vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 

exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även 

bekostar den. 

Om ledningar behöver flyttas i samband med utveckling av planområdet 

bekostar och ansvarar exploatören för åtgärden i samråd med 

ledningshavaren. 

Avtal 

Inget särskilt markanvisnings- eller exploateringsavtal avses upprättas.  

Fastighetsfrågor 

Kommunen initierar nödvändiga fastighetsbildningar inom planområdet och 

svarar för samtliga fastighetsbildningskostnader. 

Ekonomiska frågor 

Plankostnaderna regleras i ett plankostnadsavtal som upprättats innan 

detaljplanearbetet påbörjats. Hultsfred- Vimmerby
miljö- och byggnadsnämnd
Diarienummer: MBN-2020-1589
Beslutsdatum: 2020-12-09
Beslutsnummer: MBN § 184/2020

86



 
 

Plan- och 
genomförandebeskrivning 

20 (20) 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2020–1589 
Antagandehandling 

2020-11-23 

 
 

Utredningar 

Utredningar som ligger till grund för utformning och ställningstaganden: 

• Bullerkartläggning Vimmerby tätort, Ramboll 2013-08-22 

• Dagvattenutredning Kv Granen, Sweco Environment 2016-11-11 

• Fördjupning av Vimmerby kommuns översiktsplan, Vimmerby 

kommun 2015-09-08 

• Vackra Vimmerby – Gestaltningsprogram, Vimmerby kommun 

2015-06-22 

 

Medverkande tjänstemän 

 

 

Mattias Hamilton 

Planarkitekt  
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Förfarande 
Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2020-03-17(MBN § 77/2020) beslut 

om att upprätta en detaljplan för aktuellt område. 

 

Planen hanteras med ett standardförfarande. Detta då planen inte bedöms stå 

i strid med gällande översiktsplan, vara av särskilt intresse för allmänheten 

eller i övrigt vara av stor betydelse.    

 

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 2020-08-19 (MBN § 116/2020) beslut 

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

§§. Samrådstiden var mellan 26e augusti – 16e september (tre veckor). 

 

Samrådshandlingar: 

Plankarta med bestämmelser, 2020-07-31 

Plan- och genomförandebeskrivning, 2020-07-31 

Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2020-07-31 

Fastighetsförteckning, 2020-08-03 

 

Yttranden från 5 instanser inkom, varav 2 utan erinran. 

Myndigheter: 

Lantmäteriet                         2020-09-07 

Länsstyrelsen                         2020-09-16 

 

Kommunala organ: 

VEMAB                       2020-09-15 

Samhällsbyggnadskontoret                      2020-09-16 

Övriga: 

Pensionärsrådet                                   2020-09-15 Hultsfred- Vimmerby
miljö- och byggnadsnämnd
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Inkomna synpunkter föranledde följande ändringar av planhandlingarna: 

Plankartan 

- Bestämmelsen b2 har lagts till i plankartan efter yttrande från lantmäteriet. 

Bestämmelsens syfte är att reglera andel hårdgjord yta inom 

prickmarkerad yta. 

Granskning 

Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2020-10-21 (MBN § 152/2020) beslut 

om granskning. Granskning har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 

kap 18–22 §§. Granskningstiden var 30 oktober-20 november (3 veckor). 

 

Granskningshandlingar: 

Plankarta med bestämmelser, 2020-09-10 

Plan- och genomförandebeskrivning, 2020-10-01  

Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2020-09-22 

Fastighetsförteckning, 2020-08-03 (publiceras ej) 

 

4 granskningsyttrande inkom under granskningstiden, varav 4 utan erinran. 

Myndigheter: 

Lantmäteriet  2020-11-03 

Länsstyrelsen  2020-11-11 

Kommunala organ: 

Samhällsbyggnadsavdelningen                           2020-11-05 

VEMAB                                                              2020-11-20 

 

Inga ändringar har gjorts i planhandlingarna inför antagande. 
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Sammanfattning 

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

12 respektive 18 §§.  

Yttranden från 5 olika instanser/sakägare inkom under samråds- och 

granskningstiden. Planhandlingarna har inte ändrats efter granskningen. 

Ställningstagande 

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

 

Mattias Hamilton 

Planarkitekt 
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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 är att anpassa detaljplanen efter rådande användning och möjliggöra för 

markparkering inom planområdet. Detta görs genom att förändra 

markanvändningen som i dagsläget enbart tillåter bebyggelse för 

bostadsändamål i form av fristående hus.  

 

Planförslaget möjliggör för markparkering men tillåter alltjämt bostäder inom 

planområdet. 

 

Projektledare (planförfattare) för denna plan är: 

Mattias Hamilton, Planarkitekt 
2020-07-09 
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Sammanvägd bedömning 

Planförslaget innebär en förhöjd risk för människors hälsa och miljö vid 

extremväder. Vid en eventuell hårgörning av planområdet kommer den lokala 

dagvattenhanteringsförmågan att försämras. Dagvatten ska hanteras och 

fördröjas. Förslagsvis görs detta genom lokalt omhändertagande via en 

regnträdgård och/eller en fördröjningsdamm. Hänsyn för dagvatten måste 

även tas för att säkerställa att miljökvalitetsnormer för vatten inte påverkas. 

Miljöpåverkan sett ur dagvattenperspektiv bedöms ej vara betydande men 

måste likväl lösas vid exploatering. 

 

Den hamlade lönnen som finns inom planområdet bedöms ha ett visst 

biologiskt värde och reglerande bestämmelser föreslås för att värna trädet.  

 

Sammantaget bedöms planen dock ej medföra en betydande miljöpåverkan. 

 

Sammanställning genomförd av: 

Mattias Hamilton, Planarkitekt 

2020-07-09 

Hantering 

Kompetens inom samhällsplanering 

Mattias Hamilton (MH), planarkitekt; 

Daniel Johansson (DJ), miljöstrateg; 

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: 

Mattias Hamilton, Planarkitekt 
2020-07-09 

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: 

Mattias Hamilton, Planarkitekt 
2020-07-09 Hultsfred- Vimmerby
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Klicka eller tryck här för att ange datum. 

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: 

Mattias Hamilton, Planarkitekt 

2020-07-09 

 

 

 

Sammanställning, särskilda bestämmelser 
 

Särskilda bestämmelser sammanställning 

Sammanställning 

 

Ja Nej 

Finns det någon orsak till undantag från att utföra undersökning av 

betydande miljöpåverkan? 
☐ ☒ Hultsfred- Vimmerby
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Finns direkta krav på strategisk miljöbedömning? ☐ ☒ 

Kommentar Ställningstagande gjort av: 

Mattias Hamilton, Planarkitekt 
2020-07-09 
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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 Ej aktuellt 

 

Ställningstagande gjort av: 

Mattias Hamilton, Planarkitekt 

2020-07-09 

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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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 Ej aktuellt. 

 

Ställningstagande gjort av: 

Mattias Hamilton, Planarkitekt 
2020-07-09 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna kulturvärdena. 

Beskrivning Planen bedöms ej påverka några kända kulturhistoriska värden. 

 

Ställningstagande gjort av: 

Mattias Hamilton, Planarkitekt 
2020-07-09 
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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 Planen bedöms ej påverka några kända kulturhistoriska värden 

 

Ställningstagande gjort av: 

Mattias Hamilton, Planarkitekt 
2020-07-09 
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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) 
☐ ☒ 

Hultsfred- Vimmerby
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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 ☐ ☒ 

Beskrivning 

 

 

 

 

 

Inom planområdet finns en lind och en större lön där hamling med största 

sannolikhet förekommit.   

 

 

 

 

Ställningstagande gjort av: 

Mattias Hamilton, Planarkitekt 

2020-07-09 

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

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 Inga kända värden. 

 

Ställningstagande gjort av: 

Mattias Hamilton, Planarkitekt 

2020-07-09 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna naturvärdena. 
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Beskrivning Den hamlade lönnen som finns inom planområdet bedöms ha ett visst 

biologiskt värde.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Mattias Hamilton, Planarkitekt 
2020-07-09 

 

 

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? ☒ ☐ 
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Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden? ☐ ☒ 

Kommentar Negativ påverkan på naturvärden bedöms vara låg om lönnen inom 

planområdet skyddas.   

 

Ställningstagande gjort av: 

Mattias Hamilton, Planarkitekt 
2020-07-09 
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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 Ej aktuellt. 

 

Ställningstagande gjort av: 

Mattias Hamilton, Planarkitekt 

2020-07-09 

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) 
☐ ☒ 
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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: 

Mattias Hamilton, Planarkitekt 
2020-07-09 

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna sociala värdena. 

Beskrivning Planen bedöms inte påverka några sociala värden. 

 

 

Ställningstagande gjort av: 

Mattias Hamilton, Planarkitekt 
2020-07-09 
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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. 

 

Ställningstagande gjort av: 

Mattias Hamilton, Planarkitekt 
2020-07-09 
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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 Inga kända materiella värden påverkas. Ledningskoll kommer att genomföras 

för planområdet.   

 

Ställningstagande gjort av: 

Mattias Hamilton, Planarkitekt 
2020-07-09 

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) 

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

Beskrivning Ej aktuellt. 

 

Ställningstagande gjort av: 

Mattias Hamilton, Planarkitekt 
2020-07-09 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna materiella värdena. 

Beskrivning Planen bedöms ej påverka några materiella värden. 

 

 

Ställningstagande gjort av: 

Mattias Hamilton, Planarkitekt 

2020-07-09 

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: 

Mattias Hamilton, Planarkitekt 

2020-07-09 
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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) ☐ ☒ 

Beskrivning Dagvatten bör hanteras och fördröjas vid en eventuell hårgörning av 

planområdet. Förslagsvis via lokalt omhändertagande via regnträdgård 

och/eller fördröjningsdamm.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Daniel Johansson, Miljöstrateg 
2020-07-09 

 

Redogör för de miljökvalitetsnormer som inte följs eller riskerar att inte följas i 

de områden som kan antas påverkas av planen. 

Förekomst 

Ja Nej 
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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 statusklassn.) 
☐ ☒ 

Miljökvalitetsnorm för kemisk status för grundvatten (SFS 2004:660; VISS, se 

statusklassning) 
☐ ☒ 

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 Dagvatten måste hanteras för att inte miljökvalitetsnorm för kemisk status för 

ytvatten ska påverkas. 

 

Ställningstagande gjort av: 

Mattias Hamilton, Planarkitekt 
2020-07-09 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna riskerna för människors hälsa och för 

miljön. 

Beskrivning Planen möjliggör för mer hårdgjord yta än nuläget. Dagvatten måste 

hanteras för att inte miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten ska 

påverkas. 

 

Ställningstagande gjort av: 

Daniel Johansson, Miljöstrateg 
2020-07-09 

 
Hultsfred- Vimmerby
miljö- och byggnadsnämnd
Diarienummer: MBN-2020-1589
Beslutsdatum: 2020-12-09
Beslutsnummer: MBN § 184/2020
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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  Hänsyn för dagvattenhanteringen måste tas för att säkerställa att MKN för 

vatten inte påverkas. 

 

Ställningstagande gjort av: 

Mattias Hamilton, Planarkitekt 
2020-07-09 

  

Hultsfred- Vimmerby
miljö- och byggnadsnämnd
Diarienummer: MBN-2020-1589
Beslutsdatum: 2020-12-09
Beslutsnummer: MBN § 184/2020
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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: 

Mattias Hamilton, Planarkitekt 
2020-07-09 

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? 
☒ ☐ 

Hultsfred- Vimmerby
miljö- och byggnadsnämnd
Diarienummer: MBN-2020-1589
Beslutsdatum: 2020-12-09
Beslutsnummer: MBN § 184/2020
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Bedömning Planen bedöms ej medföra betydande påverkan. 

 

 

Ställningstagande gjort av: 

Mattias Hamilton, Planarkitekt 
2020-07-09 

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 Inte aktuellt.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Mattias Hamilton, Planarkitekt 

2020-07-09 

Planens karaktäristiska egenskaper måste beaktas, särskilt planens omfattning. 

Beskrivning Inte aktuellt. 

 

Ställningstagande gjort av: 

Mattias Hamilton, Planarkitekt 
2020-07-09 

Planens karaktäristiska egenskaper ska beaktas, särskilt planens förening med andra planer?  

Beskrivning Planen bedöms vara förenlig med andra strategiska dokument och planer.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Mattias Hamilton, Planarkitekt 

2020-07-09 

I vilken utsträckning har planen betydelse för andra planers miljöpåverkan? 

Beskrivning Planen bedöms ej ha påverkan på andra planers miljöpåverkan. 

 

Ställningstagande gjort av: 

Mattias Hamilton, Planarkitekt 
2020-07-09 

Hultsfred- Vimmerby
miljö- och byggnadsnämnd
Diarienummer: MBN-2020-1589
Beslutsdatum: 2020-12-09
Beslutsnummer: MBN § 184/2020
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I vilken utsträckning har planen betydelse för genomförande av gemenskapens 

miljölagstiftning? 

Beskrivning Ej aktuellt. 

 

Ställningstagande gjort av: 

Mattias Hamilton, Planarkitekt 
2020-07-09 

Motiverat ställningstagande 

Planförslaget innebär en förhöjd risk för människors hälsa och miljö vid extremväder. Vid 

en eventuell hårgörning av planområdet kommer den lokala dagvattenhanteringsförmågan 

att försämras. Dagvatten bör hanteras och fördröjas. Förslagsvis görs detta genom lokalt 

omhändertagande via en regnträdgård och/eller fördröjningsdamm. Hänsyn för dagvatten 

måste även tas för att säkerställa att miljökvalitetsnormer för vatten inte påverkas. 

Miljöpåverkan sett ur dagvattenperspektiv bedöms ej vara betydande men måste likväl lösas 

vid exploatering. 

 

Den hamlade lönnen som finns inom planområdet bedöms ha ett visst biologiskt värde och 

reglerande bestämmelser föreslås för att värna trädet.  

 

Sammantaget bedöms dock planen ej medföra en betydande miljöpåverkan. 

 

Ställningstagande gjort av: 

 

 

 

Mattias Hamilton, Planarkitekt 
2020-07-09 

 

Hultsfred- Vimmerby
miljö- och byggnadsnämnd
Diarienummer: MBN-2020-1589
Beslutsdatum: 2020-12-09
Beslutsnummer: MBN § 184/2020
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§ 28  2020/320 2021.536  
 

Detaljplan för Uven 7 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna detaljplanen för Uven 7, Vimmerby kommun, 
till kommunfullmäktige för antagande. 
 
Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning med bostäder på kvarteret Uven 
i centrala Vimmerby. 
 

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

Motivering till beslut 
Behovet av bostäder i Vimmerby är stort. Detaljplanen från 1979 innebär begränsningar 
i platsens utnyttjande. Förutsättningarna har sedan dess förändrats och därför behöver en 
ny detaljplan upprättas där fler våningar tillåts. 
 
Ärende 
Detaljplanen har varit tillgänglig för samråd och granskning under hösten 2020. 
 

Under samrådstiden har tolv yttranden kommit in. Det har även framkommit att en 
ändring av detaljplan (ÄDP) inte är lämplig för det angivna planområdet, och därmed 
behöver en ny detaljplan upprättas. För att bemöta de yttranden som kommit in har 
följande ändringar gjorts i planhandlingarna: 
 
Plankartan 
- Uppdatering av grundkartan efter ny fastighetsindelning 
- Bestämmelse a1 tillagd i plankartan 
- Bestämmelse om taklutning 17-40° tillagd i plankartan 
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Revidering av text 
- Riktlinjer för bostadsförsörjning s. 7 
- Gestaltningsprogrammet s. 8 
- Fornlämningar s. 10 
- Buller s. 12 
- Markföroreningar s. 12 
- Bebyggelse s. 14 
- Dagvattenhantering s. 15 
- Konsekvenser för riksintresse för kulturmiljövården s. 19–25 
- Fastighetskonsekvenser s. 27 
- Ansvarsfördelning s. 29 
 

Ändringen från ÄDP till ny detaljplan innebar inga förändringar i planområdets gräns-
dragningar eller användning av marken. Eftersom det är samma process och sakägar-
kretsen är densamma har bedömningen gjorts att granskning kan genomföras direkt. 
 

Efter granskning har följande ändringar gjorts i planhandlingarna: 
 

Plankartan 
- Bestämmelse n1 tillagd i plankartan 
- Formulering kring takvinkel ändrad från ”får” till ”ska” 
 

Revidering av text 
- Dagvattenhantering s. 17 
- Ansvarsfördelning s. 29 
 

Detaljplanen bedöms vara klar att antas enligt granskningsutlåtandet. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag – Miljö- och byggnadsnämnden, 2021-01-21, § 8 
Planbeskrivning 
Plankarta 
Granskningsutlåtande 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
 

Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige 
--- 
Vimarhem AB 
samhällsbyggnadsavdelningen
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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 undersökning om betydande miljöpåverkan 
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 
• Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning med bostäder på 
kvarteret Uven i centrala Vimmerby.  

Behovet av bostäder är stort i centrala Vimmerby. Fastigheten Uven 7 har 
ett centralt läge med närhet till stadskärnan, men detaljplanen från 1979 
innebär begränsningar i platsens utnyttjande. Förutsättningarna har sedan 
dess förändrats och därför behöver en ny detaljplanen upprättas som 
uppfyller dagens behov. Detta innebär också att fastigheterna Uven 7 kan 
exploateras på ett mer effektivt sätt. 
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Planförslaget innebär att ytterligare en våning medges mot tidigare plan, 
samt borttagande av prickmark så att byggnader kan placeras närmare gatan 
och samverka med centrumbebyggelsen på ett tydligare sätt. Planförslaget 
bidrar därmed till att skapa ett mer stadslikt gaturum. Innergården kan också 
användas på ett bättre sätt med huskroppen närmare gatan. Nuvarande 
bebyggelse på fastigheten Uven 2 kan därmed ersättas med flerbostadshus 
längs med Kampgatan. 

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

Plandata 

Läge 

Planområdet ligger i centrala Vimmerby. Området begränsas av Kampgatan 
i väster och Kungsgatan i söder.  

Areal 

Planområdet omfattar ca 3550 m2. 

Ägoförhållanden 

Planområdet består av fastigheten Uven 7 som ägs av Vimarhem AB.  

 

 

 

Planområdet markerat med svart linje.  
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Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

Området omnämns inte specifikt i den fördjupade översiktsplanen för 
Vimmerby stad från 2016. Den nuvarande användningen anges dock som 
bostäder. Planändringen strider därmed inte mot översiktsplanen.  

Detaljplan 

Gällande detaljplan för området är 08-VYS-308 som vann laga kraft 1979. 
Genomförandetiden har gått ut för detaljplanen. Detaljplanen medger 
bostäder, maximalt två våningar. 

 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 

En bostadsförsörjningsplan antogs av kommunfullmäktige 2017. Baserat på 
det positiva flyttningsnettot på 170 personer under 2015, bör kommunen 
planera för en bostadsförsörjning motsvarande 25 – 50 nya lägenheter per 
år. Enligt Boverkets prognos, relaterat till Vimmerby kommun, bör det 
byggas cirka 700 nya bostäder fram till 2020. Mellan 2020 – 2025 bör det 
byggas cirka 1500 nya bostäder i kommunen. Slutsatserna är att det finns en 
generell bostadsbrist i kommunen och att fler hyresrätter krävs i 

Detaljplan 08-VYS-308 anger bostäder.  
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flerbostadshus. För få bostäder har byggts där efterfrågan finns, det vill säga 
i centrala och attraktiva lägen. 

Gestaltningsprogrammet Vackra Vimmerby 

Planområdet ligger inom det område som kallas för Utvidgad stadskärna i 
gestaltningsprogrammet Vackra Vimmerby. Området beskrivs i 
gestaltningsprogrammet som att det geografiska avståndet till stadskärnan är 
litet, men att den upplevda och den visuella distansen är stor. Området 
skiljer sig starkt från kärnan i sitt rumsliga uttryck och domineras av stora 
byggnadselement utan (större) arkitektoniska kvaliteter. Aspekter som allt 
för stora ytor och överdimensionerade vägstrukturer nämns som 
problematiska.  

För att förbättra området är det viktigt att arbeta för att områdets yttre miljö 
blir mer inbjudande. Kopplingar lyfts fram som ett sätt att framhäva 
närheten till centrumkärnan, och områden nära stadskärnan som strategiskt 
viktiga för att skapa sammanhang och bjuda in till rörelse mellan områdena. 
En förtätning på Uven 7 innebär att kopplingen till stadskärnan kan 
förbättras och skapar ett mer inramat och tydligt stadsrum. Planförslaget 
innebär att överdimensionerade ytor ”byggs bort” samtidigt som 
gaturummet blir mer småskaligt och mer anpassat till stadskärnan.  

Övriga kommunala beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden uppdrog 2020-08-19 till miljö- och 
byggnadsförvaltningen att upprätta en detaljplan för området.  
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Planens förutsättningar 

Pågående markanvändning 

Området består idag till största del av en oanvänd grönyta. På fastigheten 
Uven 7 finns en suterrängbyggnad i två våningar vid gatunivå som tidigare 
inrymt kontor. På fastigheten Uven 2 finns en suterrängbyggnad i ett plan 
vid gatunivå som tidigare inrymt en tandklinik. Båda dessa byggnader ligger 
på mark detaljplanelagd för bostad. 

Vy mot norr från Kungsgatan, suterrängbyggnad i två plan. 

Vy mot söder, suterrängbyggnad i ett plan mot Kampgatan samt Vimmerby kyrka. 
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Natur, vegetation 

Området består av en stor gräsplan med buskage och träd. Höjdskillnaderna 
är relativt stora inom planområdet, och marken sluttar neråt från gatunivå 
med en lägsta punkt på ca +120 meter och en högsta punkt på ca +124 
meter. Vid mitten av Kampgatan är marknivån ca +121 meter.   

Riksintressen 

Planområdet ligger inom riksintresset för kulturmiljövården i Vimmerby. 
Stadskärnan ingår i riksintresset för kulturmiljövården som värnar om 
småstadsmiljön präglad av stadsplan och tomtstruktur från 1600-talet och 
den småskaliga trähusbebyggelsen i grusåsens längdriktning (Sevedegatan, 
Storgatan) där kyrkan dominerar stadsbilden. Platsen ligger avskärmad och 
lågt i förhållande till den gamla medeltida stadskärnan längs Sevedegatan 
och Storgatan.  

 

Fornlämningar 

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Planområdet ligger 
dock strax utanför fornlämningen L1956:4900 som är lämningarna efter 
Vimmerby stads historiska utveckling från medeltid och fram till 1800-tal. 

Riksintresset för kulturmiljövården, Vimmerby Stad. Gränserna för riksintresseområden är inte 
absoluta, utan indikerar att värden eller egenskaper av högt allmänt intresse enligt 
Hushållningsbestämmelserna i 3 kapitlet miljöbalken finns att ta hänsyn till. (Länsstyrelsens 
geoportal).  
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Planområdet ligger utanför fornlämningen men kan innehålla lämningar 
som är intressanta för förståelsen av fornlämningen. Påträffas fornlämningar 
i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 § 
kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas.  

Stads- och landskapsbild 

Planområdet ligger i Vimmerby centrum nära Stora torget och Storgatan. 
Angränsande till området i väster finns centrumbebyggelse i 2–3 våningar 
med bostäder, restauranger och butiker. Öster om området finns mer 
småskalig villabebyggelse, övervägande två våningar. Angränsande till 
området finns också kulturmiljön i Vimmerby stadskärna, dit också 
kyrkomiljön tillhör.   

 

Offentlig och kommersiell service 

Planområdet ligger i Vimmerby centrum. Där finns allmän såväl som 
kommersiell service och handel. Skolor, dagis och sportanläggningar finns i 
närområdet.  

Gator och trafik 

In- och utfart kan anläggas i anslutning till Kampgatan och Kungsgatan. 

Vy mot söder, planområdet till vänster i bild och Vimmerby kyrka till höger 
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Geotekniska förhållanden 

Marken inom planområdet utgörs av granit. 

Hydrologiska förhållanden 

Enligt Sveriges Geologiska Undersöknings jordartskarta består marken av 
morän med ett uppskattat jorddjup på 10–20 meter. Man kan räkna med att 
marken är tillräckligt genomsläpplig för att ingen direktavrinning på mark-
ytan ska kunna ske annat än lokalt.  

Markföroreningar 

I byggnaden på Uven 2 som planeras att rivas har det bedrivits 
tandläkarverksamhet. En sanering kommer vara nödvändig vid rivning av 
byggnaden, då tandläkarkliniker räknas som miljöfarliga verksamheter. 
 
Området längst norrut (mot parkeringen Kampgatan-Parkgatan) ligger i 
anslutning mot gamla Taxi där bränslepumpar varit placerade. Särskild 
uppmärksamhet gällande bensinföroreningar krävs vid schaktningsarbeten i 
denna del av fastigheten.  
 
För att säkerställa att inga föroreningar inom planområdet överskrider 
angivna riktvärden regleras detta i plankartan med villkor om startbesked.  

Radon 

Vimmerby kommun klassificeras som normalriskområde. Marken utgörs i 
huvudsak av normalradonmark. Lokala variationer kan förekomma. 

Översvämningsrisk 

Området bedöms inte bli översvämningsdrabbat vid beräknade framtida 
100-års flöden. 

Buller 

Enligt trafikbullerförordningen bör buller från spårtrafik och vägar inte 
överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. 
(2015:216).  
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En trafikmätning har gjorts vid Kampgatan och Kungsgatan, mellan den 5 
november 2020 och den 11 november 2020. Mätningarna visade att trafiken 
längs med Kampgatan är ungefär 1810 fordon/dygn, och ca 480 
fordon/dygn längs med Kungsgatan.  

En bedömning enligt Boverkets vägledning Hur mycket bullrar vägtrafiken? 

har gjorts utifrån genomsnittlig dygnstrafikmängd. Vägledningen visar på 
förväntade bullernivåer under 60 dBA. Enligt tabell nedan bör 
bullernivåerna mot Kampgatan ligga på ungefär 56 dBA. Nivåerna vid 
Kungsgatan bör ligga under 55 dBA, då medeldygnstrafiken med god 
marginal är under 1220. Dessa nivåer utgår från en hastighet på 40 km/h. De 
reella bullernivåerna bör vara något lägre då hastighetsbegränsningen för 
båda gatorna är 30 km/h. 

  

30 km/h 
5 m till vägmitt 

1850 
56 dBA 

Översiktlig beräkning av bullernivåer mot Kampgatan (Boverkets vägledning Hur mycket bullrar vägtrafiken?) 

30 km/h 
5 m till vägmitt 

500 
55 dBA 

Översiktlig beräkning av bullernivåer mot Kungsgatan (Boverkets vägledning Hur mycket bullrar vägtrafiken?) 
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Planförslaget 

Övergripande mål 

Planförslaget möjliggör förtätning med bostäder på kvarteret Uven i 
Vimmerby. Fastigheten Uven 7 avses exploateras med bostadshus i tre 
våningar. Förslaget innebär också att prickmark tas bort så att byggnader 
kan placeras närmare gatan och skapa ett mer stadslikt gaturum. Huskroppar 
närmare gatan innebär också att innergården blir större.  

Bebyggelse 

Planförslaget medger bostadsbebyggelse med en högsta tillåten nockhöjd på 
+135 meter. Genom att använda en plushöjd från angivet nollplan begränsas 
också tillåten byggnadshöjd utifrån terrängen, vilket innebär en lägre 
nockhöjd från gatunivå mot Kungsgatan och kyrkan där marknivån är högre. 
Därmed tas hänsyn till de byggnader som är viktiga för riksintresset, 
inklusive kyrkan och bebyggelsen vid församlingshemmet. Taklutning 
begränsas till spannet 17–40° för att anpassa bebyggelsen till stadsbilden. 
Största tillåtna byggnadsarea begränsas till 40% av fastighetsarean inom 
egenskapsområdet.  

Gator och trafik 

Gatunätet är redan utbyggt i området. 

Teknisk försörjning 

El 

El finns redan framdraget i området. 

Värme 

Fjärrvärmeledningar finns redan indraget i området.  

Vatten och avlopp 

Vatten och avlopp finns redan indraget i området. I Kampgatan finns en 
mindre dimensionerad spillvattenledning. Parkgatan innehar resurser att ta 
emot Spillvatten.  

Avfallshantering 

Avfallshanteringen sker enligt kommunens avfallsplan. 

134



 
 

Plan- och 
genomförandebeskrivning 

15 (30) 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2020–2385 
Antagandehandling 

2021-01-18 

 
 

 

Elektroniska kommunikationer 

Fiberledningar finns redan indragna i området.  

Geotekniska frågor 

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

Dagvattenhantering 

LOD förespråkas i den mån det är möjligt. Fördröjning på platsmark för 
dagvatten innan det når VEMABS dagvattenledning i Kampgatan krävs på 
grund av mindre dimension på dagvattenledning (225 mm).  
 
En dagvattenutredning för planområdet har genomförts av WSP. I 
utredningen rekommenderas lokalt omhändertagande av dagvattnet (LOD) 
för hela området då den planerade exploateringen medför en större andel 
hårdgjorda ytor. LOD förespråkas i form av exempelvis diken, växtbäddar, 
gräsklädda infiltrationsytor, skelettjordsmagasin/trädplanteringar och 
genomsläppliga markbeläggningar då rening kan ske genom sedimentering, 
växtupptag och fastläggning. En lågpunkt bör skapas centralt i området dit 
man leder allt dagvattnet för att det sedan ska infiltrera.  
 

 
Exempel öppen dagvattenfördröjning (dagvattenutredning, WSP) 
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Vatten från hustak, parkeringar och asfaltsytor bör renas mer än vatten från 
övriga ytor och föreslås därför avledas mot planteringar med skelettjord. 
WSP rekommenderar en reningsanläggning som motsvarar ca 5% av den 
reducerade arean (branschstandard är 3,5–8% för skelettjord/makadamdike). 
Detta innebär att föroreningsbelastningen ökar något även efter rening men 
en större anläggning är inte ekonomiskt försvarbart med tanke på områdets 
storlek och infiltration innan det når recipient.  
 
Från områdets norra del avleds vatten från asfaltsytor och parkeringsytor 
(gräsarmering). Reningsanläggningen som tar emot detta vatten föreslås 
vara ca 25 m2 stor, vilket ger en tillgänglig utjämningsvolym på ca 16 m3. 
Vid höjdsättning av området är det viktigt att säkerställa en lutning från 
byggnaden. Alternativt kan vattnet avledas ytligt via gräsklädda 
makadam/svackdiken mot en plantering med skelettjord i lågpunkten i 
mitten av området. Sammanlagd total utjämningsvolym inom 
utbredningsområdet bör uppgå till minst 50m3.    

De lila områdena visar föreslagna ytor för rening och fördröjning (dagvattenutredning, WSP) 
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Efter byggnation får inte markens infiltrationsförmåga försämras. 
Exploateringen bedöms inte påverka kvantitativ eller kemisk 
grundvattenstatus eller möjligheten att uppnå fastställda MKN för 
recipienten. I plankartan regleras hårdgörande av ytan till 50 % för att uppnå 
en hållbar dagvattenhantering. Bestämmelsen n1 anger mark för 
dagvattenanläggning.  
 
 

Vänster: Avledning av takvatten via lökrännor och svackdike med gångbro av trä. Höger: Avledning 
av takvatten via kullerstensbelagt skålformat dike.  

Beskrivning av hur en skelettkonstruktion ser ut för rening av dagvattnet.  
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Hantering av markföroreningar 

En sanering kommer vara nödvändig vid rivning av byggnaden på 
fastigheten Uven 2 där det tidigare bedrivits tandklinik. Detta eftersom 
tandläkarkliniker räknas som miljöfarliga verksamheter. En anmälan (enligt 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 28 §) för den 
sanering som ska utföras behöver inkomma i god tid i förväg. För detta 
finns en särskild blankett. Ett företag behöver anlitas som har kunskap om 
sanering av kvicksilver. För samtliga delar av planområdet gäller att 
föroreningsnivåer ej får överstiga naturvårdsverkets riktvärden för känslig 
markanvändning, KM.  
 
Området längst norrut (mot parkeringen Kampgatan-Parkgatan) ligger i 
anslutning mot gamla Taxi där även bränslepumpar varit placerade. Särskild 
uppmärksamhet gällande bensinföroreningar krävs vid schaktningsarbeten i 
denna del av fastigheten. 

 

För att säkerställa att inga föroreningar inom planområdet överskrider 
angivna riktvärden regleras detta i plankartan med villkor om startbesked.  

Radon 

Ny bostadsbebyggelse ska alltid uppföras radonsäkert. 

Planens konsekvenser 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

En undersökning om betydande miljöpåverkan har upprättats och ingår i 
planhandlingarna. Där framgår att området ligger inom riksintresset för 
kulturmiljövården. Hänsyn bör tas till buller från omkringliggande 
centrumbebyggelse vid uppförande av ny bostadsbebyggelse. Planförslaget 
medför ökat tryck på befintliga spill- och dagvattenledningar.  

Hänsyn behöver tas till stadsbilden inom riksintresset, med ex. 
byggnadshöjd av hänsyn till kyrkans dominans i stadsrummet. Vid 
uppförande av ny bostadsbebyggelse i ett centrumnära läge bör hänsyn tas 
till eventuellt buller från närliggande verksamheter. Ledningar bör 
dimensioneras efter de behov som finns, och befintliga dagvattensystem bör 
kompletteras med åtgärder.  

138



 
 

Plan- och 
genomförandebeskrivning 

19 (30) 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2020–2385 
Antagandehandling 

2021-01-18 

 
 

Den sammanlagda bedömningen är att förslaget till ändring av detaljplan 
inte kan 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. 

Konsekvenser för riksintresse för kulturmiljövården 

Riksintresset (RIK H84) för Vimmerbys äldsta och centrala delar mellan 
järnvägen och kyrkogården motiveras av småstadsmiljö präglad av stads-
plan och tomtstruktur från 1600-talet och med en för Smålands inland 
karaktäristisk småskalig trähusbebyggelse från 1600–1800-tal som speglar 
den förindustriella handelsstadens utveckling från medeltid till 1800-tal. 

Hushållningsbestämmelserna i miljöbalken är utformade med avsikt att ge 
utrymme för avvägningar och möjligheter till att kunna bedöma vad som är 
lämpligast från allmän synpunkt i enskilda fall för att åstadkomma sådan 
mark- och vattenanvändning som medför en från allmän synpunkt god 
hushållning. Detta gäller även bedömningar som rör bostadsbyggande och 
riksintresseområden. Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning visar på 
en generell bostadsbrist i kommunen och att fler hyresrätter krävs i 
flerbostadshus. För få bostäder har byggts där efterfrågan finns, det vill säga 
i centrala och attraktiva lägen. I kommunens fördjupade översiktsplan för 
Vimmerby stad är ett av de viktigaste målen att förtäta staden med centrala 
bostäder. Förtätning är dessutom ett föredömligt sätt att utöka stadskärnan 
ur ett hållbarhetsperspektiv. Fastigheten Uven 7 är en av få lucktomter kvar 
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i Vimmerbys centrala delar, som utifrån dessa aspekter är lämpliga för 
bostadsbyggande.  

I kommunernas planering av mark- och vattenanvändningen ska företräde 
ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god 
hushållning. 
 
En exploatering på platsen bedöms inte påtagligt skada områdets 
kulturvärden. 

Påverkan på riksintressets uttryck 

Gatunätets oregelbundna rutor i grusåsens längdriktning, med 

medeltida drag och till stor del oförändrad sedan 1600-tal. 

Gatunätets huvudaxel är Storgatan, som tillsammans med parallellgatorna 
Stångågatan och Sevedegatan ligger högst uppe på åsen. Gatunätet växte 
först fram i grusåsens förlängning, och sedan med närliggande parallella 
gator. Även tvärgatan Norrtullsgatan antas härröra från medeltiden. 
Kvarteret Uven har inga direkta kopplingar till Storgatan eller 
Norrtullsgatan, gaturummet påverkas därför inte av detaljplanen. 
 

Smala tomter präglade av en anpassning till förhållandena på åsen. 

Planområdet befinner sig längs med sidan av åsens höjdrygg och området är 
inte präglat av den topografiskt knutna tomtstrukturen med smala och 
långsträckta fastigheter. 
 

Småskalig och jämnhög träbebyggelse från 1600-, 1700- och 1800-talen, 

vanligtvis 11/2 till 21/2 våningar höga, rödmålade eller i ljusa färger. 

Planområdet ligger nedanför grusåsens rygg och ligger delvis lågt i 
förhållande till den gamla, småskaliga centrumkärnan. Planområdet lutar 
dock upp mot kyrkan, vilket innebär att en lägre byggnadshöjd vid 
Kungsgatan är nödvändig. Detta regleras i plankartan med en plushöjd, 
vilket innebär att maximalt tillåten byggnadshöjden från gatunivå kommer 
att variera inom planområdet. Maximalt tillåten plushöjd kommer att vara 
+135 meter, vilket innebär att de nya byggnaderna på Uven 7 inte kommer 
tillåtas ha en högre plushöjd än befintlig bebyggelse på fastigheten. Den nya 
bebyggelsen kommer att hållas på samma höjd som omkringliggande 
bebyggelse och kommer inte dominera stadsbilden.    
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Inom planområdet finns det enbostadshus som inte har någon relation till 
träbebyggelsen i stadskärnan.  Båda byggnaderna byggdes under 1900-talet 
(1929 & 1965). I kvarteren närmast väster om Uven 7 har den äldre miljön 
succesivt ersatts av modern centrumbebyggelse och hyresbostäder. I övriga 
delar av kvarteret Uven, utanför planområdet, består bebyggelsen av lägre 
villabebyggelse. Byggnaderna är 1 ½ till 2 ½ plan och är byggda mellan 
slutet av 1800-talet och slutet på 1900-talet. Av den mer småskaliga 
bebyggelsen i kvarteret Uven uppfattas befintliga byggnaderna på Uven 3 
och Uven 5 som mest dominanta höjdmässigt, och har nockhöjder på +134 
samt +135 meter.  

Mest dominerande i kvarteren angränsande till Uven är bebyggelsen på 
Falken 2 samt Gladan 1. Dessa är tidstypiska storskaliga 70- och 80-
talsbyggnader avsedda för hyreslokaler samt hyreslägenheter. Bebyggelsen 
uppfördes utan att ha anpassats till riksintresset och samspelar inte med 
omgivande bebyggelse. Båda byggnadernas nockhöjder är +135 meter.    

 

Falken 2, Träningshuset (nybyggnadsår 1973) Gladan 1 (nybyggnadsår 1986) 
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Uven 7 ligger bakom dessa byggnader i förhållande till den gamla 
stadskärnan och bedöms därför inte påverka den småskaliga och jämnhöga 
träbebyggelsen. De nytillkomna huskropparna från 70– och 80-talet har 
inneburit en förändring i skalan på Vimmerby centrum. En nyexploatering 
på platsen bör göras på ett mer hänsynstagande vis. Genom att begränsa 
byggnadshöjden och utforma bebyggelsen med omsorg kan ändå varsamhet 
visas för riksintresset.  

I riksintresset ingår kyrkans dominans i stadssiluetten med sitt kyrktorn. 
Kyrktornets höjd med sin spira är +167 meter. Kyrkans dominans är ohotad 
av detaljplaneförslaget eftersom den föreslagna nockhöjden inte kommer att 
tillåtas bli högre än +135 meter. Höjden kan jämföras med stadshotellets 
+136 meter. Planområdet ligger dessutom lågt i jämförelse med kyrkan och 
bebyggelsen i den medeltida stadskärnan på Storgatan och Sevedsgatan. 
Förslagets högsta tillåtna nockhöjd innebär också att våningsantalet längs 
med Kungsgatan i praktiken kan bli maximalt två våningar, vilket innebär 
att samma våningsantal som idag bibehålls. Hänsyn tas därmed även till 
församlingshemmet som också tillhör kyrkomiljön.  

Vimmerby kyrka, vy mot sydväst.          (foto: Vimmerby kommun) 
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Följande tvärsnitt genom Vimmerbys stadskärna redovisar den tilltänkta 
bebyggelsen i förhållande till riksintresset. Illustrationernas höjdaxel är 2 
gånger längdaxelns skala för att sektionerna ska bli tydliga. 
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Upplevelse av stadens skala och utblickar från kärnan 
Vid utblickar från Stora Torget och Rådhuset kommer Uven 7 att skymmas 
av andra byggnader och man kommer visuellt inte att få kontakt med de nya 
huskropparna från stadens kulturhistoriska centrum. Om man befinner sig 
på Storgatan och Sevedegatan kommer kontakten med de äldre befintliga 
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byggnaderna så nära betraktaren (eftersom gaturummet är begränsat) att nya 
hus på Uven 7 inte kommer i blickfånget.  

Kyrkans dominans i stadsbilden.  
Vimmerbys kyrka är byggd på åsens höjdrygg och dominerar i 
stadssiluetten med sitt kyrktorn. Kyrktornets höjd med sin spira är +167 
meter. Kyrkans dominans är ohotad av detaljplaneförslaget eftersom den 
föreslagna nockhöjden inte kommer att tillåtas bli högre än omkringliggande 
bebyggelse. Stadsbildens profil kommer därmed att vara oförändrad. 

Stadens tydliga visuella kontakt med det omgivande lägre landskapet. 

Planområdets byggnader kommer inte att tillåtas bli högre än +135 meter, 
vilket inte är högre än omkringliggande bebyggelse. Därmed kommer inte 
stadssilhuetten att förändras. Husets höjd kommer att linjera med stadens 
horisont och kyrkans dominans i stadssiluetten kommer att kvarstå. Följande 
foton redovisar stadens horisont från olika blickpunkter utanför stadskärnan: 

 

 

 

Björkhaga                              Reningsverket    (foto: Vimmerby kommun) 

RV40 Arla cirkulationsplats                            Vimmerbyallén             (foto: Vimmerby kommun) 
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Stadsbild 

Stadsbilden bedöms inte påverkas negativt av planändringen då planområdet 
ligger i anslutning till redan utbyggd centrumbebyggelse. De regleringar 
som görs i planförslaget avviker inte mot befintlig bebyggelse som är 2–4 
våningar hög. Eftersom platsen ligger lägre än omgivningen är 
bedömningen att angiven nockhöjd kan tillåtas. Det innebär att bebyggelsen 
passar med nuvarande skala och stadsbilden i förhållande till Vimmerby 
kyrka. Genom att möjliggöra för bebyggelse som kan placeras närmare 
gatan skapas en naturlig fortsättning på befintligt stadsrum och gatumiljön 
blir mer väldefinierad.  

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. 

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 i sig bedöms inte påverka MKN för vatten negativt. 
Kommunen bedömer att det inte blir någon ökning av dagvattenpåverkan på 
ytvattenförekomsten Stångån. 
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Miljökvalitetsnormer för luft 

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

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

Miljökvalitetsnormer för buller 

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

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

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

Ekonomiska konsekvenser 

Saneringar kommer att bli nödvändiga i den gamla tandläkarkliniken på 
Uven 2, samt i anslutning till de bränslepumpar som tidigare varit placerade 
strax norr om planområdet. De saneringar som blir nödvändiga vid 
exploatering inom planområdet innebär kostnader för exploatören.  

Sociala konsekvenser 

Barnkonsekvenser 

Planförslaget medverkar inte till några negativa konsekvenser ur barn-
perspektiv. 
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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. 

Fastighetskonsekvenser 

Planförslaget medför inga fastighetskonsekvenser.  
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Planens genomförande 

Organisatoriska frågor 

Allmänt 

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

Tidplan för genomförande 

Antagande av detaljplanen beräknas ske av Miljö- och byggnadsnämnden i 
december 2020. Därefter är detaljplanens genomförandetid 5 år. 

Ansvarsfördelning 

Fastighetsreglering initieras av berörda fastighetsägare. Fastighetsägaren 
ansvarar för att dagvattenåtgärder genomförs enligt dagvattenutredningen 
för att säkerställa att nödvändig rening och fördröjning av dagvatten sker 
inom planområdet.  

Fastighetsägaren ansvarar för flytt av ledningar om nödvändigt.  

Avtal 

Inget särskilt markanvisnings- eller exploateringsavtal avses upprättas.  

Fastighetsfrågor 

Fastighetsägaren initierar nödvändiga fastighetsbildningar inom 
planområdet och svarar för samtliga fastighetsbildningskostnader. 

Ekonomiska frågor 

Plankostnaderna regleras i ett plankostnadsavtal som upprättats innan 
detaljplanearbetet påbörjats. 

Tekniska utredningar 

Utredningar som ligger till grund för utformning och ställningstaganden: 

• Vimmerby stad, fördjupning av Vimmerby kommuns översiktsplan, 
2016 
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• Vackra Vimmerby – Gestaltningsprogram, 2015-06-22 
• Dagvattenutredning - WSP, 2020-11-11  
• Trafikmätning, 2020-11-05 – 2020-11-11 

Medverkande tjänstemän 

 

Miranda Boëthius, Planarkitekt 
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Förfarande 
Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2020-08-19 (MBN § 181/2019) 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 2020-08-19 (MBN § 122/2020) beslut 

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

§§. Samrådstiden var 26e augusti – 16e september 2020 (tre veckor). 

 

Samrådshandlingar: 

Plankarta med bestämmelser, 2020-07-21 

Plan- och genomförandebeskrivning, 2020-08-24 

Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2020-07-22 

Fastighetsförteckning, 2020-08-10 

 

Yttranden från 11 instanser inkom, varav 4 utan erinran. 

 

Myndigheter: 

Lantmäteriet    2020-09-07 

Länsstyrelsen    2020-10-05 

Region Kalmar Län   2020-09-07 

 

Kommunala organ: 

Gatukontoret    2020-09-16 

Vimmerby Energi & Miljö AB  2020-09-15 
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Pensionärsrådet   2020-09-15 

 

Övriga organ: 

Hyresgästföreningen region sydost  2020-09-15 

 

Sakägare:  

Gemensamt yttrande   2020-09-14 

Parkgatan 4 

Parkgatan 6 

Kungsgatan 5 

Kungsgatan 5a      

 

Under samrådstiden framkom att en ÄDP inte är lämpligt för det angivna 

planområdet, och därmed att en ny detaljplan behöver upprättas. Inkomna 

synpunkter föranledde även följande ändringar av planhandlingarna: 

 

Plankartan:  

-Uppdatering av grundkartan efter ny fastighetsindelning.  

-Bestämmelse a1 tillagd i plankartan 

-Bestämmelse om taklutning 17–40 grader tillagd i plankartan 

 

Revidering av text:  

- ”Riktlinjer för bostadsförsörjning” s.7 

- ”Gestaltningsprogrammet” s.8 

- ”Fornlämningar” s.10 

- ”Buller” s.12 

- ”Markföroreningar” s.12 

- ”Bebyggelse” s.14 

- ”Dagvattenhantering” s.15 

- ”Konsekvenser för riksintresse för kulturmiljövården” s.19–25 

- ”Fastighetskonsekvenser” s.27 

 

Ändringen från ÄDP till ny detaljplan innebar inga förändringar i 

planområdets gränsdragningar eller användning av marken. Då det är samma 

process och sakägarkretsen är densamma har kommunen gjort bedömningen 

att granskning kan genomföras direkt.  

Granskning 

Ansvarig planarkitekt på Miljö- och byggnadsförvaltningen fattade 2020-

11-26 beslut om granskning på delegation. Granskning har genomförts 

enligt plan- och bygglagen 5 kap 18–22 §§. Granskningstiden var 26e 

november– 17e december 2020 (3 veckor). 

 

Granskningshandlingar: 

Plankarta med bestämmelser, 2020-11-24 
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Plan- och genomförandebeskrivning, 2020-11-24 

Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2020-07-22 

Fastighetsförteckning, 2019-08-10 

 

4 granskningsyttranden inkom under granskningstiden, varav 3 utan erinran.  

Myndigheter: 

Lantmäteriet  2020-11-30 

Länsstyrelsen  2020-12-17 

 

Kommunala organ: 

Vimmerby Energi & Miljö AB 2020-12-10 

 

Övriga organ: 

Skanova           2020-12-11 

 

Efter granskning har följande ändringar gjorts i planhandlingarna: 

Plankartan: 

Bestämmelse n1 tillagd i plankartan 

Formulering kring takvinkel ändrad från ”får” till ”ska” 

 

Revidering av text under rubrikerna:  

- ”Ansvarsfördelning” s.29 

- ”Dagvattenhantering” s.17 

 

Sammanställning av yttranden 

Nedan redovisas sammanfattningar av inkomna yttranden. Endast samråds-

yttranden med kvarstående synpunkter som inte har beaktats i planarbetet 

har redovisats tillsammans med granskningsyttrandena. Yttrandena följs av 

miljö- och byggnadsförvaltningens kommentarer. 

Samtliga yttranden finns i sin helhet tillgängliga på miljö- och 

byggnadsförvaltningen, Vimmerby kommun. 

Gemensamt yttrande; Parkgatan 4, Parkgatan 6, Kungsgatan 5, 
Kungsgatan 5a 

Vi motsätter oss inte att det byggs nya bostäder i kvarteret eller att planen 

ändras så att byggnader kan placeras närmare gatan. Däremot har vi 

invändningar mot att ytterligare en våning tillåts i förslaget. Bebyggelsen 

bör endast vara två våningar mot gatan på såväl Kampgatan som 

Kungsgatan. Detta medför att kvarterets och stadskärnans karaktär 

bevaras. Med samma höjd på byggnaderna följer bebyggelsen kvarterets 
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naturliga höjdskillnader. Samtidigt minskas nackdelarna med sämre 

ljusinsläpp och mer insyn i grannarnas trädgårdar.  

Kommentar: 

Enligt Boverkets rekommendationer bör byggnadshöjd numera inte regleras 

med våningsantal. I aktuell plankarta regleras detta därmed med en plushöjd 

om +135 meter. I praktiken innebär det att byggnaden mot Kungsgatan kan 

bli ungefär 11 meter hög. Då Kampgatan ligger lägre blir byggnadshöjden 

något högre, ungefär 14 meter. För att säkerställa att ny bebyggelse inte 

kommer dominera stadsbilden har volymskisser tagits fram. Dessa kan 

hittas i planbeskrivningen.  

 

PRO:s ledamöter i pensionärsrådet 

” Förtroendevalda i kommunstyrelse och Vimarhems styrelse har valt att inte 

lyssna på Vimmerby pensionärers behov av bra boende. Nu finns en tomt med bra 

läge och övriga förutsättningar för att bygga ett ”trygghetsboende” något som 

saknas i vår kommun, den chansen tar man inte. Vi är besvikna! 

En fråga till Miljö- och byggnadsnämndens förtroendevalda: Diskuterar ni nyttan 

och värdet för kommunens invånare i samband med bygglovsansökan? På Miljö – 

och byggnadsnämndens hemsida står det att ni ska verka för en hälsosam och god 

miljö för nuvarande och kommande generationer.  Tas det hänsyn till detta vid 

beslut?” 

Kommentar: 

Detaljplaneförslaget medger användningen B (bostäder). Kommunen har för 

avsikt att ta fram flexibla planer, och aktuell plan medger inte enbart en typ 

av bostäder. Med användningen boende avses alla typer av boenden med 

varaktig karaktär, där även seniorbostäder och liknande typer av boenden 

ingår. Bedömningen av områdets lämplighet har därmed gjorts utifrån att 

passa alla olika typer av bostäder som faller in under den generella 

användningen B.  

Sammanfattning 

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

12 respektive 18 §§.  

Yttranden från 12 olika instanser/sakägare inkom under samråds- och 

granskningstiden. Efter granskning har endast små justeringar i 

planhandlingarna gjorts. I övrigt har inga ändringar gjorts inför antagande. 
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Ställningstagande 

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

 

Miranda Boëthius 

planarkitekt 
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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 

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 

detaljplanen 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 planändringen utöka byggnadshöjden samt ta bort prickmark för att 

möjliggöra för förtätning med bostäder på fastigheten Uven 7 i centrala 

Vimmerby.  

 

Behovet av bostäder i centrala Vimmerby är stort. Fastigheten Uven 7 har ett 

centralt läge med närhet till stadskärnan. Möjlighet finns att förtäta på 

fastigheten, men gällande detaljplan från 1979 medger maximalt två våningar 

vilket begränsar exploatering. För att fastigheterna Uven 7 och Uven 2 ska 

kunna exploateras på ett mer effektivt sätt behöver byggrätten samt 

byggnadshöjden utökas. 

 

Planändringen innebär att ytterligare en våning medges, samt borttagande av 

prickmark så att byggnader kan placeras närmare gatan och sluta stadsrummet 

på ett naturligt sätt. Innergården kan också användas på ett bättre sätt med 

huskroppen närmare gatan. Nuvarande bebyggelse på fastigheten Uven 2 

kommer ersättas med bebyggelse längs med Kampgatan. 

 

Projektledare (planförfattare) för denna plan är: 

Miranda Boëthius, planarkitekt 
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Sammanvägd bedömning 

Området ligger inom riksintresset för kulturmiljövården. Hänsyn bör tas till 

buller från omkringliggande centrumbebyggelse vid uppförande av ny 

bostadsbebyggelse. Planförslaget medför ökat tryck på befintliga spill- och 

dagvattenledningar.  

 

Hänsyn behöver tas till stadsbilden inom riksintresset, med ex. byggnadshöjd 

av hänsyn till kyrkans dominans i stadsrummet. Vid uppförande av ny 

bostadsbebyggelse i ett centrumnära läge bör hänsyn tas till eventuellt buller 

från närliggande verksamheter. Ledningar bör dimensioneras efter de behov 

som finns, och befintliga dagvattensystem bör kompletteras med åtgärder.  

 

Den sammanlagda bedömningen är att förslaget till ändring av detaljplan inte 

kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

 

Sammanställning genomförd av: 

Miranda Boëthius, planarkitekt 

2020-07-22 

Hantering 

Kompetens inom samhällsplanering 

Miranda Boëthius (MB), planarkitekt; 

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 inte 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: 

Miranda Boëthius, planarkitekt 
2020-07-22 

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: 

Miranda Boëthius, planarkitekt 
 

2020-07-22 
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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: 

Miranda Boëthius, planarkitekt 

2020-07-22 

 

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: 

Miranda Boëthius, planarkitekt 
2020-07-22 
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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 Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården i Vimmerby. 

Vid exploatering behöver hänsyn tas till stadsbilden, bland annat till 

kyrkans dominans i stadsrummet och den småskaliga och jämnhöga 

småstadsbebyggelsen.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Miranda Boëthius, planarkitekt 
2020-07-22 

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) 
☐ ☒ 
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http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/7731/Varia%202014_37.pdf?sequence=1
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Kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap. KML (BeBR; Vägledning) ☒ ☐ 

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 Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården i Vimmerby. 

Vid exploatering behöver hänsyn tas till stadsbilden, bland annat till 

kyrkans dominans i stadsrummet och den småskaliga och jämnhöga 

småstadsbebyggelsen.  

Inga kyrkliga kulturminnen finns inom planområdet, men det angränsar till 

kyrkofastigheter. Vimmerby kyrka och tillhörande församlingshem.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Miranda Boëthius, planarkitekt 

2020-07-22 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna kulturvärdena. 

Beskrivning Detaljplanens påverkan på de ovan beskrivna kulturvärdena kan antas vara 

marginell, om byggnadshöjd anpassas för att passa in i stadsbilden.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Miranda Boëthius, planarkitekt 
2020-07-22 
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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
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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 Detaljplanens påverkan på de ovan beskrivna kulturvärdena kan antas vara 

marginell, om hänsyn tas till riksintresset. Byggnadshöjd behöver exempelvis 

anpassas för att passa in i stadsbilden.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Miranda Boëthius, planarkitekt 
2020-07-22 
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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 ☐ ☒ 

Beskrivning 

 

 

Inga kända förekomster.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Miranda Boëthius, planarkitekt 
2020-07-22 

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) ☐ ☒ 

Ekologiskt känsliga områden enligt 3 kap 3 § MB (Information; 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
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
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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 Inga kända förekomster.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Miranda Boëthius, planarkitekt 
2020-07-22 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna naturvärdena. 

Beskrivning (Planen kan inte antas medföra någon väsentlig påverkan på naturvärden.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Miranda Boëthius, planarkitekt 

2020-07-22 

 

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).  
☒ ☐ 
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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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Kan planen antas medföra negativ påverkan på naturvärden? ☐ ☒ 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden? ☐ ☒ 

Kommentar Ingen betydande påverkan identifierad.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Miranda Boëthius, planarkitekt 

2020-07-22 
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN-2020-1699 
Samrådshandling 

2020-07-22 

 
 

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 Inga kända värden.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Miranda Boëthius, planarkitekt 

2020-07-22 

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) 
☐ ☒ 
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http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K2P7
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K2P7
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K8P9
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K8P9
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/


 
 

Undersökning om betydande 
miljöpåverkan 

 14 (24) 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN-2020-1699 
Samrådshandling 

2020-07-22 

 
 

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 Inga kända värden.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Miranda Boëthius, planarkitekt 
2020-07-22 

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna sociala värdena. 

Beskrivning Inga kända värden.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Miranda Boëthius, planarkitekt 

2020-07-22 
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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/
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http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Skog-och-miljo/Skyddad-skog/Naturvardsavtal/
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http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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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.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K4P2
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/
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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 Ingen betydande påverkan kan antas vid genomförandet av detaljplanen.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Miranda Boëthius, planarkitekt 
2020-07-22 
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN-2020-1699 
Samrådshandling 

2020-07-22 

 
 

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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Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN-2020-1699 
Samrådshandling 

2020-07-22 

 
 

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 Exploatering med bostadsbebyggelse, samt hårdgörande av ytor innebär ökat 

tryck på redan underdimensionerade spill- och dagvattenledningar.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Miranda Boëthius, planarkitekt 
2020-07-22 

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) 

☐ ☒ 
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Undersökning om betydande 
miljöpåverkan 

 18 (24) 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN-2020-1699 
Samrådshandling 

2020-07-22 

 
 

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

Beskrivning Inga kända värden.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Miranda Boëthius, planarkitekt 
2020-07-22 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna materiella värdena. 

Beskrivning Exploatering med bostadsbebyggelse, samt hårdgörande av ytor innebär ökat 

tryck på redan underdimensionerade spill- och dagvattenledningar.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Miranda Boëthius, planarkitekt 

2020-07-22 

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 Detaljplanen medför ett ökat tryck på befintliga ledningar vilket behöver 

åtgärdas vid genomförande av planen. Detaljplanens medför därmed en viss 

negativ påverkan på ovan beskrivna värden, men påverkan kan inte antas vara 

betydande.   

 

Ställningstagande gjort av: 

Miranda Boëthius, planarkitekt 
2020-07-22 
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Undersökning om betydande 
miljöpåverkan 

 19 (24) 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN-2020-1699 
Samrådshandling 

2020-07-22 

 
 

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) ☐ ☒ 

Beskrivning Eftersom planområdet ligger nära centrumbebyggelse med tillhörande 

verksamheter får man räkna med att det finns en viss risk för buller.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Miranda Boëthius, planarkitekt 
2020-07-22 

 

Redogör för de miljökvalitetsnormer som inte följs eller riskerar att inte följas i 

de områden som kan antas påverkas av planen. 

Förekomst 

Ja Nej 
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN-2020-1699 
Samrådshandling 

2020-07-22 

 
 

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 statusklassn.) 
☐ ☒ 

Miljökvalitetsnorm för kemisk status för grundvatten (SFS 2004:660; VISS, se 

statusklassning) 
☐ ☒ 

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 Ej aktuellt.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Miranda Boëthius, planarkitekt 
2020-07-22 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna riskerna för människors hälsa och för 

miljön. 

Beskrivning Vid bebyggelse nära centrum bör hänsyn tas till bullernivåer från 

omkringliggande verksamheter.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Miranda Boëthius, planarkitekt 

2020-07-22 
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Undersökning om betydande 
miljöpåverkan 

 21 (24) 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN-2020-1699 
Samrådshandling 

2020-07-22 

 
 

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 Detaljplanen kan inte antas medföra några betydande risker för människors 

hälsa eller för miljön.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Miranda Boëthius, planarkitekt 
2020-07-22 
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Undersökning om betydande 
miljöpåverkan 

 22 (24) 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN-2020-1699 
Samrådshandling 

2020-07-22 

 
 

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 Genomförandet av planen kan inte antas medför någon betydande påverkan 

på ovanstående värden.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Miranda Boëthius, planarkitekt 

2020-07-22 

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? ☒ ☐ 
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN-2020-1699 
Samrådshandling 

2020-07-22 

 
 

Kan planen antas medföra negativ påverkan på risker för människors hälsa eller 

för miljön? 
☐ ☒ 

Bedömning Exploatering av fastigheten kan innebära att stadsbilden för riksintresset i 

Vimmerby kan påverkas. Viktigt att hänsyn tas till detta.  

Exploatering innebär också ökat tryck på befintliga spill- och 

dagvattenledningar.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Miranda Boëthius, planarkitekt 
2020-07-22 

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: 

Miranda Boëthius, planarkitekt 
2020-07-22 

Planens karaktäristiska egenskaper måste beaktas, särskilt planens omfattning. 

Beskrivning Nej.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Miranda Boëthius, planarkitekt 

2020-07-22 

Planens karaktäristiska egenskaper ska beaktas, särskilt planens förening med andra planer?  

Beskrivning Nej.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Miranda Boëthius, planarkitekt 
2020-07-22 

I vilken utsträckning har planen betydelse för andra planers miljöpåverkan? 

Beskrivning Ej aktuellt.  
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN-2020-1699 
Samrådshandling 

2020-07-22 

 
 

Ställningstagande gjort av: 

Miranda Boëthius, planarkitekt 

2020-07-22 

I vilken utsträckning har planen betydelse för genomförande av gemenskapens 

miljölagstiftning? 

Beskrivning Ej aktuellt.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Miranda Boëthius, planarkitekt 
2020-07-22 

Motiverat ställningstagande 

Området ligger inom riksintresset för kulturmiljövården. Hänsyn bör tas till buller från 

omkringliggande centrumbebyggelse vid uppförande av ny bostadsbebyggelse. 

Planförslaget medför ökat tryck på befintliga spill- och dagvattenledningar.  

 

Hänsyn behöver tas till stadsbilden inom riksintresset, med ex. byggnadshöjd av hänsyn till 

kyrkans dominans i stadsrummet. Vid uppförande av ny bostadsbebyggelse i ett 

centrumnära läge bör hänsyn tas till eventuellt buller från närliggande verksamheter. 

Ledningar bör dimensioneras efter de behov som finns, och befintliga dagvattensystem bör 

kompletteras med åtgärder.  

 

Den sammanlagda bedömningen är att förslaget till ändring av detaljplan inte kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Miranda Boëthius, planarkitekt 
2020-07-22 
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§ 30  2020/624 2021.545  
 

Överföring av skolhälsovårdsjournal till annan huvudman 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens föreslår, i linje med barn- och utbildnings-nämndens förslag, 
kommunfullmäktige att skolhälsojournaler för elever i Vimmerby kommun, som byter 
skola i annan kommun, får överföras till den mottagande kommunens skolhälsovård 
efter vårdnadshavarens/myndig elevs medgivande. 
 
Sammanfattning 
Om man väljer att överlämna journalen i original till annan myndighet, kan detta endast 
göras efter fullmäktigebeslut i den kommun som avhänder sig journalen med stöd av § 
15 andra stycket i arkivlagen. Ett sådant beslut gäller endast för upprättade journaler och 
måste fattas årligen vid de tillfällen överlämnandet skall ske. Den mottagande 
vårdgivaren måste vidtalas och acceptera förfarandet. Samtycke av vårdnadshavare eller 
eleven, om den sistnämnde är mogen att själv fatta beslut, ska alltid inhämtas vid ett 
avhändande (12 kap. 2-3 § offentlighets- och sekretesslagen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden, 2020-12-09, id 2020.2981 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, id 2020.2903 
Cirkulär 09:44 Hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler, Sveriges Kommuner 
och Regioner 
 
Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige 
--- 
barn- och utbildningsförvaltningen 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Datum  
2020-12-09 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 171  2020/452 2020.2981  
 

Överföring av skolhälsovårdsjournal till annan huvudman 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att skolhälsojournaler för elever i 
Vimmerby kommun, som byter skola i annan kommun, får överföras till den mottagande 
kommunens skolhälsovård efter vårdnadshavarens/myndig elevs medgivande.  
 

Sammanfattning 
Om man väljer att överlämna journalen i original till annan myndighet, kan detta endast göras 
efter fullmäktigebeslut i den kommun som avhänder sig journalen med stöd av § 15 andra 
stycket i arkivlagen. Ett sådant beslut gäller endast för upprättade journaler och måste fattas 
årligen vid de tillfällen överlämnandet skall ske. Den mottagande vårdgivaren måste vidtalas 
och acceptera förfarandet. Samtycke av vårdnadshavare eller eleven, om den sistnämnde är 
mogen att själv fatta beslut, ska alltid inhämtas vid ett avhändande (12 kap. 2-3 § 
offentlighets- och sekretesslagen.  

 

Ärendet 
Skolhälsovårdsjournalen är en handling som är utformad att följa eleven genom hela 
skoltiden. Uppgifter och data som samlas i skolhälsovårdsjournalen bör följa barnet/eleven 
under uppväxten oavsett huvudmannagränser. När en elev byter skola bör därför 
skolhälsovårdsjournalen följa eleven.  

Varje kommun måste ta ställning till vilken form journalinformation ska överföras, samt i 
vilket format, när en elev flyttar från en kommun till en annan. Överföringen kan ske genom 
lån, överlämnande av kopior eller avhändande av journal. Om eleven byter skola i en annan 
kommun sker detta lämpligen genom ett avhändande av journalen. Det innebär att journalen i 
sin helhet överlämnas till den andra kommunens skolhälsovård. Det är inte fråga om gallring 
enligt arkivlagens definition. En elektronisk journal, för vilken det finns ett beslut om 
avhändande, ska tas bort (raderas) från systemet. För elektroniska journaler ska en notering i 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Datum  
2020-12-09 

 

 
 

systemet om att journalen funnits kvarstå för sökning. Då det gäller en pappersjournal bör 
man på pappersjournalens plats ha sökuppgifter om när och var aktuell journal skickats. 

Från offentlig skolhälsovård till privat skolhälsovård kan överföringen ske genom 
överlämnande av kopior.  

Om man väljer att överlämna journalen i original till annan myndighet, kan detta endast göras 
efter fullmäktigebeslut i den kommun som avhänder sig journalen med stöd av § 15 andra 
stycket i arkivlagen. Ett sådant beslut gäller endast för upprättade journaler och måste fattas 
årligen vid de tillfällen överlämnandet skall ske. Den mottagande vårdgivaren måste vidtalas 
och acceptera förfarandet. Samtycke av vårdnadshavare eller eleven, om den sistnämnde är 
mogen att själv fatta beslut, ska alltid inhämtas vid ett avhändande (12 kap. 2-3 § 
offentlighets- och sekretesslagen). 

 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, id 2020.2903 
Cirkulär 09:44 Hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler, Sveriges Kommuner och 
Regioner  
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  

184



Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-02-09 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 36  2019/503 2021.555  
 

Motion om kommunapp 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Sammanfattning 

Bakgrund  
Anneli Jakobsson (SD) föreslår i en motion att Vimmerby kommun följer exemplet från 
en del kommuner och inrättar en kommunapp till mobila enheter. Hon förklarar att en-
skilda i en kommunapp kan ta del av vad som händer i kommunen och av vilka besöks-
mål som finns. Kommunen kan även informera om öppettider för sina verksamheter och 
om lediga jobb.   

Anneli Jakobsson (SD) tror att en kommunapp skulle öka kommunens attraktionskraft, 
och att den skulle underlätta för turister och ortsbor. Hon föreslår att kommunen utreder 
utvecklingen av samt kostnaderna för en kommunapp för Vimmerby kommun. 
 
Inhämtade uppgifter 
För bedömningen har kontakt tagits med administrativa avdelningens kommunikations-
enhet, som har vidtagit en omvärldsbevakning i frågan. Kontakt har även tagits med 
utvecklings-avdelningen, som dock avböjde att lämna synpunkter. 
 
Analys av förslagets positiva konsekvenser 
De möjligheter som en app erbjuder kan inte fullt ut åstadkommas via kommunens 
hemsida. 

Andra kommuners kommunapp ofta är som ett skyltfönster, med hänvisningar till 
kommunens hemsidor eller till sidor hos andra aktörer. Det ger snabba genvägar till 
sidor med behövlig information.  
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En kommunapp kan även användas för att skicka ut notifieringar, t ex om en aktuell 
trafiksituation eller brand.  
 
Analys av förslagets negativa konsekvenser 
Enligt motionen ska man i appen kunna se vad som händer i kommunen, och vilka 
besöksmål som finns. Den sortens information hanteras av Vimmerby turistbyrå. 

Man ska kunna se öppettider för kommunens verksamheter. Den informationen finns 
inte samordnad inom kommunen, så en representant för vardera verksamhet behöver då 
kunna publicera i appen.  

Information om lediga jobb kräver publicering från HR-avdelningens sida. 

Vill man även ha med felanmälningar i appen, behöver de kommunala bolagen 
engageras. 

Slutsatsen blir att för att aktuell information ska kunna publiceras till appen, behöver ett 
större samverkansprojekt startas, som involverar åtminstone kommunens olika 
verksamheter, de kommunala bolagen samt turistbyrån, den senare är en ekonomisk 
förening.  

Kommunikationsenheten ser svårigheter i att vidmakthålla kommunens kommunika-
tionspolicy, när många tjänstepersoner publicerar information i appen. Fortlöpande 
behöver man även säkerställa att informationen i appen är korrekt, aktuell, relevant och 
saklig. Det rör sig om en stor mängd information som dessutom snabbt förändras. 

EU har tagit fram ett direktiv med krav på tillgänglighet för offentliga aktörers 
information gentemot allmänheten. I inledningen av direktivet stadgas: ”En miljö där 
produkter och tjänster är mer tillgängliga möjliggör ett mer inkluderande samhälle och 
underlättar självständigt boende för personer med funktionsnedsättning.”. En rad 
åtgärder behöver vidtas för att kommunappen ska leva upp till de krav som ställs enligt 
tillgänglighetsdirektivet. 

Det är även tekniskt avancerat att få appen att fungera i olika telefonmodeller och 
operativsystem. 

Det finns exempel på kommuner som påbörjat men inte fullföljt projektet att skapa en 
app. Inträffar det, har man skapat förväntningar som inte infrias. 
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Resurser och finansiering 
Kostnader uppkommer för licens för system samt för utveckling och drift av systemen. 

En kommunapp kräver dessutom omfattande samordningsresurser för att vidmakthålla 
kvalitén på informationen. Tjänstepersoners arbetstid kommer behöva dirigeras om för 
hanteringen av kommunappen. Samtidigt behövs resurser finnas kvar för att hantera 
informationen på kommunens hemsida.  

Kostnaderna med kommunappen behöver vägas mot nyttan. 
 
Uppföljning av beslutet 
Frågan om kommunapp är en utvecklingsfråga som kommunikationsenheten har med 
sig. De omvärderar fortlöpande ställningstagandet utifrån hur förutsättningarna 
förändras. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag – kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-01-19, § 14 
Tjänsteskrivelse  - motion om kommunapp, id 221548 
Motion om kommunapp, id 2019.2506 
 
Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige 
--- 
motionären 
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