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Datum 

2017-01-18 

 

Kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktiges sammanträde 
Tid: måndagen den 30 januari 2017 kl. 17:30 

Plats: Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby 

 

 Upprop 

 

Informationsärenden  

1.  Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering (2017) 

2.  Meddelanden 2017 

- Rapportering om förekomsten av ej verkställda gynnande beslut och domar enligt Sol och LSS 

- Länsstyrelsen i Östergötlands läns inspektion av överförmyndarverksamheten 

3.  Samordningsförbundet verksamhetsplan och budget 2017 – information 

Förbundschef Hans Eriksson och koordinator Linda Thörn 

4.  Information från nämnder och förvaltningar till fullmäktige 2017 - Campus Vimmerby 

Campuschef Marie-Louise Johansson 

5.  Information från revisorerna till fullmäktige 2017 

Revisor Ulf Svensson 

6.  Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Lis-Astrid Andersson (S) om mottagande 

av asylsökande och ensamkommande vid kommunplacering - interpellationsdebatt 

7.  Återrapportering av beslutade investeringar 2016 

Samhällsbyggnadschef Miklos Hathazi 

8.  Ledamöternas frågestund 2017 

 

Ärenden för avgörande  

9.  Aktualiseringsprövning av gällande översiktsplan (ÖP 2007) under innevarande mandatperiod 2014-

2018 

Stadsarkitekt Sara Dolk 
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10.  Årlig utbetalning partistöd 2017 

11.  Motion om utveckling av och satsning på dansen i Vimmerby (C) 

12.  Motion om ökad trafiksäkerhet i Södra Vi (SD) 

13.  Motion angående gång och cykelväg i Frödinge (C) 

14.  Motion om introduktionsklasser i Gullringen och Djursdala (C) 

15.  Risk- och sårbarhetsanalys RSA 2015-2018 

16.  Utbildning av förtroendevalda 

17.  Komplettering av taxor och avgifter gällande lokaluthyrning 

 

Valärenden 

18.  Fyllnadsval efter Annika Högberg (S) avseende uppdraget som ordförande och ledamot i valnämnden 

19.  Val av ledamot och ersättare i kommunalförbundet Sydarkiveras fullmäktige 

20.  Entledigande av styrelsen i Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB samt fyllnadsval av densamma 

 

Ärenden för beredning  

21.  Motion om att införskaffa rörelsespelet kinect till äldreboende i Vimmerby kommun 

22.  Inkomna handlingar för beredning 

 

 
Handlingarna finns tillgängliga på administrativa avdelningen, stadshuset, Vimmerby och på 
kommunens webbplats www.vimmerby.se under fliken "Kommun och politik". 
 
Protokollet justeras den 6 februari 2017 på administrativa avdelningen, stadshuset, Vimmerby. 
 
Vimmerby den 18 januari 2017 

 

Lennart Nygren 

Ordförande 

 

 

 

Therese Jigsved 

Kanslijurist 

 

 



 

  Sida 

3(3) 
 

 

 

Vid anmälan av förhinder och inkallande av ersättare skicka i första hand ett 

mail till kommunens huvudbrevlåda: kommun@vimmerby.se 

 

Vid förhinder, kontakta även din gruppledare. 

 

Vid frågor kontakta: 

Administratör Liselott Frejd: 0492/ 76 90 18 

Kanslijurist Therese Jigsved: 0492/ 76 90 06 
 

mailto:kommun@vimmerby.se
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Socialnämnden 

Rapporteringen för år 2016 
kvartal: 

Kön 
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Tidpunkt 
för 
beslut/ 
avbrott 
150701 
160223 
160613 
160622 
160623 
160623 
160408 
160412 
160413 
160420 
160426 
160511 
160525 
160701 
160706 
160714 
160720 
160810 

Tid för 
utebliven 
verkställighet 

151002 
160524 
160914 
160923 
160924 
160924 
160709 
160713 
160714 
160721 
160815 
160812 
160826 
161002 
161007 
161015 
161021 
161111 

VIMMERBY KDMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Administrativa avdelningen 

2017 -01- 16 

' Rapportering om föreko a 
gynnande beslut och domar enligt SoL och LSS 

Ansvarig nämnd 

socialnämnden 
äldre och funktionshindrade 
samt individ- och familjeomsorg 

Lagrum Typ av bistånd 

Underskrift av ansvarig 

Skäl till dröjsmål 

Till 
kommunfullmäktige 
kommunens revisorer 

Verkställighets-
(Anges inte till kommunfullmäktige) datum 

LSS Dagligverksamhet 9.10 LSS 
SoL Behandlingshem, SoL 
SoL stödboende IFO, SoL 
SoL Vård- och omsorgsboende SoL 161021 
SoL Vård- och omsorgsboende SoL 161029 
SoL Vård- och omsorgsboende SoL 161116 
SoL Vård- och omsorgsboende SoL 160828 
SoL Vård- och omsorgsboende SoL 160815 
SoL Vård- och omsorgsboende SoL 161127 
SoL Vård- och omsorgsboende SoL 161015 
SoL Vård- och omsorgsboende SoL 160815 
SoL Vård- och omsorgsboende SoL 160830 
SoL Vård- och omsorgsboende SoL 
LSS Biträde av kontaktperson 9.4 LSS 161007 
SoL Dagverksamhet/sysselsättning 161008 
SoL Vård- och omsorgsboende SoL 
SoL Vård- och omsorgsboende SoL 
SoL Vård- och omsorgsboende SoL 
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K 160819 161120 SoL Vård- och omsorgsboende SoL 
K 160711 161012 SoL Behandlingshem 
K 160906 161207 SoL Vård- och omsorgsboende SoL 
K 160914 161215 SoL Vård- och omsorgsboende SoL 
M 160915 161216 SoL Vård- och omsorgsboende SoL 
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LÄNSSTYRELSEN 
ÖSTERGÖTLAND 
Rättsenheten 

Protokoll 
2016-12-20 

sid 1 (7) 
203-11183-16 

Överförmyndaren i Vimmerby kommun 
Överförmyndare i samverkan 
Vimmerby kommun 
Stadshuset 
598 81 Vimmerby 

Inspektion enligt 20 § förmynderskapsförordningen (1995:379) 
av överförmyndaren i Vimmerby kommun 

Länsstyrelsen företog den 23 november 2016 inspektion av överförmyndarna i 
Vimmerby, I<inda, Y dre och Atvidabergs kommun. Med anledning av det gemensamma 
kansliet i Vimmerby företogs den inledande delen av inspektionen gemensamt. 
Närvarande vid inspektionen var Peder Griph (överförmyndare Atvidabergs kommun), 
Sigvard Olsson (överförmyndare I<inda kommun), Ake Svahn (överförmyndare Ydre 
kommun), Anna Erlandsson Karlsson (administrativ chef Vimmerby kommun) och 
Tatjana Pavlov (handläggare). Från Länsstyrelsen deltog länsjurist Fredrik Gustafsson, 
länsjurist Susanne Eriksson och förvaltningshandläggare Susanne Elmbro. 

Den årsredogörelse som lämnats in gicks igenom gemensamt med samtliga nät-varande. 
Den stickprovsgranskning som genomförts i anslutning till inspektionsbesöket gicks 
igenom med överförmyndaren, handläggaren och den administrativa chefen. Inget 
anmälningsärende togs upp då Länsstyrelsen inte har hanterat något anmälningsärende 
sedan det senaste inspektionsbesöket. Länsstyrelsen har i samband med att 
årsredogörelsen skickades ut bifogat aktuella rättsfall och JO-fall. 

Arsredogörelse för verksamhetsåret 2015 m.m. 

Vid genomgången av årsredogörelsen för 2015 framkom följande. 

Organisation m.m. 
Sedan den 1 januari 2015 finns ett gemensamt överförmyndarkansli, Överförmyndare i 
samverkan (ÖVIS), för Vimmerby, I<inda, Y dre och Atvidabergs kommun. Innan dess 
hade Vimmerby och I<inda ett gemensamt kansli. Verksamheten har fungerat bra sedan 
sammanslagningen. Den gemensamma verksamheten startade dock samtidigt som antalet 
ensamkommande barn ökade markant, vill(et har ställt höga krav på kansliet. 
Överförmyndarnas uppfattning är att allmänhet~n set positivt på det gemensamma 
kansliet och upplever att tillgängligheten är god. 

På kansliet arbetar tre heltidsanställda handläggare, varav en har samordnaransvar. En av 
handläggarna har hand om samtliga ärenden som avser ensamkommande barn och 
omyndiga, samt Y dre kommuns ärenden. Vimmerby kommuns ärenden fördelas på de 
andra två handläggarna. Dessa har även hand om ärendena i varsin av de övriga två 
kommunerna. Kansliet har en administratörstjänst som omfattar 50 procent. Med 
anledning av antalet ensamkommande barn är ~änsten för närvarande utökad till 100 
procent. Den administrativa chefens ~änst omfattar fem procent, men har inneburit mer 

POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: 

581 86 LINKÖPING Östgötagatan 3 010-223 50 00 
E-POST: 

ostergotland@lansstyrelsen. se 
WWW: 

lansstyrelsen. se/ostergotland 7
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arbete än så. Kansliet har tidigare haft stöd av en jurist i huset, men numera köps den 
~änsten in. Samarbete sker även med Högsby kommun när det gäller juridiskt stöd. Den 
administrativa chefen uppger att det finns ett behov av att se över tjänsternas omfattning 
och utformning, liksom juristlösningen. 

Resurserna upplevs som tillräckliga. Kansliet har dock varit hårt belastat sedan 2015 med 
anledning av antalet ensamkommande barn. Dessutom har två av handläggarna tillträtt 
sina tjänster under 2016 och varit i en upplärningsfas under året. 

Överförmyndarkansliet har telefontid måndag till fredag kl. 10-12. Under kontorstid finns 
alltid någon av handläggarna på plats på kansliet. Kontakterna med kansliet sker i stor 
utsträckning via e-post. De flesta besöken bokas i förväg. En handläggare finns på plats 
en dag i veckan i Atvidaberg respektive Kinda samt en dag varannan vecka i Y dre. 

Diarieföring och dokumenthantering 
Inkommande post öppnas, ankomststämplas och diarieförs dagligen. Handlingar som 
hänför sig till ett ärende diarieförs i Wärna. Övriga handlingar diarieförs i kommunens 
diarieföt-ingssystem. 

Telefonsamtal och besök som tillför ärendet något dokumenteras i en tjänsteanteckning. 
Dessa, liksom e-postmeddelanden som tillför ärendet något, diarieförs och läggs i akten. 
Bevakning av att handlingar inkommer i tid sker i Wärna. Det upplevs fungera bra. 

Akterna fätvaras i brandsäkra och låsbara skåp. 

Mängden ärenden 
Antalet godmanskap för ensamkommande barn har ökat. Den ställföreträdare som har 
flest uppdrag har i dagsläget åtta stycken. Det finns ingen fastslagen gräns för hur många 
uppdrag en ställföreträdare får ha, utan en bedömning görs i det enskilda fallet. Max tio 
uppdrag upplevs som lämpligt. Överförmyndarna håller sig informerade om hur många 
uppdrag ställföreträdarna har. 

Hantering av ansökningar/ anmälningar om god man 
Ansökningar i ärenden som ska beslutas av tingsrätten skickas dit omgående. 
Anmälningar om behov av ställföreträdarskap utreds av kansliet och skickas därefter till 
tingsrätten. Handläggningstiden uppgår till mellan några veckor och en månad beroende 
på vill\:et underlag som bifogats anmälan. 

Rutiner för omprövning av förvaltarskap 
Alla förvaltarskap omprövas en gång per år. En blankett skickas ut till fönraltaren som 
inkommer med yttrande. Därefter fattas ett beslut. Bevakning sker i Wärna för att 
säkerställa att omprövningen görs. 

Arvodesbeslut 
Beslut om alvode skickas till huvudmannen i de fall denne ska stå för hela eller delar av 
atvodet. Kommunicering med huvudmannen sker om det har hänt något särskilt under 
året som påverkat atvodets storlek 
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Arsräkningar 
Ungefår 90 procent av årsräkningarna kommer in till den 1 mars. Då årsräkningen inte 
inkommer till den 1 mars beror detta i de flesta fall på att ställföreträdaren begärt och 
beviljats anstånd. 

Det har skickats ut ungefår 45 påminnelser och fem vitesförelägganden sammanlagt för 
alla fyra kommuner. Antalet påminnelser och vitesförelägganden är relativt jämnt fördelat 
mellan kommunerna. Den första påminnelsen skickas ut tre veckor efter sista 
inlämningsdatum. Inkommer ingen årsräkning skickas ytterligare en påminnelse ut. 
Kontakt tas även med ställföreträdaren för att efterhöra varför årsräkningen inte 
inkommit. Ett eventuellt vitesföreläggande utfårdas i maj/juni. 

Granskning av årsräkningar sker löpande under året. Ar 2015 och 2016 var ungefår 90 
procent av årsräkningarna granskade innan sommaren. Målsättningen är att granskningen 
ska vara klar innan semestrarna. Granskningen år 2015 var helt klar i december och 
beräknas vara klar vid samma tid i år. Att granskningen drar ut på tiden i vissa fall beror 
bl.a. på att det saknas underlag eller att komplettering har begärts in. Cirka 10 procent av 
årsräkningarna har granskats med anmärkning. Korrigering används vid skrivfel eller 
räknefel. Handläggarna har i större utsträckning än tidigare börjat skicka tillbaka en kopia 
av årsräkningen så att ställföreträdaren själv får korrigera uppgifter eller komplettera 
årsräkningen. 

F as tighetsförsäljning 
En fastighetsförsäljning inleds oftast med att ställföreträdaren inkommer med en ansökan 
om samtycke. Därefter skickar handläggarna ut information om vilka handlingar de 
behöver få in innan samtycke till försäljningen kan ges. Samtycke från huvudmannen ska 
skickas in om det är möjligt, annars behövs ett läkarintyg. ställföreträdaren måste även 
som huvudregel inl1ämta ett yttrande från huvudmannens anhöriga. Sker försäljningen via 
mäklare ska budgivningslistan skickas in. Värderingsintyg krävs om försäljningen sker 
privat. Efter avslutad försäljning ska köpehandlingar skickas in och ett intyg som visar att 
försäljningshlwiden är insatt på huvudmannens konto. 

Medelsplacering 
Innan samtycke till medelsplaceringar lämnas diskuterar handläggarna ofta ansökan först 
med jurist. Ibland tar handläggarna också kontakt med den aktuella banlcen för att få mer 
information om risker och skillnader mellan ohlca värdepapper m.m. Vid bedömningen 
av medelsplaceringar i aktier är man ganska restrilctiv, aktier med högre risk godkänns 
normalt inte. Vid andra placeringar, exempelvis i obligationer och fonder med låg risk 
krävs inte samtycke. 

Rutiner för överförmyndarspärrade konton 
Kontrollen av om huvudmännens konton är överförmyndarspärrade sker i samband med 
inlämning av tillgångsförteckning samt vid granskning av årsräkning. Maxbeloppet för 
transaktionskonton är cirka ett halvt prisbas belopp. Kvitton vid uttag från 
överförmyndarspärrade konton krävs in, om det inte handlar om uttag för löpande 
kostnader så som mat, hyra eller Wrnande. Kontroll sker då i samband med granskning av 
årsräkningen. Bevakning av att kvitton inkommer sker genom bevakningsfunktionen i 
W ärna. 
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Nya ställföreträdare 
Det är inga större problem att reklytera gode män för ensamkommande barn. Det har 
däremot blivit svårare att rekrytera ställföreträdare till traditionella godmanskap och 
förvaltarskap . Rektytering sker bl.a. genom annonser och anslag, information på 
marknader, godmansföreningen och kontakter. 

Vid prövning av ställföreträdares lämplighet görs en kontroll mot Kronofogdens register, 
belastningsregistret och socialförvaltningens register. ställföreträdaren kontrolleras alltid 
vid ett nytt uppdrag, oavsett om ställföreträdaren har andra uppdrag. Från och med år 
2017 kommer en årlig kontroll av samtliga ställföreträdare göras. 

Utbildning m.m. 
Utbiidni!lgfo'r iive1flhnryndare och personal 
Överförmyndarna har deltagit i SKL:s utbildning för nya överförmyndare. Vissa av dem 
har även deltagit i en godmansutbildning samt vid läns träffar. Handläggarna har deltagit i 
Jan Wallgrens utbildningar samt vid FSÖ-dagarna. De nya handläggarna har dessutom 
deltagit i en kurs avseende Wärna. 

U tbiidningfo'r stäl(foreträdare 
Varje år hålls en heldagsutbildning för nya och befintliga ställföreträdare. Handläggarna 
håller i utbildningen tillsammans med en kommunjurist. Utbildningen innehåller generell 
inf01mation om uppdragets olika delar. Ar 2015 hölls även en särskild utbildning för gode 
män för ensamkommande barn. Handläggarna träffar alltid nya ställföreträdare för att 
informera om uppdraget och vad som förväntas av dem. De får även en handbok om 
ställföreträdarskapet. Det finns en godmansförening. 

Ensamkommande barn 
Det finns avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn. Det 
finns särskilt boende för dessa. 

Barnen bereds möjlighet att yttra sig över föreslagen god man i samband med att de 
träffas för första gången. Vid mötet informerar den gode mannen om uppdraget och vad 
det innebär. Barnet skriver sedan på en blankett om samtycke som skickas till 
överförmyndaren. När ett barn har erhållit permanent uppehållstillstånd underrättas 
social~änsten. Oftast brukar underrättelse ske genom ett telefonsamtal. Länsstyrelsen 
informerar om att i de fall överförmyndaren underrättar socialtjänsten muntligen bör 
detta dokumenteras i en ~änsteanteckning. 

Under hösten 2015 var överförmyndarkansliet hårt ansatt vad gäller ensamkommande 
barn. I september/ oktober kom det ungefår 20-30 ensamkommande barn per vecka. 
Omprioriteringar fick göras och personalen på kansliet fick hjälpas åt för att hantera 
situationen. Det var svårt att rektytera gode män, men man klarade av att förordna gode 
män inom några dagar. 
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stickprovsgranskning 

Granskningen har huvudsakligen avsett de tre senaste åren. Länsstyrelsen har granskat 
sex akter (akt 413, 493, 866, 898, 956 och 1035). Dämtöver har Länsstyrelsen särskilt 
granskat omprövning av förvaltarskap i tre akter (akt 458, 637 och 769). 

Granskningen ger Länsstyrelsen anledning till följande generella synpunkter och 
konstateranden. 

Inför granskningen begärde Länsstyrelsen in en förteckning över öppna ärenden. 
Länsstyrelsen valde därefter, genom stickprov, sex stycken akter som skulle skickas till 
Länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen fick sedan meddelande om att flera akter 
borde ha varit avslutade då huvudmannen fyllt 18 år, däribland en akt som länsstyrelsen 
valt för granskning. Länsstyrelsen fick då välja en ny akt att granska. Länsstyrelsen 
konstaterar att dessa akter borde varit avslutade, utsorterade och inte valbara för 
Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen erinrar om att inkomna och upprättade handlingar ska diarieföras i 
anslutning till att de kommit in eller upprättats, utan dröjsmål. Inkomna och upprättade 
handlingar ska diarieföras på den dag de inkom till eller skickades från överförmyndaren. 
Handlingar som finns upptagna på dagboksbladet ska gå att återfinna i akten eller i 
förekommande fall i Wäma. 

I aktema finns handling med tubriken "Registemtdrag." Av handlingen framgår datum 
från villcet den gode mannen är förordnad, och i fall av endedigande från vilket datum 
förordnandet upphörde. Utdragen är daterade och undertecknade. Vid granskningen 
samt vid besöket framgick att registelutdragen avses utgöra beslut om förordnande av 
god man respektive beslut om endedigande av god man. Länsstyrelsen konstaterar att 
dessa handlingar i och för sig kan anses uppfylla de krav som ställs på utformning av 
beslut. Eftersom handlingen är benämnd "Registetutdrag" kan det dock inte anses 
framgå med tydlighet att det i själva verket är ett beslut som avses. Länsstyrelsen 
uppmanar därför överförmyndaren att överväga att även upprätta särskilda handlingar 
benämnda "Beslut". Vid besöket uppgavs att bristen har uppmärksammats och att 
genomgång av samtliga akter ska ske för att vidta åtgärder. Rutinen är numera att det 
alltid fattas ett beslut vid förordnande och endedigande av ställföreträdare. 

Utöver ovanstående generella synpunkter har Länsstyrelsen ytterligare påpekande 
avseende följande akter. 

Akt 458- Fät-valtarskap enligt 11:7 FB 
En begäran om yttrande angående fät-valtarskapet skickades till fätvaltaren den 14 januari 
2014. En påminnelse angående yttrande skickades den 11 febmari 2014. Yttrande från 
fätvaltaren inkom den 13 febmari 2014. Det framgår dock inte av akten att 
överförmyndaren gjort någon omprövning av fät-valtarskapet år 2014. 

Länsstyrelsen erinrar om bestämmelsen i 5 § förmynderskapsförordningen (1995:379) 
enligt villren överförmyndaren årligen särskilt ska granska samtliga fät-valtarskap för att 
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pröva om det finns skäl att ansöka om upphötande av förvaltarskapet. Prövningen böt 
dokumenteras i en egen handling, t.ex. i form av en tjänsteanteckning (JO 2008-04-24, 
1202-2008). Vid besöket uppgavs att det är en brist och att rutinen är att 
överförmyndaten i ett beslut tar ställning till humvida förvaltatskapet ska kvarstå. 

Akt 493- Förvaltarskap enligt 11:7 FB 
Fätvaltaten hat under 2014, 2015 och 2016 inkommit med yttrande gällande omprövning 
av fötvaltatskapet. Det framgår dock inte av akten att överförmyndaren gjort någon 
omprövning av fät-valtarskapet åt 2014 och 2015. Länsstyrelsen erinrat om bestämmelsen 
i 5 § förmynderskapsförotdningen, se akt 458. 

Akt 898- Fötvaltarskap enligt 11:7 och godmanskap enligt 11:4 FB 
Uppdtaget omfattat ett fötvaltatskap för att fötvalta egendom och bevaka rätt, samt ett 
godmanskap för att sörja för person. Godmanskapet anordnades i juni 2016, 
dessförinnan var det bara ett fötvaltarskap för att fötvalta egendom och bevaka rätt. 
Alvodesbeslutet den 10 febmari 2016, dnt 49, innehåller två poster, fötvaltning samt 
bevaka tätt/ sötia för person. Ställföteträdaten hat fått atvode enligt båda dessa poster. 
Länsstyrelsen konstatetat att detta inte är fel, men förordar att ett alvodesbeslut 
innehållet separata poster för alla de delar som ett förordnande kan innefatta (bevaka rätt, 
sörja för petson och fötvalta egendom). Detta för att det tydligt ska framgå vilka delar 
som atvodet avser. Vid besöket angavs att atvode enligt beslut den 10 febmari 2016 är 
för fötvalta egendom och bevaka rätt. Det angavs även att det i dagsläget inte gåt att 
lägga till fler rader i atvodesbeslutet. Man set dock över möjligheten att införa en rad till, 
så att alla delar av förordnandet fåt en egen rad i alvodesbeslutet 

Akt 1035- Godmanskap för ensamkommande barn 
Registemtdtag om endedigande av god man och om förordnande av ny god man är 
daterade den 15 mats 2016. Byte av god man verkar dänned ha skett det datumet. Enligt 
akten inkom en skrivelse från gode mannen den 8 april2016 där det framgåt att han vill 
lämna sitt uppdrag. Detta är nästan en månad efter att bytet skedde. Vid besöket angav 
handläggaten att man troligen missat att diarieföra en ~änsteanteckning från ett samtal 
med gode mannen där det framgick att han ville bli endedigad. Länsstyrelsen erinrar om 
att information vid ett telefonsamtal som hat betydelse för ärendet ska dokumenteras i 
fotm av en tjänsteanteckning och diarieföras. 

Sammanfattande synpunkter 
Inspektionen ger anledning till följande påpekanden. De fel eller brister som 
uppmärksammats i akterna böt i förekommande fall korrigeras. Ärenden gällande 
förmynderskap och godmanskap för ensamkommande barn ska avslutas när barnet fyllet 
18 åt. Inkomna och upprättade handlingar ska diarieföras i anslutning till att de kommit 
in eller upprättats, och diarieföras på den dag de inkom till eller skickades från 
överförmyndaren. Handlingar som finns på dagboksbladet ska åtetftnnas i akten eller i 
Wärna. Information vid telefonsamtal som har betydelse för ett ärende ska dokumenteras 
i form av en tjänsteanteckning och diarieföras. Vid förordnande respektive endedigande 
av ställföreträdare böt en särskild handling benämnd "Beslut" upprättas. 
Överförmyndaten ska årligen ompröva samtliga fötvaltarskap. Omprövningen bör 
dokumenteras i en egen handling. 
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sid 7 

Övrigt 
I enlighet med vad Riksrevisionen rekommenderar i sin rapport "Länsstyrelsernas tillsyn 
av överförmyndare (RIR 2006:5)" sänds detta protokoll även till kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. 

I den slutliga handläggningen av detta ärende har även fötvaltningshandläggare Susanne 
Elmbro deltagit. 

Fredrik Gustafsson 
Länsjurist 

Expedieras till: 

Susanne Eriksson 
Länsjurist 

Kommunfullmäktige, Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81 Vimmerby 
Kommunstyrelsen, Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81 Vimmerby 
Kommunens revisorer, Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81 Vimmerby 

Kopia till: 
Öfm-pärmen 
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_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1. Inledning 
 

Samordningsförbundet i Kalmar län bildades den 1 oktober 2005. Medlemmar är 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget i Kalmar län och länets samtliga 12 
kommuner. Förbundet är en fristående juridisk person som är bildat enligt Lag om finansiell 
samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210). Förbundet som är ett 
kommunalförbund har organisationsnummer 222000-1859. Kommunallagen och lagen om 
kommunal redovisning gäller i tillämpliga delar för verksamheten. 

2. Övergripande syfte 
 
Syftet med finansiell samordning är att 

 den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete 
 underlätta en effektiv resursanvändning 

3. Samordningsförbundens uppgifter 
 
Samordningsförbunden har enligt lagstiftningen till uppgift att: 
 

 besluta om mål och riktlinjer 
 stödja samverkan mellan parterna 
 finansiera insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 
 besluta hur tillgängliga medel för finansiell samordning skall användas 
 ansvara för uppföljning och utvärdering av insatserna  
 ansvara för upprättande av budget och årsredovisning 

 
Samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller 
vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande 
av tjänster avsedda för enskilda. 

4. Synsätt 
 
De insatser förbundet beslutar om ska utgå från följande: 

 Ett salutogent förhållningssätt där vi utgår från att alla individer har förmågor som kan 
utvecklas. 

 Arbetslinjen är mycket viktig och skall vara tydlig i de insatser som finansieras via 
förbundet. 

 Alla individer har en önskan att leva i ett socialt sammanhang och samtidigt själv ha 
möjlighet att ta avgörande beslut avseende sin livssituation. 

 Enskilda individer vill undvika ett bidragsberoende. 
 Rehabiliteringsaktörernas insatser ska syfta till att stärka den enskildes förmåga utan 

att frånta individen det egna ansvaret. 
 Sociala, ekonomiska och individuella hinder som påverkar enskilda individers 

förmåga negativt är delvis möjliga att överbrygga. 
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5. Inriktning i samverkansarbetet 
 
Samordningsförbundets verksamhet kan delas in i två huvuduppdrag.  

 Att stödja en förbättrad samverkanskultur mellan myndigheterna. 
 Att finansiera och stödja utveckling av individinriktade samverkansinsatser. 

 
Alla insatser ska utgå från de lokala förutsättningarna och respektive lokal samverkansgrupp 
har mycket stor påverkan om vilka aktiviteter som beviljas bidrag.  
 
5.1 Stöd till en förbättrad samverkanskultur 
En viktig förutsättning för effektiv samverkan och arbete mellan sektorerna är en utvecklad 
samverkanskultur och helhetstänkande. Samordningsförbundet ska verka för en förstärkning 
av samverkan och utgöra forum för kunskapsöverföring, metodutveckling och information. 
Samverkan ska främjas och utvecklas genom att stödja myndigheternas arbete med hur 
erfarenheter tas om hand på bästa sätt och möjliggöra gemensamma utbildningsinsatser, 
seminarier och erfarenhetsutbyte för professionella. 
 
5.2 Finansiering och stöd till individinriktade insatser 
För att samordningen ska utvecklas behövs arenor och resurser som kan utveckla och 
förvalta goda idéer. Samordningsförbundet ska finansiera lösningar för behov som inte är 
möjliga att finansiera inom ramen för ordinarie verksamhet eller i vardagssamverkan.  
 
Verksamheten ska innebära ett sätt att utveckla samarbetet för individens bästa. 
Utgångspunkten bör vara att bygga insatser på människors egen styrka och ge dem verktyg 
att själva kunna hantera sin situation. Vi ska se möjligheter och inte bara hinder. 
 
Genom att samla den kompetens som finns inom området underlättas för individen att själv 
ta ansvar för att förbättra eller återfå sin arbetsförmåga. Samordningen fråntar inte någon av 
parterna den egna myndighetens reguljära uppdrag. 

6. Organisation 
 
Samordningsförbundet leds av en styrelse. Enligt förbundsordningen så har respektive 
kommun en ledamot och en ersättare. Landstinget i Kalmar län har tre ledamöter medan 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har vardera en ledamot och samma antal 
ersättare. Styrelsen består således sammanlagt av sjutton ledamöter och har utsett ett 
arbetsutskott på sex personer. 
 
Förslag till insatser bereds av de sex lokala samverkansgrupper som finns i länet. De lokala 
samverkansgrupperna är det viktigaste forumet för utveckling av samverkan mellan 
tjänstemän hos de fyra myndigheterna och har ett stort ansvar vad gäller att ta fram 
behovsområden och mäta resultat av aktiviteter. 
 
En beredningsgrupp bestående av en tjänsteman från vardera Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och landstinget samt sex kommunala tjänstemän bereder ansökningar 
till styrelsen och stöder personalen i utveckling av förbundets verksamhet 
 
Den löpande verksamheten leds av en förbundschef. Den 1 maj 2016 utökades 
personalstyrkan med en processtödjare och en halvtidsanställd administratör som har hand 
om den ekonomihantering som tidigare köpts av Landstinget i Kalmar län. För diariet 
ansvarar förbundschefen. Diariet finns tillgängligt i Samordningsförbundets lokaler på 
Lögstadsgatan 5 i Vimmerby där förbundschefen sitter. Processtödjare och administratör har 
kontor på Trägårdsgatan 12 i Kalmar. 
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7. Målgrupper 
 
Samordningsförbundet har genomfört en process under 2016 för att fastställa nya 
formuleringar av målgrupper, syfte och mål med verksamheten. 
 
Styrelsen har då beslutat att följande målgrupper är angelägna för insatser: 
Personer som är i behov av samordnade insatser för inträde eller återgång till 
arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning. 
Behoven ska identifieras och prioriteras lokalt.  

8. Syfte för Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
Följande syfte har formulerats: 
Att möjliggöra flexibel, långsiktig samverkan för individer med behov av stöd från flera 
myndigheter.  

9. Mål för verksamhet under 2017 
 
Mål presenteras för förbundet inom fyra områden; 

 Individ 
 Struktur 
 Organisation 
 Ekonomi 

 
För att kunna mäta måluppfyllelsen kommer förbundet att använda sig av indikatorerna som 
är framtagna av NNS. Förbundet kommer att utvärdera verksamheten, projekten och 
deltagarnas framsteg genom indikatorerna. Indikatorer för finansiell samordning är ett 
instrument för samordningsförbund att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, 
möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och ingående parter ett stöd till att 
förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser.  
 
Uppföljning av mål kommer också att ske med hjälp av SUS, (Sektorsövergripande system 
för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet). SUS är 
ett system för att följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet.  
Alla förbundets insatser rapporterar uppgifter om deltagare i SUS. 
 

Mål på individnivå:  
 

 90 % av deltagarna ska uppleva stöd och inflytande i sin process. 
 

Det är av yttersta vikt att Samordningsförbundet finansierar insatser som bedrivs utifrån 
individens perspektiv. All förändring kommer inifrån och det är en process som tar tid och 
kräver långsiktighet i insatserna. Personal i insatserna och förbundet som helhet ska sträva 
efter att ge det stöd som deltagarna behöver för att komma vidare i sin förändringsprocess. 
Vi mäter detta mål genom indikatorerna, 1, 2, 3, 4.  
 

 75 % av deltagarna ska uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera. 
 

Att vara i förbundets insatser ska leda till en stegförflyttning i någon form. Deltagare ska 
uppleva en större förståelse för sin situation, ha fått verktyg för att hantera situationer, ha en 
bra planering och i största möjliga mån ha kommit vidare mot en varaktig försörjning. Vi 
mäter detta genom indikatorerna 5, 6, 7.  
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 30 % av deltagarna ska ha kommit ut i arbete eller studier efter avslutad insats. 

 
Förbundets främsta målsättning utifrån lagstiftningen är att rehabilitera individer till 
arbetsmarknaden. Därför är det av stor vikt att mäta hur stor andel av de individer vi jobbar 
med som blir egenförsörjande. Projekten kan ha olika målsättningar men målet med 30 % till 
arbete eller studier ska gälla förbundets insatser som helhet. Andelen till arbete eller studier 
mäts via SUS.  
 
Mål på strukturnivå:  
 

 80 % av personer involverade i samverkan ska uppleva att samverkan 
genererar bättre förutsättningar för individer. 

 
All utvärdering visar att de stora framgångarna i förbundets projekt beror på samverkan, tid 
och engagemang.  Det är då av största vikt att personer involverade i samverkan upplever 
det på samma sätt. D.v.s. att samverkan hjälper människor framåt mot nya mål. Förbundet 
ska ha en god och levande struktur för samverkan. Personal inom samverkan ska uppleva 
detta på ett tydligt sätt. Det kommer att ge en bra grund inför den långsiktiga samverkan som 
förbundet strävar efter. Vi mäter detta genom indikatorerna 7, 8, 9, 10, 12,13. 
 
Mål på organisationsnivå:  
 

 Förbundet ska vara presenterat hos berörda intressenter vad gäller verksamhet 
och arbetssätt. 

 
Fullmäktige ska besökas en gång per mandatperiod och Kommun- och landstingsledning ska 
besökas vartannat år. Utöver det kan presentation av förbundets verksamhet ske på fler 
ställen utifrån behov och förfrågningar.  Förbundet ska kunna presentera välgrundad statistik 
kring insatser.  
 
Förbundet ska också arbeta med att vara mer synlig på webben och att bygga upp en 
marknadsföring som ska bidra till att sprida kunskap om förbundet. Nyhetsbrev förväntas 
bidra till bättre och mer kontinuerlig information till våra medlemmar kring verksamheten och 
aktuella insatser. Vi följer upp detta med indikatorerna 12,14.  
 
Mål på ekonomisk nivå: 
 

 Behållningen vid årets slut ska vara mellan 5 och 10 % av innevarande års 
budget.  

 
Det är viktigt att förbundet har en god ekonomisk hushållning och att det finns medel kvar vid 
årets slut för ev. oförutsedda kostnader. Av flera orsaker är det även viktigt att inte kapitalet 
är för stort. Dels för att medlen ska användas för insatser för målgruppen och dels för att 
statens anslag kan minska om det sparade kapitalet är för stort. 
 

 Insatsernas budgetar ska vara så väl beräknade att utfallet inte avviker mer än 5 
procent 

 
I största möjliga mån ska förbundet arbeta med att få budgeten för insatser att vara 
välgrundad och på rätt nivå. Detta för att undvika en obalans i budget på grund av skillnader i 
beslutade medel och rekvirerade medel. Utfallet kan mätas genom att jämföra rekvirerade 
medel med den summa som budgeterats. 
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10. Budget 2017 – 2019 
 
De ekonomiska förutsättningarna för Samordningsförbundet i Kalmar län är reglerad i lag om 
Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:210). Försäkringskassan 
finansierar 50 procent av samordningsförbundens medel och utgör statens andel. 
Kommunerna tillsammans och Landstinget i Kalmar län skall bidra med en fjärdedel var. 
 
Förbundet har fått en något ökad tilldelning av medel från Försäkringskassan för 2017 
jämfört med 2016. 2017 blir inbetalningarna från alla parterna 14 000 000 kr. Till det kommer 
ett kapital som vid årsskiftet beräknas uppgå till ca 2 200 000 kr.  
  2017 (kr) 2018 (kr) 2019 (kr) 

Verksamhetens intäkter       

Verksamhetens ägarbidrag 14 000 000 16 000 000 17 000 000 

Bidrag från Af 105 000 80 000 40 000 
Eget kapital 2 200 000 800 000 1 000 000 
SUMMA 16 305 000 16 880  000 18 040 000 

        
Finansiella intäkter       
Ränta  0 0 0 
SUMMA 0 0 0 

        
Verksamhetens kostnader       

Styrelsen  300 000 300 000 350 000 
Personal 2 000 000 1 850 000 1 900 000 
Lokal, dator, telefon  80 000 85 000 90 000 
Resor 180 000 185 000 190 000 
Redovisning och sakkunnigt 
biträde 

75 000 77 000 80 000 

Revision  35 000 36 000 37 000 
Utbildning, Supported 
Employment 

70 000 72 000 75 000 

Konferenser 200 000 200 000 200 000 
Samverkansmöten 200 000 200 000 200 000 
Utvärdering 150 000 150 000 150 000 
Avgift NNS 28 000 32 000 34 000 
Övrigt 50 000 50 000 50 000 
Beslutade individinsatser  11 397 000 6 140 000 5 750 000 
Utrymme för nya insatser 740 000 6 503 000 7 934 000 
SUMMA 15 505 000 15 880 000 17 040 000 

        
Finansiella kostnader       
Ränta  0 0 0 
SUMMA 0 0 0 

Medel som avser verksamheten och som inte förbrukas under innevarande budgetår 
överförs till nästa år. 
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Intäkter 2017 
 
Fördelning av intäkter mellan medlemmarna efter invånarantal 2016-10-01.  
 
Medlemsavgifter Summa 

Borgholms kommun 157 594 
Emmaboda kommun 134 603 
Hultsfreds kommun 207 004 
Högsby kommun 86 497 
Kalmar kommun 963 688 
Mönsterås kommun 193 142 
Mörbylånga kommun 215 546 
Nybro kommun 291 435 
Oskarshamns kommun 388 409 
Torsås kommun 102 103 
Vimmerby kommun 228 456 
Västerviks kommun 531 525 
Landstinget i Kalmar län 3 500 000 
Staten 7 000 000 
Summa medlemsavgifter 14 000 002 

 
 
Budgeterade individinsatser 
 
Uppställningen avser kostnader för de projekt som det finns beslut om. 
  År 2017 År 2018 År 2019 
Spåret i Västervik 1 526 000 0 0 
Vägknuten 2.0 i 
Oskarshamn, Mönsterås 
och Högsby kommuner 

1 707 000 1 712 000 1 742 000 

Plattform i Vimmerby 
och Hultsfreds 
kommuner 

1 505 000 0 0 

SAMBA i Nybro och 
Emmaboda kommuner 

1 280 000   0 

Innergården i 
Mörbylånga kommun 

500 000 500 000 0 

Vägen till själv-
försörjning i Torsås 
kommun 

561 000 0 0 

Globen i Nybro 290 000 0 0 
KRUS i Kalmar kommun 2 530 000 2 530 000 2 610 000 
Pontibus i Borgholms 
kommun 

1 498 000 1 398 000 1 398 000 

Kostnader 11 397 000 6 140 000 5 750 000 
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Bilaga 1 

 

Årscykel för styrprocess 2017

Oktober

Januari

Februari

Mars

Maj

April

Juli Juni

Augusti

September

November

December

Styrelsen fastställer 
bokslut och 

årsredovisning inkl. 
måluppfyllelse

Kvartalsrapport till 
styrelsen

Försäkringskassans 
beslut om tilldelning 

av medel

Styrelsen 
fastställer 

delårsredovisning 
med  

måluppfyllelse

Styrelsen 
beslutar om 

verksamhetsplan 
och budget för 
kommande år
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# Samordningsförbundet 
i Kalmar län Datum 

2016-12-12 

Till medlemmar i Samordningsfårbundet i Kalmar län 

Verksamhetsplan och budget 2017 

Styrelsen får Samordningsfårbundet i Kalmar län fastställde verksamhetsplan och budget får 
2017 vid sammanträde den 18 november. 

Försäkringskassan har fastställt statens tilldelning till Samordningsfårbundet i Kalmar län får 
år 2017 att uppgå till 7 000 000 kronor vilket innebär en total intäkt i form av medlemsavgifter 
på 14 000 000 kronor. Avgiften får respektive medlem framgår av den verksamhetsplan med 
budget som bifogas. 

För eventuella frågor går det bra att vända sig till undertecknad. 

Med vänliga hälsningar 

Hans Eriksson 
Förbundschef 

Bilaga: Verksamhetsplan och budget får 2015 

Postadress: 
Samordningsförbundet i Kalmar län 
Lögstadsgatan 5 
598 39 Vimmerby 

Tel. 072-526 88 73 
Organisationsnr 222000-1859 
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Vimmerby kommun
Kommunens revisorer

2017-01-13

Kommunstyrelsen
Kommunfu llmiiktiges Presidium

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten

pi uppdrag av revisorerna i kommunen har PwC, Kommunal sektor genomftirt en

granskning av ovanstiende.

Vi har den l3 januari 2017 beslutat att <iverlamna rapporten till kommunstyrelsen och

fiir kiinnedom kommunfullmiiktiges presidium. Vi instdmmer till fullo i den revisionella

bedomningen som beskrivs i rapporten.

Vi bedcimer att kommunstyrelsens styrning och uppfoljning av kultur- och fritidsenheten

endast till delar iir tillriicklig. Det grundar vi pi att handlingsplaner inte utarbetats ftir

kulturstrategin samt ftir biblioteksplanen, att roller och ansvar endast delvis iir tydlig-

giorda, att dlet finns verksamhetsmil som inte ftiljts upp i kommunstyrelsen i samband

iled delfrrsrapporten samt att det saknas riktlinjer for uthyrning av idrottsanliiggningar.

Vi bedomer vidare att det i flera fall saknas transparens ndr det giiller p6 vilken grund

hyressdttningen sker.

Vi bedomer att handliiggning av bidrag sker pi ett tillfredsstillande sdtt och med till-

riicklig intern kontroll.-Vi grundar vir bedomning pi att det finns beslutade riktlinjer

samt att stickproven visar itt handliiggningen av bidrag har ftiljt riktlinjerna. Det finns

en spirbarh.f i doko.entationen roi-ino.udr att det finns underlag till samtliga utbetal-

ningar, att det framgar vem som gjort beriikningar i materialet och att utbetalningar bide

har en konterings- och en beslutsattest'

Vi ser positivt pi att det pigir eff arbete att fortydliga roller och ansvar, att det finns

planer p|r attgenomftira en civersyn och utvdrdering av st<idet till ftireningar samt att det

vidtagits atgiirder ftir att avtal for uthyrning av idrottsanliiggningar ska komma till stind'

Vi onskar svar av styrersen senast den 3l mars 2017 ddr styrelsen redogor fiir vad den

tiinker vidta for itgiirder med anledning av rapporten'

Kommunfullmiiktiges presidium fir ta stzillning till om rapporten skall biliiggas kom-

munfu llmliktiges handlingar.

Fcir kommunens revisorer

w-^
Ulf Svensson
ordforande
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Caroline Liljebjörn 

Certifierad kommunal 

revisor 

 

Elin Petersson 

Revisionskonsult 

 

13 januari 2017 

Granskning av kultur-  
och fritidsverksamheten  
 
Vimmerby kommun 
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1. Revisionell bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kultur- och fritidsenheten 

endast till delar är tillräcklig. Det grundar vi på att handlingsplaner inte utarbetats för 

kulturstrategin samt för biblioteksplanen, att roller och ansvar endast delvis är tydlig-

gjorda, att det finns verksamhetsmål som inte följts upp i kommunstyrelsen i samband 

med delårsrapporten samt att det saknas riktlinjer för uthyrning av idrottsanläggningar. 

Vi bedömer vidare att det i flera fall saknas transparens när det gäller på vilken grund hy-

ressättningen sker. 

Vi bedömer att handläggning av bidrag sker på ett tillfredsställande sätt och med tillräck-

lig intern kontroll. Vi grundar vår bedömning på att det finns beslutade riktlinjer samt att 

stickproven visar att handläggningen av bidrag har följt riktlinjerna. Det finns en spårbar-

het i dokumentationen som innebär att det finns underlag till samtliga utbetalningar, att 

det framgår vem som gjort beräkningar i materialet och att utbetalningar både har en 

konterings- och en beslutsattest. 

Vi ser positivt på att det pågår ett arbete att förtydliga roller och ansvar, att det finns pla-

ner på att genomföra en översyn och utvärdering av stödet till föreningar samt att det vid-

tagits åtgärder för att avtal för uthyrning av idrottsanläggningar ska komma till stånd. 

1.1. Rekommendationer 
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att ta fram uppföljningsbara verksamhetsmål som 

följs upp i delårsrapporten och årsredovisningen för kultur- och fritidsenheten samt att 

upprätta handlingsplaner för biblioteksstrategin och kulturstrategin. 

Vi vill även uppmana kommunstyrelsen att verka för att ansvar och roller tydliggörs efter 

omorganisationen. Vi anser att rutiner behöver fastställas för rapportering och uppfölj-

ning av utvecklingsavdelningen inklusive kultur- och fritidsenheten. 

Genomför planerad utvärdering av föreningsbidrag samt övrigt stöd till föreningar till 

exempel i samband med uthyrning av idrottsanläggningar. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade i januari 2016 att avveckla kultur- och fritidsnämnden och 

föra över verksamheten till kommunstyrelsen och dess förvaltning. Inom kommunstyrel-

sens förvaltning finns numera en utvecklingsavdelning som omfattar kultur- och fritids-

enheten. Kultur- och fritidsenhetens uppdrag omfattar bland annat fritidsverksamhet, 

drift av kommunala idrotts- och fritidsanläggningar, föreningskontakter och föreningsut-

veckling, bidrag och anslag till studieförbund, biblioteksverksamhet och kulturskolans 

verksamhet. 

Revisorerna har i sin riskanalys bland annat uppmärksammat hur före detta kultur- och 

fritidsnämnden hanterat stödet till föreningar. Med anledning av organisationsföränd-

ringen och gjorda iakttagelser har revisorerna beslutat att granska om kommunstyrelsens 

styrning och uppföljning av kultur- och fritidsverksamheten kan bedömas vara tillräcklig. 

2.2. Revisionsfråga och kontrollmål 
Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

 Är kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kultur- och fritidsnämnden till-
räcklig? 

Granskningen sker baserat på följande revisionskriterier: 

 Kommunallagen 

 Gällande interna styrdokument 

Följande kontrollmål ska besvaras av granskningen: 

 Har kommunstyrelsen fastställt mål för kultur- och fritidsverksamheten? 

 Är ansvar och roller för kultur- och fritidsenheten tydliggjorda? 

 Sker uppföljning och utvärdering av verksamhetens resultat och kvalitet? 

 Sker återrapportering av kultur- och fritidsenhetens verksamhet till kommunsty-
relsen? 

 Sker handläggning av bidrag på ett tillfredsställande sätt och med tillräcklig intern 
kontroll? 

 Finns riktlinjer för uthyrning av idrottsanläggningar och följs dessa? 

2.3. Metod och avgränsning 
Granskningen avgränsas till kommunstyrelsen. 

Vi har genomfört intervjuer med kommunstyrelsens ordförande, kommunchef, utveckl-

ingschef samt kultur- och fritidschef. 

Vi har tagit del av följande dokument: budget 2015 samt budget 2016, delårsrapport 2015, 

årsredovisning 2015, regler för föreningar inom kultur- och fritidsförvaltningens verk-

samhetsområde, reglemente för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens delegationsord-

ning, biblioteksplan år 2015-2018 samt kulturstrategi år 2015-2018. Vi har tagit stickprov 
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på utbetalningar av föreningsbidrag samt bidrag till studieförbund under år 2015 och 

första halvåret 2016. Vi har granskat faktureringen avseende idrottsanläggningar under 

perioden 2012-2015 samt första halvåret 2016. 

Rapporten har sakgranskats av berörda tjänstemän. 
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3. Iakttagelser och bedömningar 

3.1. Har kommunstyrelsen fastställt mål för kultur- 

och fritidsverksamheten? 

3.1.1. Iakttagelser 

I budget 2016 med plan 2017-20181 redovisas kultur- och fritidsnämndens verksamhet 

och nämndsmål. Vid tiden för budgetarbetet hösten 2015 pågick en utredning om hur den 

framtida organisationen för kultur- och fritidsfrågor skulle utformas. Samtidigt minska-

des nämndens budgetram med 3,0 mnkr.  

I januari 2016 beslutade kommunfullmäktige att avveckla kultur- och fritidsnämnden per 

2016-01-31.2 Kultur- och fritidsverksamheten organiserades under kommunstyrelsens 

utvecklingsavdelning tillsammans med näringslivsenheten, folkhälsofrågor samt turism- 

och destinationsutveckling. Syftet med förändringen var att uppnå synergieffekter mellan 

närliggande verksamhetsområden. Det ansågs även lättare att genomföra de verksamhets-

förändringar som minskningen av budgetramen innebar om verksamheten inordnades 

under kommunstyrelsen.  

Minskningen av budgetram innebar bland annat att fyra tjänster som kulturpedagoger 

togs bort på kulturskolan, teaterproduktioner för barn upphörde, tjänsten som biblioteks-

chef inordnades i tjänsten som kultur- och fritidschef, vaktmästartjänsten på allaktivitets-

huset Fabriken och Kulturskolan togs bort och budgeten för bidrag till föreningar minska-

des. Vid granskningstillfället har inte förslaget att flytta över verksamheten från Fabriken 

till kulturskolans lokaler genomförts. Ansvaret för verksamheter som parker, salutorg, 

marknadsplatser med mera flyttades över till samhällsbyggnadsförvaltningen. Under hös-

ten har beslut fattats att flytta över vaktmästartjänsterna som sköter fritidsanläggningar 

till samhällsbyggnadsförvaltningen. 

I intervjuerna beskrivs att år 2016 har varit ett år då arbetet har inriktats på att få den nya 

organisationen att fungera med de förändringar som minskningen av budgetramen och 

upphörandet av kultur- och fritidsnämnden medfört. Eftersom besluten innebar att det 

inte fanns tid att förbereda förändringen har frågor och problem fått lösas efterhand. 

I intervjuerna beskrivs även att visionen och målstrukturen för Vimmerby kommun ska 

omarbetas i kommande budgetprocess. Det är anledningen till att kommunstyrelsen inte 

särskilt har behandlat mål för kultur- och fritidsenheten under år 2016.  

Utöver verksamhetsmålen finns det en kulturstrategi och en biblioteksplan som beslutats 

av kommunfullmäktige. Kulturstrategin3 avser åren 2015-2018 och innehåller övergri-

pande mål och prioriterade utvecklingsområden för områdena litteratur, teater, konst 

samt barn och ungdom. Enligt strategin ska en handlingsplan upprättas varje år vilket 

1 KF § 260/2015-11-23 
2 KF § 8/2016-01-25 
3 KF § 117/2014-06-23 
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kultur- och fritidsnämnden ansvarade för. Biblioteksplanen4 avser åren 2015-2018 och är 

ett måldokument för biblioteksverksamheten. Utifrån biblioteksplanen ska årliga hand-

lingsplaner upprättas och behandlas av kultur- och fritidsnämnden. Vi har inte funnit att 

några handlingsplaner kopplade till dessa två styrdokument behandlats i kommunstyrel-

sen för år 2016. 

3.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte fastställt verksamhetsmål för kultur- och fritids-

verksamheten för år 2016, men att det finns verksamhetsmål som beslutades av kultur- 

och fritidsnämnden i samband med upprättandet av budgeten för år 2016. I intervjuerna 

beskrivs att verksamhetsmålen är tydliga och att verksamheten har kunnat bedrivas i en-

lighet med dessa. 

Vi ser det som en brist att handlingsplaner till kulturstrategin och biblioteksplanen inte 

behandlats av kommunstyrelsen under år 2016. 

Sammantaget är vår bedömning att kontrollmålet endast delvis är uppfyllt. 

3.2. Är ansvar och roller för kultur- och 
fritidsverksamheten tydliggjorda? 

3.2.1. Iakttagelser 

Av kommunstyrelsens reglemente framgår att de från och med 1 mars 2016 har ansvaret 

för kultur- och fritidsfrågor.5  

I delegationsordningen för kommunstyrelsen beskrivs att beslut avseende läsårstider för 

kulturskolan, föreningsbidrag samt konstinköp har delegerats.6 När det gäller förenings-

bidragen kan fritids- och förvaltningssekreteraren besluta om kommunala bidrag till ung-

doms- och idrottsföreningar samt politiska ungdomsorganisationer enligt av fullmäktige 

fastställda regler. För beslut om bidrag till studieförbund och föreningar med anslag krävs 

beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

I intervjuerna beskrivs att förändringen som innebar att kultur- och fritidsnämnden upp-

hörde och att kommunstyrelsen tog över ansvaret för verksamheten inte var förberedd. 

Det har bland annat medfört att det funnits en osäkerhet i hur ärendehanteringen ska 

skötas.  

Utvecklingsavdelningen leds av utvecklingschefen vars uppdrag definieras i ett chefskon-

trakt. 

Utvecklingschefen håller avstämningsmöten en gång i veckan med den personal som han 

ansvarar över. Inledningsvis har ambitionen varit att ha veckomöten med kultur- och fri-

tidschefen samt chefen för folkhälsa och ungdomsverksamhet, men det har ibland fått 

prioriteras bort. I nuläget sitter utvecklingsavdelningens personal utspridd i kommunhu-

set vilket ses som en nackdel. 

4 KF § 272/2015-11-23 
5 KF § 34/2016-02-29 
6 KS § 95/2016-03-01 
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I samband med omorganisationen slutade personal vilket bland annat innebar att förvalt-

ningen tappade resurser och kompetens att arbeta för och stödja föreningslivet i kommu-

nen. En fritidssamordnare har rekryterats och påbörjat sin anställning under hösten. 

3.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att ansvar och roller för kultur- och fritidsverksamheten endast delvis är tyd-

liggjorda. Det baserar vi på att den omorganisation som ägt rum lett till en otydlighet i 

förvaltningens kontakter med de förtroendevalda. Samtidigt visar en granskning av styr-

dokumenten att så väl kommunstyrelsens reglemente som delegationsordningen har an-

passats till den nya organisationen. 

Sammantaget är vår bedömning att kontrollmålet delvis är uppfyllt. 

3.3. Sker uppföljning och utvärdering av verksamhet-
ens kvalitet? 

3.3.1. Iakttagelser 

I samband med delårsrapporten per 2016-08-31 redovisades måluppfyllelsen för två av 

kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål för år 2016. Uppföljningen visar att målen 

är nära att uppnås och att arbetet bedrivs i inriktning mot måluppfyllelsen. Kultur- och 

fritidsenhetens övriga mål har inte redovisats för kommunstyrelsen i samband med de-

lårsrapporteringen. 

Uppföljning av föreningsbidragen sker i möte med föreningarna och görs utifrån tecknade 

överenskommelser. Utvecklingschefen beskriver att det finns en avsikt att göra en över-

gripande utredning i syfte att fastställa om föreningsbidragen är rättvist fördelade. 

I samband med beslut om biblioteksplan för år 2015-2018 gjordes en utvärdering av pla-

nen för år 2012-2015. Utvärderingen visar att en del av de utvecklingsbehov som angavs i 

planen har åtgärdats, medan en del behov kvarstår och några inte längre är aktuella. 

3.3.2. Bedömning 

Vi bedömer att det delvis sker uppföljning och utvärdering av verksamhetens kvalitet. I 

granskningen har vi hittat exempel på hur uppföljning och utvärdering görs.  

Vi ser det som en brist att uppföljningen av verksamhetsmålen i samband med delårsrap-

porten inte omfattar samtliga verksamhetsmål.  

Sammantaget är vår bedömning att kontrollmålet endast delvis är uppfyllt. 

3.4. Sker återrapportering av kultur- och fritidsenhet-
ens verksamhet till kommunstyrelsen? 

3.4.1. Iakttagelser 

Återrapporteringen av utvecklingsavdelningens verksamhet inklusive kultur- och fritids-

enheten sker till kommunstyrelsen inom ramen för delårsrapporteringen per 31 augusti 

samt i samband med årsredovisningen. Information om verksamheten lämnas även då 

kommunstyrelsens egen verksamhet behandlas i budgetsammanhang. 
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Under våren fick kommunstyrelsen en presentation av hela utvecklingsavdelningens verk-

samhet inklusive kultur- och fritidsenheten eftersom verksamheten var ny för de förtro-

endevalda. En ny genomgång som ska innehålla ytterligare fördjupning och eventuellt 

något verksamhetsbesök planeras. Hur den löpande rapporteringen till styrelsen ska ut-

formas har inte beslutats vid granskningstillfället. 

3.4.2. Bedömning 

Vi bedömer att det delvis sker återrapportering av kultur- och fritidsenhetens verksamhet 

till kommunstyrelsen. Vi anser att det kan bero på omorganisationen och vill uppmuntra 

till att utarbeta rutiner för hur kommunstyrelsen löpande ska få ta del av information och 

uppföljning från kultur- och fritidsenhetens verksamhet. 

Sammantaget är vår bedömning att kontrollmålet delvis är uppfyllt. 

3.5. Sker handläggning av bidrag på ett tillfredsstäl-
lande sätt och med tillräcklig intern kontroll? 

3.5.1. Iakttagelser 

Reglerna för bidrag till föreningar och andra organisationer beskrivs i tre dokument som 

finns på kommunens hemsida. 

 Kommunala anslag till föreningar:  

Föreningar som ska erhålla bidrag ska ta ut medlemsavgift. Efter årsmöte ska 

verksamhetsberättelse med balans- och resultatrapport samt revisionsberättelse 

lämnas in till kommunen. Från och med år 2016 ska även årsprotokoll inlämnas 

där det framgår vem/vilka som utsetts som firmatecknare för föreningen. Före-

ningen måste ha eget plusgiro, bankgiro eller bankkonto. 

 Kommunala bidrag till ungdoms- och idrottsföreningar samt politiska ungdoms-

organisationer7: 

Föreningar ska arbeta efter vissa att-satser. Arbetet ska rapporteras i föreningens 

årliga verksamhetsrapport. Föreningen ska ha minst 10 medlemmar i åldern 7-20 

år. Verksamheten ska vara inriktad mot dessa ungdomar. Användningen av utbe-

talda bidrag följs upp vid möten med föreningarna. Följande bidragsformer före-

kommer: grundbidrag, skötselbidrag, lokalt aktivitetsstöd samt startbidrag. Övriga 

bidragsformer är frysta under år 2015 och år 2016. 

 

Avseende lokalt aktivitetsstöd är nivån sänkt från 70 kr per sammankomst till 50 

kr per sammankomst i budget 2016. Sänkningen ska även gälla sammankomsterna 

under hösten 2015.8 

 Särskilda regler för lokalägande föreningar9: 

Lokalägande föreningar får stöd för samlingslokaler. Det görs en överenskom-

melse mellan kommunen och den lokalägande föreningen. Anslag betalas ut för 

7 KF § 18/2007-02-26 samt KFN § 81/2013-11-11. 
8 KFN § 107/2015-11-19 
9 KF § 251/2011-12-19 
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driftskostnader. Föreningarna kan också ansöka om ett investeringsbidrag med 

högst 30 %.  

Vi har tagit del av listor över utbetalda bidrag under år 2015. Utifrån listorna har vi tagit 

stickprov på underlag till utbetalningarna. Följande stickprov har utförts. Iakttagelser 

redovisas i kursiv stil. 

Grund- och skötselbidrag, kontroll att utbetalade bidrag överensstämmer med bevil-

jade belopp. 

Vi har granskat utbetalade grund- och skötselbidrag under år 2016. Det finns ansök-

ningar som är underskrivna av respektive ordförande och kassör. Beräkning av grund-

bidraget har skett enligt regelverket och är signerad. Utbetalningen av skötselbidrag 

överensstämmer med gjorda överenskommelser/ansökningar. 

Lokalt aktivitetsstöd, kontroll av att ansökan är undertecknad av ordförande och kas-

sör/revisor samt att utbetalningen är attesterad. 

Vi har tagit stickprov på utbetalade bidrag avseende lokalt aktivitetsstöd under våren 

2016. Ansökan är undertecknad av ordförande respektive kassör/revisor. Underlaget till 

utbetalningen har både en konteringsattest och en beslutsattest. 

Anslag för lokalägande föreningar samt studieförbund, kontroll att överens-

kommelse finns mellan kommunen och föreningen. 

Granskningen har visat att det finns aktuella överenskommelser mellan kommunen och 

de lokalägande föreningarna samt studieförbunden. Av överenskommelserna framgår 

vilken verksamhet som föreningen planerar att bedriva under det kommande året. Upp-

följning och utvärdering sker i samband med möten med representanter från kommu-

nen.  

Inskickade handlingar, kontroll att föreningen skickat in verksamhetsberättelse, eko-

nomisk redovisning samt protokoll enligt beskrivningen ovan. 

Vi har granskat att föreningar skickat in handlingar enligt ovan för år 2015. Antalet 

stickprov uppgår till 10 stycken. I samtliga fall var handlingarna inskickade till kom-

munen.  

3.5.2. Bedömning 

Vi bedömer att handläggning av föreningsbidrag sker på ett tillfredsställande sätt och med 

en tillräcklig intern kontroll. Vi grundar vår bedömning på att det finns beslutade riktlin-

jer samt att stickproven visar att handläggningen av bidrag har följt riktlinjerna. Samtliga 

granskade utbetalade bidrag överensstämmer med fattade beslut. Det finns en spårbarhet 

i dokumentationen som innebär att det finns underlag till samtliga utbetalningar, att det 

framgår vem som gjort beräkningar i materialet och att utbetalningar både har en konte-

rings- och en beslutsattest. 

Sammantaget är vår bedömning att kontrollmålet är uppfyllt. 
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3.6. Finns riktlinjer för uthyrning av idrottsanlägg-
ningar och följs dessa? 

3.6.1. Iakttagelser 

Det saknas övergripande riktlinjer för uthyrning av idrottsanläggningar. Istället har in-

riktningen varit att teckna avtal med de tre föreningar som i störst utsträckning använder 

ishallen, Ryttargården och Ceosvallen. I intervjuerna beskrivs att det kommer att genom-

föras en kartläggning av uthyrningen av idrottsanläggningar i syfte att säkerställa att före-

ningarna får jämlika förutsättningar att bedriva verksamhet. 

Vid granskningstillfället finns gällande lokalhyresavtal med Vimmerby Hockey avseende 

ishallen. Avtalet gäller från och med 1 januari 2016 till 31 december 2020. Under år 2016 

har fakturering skett i enlighet med avtalet. 

När det gäller Vimmerbyortens ryttarförening och Vimmerby IF har inte avtal träffats 

avseende Ryttargården respektive Ceosvallen vid granskningstillfället. I intervjuerna be-

skrivs att det pågår ett arbete att få avtal till stånd. 

Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta medel för att färdigställa läktaren vid Ceos-

vallen. Av beslutet framgår att avtal med Vimmerby IF kan tecknas när investeringen är 

utförd.10 Det har även utsetts en politisk kontaktperson som ska medverka i kontakten 

mellan Vimmerby IF och kommunen.11 

Under åren 2013-2015 har kommunen fakturerat Vimmerby IF för användningen av Ce-

osvallen. Vi har inte funnit något underlag som visar hur nivån på fakturorna har fast-

ställts. Nyttjandet av konstgräsplanen har fakturerats per timme. Vi har inom ramen för 

granskningen inte funnit något underlag som visar att taxorna har beslutats av ansvarig 

nämnd eller kommunfullmäktige. 

3.6.2. Bedömning 

Vi bedömer att det saknas övergripande riktlinjer för uthyrning av idrottsanläggningar. 

Det baserar vi på att det saknas övergripande riktlinjer samt att avtal inte har tecknats för 

Ryttaregården eller för Ceosvallen. Vi bedömer vidare att det saknas transparens när det 

gäller på vilken grund hyressättningen sker. 

Vi ser positivt på att avtal tecknats med Vimmerby Hockey avseende ishallen och att det 

pågår ett arbete att få ett avtal till stånd med Vimmerby IF avseende Ceosvallen. 

Sammantaget är vår bedömning att kontrollmålet inte är uppfyllt. 

 

 

 

  

10 KF § 197/2016-09-26 
11 KF § 191/2016-09-26 
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2017-01-13  

Caroline Liljebjörn  

Projektledare/Uppdragsledare 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2016-12-19 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

KF § 267 Dnr 2016/000612  Kod 109 

Interpellation till barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Lis-Astrid Andersson (S) om mottagande av 
asylsökande och ensamkommande vid 
kommunplacering 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen behandlas vid nästa 

sammanträde den 30 januari 2017 då det till dagens sammanträde ej 

inkommit något svar.  

 

Sammanfattning 

Annelie Jakobsson (SD) har lämnat in en interpellation ställd till barn- och 

utbildningsnämndens ordförande Lis-Astrid Andersson (S). Anneli 

Jakobsson (SD) skriver att just nu är det inte så många ensamkommande och 

asylsökande som kommer till Vimmerby kommun, men enligt prognoser 

kommer det att öka de närmsta fyra åren och som kommun måste man ju 

vara förberedd på detta. I takt med att asylboenden stänger ska ju de 

asylsökande placeras ut i kommunen. Även de med uppehållstillstånd ska ju 

placeras ut någonstans och med anledning av det ställer Anneli Jakobsson ett 

antal frågor. 

 

Kommunfullmäktige beslutade att interpellationen får ställas och att svar 

lämnas av barn- och utbildningsnämndens ordförande Lis-Astrid Andersson 

(S) vid nästa fullmäktigesammanträde. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger inget interpellationssvar från barn- och 

utbildningsnämndens ordförande Lis-Astrid Andersson (S) på grund av 

missförstånd. 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 54150. 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-28, KF § 258. 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2016-12-19 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutet skickas till 

 Kanslijurist Therese Jigsved     

 

______________________________________ 
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Vimmerby Kommun

Interpellationsvar till Anneli Jakobsson (SD)

När det gäller att förbereda oss för att ta emot nya barn/elever till förskola och skola så gör vi  
prognoser och planerar därefter. Det är inte enkelt, men hitintills har vi löst det.Vi har ont om 
förskoleplatser och det pågår just nu en utredning om var en ny förskola kan tänkas byggas. Vi är 
skyldiga att ta emot alla barn/elever som kommer/flyttar till Vimmerby Kommun.

Att starta introduktionsklass i Pelarne skola är inte aktuellt. Det främjar inte integration och inte 
heller elevers språkutveckling. De ska dessutom så snabbt som möjligt efter att ha klassplacerats 
ut i sina respektive klasser.

Nattomsorg är en viktig fråga som vi senast lyfte på nämnden i onsdags. Jag tror det finns en 
politisk enighet om vikten av att hitta lösningar hur vi på ett bra sätt ska kunna erbjuda det.
Jag är övertygad om att med tillgång så kommer också efterfrågan. Det är många som får pussla 
för att få det att fungera med barnomsorg och arbetstider.
Pelarne skola är inte aktuellt för den verksamheten heller. Det är kostsamt med små enheter och 
det bör vara integrerat med ordinarie verksamhet. Det handlar bl a om samordning av personal, 
kök, säkerhet och trygghet.
Skolinspektionen har nu i höst gjort en granskning av 277 kommuner och enligt skollagen ska 
kommunerna sträva efter att erbjuda barnomsorg då vanliga förskolor är stängda.
Skolverket vill att vi kartlägger behovet och planerar för att kunna erbjuda föräldrar barnomsorg på 
obekväm arbetstid. Och här handlar det om att tillskjuta mer resurser.

När det handlar om vårt förbättringsarbete så sker det genom det systematiska kvalitetsarbete som 
ständigt är pågående. Det handlar bl a om utvecklingsgrupper, reflektionstid, att utveckla arbetet 
kring barn i behov av särskilt stöd, motivation, likabehandlingsarbete, arbetsmiljö och inte minst om 
resurser. Vi vill ha hög kvalité i både förskola och skola.
I SKL:s senaste rapport så har vi klättrat i rankingen. Vi hamnade bl a på en tredje plats när det 
handlar om trygga och nöjda elever i åk 5 och elever som är trygga och som upplever studiero 
klarar av att fokusera på skolarbetet bättre vilket då innebär att fler elever når målen.
Vi håller också på att sätta vår nya organisation som vi tror mycket på.

Kostenheten har precis gjort en genomlysning av sin verksamhet som vi kommer att få ta del av. 
Till viss del beror den höga kostnaden på att vi använder oss av olika system.

Astrid Lindgrenskolan är ett välkänt namn i Vimmerby och kommer förhoppningsvis att fortsätta 
vara välkänd men kanske i en annan skepnad. Vi i majoriteten har väckt en tanke om att en ny 
skola i någon form skulle kunna byggas i framtiden, det kommer att kosta väldigt mycket att 
renovera AL-skolan och den kommer ändå inte att nå upp till den pedagogiska lärmiljö som vi vill 
ha. 
Vi ser också framöver att det inte räcker till med dom lokaler vi har, elevantalet kommer att öka och 
vi använder oss redan av paviljonger både på Vimarskolan och Astrid Lindgren skolan.
Den här tanken ska diskuteras brett på alla möjliga och omöjliga sätt i dialog med politiken och 
med bl a pedagoger, rektorer, elever och medborgare. Vi ska självklart också titta på hur vi kan 
finansiera en sådan byggnation. Det kommer att ta tid och det ska också få ta tid. Men vi kommer 
att återkomma i den frågan.

Vimmerby 18/12-2016

Lis Astrid Andersson (S)
Ordförande Barn- och utbildningsnämnden
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Interpellation till BUN Ord Lis-Astrid Andersson 

VIMMERBY ~MMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Administrativa avdelningen 

2016 -11- z 4 
onr v(a l6 
Id nr 

Just nu är det inte så många ensamkommande och asylsökande till Vimmerby kommun men 
enligt prognoser kommer det att öka under de närmaste 4 åren och som kommun måste 
man vara förberedd på detta. l takt med att asylboenden stänger ska ju de asylsökande 
placeras ut i kommunerna. Även de som fått uppehållstillstånd ska ju placeras någonstans 
och med anledning av detta frågar jag dig: 

Hur har ni förberett er på att ta emot asylsökande och ensamkommande som ska erbjudas 
en plats i skola/förskola? 

Det är redan nu ont om förskoleplatser. Hur ska ni ordna detta? 

BUN går ju som bekant med ett underskott. Klarar ni det rent ekonomiskt att ta emot fler 
barn, nu när bidraget från skattebetalarna sänks i juli nästa år? 

Pelarna förskola ska ju eventuellt säljas. Varför kan inte de asylsökande barnen gå i 
introduktionsklass där, eftersom befintliga lokaler redan finns tills situationen löst sig med 
färskoleplatser i Vimmerby.? 

Nu har ju önskemål om nattis kommit in till kommunen . Varför skjuts det på framtiden när 
Pelarne förskola står tom? 

Enligt skolrankingen är Vimmerby kommun bland de sämsta i hela landet när det gäller olika 
kriterier. Målet man vill uppnå är ju att bli bland de bästa, men hur ska ni göra för att 
uppfylla det målet och när kan ni göra detta? 

Du sa till mig att skolmaten på gymnasiet var en av de faktorer som gjorde att 
gymnasieskolan var dyrast i landet. Vad kan ni göra för att få ner kostnaden och vad är det 
som kostar när det gäller skollunchen? 

Vimmerby kommun är ju den kommun i Sverige som har en mycket hög låneskuld. AL
skolan är ju ett välkänt namn i Vimmerby. Hur kan ni planera för en ny skola när 
renoveringen av AL-skolan bara kostar en bråkdel av den summan? 

Hur ska ni finansiera detta? Ska ni ta till drastiska skattehöjningar? 

Vimmerby 23/11 

A1~ -~A rlrX-'"'"-~ ~yvn /4.. (/ 

Anneli Jakobsson 

1 
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Benämning

Investeringslista 

2016

Utfall 2016 per 

170111 

investeringslista 

2016

Utfall 2016 per 

170111 för 

tillkomna projekt Beslut under året

1 A-L skolan upprustn. Tekn. Yt 3 000 13 1 600 KF § 94

2 Södra vi skola ventilation 3 000 369 3 000 KF § 90

3 Ny förskola 8 avdelningar 3 000

4 Stadshus takrenovering 2 000 191 2 000 KF § 93

5 Exploatering Folkets Park 2 000 718 1 592 KF § 241 2015

6 Gruppboende Villekulla 1 600 112 1 600 KF § 122

7 Verksamhetsanpassade lokaler 1 000 1 000 1 000 KF § 92

8 Driftoptimering 930 1 081 1 000 KF § 91

9 Vimarskolan paviljong 900 KF § 87, KF § 95

10 Passersystem stadshuset 800 90 1 300 KF § 95

11 Prästgården Näs 600 658 782 KF § 87

12 Anslutningsavgift fiber 500 73 140 KF § 287

13 Verksamhetsanpassning 500

14 Vackra Vimmerby 450 142 100 KF § 96

15 Förskola Tuna 350 85 350 KF § 285

16 OVK-besiktning fastigheter 300 319 300 KF § 284

17 Utrustning plenisalen 300 700 KF § 241

18 Anpassning kök livsmedelslagst 300 232 300 KF § 286

19 Allmänna arbeten 300

20 Trafiksäkerhetsåtgärder 300

21 Mötesplats Storebro 220

22 Rensning Lillån 200 200 KF § 268 2015

23 Parkering Norrgården 200 200 KF § 290

24 Tillgänglighetsanpassning 150

25 Handikappanpassn enl konsult 100 7 100 KF § 283

26 Infrastruktur för fiber 2 640 1 410 KF § 37

27 Exploatering Krönsmon/Ceos 526 130 KF § 282

28 Utredning översiktplan V-by 60

29 Äldreboende ny till-o ombyggn 723

30 Asfalteringsprogram 222

31 Inventering avfallsdeponier 300 KF § 289

32 Övert mask o inv fr Gata AB 1 305

33 Ceosvallen iordningställande 115 932 KF § 198

34 Teknisk utrustning Campus 244 260 KF § 37

35 RTJ Ledningsfordon 900 KF § 243

36 RTJ Losstagningsutrustning 400 KF § 242

37 Asfaltsplan 500 KF § 291

38 Astrid Lindgrens gata 60 KF § 280

39 Ceos, beläggning o dike 500 KF §281

40 Utbyggnad av personalparkering 150 KF § 288

Totalt 23 000 5 091 5 835 21 806

Noteringar 
1

Projektering för att klara Arbetsmiljöverkets krav. Vent och delar av ytskikt kommer att göras under sommarlovet 2017
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2 Arbeten pågor och blir klara enligt plan slutet på mars. 

3 Utredning för placering och förslag till ny DP pågår. 

4 Isoleringsarbeten och adm avdelningen klar, takbeklädnad klar april

5

6 Klar under april 2017

7 Mindre anpassningar enligt förvaltningarnas önskemål. Pågår löpande under året

8 Pågår löpande under året

9 Renoveringen framflyttad till 2019. Pengar omfördelade till andra projekt. 

10

11 Klar

12 Pågår efter behov och möjlighet för anslutning.

13 Avsett för flyttning av verksamhet från fabriken till kulturskolan. Projektet genomförs inte. 

14 Södra Vi fontän. Övriga åtgärder inställda för tillfället. 

15

16 Pågår årligen enligt myndighetskrav. From 2017 kommer driften belastas. 

17 Pågår, klar mars/april.

18 Klar för 2016. From 2017 belastas driften.

19 Buffertkonto, inga arbeten har genomförs. 

20 Inga åtgärder gjorda under året. 

21 Biblioteket i Storebro, arbeten har inte genomförts. 

22

23 Arbetet genomförs under våren 2017, klar senast juni. 

24 Enkla åtgärder, inte gjorda några under 2017.

25 Enkla åtgärder i fastigheter, from 2017 kommer att driften belastas.

26 Fiberarbete som pågår

27 Konsultkostnader för provisorisk infart till Krönsmon. Oenighet med TV stoppat projektet. 

28 Ersättning för ÖP arbete till MoB. 

29 Lekplats vid äldreboendet enligt gammalt beslut.

30 Faktura bestreds 2015, efter ök betalades ut 222 tkr 2016. Ärendet avslutat.

31 Utredning av gamla avfallsdeponier enl myndighetskrav kommer att pågå under hela året 2017 

32 Återköp av maskiner från Gatuproduktion AB, klar. 

33 Åtgärder för hantering av gummi granulat, aasfaltering mm. Klar våren 2017. 

34

35 Utbyte av utryckningsfordon för räddningsledare. Klar mars 2017.

36 Ny utrustning som klarar av dagens krav och förhållande, klar.

37 Konsultuppdrag för framtagning av asfalteringsplan. Klar oktober 2017.

38 I ordningsställande av GC väg på Astrid L gata. Klar under våren 2017

39 Grov asfalt på industrigatan på CEOS och dikningsarbete. 

40 Utbyggnad av parkeringsyta vid gymnasiet för AL skolans personal. Klar maj 2017. 

Arbetet stoppat pga åläggande om sanering av gummigranulat. Rensningsarbeten påbörjas när saneringen är klar. 

Enl beslut 2500 tkr, förbrukat  908 tkr under 2015, kvar 1592 tkr till 2016, förbrukat 718 tkr under 2016. Återstår topp på 

beläggning när husbyggnationer är klara. 

Fördröjd pga svårighet att hitta rätt tekniska lösningar och rätt in/utrymningsvägar. Nu under upphandling. Beräknas bli 

klart juni 2017.

Projektering för inflyttning till skolan klar. Utredning i sammarbete med Vimarhem för att flytta verksamheten till 

Solgläntan pågår.
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-01-10 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 11 Dnr 2016/000385 212 

Aktualiseringsprövning av gällande översiktsplan (ÖP 
2007) under innevarande mandatperiod 2014-2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  förklara Vimmerby kommuns översiktsplan som helhet aktuell 

och kan fortsätta att gälla som utgångspunkt för den fysiska 

planeringen.  

att  godkänna aktualitetsprövningen och dess bedömning. 

att  ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att se över 

framtida arbete med översiktsplanen efter att länsstyrelsen 

inkommit med en sammanfattande redogörelse.  

 

Sammanfattning 

Enligt 3 kap plan- och bygglagen (PBL) ska kommunen minst en gång under 

varje mandatperiod pröva om översiktsplanen (ÖP:n) är aktuell för att avgöra 

om kommunens ställningstaganden fortfarande är tidsenliga eller om en ny 

planprocess med revidering eller en helt ny ÖP bör initieras. 

Gällande översiktsplan antogs 2007, det vill säga för två mandatperioder 

sedan, varför en aktualitetsprövning nu har gjorts. 

Under samrådet har det har framkommit att en del förutsättningar har 

förändrats och att vissa stycken är inaktuella men bedömningen har gjorts att 

översiktsplanen som en helhet fortfarande är aktuell. 

Länsstyrelsens sammanfattade redogörelse saknas dock, varför 

aktualiserings-frågan bör tas upp på nytt när redogörelsen inkommit.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  förklara Vimmerby kommuns översiktsplan som helhet aktuell 

och kan fortsätta att gälla som utgångspunkt för den fysiska 

planeringen.  

att  godkänna aktualitetsprövningen och dess bedömning. 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-01-10 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

att  ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att se över 

framtida arbete med översiktsplanen efter att länsstyrelsen 

inkommit med en sammanfattande redogörelse.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sara Dolk, stadsarkitekt, 2016-11-23 

Remissyttranden från partier och nämnder 

Arbetsutskottets beslut KSAU § 2016-12-19 

 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen 

Alla förvaltningar och bolag 

Alla politiska partier 

 

___________________ 
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1 (2)  Tjänsteskrivelse 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Sara Dolk 
Stadsarkitekt 
 

2016-11-23 

 

 

Dnr  

Översiktsplan Vimmerby kommun 

aktualitetsprövning 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunfullmäktige att: 

 förklara Vimmerby kommuns översiktsplan som helhet aktuell och kan 

fortsätta att gälla som utgångspunkt för den fysiska planeringen.  

 godkänna aktualitetsprövningen och dess bedömning. 

 ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att se över framtida ar-

bete med översiktsplanen efter att länsstyrelsen inkommit med en sam-

manfattande redogörelse. 

 

Lagstöd 

Plan- och bygglagen 3 kap 27-28§§. 

 

Sammanfattning 

Enligt 3 kap plan- och bygglagen (PBL) ska kommunen minst en gång under 

varje mandatperiod pröva om översiktsplanen (ÖP:n) är aktuell för att avgöra 

om kommunens ställningstaganden fortfarande är tidsenliga eller om en ny 

planprocess med revidering eller en helt ny ÖP bör initieras. 

Gällande översiktsplan antogs 2007, det vill säga för två mandatperioder sedan, 

varför en aktualitetsprövning nu har gjorts. 

Under samrådet har det har framkommit att en del förutsättningar har föränd-

rats och att vissa stycken är inaktuella men bedömningen har gjorts att över-

siktsplanen som en helhet fortfarande är aktuell. 

Länsstyrelsens sammanfattade redogörelse saknas dock, varför aktualiserings-

frågan bör tas upp på nytt när redogörelsen inkommit. 

 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen, alla politiska partier i kommunfullmäktige samt alla förvalt-

ningar och bolag har givits tillfället att yttra sig angående aktualiteten 12 sep-

tember till och med 1 november 2016 i enlighet med PBL 3 kap 27-28 §§. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, miljö- och byggnadsnämnden, barn- och ut-

bildningsnämnden, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet har 

skriftligen inkommit med synpunkter. 
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 Tjänsteskrivelse 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Sara Dolk 
Stadsarkitekt 
 

2016-11-23 

 

2 (2) 

Länsstyrelsen ska genom en så kallad sammanfattande redogörelse redovisa 

sina synpunkter i fråga om statliga och mellankommunala intressen som kan ha 

betydelse för planens aktualitet. Redogörelsen har inte inkommit varför ställ-

ningstagandet görs enbart utifrån de interna yttrandena. 

 

En del förutsättningar har förändrats sedan den gällande översiktsplanen vann 

laga kraft. Det har skett vissa demografiska förändringar och inflyttningen har, 

åtminstone tillfälligt, ökat i kommunen och regionen. Detta har skapat ett stort 

fokus på bostadsfrågor, infrastruktur och sociala frågor såsom skola och för-

skolor generellt i kommunen. 

Vissa förändringar har skett i lagstiftning och kommunala styrdokument, en ny 

VA-plan och Bostadsförsörjningsplan är under framtagande. Även en Social 

Lokal Utvecklingsplan (SLUS) och Hållbarhetsplan håller på att arbetas fram 

som kommer att skapa vissa motsättningar till många mål i översiktsplanen. 

Några ämnesområden är föråldrade, framförallt de som innehåller tekniska 

lösningar. 

Flera remissinstanser upplever att översiktsplanen inte ser framåt utan konsta-

terar nuläget (det vill säga 2007) och att översiktsplanen redan är genomförd. 

Översiktsplanen upplevs för övergripande och det saknas lokal förankring. Rö-

rigt upplägg med så många delar, det är svårt att hitta rätt information. Över lag 

saknas bra kartmaterial. 

 

Trots de nya förutsättningarna i omvärlden och de förändringar kommunen står 

inför är överlag riktlinjer tillsvidare aktuella i sitt helhetsperspektiv. 

Ett nytt övervägande om översiktsplanens aktualitet bör tas då Länsstyrelsen 

redovisat sin sammanfattande redogörelse. Övervägandet bör då göras utifrån 

en gemensam bedömning av de inkomna interna yttrandena tillsammans med 

Länsstyrelsens redogörelse. 

Bedömningen görs att det i dagsläget inte finns behov att ta fram en ny över-

siktsplan för Vimmerby kommun. 

  

Bilagor 

1. Sammanfattning av inkomna yttranden på översiktsplanens 6 delar tillsam-

mans med de två tematiska tilläggen strandskyddsplan och vindkraftsplan. 

 

Skickas till  

Länsstyrelsen 

Alla förvaltningar och bolag 

Alla politiska partier 
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1 (3)  BILAGA 1 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Sara Dolk 
Stadsarkitekt  

2016-11-23 

 

Aktualitetsprövning översiktsplan Vimmerby kommun 

Sammanfattning av inkomna yttranden på över-
siktsplanens 6 delar samt de två tematiska tilläg-
gen strandskyddsplan och vindkraftsplan: 

 

Del 1 Lokal utvecklings- och översiktsplan:  

 Samtliga miljömål är inaktuella då genomförandetiden har passerat 

slutdatum i nästan alla lokala miljömålen som finns uppräknade. Det 

pågående programmet för hållbarhet som förväntas antas under årets 

slut kommer att skapa motsättningar till många mål i översiktsplanen. 

 

 Inriktningsmålen för landsbygdsfrågorna har ändrats och i vissa fall 

omprioriterats. 

 

 Landsbygdsfrågorna och uppdatering av de lokala utvecklingsfrågorna 

kommer att göras år 2017 i Social Lokal Utvecklingsplan (SLUS) som 

sedan kan antas som ett tematiskt tillägg, alternativt vara en del av en ny 

ÖP.  

 

 Utvecklingsmålen är inte aktuella då den allsidiga näringen bör utveck-

las i form av stora och mindre företag som kan erhålla service för invå-

narna året om. 

 

 Beskrivningen av bostadssituationen är inaktuell. En ny Bostadsförsörj-

ningsplan är under framtagande. 

 

 I avsnittet om kommunikationer bör cykelvägarna få högre prioritet. 

 

 Inriktningsmålen för IT- och teleområdet har inte följts fullt ut. Kom-

munen har antagit ett IT-infrastrukturprogram 2012 och flera IT-

handlingsplaner för att bygga bredband i kommunal regi.  

Nya förutsättningar råder för fibernätet och mobiltäckningen då stor ut-

veckling inom detta område skett. 

 

 Inriktningsmålen för skolsystemet och skolornas lokalisering har inte 

följts. Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram ett Skolutveckl-
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 BILAGA 1 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Sara Dolk 
Stadsarkitekt 
 

2016-11-23 

 

2 (3) 

ingsdokument år 2012 med visionen om att bli Sveriges bästa skol-

kommun 2020. 

 

 Avsnittet om kommunal service är inaktuellt till vissa delar och behöver 

uppdateras då en hel del förändringar har skett sedan 2007. 

 

 De redovisade riksintressena för kulturmiljön är till viss del inaktuella 

då de har reviderats av Riksantikvarieämbetet som omarbetat underla-

gen och vissa riksintressen har utgått. 

 

Del 2a Statistikbilaga:  

 Hela statistikbilagan är inaktuell då den hanterar statistik fram till 2008 

som längst av naturliga skäl. Behöver uppdateras utifrån år 2016. Bila-

gan innehåller alldeles för mycket och för detaljerad statistik. 

 

Del 2b Naturvårdsdel:  

 Denna del upplevs alldeles för generell. 

 

Del 2c Verksamhetskartor:  

 Information om kommunenskraftvärmeverk behöver uppdateras då det 

numera är byggt. 

 

 Nya skolskjutsregler är antagna av kommunfullmäktige.  
 

 En ny VA-plan är under framtagande och även en vattenförsörjnings-

plan behöver tas fram och utgöra ett tematiskt tillägg till översiktspla-

nen. 

 

 Ett helt nytt renhållningssystem införs 2016- 2017. 

 

 Kapitlet om master är föråldrat vad gäller mobiltäckningskartorna. 

 

 Kapitlet om planläget har förändrats. 

 

Del 2d Tätortskartor:  

 Kapitlet om Vimmerby stad har ersatts av en fördjupad översiktsplan. 

 

Del 2e Miljökonsekvensbeskrivning:  

 Grundvattenfrågan, främst bristen på grundvatten, bör vara ett priorite-

rat område i miljökonsekvensbeskrivningen. 
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 BILAGA 1 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Sara Dolk 
Stadsarkitekt 
 

2016-11-23 

 

3 (3) 

 Tre utvecklingsområden bör få högre prioritet i miljökonsekvensbe-

skrivningen då de kan utgöra en betydande miljöpåverkan; boende, 

kommunikationer och näringsliv. 

 

Strandskyddsplan 2013:  

 Strandskyddsplanen innehåller för mycket generella beskrivningar av 

aktuella lagar. Denna plan redovisar/upprepar riksintressen och miljö-

mål som redan finns med i LUP och ÖP 2007, vilket upplevs rörigt. 

Kartorna är dock bra. 

 

Vindkraftsplan 2011:  

 All teknisk fakta kring vindkraften bör uppdateras i sin helhet då tekni-

ken på detta område utvecklas fort och gör dessa fakta helt inaktuella. 

Det redovisas futuristiskt möjliga platser för vindkraft med kriteriet att 

totalhöjden maximalt får vara 150 meter. I dagsläget byggs i stort sett 

inga vindkraftverk under totalhöjden 200 meter. Bättre kartmaterial bör 

redovisas då vindkraftsplanen innehåller små och otydliga kartor.
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2017-01-10 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 13 Dnr 2016/000660 104 

Årlig utbetalning partistöd 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 

utbetalning av partistöd får år 2017 till 439 040 kr.  

 

Sammanfattning 

Partistöd betalas ut enligt gällande regler antagna av KF 2015-03-30 § 68. 

Ekonomiavdelningen föreslår att utbetalning ska ske enligt bifogad 

sammanställning.  

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

besluta att fastställa utbetalning av partistöd får år 2017 till 439 040 kr.  

 

Beslutsunderlag 

Regler får partistöd i Vimmerby kommun enligt KF 2015-03-03 § 68. 

Tjänsteskrivelse samt sammanställning, Ingunn Nilsen Andersson, 

controller, 2016-12-15 

Arbetsutskottets beslut KSAU § 284 2016-12-19 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen (för vidare distribution till berörda parter)  

 

___________________ 
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l Vimmerby 
kommun 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Arlig utbetalning partistöd 2017 

TJÄNSTESKRNELSE 
2016-12-15 
Diarienummer 
Id 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att fastställa utbetalning av partistöd får år 2017 till439 040 kr. 

Ärendet 

1(1) 

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 får partistöd i Vimmerby kommun enligt KF 2015-03-03 § 68. 
Uträkning enligt sammanställning. 

Underskrift 
Ingunn Nilsen Andersson 

~M/l/l Mift'/;7 ~tkr-.5JtJ'7 

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

Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt Bankgb·o: 577-2777 Plusgiro: 7 48 59-0 56



Partistöd 2017 

Budgetram 2017 436100 kr 

Partistöd enligt uträkning prisbasbelopp 2017 439 040 kr 
Grundstöd 2017 l 0% av rambelopp/8 partier 5 488 kr/parti 
Mandatstöd 2017 90% av rambelopp/49 mandat 8 064 kr/mandat 

Antal Totalt 
mandat Grund-stöd Mandat-stöd belopp 

Socialdemokraterna 19 5 487,8 153 218,0 158 705,8 

Moderatema lO 5 487,8 80 640,0 86127,8. 

Centerparitiet lO 5 487,8 80 640,0 86127,8 

Kristdemokraterna 2 5 487,8 16 128,0 21615,8 

Vänsterpartiet 2 5 487,8 16 128,0 21615,8 

Miljöpartiet l 5 487,8 8 064,0 13 551,8. 

Sverigedemokraterna 4 5 487,8 32 256,0 37 743,8. 

Liberalerna l 5 487,8 8 064,0 13 551,8 

49 43 902,0 395138,0 439 040,0 

Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (20 l 0:11 O) har för år 2017 beräknats ti1144 
800 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2017 är 500 kronor högre än 
prisbasbeloppet ror år 2016. 

Uträkning partistöd 2017 = 20% av 44800* 49 = 439 040 kr 

57



Ärende 

11
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-01-10 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 5 Dnr 2016/000267 109 

Motion om utveckling av och satsning på dansen i 
Vimmerby 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att  delvis bifalla motionen genom att arbeta för att Vimmerby 

kommun utses som nod för dans i vår region. 

Att  avslå förslaget om att en dansscen placeras i Vimmerby med 

anledning av att det i dagsläget är en för stor kostnad 

 

Sammanfattning 

Motion från Centerpartiet om att föreslå kommunfullmäktige att besluta att 

Vimmerby kommun ska arbeta mot målet att Vimmerby ska utses som nod 

för dans och att Vimmerby verkar för att en större dansscen skapas i 

Vimmerby med resurser från landstingets kulturanslag för att kunna ta emot 

större dansföreställningar i Kalmar län. 

 

Att placera en större dansscen i Vimmerby skulle med stor sannolikhet 

innebära en kostnad för Vimmerby kommun, både genom delfinansiering 

och senare drift. Dessa kostnader är i dagsläget för stora och för riskfyllda. 

Men förslaget bär även med sig flera fördelar som gör att frågan kan tas upp 

på sikt.  

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

Att  delvis bifalla motionen genom att arbeta för att Vimmerby 

kommun utses som nod för dans i vår region. 

Att  avslå förslaget om att en dansscen placeras i Vimmerby med 

anledning av att det i dagsläget är en för stor kostnad 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C), Id 51271 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 104 2016-04-25 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-01-10 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, vik. kommunsekreterare, id 52570 

Arbetsutskottets beslut KSAU § 160 2016-08-15 

Tjänsteskrivelse, Anders Degerman, enhetschef folkhälsa, 2016-12-01, Id 

54235 

Arbetsutskottets beslut KSAU § 272 2016-12-19 

 

Beslutet skickas till 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Utvecklingsavdelningen (för kännedom)      

 

___________________ 
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    Tjänsteskrivelse 1(1) 

   2016-12-01 

   Dnr 2016/267 

Utvecklingsavdelningen   Id 

ADN 

 

 
Post: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81  Vimmerby Besök: Stångågatan 28 

Telefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun@vimmerby.se Webbplats: www.vimmerby.se 

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

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Motion om utveckling av och satsning på dansen i Vimmerby - remittering 
 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

Att delvis bifalla motionen genom att arbeta för att Vimmerby kommun utses som nod för 

dans i vår region. 

Att avslå förslaget om att en dansscen placeras i Vimmerby med anledning av att det i dagslä-

get är en för stor kostnad 

 

 
Sammanfattning 

Motion från Centerpartiet om att föreslå kommunfullmäktige att besluta att Vimmerby kom-

mun ska arbeta mot målet att Vimmerby ska utses som nod för dans och att Vimmerby verkar 

för att en större dansscen skapas i Vimmerby med resurser från landstingets kulturanslag för 

att kunna ta emot större dansföreställningar i Kalmar län 

 
Ärendet 

Detta förslag diskuterades 2012 och var då långt framskridet. Anledningen till förslaget, då 

som nu, är att Vimmerby Kulturskola är långt framme inom området dans och kända i länet för 

sin höga kvalité.  

Förslaget innehåller två delar, dels att Vimmerby utses till nod för arbetet med dans i Kalmar 

län, dels att en större dansscen placeras i Vimmerby.  

 

Att placera en större dansscen i Vimmerby skulle med stor sannolikhet innebära en kostnad för 

Vimmerby kommun, både genom delfinansiering och senare drift. Dessa kostnader är i dags-

läget för stora och för riskfyllda. Men förslaget bär även med sig flera fördelar som gör att 

frågan kan tas upp på sikt. En större modern dansscen gör Vimmerby attraktivt så fler vill bo-

sätta sig i kommunen. Den innebär också att Vimmerbys unga har större möjligheter att få 

utvecklas i sina intressen. En dansscen skulle innebära att flera av dagens problem skulle lösas 

såsom en vaktmästartjänst/tekniker till Kulturskolan, en lokal där gymnasieskolan kan arran-

gera skrivningar, en lokal som kan ta emot större föreläsningar och den skulle lösa dagens 

brist på omklädningsrum och för små lektionssalar m.m. Med stor sannolikhet skulle en dans-

scen innebära möjligheter att få inkomst i form av större arrangemang.  

En ny modern dansscen med modern teknik när det gäller ljud och ljus och med kapacitet för 

att kunna ta emot större produktioner kräver loger/omklädningsrum, lektionssalar och öv-

ningssalar men också tillgång till vaktmästare och tekniker samt även en administratör. Alla 

dessa behöver dock inte vara på heltid utan kan delas med andra verksamheter. Verksamheten 

kring dans utökas i och med detta och man bör därför se över behovet av fler danslärare.  

 

Att utse Vimmerby som nod för dans i regionen skulle innebära att vi tar ytterligare ett steg 

och stärker vår ställning. Detta innebär bl.a. att forskning och utveckling av dansen kopplas till 
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Vimmerby samt att Dans i Sydosts danskonsulent skulle kunna ha sin arbetsplats och utgångs-

punkt här. Rent konkret innebär detta att vi genom noden ska ansvara för inspirationsdagar och 

kompetensutveckling för regionens lärare, stå för omvärldsbevakning och analys och därige-

nom utveckla dansen i regionen. Kunskap om dansen ska genom noden inte bara spridas till 

danslärare utan även ett bredare perspektiv som t.ex. till tjänstemän och politiker inom skola, 

kultur och annan offentlig förvaltning.  

Noden kan dessutom ansvara för att olika forskningsprojekt genomförs med utgångspunkt i 

dans som lärande och effekter av dans för ungdomar och ungdomars hälsa. 

Noden kommer att innebära att ungdomar väljer att söka sig till Vimmerby när de gör sitt 

gymnasieval för att kunna gå på en dansprofil. Kommunen kommer då att tjäna pengar på att 

elever från andra kommuner söker sig till Vimmerby. Vimmerby blir attraktivare för alla fa-

miljer som vill flytta till kommunen när man kan se att det finns stora möjligheter till Kultur-

utövande. Det här stärker även vår Kulturskola som får möjlighet att utveckla sin verksamhet 

ytterligare. 

 

 

 

 
Beslutet ska skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

 
Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C), Id 51271 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 104 2016-04-25 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, vik. kommunsekreterare, id 52570 

KSAU § 160 Dnr 2016/000267 109 

 

 

 

 

 

 

Anna Olausson  Anders Degerman 

Kultur- och fritidschef  Enhetschef folkhälsa och ungdomsverksamhet 
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Motion till kommunfullmäktige i Vimmerby 

VIMMERBY KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Ad m1n1strat1va avdeln ingen 

2016 -04- 2 o 

20160420 

Centerpartiet i Vimmerby vill uppmärksamma den utveckling och 
potential som DANSEN har i Vimmerby. 

Aktiv Ungdom har sedan många år inspirerat och utbildat många ledare, ungdomar och 
barn i dans i Vimmerby. Nu övergår verksamheten i ett samarbete mellan Vimmerby 
kulturskolas elevförening och Dansprofil vid Vimmerby gymnasium vilket möjliggör mer 
entreprenörskap för gymnasieeleverna på dansprofiL Kulturskolans dansutbildning som 
startades för några år sedan har varit mycket framgångsrik och erbjuder en dansutbildning 
av mycket hög kvalite. Många elever som studerat på Vimmerby gymnasiums dansprofil 
har idag gått vidare och skapat egna danskarriärer via högre dansstudier vid 
baleetakademin i stockhalm och andra dansinstitut 

Den offentligt finansierade dansverksamhet benämns Dans i Sydost verkar i Blekinge, 
Kalmar och Kronobergs län. Inom den här regionen finns resurser till en tjänst som 
danskonsulent som driver dansens utveckling i regionen. Under senare år har Vimmerby 
kommun uppmärksammats alltmer av Dans i sydost. Dansutbildningens kvalite i Vimmerby 
och för det stora antalet ungdomar som dansar håller Vimmerbys fana högt. Arrangeras 
det koreografitävling i dans i Blekinge, Kronoberg eller Kalmar län så är det Vimmerby som 
alltid deltar med flest grupper. 

Därför vore det ett mycket bra tillfälle att lyfta dansen i Vimmerby till att bli en större del av 
regionens dansutveckling. Kulturplanen för Kalmar län anger att det ska byggas en 
dansscen vid Byteatern i Kalmar. Det skulle vara mycket bättre att bygga den scenen på 
en ort där det finns och skapas mest dans i hela regionen. Det är i Vimmerby som det finns 
mest och bäst dans just nu. 

Centerpartiet föreslår därför att 

Vimmerby kommun arbetar mot målet att Vimmerby ska utses som nod för dans 
Vimmerby verkar för att en större dansscen skapas i Vimmerby med resurser från 
landstingets kulturanslag för att kunna ta emot större dansföreställningar i Kalmar län. 

Centerpartiet i Vimmerby 
lngela Nilsson Nachtweij 

NIRODLAD 
POLITik 

CENTERPARTIET 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-01-10 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 6 Dnr 2014/000072 109 

Motion om ökad trafiksäkerhet i Södra Vi 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

 

Sammanfattning 

Bengt Barkstam har inlämnat en motion om trafiksäkerhetsåtgärder i Södra 

Vi som innefattar; 

• att kommunstyrelsen ska ta fram en handlingsplan för att snarast anlägga 

ett övergångsställe korsningen Idrottsgatan/Södra Storgatan 

• att kommunstyrelsen ska ta fram en handlingsplan för 

hastighetsbegränsning främst för tunga fordon på Södra/Norra Storgatan. 

 

Vimmerby kommun har ingen befogenhet att bestämma om 

hastighetsbegränsning för tunga fordon på trafikverkets väg. Dock ligger 

vägen inom tättbebyggt område och då kan gatukontoret sänka hastigheten 

för samtliga fordon. I dagens version av ”Rätt fart i staden” finns inte 

kransorterna med och det finns inget uppdrag heller till 

Samhällsbyggnadsavdelningen om att fortsätta utreda ”Rätt fart i staden” för 

kransorterna.  

Det sker frekvent att trafikingenjören får samtal om höga hastigheter genom 

kransorterna bland annat Södra Vi.  

När det gäller övergångsställe på nämnd plats finns det redan en avsmalning.  

Bengt Barkstams kan hänvisas till att lämna motionen till länsstyrelsen då 

Trafikverket är väghållare på Södra/Norra Storgatan i Södra Vi.  

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

avslå motionen.  

Beslutsunderlag 

Motion om ökad trafiksäkerhet i Södra Vi inlämnad av Bengt Barkstam, Dnr 

2014/72/109,  

Id 28286 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-01-10 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 56 2014-03-31 

Kommunstyrelsens beslut KS § 189 2014-05-13 

Tjänsteskrivelse, Maria Åkerö, trafikingenjör, 2016-10-16, Id 52654 

Arbetsutskottets beslut KSAU § 279 2016-12-19 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Bengt Barkstam 

 

 

___________________ 
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MÅ 
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Kommunstyrelsen 
 

 

Yttrande om motion från Bengt Barkstam om ökad trafiksäkerhet i Södra Vi. 
 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige: 

 

att  avslå motionen  

 
Ärendet 

 

Bengt Barkstam har inlämnat en motion om trafiksäkerhetsåtgärder i Södra Vi som innefattar; 

 att kommunstyrelsen ska ta fram en handlingsplan för att snarast anlägga ett 

övergångsställe korsningen Idrottsgatan/Södra Storgatan 

 att kommunstyrelsen ska ta fram en handlingsplan för hastighetsbegränsning främst för 

tunga fordon på Södra/Norra Storgatan 

 

 
Bakgrund 

Bengt Barkstam skickade 2014-03-31 in en motion om att kommunstyrelsen skulle 

ha i uppdrag att ta fram handlingsplaner för trafiksäkerhet. Bengt Barkstam 

motiverar sin motion med att det är mycket tung trafik genom Södra Vi. Den tunga 

trafiken går dels till Ljunghäll norr om Södra Vi och dels till sågverket i Djursdala. 

Trafikmätningen som genomfördes på Hagagatan i Södra Vi under april 2016 visar 

på att 11 % är tung trafik. Denna siffra tenderar att vara väldigt hög då Hagagatan 

är en villagata. 

 

Aktuell situation 

Södra storgatan är en huvudled genom Södra Vi som trafikverket är väghållare för. En 

mätning av trafiken på Södra Storgatan gjord i augusti 2016 visar på en hastighetsöverträdelse 

på 63 % och andel lastbilar 4 %. Trafikverket och polisen är underättade om de höga 

hastigheterna på berörd väg. 

  

Redovisning av inkomna yttranden 

Trafikingenjören pratade med Trafikverket i början av september 2016 om de höga 

hastigheterna på vägen genom Södra Vi. De känner till problemet och de hänvisar 

till att kommunen ska komma in med förslag på hastighetsbegränsade åtgärder.  

Polisen säger att de ska genomföra en hastighetskontroll under 2016. 

 

Bedömning 

Vimmerby kommun har ingen befogenhet att bestämma om hastighetsbegränsning för tunga 

fordon på trafikverkets väg. Dock ligger vägen inom tättbebyggt område och då kan 

gatukontoret sänka hastigheten för samtliga fordon. I dagens version av ”Rätt fart i staden” 
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finns inte kransorterna med och det finns inget uppdrag heller till 

Samhällsbyggnadsavdelningen om att fortsätta utreda ”Rätt fart i staden” för kransorterna.  

Det sker frekvent att trafikingenjören får samtal om höga hastigheter genom kransorterna 

bland annat Södra Vi.  

När det gäller övergångsställe på nämnd plats finns det redan en avsmalning.  

Bengt Barkstams kan hänvisas till att lämna motionen till länsstyrelsen då Trafikverket är 

väghållare på Södra/Norra Storgatan i Södra Vi.  

 

Finansiering 

Ingen finansiering behövs.  

 
Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Bengt Barkstam 

 
Beslutsunderlag 

Motion om ökad trafiksäkerhet i Södra Vi inlämnad av Bengt Barkstam, Dnr 2014/72/109,  

Id 28286 

KF till KS, KS §56/2014, Dnr 2014/72/109, Id 28339   

KS till Samhällsbyggnad, KS §189/2014, Dnr 2014/72/109, Id 45380 

     

 

 

Maria Åkerö 

Trafikingenjör 
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MOTION OM ÖKAD TRAFIKSÄKERHET l SÖDRA VI 
MOTION TLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

DET HAR I MÅNGA ÅR VARIT ETT ÖNSKEMÅL FRÅN FÖRETAG OCH 
ORTsBEFOLKNING ATT ÖKA TRAFIKSÄKERHETEN I SÖDRA VI. 
TILL TRAFIKVERKETs FÖRSTUDIE OM EN NY INFART VID JÄRN-
V ÄGSSTATION LÄMNADE JAG IN ETT FÖRSLAG OM ATTANVÄNDA 
NORRA INFARTEN TILL SÖDRA VI. DIARIE.NR TRY 2013/32832 

ENLIGT SAMTAL MED FÖRETAG OCH EN UTFÖRD TRAFIKMÄTNING 
UNDER VECKA 9/2014 KONSTATERAS ATT DEN TUNGA TRAFIKEN 
GENOM SÖDRA VI ÄR MYCKET OMFATTANDE. 

2014-03-17 TRÄFFADE JAG EN TJÄNSTEMAN FRÅN TRAFIKVERKET 
OCH EN TJÄNSTEMAN FRÅN VIMMERBY KOMMUN I SÖDRA VI. 
ENLIGT TRAFIKVERKETs TJÄNSTEMAN ÄR DET VIMMERBY KOM
MUN SOM SKA SKICKA ANSÖKAN TILL REGIONFÖRBUNDET OM NY 
INFART. DET ÄR INGET SOM ÄR PRIORITERAT FÖR NÄRVARANDE. 

ALTERNATIVET ATT SÄNKA HASTIGHETEN FÖR TUNGA FORDON 
PÅ GENOMFARTEN OCH ANLÄGGA ETT MARKERAT ÖVERGÅNGS
STÄLLE KORSNINGEN IDROTTSGATAN/SÖDRA STORGATAN VAR 
HELLER INGET SOM VAR PRIORITERAT ENLIGT TJÄNSTEMÄNNEN. 

KORSNINGEN ANV ÄNDS IDAG SOM SKOL V ÄG OCH ÄR HEL T 
OMARKERAD. TYDLIGT MARKERADE ÖVERGÅNGSTÄLLEN FINNS 
I VIMMERBY, STOREBRO MED FLERA ORTER. 

JAG YRKAR DÄRFÖR: 
-ATT KOMMUNSTYRELSEN TAR FRAM EN HANDLINGSPLAN FÖR 
ATT SNARAST ANLÄGGA ETT TYDLIGT MARKERAT ÖVERGÅNGS
STÄLLE KORSNINGEN IDROTTSGATAN/SÖDRA STORGATAN I 
SÖDRA VI. 

-ATT KOMMUNSTYRELSEN TAR FRAM EN HANDLINGSPLAN FÖR 
HASTIGHETSBEGRÄNSNING FRÄMST FÖR TUNGA FORDON PÅ 
SÖDRA/NORRA STORGATAN I SÖDRA VI. 

FÖR SVERIGEDEMOKRATERNA VIMMERBY 2014-03-31 

0{(5//f- ()j~ 3/ 
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Ärende 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-01-10 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 7 Dnr 2013/000227 109 

Motion angående gång och cykelväg i Frödinge 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta vidare med gång- och 

cykelväg i Frödinge i enighet med Curt Tybergs (C) tidigare 

motion  

att byggnation av GC-vägen finansieras genom 

investeringsbudgeten och beslutas om i särskild ordning då 

finansiering saknas i nuvarande budget.  

 

 

Sammanfattning 

Curt Tyrbergs (C) motion angående frågan om gång-/cykelväg i Frödinge 

behandlades i fullmäktige 2015-02-23. Kommunfullmäktige avslog 

motionen och gav kommunstyrelsen i uppdrag att utreda alternativa 

lösningar och kostnader för en cykelväg. 

Samhällsbyggnadsavdelningen fick i uppdrag av titta på alternativa lösningar 

till Curt Tyrbergs förslag. 

Samhällsbyggnadsavdelningen har tittat på ett alternativ med en sträckning 

över fastigheten Frödinge 25:1 och samtal har förts med Göran Hultqvist, 

ägare till fastigheten.  

I och med nyligen påbörjad verksamhet i befintliga industrilokaler har 

försäkringsbolaget krävt att god-känt skyddsstängsel monteras runt 

fastigheten. Med anledning av detta finns ingen möjlighet att anlägga en GC-

väg genom fastigheten Frödinge 25:1. 

 

Med anledning av detta vill Samhällsbyggnadsavdelningen arbeta vidare 

med Curt Tyrbergs förslag och titta på en så trafiksäker lösning som möjligt.  

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

besluta 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-01-10 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

att  ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta vidare med gång- och 

cykelväg i Frödinge i enighet med Curt Tybergs (C) tidigare 

motion  

att kostnaden för byggnation av GC-vägen finansieras genom 

investeringsbudgeten och beslutas om i särskild ordning då 

finansiering saknas i nuvarande budget.  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Curt Tyberg (C), 2013-09-26, Id 26892 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 172 2013-09-30 

Tjänsteskrivelse, Gunnar Mårtensson, trafikingenjör, 2015-01-13, Id 46649 

Kommunstyrelsens beslut KS § 43 2015-02-03 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 2015-02-23 

Tjänsteskrivelse, Maria Åkerö, trafikingenjör, 2016-08-25, Id 52746 

Bilaga, karta samt bilder, 2016-08-25 Id 54087 

Arbetsutskottets beslut KSAU § 271 2016-12-19 

 

Beslutet skickas till 

Curt Tyberg (C) 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

 

 

___________________ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2016-12-19 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

KSAU § 271 Dnr 2013/000227 109 

Motion angående gång och cykelväg i Frödinge (C) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

att  ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta vidare med gång- och 

cykelväg i Frödinge i enighet med Curt Tybergs (C) tidigare 

motion  

att kostnaden för byggnation av GC-vägen finansieras genom 

investeringsbudgeten och beslutas om i särskild ordning då 

finansiering saknas i nuvarande budget.  

 

Sammanfattning 

Curt Tyrbergs (C) motion angående frågan om gång-/cykelväg i Frödinge 

behandlades i fullmäktige 2015-02-23. Kommunfullmäktige avslog 

motionen och gav kommunstyrelsen i uppdrag att utreda alter-nativa 

lösningar och kostnader för en cykelväg. 

Samhällsbyggnadsavdelningen fick i uppdrag av titta på alternativa lösningar 

till Curt Tyrbergs förslag. 

Samhällsbyggnadsavdelningen har tittat på ett alternativ med en sträckning 

över fastigheten Frödinge 25:1 och samtal har förts med Göran Hultqvist, 

ägare till fastigheten.  

I och med nyligen påbörjad verksamhet i befintliga industrilokaler har 

försäkringsbolaget krävt att god-känt skyddsstängsel monteras runt 

fastigheten. Med anledning av detta finns ingen möjlighet att an-lägga en 

GC-väg genom fastigheten Frödinge 25:1. 

 

Med anledning av detta vill Samhällsbyggnadsavdelningen arbeta vidare 

med Curt Tyrbergs förslag och titta på en så trafiksäker lösning som möjligt.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att  tillstyrka motionen  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2016-12-19 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

att kostnaden för byggnation av GC-vägen finansieras genom 

investeringsbudgeten och beslutas om i särskild ordning då 

finansiering saknas i nuvarande budget. 

 

Tomas Peterson (M) yrkar att första att-satsen korrigeras då motionen redan 

blivit avslagen i kommunfullmäktige och därmed inte kan bifalles.  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Curt Tyberg (C), 2013-09-26, Id 26892 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 172 2013-09-30 

Tjänsteskrivelse, Gunnar Mårtensson, trafikingenjör, 2015-01-13, Id 46649 

Kommunstyrelsens beslut KS § 43 2015-02-03 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 2015-02-23 

Bilaga, karta samt bilder, 2016-08-25 Id 54087 

 

Beslutet skickas till 

Curt Tyberg (C) 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

__________________ 
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    TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

   2016-08-25 

   Dnr 2013/227/109 

Samhällsbyggnadsavdelningen   Id 52746 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen 
 
Motion angående gång- och cykelväg i Frödinge 
 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att  tillstyrka motionen  

att kostnaden för byggnation av GC-vägen finansieras genom investeringbudgeten och beslutas 

om i särskild ordning då finansiering saknas i nuvarande budget. 

 
Ärendet 

Curt Tyrbergs (C) motion angående frågan om gång-/cykelväg i Frödinge behandlades i fullmäktige 

2015-02-23. Kommunfullmäktige avslog motionen och gav kommunstyrelsen i uppdrag att utreda al-

ternativa lösningar och kostnader för en cykelväg. 

Samhällsbyggnadsavdelningen fick i uppdrag av titta på alternativa lösningar till Curt Tyrbergs förslag. 
 

Bedömning 

Samhällsbyggnadsavdelningen har tittat på ett alternativ med en sträckning över fastigheten Frödinge 

25:1 och samtal har förts med Göran Hultqvist, ägare till fastigheten.  

I och med nyligen påbörjad verksamhet i befintliga industrilokaler har försäkringsbolaget krävt att god-

känt skyddsstängsel monteras runt fastigheten. Med anledning av detta finns ingen möjlighet att an-

lägga en GC-väg genom fastigheten Frödinge 25:1. 
 

Med anledning av detta vill Samhällsbyggnadsavdelningen arbeta vidare med Curt Tyrbergs förslag 

och titta på en så trafiksäker lösning som möjligt. 
 

Curt Tyrberrgs förslag avser byggnation av en GC-väg på del av Linköping stift fastighet, del av Frö-

dinge 1:1. Som tidigare påpekats är sikten inte bra vid anslutningen mot Västerviksvägen (se bild 1). 

För att undvika konflikter med korsande cyklister bör GC-vägen anläggas utmed Västerviksvägens 

nordvästra sida (bild 2). Västerviksvägen har en belagd bredd av ca 6,8 m vid bild 2. Gatans bredd in-

klusive kommunens gräns mot stenstolparna är ca 8,5 m. Utrymme finns således att anlägga en GC-väg 

med en bredd av ca 2,5 m och med målad skiljeremsa mellan blivande GC-väg och Västerviksvägen. 

Då blir bredden på körbana, Västerviksvägen, ca 6 m. 
 

Ur trafiksäkerhetssynpunkt anser samhällsbyggnadsavdelningen att Curt Tyrbergs bearbetade förslag 

till GC-väg är det bästa alternativet till en GC-väg och föreslår att den skall byggas. Detta under förut-

sättning att berörda markägare är positiva till detta. 

Kostnaden för byggande av en GC-väg mellan Verkstadsgatan - Västerviksvägen och fram till Idrotts-

gatan (se bifogad karta) bedöms till ca 800 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Curt Tyberg (C), 2013-09-26, Id 26892 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 172 2013-09-30 

Tjänsteskrivelse, Gunnar Mårtensson, trafikingenjör, 2015-01-13, Id 46649 

Kommunstyrelsens beslut KS § 43 2015-02-03 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 2015-02-23 

Bilaga, karta samt bilder, 2016-08-25 Id 54087 
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 2 

Beslutet skickas till 

Curt Tyberg (C) 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

 

 

 

Miklos Hathazi 

Samhällsbyggnadschef Gunnar Mårtensson Maria Åkerö  

 F.d Trafikingenjör Trafikingenjör 
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     1(1) 

   2016-08-25 

   Dnr 2013/227/109 

Samhällsbyggnadsavdelningen   Id 54087 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bild 1:  

Slänt från Väster viksvägen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: 

Västerviksvägen mot nordost 
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Vimmerby 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr 

Sammanträdesdatum 17(55) 

2015-02-23 
Kommunfitllmäktige 

PYotokolljusterare 

KF§ 37 Dnr 2013/227 Kod 109 

Motion angående gångväg i Frödinge 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige besluta i enlighet med kommunstyrelsens forslag att 

l. avslå motionen 

2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ytterligare utreda alternativa lösningar 
och kostnader for byggande av en gång- och cykelväg mellan östra och 
västra Frödinge. 

Reservationer 
Ledamöterna från centerpartiet, vänsterpartiet, kristdemokraterna och folkpar
tiet reserverar sig mot beslutet till formån for Bo Svenssons (C) yrkande. 

Sammanfattning av motionen 
Curt Tyrberg (C) har genom motion väckt frågan om gångväg i Frödinge for 
att binda ihop östra och västra Frödinge i norra delen. Idag kan man inte ta 
sig fram mellan östra och västra Frödinge utan att gå i skogen och över Frö
dinge maskiners tomt eller tar omvägen via affären. 

Curt Tyrberg (C) yrkar att Vimmerby kommun bygger en fOrbindelsefor en 
gång- och cykelväg mellan Verkstadsvägen och Västerviksvägen, en sträcka 
om 100 meter. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2013-09-30 att remittera 
motionen till kommunstyrelsen for beredning. Motionen har därefter beretts 
av samhällsbyggnadsavdelningen. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-02-03 forelåg samhällsbyggnads
avdelningens utredning och forslag till beslut. I dagsläget finns det ingen ut
byggd gång- och cykelväg mellan östra och västra Frödinge. 
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Vimmerby 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr 
Sammanträdesdatum 18( 55) 

2015-02-23 
Kommunfullmäktige 

Protokolljusterare 

Den stig som används av allmänheten är mera eller mindre inofficiellt och 
skapar en förbindelse mellan norra bostadsområdet, skolan, Verkstadsvägen 
och Frödinge maskiners fastighet. Stigen finns också inritad på Vimmerby
kartan som lämnas ut ror turister. 

Bedömning 
Samhällsbyggnadsavdelningen har besökt området och granskat Curt Tyr
bergs förslag samt besiktigat befintlig stig norr om Tyrbergs förslag och 
kommit till följande resultat: 

Befintlig stig: 
• förbindelsen finns redan· 
• tillstånd från fastighetsägaren erfordras 
• bra sikt från båda håll vid anslutning mot Västerviksvägen 
• ytterligare en förbindelse kan skapas, öppning från Verkstadsvägens 

vändplan till ny gång- och cykelväg 

Curt Tyrbergs förslag: 
• en ny förbindelse måste skapas 
• tillstånd från fastighetsägaren erfordras 
• l 00 meter lång 
• dålig sikt söderifrån vid utfart på Västerviksvägen 
• brant slänt ner från Västerviksvägen 

Aktuell situation 
Samhällsbyggnadsavdelningen har kontaktat fastighetsägaren till fastigheten 
Vimmerby Frödinge 25:1 för att teckna ett servitutsavtal om att nyttja gång
och cykelväg på dennes område. Något avtal har man dock inte lyckats få till 
ännu varför man måste avvakta med detta eller se om man kan hitta något 
annat alternativ. 

Förslag 
Behovet av en GC-väg mellan östra och västra Frödinge, skolan och Väster
viksvägen är påtagligt- inte minst mellan skolan och bollplan öster om Väs
terviksvägen. U r trafiksäkerhetssynpunkt anser samhällsbyggnadsavdelning
en att Curt Tyrbergs förslag till GC-väg är ett sämre alternativ med anled
ning av dålig sikt samt brant uppfart mot Västerviksvägen och bör därför av
slås. 

Då man ännu inte lyckats nå ett servitutsavtal med markägaren föreslår sam
hällsbyggnadsavdelningen att man rar arbeta vidare med detta eller titta på 
en alternativ lösning. 
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141311!11>1 Vimmerby 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 

Sammanträdesdatum 19{ 55) 

2015-02-23 
Kommunfullmäktige 

Protokolljusterare 

Förslag till beslut 
Kornmunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen 
samt att ge kornmunstyrelsen i uppdrag att ytterligare utreda alternativa lös
ningar och kostnader för byggande av en gång- och cykelväg mellan östra 
och västra Frödinge. 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

Yrkanden 
Bo Svensson (C) yrkar att ärendet återremitteras på grund av att man inte ut
rett det som motionen avser, utan andra alternativ som är sämre. Det är mer 
än dubbelt så långt samt att det är branta slänter som är svåra att bygga på. 
Det är ju inte möjligt att bygga tvärt över industritomten utan man måste gå 
annan väg. 

Micael Glennfalk (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att två förslag föreligger, kommunstyrelsens förslag och 
Bo Svenssons (C) återremissyrkande. 

Ordroranden frågar fullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller återremit
teras i enlighet med Bo Svenssons (C) återremissyrkande. 

Ordroranden finner att ärendet ska avgöras idag. Votering begärs och följan
de voteringsproposition ställs upp och godkänns: 

Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja. 

Den som vill att ärendet ska återremitteras i enlighet med Bo Svenssons (C) 
återremissyrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 
Vid omröstningen är 47ledamöter närvarande. För återremiss enligt 5 kap 
36 §kommunallagen krävs det att minst en tredjedel av de närvarande leda
möterna röstar för det. Det innebär att det krävs minst 16 nej-röster för att 
ärendet återremitteras. 

Resultatet blir 33 ja-röster och 14 nej-röster, se bilaga. 
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~~~~ Vimmerby 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sic!nr 

Sammanträdesdatum 2 O( 55) 

2015-02-23 
Kommunfullmäktige 

Protokolljusterare 

Ordforanden finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras 
idag. 

Ordforanden frågar därefter om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrel
sens forslag och ordforanden finner att kommunfullmäktige bifaller kom
munstyrelsens ffirslag. 

Beslutsunderlag 
Motion inlämnad av Curt Tyrberg (C), Id 2013.2409. 
Kommunfullmäktiges beslut 2013-09-30, KF § 172. 
Tjänsteskrivelse av trafikingenjör Gunnar Mårtensson och samhällsbygg
nadschef Miklos Hathåzi, Id 46649. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-02-03, KS § 43. 

Sändlista 
Bo Svensson Bilaga 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Administratör Liselott Frejd (uppdrag till KS i register) 
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OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-2018 
KF 2015-02-23, § 37 motion om gångväg i Frödinge 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Helen Nilsson (S) x 
Camilla Stridh (S) 
Eva Berglund (S) x 
Michael Svensson (S) x 
:Peter Heg8erg Kjell Biilow (S) x 
Cissi Hammar (S) x 
bars lage Gfeoo Stig Jaensson (S) x 
:bis ,ö..:stFiå A:B:åeFsseH Maja W Enqvist (S) x 
Jan Henriksson (S) x 
Sandra Norlin (S) x 
Ali Fenikh (S) x 
Maria Samuelsson (S) x 
Kenneth Björklund (S) x 
Anette Eriksson (S) x 
:9amel Nestef Emil y Palenzuela (S) x 
Camilla Green (S) x 
Anders Enqvist (S) x 
±hefese NilsseB: Mustafa Badran (S) x 
Micael Glennfalk (M) x 
MagB:Hs Gastafssafi Björn Swedborg (M) x 
Ylva Sandström (M) x 
Claes Roos (M) x 
Claes Wetterström (M) x 
LisaBlom (M) x 
Morgan Esping (M) x 
Marie C Nieholson (M) x 
IIålffifi N;<st:Fem Håkan Carlsson (M) x 
Ingela Nilsson Nachtweij (C) x 
:Pen\ke S'V'oosseB: Birger Andersson (C) x 
Anna Svensson (C) x 
:Peter KarlsseH - (C) 
GHrt ~yffieFg Eva Svensson (C) x 
Lars Nilsson (C) x 
Lisbeth Karlsson (C) x 
Bo Svensson (C) x 
Rein Soovik (C) x 
Gudrun Brunegård (KD) x 
~erbjem 8aHåaerg Ola Gustafsson (KD) x 
Lars J o bansson (V) x 
Pia Young (V) x 
GareliB:e ,<\a~:elsseB: Annika Fundin (MP) x 
Börje Forss (FP) x 
Boogt Bark:stam. Anneli Jakobsson (SD) x 
Sandor Högye (SD) x 
JimmyRödin (SD) x 
Kerstin Högye (SD) x 
Presidium: 
Marel:ls JeBfl'l:yfoo, 2: e •liee Marita Lindström (C) x 
efåffiFaHde 
Tomas Peterson, l :e vice ordförande (M) x 
Letmart Nygren, ordförande (S) x 

1If ill1J 
Antal Antal Antal 

~ Ja Nej Avstår 
33 14 
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Vimmerby 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 

Sammanträdesdatum 6(53) 
2015-02-03 

Kommunstyrelsen 

Protokolljusterare 

KS §43 Dnr 2013/227 Kod 109 

Motion angående gångväg i Frödinge 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. avslå motionen 

2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ytterligare utreda alternativa lösningar 
och kostnader för byggande av en gång- och cykelväg mellan östra och 
västra Frödinge. 

Sammanfattning av motionen 
Curt Tyrberg (C) har genom motion väckt frågan om gångväg i Frödinge för 
att binda ihop östra och västra Frödinge i norra delen. Idag kan man inte ta 
sig fram mellan östra och västra Frödinge utan att gå i skogen och över Frö
dinge maskiners tomt eller tar omvägen via affären. Curt Tyrberg (C) yrkar 
att Vimmerby kommun bygger en förbindelse för en gång- och cykelväg 
mellan Verkstadsvägen och Västerviksvägen, en sträcka om 100 meter. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2013-09-30 att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter beretts 
av samhällsbyggnadsavdelningen. 

Vid dagens sammanträde föreligger samhällsbyggnadsavdelningens utred
ning och förslag till beslut. 

I dagsläget finns det ingen utbyggd gång- och cykelväg mellan östra och 
västra Frödinge. Den stig som används av allmänheten är mera eller mindre 
inofficiellt och skapar en förbindelse mellan norra bostadsområdet, skolan, 
Verkstadsvägen och Frödinge maskiners fastighet. Stigen finns också inritad 
på Vimmerbykartan som lämnas ut för turister. 

Utdragsbestyrkning 
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Vimmerby 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr 

Sammanträdesdatum 7(53) 
2015-02-03 

Kommunstyrelsen 

Protokolljusterare 

Bedömning 
Samhällsbyggnadsavdelningen har besökt området och granskat Curt Tyr
bergs förslag samt besiktigat befintlig stig norr om Tyrbergs förslag och 
kommit till följande resultat: 

Befintlig stig: 
e förbindelsen finns redan 
e tillstånd från fastighetsägaren erfordras 
• bra sikt från båda håll vid anslutning mot Västerviksvägen 
• ytterligare en förbindelse kan skapas, öppning från Verkstadsvägens 

vändplan till ny gång- och cykelväg 

Curt Tyrbergs förslag: 
• en ny förbindelse måste skapas 
• tillstånd från fastighetsägaren erfordras 
• 100 meter lång 
• dålig sikt söderifrån vid utfart på Västerviksvägen 
• brant slänt ner från Västerviksvägen 

Aktuell situation 
Samhällsbyggnadsavdelningen har kontaktat fastighetsägaren till fastigheten 
Vimmerby Frödinge 25: l för att teckna ett servitutsavtal om att nyttja gång
och cykelväg på dennes område. Något avtal har man dock inte lyckats få 
till ännu varför man måste avvakta med detta eller se om man kan hitta nå
got annat alternativ. 

Förslag 
Behovet av en GC-väg mellan östra och västra Frödinge, skolan och Väster
viksvägen är påtagligt - inte minst mellan skolan och bollplan öster om 
Västerviksvägen. Ur trafiksäkerhetssynpunkt anser samhällsbyggnadsavdel
ningen att Curt Tyrbergs förslag till GC-väg är ett sämre alternativ med an
ledning av dålig sikt samt brant uppfart mot Västerviksvägen och bör därför 
avslås. 

Då man ännu inte lyckats nå ett servitutsavtal med markägaren föreslår 
samhällsbyggnadsavdelningen att man får arbeta vidare med detta eller titta 
på en alternativ lösning. 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kom
munfullmäktige besluta att avslå motionen samt att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att ytterligare utreda alternativa lösningar och kostnader för byg
gande av en gång- och cykelväg mellan östra och västra Frödinge. 

Utdragsbestyrkning 
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Vimmerby 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 

Sammanträdesdatum 8(53) 
2015-02-03 

Kommunstyrelsen 

Protokolljusterare 

Beslutsunderlag 
Motion inlämnad av Curt Tyrberg (C), Id 2013.2409. 
Kommunfullmäktiges beslut 2013-09-30, KF § 172. 
Tjänsteskrivelse av trafikingenjör Gunnar Mårtensson och samhällsbygg
nadschef Miklos Hathazi, Id 46649. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkning 
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    TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

   2014-12-09 

   Dnr 2013/227/109 

Samhällsbyggnadsavdelningen   Id 

GM 

 

Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro E-post  

Stadshuset Stångågatan 28 0492-76 90 00 577-2777 kommun@vimmerby.se 

598 81  VIMMERBY Fax PlusGiro Webbplats 

Organisationsnummer 0492-76 90 98 7 48 59 – 0 www.vimmerby.se 

212000-0787 Innehar F-skattebevis   

 

 

 

Kommunstyrelsen 
 
Motion angående gångväg i Frödinge 
 

 
Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige  

att  avslå motionen  

att  ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ytterligare utreda alternativa lösningar och kostna-

der för byggande av en gång- och cykelväg mellan östra och västra Frödinge. 

 
Ärendet 

Curt Tyrberg (C) har genom motion väckt frågan om gångväg i Frödinge för att binda ihop 

östra och västra Frödinge i norra delen. 

Idag kan man inte ta sig fram mellan östra och västra Frödinge utan att gå i skogen och över 

Frödinge maskiners tomt eller tar omvägen via affären. 

Curt Tyrberg (C) yrkar att Vimmerby kommun bygger en förbindelse för en gång- och cykel-

väg mellan Verkstadsvägen och Västerviksvägen, en sträcka om 100 meter. 

 

Bakgrund 

I dagsläget finns det ingen utbyggd gång- och cykelväg mellan östra och västra Frödinge. Den 

stig som används av allmänheten är mera eller mindre inofficiellt och skapar en förbindelse 

mellan norra bostadsområdet, skolan, Verkstadsvägen och Frödinge maskiners fastighet. Sti-

gen finns också inritad på Vimmerbykartan som lämnas ut för turister. På bilden syns tydlig att 

den används flitigt. 

 
Bild 1: befintlig stig 
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Bedömning 

Samhällsbyggnadsavdelningen har besökt området och granskat Curt Tyrbergs förslag samt 

besiktigat befintlig stig norr om Tyrbergs förslag och kommit till följande resultat: 

 

Befintlig stig: -     förbindelsen finns redan  

- tillstånd från fastighetsägaren erfordras 

- bra sikt från båda håll vid anslutning mot Västerviksvägen 

- ytterligare en förbindelse kan skapas, öppning från Verkstads-

vägens vändplan till ny gång- och cykelväg 

 

 

Curt Tyrbergs förslag: -     en ny förbindelse måste skapas 

- tillstånd från fastighetsägaren erfordras 

- 100 meter lång 

- dålig sikt söderifrån vid utfart på Västerviksvägen 

- brant slänt ner från Västerviksvägen (se bild 2) 

 

 
Bild 2: slänt från Västerviksvägen 
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 3 

 
Samhällsbyggnadsavdelningen undersöker utbyggnad av befintlig stig under förutsättning att 

ett servitut med fastighetsägaren kan tecknas. 

 

Aktuell situation 

Samhällsbyggnadsavdelningen har kontaktat fastighetsägaren till fastigheten Vimmerby Frö-

dinge 25:1 för att teckna ett servitutsavtal om att nyttja gång- och cykelväg på dennes område. 

Något avtal har vi dock inte lyckats få till ännu varför vi måste avvakta med detta eller se om 

vi kan hitta något annat alternativ. 

 

Förslag 

Behovet av en GC-väg mellan  östra och västra Frödinge kolan och Västerviksvägen är påtag-

ligt – inte minst mellan skolan och bollplan öster om Västerviksvägen. 

Ur trafiksäkerhetssynpunkt anser samhällsbyggnadsavdelningen att Curt Tyrbergs förslag till 

GC-väg är ett sämre alternativ med anledning av dålig sikt samt brant uppfart mot Västerviks-

vägen och bör därför avslås.  

Då vi ännu inte lyckats nå ett servitutsavtal med markägaren föreslår samhällsbyggnadsavdel-

ningen att vi får arbeta vidare med detta eller titta på en alternativ lösning.  

 

 

 

 

Miklos Hathazi 

Samhällsbyggnadschef   

  Gunnar Mårtensson 

    Trafikingenjör 

     

88



Till 
Kommunfullmäktige 
Vimmerby kommun 

Diarienummer 227/2013/109 

Id. 2013.2409 

Motion angående gångväg i Frödinge 
För att binda ihop östra och västra Frödinge i norra delen behöver in gång väg byggas. 

Idag kan man inte ta sig från mellan östra och västra Frödinge utan att gå i skogen och över Frödinge 
maskiner tomt. Alternativt kan man gå hela omvägen via affären. Att gå genom skogen finklädd på väg 
mot bygdegården eller gå omvägen via affären och sedan gå utefter genomfarten är inte genomför
bart. 

sträckan utgör också en viktig förbindelse för alla som ska till fotbollsplanen och ger möjlighet för barn 
och ungdomar att ta sig till idrotten på ett säkrare sätt. 

Vägen skall gå från verkstadsvägen till Västerviksvägen. En sträcka på endast 100 m. Se karta. 

' 

Jag yrkar 

att Vimmerby kommun bygger en förbindelse för gående och cyklar mellan Verkstadsvägen och Väs
terviksvägen enligt karta. 

Frödi.~~e de<:::--september 2013 

{0~~/ 
Curt Tyrberg (~ Ö 
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Ärende 

14
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-01-10 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 8 Dnr 2015/000487 109 

Motion om introduktionsklasser i Gullringen och 
Djursdala 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med Barn- och utbildningsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om introduktionsklasser i 

Gullringen och Djursdala utifrån att elevunderlaget asylflyktingar F-6 för 

närvarande är otillräckligt för att starta skolverksamhet med 

introduktionsklasser i Djursdala och Gullringen.  

Reservationer 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Erik Paulsson (C) reserverar sig mot 

beslutet. 

 

Sammanfattning 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) har lämnat in en motion om 

introduktionsklasser i Gullringen och Djursdala. Kommunstyrelsen beslutade 

2016-01-12 att remittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för 

beredning och framtagande av förslag till beslut. 

Hösten 2015 utmärktes av en dramatisk ökning av antalet nyanlända till 

Sverige. På såväl regional som lokal nivå (kommunerna) överraskades man 

av volymökningen och extra resurser var tvungna att sättas in för att kunna 

hantera situationen. Från februari månad 2016 minskade tillströmningen av 

nyanlända betydligt och läget stabiliserades. 

Den totala volymen 64 elever i mars 2016 har under 6 månader minskat till 

37 elever september 2016. Minskningen beror i huvudsak på två faktorer, 

dels det faktum att ett antal familjer inte längre finns kvar i kommunen, dels 

att volymen nyanlända under senare delen av 2016 är mycket låg även i 

jämförelse med tidigare år. Kvarstående 37 elever är fördelade på fem skolor 

varav 24 finns placerade på tre ytterskolor. Elevernas skolplacering utgår 

ifrån var de asylsökande familjerna bor. 

Prognosen framåt i tid är att volymen kommer att minska ytterligare 

beroende på nya nationella bestämmelser innehållande krav och restriktioner 

för mottagande av asylflyktingar.  
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-01-10 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med Barn- och utbildningsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om introduktionsklasser i 

Gullringen och Djursdala utifrån att elevunderlaget asylflyktingar F-6 för 

närvarande är otillräckligt för att starta skolverksamhet med 

introduktionsklasser i Djursdala och Gullringen.  

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång 

Ett avslagsyrkande och ett bifallsyrkande föreligger. Ordföranden ställer 

förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår motionen i 

enighet med arbetsutskottets förslag.       

 

Beslutsunderlag 

Motion om introduktionsklasser i Gullringen och Djursdala, Ingela Nilsson 

Nachtweij (C) 2015-11-28 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 285 2015-11-23 

Kommunstyrelsen beslut KS § 15 2016-01-12 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 20915). 

Barn- och utbildningsnämndens beslut BUN § 147 2016-10-26 

Arbetsutskottets beslut KSAU § 273 2016-12-19 

 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ingela Nilsson Nachtweij (C)  

 

 

___________________ 
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 BUN § 147  Dnr 2016/21/109 

 
Remiss: Introduktionsklasser i Gullringen och Djursdala  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå 
motionen om introduktionsklasser i Gullringen och Djursdala utifrån att 
elevunderlaget asylflyktingar F-6 för närvarande är otillräckligt för att starta 
skolverksamhet med introduktionsklasser i Djursdala och Gullringen.   

   
 Ärendet 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) har lämnat in en motion om introduktionsklasser 
i Gullringen och Djursdala. Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-12 att remittera 
ärendet till barn- och utbildningsnämnden för beredning och framtagande av 
förslag till beslut. 

 
Hösten 2015 utmärktes av en dramatisk ökning av antalet nyanlända till Sverige. 
På såväl regional som lokal nivå (kommunerna) överraskades man av 
volymökningen och extra resurser var tvungna att sättas in för att kunna hantera 
situationen. Från februari månad 2016 minskade tillströmningen av nyanlända 
betydligt och läget stabiliserades. 
 
Den totala volymen 64 elever i mars 2016 har under 6 månader minskat till 37 
elever september 2016. Minskningen beror i huvudsak på två faktorer, dels det 
faktum att ett antal familjer inte längre finns kvar i kommunen, dels att volymen 
nyanlända under senare delen av 2016 är mycket låg även i jämförelse med 
tidigare år. Kvarstående 37 elever är fördelade på fem skolor varav 24 finns 
placerade på tre ytterskolor. Elevernas skolplacering utgår ifrån var de 
asylsökande familjerna bor.  
 
Prognosen framåt i tid är att volymen kommer att minska ytterligare beroende på 
nya nationella bestämmelser innehållande krav och restriktioner för mottagande 
av asylflyktingar. 
 

 Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 20915). 
Kommunfullmäktiges beslut, 2015-11-23, KF § 285. 
 
_____ 
 

 Sändlista  
 Kommunstyrelsen   
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VIMMERBY OOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

AdmmJstratJva avdelningen 

Z015 -11- 1 8 ~;';. 

onr oZ0/5"""/YP'r jD-pla709 
Motion om introduktionsklasser i Gullringen och Djursdal ~d nr lf9Cffh 

Civila samhället har erbjudit sig att hjälpa till för att få till stånd en skolverksamhet med samordnad 
introduktionsklass med befintlig skolverksamhet i Djursdala. Svenska kyrkan, Djursdala intresseförening, 
Djursdala idrottsförening och Betelförsamlingen i Djursdala skriver så här : 

"Det viktigaste när man kommer till ett nytt land är att lära sig språket. Detta görs bäst om man 
samtidigt får studera svenska och ha täta utbyten med svenskar. Internationell forskning visar att det 
bästa för nyanlända därför är att gå en begränsad period, sex månader till ett år, introduktionsklass för 
att lära sig grunderna i språket och få en förförståelse för ämnena som man läser i skolan. Under den 
tiden ska man helst ha täta kontakter med andra klasser. Efter det slussas man ut i ordinarie 

undervisning. 

Integrationen bör kunna fungera bra i en liten, trygg miljö där alla känner alla. Här finns en naturskön 
skolgård och ofta spontana lekar där alla deltar. Eleverna har hittills visat sig duktiga på att få alla att 
känna att de får vara med. Att få in ett antal helt nyanlända barn i gemenskapen tror vi kan vara en bra 
och nyttig utmaning för våra barn. 

Beroende på antal barn kan introduktionsklassen antingen vara i det som nu är biblioteket eller i fritids 
rum, som från början varit ett klassrum. Här finns alltså fina lokaler, en bra miljö för att ge barnen 
bästa möjliga start på deras liv i Sverige. Pedagogerna i Djursdala skola är vana vid att arbeta 
åldersintegrerat och bör kunna stötta den/de pedagoger som tar hand om introduktionsklassen på ett 
bra sätt även i den uppgiften. Kostnaden för kommunen blir låg eftersom barnen kan åka i bussarna som 
kör nästan tomma ut till Djursdala på morgonen. Idrott, slöjd, friluftsdagar med mera kan barnen ha 
gemensamt med de andra klasserna. Detta borde kunna ge en väldigt bra start på livet i Sverige för 
dessa barn. 
Som föreningar och kyrkor kan vi även försöka bidra till en meningsfull fritid. Vi är som alltid beredda 
att stödja en positiv utveckling för hela vår kommun . " 

Att samordna skolornas verksamhet med de asylsökandes skolverksamhet ger flera vinster. Det civila 
samhället på landsbygden kan också starkt bidra med utveckling av landsbygdsskolorna i Gullringen och 
Djursdala. 

Därför föreslår Centerpartiet 
att kommunen möjliggör en skolverksamhet som innehåller introduktionsklass i Djursdala och 

Gullringen 
att kommunen inte säljer skollokalerna i detta skede då vi inte känner till framtida behov 
att kommunen tar tillvara möjligheterna på bästa sätt till samverkan med det civi la samhä ll et för att få 

till bra skolverksamhet på skolorna i Djursdala och Gullringen med introduktionsklasser för 
asylsöka nde barn Fl-6 i samverkan med befintlig skolverksamhet 

~CA_~~~ 
lngela Nilsson Nachtweij ./ 
Centerpartiet i Vimmerby 

fli~ 
CENTERPARTIET 
i Vimmerby kommun 
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Ärende 

15
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2017-01-10 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 10 Dnr 2016/000588 171 

Risk- och sårbarhetsanalys RSA 2015-2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att  anta den nya RSA:n 2015-2018 version 2  samtidigt  

Att gamla med beslut 2015-10-19 § 244 upphör att gälla. 

 

Sammanfattning 

Vid Länsstyrelsens uppföljning 2016-08-17 konstaterades det att den för 

perioden 2015-2018 antagna RSA:n inte följde Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskaps krav på uppställ-ning enligt MSBFS 2015:5. 

Ändringarna som är gjorda är gjorda för att följa de krav som finns på 

uppställning. Vidare är RSA:n uppdaterad till 2016 års demografi samt ny 

organisationskarta.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att  anta den nya RSA:n 2015-2018 version 2  samtidigt  

Att gamla med beslut 2015-10-19 § 244 upphör att gälla.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut enligt Lagen om extraordinära händelser 2006:544 

Myndigheten för samhällskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners 

risk- och sårbar-hetsanalyser MSBFS 2015:5. 

Risk och sårbarhetsanalys 2015-2018 version 2.0 

Tjänsteskrivelse, Stefan Larsson, räddningschef, 2016-10-13, Id 53981 

 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen (säkerhetssamordnarens uppgift) 

Regeringen (Länsstyrelsens uppgift) 

 

___________________ 
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    TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

   2016-10-13 

   Diarienummer 2016/588/171 

Kommunstyrelseförvaltningen                                     Id 53981 

Räddningstjänsten 

Stefan Larsson 

Räddningschef    

 

 
Post: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81  Vimmerby Besök: Stångågatan 28 

Telefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun@vimmerby.se Webbplats: www.vimmerby.se 

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

 

 

Kommunstyrelsen 

 

Risk och sårbarhetsanalys (RSA) 

 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

 

Att  anta den nya RSA:n 2015-2018 version 2  samtidigt  

 

Att gamla med beslut 2015-10-19 § 244 upphör att gälla. 

 
Sammanfattning 

Vid Länsstyrelsens uppföljning 2016-08-17 konstaterades det att den för perioden 2015-2018 

antagna RSA:n inte följde Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps krav på uppställ-

ning enligt MSBFS 2015:5. Ändringarna som är gjorda är gjorda för att följa de krav som 

finns på uppställning. Vidare är RSA:n uppdaterad till 2016 års demografi samt ny organisai-

tonskarta.  
 
Ärendet 

Enligt lagen om extraordinära händelser (2006:544 kap2 §1) skall kommuner och landsting 

analysera vilka händelser som kan inträffa under fredstid och hur de kan påverka den egna 

verksamheten. Resultatet skall värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. 

 

Bakgrund 

2016-08-17 gjorde Länsstyrelsen en uppföljning på kommunens krisberedskapsarbete. Då 

framkom det att den antagna RSA:n inte följde de krav på uppställning som Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap har på risk- och sårbarhetsanalyser enligt MSBFS 2015:5. Det 

framkom även att RSA:n bör kompletteras med metodavsnitt, källhänvisningar samt att bilder 

och diagram får en förklarande text. 

 

Aktuell situation 

Efter Länsstyrelsens uppföljning har en ny version (2.0) arbetats fram för att följa de krav som 

finns i MSBFS 2015:5.  Avsnittet angående demografi har uppdaterats till 2016 års fakta för 

att hålla RSA:n som ett levande dokument. Vidare har ett avsnitt med metodbeskrivning lagts 

till, det har kompletterats med källhänvisning samt att bilder och diagram har fått en förkla-

rande text. 

 
Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen (säkerhetssamordnarens uppgift) 

Regeringen (Länsstyrelsens uppgift) 
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Beslutsunderlag 

Beslut enligt Lagen om extraordinära händelser 2006:544 

Myndigheten för samhällskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners risk- och sårbar-

hetsanalyser MSBFS 2015:5. 

 

Risk och sårbarhetsanalys 2015-2018 version 2.0 

 

 

 

 

 

Stefan Larsson 

Räddningschef 
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Risk- och sårbarhetsanalys Vimmerby kommun 2015-2018 

Risk- och sårbarhetsanalys 

Lagen om extraordinära händelser 

2015-2018 

Dnr 2015/348

Id 54897 

Datum 2017-01-04
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Risk- och sårbarhetsanalys Vimmerby kommun 2015-2018 

Rapportförfattare och revideringar 

Version: Datum: Sammanställd av: Antagen 

Version 1.0 2015-07-21 Jonas Svensson 

Säkerhetssamordnare 

2015-10-19 KF § 244 

Version 2.0 2016-10-13 Håkan Westerback 

Säkerhetssamordnare 

Foto framsida: 
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Mål och syfte: 
 

Att arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser är en kontinuerlig process. Följande dokument 

utgör en nulägesbild av kommunens risk- och sårbarhetsanalysarbete med avsikt att 

åskådliggöra hur långt arbetet med risk- och sårbarhetsanalys kommit – det är alltså inget 

slutgiltigt resultat.  

 

Syftet med kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalyser är att:  

 Öka medvetenheten och kunskapen hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga om 

hot, risker och sårbarheter inom kommunen  

 Bidra till att ge en samlad riskbild för hela kommunen  

 Öka kommunens hanteringsförmåga genom att förtydliga beroendeförhållanden och 

behov av samverkan  

 

Målsättningen är att detta dokument ska vara ett användbart beslutsunderlag för beslutsfattare 

inom området trygghet, säkerhet och beredskap, däribland kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse, förvaltningar och bolag samt samverkande samhällsaktörer och 

myndigheter.  

 

Dokumentet ska:  

 Utgöra beslutsunderlag för riskreducerande och förberedande åtgärder - från 

vardagsolyckor till kriser  

 Utgöra underlag för information till allmänhet och anställda  

 Utgöra beslutsunderlag och stöd för riskhänsyn i den fysiska planeringen  

 Ge vägledning för att prioritera förebyggande och förberedande åtgärder som minskar 

risker och sårbarheter i den egna verksamheten  

 Tydliggöra samverkansbehov  

 Visa på kommunens förmåga att hantera olika typer av händelser och behov av 

åtgärder för att förbättra förmågan  

 Uppfylla lagkrav på risk- och sårbarhetsanalys enlig Lag (2006:544) om kommuners 

och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap (LEH), med tillhörande föreskrift MSBFS 2015:5 om kommuners risk- och 

sårbarhetsanalyser. 

 

Målgrupp 

Målsättningen är att detta dokument ska användas på bred front i kommunen och därför finns 

ett flertal målgrupper, inte minst:  

 Kommunfullmäktige  

 Kommunstyrelse  

 Förvaltningar och bolag  

 Samverkande samhällsaktörer inklusive tillsynsmyndigheter  

 Allmänhet (målsättning är dock att ta fram en mer populärvetenskaplig skrift)   

101



Risk- och sårbarhetsanalys Vimmerby kommun 2015-2018 

 
Förslag på fokusområden  
Baserat på denna risk- och sårbarhetsanalys föreslås följande fokusområden för perioden 

2015-2018:  

 

1. Ökat arbete mot hot och våld  

2. Arbeta fram en POSOM-grupp inom kommunen 

3. Krisberedskap – planer, riktlinjer och ledningsstöd  

4. Ökad säkerhet i det offentliga rummet, inklusive allmän byggnad  

5. Intern och extern kriskommunikation  

6. Frivilligorganisationer och allmänhet inom krisberedskapen  

7. Geosecma inom risk- och krishantering (karthantering) 

8. Krisledningen ska behärska de tekniska hjälpmedel som finns som stöd  
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1. Beskrivning av Vimmerby kommun och dess geografiska område

Detta kapitel beskriver kommunens ansvarsområde och uppgifter, den beskriver hur 

kommunen organisatoriskt ser ut, vilka författningar som använts i arbetet samt en översiktlig 

beskrivning av kommunens geografiska område. 

1.1 Kommunens ansvarsområde och uppgifter 

Regeringen anger i en skrivelse att målen med samhällets krisberedskap är att: 

 Minska risken för och konsekvenserna av allvarliga störningar, kriser och olyckor

 Trygga hälsan och den personliga säkerheten för barn, kvinnor och män

 Hindra eller begränsa skador på egendom eller miljö

Vidare ställer svensk lagstiftning krav på att kommuner ska förebygga bränder och skador till 

följd av bränder, verka för att åstadkomma skydd mot övriga olyckor, minska sårbarheten i 

egen verksamhet samt ha en god förmåga att hantera krissituationer. Kommunen har därtill ett 

geografiskt områdesansvar som innebär en skyldighet att verka för att olika aktörer inom 

kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet, att deras 

respektive åtgärder vid en eventuell händelse samordnas och att den information som går ut 

till allmänheten är samordnad. För att kunna leva upp till dessa åtaganden krävs att det finns 

en analys över vilka händelser som kan drabba kommunen, hur dessa händelser påverkar den 

egna verksamheten, kommunens invånare och samhället i stort. En sådan risk- och 

sårbarhetsanalys utgör grunden för både det förebyggande och det förberedande arbetet inom 

området trygghet, säkerhet och beredskap. Lagstiftning ställer särskilda krav på att analyser 

av extraordinära händelser ska redovisas. Vi har dock valt att här inkludera händelser från 

hela hotskalan, vilket också är en rekommendation av myndigheterna. 

1.2 Kommunens organisation 

Vimmerby kommun har 2015-2018 en lila majoritet under styrning av Moderaterna och 

Socialdemokraterna. Dessa två partier plus Centerpartiet är kommunfullmäktiges tre största 

partier, se figur 2. Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ och de 

förtroendevalda som ingår i kommunfullmäktige utses i det allmänna valet vart fjärde år. 

Kommunfullmäktige utser sedan styrelser och nämnder som leder och samordnar kommunens 

verksamheter samt bereder ärenden till kommunfullmäktige. De beslut som den politiska 

organisationen tar utförs av kommunens olika förvaltningar som lyder under nämnderna eller 

direkt under kommunstyrelsen. I kommunens organisation finns också ett antal kommunala 

bolag med ansvar för specifika områden. Varje bolag styrs av en VD som är ytterst ansvarig 

för sin verksamhet. (vimmerby.se). För att åskådligöra kommunens politiska organisation 

visas den i sin helhet i figur 1.    
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Figur 1 – Vimmerby kommuns politiska organisation 2015-2018 

Figur 1 – Vimmerby kommuns politiska organisation 2017-2018
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Figur 2 – mandat i kommunfullmäktige 

1.3 Författningar 

I denna risk- och sårbarhetsanalys har följande författningar särskilt tagits i beaktning: 

 Lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära

händelser i fredstid och höjd beredskap

 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

 MSBFS 2015:5 föreskrifter och allmänna råd om kommuners risk- och

sårbarhetsanalyser.

1.4 Övergripande beskrivning av kommunens geografiska område 

Detta avsnitt syftar till att ge en övergripande beskrivning av kommunens geografiska område 

såsom geografi, demografi, infrastruktur, näringsliv samt kulturhistoriska värden. 
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1.4.1 Geografisk beskrivning 

Vimmerby kommun är belägen i norra delen av Kalmar län och gränsar mot Östergötlands 

samt Jönköpings län. I norr gränsar kommunen mot Kinda kommun och i nordväst mot Ydre 

kommun. I öster mot Västerviks kommun, i väster mot Eksjö kommun och i söder mot 

Hultsfreds kommun samt i sydost mot Oskarshamns kommun. 

 

 

Figur 3 – Översiktsbild Vimmerby kommun 

 

Vimmerby kommun har en landareal på 1140 km
2
 och en totalareal på 1220 km

2
. (scb.se) 
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1.4.2 Demografi 

Vimmerby kommuns totala befolkningsmängd var den 31 december 2015, 15419 invånare, 

varav mer än hälften, 8098 invånare bor i huvudorten Vimmerby. Den svenska definitionen på 

tätort är en ort med över 200 invånare, är det mindre än det så faller orten in under 

definitionen glesbygd. (vimmerby.se) 

 

Tabell 1 – folkmängd i tätorterna 31/12 2015 

  

 

Figur 4 – kommunens folkmängd i procentuell fördelning av ålder. 
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Vimmerby kommun har stadigt legat på ungefär samma befolkningsmängd under de tio år som 

denna mätning visar. Det finns de ungdomar som väljer att flytta för studier eller arbete men 

invånarantalet håller sig relativt stabilt. 

Figur 5 – översiktlig bild av befolkningsförändringen de senaste 10 åren. 

Vad gäller antalet flyttningar under 2015 så har Vimmerby kommun ett positivt 

inflyttningsnetto på 170 personer. Den största skillnaden på in- och utflyttning ligger på 

utlandet, vilket inte är förvånande med tanke på den stora flyktingströmmen som kom till 

Sverige under 2015. 

Figur 6 – antalet flyttningar till och från kommunen under 2015. 
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Vad gäller antalet födda och döda under 2015 så ser vi att det föds färre barn i kommunen 

kontra hur många personer som har gått bort under 2015. Andelen utrikesfödda ligger hela 7 

procentenheter under riket i övrigt. 

 

Figur 7 – födelse och dödstal i kommunen samt andel utrikesfödda under 2015. 

 

Vad gäller antalet förvärvsarbetande ligger Vimmerby kommun bra till i jämförelse inte bara i 

länet utan även i riket då vi procentuellt sett har fler förvärvsarbetande invånare i kommunen. 

 

Figur 8 – jämförelse i procent av antalet förvärvsarbetande i kommun, länet samt riket 
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Tittar vi på förvärvsarbetande efter sektor så ser vi att kommunen precis som länet i övrigt 

samt riket har en majoritet bland män i näringslivet och övriga organisationer medan 

kvinnorna dominerar offentlig sektor. 

 

Figur 9 – antal förvärvsarbetande efter sektor 

Bland de 20 vanligaste yrkena i Vimmerby kommun så ser vi att de vanligaste yrkena för 

kvinnor i kommunen är undersköterska och grundskolelärare/fritidspedagog/förskolelärare 

alltså inom den offentliga sektorn medan männen har sina vanligaste yrken i 

smed/verktygsmakare och lastbil/busschaufförer, alltså inom det privata näringslivet. 

 

Figur 10 – de 20 vanligaste yrkena i Vimmerby kommun 
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Vimmerby har en stark företagsanda i kommunen och ett stort entreprenörskap, och har varit 

så under en lång tid. 

 

Figur 11 – Antalet företagare i kommunen 

Vimmerby kommuns skattesats ligger relativt högt över snittet i länet men högt över snittet i 

riket. Men trots detta så är skatteunderlaget endast 90 % i kommunen i förhållande till rikets 

index vilket talar för att lönerna i kommunen är lägre än både länet och riket. 

 

Figur 12 – jämförelse av kommunalskatt i kommun, län och rike 
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1.4.3 Infrastruktur 

Genom Vimmerby kommun passerar riksväg 40 och 23/34. Båda riksvägarna möts strax 

utanför Vimmerby stad i Åkebo-rondellen. Via dessa riksvägar tar man sig enkelt vidare mot 

Linköping, Kalmar och Växjö via riksväg 23/34 och Västervik, Jönköping och Göteborg via 

riksväg 40. Dessa båda riksvägar är de större vägarna genom kommunen. (trafikverket.se)  

Genom kommunen passerar även Stångådalsbanan som är en järnväg mellan Linköping och 

Kalmar. Banan är av en lägre standard och är ej heller elektrifierad utan tågen drivs av fossila 

bränslen. Banan passerar Gullringen, Södra Vi, Vimmerby samt Storebro genom kommunen. 

Vimmerby stad delas i två delar av järnvägen då järnvägen passerar igenom och alla 

järnvägsövergångar är i gatunivå. (trafikverket.se)   

 

1.4.4 Näringsliv 

I Vimmerby kommun präglas näringslivet av såväl tradition som förnyelse. Här finns större 

välkända företag och många duktiga småföretagare. 

Tillverkningsindustrin dominerar och fler av de större industrierna utför pressgjutning av 

lättmetaller. Metallfabriken Ljunghäll AB är den största med cirka 500 anställda men det 

finns även stora och väletablerade livsmedelsföretag som Arla Foods AB, Orkla Foods 

Sverige AB och AB Åbro Bryggeri. 

Besöksnäringen har vuxit och utvecklats starkt i kommunen och grundar sig främst på Astrid 

Lindgrens författarskap färgat av hennes uppväxt i Vimmerby. Astrid Lindgrens Värld som 

besöks av cirka 450.000 personer per år bidrar i synnerhet till att Vimmerby kommun 

utvecklats till ett starkt besöksmål. 

Vimmerby är även känd som en gammal handelsstad och är likaså i våra tider med ett stort 

urval av butiker. (vimmerby.se) 

1.4.5 Kulturhistoriska värden 

I Vimmerby kommun finns det både skyddad bebyggelse enligt Kulturmiljölagen (1988:950), 

Nationalpark, naturreservat, naturminnen, riksintressen för naturvården samt Natura 2000-

områden. Nedan ges en översiktlig beskrivning av dessa. 

 

Bild 1 - Domherren 1, rådhuset i Vimmerby stad som enligt lag (1988:950) är skyddad bebyggelse 
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1.4.5.1 Skyddad bebyggelse Vimmerby kommun 

 

I Vimmerby kommun finns det 12 byggnadsminnen som är skyddad bebyggelse enligt lag 

(1988:950) och dessa byggnader ska vara ”synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska 

värde”, åtta av dessa är i Vimmerby stad. 

 Orren 2 
Orren 2, Storgatan 3. Borgmästargården, uppfördes under 1700-talet 

 Ejdern 1 

Ejdern 1, Storgatan 32. Grankvistgården, uppfördes troligen 1736-40 

 Domherren 1 

Domherren 1, Stora torget. Rådhuset uppfördes 1824-25 

 

 Ripan 8 

Ripan 8, Storgatan 16. Tenngjutaregården, uppfördes troligen under 1700-talet. 

 

 Ripan 14 

Ripan 14, Storgatan 28. Rådmansgården, uppfördes troligen under 1700-talet. 

 

 Tjädern 3 

Tjädern 3, Storgatan 19. Hammarskjöldska gården, troligen från 1700-talet. 

 

 Näktergalen 3 

Näktergalen 3, Sevedegatan 43. Tvåvånings reveterat trähus med interiörmålningar. 

Uppfört i ett plan omkring år 1740. Under 1800-talet påbyggt med ytterligare en 

våning. Renoverat under 1990-talet med ny fasad av träpanel. 

 

 Källängsparken 

Källängsparken blev byggnadsminnesförklarad 2010. Parken skapades på 1950-talet 

av trädgårdsarkitekterna Ulla Bodorff. 

 

 Ösjöfors handpappersbruk 

Ösjfors handpappersbruk på fastigheten Kvill 11:2 och 11:3, belägen cirka 25 km 

nordväst om Vimmerby stad. Husen som är timmerhus, är grupperade runt ett 

gårdstun, invid Stångån. På platsen finns kvar en mangårdsbyggnad från 1780-talet, ett 

magasin, en ladugård, en mjölnarstuga, en f.d smedja och ett svin- och hönshus. 

Bruksbyggnaden som var från 1777 och 1800-talets början brann ner år 2005. 

 

 Tuna gård 

Tuna gård på fastigheten Tuna 1:1. Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes 1862-

63 och flygelbyggnaderna 1760 respektive 1768. 
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 Blägda 1:16 

Blägda 1:16,Apelkullens banvaktstuga ingår som en del av byggnadsminnesförklarade 

smalspårsjärnvägen mellan Virserum - Jenny. Samtliga byggnader är bevarade och ger 

en god bild av hur livet på en av järnvägens boställen gestaltades. 

 Smalspåret 

Smalspåret Virserum i Hultsfreds kommun till Jenny i Västerviks kommun är 

byggnadsminnesförklarat med tillhörande byggnader. Inom Vimmerby kommun finns 

Apelkullens banvaktstuga som är byggnadsminnesförklarad. 

(vimmerby.se) 

 

1.4.5.2 Nationalpark 

 

En av länets två nationalparker finns i Vimmerby kommun, nämligen Norra Kvills 

nationalpark. Nationalparker har det starkaste skyddet ett område kan få. De bildas för att 

bevara och skydda naturområden som riskerar att förstöras eller försvinna. (vimmerby.se) 

1.4.5.3 Naturreservat 

 

I Vimmerby kommun finns två naturreservat. Det ena är naturreservatet Kvill som omfattar 

området runt Kvilleken. Det andra är Hässleby-Silverån som ligger i både Vimmerby 

kommun och Eksjö kommun. Naturreservat finns för att skydda och bevara värdefull natur, 

livsmiljöer och arter. (vimmerby.se) 

1.4.5.4 Riksintresse för naturvården 

 

I kommunen finns fem områden som anses ha nationellt värde för naturvården. Dessa 

områden är Djursdalaområdet, Stångån och krönsjöarna, Örsåsa, Norra Kvill med Ydrefors – 

Rumskullaområdet och Silveråns Dalgång. Områden med riksintresse för naturvården skapas 

för att skydda området från påtagliga skador mot naturmiljön. (vimmerby.se) 

1.4.5.5 Naturminnen 

 

Det finns fyra naturminnen i Vimmerby kommun. Det är två träd och två flyttblock. Det ena 

trädet är Kvilleken och det andra är en lönn vid Ungstorp. Det ena flyttblocket är Runkesten i 

Rumskulla och det andra är Klockesten vid Skansebergen som också kallas Toppesten. Det är 

enstaka naturföremål som behöver särskilt skydd eller vård som kan bli naturminnen. Oftast 

handlar det om träd, lövängar, flyttblock eller stenformationer. (vimmerby.se) 

1.4.5.6 Natura 2000-områden 

 

I Vimmeby kommun finns sju Natura 2000-områden. Dessa är Djursdalabygden, Norra Kvills 

nationalpark, Örsåsa, Gnöst, Grönsved, Emåns vattensystem i Kalmar län och Väggeberg. 

Natura-2000 områden skapas för att bevara värdefulla arter och naturtyper som är av 

gemensamt intresse för alla länder i EU. (vimmerby.se) 
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2 Beskrivning av arbetsprocess och metod 

I kapitlet nedan beskrivs begreppsdefinitioner och förkortningar, arbetsprocess, metod, 

aktörer som deltagit i arbetet, vilket material och underlag som använts i arbetet, 

avgränsningar med motivering, kvalitetssäkring samt sekretess. 

2.1 Begreppsdefinitioner och förkortningar 

Begrepp:  

Risk och riskanalys  

Risk kan förklaras som sammanvägningen av sannolikheten för att en händelse ska inträffa 

och de (negativa) konsekvenser händelsen kan leda till. För att en risk ska föreligga krävs att 

något som är skyddsvärt exponeras för någon form av hot.  

En riskanalys innebär en systematisk identifiering av olycksrisker samt bedömning av 

risknivåer. Följande tre frågor kan användas som utgångspunkt:  

 Vad är det som kan hända? 

    Hur sannolikt är det?  

    Vad blir konsekvenserna?  

Sårbarhet och sårbarhetsanalys  

Sårbarhet kan beskrivas som oförmåga hos ett objekt, system, individ, befolkningsgrupp 

m.m. att stå emot och hantera en specifik påfrestning som kan härledas till inre eller yttre 

faktorer.  En gemensam nämnare för sårbarhetsanalyser är att de till skillnad från 

riskanalysen, som ofta har sin utgångspunkt i en riskkälla, betonar det skyddsvärda systemet. 

Liknande frågor enligt nedan kan användas i en sårbarhetsanalys:  

    Vad är det som är skyddsvärt?  

    Vad kan hota detta?  

    Hur ser motståndsförmågan ut?  

    Hur ser hanteringsförmågan ut? 

Samhällsviktig verksamhet 

Med samhällsviktig verksamhet avses en verksamhet som uppfyller 

minst ett av följande villkor: 

• Ett bortfall av, eller en svår störning i verksamheten som ensamt eller tillsammans med

motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid kan leda till att en allvarlig kris 

inträffar i samhället. 

• Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället

ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt. 

Viktig samhällsfunktion 

Viktig samhällsfunktion är ett samlingsbegrepp för de verksamheter som upprätthåller en viss 

funktionalitet. Varje sådan funktion ingår i en av flera samhällssektorer och upprätthålls av en 

eller flera samhällsviktiga verksamheter. 
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Skyddsvärt  

Verksamheter/funktioner som inte faller under definitionen ovan, men som ändå är viktig för 

kommunen ur t.ex. ett ekonomiskt, socialt eller kulturellt perspektiv benämns som 

skyddsvärda.  

 

Vardagsolyckor  

Ett samlingsnamn för olyckor om inträffar relativt frekvent och där den enskilda olyckan 

innebär begränsade konsekvenser för samhället. Dessa olyckor kräver i de flesta fall inte 

någon insats från räddningstjänsten.  

 

Samhällsstörning 

Begreppet särskild händelse används av landets polismyndigheter. Kommuner och 

länsstyrelser använder istället samhällsstörning som en samlad term för en allvarlig händelse. 

I detta sammanhang kan samhällsstörningar användas för att beskriva händelser ”mellan” 

stora olyckor och extraordinära händelser.  

 

Extraordinär händelse  

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig 

störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och 

kräver skyndsamma insatser av en kommun eller landsting.  

 

Kritiska beroenden  

Beroenden som är avgörande för att samhällsviktiga verksamheter ska kunna fungera. Sådana 

beroenden karaktäriseras av att ett bortfall eller en störning i levererande verksamheter relativt 

omgående leder till funktionsnedsättningar, som kan få till följd att en extraordinär händelse 

inträffar. Den drabbade verksamheten kännetecknas av att den saknar uthållighet, redundans 

och möjlighet att ersätta eller fungera utan den resurs som fallit bort. 

 

Förmåga  

Förmåga i detta sammanhang avser krishanteringsförmåga och förmåga i samhällsviktig 

verksamhet att motstå allvarliga störningar. Det kan på så sätt ses som motsatsförhållande till 

sårbarhet.  

Krishanteringsförmåga inkluderar förmåga att leda den egna verksamheten, fatta beslut inom 

eget verksamhets- eller ansvarsområde, sprida snabb, korrekt och tillförlitlig information och 

vid behov kunna samverka med andra aktörer. Det inkluderar även en förmåga att genomföra 

åtgärder för att avhjälpa, skydda eller lindra effekterna av det inträffade.  

Förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar innebär att 

verksamheten fortsatt kan bedrivas i sådan omfattning att samhället fortfarande fungerar, 

samtidigt som grundläggande service, trygghet och omvårdnad säkerställs.  

 

Sårbarhet  

Sårbarhet betecknar hur mycket och hur allvarligt samhället eller delar av samhället påverkas 

av en händelse. De konsekvenser som en aktör eller samhället – trots en viss förmåga – inte 
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lyckas förutse, hantera, motstå och återhämta sig från anger graden av sårbarhet. På så vis ses 

sårbarhet som motsats till kapacitet och förmåga 

 

Förkortningar: 

Följande förkortningar förekommer i rapporten:  

LSO: Lag (2003:778) om skydd mot olyckor  

LEH: Lag (2006:544) om landstings och kommuners åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap  

MSB: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  

RSA: Risk- och sårbarhetsanalys  

Seveso: Lag (1999:381) Allvarlig kemikalieolycka: olycka med ett eller flera farliga ämnen inblandade, 

t.ex. utsläpp, brand eller en explosion, som orsakas av okontrollerade händelseförlopp i samband med driften 

vid en verksamhet som omfattas av denna lag, och som medför omedelbar eller fördröjd, allvarlig fara för 

människors hälsa eller miljön, inom eller utanför verksamheten. 

LSO 2:4, 2kap4 Vid en anläggning där verksamheten innebär fara för att 

en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller 

miljön, är anläggningens ägare eller den som utövar 

verksamheten på anläggningen skyldig att i skälig omfattning 

hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i 

övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller 

begränsa sådana skador. 

WIS: Webbaserat informationssystem 

FRG: Frivillig resursgrupp 

RCB: Räddningschef i beredskap 

VEMAB: Kommunalt energibolag (Vimmerby energi och miljö AB) 

VMA: Viktigt Meddelande till Allmänheten (tyfoner) 

LVU: Lagen om vård av unga 

LVM: Lagen om vård av missbrukare 

 

2.2 Arbetsprocess 

Risk- och sårbarhetsanalyser är ett kontinuerligt arbete, en process. Denna rapport utgör en 

sammanställning och nulägesbild av kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalysarbete 

fram till och med oktober 2015. 

 

Arbetsprocessen har följt de nationella riktlinjerna med stort fokus på verksamhetsbaserade 

analyser(förvaltningar och bolag). Målsättningen har sedan varit att resultatet från dessa 

analyser ska kunna samlas ihop till en kommunövergripande analys.  

Arbetet kräver ett brett deltagande, att resurser avsätts och att slutprodukten, d.v.s. det 

beslutsunderlag som produceras, kommer till användning.  

Processförfarandet ser likadant ut för förvaltning/bolag som för den kommunövergripande 

analysen. Illustrationen på nästa sida har för avsikt att försöka tydliggöra processen 
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Arbetsmaterial i Excel                                                               Utvärdering/uppföljning 

Fliksystem 

      
                          

                     

      

      

      

 

RSA-rapport                                   Handlingsplan                            Krishanteringsplan                                 

 

 

 

Arbetsmaterialet sammanställs i en Excel baserad mall uppbyggd av ett fliksystem. Flikarna 

är framtagna i Kalmar län, och förvaltningarna/bolagen anpassar dessa för sin specifika 

verksamhet. Förvaltningar och bolag har kommit olika långt i arbetet med att identifiera 

risker. 

En sammanställning, eller rapport, som beskriver ”nulägesbilden” och lyfter fram de 

händelser som identifierats, de risker, sårbarheter och beroenden som analyserats, samt 

presenterar behov av förebyggande och förberedande åtgärder ska årligen följas upp med 

hjälp av frågeformulär och MSB:s rekommendationer. Dessa rapporter innehåller input till 

den kommunövergripande analysen. Eventuella förändringar i verksamheterna som ska 

rapporteras till Länsstyrelsen och staten måste antas i kommunfullmäktige. Efter beslut, 

behöver de valda åtgärderna preciseras i vem som ansvarar för genomförandet, vilka mål som 

ska nås, hur och när arbetet följs upp, etc. Detta bör göras i en handlingsplan.  

En viktig del är sedan utvärdering och uppföljning, vilket ska leda till såväl fortsatt utveckling 

av modell och metoder som till justerade bedömningar av händelser, sannolikheter, 

konsekvenser, beroendeförhållande, riskidentifiering, förmåga, etc. 

 

2.3 Metod 

Vimmerby kommun har arbetat efter ROSA - modellen i sitt arbete med risk- och 

sårbarhetsanalysen. ROSA – modellen är en sårbarhetsorienterad metod. Den utgår ifrån 

hypotesen att det på förhand inte går att identifiera alla de tusentals hot och risker som aktören 

kan utsättas för. Ett aktivt analysarbete ska dock kunna täcka upp en stor del av de hot och 

risker som kan förväntas uppkomma. ROSA - modellen utgår från scenarion som ger stöd för 

gruppen att bedöma aktörens förmåga att hantera påfrestningar. (MSB, 2011) 
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Kommunens risk- och sårbarhetsanalys är att betrakta som en grovanalys. Arbetet med att i 

hög detaljeringsgrad beskriva förutsättningar, risker, sårbarheter och beroenden i ett system så 

komplext som en kommun skulle bli mycket omfattande och inte nödvändigtvis mer 

användbart som beslutsstöd.  

All information som framkommit genom analysarbetet sammanfattas i en Excel baserad 

matris (enligt illustration på föregående sida). Inhämtning av information till den 

kommunövergripande analysen har, skett genom input från verksamhetsspecifika analyser. 

Under arbetets gång har flera händelser och projekt pågått parallellt med analysarbetet. Nedan 

ges ett exempel på arbeten som bidragit med input till risk- och sårbarhetsanalyserna. Under 

2015 har kommunen arbetat intensivt med projektet StyrEL(styrning av el till prioriterad 

verksamhet vid akut effektbrist)(vimmerby.se). En av huvudkomponenterna i arbetet har varit 

att identifiera samhällsviktiga verksamheter och funktioner på objektsnivå. För att på ett 

sådant sätt få fram: vad prioriterar Vimmerby kommun vid en akut effektbrist? 

Erfarenhet och inspiration har även hämtats från andra kommuner, framförallt inom Kalmar 

län, och från studier, rapporter och rekommendationer. 

Bedömningskriterier 

I analysen ingår flera olika moment. En grov riskanalys presenteras där sannolikhet och 

konsekvens har bedömts för de olika händelser som identifierats. Uppskattningar och 

bedömningar av sannolikheter har baserats på statistik från bl.a. statistik från 

sektorsmyndigheter samt statistik lokalt från bl.a. räddningstjänstinsatser och polisiära 

insatser, samt utifrån erfarenheter hos de som deltagit vid arbetet. Konsekvenser har 

framförallt bedömts utifrån erfarenheter och från rapporter från tidigare händelser. 

 

2.4 Aktörer som deltagit i processen 

Varje kommunal förvaltning och bolag har utsett ett (eller flera) säkerhetsombud som 

samordnar den egna verksamhetens risk- och sårbarhetsanalys enligt Rosa-modellen. Hur 

arbetet i den egna verksamheten ser ut kan variera, men många väljer en ledningsgrupp eller 

motsvarande för att sammanställa sin verksamhets RSA.  

Kommunens säkerhetssamordnare ansvarar för sammanställningen av den 

kommunövergripande analysen och samlar förvaltningarnas/bolagens ombud till regelbundna 

träffar för utbyte av erfarenheter och stöd i olika frågeställningar. 

 

2.5 Avgränsningar 

Det är värt att ytterligare en gång poängtera att denna rapport är just en ögonblicksbild med 

avsikt att åskådliggöra hur långt arbetet med risk- och sårbarhetsanalys kommit – det är inget 

slutgiltigt resultat. Analysarbetet är en kontinuerligt pågående process och det finns ständigt 

utrymme för förbättringar. Fler händelser kan identifieras, bättre statistik och underlag kan tas 
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fram för att bedöma sannolikheter och konsekvenser, fler aktörer och åsikter kan inkluderas i 

diskussioner kring hanteringsförmåga och resurser, osv. Alla verksamheter har ännu inte 

genomfört någon sammanställning av sin förmågebedömning i relation till olika typhändelser, 

varför en samlad bild av kommunens hanteringsförmåga är svår att ge.  

Arbetet har framförallt fokuserats på kommunal verksamhet och händelser som kan påverka 

kommunens arbete. Framöver finns behov och ambitionen av att utöka analysen till att i större 

utsträckning inkludera även andra aktörer och annan verksamhet.  

Då denna rapport endast sammanfattar resultaten av en grovanalys är det högst troligt att 

djupare analyser behövs inom de fokusområden som väljs för perioden 2015-2018.  

 

2.6 Kvalitetssäkring 

Målsättningen är att framtida rapporter ska cirkuleras på informella ”remissrundor” inom 

kommunen och till samverkande aktörer för input, korrigeringar och kompletteringar innan 

beslut fattas i kommunfullmäktige. Inputs från Länsstyrelse och MSB välkomnas även under 

mandatperioden då arbetet med RSA är ett levande dokument. 

2.7 Sekretess 

Med hänsyn till att målet är att detta dokument ska kunna användas på bred front i kommunen 

och av samverkande aktörer är det inte ett alternativ att belägga rapporten med sekretess. I 

vissa fall innebär det att detaljer om t.ex. system eller anläggningar exkluderats. De uppgifter 

som ingår i denna rapport är därmed inte av sådan karaktär att de omfattas av 18 kap. 13 § 

offentlighets- och sekretesslag(2009:400). 

 18 kap. 13 § lyder: "Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till en myndighets verksamhet som består i risk- och sårbar-hetsanalyser 

avseende fredstida krissituationer eller planering och förberedelser för hantering av sådana situationer, om det kan antas att det allmännas 

möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser motverkas om uppgiften röjs”. 

 

3 Identifiering av samhällsviktig verksamhet inom kommunens 

geografiska område 

I takt med att det blir allt svårare att förutse de risker vi utsätts för och potentiella 

händelseförlopp måste ett kompletterande angreppssätt användas där man istället för att 

fokusera på riskerna tittar på vad det är vi vill skydda. Sårbarhetsanalys, som tar just detta 

grepp, är därför ett komplement till en mer traditionell riskanalys. En viktig del i 

sårbarhetsanalyser är att identifiera vilka verksamheter och funktioner som är samhällsviktiga.  

Även om vissa verksamheter och funktioner inte är samhällsviktiga i lagens mening kan de 

vara betydelsefulla för kommunen. De kan vara viktiga av olika anledningar, t.ex. utifrån ett 

socialt, kulturellt eller ekonomiskt perspektiv. Även objekt och verksamheter som anses 

skyddsvärda har därför inkluderats i analysen.  

För förklaring av begreppen samhällsviktig respektive skyddsvärd verksamhet/funktion, se 

stycket ”Definitioner” i kapitel 2:1.  
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Vad är samhällsviktigt och skyddsvärt?  

Olika instanser ger olika exempel på vad som är samhällsviktigt. MSB som sätter riktlinjerna 

för kommunernas RSA-arbete pekar på att följande prioriteringsgrunder bör användas vid 

identifieringen:  

• Befolkningens liv och hälsa på kort- respektive lång sikt  

• Samhällets funktionalitet på kort- respektive lång sikt  

• Stora ekonomiska värden  

• Stora miljövärden  

• Stora sociala och kulturella värden  

 

Viss verksamhet eller funktioner måste alltid fungera, medan annan verksamhet är mer 

säsongs- eller situationsberoende. Det går därför inte att göra en fast prioriteringsordning. 

Vård och omsorg är t.ex. alltid viktigt, medan fjärrvärme inte är lika viktig sommar- som 

vintertid.  

Nedan listas, utan inbördes prioritering, de verksamheter/funktioner som identifierats som 

samhällsviktigt i Vimmerby kommun utan inbördes ordning. 

 

 

 

 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samhällssektorer 

Socialförsäkringar 

Livsmedel 

 

Handel och 

industri 

 

Energiförsö

rjning 

Kommunalteknisk 

försörjning  

 

Transporter 
 

Finansiella 

tjänster 

Skydd och 

säkerhet 

 

Hälso- och sjukvård 

samt omsorg 

Information och 

kommunikation 

Offentlig 

förvaltning 
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Verksamheter/funktioner som är att betrakta som särskilt skyddsvärd  

 

• Näringsliv och privata aktörer  

• Kommunala och publika lokaler  

• Byggnadsminnen och kulturella värden  

• Sociala värden  

• Natur och miljö  

Varför dessa verksamheter anses viktiga, och vilka komponenter som främst avses, diskuteras 

kort nedan. Av sekretesskäl beskrivs inga detaljer om anläggningar eller system.  

 

Energiförsörjning  

Med energiförsörjning avses produktion och distribution av el, fjärrvärme, fossila bränslen 

och drivmedel.  

Tillgång till el är en av grundförutsättningarna för att dagens samhälle ska fungera. Det starka 

beroendeförhållandet mellan el och andra samhällsviktiga funktioner, så som IT,  

Va-system, fjärrvärme, etc., gör det till en hög prioritet att säkerställa tillgången till el.  

Tillgång till drivmedel är viktigt för att säkerställa transporter, både till vardags och vid en 

kris, för att trygga utryckningsverksamhet, samt till reservkraftverk i händelse av att ordinarie 

system inte fungerar. 

Information och kommunikation  

Med information och kommunikation menas teletjänster, internet, post, radio- och TV-

utsändningar – funktioner som är centrala både i vardagen och under en kris. Samtliga 

förvaltningar och bolag är beroende av telefoni och IT-system för sin dagliga verksamhet och, 

i många fall, för att kunna upprätthålla prioriterad verksamhet.  

Flertalet av kommunens verksamhet har en skyldighet att kunna nås av allmänheten och att 

kunna informera och bistå med rådgivning. Den verksamhet som hanterar olika typer av 

olyckor och kriser är också beroende av kommunikation. Som exempel kan nämnas 

larmhantering för trygghetslarmet, utalarmering av räddningstjänst, polis och ambulans samt 

kommunikation på skadeplats med hjälp av Rakel. För utomhusalarmering kan VMA-

anläggningar (tyfoner) användas.  

Förutom själva IT-systemen krävs att infrastrukturen fungerar, inklusive master, kablage, 

noder, serverar, basstationer, etc.  

Utöver internet utgör lokalradio fortfarande en primär källa för informationsspridning till 

allmänheten. TV är en annan informationskanal. I samhället ökar användande av sociala 

medier, något kommunen måste förhålla sig till. Det senare har en fördel i att det ger 

möjlighet till tvåvägskommunikation och väldigt snabb information.  

 

Kommunalteknisk försörjning  

Med kommunalteknisk försörjning menas vatten och avlopp, renhållning och sophantering, 

väg- och gatuhållning, samt infrastruktur.  
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Vatten och avlopp  

Tillgång till rent dricksvatten är livsnödvändigt och även en grundförutsättning för många 

verksamheter, inte minst inom vård och omsorg. Rent dricksvatten förutsätter att alla steg i 

produktions- och distributionskedjan fungerar, vilket inkluderar: 

Vattentäkter 

• Grundvatten

• Överföringsledningar

• Vattenverk

• Pumpstationer

• Vattenreservoar (Vattentorn)

• Ledningsnät och anslutningspunkter

Att avfallshantering och reningsverk fungerar är också väsentligt. Utan fungerande toaletter 

kan t.ex. inte boenden, skolor och förskolor hållas öppna. Rörledningar, avloppsreningsverk, 

pumpstationer måste därför fungera. Fungerande rening är också viktigt för att inte 

miljöfarligt avfall ska ledas ut orenat i naturen.  

Renhållning och sophantering  

Ett stopp i renhållningsarbetet och sophantering orsakar relativt snabbt olägenheter och kan, 

om inte åtgärder sätts in, leda till sanitära problem. Då bakterier gynnas av värme är en 

fungerande hantering av sopor och avfall, inklusive hämtning av sopor och hantering vid 

omlastningsstationer, särskilt viktigt sommartid.  

Väg- och gatuhållning  

Framkomlighet på våra vägar är en förutsättning för att människor ska kunna ta sig till sina 

jobb och för att varor ska färdas från producent till konsument. Det är också en förutsättning 

för uttryckningsverksamheten i kommunen. Detta förutsätter bl.a. att halkbekämpning och 

snöröjning vintertid samt trädröjning efter stormfällda träd är funktioner som kan aktiveras 

vid behov.  

Infrastruktur 

Det är många som pendlar från/till Vimmerby vilket gör oss extra beroende av att 

infrastrukturen fungerar liksom att de bolag som sköter kollektivtrafiken är i drift. 

Hälso och sjukvård samt omsorg 

Inom vård och omsorg ingår t.ex. sjukvård, närsjukvård, akuttandvård och hemtjänst. 

Kommunen ansvarar för basal personlig omvårdnad i hemmet samt vid de olika kommunala 

boendena.  

Den sociala omsorgen måste vara både rättsäker och med människan i fokus. Omsorg och 

försörjningsstöd ska kunna utföras enligt socialtjänstlagen och akuta insatser för barn och 

ungdom, samt tvångsåtgärder ska kunna utföras enligt lag med bestämmelser om vård av unga 
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(LVU) och lag om vård av missbrukare (LVM). Utbetalningar från sjuk- och 

arbetslöshetsförsäkring samt allmänna pensionssystemet ska kunna göras. För att 

verksamheterna ska fungera krävs bl.a. samordning mellan olika aktörer, fungerande lokaler, 

kompetent och tillräckligt antal personal, liksom basala funktioner som tillgång till mat, 

mediciner, etc. 

Skydd och säkerhet  

För att minimera konsekvenser av händelser krävs att det finns en grundförmåga i samhället 

och att det finns åtgärder som kan sättas in för att minimera pågående händelsers 

skadeverkningar. I detta ingår t.ex. kommunal räddningstjänst, ambulanssjukvård, polis, 

rättsväsende, larmhantering (trygghetslarm, automatlarm, anslutning till SOS Alarm AB, 

inbrottslarm), akuta insatser av Miljö- och hälsokontoret, samt väktarinsatser.  

 

Offentlig förvaltning 

Förskola och grundskola anses som samhällsviktig upp till årskurs 6 då dessa elever bedöms 

behöva sällskap av vuxen i större utsträckning än äldre elever. Utan fungerande barnomsorg, 

inklusive tillgång till lärare och fungerande skolbyggnader, påverkas annan verksamhet i 

samhället eftersom föräldrars möjlighet att gå till sitt arbete försvåras.  

Samtliga skolbyggnader, oavsett årskurs, anses i övrigt som skyddsvärda, inte minst ur 

ekonomisk synpunkt.  

 

Kommunal ledning och stöd  

En kommunal ledning måste alltid upprätthållas. Vid alla tidpunkter måste det finnas personer 

som kan hantera de händelser som kan uppstå, som kan fatta beslut, fördela personal och 

resurser, etc. I Vimmerby är det kommunens koncernledningsgrupp, under ledning av 

kommunchef som utgör kärnan i ledning, såväl i vardag som i kris. Under samhällsstörning 

och/eller extraordinära händelser har de även stöd i kommunens krisledningsstab – en stab 

som måste bemannas av övad och utbildad personal och som vid behov ska kunna verka över 

en längre tid. Vid extraordinära händelser ska kommunens krisledningsnämnd kunna träda in, 

som består av kommunstyrelsen. 

Den kommunövergripande ledningen är beroende av att verksamheterna fungerar och att 

förvaltningarnas och bolagens respektive ledningar fungerar. 

 

Krisledning  

Att krisledning, på samtliga nivåer ska fungera kräver att det finns tillgång till kompetent 

(lämplig, utbildad och övad) personal och att dessa är kontaktbara. Ändamålsenliga lokaler, 

utrustning, planer och ledningsstöd utgör också viktiga komponenter.  

 

Tillsyn och akuta insatser  

Flera instanser i samhället är skyldiga att kunna upprätthålla förmågan att göra tillsyn, även 

akuta sådana. VEMAB:s vatten – och gatuavdelning har jourverksamhet. Socialförvaltningen 

är ansluten till en socialjour som går genom kommunen och som kan nås för akuta insatser 

även efter kontorstid.  
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Miljö och hälsokontoret har också ett ansvar att kunna genomföra akuta provtagningar och 

analyser. De har dock ingen beredskap eller jour.  

 

Transporter 

Ur transportsynpunkt är riksväg 23/34, och 40 viktiga. Att transporter kan ske är en 

förutsättning för samhällets funktionalitet, både under vardag och vid ansträngda situationer. 

Även järnvägen utgör en betydande transportkommunikation. 

 

Livsmedel  

Tillverkning, distribution och kontroll av livsmedel är en viktig del av samhället. Kommunen 

ansvarar för kosthållning till barnomsorg, skola, äldre- och handikappomsorg.  

 

Kommunala och publika lokaler mm  

Även om inte samhället är beroende av att dessa lokaler eller verksamheter fungerar, fyller de 

en viktig funktion eller är högt värderade ur emotionella, sociala och/eller kulturella värden. 

Med förenklade kostnadsnyttoanalyser är det inga svårigheter att visa vikten av att skydda 

t.ex. skolor, bibliotek, sporthallar etc.  

 

Socialförsäkringar 

Turism är en viktig inkomstkälla för Vimmerby med framförallt Astrid Lindgrens Värld som 

lockar turister från hela världen, vilket i sin tur medför att hotell, vandrarhem och annan 

logiverksamhet får kunder. Även köpmännen ser turismen som en god inkomstkälla då det 

under sommarmånaderna är fullt med folk som njuter i Vimmerby kommun. Ur ekonomisk 

synpunkt är turistnäringen oerhört viktig för Vimmerby och dess övriga orter i kommunen.  

Det finns också en stark korrelation mellan arbetslöshet, social oro och kriminalitet, varför det 

även ur trygghets och säkerhetsperspektiv finns stor anledning att värna om privata företag.  

Många samhällsviktiga aktörer utgörs av privata aktörer. Även om kommunens risk- och 

sårbarhetsanalys till dags datum inte inkluderat privata aktörer i arbetet så är tillgång till mat, 

mediciner, betalningstjänster och drivmedel samhällsfunktioner som måste fungera. Allmänna 

pensionssystemet, sjuk- och arbetslösförsäkringar är också viktiga samhällsfunktioner. 

 

 

 

 

Bild 2 – Emil i Lönneberga på Astrid Lindgrens Värld 
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4 Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga 

verksamhet 

Samtliga förvaltningar och bolag som lämnat in en sammanställning av sitt RSA-arbete anger 

att de är beroende av tillgång till personal (antal och nyckelpersoner) liksom tillgång till el 

och kommunikation (IT, fast- och mobil telefoni samt egna IT-system) för att kunna utföra sin 

prioriterade verksamhet.  

En annan aspekt som måste beaktas är att allt fler tjänster läggs ut på entreprenad. Privata 

aktörer anlitas för att utföra många av de samhällsviktiga verksamheter som åligger 

kommunen. Privata aktörer som vi därmed är beroende av inkluderar bl.a. SOS Alarm, 

laboratorier, privata vårdutförare etc.  

För att säkerställa tillgången till betalningsfunktioner, livsmedel och drivmedel är vi beroende 

av leveranser, åkerier, sektorsmyndigheter, m.fl. Många av dessa verkar tyvärr inte på lokal 

nivå. Genom OmRådet ökas möjligheten till samverkan med flera viktiga aktörer i samhället. 

Däribland de som nämns ovan. OmRådet är ett nätverk som träffas fyra gånger/år och utbyter 

erfarenheter, planerar verksamheten i länet etc. OmRådet är även det regionala 

krishanteringsrådet i Kalmar län. 

 

 

 

Figur 13 – översikt över Området i Kalmar Län 
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5 Identifierade och analyserade risker för kommunen och 

kommunens geografiska område 

I detta kapitel presenteras först riskidentifieringen. Därefter följer identifiering av 

samhällsstörningar som kan uppstå till följd av riskidentifieringen. Sedan kommer själva 

riskanalysen. Därefter följer en scenarioanalys. Resurser för att hantera allt från 

vardagsolyckan till den extraordinära händelsen presenteras i kapitel åtta. 

5.1 Riskidentifiering 

Risk i detta sammanhang innebär att något skyddsvärt är exponerat för ett hot. Hotet kan vara 

av många olika typer. Kunskapen om vilka hot vi kan stå inför ger oss möjlighet att vidta både 

förebyggande och förberedande åtgärder och kan användas både internt inom kommunen och 

av samverkande aktörer.  

Syftet med detta avsnitt är att ge en samlad, om än översiktlig bild av Vimmerbys riskbild. 

Nedan listas de hot- och riskkällor samt de särskilda riskmiljöer som identifierats inom 

Vimmerby kommun.  

 

Hot och riskkällor  

Det finns inom kommunen olika typer av verksamheter och objekt som kan utlösa en 

samhällsstörning – dvs. allt från en ”vardagsolycka” till en extraordinär händelse. Här delas 

dessa hot in i kategorierna: Farlig verksamhet, Övrig industri/verksamhet, Biologiska hot, 

Sociala, kriminella och politiska hot, Brand samt Naturrelaterade hot och 

klimatförändringar.  

 

Farlig verksamhet  

Inom kommunen finns en (1) verksamheter som enligt LSO 2:4 (2003:778) är att betrakta 

som ”farlig verksamhet” eller verksamhet som kan ge upphov till allvarliga kemikalieolyckor: 

• Arla Foods AB 

 

Övrig industri/verksamhet  

De verksamheter som hanterar kemikalier är olika tillverkningsföretag, samt svets- och 

lackeringsföretag. Andra verksamheter som kan anses utgöra ett hot i detta sammanhang är 

företag som hanterar däck, plast och gummi samt träindustri och sågverk. Kemikalier som 

hanteras på övriga anläggningar inkluderar bl.a. ammoniak och petroleumprodukter. 

Biologiska hot  

Hot kan också vara i form av biologisk natur. Smittsamma virus kan orsaka allt från dödsfall, 

till stor sjukfrånvaro. I samhället generellt ser vi en ökad frekvens av antibiotikaresistenta 

stammar och multiresistenta bakterier.  

Sociala, kriminella och politiska hot  

Sociala och politiska hot kan vara hot av mer diffus karaktär. Segregering och motsättningar 

mellan olika grupperingar i samhället samt gängrelaterad problematik kan utgöra ”sociala 
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hot”. Det förekommer i viss mån nyrekryteringar av ungdomar till kriminella gäng i 

anslutning till skolor och det kryper allt längre ner i åldrarna.  

Vi kan även se en ökning av hot mot både skolelever och tjänstemän i kommunen. Mest 

utsatta är socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Tyvärr finns brister i 

anmälningsrutiner och flera förvaltningar uppger att personal blivit utsatta för hot men inte 

anmält detta. Politiskt motiverade hot mot förtroendevalda ökar framförallt i samband med 

valår.  

Annan typ av hot är IT-relaterade virus och angrepp. Det förekommer också annan IT-

relaterad brottslighet, där s.k. ”grooming”* dessvärre har en liten men ändå ökande trend. 

* Grooming innebär att någon tar kontakt med andra för att längre fram begå övergrepp. I de flesta fall

handlar det om män som söker kontakt med unga flickor. (polisen.se)

Brand  

Brand kan uppkomma genom olycka eller genom uppsåt och kan, förutom att hota liv och 

hälsa, även slå ut samhällsviktig och skyddsvärd verksamhet.  

Vi är dock förskonade från anlagda bränder på skolor vilket upplevs som ett stort problem i 

andra kommuner i landet. 

Naturrelaterade hot och klimatförändringar  

Olika typer av väderrelaterade hot kan drabba oss, allt ifrån storm/orkan, skyfall, snö- och 

isstorm, extrem kyla, värmebölja, översvämningar, etc. Översvämningar kan också leda till 

risk för att ras och skred ökar. Speciellt vid våra vattendrag. 

Stigande medeltemperatur på jorden gör att väderleken på olika sätt blir mer extrem. Torka 

och värmeböljor blir vanligare, liksom skyfall och översvämningar. Vid värmeböljor är det 

många av de äldre medborgarna som mår dåligt.  

Särskilda riskmiljöer 

Särskilda riskmiljöer kan identifieras, d.v.s. geografiskt förutbestämbara områden där olika 

typer av hot är närvarande tillsammans med något som anses skyddsvärt. Följande har så här 

långt identifierats:  

Ras- och skredområden  

I kommunen kan det förekomma ras- och skredrisker, framförallt längs Stångån vid 

översvämningar.  

Förorenad mark  

Föroreningar är ofta orsakade av tidigare verksamheter. Impregneringsverk, processindustri 

etc. kan nämnas som tänkbara källor. 

Byggnader  

Vissa byggnader kan anses utgöra särskilda riskmiljöer på grund av deras komplicerade natur. 

Men också lokaler med högt förväntat personantal. Exempel på det senare kan vara hotell, 

restauranger och sporthallar.  
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Farligt godstransporter  

Stora mängder farligt gods transporteras genom de flesta kommuner så även genom 

Vimmerby. Riksväg 23/34 och 40 är erkända farligt godsleder. Farligt godstransporter sker 

även via järnväg. 

 

5.2 Identifiering av samhällsstörningar 

Händelser som har eller kan inträffa i kommunen kan grupperas i följande fem kategorier:  

• Olyckor  

• Kriminellt agerande  

• Social oro  

• Smitta/sjukdomsspridning  

• Infrastruktursvikt  

 

Kategorin ”Olyckor” inkluderar allt från s.k. vardagsolyckor, naturhändelser, olika typer av 

räddningstjänstolyckor till kärnkraftsolycka då Vimmerby kommun ligger i kärnkrafts län 

med ca 5,5 mil fågelvägen till OKG i Oskarshamn så kan kommunen bli drabbad hårt av en 

händelse på OKG. 

Exempel på vardagsolyckor är allt från fallolyckor, arbetsplatsolyckor till försvinnanden. Som 

exempel på naturolyckor kan översvämning, storm och snöstorm nämnas. 

Räddningstjänstolyckor inkluderar bl.a. bränder och trafikolyckor. 

Inom kategorin kriminellt agerande har bl.a. skadegörelse, hot och våld mot skolungdomar, 

tjänstemän och förtroendevalda, sexualbrott och IT-relaterade brott identifierats.  

Förtroendekris, hotfulla föräldrar och motsättningar mellan olika grupper är händelser som 

identifierats inom kategorin social oro.  

Till smitta/sjukdomsspridning hör förorenat dricksvatten samt smittspridning* mellan djur, 

mellan djur och människa samt mellan människor. 

Infrastruktursvikt kan orsakas av avbrott i olika system, t.ex. el, tele, avfallshantering, 

dricksvattenförsörjning eller transportsystem. 

*Zoonos, Epizooti och pandemi (lansstyrelsen.se) 
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Händelser som kan leda till räddningstjänstinsats  

Då denna analys är en del av det som ligger till grund för kommunens handlingsprogram 

enligt LSO, där särskilt de olyckor som kan föranleda räddningsinsats ska behandlas, listas 

här exempel på sådana händelser:  

• Arbetsplastolycka  

• Drunkning  

• Översvämning  

• Ras och skred  

• Bränder (bostäder, gruppboenden, skola/förskola, publika lokaler, industrilokaler, 

samhällsviktiga objekt, skog och mark, etc.)  

• Trafikolyckor (oskyddade trafikanter, personbil, buss, tåg, etc.)  

• Farlig godsolycka (transport, industri) 

 

 

 

Bild 3- Villabrand är ett exempel på räddningsinsats 
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Utav de händelser som identifierats anses följande vara sådana att de skulle kunna leda till  

extraordinära händelser:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Allvarlig smitta 

2/ Omfattande brand i publik lokal 

3/ Omfattande trafikolycka 

4/ Olycka med farligt gods 

5/ Omfattande avbrott i elförsörjningen 

6/ Omfattande avbrott i kommunikationer 

7/ Naturhändelser 

7a/ översvämningar 

7b/ storm 

7c/ skred/ras 

8/ Upplopp/hot mot demokratin 

9/ Händelser av psykosocial natur 

10/ Kärnkraftsolycka 

11/ Omfattande störning i transportsystem 

 

(Lista till matrisen) 

Samhällsstörningar som kan leda till extraordinära 

händelser 
 

Allvarlig smitta, 

epidemi/epizooti/pandemi 

Omfattande brand i 

publik lokal (skolor, 
särskilda boenden, 

idrottshallar, diskotek, 

etc.) 

 

Olycka med farligt 

gods 

 

Omfattande trafikolycka 

(tåg, buss) 

 

Omfattande avbrott i 

elförsörjningen 

 

Naturhändelser: 

– Omfattande översvämningar 

– Storm/orkan, snö- och  

           isstorm 

– Skred och ras 

 

Omfattande avbrott i 

kommunikationer (IT, tele) 

 

Omfattande störningar i 

transportsystem 

Upplopp/hot mot 

demokratin/terrorism 

Händelser av 

psykosocial 

natur  

 

Kärnkraftsolycka 
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5.3 Riskanalys 

Efter att ha identifierat vad som är samhällsviktigt och skyddsvärt inom kommunen, samt vad 

som kan hota detta och att en inventering presenterats av de samhällsstörningar som 

identifierats, är nästa steg en grov riskanalys. De händelser som kan leda till 

räddningstjänstinsats och/eller extraordinär händelser lyfts särskilt fram. Sannolikheten och 

konsekvenserna av de olika händelserna har bedömts och resultatet presenteras i en riskmatris.  

 

Sannolikhet och konsekvenser  
För att bedöma sannolikhet och konsekvenser för de identifierade händelserna har en 

kvantitativ beskrivning tillsammans med en rankingskala och intervaller använts.  

Vardagshändelser och små till mellanstora händelser går att få statistik på. För andra typer av 

händelser, de med låg sannolikhet och hög konsekvens är detta svårare. I det senare fallet 

baseras bedömningarna i större utsträckning på kvalitativa uppskattningar.  

 

 

Sannolikhet   

Värde Bedömning Sannolikhet [ggr; år] 

1 Mycket låg sannolikhet 1;1000 

2 Låg sannolikhet 1;100 

3 Medelhög sannolikhet 1;50 

4 Hög sannolikhet 1;10 

5 

Mycket hög 

sannolikhet 1;1 

 

Vid bedömning av konsekvens av en händelse har således olika faktorer viktats 

(konsekvenserna för liv och hälsa, kommunens verksamhet, miljö- och kulturella samt 

ekonomiska konsekvenser).  

 

 

Påverkansområden   

Liv och hälsa   

Ekonomiska värden   

Miljövärden   

Kulturvärden   

 

 

Konsekvenser  

Utgångspunkter för att bedöma konsekvensen av olika händelser är negativ påverkan på 

befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet, grundläggande värden, samt skador på 

egendom och miljö. Följande kriterier har använts som stöd.  
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   Konsekvens   

Nivå Bedömning Följd 

1 Mycket begränsad Små direkta hälsoeffekter, mycket begränsade störningar i 

samhällets funktionalitet, övergående misstro mot enskild 

samhällsinstitution, mycket begränsade skador på 

egendom och miljö 

2 Begränsade Måttliga direkta hälsoeffekter, begränsade störningar i 

samhällets funktionalitet, övergående misstro mot flera 

samhällsinstitutioner, begränsade skador på egendom och 

miljö 

3 Allvarliga Betydande direkta eller måttliga indirekta hälsoeffekter, 

allvarliga störningar i samhällets funktionalitet, bestående 

misstro mot flera samhällsinstitutioner eller förändrat 

beteende, allvarliga skador på egendom och miljö 

4 Mycket allvarliga Mycket stora direkta eller betydande indirekta 

hälsoeffekter, mycket allvarliga störningar i samhällets 

funktionalitet, bestående misstro mot flera 

samhällsinstitutioner och förändrat beteende, mycket 

allvarliga skador på egendom och miljö 

5 Katastrofala Katastrofala direkta eller mycket stora indirekta 

hälsoeffekter, extrema störningar i samhällets 

funktionalitet, grundmurad misstro mot 

samhällsinstitutioner och allmän instabilitet, katastrofala 

skador på egendom och miljö 

 

 

Risknivå – vad är acceptabelt?  

För att kunna värdera risker och avgöra om risken är acceptabel eller inte behövs något att 

jämföra med - en acceptabel risknivå. Dessvärre finns ingen allmänt vedertagen risknivå i 

Sverige. Varje kommunal förvaltning eller bolag gör sin bedömning av händelsen och vilken 

risknivå de anser föreligger. 

 

Sammanfattning resultat  

Utifrån de händelser (oönskade händelser) som identifierats under arbetets gång, och baserat 

på uppskattning och/eller bedömning av sannolikhet och konsekvens för dessa, kan risken för 

händelserna värderas. Nedan presenteras de i en s.k. riskmatris.  

Syftet med att presentera resultatet av grovanalysen i en s.k. riskmatris enligt nedan är att på 

ett överskådligt sätt visa på vilka risker som bör prioriteras. Fördjupande analyser är 

nödvändiga för de områdena innan val av förebyggande och/eller förberedande åtgärder 

genomförs.  

Matrisen är indelad i tre färger för att illustrera att ”allvarlighetsgraden” ökar ju högre 

sannolikhet och ju högre konsekvenserna förväntas vara av en händelse. Indelningen ska inte 
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tolkas som exakt, dvs. att inga åtgärder krävs om händelser hamnar inom grönt fält, utan 

indelningen är enbart för jämförelse mellan olika händelser och som en första vägledning.  

 

 

Sannolikhet 

 

 

                                                                                                                                                  

 

1/ Allvarlig smitta 

2/ Omfattande brand i publik lokal 

3/ Omfattande trafikolycka 

4/ Olycka med farligt gods 

5/ Omfattande avbrott i elförsörjningen 

6/ Omfattande avbrott i kommunikationer 

7/ Naturhändelser 

7a/ översvämningar 

7b/ storm 

7c/ skred/ras 

8/ Upplopp/hot mot demokratin 

9/ Händelser av psykosocial natur 

10/ Kärnkraftsolycka 

11/ Omfattande störning i transportsystem 

 

 

 

 

 

 

Mycket hög 

sannolikhet 

  7b,  5,  

Hög 

sannolikhet 

  6,  11, 8, 2,  

Medelhög 

sannolikhet 

   1, 9,  3, 4,  

Låg 

sannolikhet 

 7a,    

Mycket låg 

sannolikhet 

7c,    10,  

 
Mycket 

begränsad 

Begränsade Allvarliga Mycket 

allvarliga 

Katastrofala 

Konse

kvens 
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Reflektioner  

I många fall har det varit svårt att bedöma sannolikhet och konsekvens för de olika listade 

händelserna. Inte heller indelningen i olika typhändelser är given. Vid bedömningen av 

sannolikhet och konsekvens har mallarna använts som vi kommuner fick till oss genom 

Länsstyrelsen. Olyckor som händer dagligen eller veckovis får härmed samma grad av 

sannolikhet som en händelse som förväntas inträffa en gång per år. Vid bedömning av 

konsekvens av en händelse har olika faktorer viktats (liv och hälsa, kommunens verksamhet, 

miljö och kulturella samt ekonomiska konsekvenser). Detta ger en något skev bild. En 

händelses konsekvenser borde t.ex. kunna bedömas som mycket allvarliga även om den inte 

påverkar alla områden.  

Sannolikhet och konsekvens har ännu inte bedömts för alla identifierade händelser. I de fall 

dessa har bedömts saknas statistiskt underlag. De händelser som identifierats är inte unika för 

Vimmerby, så det bör finnas goda förutsättningar att kvalitetssäkra dessa gemensamt i länet.  

Det som heller inte åskådliggörs med hjälp av riskmatrisen är eventuella trender och ändrade 

mönster. Studier från bland annat TrafikAnalys (Trafa) visar t.ex. att antalet trafikolyckor och 

händelser där personer omkommer i bränder stadigt har minskat. Antalet personer som begår 

suicid har däremot inte minskat.  

Vi kan också konstatera att det på senare tid skett ett ökat antal hot mot kommunens 

tjänstemän.  

Klimatförändringar förväntas leda till ökad risk för natur- och väderrelaterade händelser. 

Händelser av mer social karaktär ser också ut att öka och är ofta svåra att förutsäga. Ökad 

användning av sociala medier ger nya förutsättningar som inte alltid är av godo och där 

behöver kommunen arbeta vidare. 

 

5.4 Scenarioanalys 

Ett stort antal händelser har identifierats som kan inträffa i (eller utanför) kommunen och som 

i olika omfattning kan påverka kommunens invånare och verksamhet.  

För att bedöma hanteringsförmåga, sårbarhet, beroendeförhållanden och, till viss del 

motståndskraft, har ett antal händelser valts ut för djupare analys – en scenarioanalys.  

 

Urval och bedömningsgrunder  

Scenarioanalysen har inte varit heltäckande. I nuläget har enbart händelser som kan leda till 

extraordinära händelser analyserats vidare. Målsättningen är dock att inkludera händelser från 

hela hotskalan i respektive förvaltnings/bolags egna RSA. Analysen ska bestå av ett axplock 

av de händelser som identifierats och vara en blandning av de händelser som potentiellt kan 

leda till extraordinära händelser, samt de som av andra orsaker är intressanta att titta närmare 

på. Exempel på det senare är händelser som är frekvent förekommande, aktuella utifrån ett 

nationellt eller regionalt perspektiv som uppvisar negativa trender, etc.  

 

Följande händelser har hittills analyserats:  

 Allvarlig smitta, epidemi/epizooti/pandemi  

 Omfattande brand i publik lokal (skolor, särskilda boenden, idrottshallar, diskotek, etc.)  
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 Omfattande trafikolycka (tåg, buss)  

 Omfattande avbrott i elförsörjningen  

 Omfattande avbrott i kommunikationer (IT, tele)  

 Naturhändelser:  

 – Omfattande översvämningar  

 – Storm/orkan, snö- och isstorm  

 Upplopp/hot mot demokratin/terrorism  

 Social oro (förskolor, skolor med flera) 

 Kärnkraftsolycka  

 

Respektive scenario har diskuterats utifrån följande punkter:  

 Översiktlig beskrivning av scenario (vad kan hända?)  

 Sannolikhetsbedömning (statisk, erfarenhet och uppskattningar)  

 Konsekvensbedömning (egen verksamhet/samhället i övrigt)  

 Troligt hjälpbehov (erfarenhet och bedömningar)  

 Resurser (behov och tillgång på materiella/personella)  

 Hanteringsförmåga – upptäcka/larma, avvärja/minska konsekvenserna, lägesbild, planverk,  

 Samverkan – aktörer som hanterar händelsen  

 Beroendeförhållanden – vilka verksamheter är beroende? 
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6 Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i 

krisberedskap inom kommunen och dess geografiska område 

Förmåga att förutse  
Om en händelse identifieras tidigt ökar möjligheterna att minimera händelsens 

skadeverkningar. Väl avvägda åtgärder kan sättas in i tid. Själva hanteringen av en händelse 

är också viktig. Det är svårt att ”komma ikapp” en händelse och att vara proaktiv ger bättre 

förutsättningar. Att tidigt kunna ge information om en händelse minskar också risken för oro 

och ryktesspridning.  

Det pågår ett arbete för att öka graden av proaktivitet inom kommunen och att information 

snabbare ska delas mellan olika aktörer (förvaltningar, avdelningar, bolag, till och från 

samverkansaktörer, etc.).  

Ett sätt att förutse händelser är genom omvärldsbevakning och att använda olika typer av 

förvarningssystem. Som exempel kan nämnas SMHIs vädervarningar, E.ON:s hemsida med 

planerade arbeten och strömavbrott. I andra typer av händelser är kommunen till viss del 

beroende av information från samverkande myndigheter, inte minst länsstyrelsens tjänsteman 

i beredskap. Det sker genom samverkansmöte telefonledes. De händelser som kommunen kan 

ha svårast att förutse är händelser av social karaktär.  

När det gäller vardagsolyckor och olyckor av mindre karaktär finns en relativt god kännedom 

om orsaker, var och när de oftast inträffar. En mer samordnad statistikanalys mellan olika 

förvaltningar, bolag och samverkande aktörer skulle dock kunna innebära att trender tydligare 

och tidigare uppmärksammas. Användande av geografiska informationssystem (Geosecma) 

skulle ytterligare bidra till att tydliggöra s.k. ”hotspots”.  

 

Förmåga att motstå  
Kommunens ska också redogöra för bedömning av förmågan i samhällsviktig verksamhet 

inom kommunens geografiska område att motstå och hantera identifierade risker som kan leda 

till extraordinära händelser, samt kommunens förmåga i övrigt att motstå dessa typer av 

risker.  

 

Förmågan hos samhällsviktig verksamhet att motstå ska bedömas utifrån följande 

indikatorer:  

 Informationssäkerhet  

 Säkerhet och robusthet i samhällsviktig infrastruktur  

 Reservkraft  

 Möjlighet att flytta den samhällsviktiga verksamheten till annan plats  

 Materiella resurser  

 Personella resurser  

 Samverkan  

 Praktisk erfarenhet  
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Informationssäkerhet  

Arbete pågår. 

 

Säkerhet och robusthet i samhällsviktig infrastruktur  

Åtgärder genomförs inom många områden för att göra den samhällsviktiga verksamheten 

inom kommunen mer motståndskraftig. Som exempel kan nämnas att elbolagen kontinuerligt 

arbetar med att säkra nätet göra det mer robust och resilient*. Fiber grävs ner till 

samhällsviktiga verksamheter. Linjegator breddas och kablar grävs ner i marken. 

Räddningstjänsten arbetar mer med förebyggande verksamhet etc. 

*Resiliens är en beskrivning av, på ett eller annat sätt, förmågan att stå emot och klara av en förändring, samt återhämta sig och 

utvecklas(MSB 2013) 

Möjlighet att flytta den samhällsviktiga verksamheten till annan plats  

Viss verksamhet kan flyttas, annan inte. Exempel på verksamhet som kan flyttas är 

krisledning och barn- och äldreomsorg (i begränsad omfattning). Larmmottagningen hos 

räddningstjänstens räddningscentral är å andra sidan exempel på verksamhet som är svår att 

flytta. Det finns planer på att förtydliga möjligheten för de verksamheter som inte har tillgång 

till fast reservkraft att vid behov flytta till andra, förberedda, lokaler. Detta har dock inte 

övats. 

Materiella och personella resurser  

Materiella och personella resurser beskrivs i tidigare kapitel. Förmågan att ta emot 

förstärkningsresurser från andra kommuner är god, men behöver med fördel utredas vidare 

utanför länet.  

Vid olika typer av händelser säkras tillgången till personella resurser genom dels att vid behov 

göra en omflyttning av kommunens egna medarbetare, och dels genom möjligheten att ta 

emot hjälp från framförallt övriga kommuner. Tillgängligheten och hur snabbt olika 

personella resurser kan vara på plats varierar, dels då kommunen inte har någon fast 

stabsverksamhet och dels genom att vissa men inte alla förvaltningar har jourverksamhet.  

Utav de tjänstemän som ingår i koncernledningsgruppen/krisledningen bor inte alla i 

Vimmerby kommun utan måste tranportera sig till orten.  

Kommunens planering inför extraordinära händelser reglerar utbildnings- och 

övningsverksamhet på övergripande nivå. Målet i Kalmar län är att utbildningar och övningar 

ska erbjudas kommunens verksamheter. Samma stabsmetodik ska användas i hela länet. Alla 

ska känna att övningar och utbildningar är meningsfulla och lärande. 

Samverkan  

Kommunen arbetar förebyggande inom flertalet verksamhetsområden för att reducera risker 

och bygga motståndsförmåga. Gränsöverskridande och nätverkande verksamheter är en 

förutsättning för effektivt arbete på många vis. Utöver de befintliga nätverken och 

samverkanskonstellationerna kan tillfälliga grupperingar skapas utefter situation och behov. 

Det är många asylsökande som inte kan språket och kan därmed inte ta del av de varningar 

som skickas ut från kommunen vid en samhällsstörning. En bättre samverkan med de 
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myndigheter som har hand om asylsökande och invandring, t.ex. Migrationsverket skulle 

underlätta mycket i dessa frågor. 

Praktisk erfarenhet  

Vimmerby har varit relativt förskonade från allvarliga händelser och har därför, lite praktisk 

erfarenhet av att hantera särskilda och/eller extraordinära händelser.  

Krisledningsgruppen och krisledningsnämnden har övats med olika scenarier både regionalt 

och lokalt. 

7 Behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens 

resultat 

I detta kapitel beskrivs, ett urval av de åtgärder som genomförts inom kommunen under den 

senare tiden och som syftat till att reducera risken för oönskade händelser och/eller för att öka 

kommunens hanteringsförmåga, pågående/planerade åtgärder samt behov av ytterligare 

åtgärder 

 

7.1 Genomförda åtgärder 

Arbetet med att stärka kommunens beredskap och att minimera risker pågår kontinuerligt. Ett 

urval av de åtgärder som genomförts den senaste tiden presenteras nedan.  

 Komplettering med stabsfunktion för krisledningsgrupp 

 Nätverkande lokalt och regionalt  

 Översyn av befintliga checklistor, planer, etc.  

 

7.2 Pågående/planerade åtgärder 

Många av de aktiviteter som genomförs inom området säkerhet och beredskap består av 

löpande verksamhet. Denna fortsätter enligt tidigare. Därtill finns ett antal arbeten som inte är 

avslutade. Följande aktiviteter förväntas därför fortsätta under följande mandatperiod:  

 Kontinuerligt arbete inom internt skydd genom de olika nätverk som byggts upp  

 Fortsatt arbete med klimatanpassning 

 Fortsatt arbete inom informationssäkerhet  

 Temadagar inom RSA, med fokus på en händelse i taget  

 

7.3 Behov av ytterligare åtgärder 

Genom kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalyser (inom förvaltningar och bolag 

samt kommunövergripande), egna erfarenheter och omvärldsanalys har behov av ytterligare 

åtgärder identifierats. Dessa beskrivs kortfattat nedan under ett antal underrubriker. Listan 

med åtgärder är inte fullständig, utan nya behov förväntas ständigt identifieras. Åtgärderna 

som listas nedan är alltså enbart förslag utifrån de möjligheter till förbättring som 

identifierats, beslut om vilka åtgärder som bör genomföras fattas av respektive beslutande 

organ (från politisk nivå till verksamhetsnivå beroende på typ av åtgärd, etc.)  
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Arbetsprocess och analysmetoder  

 Fortsatt utveckling av process och metoder för risk- och sårbarhetsanalyser, framförallt 

genom ökad samsyn och samverkan inom länet  

 Ytterligare ”temadagar” med fokus på en händelse i taget för djupare analys  

 

Planer, riktlinjer, checklistor, etc.  

 Utarbeta visioner och tydliggöra ambitionsnivå för kommunens arbete och förmåga inom 

hela området säkerhet och beredskap  

 Revidering och färdigställande av riktlinjer för kommunens krisledning och 

krisinformation  

 Se över privat/offentlig samverkan och behov av avtal. Säkerställa att kommunens  

hanteringsförmåga inte försämras genom användandet av entreprenörer  

 

Kommunikation och ledningsstöd  

 Fortsatt förbättrad intern och extern kriskommunikation 

 Säkerställa att det finns kommunikatörer inom kommunen 

 Säkerställa personella resurser vid hantering av samhällsstörningar och extraordinära 

händelser  

 Utreda behov av och möjligheter med olika kommunikationssystem, inklusive Rakel, WIS 

och videokonferenssystem  

 Kommunövergripande prioritering av kommunens IT-system och säkerställande av 

tillförlitlighet/redundans  

 Utveckla kommunens arbete med informationssäkerhet  

 Ta fram ett risk- och sårbarhetsskikt i kommunens Geosecma-kartsystem  

 Samordna och utveckla rutiner och stöd för förvaltningsvis/bolagsvis krishantering  

 

Samverkan och resurser  

 Möte och diskussioner med frivilligorganisationer  

 Översyn av eventuella avtal och beredskap för att använda sig av frivilliga vid olika typer 

av händelser  

 Förtydligande och konkretisering av övriga samhällsaktörers resurser. 

 Översyn av mobila reservkraftverk och dess tänkta placering (prioritering av objekt, 

handskar etc.)  

 Säkerställa drivmedelsförsörjning (till bl.a. reservkraft)  

 Färdigställa struktur och rutiner för upprättande av kommunens ”Trygghetspunkter”  

 Utreda möjligheten att vid behov använda sig av stabschef och kommunikatörer från icke 

drabbade kommuner i länet  

 Utreda möjligheten att starta upp en POSOM-grupp inom kommunen 
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Övning och utbildning  

 Genomföra förvaltnings-/bolagsvisa krisledningsövningar  

 Testa hela kommunens krisledningsorganisation  

 Öva kommunikationssystem, t.ex. WIS, Rakel, Lync (när det är installerat hösten 2015) 

 

8 Resurser och ledningsstöd 

Då denna risk- och sårbarhetsanalys ska kunna fungera som ett användbart beslutsunderlag 

beskrivs i detta kapitel vilka resurser kommunen har för krisledning, samt en beskrivning av 

ledning, samverkan och information. 

8.1 Resurser 

Hanteringsförmåga ska enligt MSB:s föreskrift bedömas utifrån följande indikatorer:  

 Ledning, samverkan och information  

 Informationssäkerhet  

 Larm  

 Omvärldsbevakning  

 Materiella resurser  

 Personella resurser  

 Praktisk erfarenhet  

 

Nedan ges en översiktlig beskrivning av några av de resurser kommunen har att tillgå för att 

hantera allt från vardagsolyckan till en extraordinär händelse. Inga detaljer ges här. 

Resursförteckning över material, kvantitet samt kontaktuppgifter finns samlade i 

krisledningens ledningspärm. 

 

Ledning och stöd  

Kommunen använder sig av, i avsaknad av en ”tjänsteman i beredskap”, räddningstjänstens 

Räddningschef i beredskap (RCB) som ingång till kommunens krisledning. På så vis 

säkerställs att larmkedjan kan dras igång dygnet runt, året om. RCB kontaktar 

koncernledningsgruppen via grupp sms.  

 

Staben är ett stöd till krisledningsgruppen och består av:  

    Stabschef  

    Stabssekreterare  

    Information + informationsgrupp 

    Funktion Ekonomi  

    Funktion Logistik  

    Funktion Analys  

    Funktion tekniskt ledningsstöd 
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Krisledningen har rätt att efter samråd med respektive förvaltnings-, förbunds- och bolagschef 

ianspråkta personal för tjänstgöring i staben. Till staben kan vidare adjungeras representanter 

från externa samverkanspartner, t.ex. länsstyrelsen eller annan myndighet/organisation 

beroende på händelsens art. 

Krisledningsgruppen är uppdragsgivare åt staben och stabschefen bedömer initialt vilka  

Funktioner som behövs för varje specifik händelse.  

Respektive funktions uppgifter finns i krishanteringsplanen. 

 

Krisledningsgrupp och organisation: 

 

 

 

Lokaler och utrustning  

Lokaler finns att tillgå på stadshuset för krisledningsstaben och koncernledningsgruppen. Som 

alternativ kan lokaler på räddningstjänsten användas. Både räddningstjänsten och stadshuset 
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är försedda med reservkraft. För att användandet av dessa lokaler ska kunna säkerställas över 

tid bör tillgången till drivmedel (till reservkraftverken) säkerställas.  

I lokalerna finns sambandsutrustning bl.a. i form av telefoner, tillgång till Rakel, WIS och 

smartboard samt videokonferensanläggning. Då några förvaltningschefer/bolags vd:ar inte är 

bosatta i Vimmerby kommun bör möjligheten att använda videokonferens och liknande 

tekniska hjälpmedel fortsätta utvecklas på regional nivå. 

 

Personella resurser  

Koncernledningsgruppen utgör, tillsammans med krisledningsstaben, kärnan i kommunens 

krisledning. Vid en extraordinär händelse finns även en utsedd krisledningsnämnd som är 

kommunstyrelsen. Det finns ingen stabsberedskap inom kommunen, varför det är svårt att 

bedöma tillgängligheten. Inriktning för stab är tvåskift och uthållighet i en vecka. Systemet 

bygger på att personer rings in/grupp SMS och att det finns upprättade sambandslistor. Då 

Vimmerby inte har någon gedigen erfarenhet av krislednings- och stabsarbete i skarpt läge 

finns också begränsade möjligheter att utvärdera det befintliga systemet (övningar inkluderar 

sällan uthållighetsaspekter eller det faktum att händelser kan inträffa kvällstid, under helger 

eller vid semesterperioder).  

En fördel i Kalmar län är att samtliga kommuner använder sig av samma (eller mycket lik) 

stabsmetodik, vilket innebär att det finns mycket goda förutsättningar att ta emot (och bistå 

med) extern personal. Stabsmetodiken bör även utvecklas på förvaltnings- och bolagsnivå och 

även här kan i så fall möjligheten att flytta personal mellan avdelningar och förvaltningar 

utvecklas.  

 

Försvarsmakt och frivilligorganisationer  

Vid större händelser där fler än kommunanställda behöver engageras kan hemvärn och 

frivilligorganisationer ingå som samverkansaktörer till krisledningsorganisationen. Exempel 

på frivilligorganisationer är Röda korset och andra föreningar. Försvarsmaktens material och 

personal rekvireras genom Länsstyrelsen Kalmar. 

 

Materiella resurser  

Vilken typ av materiel som behövs är situationsberoende. Det kan handla om allt från 

översvämningsbarriärer till lastväxlare och pumpar. Nedan ges därför bara en kort översikt. 

Reservkraft  

Förutom fast reservkraft till räddningstjänsten, stadshuset och finns tretton stycken mobila 

verk som kommunen förfogar över. Verken förvaras hos VEMAB som också ansvarar för 

drift och underhåll och att vid behov placera ut dem vid av kommunen angiven plats. 

Räddningsmaterial  

Genom den kommunala räddningstjänsten förfogar kommunen över räddningsmaterial 

anpassat för en mängd olika händelser. Som exempel kan nämnas höjd- och släckfordon för 

liv- och egendomsräddning, ledningsfordon för samverkan på skadeplats, båtar och 

ytlivräddningsmateriel för räddning i vatten, pumpar för egendomsräddning vid 

översvämning, För fler detaljer, se räddningstjänstens egen dokumentation. 
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8.2 Ledning, samverkan och information 

Ledning  

Kommunen har gjort ett komplement till krisarbetet i kommunen, en krisstab med olika 

funktioner som ett stöd till krisledningsgrupp- eller krisledningsnämnd, vilket ger goda 

förutsättningar för kommunen att kunna leda verksamheten vid större händelser då detta 

arbetssätt ger tydligare rutiner och följer de tre principerna ansvar, likhet och närhet på ett 

bättre sätt. Vi har även gått efter statens rekommendationer efter skogsbranden i Västmanland 

2014. Som stöd finns en plan för hantering av extraordinära händelser samt en 

krisinformationsplan, checklistor för olika typhändelser samt en stabsinstruktion. 

Dokumenten finns tillgängliga i ledningspärm i stabsrummet.  

Många förvaltningar och bolag har egna beredskapsplaner, telefonlistor och checklistor. Det 

är dock oklart om dessa planer är uppdaterade. Det finns även ett behov av att harmonisera 

användandet av checklistor för olika situationer mellan förvaltningarna och bolagen.  

Genom samverkan med fem kommunala räddningstjänster i länet har ledningsförmågan på 

skadeplats och bakre ledning ökat. En insatsledare från Vimmerby/Hultsfreds 

räddningstjänster kan tidigt stärka upp ledningsförmågan på skadeplats. Bakre ledningsstödet 

blir en av räddningscheferna i de fem kommunerna.  

Ingen enskild aktör leder framgångsrikt en händelse, oavsett hur stor eller liten den är. 

Samverkan över gränser är en förutsättning och kommunens olika aktörer är starkt beroende 

av nätverk och kontaktytor för att lösa uppkomna situationer på ett tillfredsställande sätt. 

 

 

De tre principerna 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ansvarsprincipen:  

Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden, skall ha 

motsvarande ansvar under kris och krigssituationer 

Likhetsprincipen: 

Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som vid normala 

förhållanden – så långt som möjligt 

Närhetsprincipen: 

Kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället. En kris ska hanteras 

där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga 
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Samverkan  

Genom OmRådet som drivs i Länsstyrelsens regi, träffas geografiskt områdesansvariga 

kommuner, sektorsansvariga myndigheter samt privata samhällsviktiga aktörer fyra gånger/år. 

Det finns även ett så kallat TiB-veckomöte där länsstyrelse, kommuner försvarsmakt, 

landsting, polis med flera ingår. Det hanteras via telefon varje torsdag och är en avstämning i 

länet där alla aktörer får möjlighet att upplysa andra aktörer om eventuella händelser och 

evenemang.  Det finns i länet ett gott samarbete mellan kommunernas ”säkerhetssamordnare” 

i ett nätverk som kallas ExSam. De träffas fyra gånger/år och diskuterar frågor som rör 

säkerhetsarbetet i kommunerna. 

 

Information  

Förutom intern kommunikation för att hantera olika typer av händelser ingår det i kommunens 

geografiska områdesansvar att verka för samordning av informationen till allmänheten från 

olika samhällsaktörer. En krisinformationsplan med tillhörande checklistor finns som stöd för 

kommunens arbete. (använder oss av den regionala krisinformationsplanen) 

Arbetet syftar till att förbättra kommunens förutsättningar för god och ändamålsenlig 

kriskommunikation mellan avdelningar, mellan förvaltningar och bolag samt mellan 

kommunen och samverkande aktörer, samt information till allmänhet. 

De kanaler kommunen kan använda sig av för att nå ut med information till allmänheten 

inkluderar utomhustyfoner (VMA-anläggningar), kommunens hemsida, samt meddelande via 

media (pressmeddelande, radiosändningar, etc.). Även de sociala medierna (Facebook, 

Twitter) spelar en allt större roll vid informationsdelning där informationen går ut snabbt. 

 

Informationssäkerhet  

Vimmerby kommun har till dags datum tyvärr inte kunnat bedöma graden av redundans och 

robusthet inom kommunens kommunikationssystem (IT, tele, radio), eller om det finns 

tillräcklig förmåga hos kommunen att upprätthålla informationstillgångarnas konfidentialitet, 

riktighet och tillgänglighet. Arbetet inom detta område pågår bland annat med ett projekt som 

Länsstyrelsen och Regionförbundet driver. 

Räddningstjänsten är ansluten till Rakel, vilket också ambulanssjukvård och polis är. Det 

finns två bärbara och en fast rakelterminal för kommunens krisledning att använda om de 

ordinarie kommunikationsmedlen skulle vara ur funktion. Dessa finns på räddningstjänsten. 

 

Larm  

Räddningstjänstens RCB, med beredskap dygnet runt året runt, fungerar som en ”tjänsteman i 

beredskap” och säkerställer därmed att det alltid finns möjlighet att kontakta kommunen och 

att starta upp kommunens krisledning genom ett grupp SMS till tjänstemännen i 

koncernledningsgruppen.  

Det är även viktigt att kommunens förvaltningar och bolag går att nås. Vissa 

förvaltningar/bolag har idag jourverksamhet. VEMAB har beredskap på gatu- och 

vattensidan, socialförvaltningen har en socialjour och VIMARHEM (kommunens 

bostadsbolag har vaktmästarjour). Andra förvaltningar saknar rutiner för hur de ska kunna nås 

och aktiveras utanför kontorstid. Miljö och byggnadsförvaltningen är en sådan. Då de utgör en 
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viktig roll vid samhällsstörningar vore det önskvärt att de hade någon form av 

jour/beredskapsnummer som kan ringas.  

 

Omvärldsbevakning  

Omvärldsbevakning sker idag framförallt genom nätverkande och hemsidor. Hur 

omvärldsbevakning kan utvecklas och förbättras på bredare front är något som med fördel bör 

utredas vidare regionalt i länet.  

 

Materiella och personella resurser  

En översikt över kommunens materiella och personella resurser finns tidigare i rapporten. 

Överlag bedöms tillgången till resurser som god. Följande är dock viktigt att ha i åtanke: 

 Många prioriterade verksamheter är beroende av personella resurser, både till antal och 

specialkompetenser (nyckelpersoner)  

 Antalet kommunikatörer centralt i kommunen är starkt begränsad  

 Möjlighet att använda frivilligorganisationer och allmänhet bör tas i beaktning  
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2016-12-06 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

KS § 405 Dnr 2016/000615 000 

Utbildning till förtroendevalda 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avsätta 150 000 

kr för utbildning för förtroendevalda under 2016 och att finansiering sker 

genom att ianspråkta oförutsedda medel. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avsätta 200 000 

kr för utbildning för förtroendevalda under 2017 och att finansiering sker 

genom att ianspråkta oförutsedda medel.  

 

Sammanfattning 

Det finns behov och önskemål om att genomföra utbildning för de 

förtroendevalda i Vimmerby kommun. Kostnaden som uppstår är för fika 

och arvode till deltagarna. Planen är att kommunens personal kommer att 

hålla i själva utbildningen. 

Den 21 december 2016 planeras det för utbildning i kommunalrätt och vilka 

ekonomiska förmåner som de förtroendevalda har. 

Under våren 2017 kommer det att genomföras utbildning i kommunal 

ekonomi och ledarskap. 

Kostnaden för en deltagare på en halvdagsutbildning är ca 1300 kr plus 

eventuell reseersättning och förlorad arbetsförtjänst. Utbildningen ska 

erbjudas samtliga förtroendevalda, både ledamöter och ersättare samt även 

de som har uppdrag i kommunala bolagsstyrelser. Totalt har kommunen ca 

110 personer som kommer att bjudas in. Beräknad kostnad för 

utbildningarna blir därför maximalt 150 000 kr vid en halvdagsutbildning. 

Våren 2017 planeras för en heldagsutbildning och då blir kostnaden istället 

max 200 000 kr.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avsätta 150 000 

kr för utbildning för förtroendevalda under 2016 och att finansiering sker 

genom att ianspråkta oförutsedda medel. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avsätta 200 000 

kr för utbildning för förtroendevalda under 2017 och att finansiering sker 

genom att ianspråkta oförutsedda medel.      
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2016-12-06 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2016-11-24, Id 54148 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Therese Jigsved, kanslijurist 

___________________ 
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Post: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81  Vimmerby Besök: Stångågatan 28 

Telefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun@vimmerby.se Webbplats: www.vimmerby.se 

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

 
 
Administrativa avdelningen 
Therese Jigsved 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
1(1) 

Datum 
2016-11-24  

Referens 
Dnr 2016/000615/000  
Id 54148  
 

  
Kommunstyrelsen 

Utbildning för förtroendevalda – fråga om finansiering 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avsätta 150 000 kr för 

utbildning för förtroendevalda under 2016 och att finansiering sker genom att 

ianspråkta oförutsedda medel.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avsätta 200 000 kr för 

utbildning för förtroendevalda under 2017 och att finansiering sker genom att 

ianspråkta oförutsedda medel.  

   

Sammanfattning av ärendet 

Det finns behov och önskemål om att genomföra utbildning för de 

förtroendevalda i Vimmerby kommunKostnaden som uppstår är för fika och 

arvode till deltagarna. Planen är att kommunens personal kommer att hålla i själva 

utbildningen. 

Den 21 december 2016 planeras det för utbildning i kommunalrätt och vilka 

ekonomiska förmåner som de förtroendevalda har. 

Under våren 2017 kommer det att genomföras utbildning i kommunal ekonomi 

och ledarskap. 

Kostnaden för en deltagare på en halvdagsutbildning är ca 1300 kr plus eventuell 

reseersättning och förlorad arbetsförtjänst. Utbildningen ska erbjudas samtliga 

förtroendevalda, både ledamöter och ersättare samt även de som har uppdrag i 

kommunala bolagsstyrelser. Totalt har kommunen ca 110 personer som kommer 

att bjudas in. Beräknad kostnad för utbildningarna blir därför maximalt 150 000 

kr vid en halvdagsutbildning. 

Våren 2017 planeras för en heldagsutbildning och då blir kostnaden istället max 

200 000 kr. 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Therese Jigsved 

Kanslijurist  
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Ärende 

17
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2017-01-10 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 15 Dnr 2016/000036 041 

Komplettering av taxor och avgifter gällande 
lokaluthyrning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 

komplettering av taxor och avgifter gällande lokaluthyrning.  

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-19 § 278 att anta korrigerat 

dokument för taxor och avgifter för 2017 samt att kommunstyrelsen får 

återkomma med förslag om det som behöver läggas till i taxan.  

 

Vid dagens sammanträde föreligger kompletterande taxor gällande 

lokaluthyrning i Fabrikens lokaler. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 278 2016-12-19 

Kompletterande taxor, Jakob Bank, controller, 2016-12-29, Id 54823 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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Ekonomiavdelningen 

Jakob Bank 

Taxa 
Sida 
1(1) 

Datum 

2017-01-1729  
Referens 

2016/036 

 Id 

54823 
 

 

Lokaluthyrning Fabriken 

 

 

Lokal 

Heldag 

(mer än 6 

timmar) 

Halvdag 

(5-6 timmar) 

Enskilda 

kr/tim  

(1-4 tim) 

Förening 

kr/tim (alltid) 

Max antal 

personer 

Aulan, Fabriken 1 500 kr 850 kr 90 kr 70 kr 170 st 
Bildsalen, Fabriken 900 kr 550 kr 70 kr 50 kr 15 st 

Konferenssal, 
Fabriken 1 000 kr 650 kr 80 kr 60 kr 20 st 

Samlingsrummet, 
Fabriken 1 000 kr 650 kr 80 kr 60 kr 30 st 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2016-12-19 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

KF § 278 Dnr 2016/000036  Kod 041 

Korrigering av taxor och avgifter efter återremiss i 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag och 

redovisade korrigeringar att anta korrigerat dokument för taxor och avgifter 

för 2017. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får återkomma med 

förslag om det som behöver läggas till i taxan.  

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-28 med ändring av 

kommunstyrelsens förslag att återremittera föreliggande taxor och avgifter 

för 2017 för justering vad gäller kaffeabonnemang så att det framgår att 

abonnemangskostnad är per månad, att taxa med styckepriser i cafeterian tas 

fram samt att utreda om sista raden på sidan 12 i taxan "Per dygn mm" ska 

vara med eller ej.  

 

Mattias Karlsson, ekonomichef och Jakob Bank, controller redogjorde för 

korrigeringar av taxor och avgifter efter återremiss i kommunfullmäktige vid 

kommunstyrelsens sammanträde 2016-12-06.  

 

Ändringarna som har gjorts: 

Taxa för stadshuset cafeteria 

Taxa för kaffe-abonnemang för kommunanställd personal  

Sjudagarsboende kostnad per månad 

Hyra av kommunens lokaler 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.  

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta korrigerat 

dokument för taxor och avgifter. 

158



 

 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2016-12-19 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Tomas Peterson (M) redogör för att några ytterligare områden i taxan 

behöver justeras, men att det inte har gått ut med handlingarna. 

 

 

Yrkanden 
Ola Gustafsson (KD) yrkar att fullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får 

återkomma med förslag om det som behöver läggas till i taxan.  

 

Beslutsunderlag 

Taxor och avgifter 2017 Id.53392 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område id 53358 

Tjänsteskrivelse, Mattias Karlsson, ekonomichef, 2016-10-06, Id 53406 

Arbetsutskottets beslut KSAU § 199 2016-10-10 

Kommunstyrelsens beslut 2016-10-18, KS § 326 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-28, KF § 236  

Taxor och avgifter 2017, 2016-12-05, Id 53392 

Kommunstyrelsens beslut 2016-12-06, KS § 385 

 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen      

 

______________________________________ 
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Ärende 

18
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2016-12-19 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

KF § 299 Dnr 2016/000055  Kod 111 

Begäran om entledigande från Annika Högberg (S) 
avseende uppdraget som ordförande och ledamot i 
valnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Annika Högberg (S) från 

uppdraget som ledamot och ordförande i valnämnden och remitterar ärendet 

att nominera ny ledamot och ordförande i valnämnden till socialdemo-

kraternas gruppledare Kenneth Björklund (S).  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger begäran om entledigande från Annika 

Högberg (S) avseende uppdraget som ledamot och ordförande i valnämnden.  

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande från Annika Högberg (S), Id 54558 

 

 

Beslutet skickas till 

Annika Högberg  

Socialdemokraternas gruppledare Kenneth Björklund 

Personalavdelningen 

Administrativa avdelningen 

Kanslijurist Therese Jigsved      

 

______________________________________ 
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Ärende 

20
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-01-10 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 16 Dnr 2015/000335 001 

Entledigande av styrelsen i Kulturkvarteret Astrid 
Lindgrens Näs AB  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga 

bolagsstyrelsen i Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB med omedelbar 

verkan.    

 

Sammanfattning 

I samband med överlåtelse av aktier i det helägda kommunala bolaget 

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB behöver en ny bolagsstyrelse 

utses. Anledningen är att undvika en jävsituation när andra avtal ska träffas. 

Kommunfullmäktige ska enligt 3 kap 17 § kommunallagen utse samtliga 

styrelseledamöter i ett helägt kommunalt bolag. Av 8 kap 14 § 

aktiebolagslagen framgår att den som utsett styrelseledamot också kan 

entlediga ledamoten, det vill säga i detta fall kommunfullmäktige.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga 

bolagsstyrelsen i Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB.    

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 155 2016-06-27 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 231 2014-12-15  

 

Beslutet skickas till 

Peter Olson, kommunjurist 

Micael Glennfalk (M) 

Peter Högberg (S) 

Bengt Benson 

Ingrid Blanck Jonasson 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-01-10 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Erik Sjöström 

Kristina Alsér 

Personalavdelningen 

Administrativa avdelningen 

 

 

___________________ 
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Administrativa avdelningen 
Axel Stenbeck 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
1(1) 

Datum 
2017-01-02  

Referens 
Dnr 2015/000335/001  
Id 54865  
 

  
Kommunstyrelsen 

Entlediga bolagsstyrelsen i Kulturkvarteret Astrid 
Lindgrens Näs AB 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga 

bolagsstyrelsen i Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB.    

 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med överlåtelse av aktier i det helägda kommunala bolaget 

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB behöver en ny bolagsstyrelse utses. 

Anledningen är att undvika en jävsituation när andra avtal ska träffas. Efter 

aktieöverlåtelsen kommer styrelsen att bytas ut ytterligare en gång.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska enligt 3 kap 17 § kommunallagen utse samtliga 

styrelseledamöter i ett helägt kommunalt bolag. Av 8 kap 14 § aktiebolagslagen 

framgår att den som utsett styrelseledamot också kan entlediga ledamoten, det 

vill säga i detta fall kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 155 2016-06-27 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 231 2014-12-15  

 

Beslutet ska skickas till 

Peter Olson, kommunjurist 

Micael Glennfalk (M) 

Peter Högberg (S) 

Bengt Benson 

Ingrid Blanck Jonasson 

Erik Sjöström 

Kristina Alsér 

Personalavdelningen 

Administrativa avdelningen 

 

Axel Stenbeck 

Kommunsekreterare  
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VIMMERBY KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Administrativa avdelningen 

2016 -12- 2 2 

Motion om att införskaffa rörelsespelet "kinect " ti ll äldreboende i Vimmerby Kommun 

Tv-spel är inte bara för de yngre. Runt om i landet på olika äldreboende finns det tv-spel med ti llhörande 
rörelseenhet, kinect s.om innebär att man lever sig in i verkligheten och att man gör samma rörelse som tv-skärmen 
visar. Det är stora fördelar med detta. Alla kan va ra med, även rullstorsburna och de som har rullator, den äldre 
känner sig inte isolerad, t ristessen bli r mindre, rörelseförmåga, minnet od motori ken tränas upp samt om man inte 
vill el ler kan gå ut pga då ligt väder, spelar man detta istä llet. l Strömsunds kommun har äldreboendet på Rossö center 
utmanat mel lanstadieelever på Tv-spel. Man har t ränat på fotboll och bo\-vling med X-box kfnect, en fysisk aktivitet 
som både ger motion och socia l gemenskap. Utmaningen kallades vem kan slå en pensionär och det är ver kligen 
nyttigt att barn umgås med äldre för att överbrygga generationsgränsen. Vad behövs då för detta? Jo, enheten X-box, 
X-box one el ler nintendo wii, kinectenhet samt spel som finns uneler kategorin sport, dans racing, äventyr för att bara 
nämna några. Enligt uppgift är Nintendo Wii att föredra då det är lättast att följa med i röre lserna 

Med anledning av ovanstående vill SD 

att Vimmerby !kommun snarast möj ligt tar reda på vilka äldreboende som är intresserade av detta och att köpa/ låna in 
en enhet med kinect, dä refter åka ut till de äldre för att pröva på detta och om det slå r väl ut, köpa in ett antal x 

att eventuellt bjuda in ungdomar för att lära ut att spela så de äldre kommer igång 

Vimmerby 21/12-16 

Sverigedemokraterna genom Anneli Jakobsson 

Anne li Jakobsson 

Kjell Jakobsson 

Sandar Högye 

Kerstin Högye 

Jimmy Rödin 
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