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Datum 
2020-02-19 

 

Kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktiges sammanträde 
Tid: Måndagen den 2 mars 2020 kl. 18:00 
Plats: Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby 
 

 Upprop 

1.  Val av protokolljusterare 

 

Informationsärenden 

2.  Meddelanden till kommunfullmäktige 

3.  Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 

4.  Ledamöternas frågestund i kommunfullmäktige 

5.  Interpellation om att förbättra olikheter mellan barn angående munhälsan 

6.  Enkätundersökning om kommunala investeringar – 10 minuter 
Föredragande: Universitetsstuderande Felix Grönqvist 

7.  Utbildning i kommunens ekonomi – 45 minuter 
Föredragande: Ekonomichef Mattias Karlsson 
 

Beslutsärenden 

8.  Styrdokument för Vimmerby kommuns krisberedskapsarbete  

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige antar styrdokumentet för Vimmerby kommuns 
krisberedskapsarbete samtidigt som det gamla med beslut 2017-04-24 § 77 upphör att gälla. 
Styrdokumentet för kommunens krisberedskapsarbete ska gälla hela kommunkoncernen. 

9.  Riktlinjer och taxor för skyltning och affischering, uteservering mm 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige ersätter nuvarande dokument med samma namn (Dnr 
2018/150 Id 67023) med nya ”Riktlinjer och taxor för skyltning och affischering, uteservering, 
marknad, torghandel och försäljning, evenemang, andra markupplåtelser + Sommartorget”. 

10.  Riktlinjer för kravverksamheten 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige godkänner Riktlinjer för kravverksamheten. 
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11.  Regler för kontanthantering 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige ersätter nuvarande dokument med samma namn (Dnr 
374/2009) med nya Regler för kontanthantering. 

12.  Utbetalning av partistöd år 2020 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige fastställer utbetalning av partistöd för år 2020 till 463 540 kr. 

13.  Uppdrag som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden efter Tino Åberg (KD) 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige utser Göran Gustafsson (KD) till ledamot i miljö- och 
byggnadsnämnden från och med 2020-03-02. 

14.  Uppdrag som ledamot i socialnämnden efter Curt Tyrberg (C)  

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige utser Lennart Falk (C) till ledamot i socialnämnden från och 
med 2020-03-02. 
Kommunfullmäktige utser Ulf Svensson (C) till ersättare i socialnämnden från och med 2020-03-02. 

15.  Uppdrag som ledamot i socialnämnden efter Ann-Sofie Henriksson (KD) 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige entledigar Ann-Sofie Henriksson (KD) från uppdraget som 
ledamot i socialnämnden från och med 2020-03-02. 
Fullmäktige utser Anders Brunegård (KD) till ledamot i socialnämnden från och med 2020-03-02. 
Fullmäktige utser Ann-Sofie Henriksson (KD) till ersättare i socialnämnden från och med 2020-03-02. 

16.  Uppdrag som ledamot i styrelsen för Astrid Lindgrens Värld AB efter Jacob Käll (C) 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige entledigar Jacob Käll (C) från uppdraget som ledamot i 
styrelsen för Astrid Lindgrens Värld AB från och med 2020-03-02. 
Fullmäktige utser Bo Svensson (C) till ledamot i styrelsen för Astrid Lindgrens Värld AB från och 
med 2020-03-02. 

17.  Motion om gatunamn efter Vimmerbyprofiler 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Motivering: Det är inte lämpligt att namnge gator eller platser efter levande personer, och det finns 
redan möjlighet för allmänheten att komma med förslag på namn. 
Yrkanden: Daniel Nestor (S) yrkade på kommunstyrelsen att allmänheten ges möjlighet att lämna 
namnförslag på gator, och att det ska skapas ett regelverk för hur detta ska kunna ske. 
Ola Gustafsson (KD) och Bo Svensson (C) yrkade att avslå motionen. 
 

Peter Högberg (S) och Erik Paulsson (C) yrkade bifall till motionen.  
Reservationer: Ledamöterna från (S) reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut. 
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18.  Motion - Offentliga cykelpumpar (cykelpumpsstationer) 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige avslår motionen om offentliga cykelpumpar 
(cykelpumpsstationer) med hänvisning till den kommande cykelplanen. 

19.  Medborgarförslag - Förbud mot demonstrationer utanför grundskolor 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om förbud mot demonstrationer 
utanför grundskolor i Vimmerby kommun. 
Medborgarförslaget med avseende på punkt två anses vara besvarat med hänvisning till det arbete som 
redan bedrivs inom Vimmerby kommun. 

20.  Medborgarförslag om övervakningskameror på platser där stora grupper folk vistas 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat med hänsyn till 
tidigare fullmäktigebeslut (2018-10-15, § 162) angående ett liknande förslag. 

21.  Medborgarförslag - Funderingar omkring trafikeländet i Vimmerby 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige avslår medborgarförslagets punkt 1 och 2, med hänvisning till 
att det sker en revidering av projektet Rätt fart i staden. 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslagets punkt 3, med hänvisning till att det sker en dialog 
mellan polisen och kommunen på Trafiksäkerhetsråden. 
 

Ärenden för beredning 

22.  Motion om digital signering av protokoll 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

23.  Motion om avskaffande av delade turer 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige överlämnar motionen till socialnämnden för beredning. 

24.  Motion om umgänge över generationsgränser 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

25.  Motion om slöjförbud på kommunala arbetsplatser 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Inkomna handlingar 

26.  Motion om minskat matsvinn på skolorna i Vimmerby kommun 

Förslag till beslut:  
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27.  Medborgarförslag - Vimmerby kommun initierar arbete med bredband till samtliga 

kommuninnevånare 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

28.  Medborgarförslag om att satsa mer på infrastruktur för cykel 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

29.  Motion om att inventera tomma fastigheter 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

30.  Motion om Guldkant - att heltid kan omfatta en förkortad arbetsvecka 

Förslag till beslut: 

31.  Motion om fyradagarsvecka för studenterna på program på gymnasieskolan i Vimmerby 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige överlämnar motionen till barn- och utbildningsnämnden för 
beredning. 

 
 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida www.vimmerby.se under "Kommun 
och politik", ”Politik och demokrati”. 
 
Protokollet justeras den 9 mars på administrativa avdelningen, stadshuset, Vimmerby. 
 
 
 
Vimmerby den 28 februari 2020 
 
 
Leif Larsson   Jenny Andersson 
Ordförande    Kommunsekreterare 
 
 
 
 
Anmälan av förhinder: e-post kommun@vimmerby.se. Kontakta även din gruppledare. 
 
Vid frågor kontakta: 

Administratör Liselott Frejd: 0492/ 76 90 18 
Kommunsekreterare Jenny Andersson: 0492/ 76 90 06 
Se även kommunens hemsida: 
www.vimmerby.se/kommunochpolitik/fortroendevalda/fordigsomarfortroendevald 
 
 
Nästa sammanträde infaller den 6 april kl 18.00 i Plenisalen, Stadshuset. 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/kommunochpolitik/fortroendevalda/fordigsomarfortroendevald
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Demokratiberedningen 

Sammanträdesprotokoll 
 

Sida 1(8) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-10 

 
 

  
 
Plats och tid Sevederummet, måndagen den 10 februari 2020 kl 15:00 – 16:30 

Beslutande Ledamöter 
Leif Larsson (C), Ordförande 
Gudrun Brunegård (KD), 1:e vice ordförande, via telefon 
Lennart Nygren (S), 2:e vice ordförande 
Jacob Käll (C) 
 

 

 Tjänstgörande ersättare 
Lisbeth Karlsson (C) 
Jimmy Rödin (SD) 

 

Övriga närvarande Kommunsekreterare Jenny Andersson  

Protokolljusterare  

Justeringens plats och tid Vimmerby 2020-02-  
 
Underskrifter 

Sekreterare 
 

Paragrafer §§ 1-5 
 Jenny Andersson  

 Ordförande 
  

 Leif Larsson  

Protokolljusterare 
  

 Jimmy Rödin   
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§ 2 Dnr 2018/000514 101 4 
Arbetsordning för kommunfullmäktige mandatperioden 2018-10-15 - 
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§ 3 Dnr 2018/000548 109 5 
Motion om medborgarinflytande .......................................................................... 5 

§ 4 Dnr 2018/000425 000 7 
Vision för Vimmerby ............................................................................................ 7 

§ 5 Dnr 2020/000084 8 
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 § 1 Dnr 2020/000003 004 

Val av protokolljusterare 

Demokratiberedningens beslut 
Demokratiberedningen utser Jimmy Rödin (SD) att jämte ordföranden 
justera dagens protokoll.  
 
___________________ 
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§ 2 Dnr 2018/000514 101 

Arbetsordning för kommunfullmäktige  
mandatperioden 2018-10-15 - 2022-10-14 

Demokratiberedningens beslut 
Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige att anta upprättat förslag 
till arbetsordning för fullmäktige. 
 
Demokratiberedningen överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för 
eventuellt yttrande.  
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningens administrativa avdelning har, i samverkan 
med kommunfullmäktiges presidium och partiernas gruppledare, tagit fram 
ett förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige.  
 
Förslaget grundar sig på Sveriges Kommuner och Regioners mall för 
arbetsordning. Den är anpassad efter nya kommunallagen 2017:725 och 
EU:s dataskyddsförordning GDPR. Förslaget innehåller samtidigt 
anpassningar för de arbetsformer beredningen önskar ska råda för 
fullmäktiges sammanträden.  

 

Beslutsunderlag 
Arbetsordning för kommunfullmäktige, 2020-02-11, Id 69466.  
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
___________________ 
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§ 3 Dnr 2018/000548 109 

Motion om medborgarinflytande 

Demokratiberedningens beslut 
Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionens  
att-sats. 
 
Demokratiberedningen föreslår att motionens förslag beaktas i arbetet med 
den digitaliseringsstrategi som tas fram och den utredning som görs av 
hanteringen av IT-frågor inom kommunen både vad gäller funktion och 
kostnader.  
 

Sammanfattning 
Anneli Jakobsson (SD) föreslår i sin motion om medborgarinflytande att 
Vimmerby kommun inför e-petitioner som en naturlig del av kommunens 
demokratiska process, "så att vi på detta sätt ökar kommuninvånarnas 
påverkan och inflytande." 
 
Hon skriver att Vimmerby kommun, för att höja sitt resultat i SCB:s 
medborgarundersökning "Nöjd-Inflytande-Index" kan införa en möjlighet för 
kommunmedborgare att lämna medborgarförslag digitalt, kallat e-petition. 
 
Motionen remitterades till kommunstyrelseförvaltningens administrativa 
avdelning, som i tjänsteskrivelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 
motionen, men beakta motionens förslag i arbetet med den digitaliserings-
strategi som tas fram och den utredning som görs av hanteringen av IT-
frågor inom kommunen både vad gäller funktion och kostnader. 
 
Kommunstyrelsen remitterade ärendet till demokratiberedningen. 
 
Demokratiberedningen lämnar idag följande yttrande: 
Beredningen är i grunden är positiv till att utöka medborgarnas dialog med 
den kommunala beslutsprocessen. 
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Beredningen konstaterar att e-petitioner kan vara en del av en bredare 
medborgardialog, men vill samtidigt inte föregå den digitaliseringsstrategi 
som kommunstyrelseförvaltningen arbetar med utifrån ett tidigare uppdrag.  

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2020-01-07 § 22 
Tjänsteskrivelse - motion om medborgarinflytande, 2019-12-11 
Motion om medborgarinflytande, 2018-11-20 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
___________________ 
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§ 4 Dnr 2018/000425 000 

Vision för Vimmerby 

Sammanfattning 
Demokratiberedningen tog år 2019 fram ett utkast till vision för Vimmerby. 
Det var ute på remiss till flertalet aktörer under hösten, och fanns även på 
kommunens hemsida med möjlighet för allmänheten att lämna synpunkter. 
Remissvar har inkommit, och beredningen avser nu att fortsätta med 
visionsarbetet. 
 
Diskussionerna fortsätter, och ärendet kommer upp på beredningens nästa 
sammanträde den 13 mars.  

 

Beslutsunderlag 
Vision med anteckningar 
Yttrande över förslaget till Vision för Vimmerby 
Remissvar från Centern 
Remissvar Vision för Vimmerby 
Yttrande från pensionärsrådet över Vision Vimmerby 
Remissvar - Vision för Vimmerby 
Remissvar från miljö- och byggnadsnämnd 
 
___________________ 
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§ 5 Dnr 2020/000084  

Demokratiberedningens syfte 

Demokratiberedningens beslut 
Demokratiberedningen lyfter frågorna om sitt syfte samt om 
medborgardialog med kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningens administrativa avdelning har vidtagit en 
omvärldsbevakning när det gäller andra kommuners arbete för att stärka den 
lokala demokratin. Som underlag till dagens sammanträde finns ett 
dokument med länkar till kommunernas hemsidor mm. Demokratibered-
ningen tar del av underlaget. 
 
Beredningen är positiv till insatser för att stärka demokratin i kommunen. En 
av utmaningarna är att stärka kommunmedborgarnas tillit till kommunens 
arbete. Beredningen konstaterar samtidigt att resurser behövs för aktivi-
teterna, och att budgetmedlen är begränsade. 
 
Demokratiberedningen diskuterar följande åtgärder: 
1 Anlita en konsult för viss del i det pågående arbetet för att ta fram en ny 
översiktsplan för kommunen. 
2 Stärka medborgardialogen, bland annat kopplat till översiktsplanen. 
3 Anlita ett tjänstemannastöd för beredningens demokratiarbete. 
4 Stärka ungdomars delaktighet.  
 
Beslutsunderlag 
Demokratiberedningens syfte - underlag i e-postmeddelande, 2020-02-07, Id 
69726 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
___________________ 



KOMMUNERNAS HJÄLPMEDELSNÄMND PROTOKOLLSUTDRAG   
I KALMAR LÄN  Sammanträdesdag 

  2019-12-04 

 Anslaget på Kalmar kommuns anslagstavla den 17 december 2019 

 
 

 

    
 

      § 34 Budget och verksamhetsplan 2020 
 

Handling 
 Tjänsteskrivelse 2019-11-22 – ”Budget och verksamhetsplan 2020”  
 Verksamhetsplan med budget KHS 2020 

Bakgrund 
Ett KHS:s verksamhetsplan för 2020 bygger på vad KHS behöver se över i 
sin interna organisation för att arbeta effektivare samt vilka 
omvärldsfaktorer som kan påverka hjälpmedelsnämndens verksamhet. 
 
 Den övergripande målsättningen för KHS verksamhet är att: 
”Verksamheten skall bedrivas på affärsmässiga grunder med hög 
kompetens, och mer kostnads effektivt än om varje kommun enskilt drivit 
sin hjälpmedelsverksamhet.” Målsättningen är nedbruten till konkreta 
mätbara mål för KHS verksamhet under 2020. Kommunernas fasta 
kostnader för 2020 är uppräknade med 6,4 % och fördelas preliminärt enligt 
befolkningsprognosen den 31 december 2018. Avgiften kommer sedan att 
justeras utifrån befolkningsunderlaget 2019. 
 
 Kommunernas fasta avgift 2020 till KHS blir totalt 22 189 tkr som fördelas 
enligt fördelningsprincipen till respektive kommun. Kalmar Kommuns full-
mäktige fattar beslut om Kommunal hjälpmedelssamverkans budget 2020. 

 
Beslut 

1. Hjälpmedelsnämnden godkänner KHS förslag till verksamhetsplan och  
budget för 2020. 

 

2. Budget och Verksamhetsplan lämnas till fullmäktige i Kalmar Kommun för 
beslut.  

__________  
 
 
 
 
Sekreterare  Peter Notini 
 
 
 

 
Justeras  Michael Ländin Marcus Schön 
 Ordförande 
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Hjälpmedelsnämnden 

KHS Ledningsgrupp 

Kalmar 
Kommun/värdkommun 
Omsorgsförvaltningen 

Inledning 
Innehåller nämndens ansvarsområden och vision för planperioden. Övergripande skrivning om inriktning 
på målen och fokusområden. Beskrivning av de verksamhetsområden som rapportern utgår ifrån, beskriva 
eller rita. (organisationsschema). Använd med fördel det organisationsschema ni brukar använda. 

 Hjälpmedelsnämndens verksamhetsområde  
Hjälpmedelsnämndens verksamhetsområde är en avtalsregelerad samverkan mellan länets 12 
kommuner avseende försörjning av tekniska hjälpmedel och driften av en länsövergripande enhet 
Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar Län (KHS). 
 
Kalmar Kommun är värdkommun för Hjälpmedelsnämnden och värdkommun/arbetsgivare för 
KHS. 
 
KHS samverkar med och ger stöd till den lokala hälso- och sjukvårdsorganisationen där 
förskrivningsarbetet av hjälpmedel sker. 

KHS uppdrag: 

- Inköp och upphandling 
- Lagerhållning 
- Teknisk service 
- Rådgivning/utprovning 
- Recirkulation 
- Distribution 
- Utbildning 
- Utveckling 
- Information 
- Ekonomisk redovisning 
- It-stöd 

 
 



Vision  

Hjälpmedelsverksamhet i framkant. 

Värdegrund 
En tydlig värdegrund talar om verksamhetens gemensamma etiska grundstenar. 
En välkänd värdegrund ser till att alla anställda får en tydlig målbild av att sätta den vi möter i 
centrum. Värdegrunden skapar samsyn, förståelse, insikt och påverkar utvecklingen av vårt 
arbete. 
 
Varje människa är unik. 

Vi utgår ifrån allas lika värde och det ska prägla alla möten och kontakter mellan verksamhet 
och enskilda. Individen och dess behov står i centrum och tillgänglighet, kontinuitet och 
långsiktiga kontakter ska tillgodoses. 
 
Varje möte är unikt. 

Mötet mellan enskilda och verksamhetens företrädare ska präglas av 
respekt, kunskap och lyhördhet. 
 
Varje uppdrag är unikt. 

Alla uppdrag ska utifrån den enskildes behov utföras på bästa sätt baserat på 
kunskap och beprövad erfarenhet. 
 
Vi når framgång genom samverkan och delaktighet. 

Vi arbetar mot ett gemensamt mål med den enskilde i centrum.  
Vi lär av varandra och är prestigelösa.  
Vi har alla, enskilt och gemensamt, ansvar hela vägen.  
Samverkan sker mellan verksamhetens olika utförare och dennes 
nätverk. 
 
Alla Medarbetare 

Är på jobbet för våra kunders skull  
Är lyhörda för kundernas behov och situation, och tar ansvar för att hjälpa kunderna med 
deras problem  
Är professionella, respekterar den du möter och är empatisk.  
Var ärlig- lova inte mer än vi kan hålla  
Är representanter för KHS 
Följer och tar ansvar för våra gemensamma mål, riktlinjer och rutiner 
       
Medarbetare emellan 

Vi tar gemensamt ansvar för att vår vardag fungerar 
Alla tar ansvar för att följa och utveckla våra gemensamma rutiner, mål och vår värdegrund 
Vi delar med oss av kunskap och erfarenheter 
Hos oss råder lagarbete och vi-känsla: vi gör detta tillsammans! 
Humor och glädje är viktigt 
Samarbete hjälpas åt även under press 
Respekt för varandra och varandras arbetsuppgifter 

  



Verksamhetsmål 
 

Övergripande målsättning 
Verksamheten skall bedrivas på affärsmässiga grunder med hög kompetens, och mer 
kostnadseffektivt än om varje kommun enskilt drivit sin hjälpmedelsverksamhet. 

KHS mål 
 
Kund 
 
Mål   Nyckeltal 
God tillgänglighet.  Kundorder avslutad inom 3 arbetsdagar 75 %. 
Hög kundtillfredställelse  Utförd akut arbetsorder inom 1 dygn 90 %. 
Användarvänlig hemsida.  Arbetsorder klar inom 10 arbetsdagar 80 %. 
   Uppdatera hemsida. 
   Enkätundersökning, 90 % kundnöjdhet. 
   Hjälpmedelskonsulent, tid inom 15 arbetsdagar. 
Ekonomi 
 
Mål   Nyckeltal 
Budget i balans.  Uppdaterad upphandlingsplan (5 år). 
Förbättrat ekonomiskt resultat. Inventeringsdifferens < 75000. 
   Uppdatera beställningspunkter. 
 
Medarbetare 
 
Mål   Nyckeltal 
Rätt kompetens.  Utbildnings- och konferensplan för KHS personal. 
Bra arbetsmiljö . Individuell utvecklingsplan för alla medarbetare. 
Bra samarbetsklimat  Årlig gemensam hälsoaktivitet. 
   Värdegrund. 
   Nöjd medarbetar index NMI, 90 %. 
 
Verksamhet och process 
 
Mål   Nyckeltal 
Hjälpmedelsverksamhet i framkant. Extern (kund) utbildningsplan 2020. 
Säkra och effektiva arbetsflöden. Intern auskultation, alla medarbetare skall ha 

auskulterat hos kollega. 
 Samtliga funktioner skall ha genomfört ett studiebesök. 

Godsmottagning inom 1 dygn, 100%. 
   Retur hjälpmedel, till lagerplats inom 3 arbetsdagar,
   85%. 

Retur elrullstol, till lagerplats inom 15 arbetsdagar, 
100%. 
Revision Intern handbok. 

   Vision. 
    
 



Utmaningar och prioriteringar 
Följande utmaningar och risker identifieras inom hjälpmedelsnämndens/KHS verksamhet. 

Kompetensförsörjning 
 
Konkurrensen att rekrytera medarbetare med rätt kompentens är stor. Det är av stor vikt att KHS 
framstår som en attraktiv arbetsgivare och har en väl utarbetad plan för kompetensutvecklingen hos 
medarbetarna för att kunna erbjuda våra uppdragsgivare hög och kvalitativt stöd i 
hjälpmedelsverksamheterna.  Det är också mycket viktigt att se till att kunna behålla nuvarande 
medarbetare genom kompetensutveckling och delaktighet i arbetet. Nöjda medarbetare är de bästa 
ambassadörerna för KHS framtida kompetensförsörjning och för att kunna möta upp kraven från våra 
uppdragsgivare. 

Arbetsmiljö och medarbetarskap 
 
Ett systematiskt arbetsmiljöarbete utgör grunden för förbättrad arbetsmiljö. En av utmaningarna är att 
kunna arbeta mer hälsofrämjande i syfte att stärka frisknärvaron och minska risken för sjukfrånvaro. 
Vi behöver fortsätta arbetet med den fysiska såväl som den psyko-sociala arbetsmiljön avseende 
arbetskläder och basala hygienrutiner, kemikaliehantering, interna arbetsrutiner, gemensam värdegrund 
och att utveckla medarbetarskapet. 

Omvärldsfaktorer 
 
Med stigande ålder ökar risken för hälsoproblem och kroniska sjukdomar. Antalet multisjuka, sköra äldre 
ökar och alltfler vårdas i hemmet med mer avancerad vård än tidigare vilket ökar på behoven av 
hjälpmedel. 
 
Under 2020 ska KHS bevaka och följa upp resultatet av Hjälpmedelsutredningen som blev klar 
2017/2018.  
Utredningen pekade på olikheter i vad som förskrivs runt om i landet, och att det finns stora skillnader i 
vilka hjälpmedel som är förskrivningsbara runt om i landet. Speciellt pekar man ut hjälpmedel inom 
kognitionsområdet och för fritidsaktiviteter. Utredningen konstaterar också att det finns stora skillnader 
regionalt och lokalt kring vilka avgifter som tas ut för hjälpmedel och för konsultation kring hjälpmedel. 
Om de förslag kring avgifter och höjd ambitionsnivå som finns i utredningen realiseras kommer trycket på 
sortimentsarbete och upphandlingsarbete på KHS att öka, och kostnaderna för hjälpmedelshanteringen att 
öka i kommunerna. 
 
Idag pågår flera utredningar och kartläggningar kring hjälpmedel som har sitt ursprung från 
hjälpmedelsutredningen. 
På MFD (Myndigheten för delaktighet) pågår en nationell kartläggning kring förskrivning och användning 
av fritidshjälpmedel. Redovisas under våren 2020. 
Myndigheten för vård- och omsorgsanalysgenomför en kartläggning/utredning kring hur förskrivning av 
konsumentprodukter ser ut i landet och kartlägger problemområden som finns i samband med 
förskrivning av konsumentprodukter. Myndigheten har även i uppdrag att kartlägga och analysera 
effekterna av välfärdsteknik ur flera olika perspektiv. Båda utredningarna redovisas våren 2020. 
Hur och om dessa utredningar kommer att påverka kommunernas uppdrag kring 
hjälpmedelsverksamheten och Hjälpmedelsnämndens/KHS uppdrag kring försörjningen av hjälpmedel till 
kommunerna följ upp i samband med redovisning av utredningarna under 2020. 
 
Barnkonventionen blir lag 2020. Hur och om det påverkar hjälpmedelsverksamheten i KHS och 
kommunerna följs upp under året. 
 
EU:s förordning för medicintekniska produkter MDR 2017/745 (Medical Device Regulation) blir från 
25 Maj 2020 tvingande och ersätter då det tidigare medicintekniska direktivet (MDD 93/42/EEC). 



. 
Syftet med den nya förordningen är att stärka delar kring patientsäkerhet genom att reglerna för klinisk 
evidens stärks och att det ställs hårdare krav på produkter som släpps ut på marknaden. Det ställs även 
ökade krav på både leverantörer och distributörer av hjälpmedel. För både KHS och kommunerna som i 
sammanhanget är distributörer gäller att under 2020 säkerställa att vi uppfyller kraven i förordningen. 
 
Inom området välfärdsteknologi och digitalisering pågår en utveckling som kan innebära förändrade 
arbetssätt, bredare och tillgängligare utbud, nya möjligheter för patienter, nya krav på kompetens hos 
personal osv. Det här är områden som KHS ska följa och bevaka utvecklingen inom och hålla oss 
uppdaterade inom för att beakta om det är något som kan komma att påverka Hjälpmedelsnämndens 
verksamhetsområde och KHS uppdrag i framtiden. 

Verksamhet och process 
 
Under 2020 skall verksamheten fortsätta översynen av transporter och sänghantering för att utreda om 
dessa kan utföras på ett kvalitativt bättre sätt för våra kunder med bibehållen ekonomi. Som en följd av 
detta har upphandlingen av transporter och sänghantering för 2020 genomförts med 1-årigt avtal med ny 
leverantör (SAPS).  
 
Under 2019 påbörjades arbete med att ta fram ett statistiskt underlag för att KHS och våra uppdragsgivare 
lättare ska kunna följa utvecklingen av hjälpmedels-förskrivning ekonomiskt, kvalitativ och kvantitativt. 
Det arbetet ska fortsätta och fullföljas under 2020 och ett statistik-paket till kommunerna skall vara 
framtaget. 
 
KHS verksamhet har bedrivits sedan 2012 och vi ska under 2020 fokusera på att se över vårt interna 
arbetssätt och rutiner, intern organisation, arbetsfördelning och arbetsgrupper. Bland annat ska vi 
förbättra arbetet med lagerhållning och inköp via funktionen lageroptimering i Sesam.  
Under 2020 planerar KHS att införa en applikation för lagerhantering för att ytterligare effektivisera vårt 
arbete på förråden. 
 
Den interna ledningsstrukturen på KHS har under 2019 omstrukturerats. Från att ha en ansvarsnivå med 
en hjälpmedelschef med totalansvar för 2 hjälpmedelcentraler och det övergripande arbetet mot 
hjälpmedelsnämnd och ledningsgrupp så har KHS från 2020101 en ledningsstruktur med 2 ansvarsnivåer. 
Den nya interna ledningen består av 1 verksamhetschef med övergripande ansvar och 2 enhetschefer med 
ansvar för varsin hjälpmedelscentral. Under 2020 ska det upparbetas rutiner för hur den nya ledningen 
arbetar och fördelar uppdrag. 
 
Samordning och samverkan är idag nyckelbegrepp för att utföra uppdrag i samhällssystem där flera 
aktörer är inblandade. Under 2020 ska KHS därför undersöka vilka möjlighetet till samverkan det finns 
kring hjälpmedelsfrågor med Region Kalmar Län. Vidare ska KHS undersöka vidare vilka 
samverkansområden/utvecklingsområden som kan finnas tillsammans med Kommunförbundet Kalmar. 
 
Under 2020 fortsätter arbetet med uppdatering av arbetet med verksamhetsplan och internkontrollplan. 
Internkontrollplanen följs upp vid varje nämndsmöte och verksamhetplan 2021 ska arbetas fram på 
nämndens gemensamma möten med ledningsgruppen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ekonomi 
 
Ekonomiska förutsättningar 
De 12 samverkande kommunerna svarar för Hjälpmedelsnämndens och KHS:s kostnader. 
Respektive kommun utger en årlig avgift till verksamheten med en invånarbaserad andel av de totala 
kostnaderna (antalet kommuninvånare/totala antalet invånare i de samverkande kommunerna) 
 

Avgift 2012-2019 
 

 
 

Driftsbudget 
 
 

 
 
 

Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga  Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Totalt Kalmar län
2012 859 266 736 938 1 101 273 462 743 5 040 571 1 037 942 1 121 902 1 580 311 2 098 439 - 1 240 216 2 909 704 18 189 305

2013 881 096 735 692 1 108 734 468 860 5 209 905 1 047 283 1 166 503 1 594 450 2 139 243 - 1 260 357 2 936 877 18 549 000

2014 859 382 725 445 1 103 463 462 750 5 170 294 1 047 946 1 162 784 1 577 220 2 121 304 642 309 1 237 157 2 902 671 19 012 725

2015 883 504 745 201 1 136 371 478 272 5 349 828 1 080 040 1 199 236 1 630 690 2 175 549 572 818 1 265 327 2 971 207 19 488 043

2016 906 770 771 701 1 181 662 497 233 5 577 980 1 115 868 1 245 333 1 677 028 2 245 488 589 430 1 309 005 3 060 401 20 177 900

2017 937 517 801 821 1 252 910 521 510 5 710 104 1 148 951 1 279 415 1 742 169 2 316 430 605 826 1 341 172 3 125 457 20 783 283

2018 954 329 823 446 1 281 492 535 046 5 928 934 1 186 472 1 318 498 1 793 685 2 366 968 622 595 1 382 489 3 212 828 21 406 781

2019 979 846 847 103 1 294 085 549 175 6 173 937 1 222 441 1 356 085 1 833 887 2 426 679 639 653 1 420 609 3 305 503 22 049 004

Driftsredovisning 2019

tkr Budget Budget Utfall Budget Utfall

Personalkostnader 13780 13379 13491 12989 13125

Driftkostnader 10610 10326 10071 9382 9709

Intäkter 22099 21457 21774 20833 21001

Omsättning hjälpmedel 2291 2249 2165 1538 1942

2018 2017



Budget 2020 

 

Budget 2019 Budget 2020 Ändring

Personalkostnader 13780,1 15393,4 -1613,3

Driftkostnader 10609,5 10549,9 59,6

Intäkter fast verksamhet -22099,0 -23528,1 1429,1

Omsättning Hjälpmedel -2290,8 -2414,9 124,1

Personalkostnader 2019 2020 Ändring

Chef 883,8 910,3 -26,5

Nämndarvoden 250,0

Kalmar 5998,1 6928,0 -929,9

Västervik 4770,5 5113,6 -343,1

Administration 2127,7 2191,5 -63,8

S:a pk: 13780,1 15393,4 -1363,3

Driftkostnader Centralt

Upphandlare/Kalmar kommun 600,0 500,0 100,0

Administration/IT-system/Drift 1619,3 1419,3 200,0

Transportkostnader 486,2 1004,9 -518,7

Leasing bilar 693,5 693,5 0,0

Drivmedel 141,6 141,6 0,0

Utbildning 295,6 155,4 140,2

Kapitalkostnader 1192,0 1192,0 0,0

S:a drift Adm: 5028,2 5106,7 -78,5

Driftkostnader Kalmar

Drift 644,0 644,0 0,0

Lokaler Kalmar 1883,6 1924,7 -41,1

S:a drift Kalmar: 2527,6 2568,7 -41,1

Driftkostnader Västervik

Drift 724,6 524,6 200,0

Lokaler V-vik 2329,1 2349,9 -20,8

S:a drift V-vik: 3053,7 2874,5 179,2

S:a alla driftkostnader 10609,5 10549,9 59,6

S:a Totala kostnader 24389,6 25943,3 -1303,7

Intäkter Fast Verksamhet

Intäkter KHS fast kostnad -22049,0 -23478,1 1429,1

Övriga intäkter (RoR) -50,0 -50,0 0,0

S:a Intäkt: -22099,0 -23528,1 1429,1

Omsättning Hjälpmedel

Inköp av hjälpmedel 20942,7 25322,0 -4379,3

Värdeförändring i lager -1258,7 -1258,7 0,0

Inventeringsdifferens -113,2 -113,2 0,0

Prisdifferens 332,7 332,7 0,0

Lagerminsk/ökn/kassationer 658,8 658,8 0,0

Försäljning material och varor -21219,1 -25622,5 4403,4

Försäljning av konsulttjänster -1634,0 -1734,0 100,0

S:a omsättning hjälpmedel: -2290,8 -2414,9 124,1



Preliminär avgift fördelad per kommun 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga  Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Kalmar län

10 873 9 400 14 360 6 094 68 510 13 565 15 048 20 350 26 928 7 098 15 764 36 680 244 670

4,4% 3,8% 5,9% 2,5% 28,0% 5,5% 6,2% 8,3% 11,0% 2,9% 6,4% 15,0% 100,0%

1 043 354 902 007 1 377 960 584 769 6 574 098 1 301 673 1 443 979 1 952 750 2 583 963 681 112 1 512 686 3 519 748 23 478 100
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Kommunstyrelseförvaltningen 

J A 

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 
 
 
 
 
 

Granskning av styrande dokument i Vimmerby kommun 
 
Revisorerna i Vimmerby kommun uppdrog till PwC att granska vilka styrdokument som 

finns inom kommunstyrelseförvaltningen, och i vad mån de är styrande i verksamheten. 

 

PwC:s fem kontrollmål för granskningen preciseras nedan. Deras sammanfattande slutsats 

är att kommunstyrelsen inte helt säkerställer att styrdokumenten är aktuella och att de 

implementeras i verksamheterna. De lämnar en del rekommendationer angående det 

fortsatta arbetet.  

 

Kommunens revisorer instämmer i PwC:s bedömning och rekommendationer, och önskar 

svar senast 2019-12-31 på vilka åtgärder kommunstyrelsen avser vidta m a a rapporten. 

 
 

Är dokumenten aktuella och uppdaterade? 

Ur PwC:s revisionsrapport 

En organisation ska fastställas för hantering och aktualisering av styrdokumenten. Det är 
lämpligt att gå igenom dokumenten en gång per år, och att påminna förvaltningarna om att 
uppdatera styrdokumenten på hemsidan. PwC bedömer att dokumentens aktualitet varierar.  
 
Kontrollmålet bedöms som Delvis uppfyllt. PwC rekommenderar att det pågående arbetet med 
att gå igenom kommunstyrelseförvaltningens styrdokument för att fastställa deras aktualitet 
fullföljs. 

Vidtagna åtgärder 

Kommunstyrelseförvaltningens administrativa avdelning har nu inventerat förvaltningens 
styrdokument, kategoriserat dem och bedömt deras aktualitet. Förvaltningen har därmed följt 
PwC:s rekommendation. Inventeringen har lett till slutsatsen att förvaltningen har ett gediget 
arbete framför sig att revidera dokumenten.  

Bedömning 

Det behövs en tydlig struktur för hanteringen av styrande dokument och för ansvaret för 
implementering och uppföljning. Kommunsekreteraren har den samordnande funktionen i det 
arbetet, och delar PwC:s uppfattning att den övergripande målsättningen är att kommunens 
styrdokument är aktuella och väl tillämpade ute i verksamheterna.  
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Finns rutiner för att systematisera och klassificera styrande dokument?  

Ur PwC:s revisionsrapport 

Riktlinjerna för styrdokument ger bland annat stöd i benämning och klassificering av nya 
styrdokument. Varje typ av styrdokument ges en definition och uppgift om beslutsinstans. 
Förvaltningen använder riktlinjerna för att systematisera och klassificera nya styrdokument.  
 
PwC bedömer att det finns rutiner för att systematisera och klassificera styrande dokument. 
ger stöd. På webbplatsen finns en systematik i hur dokumenten har organiserats.  
 
Kontrollmålet bedöms som Uppfyllt. 
 

Finns rutiner för att revidera och i förekommande fall utrangera ej giltiga dokument?  

Ur PwC:s revisionsrapport 

I dokumentet Riktlinjer för styrdokument anges att onödiga dokument ska rensas ut. För 
närvarande saknas systematiska rutiner som säkerställer att dokumenten fortlöpande revideras 
eller utrangeras.  
 
Kontrollmålet bedöms som Ej uppfyllt. PwC rekommenderar kommunen att utarbeta en rutin 
som säkerställer att det regelbundet sker en systematisk genomgång av dokumenten, så att de 
som är i behov av revidering eller utrensning identifieras. Rutinen kan läggas in i årshjulet. 
Rutinen bör även omfatta en påminnelse till nämnderna att vidta samma åtgärd. 

Vidtagna åtgärder 

Inventering -> Sammanställning 

I augusti 2019 inventerade administrativa avdelningen kommunstyrelseförvaltningens 
styrdokument på hemsidan och i diariet. Dokumenten ställdes samman i en excelförteckning, 
med information om typ av styrdokument, vilken avdelning som ansvarar för dokumentet samt 
vissa reflexioner. Det framgår även hur ofta dokumentet behöver revideras och datum för den 
senaste upplagan. Därigenom kan dokumentens revideringsbehov utläsas, och de med sådant 
behov har markerats med X, så att de kan filtreras fram. Inventeringen har således lett till en 
förhållandevis god överblick över befintliga styrdokument och deras revideringsbehov.  
 
Information till kommunstyrelseförvaltningens avdelningar 

I augusti 2019 överlämnade avdelningen sammanställningen av styrdokument avdelningsvis till 
förvaltningens avdelningar, med uppmaning att se över om de ska revideras eller rensas ut. 
Avdelningarna informerades samtidigt om kommunsekreterarens samordnande funktion när det 
gäller styrdokumenten, och uppmanades att informera om det finns fler dokument. Diskussion 
fördes med en medarbetare på varje avdelning om arbetet med styrdokumenten. De fick 
uppgiften att se till att frågan kom upp på dagordningen hos dem. 

Bedömning 

Kommunsekreteraren instämmer i PwC:s bedömning att en rutin behövs för hur vi säkerställer 
att kommunens styrdokument är aktuella och väl tillämpade ute i verksamheterna. Förvaltningen 
har ännu inte följt rekommendationen, mer än att sammanställningen utgör ett stöd för att 
bedöma var revisionsåtgärder i första hand bör sättas in. 
 
Riktlinjer för styrdokument vänder sig i första hand till verksamhetsföreträdarna/författarna av 
dokumenten. Där anges att onödiga dokument ska rensas ut. Den uppmaningen kan dock 
utvecklas och förtydligas. 
 
Administrativa avdelningen ska nu författa en rutin för att säkerställa styrdokumentens aktualitet 
och tillämpning. Den vänder sig till kommunsekreteraren tillika samordnaren av styr-
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dokumenten. Rutinen ska ange intervall och systematik för genomgången. Det är medarbetare i 
direkt kontakt med verksamheten som är bäst skickade att bedöma behovet av revidering av 
styrdokumenten. Rutinen behöver därför även säga något om tillvägagångssättet i kontakten med 
verksamhetsföreträdare. Den behöver spegla framtagen sammanställning av befintliga 
styrdokument angående vilka punkter som ska beröras. Rutinen ska uppmana att påminna 
nämnderna att vidta motsvarande åtgärder. 
 
Rutinen förs sedan på tal i samband med framtagandet av årshjulet. 
 

Finns det rutiner för att implementera beslutade dokument?  

Ur PwC:s revisionsrapport 

Kommunikationen behöver planeras när nya styrdokument ska implementeras. Dokumenten 
riktar sig många gånger både internt mot verksamheten och externt mot allmänheten. PwC 
bedömer att det för samtliga dokument finns en tjänsteperson som ansvarar för att beslutat 
styrdokument implementeras.  
 
Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt. 

Vidtagna åtgärder 

Administrativa avdelningen uppmanade i augusti 2019 förvaltningens avdelningar att tänka på 
att resurser kan behöva avsättas för implementeringen.  

Bedömning 

Kommunsekreteraren förhåller sig tveksam till PwC:s uttalande att det för varje dokument finns 
en tjänsteman som ansvarar för implementeringen. Styrdokumenten är en del av styrsystemet, 
och därför bör ledningen ansvara för implementeringen av deras intentioner. Det rör frågor om 
prioriteringar, resurser och verksamhetsplanering.  
 
När ett nytt styrdokument har tagits fram, är kommunikation centralt för en väl genomförd 
implementering. Verksamhetsföreträdare behöver planera kommunikationens innehåll, målgrupp 
och metod. Riktlinjerna för kommunikation och övriga aktiviteter för att styrdokumenten 
implementeras kan förtydligas i Riktlinjer för styrdokument.  
 

Sker det en uppföljning av att styrdokumenten tillämpas?  

Ur PwC:s revisionsrapport 

Det sker ingen återrapportering till kommunfullmäktige om hur styrdokumenten tillämpas. 
Uppföljning av styrdokumentens tillämpning skulle kunna vara ett kontrollmål inom ramen för 
internkontrollplanen. För vissa styrdokument sker en återrapportering till kommunstyrelsen/ 
fullmäktige. I andra styrdokument saknas motsvarande krav på återrapportering, och i dessa fall 
uteblir därmed återkoppling av tillämpningen. 
 
Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt. PwC rekommenderar att kommunstyrelsen 
regelbundet följer upp om beslutade styrdokument i förekommande fall har implementerats och 
om de tillämpas. Rutinen bör även omfatta en påminnelse till nämnderna att vidta samma åtgärd. 

Vidtagna åtgärder 

Inga kända åtgärder, utöver dem som PwC iakttagit, har hittills vidtagits för att följa upp om 
styrdokumenten tillämpas i verksamheterna. 
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Bedömning 

Uppföljning av om styrdokumenten tillämpas i verksamheterna är angelägen för den centrala 
styrningen och kontrollen av kommunkoncernens verksamheter. Hittills finns ingen samman-
fattande rutin för den uppföljningen. Kommunsekreteraren instämmer i behovet av en sådan 
rutin. 
 
PwC tycks anse att kommunstyrelsen och fullmäktige ska genomföra uppföljningen. Enligt 
kommunsekreterarens mening bör de styrdokument som har en strategisk innebörd och som 
omfattar större verksamhetsområden följas upp så. Uppföljningen av tillämpningen av övriga 
styrdokument bör kunna genomföras på lägre nivå i organisationen. Kommunsekreteraren 
behöver verka för uppföljning av tillämpningen, t ex genom att resonera med verksamhets-
företrädarna om vilka kontrollfunktioner de använder. 
 
Den rutin vi tar fram ska också uppmana till att påminna nämnderna att vidta motsvarande 
åtgärder. 
 

Sammanfattning – åtgärder att vidta 

En organisation ska fastställas för hantering och aktualisering av styrdokumenten 

Kommunsekreteraren skapar en struktur för hanteringen av styrande dokument och för ansvaret 
för implementering och uppföljning. Kommunsekreteraren samordnar arbetet med att hålla 
styrdokumenten aktuella, med att verka för att de implementeras i verksamheterna, och med 
uppföljningen av tillämpningen. 

Är dokumenten aktuella och uppdaterade? 

Inventeringen av kommunstyrelseförvaltningens styrdokument är klar, dokumenten är  
kategoriserade och deras aktualitet är bedömd. Förvaltningen har därmed följt PwC:s 
rekommendation. 

Finns rutiner för att revidera och i förekommande fall utrangera ej giltiga dokument? 

Kommunsekreteraren reviderar Riktlinjer för styrdokument; utvecklar och förtydligar texten om 
att onödiga dokument ska rensas ut.  
Kommunsekreteraren författar en rutin för att säkerställa styrdokumentens aktualitet och 
tillämpning. Rutinen ska ange intervall och systematik för genomgången samt tillvägagångssätt i 
kontakten med verksamhetsföreträdare. Rutinen ska uppmana till att påminna nämnderna att 
vidta motsvarande åtgärder. 

Finns det rutiner för att implementera beslutade dokument? 

Kommunsekreteraren reviderar Riktlinjer för styrdokument; förtydligar texten om 
kommunikation och övriga aktiviteter för att styrdokumenten implementeras.  

Sker det en uppföljning av att styrdokumenten tillämpas? 

Kommunsekreteraren anger i den nya rutinen vad som ska gälla angående uppföljningen av om 
styrdokumenten tillämpas i verksamheterna, t ex vart eventuell återrapportering ska ske. Rutinen 
ska uppmana till att påminna nämnderna att vidta motsvarande åtgärder. 
 
 
 
     
Jenny Andersson 
Kommunsekreterare 
 
 
Reviderad 2019-12-13 så att ”jag” ändrades till ”administrativa avdelningen” eller ”kommunsekreteraren”. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 217 Dnr 2019/000641 109 

Interpellation om att förbättra olikheter mellan barn 
angående munhälsan 
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får ställas. Ordföranden meddelar att svar avges vid 
fullmäktiges nästa möte.       
 
Sammanfattning 
Helen Nilsson (S) ställer denna interpellation till Barn- och utbildnings-
nämndens ordförande Peter Karlsson (C): 
 

"Vid ett par tillfällen har jag nämnt problemet med våra barns munhälsa i 
Vimmerby kommun. I region Kalmar län har man gjort jämförelser mellan 
våra alla kommuner, den visade på att vi låg långt ner på listan. Det oroar då 
vi alla vet att dålig tandstatus påverkar vuxenlivet negativt, både livskvalitet 
och ekonomi. Den 1/1 2020 blir barnkonventionen lag och då ställs barn och 
ungas livsvillkor än mer i focus. Vi politiker i Vimmerby ska i vårt arbete ha 
ett barnperspektiv och ett folkhälsoperspektiv. 
 

Min fråga blir då: 
 

Vad tänker du/ni göra för att förbättra olikheter ang. munhälsan mellan våra 
barn i kommunen, men också mellan de barn som bor i vår kommun och 
andra kommuner”     
 
Beslutsunderlag 
E-post från Helen Nilsson den 11 december 2019 16:13 "interpellation på 
KF 16/12 2020"   
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen      
 
___________________ 



Från: Helen Nilsson 
Skickat: den 11 december 2019 16:13 
Till: Jenny Andersson 
Ämne: interpellation på KF 16/12 2020 
 
Interpellation ställd till Barn och Utbildningens ordförande Peter Karlsson 
 
Vid ett par tillfällen har jag nämnt problemet med våra barns munhälsa i Vimmerby kommun. I region 
Kalmar län 
har man gjort jämförelser mellan våra alla kommuner, den visade på  att vi låg långt ner på listan. Det 
oroar då vi alla vet att dålig tandstatus påverkar vuxenlivet negativt, både livskvalitet och ekonomi. 
Den 1/1 2020 blir barnkonventionen lag och då ställs barn och ungas livsvillkor än mer i focus. 
Vi politiker i Vimmerby ska i vårt arbete ha ett barnperspektiv och ett folkhälsoperspektiv. 
 
Min fråga blir då: 
Vad tänker du/ni göra för att förbättra olikheter ang. munhälsan mellan våra barn i kommunen, men 
också mellan de barn som bor i vår kommun och andra kommuner? 
 
Helen Nilsson/socialdemokrat 
 
 
 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2020-02-11 
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§ 53 Dnr 2020/000052 010 

Styrdokument för Vimmerby kommuns krisberedskaps-
arbete  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att  
 

1. anta styrdokumentet för Vimmerby kommuns krisberedskapsarbete 
samtidigt som det gamla med beslut 2017-04-24 § 77 upphör att gälla. 

 

2. styrdokumentet för kommunens krisberedskapsarbete ska gälla hela 
kommunkoncernen 

 

Ärendet 
Bakgrund 

Vimmerby kommuns övergripande mål under mandatperioden är att: 
 

 Medarbetare och beslutsfattare med funktioner i krisberedskapen ska ha 
en god förmåga att utöva sina roller vid händelse av en kris. 

 

 Sårbarheten i kommunens verksamhet ska minska och förmågan att 
kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet ska öka. 

 
Sveriges kommuner och Landsting (SKR) och Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB) har tecknat en överenskommelse om kommu-
nernas arbete med krisberedskap för perioden 2019-2022. I överenskom-
melsen ställs det krav på att kommunen har ett styrdokument för krisbered-
skapsarbetet för att skapa en övergripande strategisk inriktning av krisbered-
skapsarbetet i kommunen 
 
Aktuell situation 

Vimmerby kommun har idag ett styrdokument för mandatperioden 2014-
2018 men då (SKR) och (MSB) har undertecknat en ny överenskommelse 
om kommunernas arbete med krisberedskap för perioden 2019-2022, så 
ställs det krav på att ett nytt styrdokument tas fram för mandatperioden 
2019-2022. Det är en justering av ett tidigare avtal mellan SKR och MSB 
som gällde 2014-2018.  



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2020-02-11 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Ett nytt styrdokument har tagits fram med innehåll som kravställs kommun-
en utifrån överenskommelsen mellan MSB och SKR.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-01-21 § 8 
Styrdokument för Vimmerby kommuns krisberedskapsarbete 
Styrdokument LEH Vimmerby kommun 2019-2022 
Tjänsteskrivelse Styrdokument LEH Vimmerby 

 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige      
 
___________________ 
 



    TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
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Håkan Westerback   Id 
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    Kommunfullmäktige 

 
 

Styrdokument för Vimmerby kommuns krisberedskapsarbete 

 
Förslag till beslut 

 Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Styrdokumentet för Vim-
merby kommuns krisberedskapsarbete samtidigt som den gamla med beslut 2017-04-
24 § 77 upphör att gälla. 

 Att styrdokumentet för kommunens krisberedskapsarbete ska gälla hela kommunkon-
cernen. 

 
Sammanfattning 
Sveriges kommuner och Landsting (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) har tecknat en överenskommelse om kommunernas arbete med krisberedskap för peri-
oden 2019-2022. I överenskommelsen ställs det krav på att kommunen har ett styrdokument 
för krisberedskapsarbetet för att skapa en övergripande strategisk inriktning av krisbered-
skapsarbetet i kommunen 
 
Ärendet 
Vimmerby kommun har idag ett styrdokument för mandatperioden 2014-2018 men då (SKR) 
och (MSB) har undertecknat en ny överenskommelse om kommunernas arbete med krisbered-
skap för perioden 2019-2022 så ställs det krav på att ett nytt styrdokument tas fram för man-
datperioden 2019-2022. Det är en justering av ett tidigare avtal mellan SKR och MSB som 
gällde 2014-2018.  
 
Aktuell situation 

Ett nytt styrdokument har tagits fram med innehåll som kravställs kommunen utifrån överens-
kommelsen mellan MSB och SKR 

 
Beslutet ska skickas till 
Räddningstjänsten 
Länsstyrelsen (säkerhetssamordnarens uppgift) 
 
 
Beslutsunderlag 
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap MSB 2018-09779 / SKR 18/03101 
Lagen om extraordinära händelser (2006:544) 
 
 
Håkan Westerback    Joakim Jansson 
Säkerhetssamordnare    Räddningschef 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/
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1 Bakgrund  
Staten som företräds av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) har undertecknat en överenskommelse om kommunernas 
krisberedskap (MSB 2018-09779 / SKR 18/03101) för mandatperioden 2019-2022. Denna 
överenskommelse reglerar ersättning och uppgifter och därtill kopplat stöd för 
kommunernas arbete med krisberedskap under mandatperioden. 

Kommunerna, länsstyrelserna och MSB ska arbeta tillsammans för att öka 
samhällets krisberedskap på lokal nivå. En god utveckling av krisberedskapen 
ska bygga på ett nära samarbete mellan staten, SKR samt kommunerna. 
 
Uppgifterna utgår från: 

 lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). 

 förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH). 

 kommunallag (2017:725). 

I överenskommelsens 5:e kapitel står det att kommunens ska ta fram ett styrdokument för 
kommunens arbete med krisberedskap. Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål 
och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden och innehålla: 

 

 övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala 
förvaltningar, bolag och kommunalförbund, 

 kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys, 

 kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar, 

 vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som 
kommunen ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden.  

 
Styrdokumentet ska beslutas av kommunfullmäktige och ska fastställas senast 31 december 
mandatperiodens första år. Revidering sker vid behov under mandatperioden. 
 

2 Syfte 
Syftet med styrdokumentet är att skapa en övergripande strategisk inriktning för arbetet med 

krisberedskap i Vimmerby kommun. Styrdokumentet gäller hela Vimmerby kommunkoncern. 

3 Övergripande mål och inriktning 
Kommunens arbete med krisberedskapen ska ske enligt Överenskommelsen om 
kommunernas krisberedskap och LEH och FEH. 

Målsättningen med krisberedskapsarbetet under mandatperioden är att: 

 Medarbetare och beslutsfattare med funktioner i krisberedskapen ska ha en god 
förmåga att utöva sina roller vid händelse av en kris. 

 Sårbarheten i kommunens verksamhet ska minska och förmågan att kontinuerligt 
bedriva samhällsviktig verksamhet ska öka. 

Förmågan att klara av en extraordinär händelse eller kris i kommunen baseras på den 
ordinarie verksamheten enligt krisberedskapens tre grundprinciper: 
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Ansvarsprincipen  
Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha samma ansvar även under 
krissituationer. Det innebär också ett ansvar för att vid behov samverka med andra aktörer.  
Likhetsprincipen  
En verksamhets organisation vid en extraordinär händelse eller kris ska så långt som möjligt 
överensstämma med ordinarie organisation och arbetssätt.  
Närhetsprincipen  
En extraordinär händelse eller kris ska så långt som möjligt både organisatoriskt och 
geografiskt hanteras där den inträffar, och av dem som är närmast berörda och ansvariga. 

 

4 Styrning av krisberedskapsarbetet i Vimmerby Kommun 
 

Krisberedskapsarbetet ska ingå som en naturlig del i kommunkoncernens ordinarie arbete 
och den största förmågan att hantera händelser skapas i den dagliga verksamheten. Till 
krisberedskapsarbetet finns det ett antal dokument som beskriver kommunens arbete inom 
krisberedskapsområde. 

Kommunfullmäktige beslutar om: 

 Risk- och sårbarhetsanalys. 

 Styrdokument för kommunens krisberedskapsarbete. 

 Reglemente för krisledningsnämnden ( del av kommunstyrelsens reglemente). 

Kommunstyrelsen beslutar om: 

 Instruktion för kommundirektören. 

Kommundirektören beslutar om: 

 Plan för extraordinära händelser (krishanteringsplan). 

 Kriskommunikationsplan. 

 Utbildnings- och övningsplan. 

Säkerhetssamordnaren ansvarar för att planerna uppdateras och revideras vid behov under 
mandatperioden, dock ansvarar säkerhetssamordnaren bara för de avsnitt som rör 
krisledningsnämnd i kommunstyrelsens reglemente samt den del som rör krisberedskapen i 
instruktionen för kommundirektören. 

Krisledningsnämnd i Vimmerby kommun är kommunstyrelsen. 

Kommundirektören leder den koncernövergripande krisledningsgruppen om inget annat 
bestäms vid en händelse. 

 

 

5 Övergripande process för risk och sårbarhetsanalys 
Kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och 
hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och 
sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys (2 kap. 1 § LEH). 
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Kommunens uppgifter 

 Kommunen ska bedriva ett arbete med risk- och sårbarhetsanalys som avser det geografiska 
områdesansvaret, kommunens organisation, samt berörda kommunala bolag och 
kommunalförbund. 

 Kommunen ska använda underlaget från risk- och sårbarhetsanalysen i planering och 
genomförande av åtgärder för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig 
verksamhet, samt stärka förmågan att hantera extraordinära händelser. 

 Kommunen ska efter en inträffad kris utvärdera kommunens hantering, både med avseende 
på kommunens verksamhetsansvar och det geografiska områdesansvaret. Underlaget ska 
användas i arbetet med risk- och sårbarhetsanalys. 

 
Vimmerby kommuns Risk- och sårbarhetsanalys har bedrivits enligt ROSA- modellen, en metod för 
risk- och sårbarhetsanalyser framtagen av Länsstyrelsen i Kronoberg där kvalitativa bedömningar av 
risker och sårbarheter har gjorts av arbetsgruppen. Arbetsgruppen har bestått av 11 personer där 
säkerhetssamordnaren har varit sammankallande och den som har sammanställt analysen. Dessa 
avdelningar, förvaltningar och bolag har deltagit i arbetsgruppen: Vimmerby Energi och Miljö, 
Utvecklingsavdelningen, Barn- och utbildningsförvaltningen, Kost- och lokalvårdsenheten, 
Gatukontoret, Miljö- och Byggnadsförvaltningen samt Socialförvaltningen. Arbetsgruppens 
representanter har i sin tur drivit arbetet på den egna avdelningen, förvaltningen, bolaget. 
 
Risk-och sårbarhetsanalysen delades in i tre steg där steg 1 var en utbildning och riskidentifiering. 
Steg 2 var en sårbarhetsanalys på de risker som framkom i steg 1. Steg 3 var förslag på åtgärder till de 
risker och sårbarheter som identifierats.  
 

Risk- och sårbarhetsanalysen följer de föreskrifter och allmänna råd som MSB har för det arbetet. 

Övergripande mål för arbetet med Risk- och sårbarhetsanalysen: 

 ge underlag för planering och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att 

kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet,  

 ge beslutsstöd för beslutsfattare och verksamhetsansvariga,  

 bidra till att ge en bild över de risker och sårbarheter som finns i samhället i stort som kan 

påverka kommunens verksamhet och samhällsviktig verksamhet inom kommunens 

geografiska område.   

 

6 Geografiskt områdesansvar 
Kommunen ska utifrån sitt geografiska områdesansvar (2kap 7§ LEH), i fråga om 
extraordinär händelse i fredstid, verka för att olika aktörer i kommunen samverkar och 
uppnår samordning i såväl krishanteringsåtgärderna under en allvarlig störning som under 
planerings- och förberedelsearbetet.  Kommunen ska också verka för att information till 
allmänheten samordnas under sådana förhållanden. 

Kommunens uppgifter 

 Kommunen ska ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens 
geografiska område möjlighet att samverka i syfte att uppnå samordning av förberedelser 
inför extraordinära händelser. 
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 Kommunen ska under en extraordinär händelse kunna stå värd för en inriktnings- och 
samordningsfunktion (ISF) på lokal nivå, i syfte att verka för samordning av olika aktörers 
åtgärder. 

 Kommunen ska ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i samband med en 
extraordinär händelse. 

 Kommunen ska verka för att information till allmänheten vid en extraordinär händelse 
samordnas. 

 Kommunens förberedelser inför extraordinära händelser ska ske i samverkan med 
närliggande kommuner och relevanta aktörer utanför det egna geografiska området. En 
förutsättning för att samverkan ska ske är att de externa aktörerna vill och kan samverka 
med kommunen. 

 Berörda kommuner ska säkerställa att Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) kan sändas 
via anläggningar för utomhusvarning genom att ljudsändare underhålls. 

 

För att klara dessa uppgifter behöver samverkan breddas ytterligare inom kommunkoncernen 

gällande det förberedande arbetet, även vid mindre händelser behöver den interna samverkan öka. 

Övergripande mål för kommunens arbete med det geografiska områdesansvaret: 

 Ökad samverkan inom kommunkoncernen gällande förberedelsearbetet. 

 Kommunkoncernen ska bli bättre på att nyttja varandras kompetenser även vid mindre 

händelser, exempelvis inom kommunikationsområdet. 

 Kommunen ska delta i de regionala samverkansnätverken som drivs av Länsstyrelsen. 

 Kompetens för att sända VMA och underhålla dess anläggningar ska finnas hos 

räddningstjänsten. 

 Fler personer ska utbildas i stabsmetodik och stabschefsarbetet. 

 Kommunen ska bjuda in övriga aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet i kommunen 

till samverkansmöten. 

 Utreda möjligheten till att införa en Tjänsteman i Beredskap för kommunen. 

 

7 Planering avseende krisberedskapen  
I överenskommelsen står det att kommunen ska ha en regelbundet utbildad och övad 
krisorganisation. Överenskommelsen ställer krav på att genomföra och utvärdera minst två 
övningar under en mandatperiod. Krisledningsnämnden och tjänstemannaledningen ska 
öva minst en gång per mandatperiod, vidare ska också kommunen i den utsträckning 
tillfälle ges delta i samverkansövningar på regional eller nationell nivå.   

Kommunens uppgifter 

 Kommunen ska ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap. 
Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med 
krisberedskap under mandatperioden. 

 Kommunen ska ta fram ett reglemente för krisledningsnämnden. 

 Kommunstyrelsen bör i instruktionen för kommundirektören ange vilka uppgifter som 
kommundirektören ska ha avseende krisberedskap. 

 Kommunen ska ta fram en plan för hantering av extraordinära händelser. 
Planen ska innehålla: 
- hur kommunen ska organisera sig under extraordinära händelser, 



 

8 
 

- hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan och ledning i syfte 
att uppnå inriktning och samordning, 

- vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och ledning som 
disponeras vid extraordinära händelser. 

 Kommunen ska ta fram en utbildnings- och övningsplan. 
 

Övergripande mål för kommunens planering avseende krisberedskapen. 

 Primär och sekundär ledningsplats ska finnas i kommunen utrustad med reservkraft. 

 Antalet övningar som genomförs ska vara minst det antal som anges i överenskommelsen. 

 Utvärderingar efter övningar och skarpa händelser ska ligga till grund för framtida 

revideringar av krishanteringsplanen. 

 Samtliga planer ska uppdateras och revideras vid behov under mandatperioden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2020-02-11 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 49 Dnr 2019/000532 010 

Riktlinjer och taxor för skyltning och affischering, 
uteservering, etc 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
 

1. nya ”Riktlinjer och taxor för skyltning och affischering, uteservering, 
marknad, torghandel och försäljning, evenemang, andra markupplåtelser 
+ Sommartorget” ersätter nuvarande dokument med samma namn (dnr: 
2018/000150; id: 67023)  

 

Ärendet 
Bakgrund 

Gatukontoret på Vimmerby kommun mottar ansökningar om tillstånd enligt 
Ordningslagen från Polismyndigheten för yttrande. Varje år inkommer ca  
55-100 st ansökningar med yttrandegrund. De avser bland annat evenemang, 
uteserveringar, försäljning, demonstrationer, korteger, politiska samman-
komster och andra tillfälliga markupplåtelser. Utöver dessa hanteras även 
förfrågningar om bl.a. skyltning, affischering, marknadsdagar, torghandel 
och Sommartorget.  
 

I dagsläget är gällande Riktlinjer och taxor för ovan nämnda ändamål inte 
tillräckligt omfattande (Id 67023). Omfånget räcker inte till för att uppnå den 
tydlighet som förväntas i yttranden och andra underrättelser gentemot sak-
ägare/aktörer och Polismyndigheten. Bristfälligheten bidrar till att oklarheter 
lätt skapas och försvårar ärendehanteringen, vilket i sin tur ökar risken för 
missförstånd samt förlängda ledtider. 
 
Aktuell situation 

För att säkra ovan nämnda ärendehantering har ett nytt förslag till Riktlinjer 
och taxor upprättats (Id 69790). Detta med avsikt att generera ett bättre, 
tydligare och effektivare arbetsflöde, vilket i sin tur kommer att möjliggöra 
en positiv inverkan på vår servicefunktion och därmed stärka förtroende-
kapitalet hos sakägare/aktörer. 
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Vid framtagandet av förslaget gjordes flera avstämningar med berörda 
tjänstemän och förvaltningar, bland annat från Miljö- och byggnads-
förvaltningen samt Vimmerby Energi & Miljö AB. 
 

Upplåtelser för tillfälligt nöjesfält, tivoli eller cirkus i Vimmerby kommun 
föreslås hanteras som enskilda fall och kan medges i mån av plats/lämplig-
het. 
 
Bedömning 

Förslaget på riktlinjer och taxor bedöms mycket gynnsamt. Riktlinjerna 
kommer att gagna likabehandlingsprincipen och bidra till att sakägare/ 
aktörer ska kunna erbjudas likartade förutsättningar inom detta ärende-
område. 
 
Finansiering 

Ryms inom antagen MEX-budget.      
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Tjänsteskrivelse 2020-02-10, id 69544 
Föreslaget styrdokument ”Riktlinjer och taxor för skyltning och affischering, 
uteservering, marknad, torghandel och försäljning, evenemang, andra 
markupplåtelser + Sommartorget”. Dnr: 2019/000532/010, Id: 69790 
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Sida 
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Datum 
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Referens 
VIMKS 2019/000532/010  

 Id 
69544  
 

 
 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  

 
Kommunfullmäktige 

 

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

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
att godkänna styrdokumentet ”Riktlinjer och taxor för skyltning och 

affischering, uteservering, marknad, torghandel och försäljning, 
evenemang, andra markupplåtelser + Sommartorget” 
Dnr: 2019/000532/010 
Id 69790 

att låta ovan nämnda styrdokument ersätta följande befintliga 
dokument:  
”Riktlinjer och taxor för skyltning och affischering, uteservering, 
marknad, torghandel och försäljning, evenemang, andra 
markupplåtelser” 
Dnr: 2018/000150/010 
Id: 67023 

Ärendet 
Bakgrund 

Gatukontoret på Vimmerby kommun mottar ansökningar om tillstånd enligt 
Ordningslagen från Polismyndigheten för yttrande. Varje år inkommer ca  
55-100 st ansökningar med yttrandegrund. De avser bland annat evenemang, 
uteserveringar, försäljning, demonstrationer, korteger, politiska sammankomster 
och andra tillfälliga markupplåtelser. Utöver dessa hanteras även förfrågningar 
om bl.a. skyltning, affischering, marknadsdagar, torghandel och Sommartorget.  
 
I dagsläget är befintliga antagna dokument avseende riktlinjer och taxor för ovan 
nämnda ändamål inte tillräckligt omfattande (Id 67023). Omfånget räcker inte till 
för att uppnå den tydlighet som förväntas i yttranden och andra underrättelser 
gentemot sakägare/aktörer och Polismyndigheten. Bristfälligheten bidrar till att 
oklarheter lätt skapas och försvårar ärendehanteringen, vilket i sin tur ökar risken 
för missförstånd samt förlängda ledtider. 
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Aktuell situation 

För att säkra upp ovan nämnda ärendehantering har ett nytt förslag på 
styrdokument med riktlinjer och taxor upprättats (Id 69790). Detta med avsikt att 
generera i ett bättre, tydligare och effektivare arbetsflöde, vilket i sin tur kommer 
ge möjlighet till positiv inverkan på vår servicefunktion och därmed stärka 
förtroendekapitalet hos sakägare/aktörer. 
 
Vid framtagandet av detta styrdokument gjordes flera avstämningar med berörda 
tjänstemän och förvaltningar, bland annat från Miljö- och Byggnadsförvaltningen 
samt Vimmerby Energi & Miljö AB. 

Upplåtelser för tillfälligt nöjesfält, tivoli eller cirkus i Vimmerby kommun 
föreslås hanteras som enskilda fall och kan medges i mån av plats/lämplighet. 

Bedömning 

Förslaget på riktlinjer och taxor bedöms mycket gynnsamt. Riktlinjerna kommer 
att gagna likabehandlingsprincipen och bidra till att sakägare/aktörer ska kunna 
erbjudas likartade förutsättningar inom detta ärendeområde. 

Finansiering 

Ryms inom antagen MEX-budget. 

Beslutsunderlag 
Föreslaget styrdokument ”Riktlinjer och taxor för skyltning och affischering, 
uteservering, marknad, torghandel och försäljning, evenemang, andra 
markupplåtelser + Sommartorget”. 
Dnr: 2019/000532/010 
Id: 69790 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Utvecklingsavdelningen (inkl. KoF) 
Ekonomiavdelningen 
Miljö- och Byggnadsförvaltningen  
Vimmerby Energi & Miljö AB 

Sandra Lövsjö 
Mark- och exploateringsingenjör  
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för 

 
- Skyltning och affischering 

- Uteservering 
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Syfte 
Dessa riktlinjer och taxor avses för skyltning, affischering, uteservering, marknad, torghandel, 
försäljning, evenemang och andra markupplåtelser som kan upprättas på allmän platsmark där 
Vimmerby kommun, hädanefter kallad Kommunen, är fastighetsägare. Sommartorget hanteras 
separat i Bilaga 4. 
 
Avsikten med riktlinjerna och taxorna är att den offentliga miljön i Vimmerby kommun ska 
präglas av kvalitet och trivsel, samtidigt som de ska ge alla aktörer samma förutsättningar att delta 
i en sund konkurrens.  
 
Samråd med Kommunen ska ha skett innan en markupplåtelse upprättas enligt avsnitten som 
följer. Aktören är själv skyldig att ordna eventuella nödvändiga tillstånd för det aktuella ändamålet 
och att följa samtliga föreskrifter från berörda myndigheter. 
 
I övrigt gäller antagna dokument om lokala ordningsföreskrifter för torghandel i- samt lokala 
ordningsföreskrifter i Vimmerby kommun. Vänligen besök Kommunens hemsida 
www.vimmerby.se för mer information. 

Revidering 
Detta dokument revideras vid behov av mark- och exploateringsingenjör på Kommunens 
gatukontor. Reviderat dokument antas av Kommunfullmäktige (KF). 
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Begreppsförklaringar 
Här beskrivs innebörden av vissa begrepp som förekommer i detta dokument. 

Allmän platsmark 
Allmän platsmark är enligt gällande Plan- och bygglagen 1 kap. 4 § gator, vägar, torg, parker och 
övriga områden som är allmänt tillgängliga samt avsedda för gemensamt behov inom områden 
med detaljplan. Det kan även inkludera kvartersmark och gångbanor i anslutning till fastigheter.  

Offentlig plats(mark) 
Enligt gällande 1 kap. 2 § Ordningslagen är offentlig plats bland annat allmän platsmark. Offentlig 
plats är även platser som ska jämställas med offentliga platser enligt de lokala 
ordningsföreskrifterna för Vimmerby kommun. Exempel på platser som ska jämställas med 
offentliga platser kan vara idrottsplatser, badplatser och begravningsplatser, under förutsättning att 
områdena är tillgängliga för allmänheten.  

Kommunal mark 
Med kommunal mark avses både allmän platsmark och offentlig plats men även ej planlagda 
områden som förvaltas av Kommunen. Sådan mark får inte stängas av för allmänheten eller tas i 
anspråk för annat ändamål utan tillstånd.  

Markupplåtelse 
Kommunen kan ge tillåtelse att använda mark utomhus till annat än vad den är avsedd för. Det 
kallas markupplåtelse och innebär att du som aktör får hyra marken tillfälligt för exempelvis 
uteservering, marknad eller andra evenemang. 
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Tillstånd enligt Ordningslagen 
För upplåtelse av offentlig plats och allmän platsmark krävs många gånger tillstånd av 
Polismyndigheten, se gällande 1 kap. 1 §, 2 § och 3 kap. 1 § Ordningslagen. Ansökan ska göras 
skriftligt till Polismyndigheten och blankett finns att hämta på deras hemsida. Du som aktör 
betalar själv för polistillståndet. 
 

När Polismyndigheten mottagit ansökan ges Gatukontoret, Räddningstjänsten samt Miljö- och 
byggnadsförvaltningen på Kommunen möjlighet att yttra sig. Yttrandena skickas sedan till 
Polismyndigheten som godkänner eller avslår ansökan.  
 
Avgift enligt taxor i Bilaga 3 (Bilaga 4 för Sommartorget) ska betalas till kommunen. Betalning 
sker i förskott mot faktura om inget annat överenskommits. Taxorna är befriade från 
mervärdesskatt om inget annat anges. 
 
En aktörs tillstånd kan komma att återkallas om exempelvis avgifter kopplade till tillståndet inte 
betalas i tid eller om aktören bryter mot de villkor som gäller för tillståndet, se gällande 3 kap.  
18 § Ordningslagen. 
 
I övrigt gäller antagna dokument om lokala ordningsföreskrifter för torghandel i- samt lokala 
ordningsföreskrifter i Vimmerby kommun. Vänligen besök Kommunens hemsida 
www.vimmerby.se för mer information. 

När krävs tillstånd enligt Ordningslagen? 
Tillstånd krävs om marken ska användas på ett sätt som inte stämmer överens med markens 
ändamål. I detaljplanen anges till exempel vad som ska vara gator. Då krävs inte tillstånd för att få 
köra på gatan eftersom det är gatans ändamål men ska du som aktör exempelvis anordna 
uteservering på gatan krävs tillstånd. Detta beror på att då Kommunen beslutade om detaljplanen 
prövades lämpligheten för att göra just gata av marken. Man prövade inte om det var lämpligt med 
en uteservering och därför krävs tillstånd av Polismyndigheten. Trafik, ordning och säkerhet är det 
man i första hand undersöker. Se även gällande 2 kap. 4, 5, 6 § Ordningslagen. 
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När krävs inte tillstånd enligt Ordningslagen? 
Tillstånd enligt Ordningslagen krävs inte vid kortvarig användning som strider mot ändamålet, 
men då är det fråga om mycket korta tider, max 60 minuter. I dessa avseenden ska samråd ske 
med Kommunen. Se även gällande 2 kap. 4, 5, 6 § Ordningslagen. 

Tillstånd enligt Ordningslagen krävs i vissa fall heller inte om det är ”allmänt vedertaget” att 
platsen används på annat sätt än dess ändamål. Detta skulle exempelvis kunna vara en veranda 
som varit upprättad på offentlig plats under mycket lång tid. I dessa avseenden ska samråd ske 
med Kommunen. 

Tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker och livsmedel 
Tänk på att du som aktör även behöver tillstånd för att få servera alkoholhaltiga drycker. Vid 
frågor gällande tillstånd för alkoholhaltiga drycker, vänligen kontakta Kommunens 
alkoholhandläggare.  
 
Vid servering av livsmedel måste du som aktör registrera dig som livsmedelsföretagare hos 
Kommunen. Vänligen kontakta någon av livsmedelsinspektörerna på Miljö- och 
byggnadsförvaltningen. 
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Uppställning av föremål på gatu- och 
gångbaneutrymmen 

Byggrelaterade föremål 

För information om Kommunens taxor, se Bilaga 3. Taxorna avser påbörjad kalendermånad och 
gäller vid uppställning av bodar, byggmaterial, containrar, byggställningar eller övriga upplag för 
längre tid än tre (3) dygn. Vid uppställning av ovanstående för kortare tid än tre (3) dygn utgår 
ingen avgift. 

Handelsrelaterade föremål 

 Gatupratare och lösa föremål såsom blommor och marschaller får inte vara 
siktskymmande, hindrande eller störande. Gående ska obehindrat kunna passera. Av- och 
påstigning från fordon får inte störas eller hindras. Speciellt ska funktionshindrades krav 

på tillgänglighet beaktas. För mer information, vänligen kontakta Boverket eller besök 
deras hemsida www.boverket.se.   

 Lösa föremål såsom blommor och marschaller får utan tillstånd endast ställas ut i direkt 
anslutning till aktörens verksamhet. Marschaller ska dessutom placeras i skyddande 
ställning eller hållare minst 0,5 m från brännbart material. I övrigt krävs tillstånd av 
Polismyndigheten. 

 Varuställningar och lösa föremål såsom blommor och marschaller ska ha stabila 
konstruktioner och en höjd på minst 15 cm. De får inte medföra någon risk att gående 
snubblar eller förorsaka någon annan skada. Aktören ansvarar för skador på tredje man.  

 För gatupratare krävs tillstånd av Polismyndigheten och ska vara konstruerade enligt bild 
nedan. Gatupratare ska placeras max 0,5 m från fasaden, minst 1,2 m från trottoarkanten 
och får inte placeras närmare korsning än 10 m. Konstruktionen tar hänsyn till 
funktionshindrades tillgänglighet och minimerar risken för att skymma sikt i korsning. 
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Gatupratare uppifrån samt framifrån. 

 Gatupratare får endast innehålla anslag som avser aktörens verksamhet. Endast en (1) 
gatupratare tillåts för varje affärsingång verksamheten har. 

 Gatupratare, varuställningar eller liknande anordningar får endast vara utställda under den 
tid aktören håller öppet för allmänheten. Området ska städas efter nyttjandet.  
 

Upplåtelsen sker på villkor att anordningen inte orsakar någon kostnad för Kommunen. 

Tillfälligt nöjesfält, tivoli eller cirkus 

I Vimmerby kommun hanteras tillfälligt nöjesfält, tivoli eller cirkus som enskilda fall och kan 
medges i mån av plats/lämplighet. 

Ambulerande försäljning 

Ambulerande försäljning är inte tillåten i Vimmerby kommun. Anvisad försäljningsplats krävs. 

Övrigt 

Övriga markupplåtelser hanteras som enskilda fall. Beslut och debitering sker utefter detta.  
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Tillfällig uppsättning av skyltar och affischering 
Vid tillfälliga evenemang har Kommunen tagit fram platser som anses lämpliga för sådan typ av 
affischering. Dessa redovisas i Bilaga 1. För information om Kommunens taxor, se Bilaga 3.  
 
Vid tillfällig skyltning och affischering gäller följande: 

 Tillfällig skyltning och affischering, med undantag från valaffischering, får enligt 
Kommunens policy ske under maximalt sju (7) dagar per tillfälle. 

 Valaffischering: Under valår får affischering ske tidigast sex (6) veckor före valdagen. 
 Skyltar och affischer ska placeras på så sätt att de inte är siktskymmande för trafikanterna. 
 Tillstånd medges inte för uppsättning av banderoller över gator. 
 Skyltning och affischering får inte skymma befintliga vägmärken. 

 

Vid frågor om uppsättning av skyltar och affischering för tillfälligt bruk, vänligen kontakta 
Polismyndigheten. 
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Permanent uppsättning av skyltar och flaggstänger 
En uppsättning av skylt för permanent bruk kräver oftast bygglov. För mer information, vänligen 
kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. På kommunal mark krävs även att aktören tecknar ett 
arrendeavtal eller nyttjanderättsavtal med Kommunen, under förutsättning att detaljplanens 
bestämmelser tillåter detta. Avgiften regleras i avtalet. I annat fall debiteras aktören enligt 
Kommunens taxor (om skyltens syfte kan kopplas till direkt/indirekt kommersiellt bruk), se  
Bilaga 3. 
 
För uppsättning av flaggstänger krävs bygglov om flaggan har ett budskap som är direkt/indirekt 
kopplad till kommersiellt syfte/marknadsföring. För mer information, vänligen kontakta Miljö- 
och byggnadsförvaltningen. På kommunal mark krävs att aktören tecknar ett arrendeavtal eller 
nyttjanderättsavtal med Kommunen, under förutsättning att detaljplanens bestämmelser tillåter 
detta. Avgiften regleras i avtalet. I annat fall debiteras aktören enligt Kommunens taxor (om 
flaggstångens syfte kan kopplas till direkt/indirekt kommersiellt bruk), se Bilaga 3. 
 
För uppsättning av flaggstänger där flaggan inte har ett budskap (t.ex. landsflagga) krävs inget 
bygglov men däremot krävs en överenskommelse med fastighetsägaren. På kommunal mark krävs 
att aktören tecknar ett arrendeavtal eller nyttjanderättsavtal med Kommunen, under förutsättning 
att detaljplanens bestämmelser tillåter detta. Avgiften regleras i avtalet. I annat fall debiteras 
aktören enligt Kommunens taxor (om flaggstångens syfte kan kopplas till direkt/indirekt 
kommersiellt bruk), se Bilaga 3. 
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Riktlinjer för uteservering i Vimmerby kommun 

Tillstånd för uteservering 
För upplåtelse av uteservering krävs tillstånd av Polismyndigheten. Se avsnittet ”Tillstånd enligt 
Ordningslagen” och dess underrubriker. 
 
Om ansökan beviljas av Polismyndigheten debiterar Kommunen enligt gällande taxor, se Bilaga 3. 
 
Tillstånd för uteserveringar beviljas av Kommunen under perioden 1 maj - 30 september. 

Uteservering på Sommartorget 
Se Bilaga 4. 

Placering 
En markupplåtelse för uteservering får endast göras i direkt anslutning till permanent restaurang, 
café eller motsvarande servering. Detta för att, i enlighet med livsmedelslagen, säkerställa en 
kvalitet på mat och dryck som endast kan uppnås från godkända kök. 
 
Övriga önskemål angående serveringar av tillfällig art tas upp och hanteras som enskilda fall. 
Vänligen kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Utformning 
Aktören ska samråda med Kommunen för godkännande av uteserveringens utformning. Vänligen 
kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Möblering 

Uteserveringarnas möblering ska ta hänsyn till kulturmiljöns helhet och bidra till den estetiska 
upplevelsen i staden. Samråd angående möblering ska ske med Kommunen för godkännande. 
Vänligen kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Avgränsning/Inhägnad  

Uteserveringar som upprättas ska ha avgränsning/inhägnad som överensstämmer väl med 
omgivningens och fastighetens stil samt färgsättning. Avgränsning av serveringen ska i första 
hand ske med staketsektioner som tillhandahålls av Kommunen mot avgift, se Bilaga 3 för 
Kommunens taxor.  
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Kommunens staketsektioner. 
 
För andra typer av avgränsningar/inhägnad kan bygglov vara aktuellt och samråd samt 
godkännande krävs från Kommunen. Vänligen kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Trädäck  

I första hand ska uteserveringar placeras direkt på gatan/marken för att hålla en så öppen och 
tillgänglig miljö som möjligt. Avsteg från denna princip kan göras där lutningen på marken 
omöjliggör servering direkt på marken. Om sådant avsteg planeras är trädäck tillåtet men detta 
måste då aviseras av aktören och samråd ska ske med Kommunen för godkännande. Vänligen 
kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Tak- och regnskydd 

Kommunen förespråkar sol- och regnskydd av parasolltyp över serveringarna som vid behov kan 
fällas ned eller föras undan. Området blir på så sätt öppnare och mer tillgängligt.  
Ett väggfast tak är bygglovspliktigt och godtas endast i undantagsfall. Ansökan om bygglov sker 
hos Miljö- och byggnadsförvaltningen. Aktören ansvarar själv för att söka bygglov. 

Utsmyckning 

Önskad utsmyckning ska beskrivas utförligt i polisansökan och bedöms av Kommunen i varje 
enskilt fall. 
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Renhållning 
Aktören har skyldighet att under hela upplåtelsetiden hålla uteserveringen ren och välstädad samt 
angränsande område fritt från skräp och fimpar. Det är inte tillåtet att skräp och fimpar som 
uppkommit sopas ut utanför angränsande område.    
 
Efter upplåtelsetidens utgång ska aktören se till att upplåtelseplatsen återställs, städas och att 
eventuell skadegörelse uppdagas samt ersätts. Upptäcker Kommunen skadegörelse eller bristfällig 
städning i samband med upplåtelsen har Kommunen rätt att debitera aktören, se Bilaga 3 för 
Kommunens taxor. 

Avfallshantering 

Ansvar för samt hantering av hushållsavfall från uteserveringar räknas till aktörens ordinarie 
verksamhet och dess avfall.  

Vatten och avlopp 

En markupplåtelse för uteservering som görs i direkt anslutning till permanent restaurang, café 
eller motsvarande servering tilldelas inte någon vatten- eller avloppsanslutning. Då uteserveringen 
görs i direkt anslutning till verksamheten finns inte behov av vatten- eller avloppsanslutning, 
eftersom det behovet kan uppfyllas inne från verksamheten. De VA-anslutningar som finns är 
endast ett fåtal och reserveras för de tillfälliga verksamheter som placeras på Sommartorget. 
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Riktlinjer för övriga markupplåtelser på kommunal 
mark 

Nyttjande av allmän platsmark 
Till allmän platsmark räknas exempelvis Kommunens parker, gator, torg och grönytor. 
Användningsområden för dessa typer av ytor kan vara demonstrationer, idrottsaktiviteter, 
festivaler eller andra evenemang.  

För upplåtelse av allmän platsmark krävs ofta tillstånd av Polismyndigheten. Se avsnittet 
”Tillstånd enligt Ordningslagen” och dess underrubriker. 

Om ansökan beviljas av Polismyndigheten debiterar Kommunen enligt gällande taxor, se Bilaga 3. 

Ansökan kan avslås på grund av att annat evenemang redan är bokat på önskad upplåtelseplats. 

För information om offentliga platser lämpliga för marknad, torghandel och tillfälliga evenemang, 
se Bilaga 2. 
 
Ansökan om tillstånd för övriga platser i Vimmerby tätort och för övriga platser i Vimmerby 
kommun hanteras som enskilda fall. Beslut och debitering sker utefter detta, se Bilaga 3. 

I övrigt gäller antagna dokument om lokala ordningsföreskrifter för torghandel i- samt lokala 
ordningsföreskrifter i Vimmerby kommun. Vänligen besök Kommunens hemsida 
www.vimmerby.se för mer information. 

Renhållning 

Efter evenemanget ska aktören se till att markområdet återställs, städas samt att eventuell 
skadegörelse uppdagas och ersätts. Upptäcker Kommunen skadegörelse eller bristfällig städning i 
samband med evenemanget har Kommunen rätt att debitera aktören, se  
Bilaga 3 för Kommunens taxor.  

Avfallshantering 

Hushållsavfall från enskilda evenemang hanteras internt i evenemanget av aktören. Avfallet 
samlas på en gemensam plats, exempelvis i en container eller kärl beroende på mängder. 
Vimmerby Energi & Miljö AB, hädanefter kallad VEMAB, hämtar.  
 
VEMAB kan via sin entreprenör tillhandhålla tillfälliga behållare. Detta regleras av Kommunen 
när tillstånd ges till evenemanget. VEMAB:s kund i detta fall är aktören för evenemanget. 
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Vatten och avlopp 

Kontakta VEMAB (www.vemab.se) i god tid innan evenemanget för att se om möjlig VA-
anslutning kan fås tillfälligt på angiven plats. Är placeringen på Stora torget eller Rådhustorget 
sker debitering enligt Kommunens taxor, se Bilaga 3. Kommunen kontaktar VEMAB för 
anslutning.  

För att få ansluta till VEMAB:s VA-nät krävs att aktörens utrustning har återströmningsskydd och 
fettavskiljare.  

Vad gäller för marknader? 
För marknadsdagar ansöker Kommunen själva om tillstånd hos Polismyndigheten.  

Om du som aktör vill boka marknadsplats eller disk till marknad finns en ansökningsblankett att 
använda på Kommunens hemsida www.vimmerby.se.  När blanketten är ifylld mejlar du den till 
marknad@vimmerby.se för vidare hantering. 

Först till kvarn gäller för marknadsplatser och diskar. Aktören debiteras enligt Kommunens taxor, 
se Bilaga 3. Kostnaderna avser ett marknadstillfälle. Aktören betalar samtliga belopp mot utställd 
förskottsfaktura. 

Avbokning av marknadsplats sker senast 3 dagar innan marknaden äger rum. Då får aktören 
tillbaka samtliga belopp förutom tillkommande avbokningsavgift. Sker avbokning senare än 3 
dagar innan får aktören, mot uppvisande av läkarintyg, tillbaka samtliga belopp förutom 
tillkommande avbokningsavgift. Om läkarintyg inte kan uppvisas eller om närvaro av någon 
anledning uteblir utan avbokning kan aktören inte få tillbaka något belopp.  

Vill du som aktör servera eller sälja livsmedel på en marknad kan registrering hos Miljö- och 
byggnadsförvaltningen. Vänligen kontakta dem för mer information. 

Vatten och avlopp 

Kontakta VEMAB (www.vemab.se) i god tid innan marknaden för att se om möjlig VA-
anslutning kan fås tillfälligt på angiven plats. Är placeringen på Stora torget eller Rådhustorget 
sker debitering enligt Kommunens taxor, se Bilaga 3. Kommunen kontaktar VEMAB för 
anslutning.  

För att få ansluta till VEMAB:s VA-nät krävs att aktörens utrustning har återströmningsskydd och 
fettavskiljare.  
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Vad gäller för torghandel? 
Gratis torghandel får endast ske på anvisade platser, se Bilaga 2. Dessa anvisade platser kräver 
inget tillstånd från Polismyndigheten. Kommunen debiterar ingenting för nyttjande av dessa 
anvisade platser men aktören har skyldighet att plocka ned och transportera bort sin utrustning 
varje dag. Först till kvarn gäller. 
 
Vid önskemål om annan placering än anvisade platser krävs tillstånd av Polismyndigheten, se 
avsnittet ”Tillstånd enligt Ordningslagen” och dess underrubriker. Om ansökan beviljas av 
Polismyndigheten debiterar Kommunen enligt gällande taxor, se Bilaga 3. Ansökan kan avslås på 
grund av att annat evenemang redan är bokat på önskad upplåtelseplats.  
 
Efter nedplockning av utrustning ska aktören se till att upplåtelseplatsen återställs, städas och att 
eventuell skadegörelse uppdagas samt ersätts. Upptäcker Kommunen skadegörelse eller bristfällig 
städning i samband med upplåtelsen har Kommunen rätt att debitera aktören, se Bilaga 3 för 
Kommunens taxor. 

I dagsläget finns inga årsplatser för torghandel att erbjuda.  
 
Du som aktör har möjlighet att välja el som tillval. Debitering sker enligt Kommunens taxor, se  
Bilaga 3. För frågor eller ytterligare information om anvisade platser för torghandel, vänligen 
kontakta någon av Kommunens arbetsledare på Driftenheten. 
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 

I övrigt gäller antagna dokument om lokala ordningsföreskrifter för torghandel i- samt lokala 
ordningsföreskrifter i Vimmerby kommun. Vänligen besök Kommunens hemsida 
www.vimmerby.se för mer information. 

Vad gäller för bokning av plats på Sommartorget? 
Se Bilaga 4. 

Vad gäller för bokning av parker? 
För upplåtelse av allmän platsmark krävs ofta tillstånd av Polismyndigheten. Se avsnittet 
”Tillstånd enligt Ordningslagen” och dess underrubriker. 
 
Om ansökan beviljas av Polismyndigheten har aktören skyldighet att kontakta Gatukontorets 
administratör hos Kommunen för bokning av park. Ansökan kan avslås på grund av att annat 
evenemang redan är bokat på önskad upplåtelseplats. 
 
För bokning av parker är det först till kvarn som gäller och tidigast 365 dagar innan evenemanget 
ska hållas. Hyres- och bokningsavgift utgår endast vid evenemang kopplade till direkt/indirekt 
försäljning i kommersiellt syfte/marknadsföring, se Bilaga 3 för Kommunens taxor. 
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El 

Nyckel till elskåp hämtas hos Gatukontorets driftenhet. Du som aktör ansvarar själv för att boka 
tid när nyckeln ska hämtas.  

Har du som aktör behov av mer än 16 ampere tillkommer en extra avgift. Den extra avgiften beror 
på behovet och tas fram vid enskilda fall. 

Vid frågor om el, vänligen kontakta Kommunens driftchef.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 

Ljudnivåer 

Vänligen kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen för mer information. 
Telefonnummer till växeln: 0495-24 14 00 

Efter evenemanget 

Efter evenemanget ska aktören se till att parken återställs, städas och att eventuell skadegörelse 
uppdagas samt ersätts. Upptäcker Kommunen skadegörelse eller bristfällig städning i samband 
med evenemanget har Kommunen rätt att debitera aktören, se Bilaga 3 för Kommunens taxor. 

Aktören ansvarar även för att eventuella hyrda bänkar plockas undan och ställs in i containern de 
fraktades i. 
 
Vid frågor om städning och eventuell skadegörelse, vänligen kontakta Kommunens driftchef.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 

Vad gäller för bokning av bänkar i samband med evenemang? 
Om du som aktör vill boka bänkar görs det hos Gatukontorets driftenhet. Bänkarna (bockar och 
bräder) körs dit i en container. Kostnad för frakt tillkommer om du som aktör inte transporterar 
containern själv, se Bilaga 3 för Kommunens taxor. Fakturaadress kommer att behöva uppges.  
 
Vid frågor om bänkar, vänligen kontakta Vimmerby kommuns driftchef.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00  
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Vad händer om Vimmerby kommuns riktlinjer inte 
följs? 
Om ovanstående riktlinjer inte följs, så har Kommunen rätt att avvisa aktören från platsen med 
omedelbar verkan samt göra en polisanmälan.  
 
Aktörens tillstånd kan komma att återkallas om exempelvis avgifter kopplade till tillståndet inte 
betalas i tid eller om aktören bryter mot de villkor som gäller för tillståndet, se gällande 3 kap.  
18 § Ordningslagen.   
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Bilaga 1 
Offentliga platser i Vimmerby kommun där tillfällig 
skyltning och affischering är tillåten 

Vimmerby 
Se översiktskartor. 

 Lundgatan 
Grönområde mellan Torsgatan och Lundgatan. 

 Lundgatan 
Grönområde utmed Lundgatan öster om Vimarskolan. 

 Vimmerbyallén 
Grönområde mellan väg 23/34 och Vimmerbyallén norr om Åbrovägen. 

 Vimmerbyallén 
Grönområde utmed Vimmerbyalléns södra sida mellan järnvägsövergången och 
Badhusgatan. 

 Södra Ringleden 
Grönområde utmed Södra Ringledens västra sida mellan Åbrovägen och Hultsfredsvägen. 

Södra Vi 
Se översiktskarta. 

 Grönområde väster Björkavägen och norr om Syrénvägen. 

Övriga orter i Vimmerby kommun 
Gullringen, Storebro, Rumskulla, Frödinge, Tuna, Djursdala, Locknevi och Pelarne har i dagsläget 
inga anvisade platser. Vid frågor om offentliga platser lämpliga för tillfällig skyltning och 
affischering i dessa orter, vänligen kontakta Kommunens trafikingenjör. 
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
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Bilaga 2 
Offentliga platser i Vimmerby kommun där marknad, 
torghandel och tillfälliga evenemang är lämpliga, 
inklusive översiktskartor 

Vimmerby tätort 

Offentliga platser anvisade för marknad 

Se översiktskarta. 

Offentliga platser anvisade för gratis torghandel 

Se översiktskarta. 

 Sevedegatan 
 Norrtullsgatan 
 Del av Stora torget 

Offentliga platser lämpliga för tillfälliga evenemang 

Se översiktskartor. 

 Stora torget 
 Rådhustorget 
 Källängsparken 
 Gästgivarehagen 

 
Ansökan om tillstånd för övriga platser i Vimmerby tätort hanteras som enskilda fall. Beslut och 
debitering sker utefter detta.  

Offentliga platser anvisade för Sommartorget 

Se översiktskarta. 

Övriga Vimmerby kommun 
Ansökan om tillstånd för övriga platser i Vimmerby kommun hanteras som enskilda fall. Beslut 
och debitering sker utefter detta. 
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Bilaga 3 
Vimmerby kommuns taxor för skyltning, affischering, 
uteservering, marknad, torghandel och andra 
markupplåtelser 

Skyltning och affischering 
Nedanstående taxor gäller inte för ideella föreningar, skolklasser och politiska partier.  
För ideella föreningar, skolklasser och politiska partier gäller skyltning samt affischering på 
platser anvisade av Kommunen. 

Tillfällig skyltning och affischering 

  
Tillfällig skyltning och affischering på anvisade platser, max 7 dagar per tillfälle Ingen avgift utgår 

Permanent skyltning 

  
Permanent skyltning upplåten via bygglov och arrendeavtal/nyttjanderättsavtal Ingår i arrende-

/nyttjanderättsavgiften 
Permanent skyltning upplåten via bygglov och debitering enligt kommunens 
taxa för direkt/indirekt kommersiellt syfte/marknadsföring 

1000 kr per kvm och 
påbörjat år 

Permanent flaggstång 

  
Permanent flaggstång upplåten via arrendeavtal/nyttjanderättsavtal Ingår i arrende-

/nyttjanderättsavgiften 
Permanent flaggstång upplåten via debitering enligt kommunens taxa för 
direkt/indirekt kommersiellt syfte/marknadsföring 

1000 kr per flaggstång och 
påbörjat år 

Gatupratare, varuställningar och lösa föremål 
  
Gatupratare, varuställningar och lösa föremål, såsom blommor och 
marschaller 

1000 kr per påbörjat år 
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Uteservering 

Uteservering utan utskänkningstillstånd 

  
Sommarsäsong 1 maj – 30 september 45 kr per kvm och påbörjad 

månad 
Minimiavgift 1 maj – 30 september 1600 kr per påbörjad månad 

Uteservering med utskänkningstillstånd 

  
Sommarsäsong 1 maj – 30 september 55 kr per kvm och påbörjad 

månad 
Minimiavgift 1 maj – 30 september 1800 kr per påbörjad månad 

Staket för avgränsning/inhägnad av uteservering 

  
Staketsektioner 220 kr per sektion och 

påbörjad månad 

Elanslutning i samband med uteservering 

  
El 500 kr per påbörjad månad 
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Andra markupplåtelser 

Tillfälliga evenemang  

  
Evenemang för välgörenhet samt evenemang anordnade av ideella 
organisationer eller skola 

Ingen avgift utgår 

  
Evenemang som är direkt/indirekt kopplade till kommersiellt 
syfte/marknadsföring: 

 

0-10 kvm 200 kr per dag 
11-20 kvm 300 kr per dag 
21-30 kvm 400 kr per dag 
För varje tillkommande 20 kvm från och med 31 kvm  50 kr per dag 
Maxtaxa för evenemangsytor 1500 kr per dag 
  
Politiska sammankomster Ingen avgift utgår 

Marknad 

  
1 marknadsplats 100 kr per löpmeter och dag 
Eventuell avbokningsavgift 100 kr 
  
El som tillval 80 kr per dag 
Hyra av disk eller motsvarande 400 kr per styck och tillfälle 

Torghandel 

  
Gratis torghandel på anvisade platser (med undantag för Sommartorget, 
marknadsdagar och andra evenemang) 

Ingen avgift utgår 

Torghandel på ej anvisade platser 200 kr per tillfälle och dag 
El som tillval 150 kr per tillfälle och dag 
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Parker 

  
Bokningsavgift:  
Evenemang för välgörenhet samt evenemang anordnade av ideella 
organisationer eller skola 

Ingen bokningsavgift  

Evenemang kopplade till direkt/Indirekt försäljning i kommersiellt 
syfte/marknadsföring 

200 kr per bokning 

Politiska sammankomster Ingen bokningsavgift 
  
Hyresavgift:  
Evenemang för välgörenhet samt evenemang anordnade av ideella 
organisationer eller skola 

Se Bilaga 3, ”Tillfälliga 
evenemang” under rubriken 
”Andra markupplåtelser” 

Evenemang kopplade till direkt/Indirekt försäljning i kommersiellt 
syfte/marknadsföring 

Se Bilaga 3, ”Tillfälliga 
evenemang” under rubriken 
”Andra markupplåtelser” 

Politiska sammankomster Se Bilaga 3, ”Tillfälliga 
evenemang” under rubriken 
”Andra markupplåtelser” 

  
Bänkar (om Gatukontoret transporterar containern istället för aktören):  
Kostnad för utkörning 500 kr 
Kostnad för tillbakakörning 500 kr 

Debitering vid skadegörelse eller bristfällig renhållning/städning 

  
Skadegörelse Debitering sker utefter 

omfattning 
Bristfällig renhållning/städning 2000 kr per tillfälle  

Tillfälligt nöjesfält 

  
Cirkus/Tivoli etc. 1150 kr per dygn 

Byggrelaterat 

  
Byggnadsupplag (byggmaterial, bod, byggnadsställning etc.) 50 kr per kvm och påbörjad 

månad 
Skylift 50 kr per kvm och påbörjad 

månad 
Container 50 kr per kvm och påbörjad 

månad 
Övrigt 50 kr per kvm och påbörjad 

månad 
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Bilaga 4 
Riktlinjer för Sommartorget 

Vad är Sommartorget? 
Sommartorget är varje sommar ett trevligt inslag på Stora torget och delar av Rådhustorget i 
Vimmerby. Här kan medborgare och turister njuta av café, glass, enklare förtäring och lekplats för 
barnen. Säsongen för Sommartorget avser sista lördagen i maj - 31 augusti enligt 
Kommunstyrelsens beslut. 

Vad gäller för bokning av plats på Sommartorget? 
För Sommartorget ansöker Kommunen själva om tillstånd hos Polismyndigheten. Vill du som 
aktör vara deltagande i Sommartorget, vänligen anmäl intresse via ansökningsblanketten på 
Kommunens hemsida www.vimmerby.se. Ansökningsblanketten heter ”Ansökan om plats på 
Sommartorget”.  
 
Ansökningstiden startar 1 oktober varje år och först till kvarn gäller för dessa platser. Ett 
tidsbegränsat arrendeavtal upprättas sedan mellan Kommunen och aktören. Avtalet avser en 
säsong. Aktören debiteras enligt Kommunens taxor kopplade till Sommartorget, se avsnitt ”Taxor 
för uteserveringar kopplade till Sommartorget”. 

I övrigt gäller antagna dokument om lokala ordningsföreskrifter för torghandel i- samt lokala 
ordningsföreskrifter i Vimmerby kommun. Vänligen besök Kommunens hemsida 
www.vimmerby.se för mer information. 

Tak- och regnskydd 

Kommunen förespråkar sol- och regnskydd av parasolltyp över serveringarna som vid behov kan 
fällas ned eller föras undan. Området blir på så sätt öppnare och mer tillgängligt.  
Ett väggfast tak är bygglovspliktigt och godtas endast i undantagsfall. Ansökan om bygglov sker 
hos Miljö- och byggnadsförvaltningen. Aktören ansvarar själv för att söka bygglov. 
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Utsmyckning 

Har du som aktör blivit tilldelad en plats på Sommartorget ingår en (1) gatupratare som måste 

användas. Samtliga gatupratare tillhandahålls av Kommunen utan extra kostnad. 

Gatupratare uppifrån samt framifrån. 

Aktörens plats på Sommartorget inhägnas av svarta staketsektioner som även dessa tillhandahålls 
av Kommunen utan extra kostnad. 

Kommunens staketsektioner. 
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Tillfällig byggnad/bod 

I de fall tillfällig byggnad/bod önskas för verksamheten rekommenderas aktören tillhandahålla en 
själv, då Kommunen endast hyr ut i mån av tillgänglighet. Den tillfälliga byggnaden/boden ska 
harmoniera med stadskärnans genuina småstadskänsla likt Kommunens Bullerby-stugor och ha 
traditionella färger såsom Falu rödfärg eller Rådhusets gula kulör. Takbeläggningen kan med 
fördel vara rött tegel eller täckt av sedum, i annat fall svart. 

 
En av Kommunens Bullerby-stugor. 

 
Exempel på gul bod med sedumtak. 
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Vid frågor om tillfällig byggnad/bod, vänligen kontakta Kommunens driftchef.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 

Hålltider 
Följande hålltider gäller för Sommartorget: 

 Måndag till söndag kl 10:00-21:00 
 
Detta innebär att du som aktör har möjlighet att disponera din tilldelade plats under dessa tider. Du 
förväntas dock ha öppet minst måndag till fredag kl 10:00-18:00 med undantag för särskilda 
evenemang vid enstaka tillfällen. Vid särskilda evenemang informeras samtliga aktörer på 
Sommartorget. 

Renhållning 
Aktören har skyldighet att under hela upplåtelsetiden hålla sin tilldelade plats ren och välstädad 
samt angränsande område fritt från skräp och fimpar. Det är inte tillåtet att skräp och fimpar som 
uppkommit sopas ut utanför angränsande område.  

Efter upplåtelsetidens utgång ska aktören se till att upplåtelseplatsen återställs, städas och att 
eventuell skadegörelse uppdagas samt ersätts.  

Upptäcker Kommunen skadegörelse eller bristfällig städning i samband med upplåtelsen har 
Kommunen rätt att debitera aktören, se Bilaga 4 för Kommunens taxor kopplade till 
Sommartorget. 

Avfallshantering 

Ansvar för samt hantering av hushållsavfall från uteserveringar räknas till aktörens ordinarie 
verksamhet och dess avfall.  

Vatten och avlopp 

De VA-anslutningar som finns i anslutning till Sommartorget är i första hand reserverade för 
aktörer som inte har en permanent verksamhet i anslutning till torget.  

För att få ansluta till VEMAB:s VA-nät krävs att den tillfälliga byggnaden är utrustad med 
återströmningsskydd och fettavskiljare.  

Kommunen tar ut brukningsavgift för aktörens vattenåtgång samt kontaktar VEMAB för 
installation av vattenmätare, vattenanslutning och avloppsanslutning.  
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El 
Om el erfordras ska du som aktör ange el som tillval i ansökningsblanketten om plats på 
Sommartorget. Där ska också antalet ampere redogöras. Debitering sker enligt Kommunens taxor 
kopplade till Sommartorget, se avsnitt ”Taxor för uteserveringar kopplade till Sommartorget”.  

Har du som aktör behov av mer än 16 ampere tillkommer en extra avgift. Den extra avgiften beror 
på behovet och tas fram vid enskilda fall. 

Vid frågor om el, vänligen kontakta Kommunens driftchef.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 

Ljudnivåer 

Vänligen kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen för mer information. 
Telefonnummer till växeln: 0495-24 14 00 
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Taxor för uteserveringar kopplade till Sommartorget 

Uteservering utan utskänkningstillstånd 

  
Sommarsäsong (Sommartorget), sista lördagen i maj – 31 augusti 45 kr per kvm och påbörjad 

månad 
Minimiavgift (Sommartorget), sista lördagen i maj – 31 augusti 1600 kr per påbörjad månad 

Uteservering med utskänkningstillstånd 

  
Sommarsäsong (Sommartorget), sista lördagen i maj – 31 augusti 55 kr per kvm och påbörjad 

månad 
Minimiavgift (Sommartorget), sista lördagen i maj – 31 augusti 1800 kr per påbörjad månad 

Staket för avgränsning/inhägnad av uteservering 

  
Staketsektioner Ingår i Sommartorget 

Elanslutning i samband med uteservering 

  
El 500 kr per påbörjad månad 

Tillfällig byggnad/bod 

  
Tillfällig byggnad/bod (hyrs endast ut i mån av tillgänglighet) 2000 kr per påbörjad månad 

Debitering vid skadegörelse eller bristfällig renhållning/städning 

  
Skadegörelse Debitering sker utefter 

omfattning 
Bristfällig renhållning/städning 2000 kr per tillfälle  

Övrigt 

Övriga markupplåtelser kopplade till Sommartorget hanteras som enskilda fall. Beslut och 
debitering sker utefter detta. 
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Vad händer om Vimmerby kommuns riktlinjer för 
Sommartorget inte följs? 
Om ovanstående riktlinjer inte följs, så har Kommunen rätt att avvisa aktören från platsen med 
omedelbar verkan samt göra en polisanmälan.  
 
Aktörens tillfälliga arrendeavtal kan komma att hävas om exempelvis avgifter kopplade till avtalet 
inte betalas i tid eller om aktören bryter mot de villkor som gäller för upplåtelsen, se gällande 3 
kap. 18 § Ordningslagen.   
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Sammanfattning 
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1 Inledning 
 
Dessa riktlinjer beskriver kommunens gemensamma och grundläggande kravrutiner och 
omfattar agerandet vid indrivning av fordringar. Centrala begrepp inom detta område är 
en fordran (en rätt att kräva pengar av någon annan), borgenär (fordringsägaren) och 
gäldenär (den betalningsskyldige). 
 
Kommunens kravverksamhet är av stor betydelse. Intäkterna i form av avgifter, hyror, 
arrenden och andra ersättningar uppgår till stora belopp varje år och finansierar delar av 
den kommunala verksamheten. Kraven på en effektiv och rationell hantering skall 
balanseras mot kravet på att indrivningen av kommunens fordringar sker med tillbörlig 
respekt för gäldenären så att denne inte utsätts för onödig skada eller olägenhet. Även 
automatiska kravrutiner skall utformas och tillämpas så att erforderliga individuella 
hänsynstagande kan göras. 
 
Referenser till utformandet av dessa riktlinjer är lagar, förordningar, datainspektionens 
allmänna råd, Kommunal kravverksamhet utgiven av SKL (Sveriges Kommuner och 
Landsting), SKL:s avdelning för juridik. 
 
För närvarande nyttjar Vimmerby kommun Visma som inkassobolag, nedan benämnt 
inkassobolag. 

2  Kravverksamhetens organisation 
 
Ekonomiavdelningen har ansvaret för krav och debitering samt ansvarar för en 
kommunövergripande samordning och effektivitet av de riktlinjer som skall gälla. 
Planering är av väsentlig betydelse och en tidplan skall varje år upprättas där alla 
huvudsakliga aktiviteter och tidpunkter framgår. 
 
Bestämmelserna beslutas av kommunstyrelsen och skall följas av samtliga förvaltningar 
inom Vimmerby kommun. 

3 Fordringars uppkomst 
 
Fordringar grundas ofta på avtal om köp och försäljning av varor eller tjänster eller 
hyresavtal. I en kommun grundar sig de flesta fordringar på offentligrättsliga avtal med 
varierande utrymme för frivillighet och avtalsmoment, t ex barnomsorgsplats. Vissa 
avtal grundas helt på offentligrättsliga regler, dvs utan något avtalsmoment. 
 
Kommunen skall, i de fall det är möjligt, undvika att avtala om nya köp och försäljning 
av varor och tjänster eller hyresavtal, om gäldenären har tidigare skulder som inte blivit 
betalda. Kreditvärdigheten skall kontrolleras särskilt vid större avtal. 
 
Där mottagaren av tjänst eller vara är minderårig skall vårdnadshavarens personupp-
gifter registreras som kunduppgift. 
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4 Fakturans innehåll 
 
En faktura skall innehålla vissa uppgifter. Om detta regleras i mervärdesskattelagen, 
bokföringslagen, räntelagen, lagen om kommunal redovisning. Även i köplagen och 
konsumentköplagen finns regler om betalning. Utöver lagstiftningen finns det ett flertal 
punkter med information som bör framgå av en faktura. Reglerna är desamma för 
fakturor som skickas såväl i pappersform som elektroniskt. 
 

5 Fakturering och val av förfallodag 
 
Det finns som regel inget skäl att vänta med faktureringen när förutsättningar för 
fakturering väl föreligger. Fakturering bör ske och förfallodag bör väljas i anslutning till 
att en tjänst eller nyttighet tillhandahålles eller när betalningsskyldighet annars inträder. 
Speciallagstiftning finns för allmänna bygglovsavgifter m m, lantmäteriavgifter, 
hyresfordringar och arrenden. 
 
Förfallodag är den tidpunkt när gäldenären måste betala för att inte riskera att drabbas 
av påföljder. Erfarenheterna visar att de flesta betalar sina räkningar i samband med 
utbetalning av lön, barnbidrag, pension, dvs vanligen efter den 20:e eller 27:e varje 
månad. Detta bör beaktas när förfallodagar fastställs för att minimera antalet 
påminnelser och krav. 
 
Fakturadag och förfallodag skall alltid anges på fakturan. Fakturering sker när debite-
ringsunderlaget är minst 30 kronor. 

6 Fakturerings- och expeditionsavgifter 
 
Faktureringsavgift skall inte tas ut. Expeditionsavgift eller liknande kan endast tas ut om 
det framgår av bestämmelserna i taxor och avgifter. 

7 Betalningsvillkor 
 
Betalningsvillkor skall vara 30 dagar om inget annat avtalats. 

8 Dröjsmålsränta 
 
På obetald och förfallen faktura utgår dröjsmålsränta enligt Räntelagen (1975:635), dvs 
referensränta (diskonto) + 8 %-enheter. Referensräntan fastställs för varje kalender-
halvår genom särskilt beslut av Riksbanken. Dröjsmålsränta gäller även för speciallag-
stiftning såsom bygglovavgifter m m, lantmäteriavgifter, hyresfordringar och arrenden. 
 
Dröjsmålsränta beräknas på kapitalbeloppet och tas ut från förfallodagen. Minimibelopp 
för räntefakturering är 50 kr. 
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9 Anstånd 
 
Om gäldenären tar kontakt med kommunen och ber om att få anstånd bör kommunen 
acceptera detta om skuldbeloppet är av betydande storlek och det är fråga om en enstaka 
händelse. Prövningen skall ske från fall till fall med hänsyn till vilken typ av fordran det 
rör sig om, skälen för anstånd m m. 
 

 högst 7.500 kronor - beviljas av controller, ekonomiassistent var för sig, 
 högst 25.000 kronor - beviljas av ekonomichef, 
 mer än 25.000 kronor - beviljas av kommunstyrelsens ordförande. 

 
Det är viktigt att klargöra att anståndet innebär att kommunen avstår från att driva in 
fordringen under viss tid men att dröjsmålsränta ändå kommer att debiteras. Anstånd 
beviljas i första hand med högst två (2) månader. Ingen avgift tas ut. 

10 Avbetalningsplan 
 
Om gäldenären tar kontakt med kommunen, innan ärendet har gått till inkasso, 
Inkassobolaget, och ber om att få dela upp betalningen bör kommunen acceptera detta 
om skuldbeloppet är av betydande storlek och det är fråga om en enstaka händelse. 
Prövning skall ske från fall till fall med hänsyn till vilken typ av fordran det rör sig om, 
skälen för avbetalningsplan m m. Avbetalningsplan beviljas i första hand till maximalt 
tolv (12) månader. 
 
Har ärendet redan gått till inkasso hos Inkassobolaget, beslutar Inkassobolaget om 
avbetalningsplan. 
  
Gäldenären skall skriftligen underrättas om avbetalningsplan. På obetalda förfallna 
fordringar som läggs upp på avbetalningsplan utgår ränta enligt räntelagen § 6 och 
beräknas på det förfallna kapitalbeloppet från förfallodagen och därefter på det förfallna 
kapitalbeloppet efter varje avbetalning fram tills fordran är fullt betald. För upprättande 
av avbetalningsplan tas ut ersättning enligt Lag (1981:739) om ersättning för inkasso-
kostnader m m och Förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m m  
om ersättning för inkassokostnader m m. 
 
Om gäldenären inte fullföljer uppskovet eller avbetalningsplanen och inkassokrav 
tidigare har skickats på fordringen får Inkassobolag inte skicka inkassokrav igen utan 
skall istället vidta eventuella sanktioner och rättsliga åtgärder. 

11 Betalningspåminnelser 
 
Skälet till att betalning inte sker kan ibland vara ett förbiseende. Därför skall alltid en 
betalningspåminnelse skickas (trots att det inte finns någon laglig skyldighet att göra 
detta förutom när det gäller parkeringsavgifter). Antalet betalningspåminnelse begränsas 
till en för att undvika att gäldenären avsiktligt dröjer med sin betalning ytterligare innan 
inkassokrav skickas.  
Betalningspåminnelse skall skickas ut 10 dagar efter förfallodagen (om denna dag 
infaller på en helg gäller istället nästkommande vardag). Påminnelseavgift skall inte tas 
ut. 
 



 
 

                                                                                                                                      Riktlinjer för kravverksamheten 
                                                                                                      Ekonomiavdelningen  
 

 

Betalningspåminnelse skall innehålla uppgift om namn och adress på borgenär och 
gäldenär, fordringens fakturanummer, fakturadag, förfallodag, fakturabelopp, sista 
betalningsdag och betalningssätt samt uppgift om att fordringen kommer att överlämnas 
för inkasso om den inte betalas. 

12 Inkassokrav - Inkassobolag 
 
Om gäldenären inte betalar efter betalningspåminnelse skickas inkassokrav ut 10 dagar 
efter att betalningspåminnelsen förfallit (om denna dag infaller på en helg gäller istället 
nästkommande vardag) av Inkassobolaget. För inkassokrav gäller ingen beloppsgräns. 
Ersättning för inkassokravet skall tas ut enligt Lag (1981:739) om ersättning för 
inkassokostnader m m och Förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader 
m m. 
 
Inkassokravet skall innehålla uppgifter enligt §§ 5 - 6 inkassolagen. Före utskicket skall 
det kontrolleras vilka hot som kan göras på inkassokravet. Enligt god inkassosed får hot 
om viss åtgärd inte användas som påtryckningsmedel om åtgärden inte övervägs eller 
förutsättningar för dess genomförande saknas. 
 
Tidsfristen för betalning eller invändning skall vara 10 dagar från utsändningsdagen 
men vid hot om avstängning från barnomsorg eller uppsägning av avtal skall tidsfristen 
vara 14 dagar. 
 
Flera inkassokrav i samma ärende får normalt inte förekomma. Reglerna för inkassoför-
farandet finns i Inkassolagen (1974:182) med tillhörande Inkassoförordning (1981:956). 

13 Sanktioner 
 
Om en fordran uppgår till minst 300 kronor kan det bli aktuellt med vissa sanktioner/-
påtryckningsmedel, t ex avstängning eller uppsägning. Prövning av dessa åtgärder skall 
ske från fall till fall. Meddelande om datum för avstängning och uppsägning skall ske 
fyra (4) dagar efter inkassokravets tidsfrist och verkställighet sker efter ytterligare sju 
(7) dagar (om dessa dagar infaller på en helg gäller istället nästkommande vardag). 
Ersättning tas ut för vissa sanktioner (se nedan). 

 
13.1 Barnomsorg/Pedagogisk omsorg 
 
Avstängning av barn från barnomsorgsplats skall ske på grund av utebliven betalning. 
Det som anses som en civilrättslig åtgärd så länge vårdnadshavaren inte fullgör sina 
förpliktelser och har prövats av Regeringsrätten (RÅ 1982 2:62). 
 
  



 
 

                                                                                                                                      Riktlinjer för kravverksamheten 
                                                                                                      Ekonomiavdelningen  
 

 

Avstängning skall dock inte ske beträffande den kostnadsfria barnomsorgen (f n 15 
timmar per vecka eller 525 timmar om året som alla barn har rätt till fr o m höst-
terminen det år de fyller tre år). Inte heller kan barn med behov av särskilt stöd 
avstängas avseende avgiftsfri tid ( f n 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år). 
 
I en avstängningssituation bör kommunen alltid utreda om det är fråga om ett barn med 
behov av särskilt stöd, även om barnomsorgsplatsen erhållits på vanligt sätt. Ingen 
avgift tas ut vid avstängning. 
 
Kommunen har rätt att säga upp platsen om en (1) månadsräkning är obetalda, trots 
påminnelse. Om avgiftsskyldig, trots krav, resterar med betalning avstängs barnet från 
barnomsorgen. Detta är ett beslut i barn- och ungdomsnämnden. 
 

13.2 Kulturskola/Musikskoleavgift 
 
Kulturskolans avgifter faktureras för innevarande termin (mars och oktober). Om 
avgiften inte betalas inom föreskriven tid, avstängs eleven från undervisningen. Om 
platsen sägs upp efter tredje lektionstillfället skall hela avgiften betalas. Eleven kommer 
inte att antas till någon ny verksamhet inom Kulturskolan förrän alla skulder är betalda. 
Detta gäller även syskon skrivna på samma adress. 
 
Vid en eventuell avstängning upphör inte målsmännens betalningsansvar för de 
obetalda fakturorna. 

13.2.1 Avgiftsregler 
 
Hel avgift debiteras fr o m tredje lektionen och halv avgift debiteras om eleven erbjuds 
plats efter den 1 november respektive 1 april. 
 
Om eleven vill avsluta sin undervisning åligger det förälder/vårdnadshavare att omedel-
bart säga upp elevens plats till expeditionen på Kulturskolan samt till respektive lärare. 
 
Vid upprepad frånvaro (2 gånger i följd) utan att meddela kursläraren eller Kultur-
skolan, kan eleven mista sin plats, som då övergår till en annan elev. 
 
Kommunen har rätt att säga upp platsen om räkningen är obetald tre (3) månader efter 
förfallodatum, trots påminnelse. Om avgiftsskyldig, trots krav, resterar med betalning 
avstängs barnet från Kulturskolan. 
Ekonomiavdelningen tar ut en rapport och lämnar till kulturskolans enhetschef på de 
fakturor som är förfallna och obetalda. Rapporten tas ut när förfallodagen har passerat 
vilket innebär minst två gånger per år, lämpligen i juni och december.  
 
 

13.3 Äldreomsorg 
 
Minst varje kvartal skickar ekonomiavdelningen en rapport till avgiftshandläggaren på 
de obetalda fakturor som gått till inkasso.  
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13.4 Uppsägning av avtal 
 
Vid betalningsförsummelse kan uppsägning av löpande avtal ske gällande hyra av 
idrottslokal etc. Ingen uppsägningsavgift tas ut. 

14 Rättsliga åtgärder 
 
Sker inte betalning enligt inkassokravet och fordran uppgår till minst 300 kronor skall 
rättsliga åtgärder vidtas tio (10) dagar efter att inkassokravets tidsfrist har förfallit. Om 
inkassokravet har innehållit hot om avstängning eller uppsägning skall detta först 
verkställas (se avsnitt Sanktioner). Förblir fordran obetald vidtas rättsliga åtgärder tio 
(10) dagar efter avstängningen eller uppsägningen. Infaller dessa dagar på en helg gäller 
istället nästkommande vardag. 
 
Före rättsliga åtgärder vidtas skall synpunkter inhämtas från den förvaltning som svarat 
för debiteringsunderlaget. Förvaltningen kan då även vidta åtgärder för att fordrings-
beloppet inte skall öka ytterligare. 
 
Inkassobolaget kan antingen använda sig av den summariska processen vid Krono-
fogdemyndigheten eller väcka talan i tingsrätt. Den summariska processen är endast 
avsedd för klara och förfallna fordringar och består av ansökan om betalningsföre-
läggande, vanlig handräckning och särskild handräckning.  
 
Om det under inkassoförfarandet framgår att gäldenären inte anser sig vara skyldig att 
betala enligt det krav som framställts kan en rättegång inledas genom att ansöka om 
stämning vid tingsrätten. Eftersom en domstolsprocess kan vara förenat med stora 
kostnader skall denna form av handläggning noga övervägas. 
 
Ersättning tas ut enligt Förordning (1991:1340) om ersättning för kostnader i mål om 
betalningsföreläggande eller handräckning hos Kronofogdemyndigheten. Ersättning för 
andra rättsliga åtgärder skall tas ut enligt tillämpliga lagar och förordningar. 

15 Särskilda regler för indrivning av vissa fordringar 

15.1 Social fordringar 
 
Socialnämnden kan återkräva bistånd som utbetalats till enskilda enligt socialtjänst-
lagen, t ex pga oriktiga uppgifter. Sker inte återbetalning efter inkassokrav skickats kan 
socialnämnden väcka talan om återbetalningsskyldighet vid förvaltningsrätten. Det-
samma gäller om kommunen vill föra talan om ersättning för vissa kostnader för den 
som vårdats i ett hem för vård eller boende eller i ett familjehem. 
  



 
 

                                                                                                                                      Riktlinjer för kravverksamheten 
                                                                                                      Ekonomiavdelningen  
 

 

15.2 Miljösanktionsavgifter 
 
I de fall en kommunal nämnd utövar tillsyns över den aktuella verksamheten är det 
nämnden som beslutar om avgiften. Regler om betalning finns i Naturvårdsverkets 
föreskrifter (NFS 2012:10) om betalning av miljösanktionsavgifter och i Miljöbalken 
(SFS 2012:259) finns en särskild preskriptionsbestämmelse.  

15.3 Avgifter för tillsyn enligt miljöbalken 
 
Bestämmelserna i 9 kap 4 § Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken, gäller även för kommunala myndigheters verksamhet. 

15.4 Felparkeringsavgifter 
 
Bestämmelser om avgift vid olovlig parkering finns i Lag (1976:206) om felparke-
ringsavgift och i Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering. 

15.5 Avgifter enligt plan- och bygglagen 
 
Avgifter som tas ut med stöd av plan- och bygglagen enligt av kommunen fastställd 
taxa hanteras i indrivningshänseende på vanligt sätt förutom i ett hänseende; då någon 
enligt 11 kap 51 - 63 §§ plan- och bygglagen åläggs att betala byggsanktionsavgift finns 
ett speciellt förfarande för hur avgifterna drivs in. 

16 Kvittning 
 
Kvittning innebär att fordringar avräknas mot varandra. Har gäldenären en fordran mot 
borgenären så kan han fullgöra sin förpliktelse att betala borgenären genom att avstå 
från sin fordran. Är parterna överens kan frivillig kvittning ske beträffande vilka 
ömsesidiga fordringar som helst. Är vissa förutsättningar uppfyllda har gäldenären 
också möjlighet att tvinga fram en kvittning som borgenären måste acceptera.  
 
När kommunen skall göra en utbetalning, som enligt lag inte är undantaget från 
kvittning, skall det kontrolleras om det finns några krav av betydelse mot betal-
ningsmottagaren som kan kvittas. Exempel på utbetalningar är t ex skadestånd, 
föreningsbidrag, återbetalning pga för mycket inbetalt. 
 
För att kvittning skall få ske skall följande förutsättningar vara uppfyllda: motfordran 
skall vara gällande, mätbar, förfallen samt skall fordringarna vara ömsesidiga. 
Gäldenären skall skriftligen informeras om vilka fordringar som skall kvittas mot 
varandra. Prövningen skall göras av ekonomiavdelningen. Ingen kvittningsavgift tas ut. 
 
Ibland kan kvittning inte ske därför att huvudfordran är skyddad av sociala skäl. För 
lönefordringar finns en särskild reglering i Lag (1970:215) om arbetsgivarens kvitt-
ningsrätt. Kvittning mot lönefordran får ske med arbetstagarens medgivande medan 
tvångsvis kvittning är mycket begränsad. Sociala bidrag som utbetalats från stat och 
kommun är ibland skyddade mot kvittning enligt bestämmelserna i den författning som 
reglerar bidraget men kan normalt sett ändå inte kvittas bort. I kommunal kravverksam-
het finns inte så många tillfällen att erhålla betalning genom kvittning då det inte är så 
vanligt att kommunerna och dess medborgare har ömsesidiga fordringar mot varandra. 
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17 Nedskrivning och avskrivning 
 
Bokföringsmässig nedskrivning prövas av ekonomiavdelningen om betalning inte 
influtit trots åtgärder enligt tillämpad kravrutin. Detta innebär inte att kommunen avstår 
från sin fordran. 
 
Bokföringsmässig avskrivning prövas av ekonomiavdelningen om betalning inte influtit 
trots åtgärder enligt tillämpad kravrutin. Detta innebär att kommunen avstår från sin 
fordran. Endast vid ytterst särskilda förhållanden kan kommunen avskriva sin fordran,   
t ex ej tillgångar i dödsbo. 

18 Preskription 
 
En preskription prövas av ekonomiavdelningen. Allmänna regler om preskription finns i 
Preskriptionslag (1981:130). Preskription innebär att borgenären förlorar rätten att kräva 
ut sin fordran. Preskription av huvudfordran omfattar även fordran på ränta och annan 
tilläggsförpliktelse samt fordran pga borgen. En fordran preskriberas enligt huvudregeln 
tio (10) år räknat från tillkomsten av fordringen om inte preskriptionen avbryts 
dessförinnan. För konsumentfordringar är preskriptionstiden tre (3) år från fordringens 
tillkomst. 
 
För kommunala fordringar mot privatpersoner gäller den kortare treåriga preskrip-
tionstiden, t ex barnomsorgsavgifter. 
 
För hyresfordringar är preskriptionstiden tre (3) eller tio (10) år beroende på om det är 
fråga om en konsumentfordran eller inte och att hyresförhållandet alltjämt består. För 
vissa typer av fordringar finns särskilda preskriptionsregler i annan lagstiftning, t ex vid 
framställan av fordringsanspråk mot en tidigare hyresgäst, väcka talan om att få ut 
kontrollavgift vid olovlig parkering. 
 
En preskription avbryts genom preskriptionsavbrott och det innebär att en ny 
preskriptionstid börjar löpa från dagen för avbrottet. 
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Bilaga 1 Sammanställning kravprocessen 
 

a) Kravprocess med hot om avstängning eller hot om uppsägning av avtal 

Kalenderdagar efter förfallodag Aktivitet 

10 Påminnelse 

20 Förfallodag betalningspåminnelse 

20 Inkassokrav via Inkassobolag 

30 Förfallodag inkassokrav 

 Meddelande om datum för avstängning från barnomsorg 

 Meddelande om datum för avstängning från musikskolan 

 Avstängning 

35 Kronofogdemyndigheten 

  

b) Kravprocess övriga 

Kalenderdagar efter förfallodag Aktivitet 

10 Påminnelse 

20 Förfallodag betalningspåminnelse 

20 Inkassokrav via Inkassobolag 

35 Kronofogdemyndigheten 
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Bilaga 2 Sammanställning kostnadsersättning 
 

Kostnadsersättning Lag/förordning Kr 

Faktureringsavgift  0 kr 

Dröjsmålsränta Enligt räntelagen (1975:635) 
Diskonto 
(referensränta) + 8 %-
enheter 

Uppskov  0 kr 

Avbetalningsplan 
Enligt lag (1981:739) och 
förordning (1981:1057) om 
ersättning för inkassokostnader 

f n 170 kr 

Betalningspåminnelse  0 kr 

Inkassokrav via Inkassobolag 
Enligt lag (1981:739) och 
förordning (1981:1057) om 
ersättning för inkassokostnader 

f n 180 kr 

Avstängning från barnomsorg  0 kr 

Inkassobolag handlägger mot 
Kronofogden 
Betalningsföreläggande: 
* Arvode för eget arbete 
* Ansökningsavgift 
* Övrig kostnadsersättning 

Förordning (1991:1340) om 
ersättning för kostnader i mål om 
betalningsföreläggande eller 
handräckning hos 
kronofogdemyndigheten 

 
 
 
f n 380 kr 
f n 300 kr 
verklig kostnad (se lag) 

Inkassobolag handlägger mot 
Kronofogden 
Vanlig handräckning: 
* Arvode för eget arbete 
* Ansökningsavgift 
* Övrig kostnadsersättning 

Förordning (1991:1340) om 
ersättning för kostnader i mål om 
betalningsföreläggande eller 
handräckning hos 
kronofogdemyndigheten 

 
 
 
f n 420 kr 
f n 300 kr 
verklig kostnad (se lag) 

Inkassobolag handlägger mot 
Kronofogden 
Särskild handräckning: 
* Arvode för eget arbete 
* Ansökningsavgift 

Förordning (1991:1340) om 
ersättning för kostnader i mål om 
betalningsföreläggande eller 
handräckning hos 
kronofogdemyndigheten 

 
 
 
f n 420 kr 
f n 300 kr 

Övriga rättsliga åtgärder Enligt lagar och förordningar  

Kvittning  0 kr 
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Bilaga 3 Sammanställning beloppsgränser 
 

Fakturering När debiteringsunderlaget är minst 30 kr 

Dröjsmålsränta Minimibelopp 50 kr 

Uppskov Vid betydande belopp 

Avbetalningsplan Vid betydande belopp 

Betalningspåminnelse Ingen beloppsgräns 

Inkassokrav Ingen beloppsgräns 

Sanktioner Minst 300 kr 

Rättsliga åtgärder Minst 300 kr 

Kvittning Ingen beloppsgräns 

Nedskrivning Ingen beloppsgräns 

Avskrivning Ingen beloppsgräns 

Preskription Ingen beloppsgräns 
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§ 55 Dnr 2019/000638 049 

Regler för kontanthantering 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att nya Regler för 
kontanthantering ersätter dokument med samma namn (dnr 374/2009)  
 

Sammanfattning 
Dokumentet för Regler för kontanthantering har uppdaterades i och med att 
den äldre versionen var från december 2009.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-17 § 424 Regler 
för kontanthantering  
Regler för kontanthantering. Diarienummer 2019/000638, Id 69165 
Tjänsteskrivelse Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse - regler för 
kontanthantering 
Protokollsutdrag 2020-01-07 § 18 Regler för kontanthantering      

 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige      
 
___________________ 
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Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
Regler för kontanthantering 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Reger för kontanthantering.  
 
 
 
Ärendet 
Dokumentet för Regler för kontanthantering har uppdaterades i och med att den äldre version-
en var från december 2009. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Regler för kontanthantering. Diarienummer 2019/000638 Id 69165 
 
 
 
Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
Ledningsgruppen 
Kommunens revisorer 
Controllers 
 
 
 
 
Gunilla Andersson 
Redovisningsansvarig 

mailto:kommun@vimmerby.se
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  Regler för kontanthantering  
  Ekonomiavdelningen 

 

REGLER FÖR KONTANTHANTERING 

 

Syftet med reglerna 
Syftet med dessa regler är att skapa förutsättningar för en god intern kontroll och enhetliga 
administrativa rutiner. Dessutom skall reglerna tydliggöra det ansvar som det innebär att 
hantera allmänna medel. 
 

Allmänt om kontanthantering 
Nedanstående regler gäller för kontanthantering inom samtliga kommunala verksamheter i 
Vimmerby kommun. Med utgångspunkt från dessa regler skall respektive nämnd fastställa 
tillämpningsanvisningar och instruktioner som är anpassade till respektive verksamhet. 
Handhavande av kontanta medel sker i följande två former: 

 Kontanta medel som erhålls i samband med viss försäljning och avgiftsuttag, 
kontantkassa. 

 Mindre utgifter som ej faktureras, handkassa. 
 
Dessa två olika slag av kassor, en för inbetalningar och en för utbetalningar kommer i dessa 
anvisningar att benämnas kontantkassa respektive handkassa. Varaktigt handhavande av 
kommunala medel i form av kontanter, värdepapper, bankinlåning och dylikt får med 
undantag från ovanstående typer av kassor inte förekomma. Sådant undantag beskrivs i 
anvisningarna för handkassor. Regeln gäller av naturliga skäl inte kommunstyrelsen. 
 

Gemensamma regler för kontantkassa och handkassa 
 

Förvaring 
Kontantkassor och handkassor skall hanteras helt åtskilda från varandra och medel från en 
kassa får inte tillföras den andra. Som exempel får således aldrig uppburna medel från 
försäljningar tillföras handkassan. Pengar och värdehandlingar skall förvaras på sådant sätt att 
de ej sammanblandas med andra pengar samt på ett i övrigt betryggande sätt så att stölder 
undviks. Endast den kassaansvarige samt eventuell ersättare får ha tillgång till kassan. Lån får 
absolut ej ske ur kassorna. 
 
Ansvarsfrågor 
Respektive attestansvarig utser kassaansvarig för varje kassa. Ansvaret avser såväl den 
fysiska hanteringen av kontanterna som den ekonomiska redovisningen. Detta ansvar skall 
således inte sammanblandas med konto och/eller attestansvar. Beslut om kassaansvarig skall 
vara skriftligt. Vid semester eller längre ledighet skall ersättare utses. Attestansvarig ansvarar 
för att den kassaansvarige ges tillräckliga kunskaper för uppdraget. Attestansvarig skall även 
se till att ingen person ensam hanterar en ekonomisk transaktion från början till slut. 
Kassabrist skall omedelbart anmälas till attestansvarig. Anledning till bristen, datum då den 
uppstod samt storleken på bristen skall anmälas. 
 

 



  Regler för kontanthantering  
  Ekonomiavdelningen 

 
Kontantkassa 
 

Kvittenser 
Vid försäljning skall kvitto lämnas till kunden och en kopia behålls.  
På kvittot ska framgå: 

- Belopp 
- Betalningsmottagare 
- Betalare 

 
Kvittensen ska skrivas under av den som tar emot pengarna samt notera datum. 
 

Kassaapparat 
Vid registrering av försäljning med kassaapparat lämnas alltid kassakvitto till kunden. 
Redovisning av varje dags försäljning skall ske i en kassarapport. I det fall differens 
uppkommit under dagen skall detta redovisas i kassarapporten. 
 

Redovisning 
Om försäljningen tar emot enbart kontanter ska kassan redovisas minst en gång i månaden 
eller så snart kontanterna uppgår till 5 000 kronor, exklusive eventuell växelkassa. I 
undantagsfall, då en kontantkassa uppbär mycket små belopp, kan verksamhetsansvarig 
nämnd medge längre redovisningsperioder än en månad.  
Om försäljningen även tar emot swish- och/eller kortbetalning måste kassan redovisas minst 1 
gång i veckan samt den sista i månaden. 
Redovisningen till ekonomiavdelningen ska konteras.  
 

Handkassa 
 

Allmänt 
Handkassa får endast användas för mindre utgifter, vilka ej faktureras. Exempel på sådana 
utgifter är frakter, postförskott och mindre direktinköp i dagligvaruhandeln. Handkassan får 
inte användas för utbetalning av löner, arvoden eller andra arvodesliknande ersättningar. 
 
Respektive nämnd beslutar om utlämnande av handkassa. Vid detta beslut skall nämnden 
bland annat beakta följande regler: 

 Handkassorna får inte vara större än vad som är motiverat med hänsyn till 
användningsområdet. 

 Antalet handkassor skall begränsas. Endast om det finns särskilda skäl får fler än en 
handkassa finnas på en institution eller arbetsplats. 

 
Vad gäller befintliga handkassor, som används i ringa omfattning, bör nämnden överväga om 
kassan skall upphöra. Om det finns särskilda skäl kan handkassan, utöver kontanter, även 
bestå av bankinlåningskonto. Beslut om öppnande av sådant konto fattas av 
kommunstyrelsen. Respektive nämnd ansvarar för att banken har aktuella uppgifter om 
personer som har rätt att disponera kontot. 
 



  Regler för kontanthantering  
  Ekonomiavdelningen 

Redovisning 
Redovisning av utlägg och begäran om utbetalning till angiven mottagare, normalt 
kassaansvarig, skall ske på särskild blankett, utanordning. Till redovisningen skall bifogas 
kvitton på samtliga utgifter.  
Följande uppgifter måste framgå av kvittot: 

 datum för utgiften 
 vem som erhållit utbetalningen 
 vad utbetalningen avser 
 belopp 
 momsregistreringsnummer och momsbelopp 

 
Redovisningen skall konteras och attesteras enligt de regler som gäller för detta. 
Beslutsattestant och betalningsmottagare får inte vara samma person. Handkassan skall 
redovisas i så god tid att ersättning för redovisade utgifter beräknas erhållas innan kassan är 
helt förbrukad. 
 

Inventering och avstämning 
Kontanter, eventuell bankinlåning och summa oredovisade utlägg, kvitton, skall regelbundet 
inventeras och avstämmas mot utlämnad handkassa. Vid redovisningstillfället skall kassan 
alltid avstämmas. Sådan inventering och avstämning undertecknad av kassaansvarig skall 
dessutom överlämnas till verksamhetsansvarig nämnd eller kommunstyrelsen då detta begärs. 
I samband med årsskiftet skall alltid avstämning överlämnas till ekonomikontoret. 
 
Vid överlåtelse av handkassa till annan person skall kassan avstämmas och kvitteras av 
tillträdande kassaansvarig. Samtidigt skall samtliga utlägg redovisas. Slutar befattningshavare 
skall hela kassan slutredovisas och eventuellt kvarvarande medel skall återbetalas. Den 
nytillträdande befattningshavaren får i detta fall utkvittera ny handkassa. 
Dessa regler gäller från 2020-01-01. 
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§ 17 Dnr 2019/000620 104 

Årlig utbetalning av partistöd 2020 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunfullmäktige föreslås fastställa utbetalning av partistöd för år 2020 
till 463 540 kr.     
 
Sammanfattning 
Partistöd betalas ut enligt gällande regler antagna av KF 2015-03-30 § 68.  
 
Ekonomiavdelningen föreslår att utbetalning ska ske enligt bifogat 
sammanställning.  

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-17 § 420 Årlig 
utbetalning av partistöd 2020 
Tjänsteskrivelse partistöd år 2020 
Bilaga fördelning partistöd 2020 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige    
 
___________________ 
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KSAU 
 
 
Årlig utbetalning partistöd 2020 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  
 
Att fastställa utbetalning av partistöd för år 2020 till 463 540 kr. 
 
 
 
 
Ärendet 
Partistöd betalas ut enligt gällande regler antagna av KF 2015-03-30 § 68. Ekonomiavdelning-
en föreslår att utbetalning ska ske enligt bifogat sammanställning. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Regler för partistöd i Vimmerby kommun enligt KF 2015-03-03 § 68. 
Uträkning enligt sammanställning. 
 
 
 
Underskrift 

Ingunn Nilsen Andersson 

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


Partistöd 2020

Budgetram 2020 463 540 kr

Partistöd enligt uträkning prisbasbelopp 2020 och enligt fullmäktige mandat 463 540 kr

Grundstöd 2020 10% av rambelopp/6 partier i fullmäktige 7 726 kr/parti

Mandatstöd 2020 90% av rambelopp/49 mandat i fullmäktige 8 514 kr/mandat

Antal 

mandat Grundstöd Mandatstöd Totalt belopp

Socialdemokraterna 13 7 726,0 110 680,0 118 406,0

Moderaterna 6 7 726,0 51 084,0 58 810,0

Centerpartiet 14 7 726,0 119 196,0 126 922,0

Kristdemokraterna 5 7 726,0 42 570,0 50 296,0

Vänsterpartiet 5 7 726,0 42 570,0 50 296,0

Sverigedemokraterna 6 7 726,0 51 084,0 58 810,0

Ersättning till de partier som sitter i fullmäktige: 463 540,0

Miljöpartiet 0 0 0,0

Liberalerna 0 0 0,0

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

TOTALT 49 46 356,0 417 184,0 463 540,0

Regler för partistöd i Vimmerby kommun

2 § Grundstöd och mandatstöd:

Rambelopp för partistöd är 20 % av prisbasbelopp gånger antal ledamöter i fullmäktige:

Uträkning partistöd 2020 = 20% av 47300* 49 = 463 540 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.

Statistiknyhet från SCB 2019-07-11 9.30:

Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2020 beräknats till 47 300 kronor. Det innebär att 

prisbasbeloppet för år 2020 är 800 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2019.
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§ 211 Dnr 2019/000643 111 

Begäran från Tino Åberg (KD) om entledigande från 
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och 
ledamot i miljö- och byggnadsnämnden 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Tino Åberg (KD) från uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktige fr o m 2020-01-01, och överlämnar 
ärendet till Länsstyrelsen i Kalmar län för ny sammanräkning för att utse 
ny ledamot. 

 
2. Kommunfullmäktige entledigar Tino Åberg (KD) från uppdraget som 

ledamot i miljö- och byggnadsnämnden fr o m 2020-01-01.  
 

Sammanfattning 
Tino Åberg (KD) begär entledigande från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige fr o m 2020-01-01. 
 
Tino Åberg (KD) begär även entledigande från uppdraget som ledamot i 
miljö- och byggnadsnämnden fr o m 2020-01-01.  
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande, 2019-12-11 
 
Beslutet skickas till 
Tino Åberg 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Miljö- och byggnadsnämnden 
HR-avdelningen 
Administrativa avdelningen 
 
___________________     
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§ 212 Dnr 2019/000644 101 

Begäran från Curt Tyrberg (C) om entledigande från 
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och 
ledamot i socialnämnden 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Curt Tyrberg (C) från uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktige fr o m 2019-12-19, och överlämnar 
ärendet till Länsstyrelsen i Kalmar län för ny sammanräkning för att utse 
ny ledamot. 
 

2. Kommunfullmäktige entledigar Curt Tyrberg (C) från uppdraget som 
ledamot i socialnämnden fr o m 2019-12-19.  

 

Sammanfattning 
Curt Tyrberg (C) begär entledigande från uppdraget som ledamot i kommun-
fullmäktige fr o m 2019-12-13. 
 
Curt Tyrberg (C) begär även entledigande från uppdraget som ledamot i 
socialnämnden fr o m 2019-12-13. 
 
Entledigandet kan inte gälla tidigare än justeringen av dagens fullmäktige-
protokoll, den sker 2019-12-19.  

 
Beslutsunderlag 
Uppsägning uppdrag, 11/12 2019 
 
Beslutet skickas till 
Curt Tyrberg 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Socialnämnden 
HR-avdelningen 
Administrativa avdelningen 
___________________ 
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§ 52 Dnr 2019/000052 109 

Motion om gatunamn efter Vimmerbyprofiler 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Motivering 

Det är inte lämpligt att namnge gator eller platser efter levande personer, 
samt att det redan finns möjlighet för allmänheten att komma med förslag på 
namn.  
 
Reservationer/Protokollsanteckning 
Ledamöterna från (S) reserverar sig mot beslutet.      
 

Ärendet 
Daniel Nestor (S) har lämnat en motion om att Vimmerby kommun ser över 
regelverket och gör det möjligt att döpa gator efter nu levande personer, samt 
att kommunen gör det möjligt för allmänheten att lämna in namnförslag på 
nya gator där man sätter upp ett regelverk med vilka kriterier som krävs.  
 

Daniel skriver att många Vimmerbybor är stolta över flera nu levande 
profiler, som även är förebilder för barn och ungdomar.  
 

Daniel yrkar även på att allmänheten ska ges möjlighet att lämna namnför-
slag på gator, och att det ska skapas ett regelverk för hur detta ska kunna ske. 
 

Oftast sker namngivning utifrån vad omgivande gator och kvarter har för 
namn. Om exempelvis gatorna i ett område har namn efter blommor är det 
naturligt att även nya gator inom området får namn på samma tema.  
 
Aktuell situation 

Memorialnamngivning, d v s namngivning av gator och platser för att hedra 
en person bör ske med stor eftertänksamhet och försiktighet. Det kan vara en 
delikat uppgift att välja ut vem som ska få en gata uppkallad efter sig. Många 
personer är förtjänta av att få ge namn till gator och platser, vilket leder till 
att ett urval måste ske av vilka som kan vara aktuella för att få en plats upp-
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kallad efter sig. Det kan vara svårt att bortse från subjektiva värderingar när 
memorialnamn ska bestämmas.  
 

Ett generellt krav som bör ställas vid memorialnamngivning är att den 
person som ska hedras är avliden. En person kan under sin livstid vara 
involverad i vitt skilda aktiviteter. I vissa fall kan personen nå bestående 
popularitet och erkänsla. Ära och berömmelse kan också vara kortvarig, och 
det kan därför vara klokt att låta tiden hinna ge perspektiv på personens liv 
och gärning. 
 

Ortnamnsrådet är ett rådgivande organ till Lantmäteriverket, som är den 
nationella ortnamnsmyndigheten i Sverige. I ortsnamnsrådet ingår represen-
tanter från bl a Posten, Riksantikvarieämbetet, Svenska språknämnden, 
Sveriges Hembygdsförbund och Lantmäteriet.  
 

I enlighet med Förenta Nationernas resolution oVII/2 rekommenderar 
Ortsnamnsrådet Sveriges kommuner och andra namngivare att inte skapa 
memorialnamn baserade på ännu levande personers namn, och att vid 
memorialnamngivning bör det ha gått en rimlig tid från det att personen har 
avlidit till dess namnet används i ortsnamn (t ex namn på gator, torg och 
allmänna platser) Som rimlig tid rekommenderas 3-5 år. 
 

Ett problem vid memorialnamngivning är även att hitta lämpliga objekt att 
namnge. Vanligen sker namngivning när nya gator och områden anläggs. 
Detta medför att det kan dröja innan ett lämpligt objekt att namnge dyker 
upp. När nya objekt att namnge dyker upp har dessa kanske ingen direkt 
koppling till personen, vilket kan leda till att kopplingen till den person man 
vill hedra kan kännas slumpartad. 
 

Alternativet är att hitta ett icke namngivet objekt som kan namnges. De 
objekt som inte tidigare namngetts riskerar dock att ligga perifert, eller vara 
av sådan dignitet att de tidigare inte ansetts behöva något namn alls. Det kan 
vara små torgytor, gångvägar eller grönområden eller något annat som inte 
står i paritet med personen som ska hedras. Den namnsättning som avsågs bli 
hedrande riskerar då att bli den motsatta.   
 

Processen för att namnge gator, torg och platser skiljer sig åt mellan 
kommuner. I Vimmerby beslutas namn av kommunstyrelsen utifrån förslag 
som givits av kommunens namngivningskommitté. Namngivningskommittén 
består av representanter från Stadsmuseet Näktergalen, miljö och byggnads-
förvaltningen samt samhällsbyggnadsavdelningen.  
 

Vid framtagandet av namnförslag i kommunen eftersträvas att det ska finnas 
struktur i namngivningen. Namnen på gator inom ett område kan till exem-
pel vara inom ett visst tema (exempelvis fåglar eller växter). 
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Det finns i dag inget som hindrar att allmänheten kommer med förslag på 
namn. Möjligheten att få gehör för de förslag som kommer in kan dock 
möjligen vara begränsade, då det eftersträvas en sammanhållen namnstruk-
tur. Det är sällan namngivningen i ett helt nytt område sker, utan oftast är det 
nya gator inom ett befintligt område där namnstrukturen redan är given.  
 
Bedömning 

Som framgår ovan är det olämpligt att döpa gator eller platser efter levande 
personer.   
 

Allmänheten har redan i dag möjlighet att inkomma med förslag på namn. 
Genom att sätta upp regler för vilka namn som kan föreslås finns risken att 
det skapar förväntningar att de namnförslag som ges ska realiseras. För att 
undvika falska förväntningar kan det vara bättre att allmänheten kan inkom-
ma med namnförslag på samma sätt som tidigare utan att ett regelverk 
skapas.   
 

Motionen bör utifrån ovanstående avslås.  
 

Beslutsgång 
Ola Gustafsson (KD) och Bo Svensson (C) yrkar bifall till samhällsbygg-
nadsutskottets förslag att avslå motionen. 
 

Peter Högberg (S) och Erik Paulsson (C) yrkar bifall till motionen.  
 

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller samhällsbyggnadsutskottets förslag att avslå motionen. 
 

Helen Nilsson (S) begär votering och votering verkställs. 
 

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller samhällsbyggnadsutskottets 
förslag att avslå motionen.      
 
Omröstningsresultat 
Med sju ja-röster för förslaget om att avslå motionen mot fyra röster för att 
avslå densamma bifaller kommunstyrelsen förslaget att avslå motionen. 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Jacob Käll (C)  x   

Niklas Gustafsson (M)  x   

Helen Nilsson (S), 2 vice ordf   x  

Anna Svensson (C) Eva Svensson (C) x   

Erik Paulsson (C)   x  
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsutskottet, 2020-01-21 § 8 Motion om 
gatunamn efter Vimmerbyprofiler 
Motion om gatunamn efter Vimmerby profiler. Motion lämnad av Daniel 
Nestor (s), Id 64289. 
Tjänsteskrivelse/ förslag till beslut motion om gatunamn efter 
Vimmerbyprofiler    
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige      
 
___________________ 
 

Bo Svensson (C)   x   

Ola Gustafsson (KD)  x   

Peter Högberg (S)   x  

Daniel Nestor (S)   x  

Lars Johansson (V) Tomas Peterson (M) x   

Emil Larsson (SD)  x   

Antal röster  7 4 0 
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§ 8 Dnr 2019/000052 109 

Motion om gatunamn efter Vimmerbyprofiler 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att 
 
avslå motionen då det inte är lämpligt att namnge gator eller platser efter 
levande personer, samt att det redan i dag finns möjlighet för allmänheten att 
komma med förslag på namn. 
 

Sammanfattning 
Ärendet 
Daniel Nestor (S) har lämnat en motion om att Vimmerby kommun ser över 
regelverket och gör det möjligt att döpa gator efter nu levande personer, samt 
att kommunen gör det möjligt för allmänheten att nominera in namnförslag 
på nya gator där man sätter upp ett regelverk med vilka kriterier som krävs. 
Daniel skriver att många Vimmerbybor är stolta över flera nu levande 
profiler, som även är förebilder för barn och ungdomar.  
 
Nestor yrkar även på att allmänheten ska ges möjlighet att nominera 
namnförslag på gator, och att det ska skapas ett regelverk för hur detta ska 
kunna ske. 
 
Oftast sker namngivning utifrån vad omgivande gator och kvarter har för 
namn. Om exempelvis gatorna i ett område har namn efter blommor är det 
naturligt att även nya gator inom området får namn på samma tema.  
 
Aktuell situation 
Memorialnamngivning, d v s namngivning av gator och platser för att hedra 
en person bör ske med stor eftertänksamhet och försiktighet. Det kan vara en 
delikat uppgift att välja ut vem som ska få en gata uppkallad efter sig. Många 
personer är förtjänta av att få ge namn till gator och platser, vilket leder till 
att ett urval måste ske av vilka som kan vara aktuella för att få en plats 
uppkallad efter sig. Det kan vara svårt att bortse subjektiva värderingar när 
memorialnamn ska bestämmas.  
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Ett generellt krav som bör ställas vid memorialnamngivning är att den 
person som ska hedras är avliden. En person kan under sin livstid vara 
involverad i vitt skilda aktiviteter. I vissa fall kan personen nå bestående 
popularitet och erkänsla. Ära och berömmelse kan också vara kortvarig, och 
det kan därför vara klokt att låta tiden hinna ge perspektiv på personens liv 
och gärning. 
Ortnamnsrådet är ett rådgivande organ till Lantmäteriverket, som är den 
nationella ortnamnsmyndigheten i Sverige. I ortsnamnsrådet ingår 
representanter från bl a posten, riksantikvarieämbetet, Svenska 
språknämnden Sveriges Hembygdsförbund och Lantmäteriet. I enighet med 
Förentanationernas resolution oVII/2 rekommenderar Ortsnamnsrådet 
Sveriges kommuner och andra namngivare att inte skapa memorialnamn 
baserade på ännu levande personers namn, och att vid memorialnamngivning 
bör det ha gått en rimlig tid från det att personen har avlidit till dess namnet 
används i ortsnamn (t ex namn på gator, torg och allmänna platser) Som 
rimlig tid rekommenderas 3-5 år. 
Ett problem vid memorialnamngivning är memorialnamngivning är även att 
hitta lämpliga objekt att namnge. Vanligen sker namngivning när nya gator 
och områden anläggs. Detta medför att det kan dröja innan ett lämpligt 
objekt att namnge dyker upp. När nya objekt att namnge dyker upp har dessa 
kanske ingen direkt koppling till personen, vilket kan leda till att kopplingen 
till den person man vill hedra kan kännas slumpartad. 
Alternativet är att hitta ett icke namngivet objekt som kan namnges. De 
objekt som inte tidigare namngetts riskerar dock att ligga perifert, eller vara 
av sådan dignitet att de tidigare inte ansetts behöva något namn alls. Det kan 
vara små torgytor, gångvägar eller grönområden eller något annat som inte 
står i paritet med personen som ska hedras. Den namnsättning som avsågs bli 
hedrande riskerar då att bli den motsatta.   
Processen för att namnge gator torg och platser skiljer sig åt mellan 
kommuner. I Vimmerby beslutas namn av kommunstyrelsen utifrån förslag 
som givits av kommunens namngivningskommitté. Namngivningskommittén 
består av representanter från stadsmuséet Näktergalen, Miljö och 
byggnadsförvaltningen samt Samhällsbyggnadsavdelningen.  
Vid framtagandet av namnförslag i kommunen eftersträvas att det ska finnas 
struktur i namngivningen. Namnen på gator inom ett område kan till 
exempel vara inom ett visst tema (exempelvis fåglar eller växter) 
Det finns i dag inget som hindrar att allmänheten kommer med förslag på 
namn. Möjligheten att få gehör för de förslag som kommer in kan dock 
möjligen vara begränsade, då det eftersträvas en sammanhållen 
namnstruktur. Det är sällan namngivningen i ett helt nytt område sker, utan 
oftast är det nya gator inom ett befintligt område där namnstrukturen redan 
är given.  
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Bedömning 
Som framgår ovan är olämpligt att döpa gator eller platser efter levande 
personer.   
Allmänheten har redan i dag möjlighet att inkomma med förslag på namn. 
Genom att sätta upp regler för vilka namn som kan föreslås finns risken att 
det skapar förväntningar att de namnförslag som ges ska realiseras. För att 
undvika falska förväntningar kan det vara bättre att allmänheten kan 
inkomma med namnförslag på samma sätt som tidigare utan att ett 
regelverks skapas.   
Motionen bör utifrån ovanstående avslås. 
 

Förslag till beslut 
Bo Svensson (C) yrkar avslag på motionen 
Daniel Nestor (S) yrkar bifall på motionen 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att två förslag föreligger, Bo Svenssons (C) förslag på att 
avslå motionen och Daniel Nestors (S) förslag på att bifalla motionen. Han 
ställer dem mot varandra och finner att samhällsbyggnadsutskottet beslutar i 
enlighet med Bo Svenssons (C) förslag.  

Beslutsunderlag 
Motion om gatunamn efter Vimmerby profiler. Motion lämnad av Daniel 
Nestor (s), Id 64289. 
”God ortsnamnssed” Ortsnamnsrådets handledning i namnvård, ISSN 1103-
0054 

Beslutet skickas till 
Daniel Nestor (S)  
 
___________________ 
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Administrativa avdelningen 
Joakim Svensson 
 

Tjänsteskrivelse 
 

Sida 
1(3) 

Datum 
2019-12-04  

Referens 
VIMKS 2019/000052/109  

 Id 
69116  
 

 
 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  

 
Kommunfullmäktige i Vimmerby kommun 

 

Motion om gatunamn efter Vimmerbyprofiler 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att  avslå motionen då det inte är lämpligt att namnge gator eller platser 

efter levande personer, samt att det redan i dag finns möjlighet för 
allmänheten att komma med förslag på namn. 

 
  

Ärendet 
Daniel Nestor (S) har lämnat en motion om att Vimmerby kommun ser över 
regelverket och gör det möjligt att döpa gator efter nu levande personer, samt att 
kommunen gör det möjligt för allmänheten att nominera in namnförslag på nya 
gator där man sätter upp ett regelverk med vilka kriterier som krävs. Daniel 
skriver att många Vimmerbybor är stolta över flera nu levande profiler, som även 
är förebilder för barn och ungdomar.  
 
Nestor yrkar även på att allmänheten ska ges möjlighet att nominera namnförslag 
på gator, och att det ska skapas ett regelverk för hur detta ska kunna ske. 
 
Oftast sker namngivning utifrån vad omgivande gator och kvarter har för namn. 
Om exempelvis gatorna i ett område har namn efter blommor är det naturligt att 
även nya gator inom området får namn på samma tema.  

 
Aktuell situation 

Memorialnamngivning, d v s namngivning av gator och platser för att hedra en 
person bör ske med stor eftertänksamhet och försiktighet. Det kan vara en delikat 
uppgift att välja ut vem som ska få en gata uppkallad efter sig. Många personer är 
förtjänta av att få ge namn till gator och platser, vilket leder till att ett urval måste 
ske av vilka som kan vara aktuella för att få en plats uppkallad efter sig. Det kan 
vara svårt att bortse subjektiva värderingar när memorialnamn ska bestämmas.  
Ett generellt krav som bör ställas vid memorialnamngivning är att den person som 
ska hedras är avliden. En person kan under sin livstid vara involverad i vitt skilda 
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aktiviteter. I vissa fall kan personen nå bestående popularitet och erkänsla. Ära 
och berömmelse kan också vara kortvarig, och det kan därför vara klokt att låta 
tiden hinna ge perspektiv på personens liv och gärning. 
Ortnamnsrådet är ett rådgivande organ till Lantmäteriverket, som är den 
nationella ortnamnsmyndigheten i Sverige. I ortsnamnsrådet ingår representanter 
från bl a posten, riksantikvarieämbetet, Svenska språknämnden Sveriges 
Hembygdsförbund och Lantmäteriet. I enighet med Förentanationernas resolution 
oVII/2 rekommenderar Ortsnamnsrådet Sveriges kommuner och andra 
namngivare att inte skapa memorialnamn baserade på ännu levande personers 
namn, och att vid memorialnamngivning bör det ha gått en rimlig tid från det att 
personen har avlidit till dess namnet används i ortsnamn (t ex namn på gator, torg 
och allmänna platser) Som rimlig tid rekommenderas 3-5 år. 
Ett problem vid memorialnamngivning är memorialnamngivning är även att hitta 
lämpliga objekt att namnge. Vanligen sker namngivning när nya gator och 
områden anläggs. Detta medför att det kan dröja innan ett lämpligt objekt att 
namnge dyker upp. När nya objekt att namnge dyker upp har dessa kanske ingen 
direkt koppling till personen, vilket kan leda till att kopplingen till den person 
man vill hedra kan kännas slumpartad. 
Alternativet är att hitta ett icke namngivet objekt som kan namnges. De objekt 
som inte tidigare namngetts riskerar dock att ligga perifert, eller vara av sådan 
dignitet att de tidigare inte ansetts behöva något namn alls. Det kan vara små 
torgytor, gångvägar eller grönområden eller något annat som inte står i paritet 
med personen som ska hedras. Den namnsättning som avsågs bli hedrande 
riskerar då att bli den motsatta.   
Processen för att namnge gator torg och platser skiljer sig åt mellan kommuner. I 
Vimmerby beslutas namn av kommunstyrelsen utifrån förslag som givits av 
kommunens namngivningskommitté. Namngivningskommittén består av 
representanter från stadsmuséet Näktergalen, Miljö och byggnadsförvaltningen 
samt Samhällsbyggnadsavdelningen.  
Vid framtagandet av namnförslag i kommunen eftersträvas att det ska finnas 
struktur i namngivningen. Namnen på gator inom ett område kan till exempel 
vara inom ett visst tema (exempelvis fåglar eller växter) 
Det finns i dag inget som hindrar att allmänheten kommer med förslag på namn. 
Möjligheten att få gehör för de förslag som kommer in kan dock möjligen vara 
begränsade, då det eftersträvas en sammanhållen namnstruktur. Det är sällan 
namngivningen i ett helt nytt område sker, utan oftast är det nya gator inom ett 
befintligt område där namnstrukturen redan är given.  
 

Bedömning 

Som framgår ovan är olämpligt att döpa gator eller platser efter levande personer.   
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Allmänheten har redan i dag möjlighet att inkomma med förslag på namn. Genom 
att sätta upp regler för vilka namn som kan föreslås finns risken att det skapar 
förväntningar att de namnförslag som ges ska realiseras. För att undvika falska 
förväntningar kan det vara bättre att allmänheten kan inkomma med namnförslag 
på samma sätt som tidigare utan att ett regelverks skapas.   
Motionen bör utifrån ovanstående avslås. 
 

Beslutsunderlag 
Motion om gatunamn efter Vimmerby profiler. Motion lämnad av Daniel Nestor 
(s), Id 64289. 
 
”God ortsnamnssed” Ortsnamnsrådets handledning i namnvård, ISSN 1103-0054 
 

Beslutet ska skickas till 
Daniel Nestor (S) 
 
 

Joakim Svensson 
Trafikadministratör  
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§ 21 Dnr 2019/000326 109 

Motion - Offentliga cykelpumpar (cykelpumpsstationer) 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att avslå motion om offentliga 
cykelpumpar (cykelpumpsstationer) med hänvisning till den kommande 
cykelplanen. 
 
Reservationer/Protokollsanteckning 
Petra Whidotti (SD) reserverar sig mot beslutet.      
 
Sammanfattning 
Anneli Jakobsson (SD) har lämnat in en motion om offentliga cykelpumpar 
(cykelpumpsstationer). 
 

Anneli Jakobsson (SD) föreslår kommunfullmäktige att ge i uppdrag till 
berörd nämnd att ta fram en plan var det är mest lämpligt att placera ut 
cykelpumpar med tanke på tekniska möjligheter och tillgängliga ytor. 
 

Anneli föreslår att cykelpumpar därefter installeras tillgängliga för 
allmänheten.  
 

Idag finns det inga offentliga cykelpumpar i Vimmerby kommun. Cykelnätet 
är väldigt spretigt och inte sammanhängande och därför jobbar samhälls-
byggnadsavdelningen på att ta fram en cykelplan efter arbetet med en 
trafikstrategi.  
 

Frågan om offentliga cykelpumpar är en liten fråga i det stora hela och får 
avvakta cykelplanen som behöver komma först.  
 

Ingen finansiering behövs 

 
Beslutsgång 
Petra Whidotti (SD) yrkar bifall till förslaget.      
Ordförande ställer Petra Whidottis bifallsyrkande mot förslaget om avslag 
och finner att kommunstyrelsen bifaller det senare. 
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Beslutsunderlag 
SBU Protokollsutdrag 2019-11-26 § 111 Motion om offentliga cykelpumpar 
(cykelpumpsstationer) 
Motion om offentliga cykelpumpar (cykelpumpsstationer) 
Tjänsteskrivelse Motion om cykelpumpar 

 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
___________________ 
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§ 111 Dnr 2019/000326 109 

Motion om offentliga cykelpumpar 
(cykelpumpsstationer) 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motion om offentliga cykelpumpar (cykelpumpsstationer) med 
hänvisning till den kommande cykelplanen. 
 

Sammanfattning 
Anneli Jakobsson (SD) har lämnat in en motion om offentliga cykelpumpar 
(cykelpumpsstationer). 
 
Bakgrund 
Anneli Jakobsson (SD) föreslår kommunfullmäktige att ge i uppdrag till 
berörd nämnd att ta fram en plan var det är mest lämpligt att placera ut 
cykelpumpar med tanke på tekniska möjligheter och tillgängliga ytor. 
Anneli föreslår att cykelpumpar därefter installeras tillgängliga för 
allmänheten.  
 
Aktuell situation 
Idag finns det inga offentliga cykelpumpar i Vimmerby kommun. Cykelnätet 
är väldigt spretigt och inte sammanhängande och därför jobbar 
Samhällsbyggnadsavdelningen på att ta fram en cykelplan efter arbetet med 
en trafikstrategi.  
 
Redovisning av inkomna yttrande 
Inga yttranden har begärts in. 
 
Bedömning 
Frågan om offentliga cykelpumpar är en liten fråga i det stora hela och får 
avvakta cykelplanen som behöver komma först.  
 
Finansiering 
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Ingen finansiering behövs 
 

Beslutsunderlag 
Motion om offentliga cykelpumpar (cykelpumpstationer)  
Protokollsutdrag 2019-05-29  § 97 
Protokollsutdrag 2019-06-18  § 327 
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
VEMAB 
 
 
 
___________________ 
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Samhällsbyggadsavdelningen 
Maria Åkerö 

 

Tjänsteskrivelse 
 

Sida 
1(2) 

Datum 
2019-09-23  

Referens 
VIMKS 2019/000326/109   

 Id 67919  
 

 
 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  

 
Kommunstyrelsen 
  

 

Motion om offentliga cykelpumpar (cykelpumpsstationer) 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta 
att  avslå Anneli Jakobssons (SD) motion om offentliga cykelpumpar 

(cykelpumpsstationer)  
 
Ärendet 

Anneli Jakobsson (SD) har lämnat in en motion om offentliga cykelpumpar 
(cykelpumpsstationer). 
 

Bakgrund 

Anneli Jakobsson (SD) föreslår kommunfullmäktige att ge i uppdrag till berörd 
nämnd att ta fram en plan var det är mest lämpligt att placera ut cykelpumpar med 
tanke på tekniska möjligheter och tillgängliga ytor. 
Anneli föreslår att cykelpumpar därefter installeras tillgängliga för allmänheten.  
 

Aktuell situation 

Idag finns det inga offentliga cykelpumpar i Vimmerby kommun. Cykelnätet är 
väldigt spretigt och inte sammanhängande och därför jobbar 
samhällsbyggnadsavdelningen på att ta fram en cykelplan efter arbetet med en 
trafikstrategi.  

Redovisning av inkomna yttrande 

Inga yttranden har begärts in. 
Bedömning 

Frågan om offentliga cykelpumpar är en liten fråga i det stora hela och får avvakta 
cykelplanen som behöver komma först.  
 
Finansiering 

Ingen finansiering behövs 
 
Beslutsunderlag 

Motion om offentliga cykelpumpar (cykelpumpstationer)  
Protokollsutdrag 2019-05-29  § 97 
Protokollsutdrag 2019-06-18  § 327 
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Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 
VEMAB 
 

 

Maria Åkerö 
Trafikingenjör  
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Vimmerby 22/5 2019 
 
 
Motion om offentliga cykelpumpar (cykelpumpsstationer) 
 
Vi pratar ofta om klimat och miljö och arbetar efter att uppfylla klimatmålen. Vi uppmanas oftast att 
ta allmänna kommunikationsmedel till arbetsplats och skola, med två syften, att främja miljön med 
mindre utsläpp samt att få en bättre hälsa. Cykeln är ett utmärkt transportmedel och att främja 
cykling bidrar till en bättre miljö och hälsa. Vimmerby är en serviceinriktad och turistvänlig stad så 
vad skulle inte passa bättre än att kommunen installerar offentliga cykelpumpar. Många kommuner 
runt om i Sverige har detta som en extra service till cyklisterna. Cykelpumparna skulle inte bara 
uppskattas av cyklisterna utan även av familjer med barnvagn samt av människor med 
funktionshinder som behöver sitta i rullstol. Vid utplaceringen av kommunala cykelpumpar måste 
beaktas var det är mest lämpligt utifrån cykelflödet, tillgängliga ytor och tekniska möjligheter. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar 
 
Att ge i uppdrag till berörd nämnd att ta fram en plan var det är mest lämpligt att placera ut 
cykelpumpar med tanke på tekniska möjligheter och tillgängliga ytor samt 
 
Att därefter installera cykelpumpar tillgängliga för allmänheten 
 
Sverigedemokraterna genom Anneli Jakobsson 
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§ 23 Dnr 2018/000473 109 

Medborgarförslag - Förbud mot demonstrationer 
utanför grundskolor 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att 
 

1. avslå medborgarförslaget om förbud mot demonstrationer utanför 
grundskolor i Vimmerby kommun    

 

2. medborgarförslaget med avseende på punkt två anses vara besvarat med 
hänvisning till det arbete som redan bedrivs inom Vimmerby kommun 

 
Sammanfattning 
Rebecka Fredrikson har, med anledning av att en nazistisk organisation 
demonstrerade utanför en av kommunens grundskolor i september 2018, 
lämnat in ett medborgarförslag (Id 62914) till kommunfullmäktige där hon 
föreslår att: 
 

1. fullmäktige beslutar om en lokal ordningsföreskrift som förbjuder alla 
demonstrationer utanför grundskolor i vår kommun. 

 

2. fullmäktige allvarligt diskuterar hur vi ska arbeta framöver som 
kommun, på alla nivåer, för att motverka nazismen.       

 

--- 
 

Förslaget om att förbjuda ”alla demonstrationer utanför skolor i vår 
kommun” är ytterst en grundlagsfråga (Regeringsformen) som rör med-
borgarnas grundläggande fri- och rättigheter. Andra för frågan relevanta 
lagar är främst Ordningslagen och i viss mån Plan- och byggnadslagen. 
 

Grundlagsstödet för demonstrations-, mötes- och föreningsfriheten är mycket 
starkt i Sverige och bara i mycket prekära situationer kan dessa friheter 
begränsas.  
 

Ansvaret för att se till att lagarna följs vilar i första hand på polisen vilket, i 
det här sammanhanget handlar om att bedöma och sedan bevilja/avslå 
ansökningar om tillstånd för offentliga sammankomster på bland annat 
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allmän plats. Därutöver har polisen i uppgift att se till att lagen följs i de fall 
då tillstånd att demonstrera har beviljats.  
 

En kommun får utfärda egna lokala ordningsföreskrifter – ”efter regeringens 
bemyndigande” – men sådana får inte angå förhållanden som är reglerade i 
lag eller annan författning, som t ex regeringsformen. Polisen ska också 
inhämta kommunens synpunkter som ett led i bedömningen av en ansökan 
om demonstrationstillstånd. 
 

Det synes inte finnas något utrymme för en kommun att, genom egna ord-
ningsföreskrifter, eller på annat sätt begränsa de grundlagsskyddade fri- och 
rättigheterna. 
 

När det gäller förslaget om en fullmäktigediskussion om att motverka 
nazismen så antog fullmäktige en policy mot främlingsfientlighet 2018-10-
15 (§ 161). Andra styrdokument som tar upp frågan är Folkhälsoplanen; 
Jämställdhet – en mänsklig rättighet, Integrationsstrategi för Vimmerby 
kommun och Social lokal utvecklingsstrategi med sikte på en hållbar framtid 
och stärkt lokal attraktionskraft (SLUS). I dessa dokument lyfts frågor om 
människors lika värde, demokratiska värderingar och att ingen människa får 
kränkas eller diskrimineras. 
 

Vidare finns en av kommunfullmäktige beslutad handlingsplan mot vålds-
bejakande extremism. Planen beskriver hur kommunen ska agera om man 
upptäcker att en medborgare är på väg att radikaliseras, oavsett form av 
våldsbejakande extremism.  
 

Arbetet har efter antagandet av handlingsprogrammet startats och bygger till 
stora delar på det arbete om allas lika värde och demokratiska värderingar 
som skolan arbetar med i vardagen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-17 § 428 
Medborgarförslag om lokal ordningsföreskrift som förbjuder alla 
demonstrationer utanför grundskolor i vår kommun och hur vi ska arbeta 
framöver för att motverka nazismen 
Medborgarförslag om lokal ordningsföreskrift som förbjuder alla 
demonstrationer utanför grundskolor i vår kommun och hur vi ska arbeta 
framöver för att motverka nazismen 
Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om förbud mot demonstrationer  
 

Beslutet skickas till 
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Kommunfullmäktige 
 
___________________ 
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Michael Ekström 
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Anders Degerman 
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Referens 
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 kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
 

 
 

Svar på Medborgarförslag om förbud mot 
demonstrationer utanför grundskolor samt arbete 
mot nazism 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige  
1. avslå medborgarförslaget om förbud mot demonstrationer utanför 

grundskolor Vimmerby kommun    
2. att medborgarförslaget med avseende på punkt två anses vara 

besvarat med hänvisning till det arbete som redan bedrivs inom 
Vimmerby kommun 

 

Sammanfattning av ärendet 
Rebecka Fredrikson har, med anledning av att en nazistisk organisa-
tion demonstrerade utanför en av kommunens grundskolor i september 
2018, lämnat in ett medborgarförslag (Id 62914) till kommunfull-
mäktige där hon föreslår att: 
 
1. fullmäktige beslutar om en lokal ordningsföreskrift som förbjuder 

alla demonstrationer utanför grundskolor i vår kommun. 

2. fullmäktige allvarligt diskuterar hur vi ska arbeta framöver som 
kommun, på alla nivåer, för att motverka nazismen.  

 

Ärendet 
Förbud mot demonstrationer utanför grundskolor 

Aktuell situation 

Förslaget om att förbjuda ”alla demonstrationer utanför skolor i vår 
kommun” är ytterst en grundlagsfråga (Regeringsformen) som rör 
medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. Andra för frågan 
relevanta lagar är främst Ordningslagen och i viss mån Plan- och 
byggnadslagen. 



Regeringsformen 
I Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform beskrivs fri- 
och rättigheterna i 2 kap, 1 § under rubriken Opinionsfriheter: 

”Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad 
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt 

meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor, 
2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar 

samt att i övrigt ta del av andras yttranden, 
3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för 

upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för 
framförande av konstnärligt verk, 

4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer 
på allmän plats, 

5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna 
eller enskilda syften, och 

6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva 
sin religion.” 

Under rubriken Förutsättningar för begränsningar av fri- och 

rättigheter medger lagen att begränsningar kan göras när det gäller 
bland annat yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, 
demonstrationsfriheten och föreningsfriheten (20 §).  

Begränsningar kan dock bara göras under särskilda omständigheter 
och efter bemyndigande i lag/annan författning.  

”Begränsningen får … inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett 
hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grund-
valar. Begränsningen får inte göras enbart på grund av politisk, 
religiös, kulturell eller annan sådan åskådning.” (21 §). 

Vid bedömningen av vilka begränsningar som får göras betonas vikten 
av att vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, 
religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter 
särskilt beaktas. 

Vidare kan begränsningar göras av skäl som relaterar till ordning och 
säkerhet: ”Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av 
hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demon-
strationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast 
av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot.” (24 §) 

”Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslut-
ningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller inne-
bär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg 
eller annat liknande förhållande.” (24 §) 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152


Plan- och bygglag (2010:900) 
Medborgarförslaget fokuserar på förbud mot demonstrationer ”utanför 
grundskolor i vår kommun”. 

”Utanför” är här en definitionsfråga som skulle kunna handla om 
utanför själva skolbyggnaden, men på skolgården. Eller så ska 
”utanför” förstås som utanför skolgården. 

I det förra fallet (på skolgården) är frågan om skolgården ska anses 
vara allmän plats eller inte. Här är lagstiftningen inte klar, men har 
prövats vid olika tillfällen och bedömts olika av olika instanser. 

I det senare fallet (utanför skolgården) handlar det med stor sanno-
likhet om så kallad allmän plats, vilket i plan- och byggnadslagens 1 
kap, 4 § definieras som ”en gata, en väg, en park, ett torg eller ett 
annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt 
behov”. 

Plan- och byggnadslagens intention är att allmän plats ska präglas av 
högsta möjliga grad av tillgänglighet för alla som rör sig i det offent-
liga rummet. Detta är dock inte detsamma som att en eller flera med-
borgare kan göra vad som helst på den allmänna platsen – som t ex att 
demonstrera utan tillstånd. 

Ordningslag (1993:1617)    
Ordningslagen innehåller särskilda föreskrifter om allmänna samman-
komster och offentliga tillställningar (2 kap.) samt föreskrifter om 
allmän ordning och säkerhet vid bland annat sammankomster och 
tillställningar på offentliga platser. (1 kap, 1 §)  

Med allmän sammankomst avses enligt ordningslagen (1 §) 
1. sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls 

för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller 
enskild angelägenhet, 

2. föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att 
meddela allmän eller medborgerlig bildning, 

3. sammankomster som hålls för religionsutövning, 
4. teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra 

sammankomster för att framföra konstnärligt verk, samt 
5. andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas 

Trots att regeringsformen föreskriver bland annat demonstrations-, 
mötes- och föreningsfrihet så krävs tillstånd för genomförandet: ”All-
männa sammankomster och offentliga tillställningar får inte utan 
tillstånd anordnas på offentliga platser.” (4 §). 

Det är polismyndigheten som prövar frågor om tillstånd att anordna 
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (4 §). Anord-

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ordningslag-19931617_sfs-1993-1617


naren av exempelvis en demonstration ”är dock inte skyldig att redo-
göra för innehållet i föredrag, tal” … etc vid sammankomsten (9 §). 

Tillstånd till en allmän sammankomst får vägras endast om det är 
nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten vid samman-
komsten eller, som en direkt följd av den, i dess omedelbara omgivning 
eller med hänsyn till trafiken eller för att motverka epidemi. (10 §) 

Polismyndigheten kan också redan på förhand ”förbjuda att det hålls 
en sammankomst eller tillställning … om det kan befaras förekomma 
lagstridigt handlande” (25 §). Det skulle kunna vara fallet om det 
befaras att en sammankomst/demonstration t ex skulle innebära 
”förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg 
eller annat liknande förhållande”. (regeringsformen) 

I ordningslagen 3 kap, 2 § slås fast att ”Polismyndigheten skall inhäm-
ta yttrande från kommunen innan tillstånd ges för att ta i anspråk en 
offentlig plats.” 

Av 8 § framgår att ”Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, 
en kommun får meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller 
del av denna som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen 
på offentlig plats.” Dock får ”Föreskrifter … inte angå förhållanden 
som är reglerade i denna lag eller annan författning eller som enligt 
lagen eller annan författning kan regleras på något annat sätt. (12 §) 

Bedömning 

Grundlagsstödet för, i vid mening, yttrandefriheten och mer specifikt 
för demonstrations-, mötes- och föreningsfriheten är mycket starkt i 
Sverige och bara i mycket prekära situationer kan dessa friheter 
begränsas.  

Utgångspunkten är alltså att rätten att demonstrera och ge uttryck för 
sina åsikter är grundlagsskyddad. Ansvaret för att se till att lagarna 
följs vilar i första hand på polisen vilket, i det här sammanhanget 
handlar om att bedöma och sedan bevilja/avslå ansökningar om 
tillstånd för offentliga sammankomster på bland annat allmän plats. 
Därutöver har polisen i uppgift att se till att lagen följs i de fall då 
tillstånd att demonstrera har beviljats.  

En kommun får förvisso utfärda sina egna lokala ordningsföreskrifter 
– ”efter regeringens bemyndigande” – men detta får inte angå förhål-
landen som är reglerade i lag eller annan författning, som t ex rege-
ringsformen. Polisen ska också inhämta kommunens synpunkter som 
ett led i bedömningen av en ansökan om demonstrationstillstånd. 

Det synes, mot bakgrund av ovan, inte finnas något utrymme för en 
kommun att, genom egna ordningsföreskrifter, eller på annat sätt 
begränsa de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna. 



 
Fullmäktigediskussion om att motverka nazismen 

Aktuell situation 

En policy mot främlingsfientlighet antogs av kommunfullmäktige 
2018-10-15 (§ 161). I den kan man läsa:  

”I Vimmerby kommun sätter vi fokus på mänskliga rättigheter genom 
flera dokument. I Folkhälsoplanen, i Jämställdhet – en mänsklig 
rättighet, i Integrationsstrategi för Vimmerby kommun och i Social 
lokal utvecklingsstrategi med sikte på en hållbar framtid och stärkt 
lokal attraktionskraft (SLUS) lyfts frågor om människors lika värde, 
demokratiska värderingar och att ingen människa får kränkas eller 
diskrimineras.”  

Vidare finns en av kommunfullmäktige beslutad handlingsplan (beslut 
som ovan) mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen hanterar 
hur kommunen ska agera om man upptäcker att en medborgare är på 
väg att radikaliseras, oavsett form av våldsbejakande extremism.  

Arbetet har efter antagandet av handlingsprogrammet startats och 
bygger till stora delar på det arbete om allas lika värde och demo-
kratiska värderingar som skolan arbetar med i vardagen.  

Bedömning   

Med referens till ovan beskrivna beslutade dokument och det arbete 
som har påbörjats anses förslaget vara besvarat. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Medborgarförslag om förbud mot demonstrationer 
och arbete mot nazism 
Medborgarförslag: Om lokal ordningsföreskrift som förbjuder alla 
demonstrationer utanför grundskolor i vår kommun och hur vi ska 
arbeta framöver för att motverka nazismen 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 51 Dnr 2018/000492 109 

Medborgarförslag om övervakningskameror på platser 
där stora grupper folk vistas, även stora P-platser vid 
butiker och kommunala bostadsområden 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, med hänsyn till 
tidigare fullmäktigebeslut (2018-10-15, § 162) angående liknande förslag, 
anse medborgarförslaget besvarat.  
 

Ärendet 
Michael Hjorth föreslår i sitt medborgarförslag att övervakningskameror 
sätts upp på platser där stora grupper människor vistas, även vid stora parke-
ringsplatser vid butiker och kommunala bostadsområden  
 
Aktuell situation 

Kameraövervakning av offentliga platser blir allt vanligare i Sverige. Syftet 
med övervakningskameror på offentlig plats är oftast att förebygga brott och 
att skapa en tryggare miljö. 
 

Övervakningskameror kan ha en förebyggande effekt under vissa omständig-
heter. Störst brottsförebyggande effekt har övervakningskameror mot egen-
domsbrott och planerade brott. Exempelvis finns goda exempel där övervak-
ning av parkeringsplatser leder till färre bilinbrott. I andra miljöer är det 
svårare att påvisa samma förebyggande effekt. Mot impulsiva brott, exem-
pelvis våldsbrott, har kameraövervakning inte lika stor avskräckande effekt. 
I de fall då kameraövervakning fått en god brottsförebyggande effekt har den 
använts på platser där brottsligheten är hög och koncentrerad, så kallade 
”hotspots”. I Vimmerby finns inga hotspots där brottsligheten är särskilt hög.  
 

2017 inkom till kommunen ett medborgarförslag (dnr 2017/327/109) om 
övervakningskameror i centrum i Vimmerby kommun. Kommunfullmäktige 
avslog då medborgarförslaget utifrån att brottsligheten i Vimmerby inte var 
av den omfattningen att kameraövervakning kunde anses befogad.  
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Antalet brott i Vimmerby varierar över tid. Under vissa perioder kan antalet 
anmälda brott vara något högre. Jämfört med riket i stort är dock brottslig-
heten i Vimmerby alltjämt låg.  
 

Hjorth föreslår i sitt medborgarförslag att kameraövervakning även ska ske 
vid stora parkeringar vid butiker samt i kommunala bostadsområden. De 
större butiksparkeringar som finns i Vimmerby är inte belägna på kommunal 
mark, och det är därför inte ett kommunalt ansvar att ansöka om tillstånd för 
kameraövervakning på dessa platser.  
 

Inom bostadsområden är kameraövervakning en fråga för fastighetsägaren. I 
kommunala bostadsområden är det därmed det kommunala bostadsbolaget 
Vimarhem som har att ta ställning till eventuell kameraövervakning. 
 
Bedömning 

Med utgångspunkt från ovanstående bör medborgarförslaget anses besvarat.  
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag lämnat av Michael Hjorth 2018-10-16, Id 63084 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-15 § 162, medborgarförslag om 
kameraövervakning i hela centrum i Vimmerby 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige      
 
___________________ 
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§ 9 Dnr 2018/000492 109 

Medborgarförslag om övervakningskameror på platser 
där stora grupper folk vistas, även stora P-platser vid 
butiker och kommunala bostadsområden 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att 
 
med utgångspunkt från att kommunen redan behandlat ett medborgarförslag 
(KF beslut 2018-10-15 § 162) med liknande förslag, anse 
medborgarförslaget besvarat.    
 

Sammanfattning 
Ärendet 
Michael Hjorth föreslår i sitt medborgarförslag att övervakningskameror 
sätts upp på platser där stora grupper folk vistas, även vid stora 
parkeringsplatser vid butiker och kommunala bostadsområden  
 
Aktuell situation 
Kameraövervakning av offentliga platser blir allt vanligare i Sverige. Syftet 
med övervakningskameror på offentlig plats är oftast att förebygga brott och 
att skapa en tryggare miljö. 
Övervakningskameror kan ha en förebyggande effekt under vissa 
omständigheter. Störst brottsförebyggande effekt har övervakningskameror 
mot egendomsbrott och planerade brott. Exempelvis finns goda exempel där 
övervakning av parkeringsplatser leder till färre bilinbrott. I andra miljöer är 
det svårare att påvisa samma förebyggande effekt. Mot impulsiva brott, 
exempelvis våldsbrott, har kameraövervakning inte lika stor avskräckande 
effekt. I de fall då kameraövervakning fått en god brottsförebyggande effekt 
har den använts på platser där brottsligheten är hög och koncentrerad, så 
kallade ”hotspots”. I Vimmerby finns inga hotspots där brottsligheten är 
särskilt hög.  
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2017 inkom till kommunen ett medborgarförslag (dnr 2017/327/109) om 
övervakningskameror i centrum i Vimmerby Kommun. Kommunfullmäktige 
avslog då medborgarförslaget utifrån att brottsligheten i Vimmerby inte var 
av den omfattningen att kameraövervakning kunde anses befogad.  
 
Antalet brott i Vimmerby varierar över tid. Under vissa perioder kan antalet 
anmälda brott vara något högre. Jämfört med riket i stort är dock 
brottsligheten i Vimmerby alltjämt låg.  
 
Hjorth föreslår i sitt medborgarförslag att kameraövervakning även ska ske 
vid stora parkeringar vid butiker samt i kommunala bostadsområden. De 
större butiksparkeringar som finns i Vimmerby är inte belägna på kommunal 
mark, och det är därför inte ett kommunalt ansvar att ansöka om tillstånd för 
kameraövervakning på dessa platser. Inom bostadsområden är 
kameraövervakning en fråga för fastighetsägaren. I kommunala 
bostadsområden är det därmed det kommunala bostadsbolaget Vimarhem 
som har att ta ställning till eventuell kameraövervakning. 
 
Bedömning 
Med utgångspunkt från ovanstående bör medborgarförslaget anses besvarat. 
 

Förslag till beslut 
Bo Svensson (C) yrkar bifall till utskottets förslag 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag lämnat av Michael Hjorth 2018-10-16, Id 63084 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-15 § 162, medborgarförslag om 
kameraövervakning i hela centrum i Vimmerby 
 

Beslutet skickas till 
Michael Hjorth 
 
___________________ 
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Samhällsbyggnadsavdelningen 
Joakim Svensson 
 

Tjänsteskrivelse 
 

Sida 
1(2) 

Datum 
2019-11-18  

Referens 
VIMKS 2018/000492/109  

 Id 
68824  
 

 
 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  

 
Kommunfullmäktige i Vimmerby kommun.  

 

Medborgarförslag om övervakningskameror på platser där 
stora grupper folk vistas, även stora P-platser vid butiker 
och kommunala bostadsområden 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
Att  med utgångspunkt från att kommunen redan behandlat ett 

medborgarförslag (KF beslut 2018-10-15 § 162) med liknande 
förslag, anse medborgarförslaget besvarat.    

Ärendet 
Michael Hjorth föreslår i sitt medborgarförslag att övervakningskameror sätts upp 
på platser där stora grupper folk vistas, även vid stora parkeringsplatser vid 
butiker och kommunala bostadsområden  
 

Aktuell situation 

Kameraövervakning av offentliga platser blir allt vanligare i Sverige. Syftet med 
övervakningskameror på offentlig plats är oftast att förebygga brott och att skapa 
en tryggare miljö. 
Övervakningskameror kan ha en förebyggande effekt under vissa omständigheter. 
Störst brottsförebyggande effekt har övervakningskameror mot egendomsbrott 
och planerade brott. Exempelvis finns goda exempel där övervakning av 
parkeringsplatser leder till färre bilinbrott. I andra miljöer är det svårare att påvisa 
samma förebyggande effekt. Mot impulsiva brott, exempelvis våldsbrott, har 
kameraövervakning inte lika stor avskräckande effekt. I de fall då 
kameraövervakning fått en god brottsförebyggande effekt har den använts på 
platser där brottsligheten är hög och koncentrerad, så kallade ”hotspots”. I 
Vimmerby finns inga hotspots där brottsligheten är särskilt hög.  
 
2017 inkom till kommunen ett medborgarförslag (dnr 2017/327/109) om 
övervakningskameror i centrum i Vimmerby. Kommun. Kommunfullmäktige 
avslog då medborgarförslaget utifrån att brottsligheten i Vimmerby inte var av 
den omfattningen att kameraövervakning kunde anses befogad.  
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Samhällsbyggnadsavdelningen 
Joakim Svensson 
 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
2(2) 

Datum 
2019-11-18  

Referens 
VIMKS 2018/000492109  
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Antalet brott i Vimmerby varierar över tid. Under vissa perioder kan antalet 
anmälda brott vara något högre. Jämfört med riket i stort är dock brottsligheten i 
Vimmerby alltjämt låg.  
 
Hjorth föreslår i sitt medborgarförslag att kameraövervakning även ska ske vid 
stora parkeringar vid butiker samt i kommunala bostadsområden. De större 
butiksparkeringar som finns i Vimmerby är inte belägna på kommunal mark, och 
det är därför inte ett kommunalt ansvar att ansöka om tillstånd för 
kameraövervakning på dessa platser. Inom bostadsområden är 
kameraövervakning en fråga för fastighetsägaren. I kommunala bostadsområden 
är det därmed det kommunala bostadsbolaget Vimarhem som har att ta ställning 
till eventuell kameraövervakning. 
 

Bedömning 

Med utgångspunkt från ovanstående bör medborgarförslaget anses besvarat. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag lämnat av Michael Hjorth 2018-10-16, Id 63084 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-15 § 162, medborgarförslag om 
kameraövervakning i hela centrum i Vimmerby 
 

Beslutet ska skickas till 
Michael Hjorth 
 
 
 

Joakim Svensson 
Trafikadministratör  
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2020-02-11 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 50 Dnr 2019/000139 109 

Medborgarförslag - Funderingar omkring trafikeländet i 
Vimmerby 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
 

1. avslå medborgarförslagets punkt 1 och 2, med hänvisning till att det sker 
en revidering av Rätt fart i staden 

 

2. avslå medborgarförslagets punkt 3, med hänvisning till att det sker en 
dialog mellan polisen och kommunen på Trafiksäkerhetsråden.  

 

Ärendet 
Medborgarförslaget om "trafikeländet" i Vimmerby rymmer inget konkret 
förslag, men lyfter i tre punkter fram problem som förslagsställaren önskar 
en lösning på. 
 
Bakgrund 

Medborgarförslaget lyfter fram följande tre punkter: 
 

1. Huvudströmmen av trafiken ska gå runt staden, via Lundgatan, inte 
genom staden. 

 

2. Tätortskörning har på papperet begränsats till 40 km/tim, men inga 
skyltar har ändrats. 

 

3. Buskörningen kvälls- och nattetid har kommun och polis ännu inte 
kommit till rätta med. 

 
Aktuell situation 

Följande refererar till punkterna ovan: 
 

1. Ligger som ett förslag i Vackra Vimmerby. Dock finns det ingen plan 
för när det ska genomföras. 

 

2. Samhällsbyggnadsavdelningen har fått i uppdrag att revidera Rätt fart i 
staden, diarienummer 2019/000303. 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2020-02-11 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

3. Det sker kontinuerligt en dialog mellan polisen och kommunen på 
Trafiksäkerhetsråden. 

 
Redovisning av inkomna yttranden 

Inga yttranden har begärts in. 
 
Bedömning 

Ingen bedömning har gjorts då dessa punkter är mer av typen synpunkter. 
  
Finansiering 

Ingen finansiering krävs.  
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag Id 64660.  
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige      
 
___________________ 
 



 

 
 
Samhällsbyggnadsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2020-01-21 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 10 Dnr 2019/000139 109 

Medborgarförslag - Funderingar omkring trafikeländet i 
Vimmerby 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att 
 
1. avslå medborgarförslagets punkt 1 och 2, med hänvisning att 
 det sker en revidering av Rätt fart i staden.   
 
2.  avslå medborgarförslaget punkt 3, med hänvisning till att det 

sker en dialog mellan polisen och kommunen på 
Trafiksäkerhetsråden. 

 

Sammanfattning 
Ärendet 
Medborgarförslaget om "trafikeländet" i Vimmerby rymmer inget konkret 
förslag, men lyfter i tre punkter fram problem som förslagsställaren önskar 
en lösning på. 
 
Bakgrund 
1. Huvudströmmen av trafiken ska gå runt staden, via Lundgatan, 

inte genom staden. 
2. Tätortskörning har på papperet begränsats till 40 km/tim, men 

inga skyltar har ändrats. 
3. Buskörningen kvälls- och nattetid har kommun och polis ännu 

inte kommit till rätta med. 
Aktuell situation 
1. Ligger som ett förslag i Vackra Vimmerby. Dock finns det 

ingen plan för när det ska genomföras. 
2. Samhällsbyggnadsavdelningen har fått i uppdrag att revidera 

rätt fart i staden, diarienummer 2019/000303. 
3. Det sker kontinuerligt en dialog mellan polisen och kommunen 

på Trafiksäkerhetsråden. 
 



 

 
 
Samhällsbyggnadsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2020-01-21 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 
Redovisning av inkomna yttrande 
Punkt1-3; inga yttranden har begärts in. 
 
 
Bedömning 
Punkt 1-3; ingen bedömning har gjorts då dessa punkter är mer av typen 
synpunkter.   
 
Finansiering 
Punkt 1-3; Ingen finansiering krävs. 
 

Förslag till beslut 
Daniel Nestor (S) yrkar bifall till utskottets förslag 
Bo Svensson (C) yrkar bifall till utskottets förslag 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag Id 64660.  

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
 
___________________ 
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Samhällsbyggadsavdelningen 
Maria Åkerö 

 

Tjänsteskrivelse 
 

Sida 
1(2) 

Datum 
2019-12-12  

Referens 
VIMKS 2019/000139/109   

 Id 68444 
 

 
 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  

 
Kommunstyrelsen 
  

 

Medborgarförslag - Funderingar omkring trafikeländet i 
Vimmerby 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att 
 
1. avslå medborgarförslagets punkt 1 och 2, med hänvisning att 
 det sker en revidering av Rätt fart i staden.   
2.  avslå medborgarförslaget punkt 3, med hänvisning till att det sker en 

dialog mellan polisen och kommunen på Trafiksäkerhetsråden. 
 
Ärendet 

Medborgarförslaget om "trafikeländet" i Vimmerby rymmer inget konkret förslag, 
men lyfter i tre punkter fram problem som förslagsställaren önskar en lösning på. 
 

Bakgrund 

1. Huvudströmmen av trafiken ska gå runt staden, via Lundgatan, inte genom 
staden. 

2. Tätortskörning har på papperet begränsats till 40 km/tim, men inga skyltar 
har ändrats. 

3. Buskörningen kvälls- och nattetid har kommun och polis ännu inte 
kommit till rätta med. 

Aktuell situation 

1. Ligger som ett förslag i Vackra Vimmerby. Dock finns det ingen plan för 
när det ska genomföras. 

2. Samhällsbyggnadsavdelningen har fått i uppdrag att revidera rätt fart i 
staden, diarienummer 2019/000303. 

3. Det sker kontinuerligt en dialog mellan polisen och kommunen på 
Trafiksäkerhetsråden. 
 

 
Redovisning av inkomna yttrande 

Punkt1-3; inga yttranden har begärts in. 
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Samhällsbyggnadsavdelningen 
Maria Åkerö 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
2(2) 

Datum 
2019-12-12  

Referens 
VIMKS 2019/000327/109  

 Id 68444 
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Bedömning 

Punkt 1-3; ingen bedömning har gjorts då dessa punkter är mer av typen 
synpunkter.   
 

Finansiering 

Punkt 1-3; Ingen finansiering krävs. 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag ID 64660. 
 
Beslutet ska skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
 
 
 

Maria Åkerö 
Trafikingenjör  
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Fastighets-

inventering 

200301 

 

Alla partier i Vimmerby är överens om att vi behöver fler invånare.  

Alla partier är ense om att vi SKA arbeta i enlighet med SLUS. 

 

Ett femtiotal kommuner i Sverige har redan inlett ett arbete med att inventera 

tomma fastigheter runt om på landsbygden i akt och mening att få fler 

invånare. 

 

En föregångarkommun är Falkenberg, men de är långt ifrån ensamma. 

2017 gjorde man där en inventering där man samkörde fastighetsregistret, 

som talar om vem som äger en fastighet, med folkbokföringen och fick fram 

alla fastigheter där ingen bor permanent. Sedan fick alla ägare till dessa 

fastigheter ett vykort med frågor om sin fastighet. Resultatet så här långt, 

knappt tre år senare, är 45 bostäder som inte längre står tomma. 140 lokaler 

som erbjuds för företag att flytta in i. 

 

Ska vi i Vimmerby stå och se på eller göra någonting liknande? 

Vi har unika förutsättningar att lyckas bättre. 

Genom arbetet med SLUS och ”Allas Vimmerby” finns redan grupper som kan 

ta tag i det här och arbeta för inflyttning lokalt när kommunen väl gjort 

grundjobbet för hela kommunen och väckt intresset hos fastighetsägarna. 

 

Det har fattats beslut om att vi ska arbeta i enlighet med SLUS och Allas 

Vimmerby och alla partier - åtminstone säger - att det är viktigt att det blir 

verkstad av det. Varje ny invånare förstärker kommunkassan med i snitt över 

50 000 kronor per år. 

 

Därför föreslår Vänsterpartiet: 

- Att Vimmerby kommun tar reda på vilka fastigheter som står tomma. 

- Att ett vykort eller motsvarande sänds till ägarna med frågor om man 

1) Kan tänka sig flytta dit själv, hyra ut eller sälja till andra? 

2) Om det på fastigheten finns lokaler som står onyttjade som kan vara 

lämpliga för företagande, kan man då tänka sig sälja eller hyra ut för 

det ändamålet? 

- Att inalles tre utskick görs med intervall för att bättre fånga upp 

intresset. 

- Att utskicken finansieras med medel från ”oförutsedda utgifter”, ca 

60 000 kronor borde räcka för såväl vykort som portoutlägg för tre 

utskick. 

 
Vänsterpartiet

 



 

Guldkant –Vimmerby 

kommun som en 

mer attraktiv 

arbetsgivare 

200301 

 
Heltidsresan är på G inom inte minst äldreomsorgen i kommunen. 
 
En av konsekvenserna är att det emellanåt uppstår övertalighet i personal när 
scheman överlappar varandra i större utsträckning än tidigare. 
Denna övertalighet menar man från ansvarigt håll kan användas för att skapa 
”guldkant” för brukarna. 
 
Men det finns en annan grupp som också kan behöva en guldkant - Personalen. 
 
Heltidsresan ger möjlighet att skapa just en sådan. 
Heltid – Men med förkortad arbetstid. 
Kommunen kan som arbetsgivare erbjuda exempelvis 37,5 timmars arbetsvecka 
genom att korta varje pass och därmed minska på tiden då det uppstår 
övertalighet. 
Det finns tid att skapa guldkanter BÅDE för brukarna och för personalen. 
 
Detta kommer leda till flera goda effekter, bland annat: 

- Nöjdare personal. 
- Mer tid till återhämtning. 
- Det blir enklare att rekrytera personal till Vimmerby kommuns 

äldreomsorg. 
 
Vänsterpartiet i Vimmerby föreslår: 

 
- Att Vimmerby kommun erbjuder heltid, men att heltid med nödvändighet inte 

behöver omfatta 40 timmar utan en ”Guldkant” skapas i form av något 

förkortad arbetsvecka. 

 

 
 
Vänsterpartiet

 



 

Samlat schema 

200301 

 
Tanken bakom den här motionen bygger på två fakta. 

 

- Dagsscheman för den enskilda studenten på gymnasiet lämnar ofta 

stora luckor, ibland är det så få som en eller två lektioner på en hel 

dag. 

- Vimmerby kommun är en förlorare i ”IKE-spelet” – Det vill säga att vi 

får betala mer till andra kommuner än vi får från andra kommuner. För 

2019 beräknas IKE kosta Vimmerby kommun netto 4,2 miljoner minus.  

 

Vimmerby är inget ekonomiskt ”power house” som kan satsa stora pengar på 

att skapa förutsättningar att vända på det här genom att mer eller mindre på 

chans införa nya populära program eller andra åtgärder. Därför behöver vi 

söka oss andra vägar. 

En väg är att erbjuda studenter på gymnasiet i Vimmerby fyradagarsvecka! 

 

Om scheman för enskilda elever kan komprimeras blir det möjligt att avsätta 

exempelvis måndagar som ledig tid för studenterna. 

Det ger också lärarkåren möjlighet till samtidig planeringstid hela dagen och 

därmed enklare att hitta tid för att samverka och hålla gemensamma möten. 

Även resor till andra orter för studiebesök eller tid till fortbildning för 

personalen blir enklare att planera in.  

 

Vi inser att det här är en fråga för den eller de som lägger gymnasieskolans 

scheman. Bara där finns kunskapen om huruvida det är möjligt och hur det i så 

fall ska gå till. Men det finns flera potentiella fördelar med en fyradagarsvecka 

för studenterna. 

 

- Personalen får mer samlad tid för möten, planering, studieresor etc. 

- Studenterna får mer sammanhängande tid för vila, återhämtning, 

självstudier och egna aktiviteter. 

- Den ”lediga” dagen kan användas för att ge de studenter som behöver 

det mer stöd på plats vilket kommer lyfta betyg och meritpoäng. 

- Det lockar fler elever att välja Vimmerby som utbildningsort. Både 

härrörande från Vimmerby kommun själva och från andra kommuner. 

 

Därför föreslår Vänsterpartiet: 

 

- Att det utreds om det är möjligt att införa fyradagarsvecka på ett, flera 

eller samtliga program på gymnasieskolan i Vimmerby för studenterna. 

- Att fyradagarsvecka införs för studenterna på de program där det är 

möjligt. 

 
 
Vänsterpartiet

 


