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Ärendelista 
  

Mötesformalia 
1 

Val av protokolljusterare 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige utser Niklas Gustafsson (M) att jämte ordföranden 
justera dagens protokoll. 
 

 2022/10 

Information 
2 

Miljö- och byggnadspriset år 2022 

Föredragande: 
Niklas Gustafsson (M), vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden 
 

 
2022/464 

3 
Kultur- och fritidspriset år 2022 

Föredragande: 
Ola Gustafsson (KD), ordförande i kultur- och fritidsutskottet 
 

 
2022/370 

4 
Avtackning av avgående ledamöter i fullmäktige 

Föredragande: 
Leif Larsson (C), kommunfullmäktiges ordförande 
 

 2022/20 

5 
Utdelning av hedersgåva till förtroendevalda i fullmäktige 

Föredragande: 
Leif Larsson (C), kommunfullmäktiges ordförande 
 
 
 

 2022/20 

1



6 
Översiktsplan för Vimmerby kommun – samråd 

Föredragande: 
Andreas Horste, samhällsbyggnadschef, kommunstyrelseförvaltningen 
Maria Bolin, samhällsplanerare, miljö- och byggnadsförvaltningen 
 

 2022/17 

7 
Allmänhetens frågestund 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige lägger frågestunden till handlingarna. 
 

 2022/16 

8 
Ledamöternas frågestund 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige lägger frågestunden till handlingarna. 
 

 
2022/371 

9 
Meddelanden till kommunfullmäktige 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige lägger dagens meddelanden till handlingarna. 
 

 

10 
Kommunfullmäktiges sammansättning av förtroendevalda 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 
 

 

* Paus för intagande av julsmörgås tillredd av kostenheten * 

 

Beslutsärenden 
11 

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige entledigar Hilde Hoffmann (M) från uppdraget som 
ersättare i fullmäktige och överlämnar ärendet till Länsstyrelsen i Kalmar län 
för ny sammanräkning för att utse ny ersättare. 
 

 
2022/409 

12 
Regler för inkallande av ersättare i nämnder och beredningar 

Förslag till beslut:  
Följande regler ska gälla vid inkallande av ersättare till tjänstgöring 
mandatperioden 2023-2026:  

- I första hand ska den personliga ersättaren kallas. 
 
 
 
 

 

2



 
- I andra hand ska denna ordning gälla: 

För ledamot 
tillhörande…: 

…inträder ersättare  
i denna ordning: 

(S) (S), (V), (C), (M), (KD), (SD) 
(C) (C), (S), (V), (M), (KD), (SD) 
(V) (V), (S), (C), (M), (KD), (SD) 
(M) (M), (KD), (SD), (C), (S), (V) 
(KD) (KD), (M), (SD), (C), (S), (V) 
(SD) (SD), (KD), (V), (M), (S), (C) 

 
Finns det flera ersättare inom samma partigrupp, ska den ersättare 
som står överst på listan kallas först. 

Beredning: Valberedningen 
 

13 
Val av valnämnd 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige utser följande förtroendevalda till valnämnden 
mandatperioden 2023-2026. 
 
Ledamöter Ersättare 
Leif Larsson (C), ordf Lisbeth Karlsson (C) 
Lennart Nygren (S), 1 vice ordf David Fernhed (S)  
Jan R Andersson (M), 2 vice ordf PerÅke Svensson (M) 
Eva Berglund (S) Marcus Jonmyren (C) 
Jerry Pettersson (V) Jacob Kant (V) 
Christina Sorsa (KD) Jonas Karlsson (KD) 
Emil Larsson (SD) Roger Sunesson (SD) 

 
Beredning: Valberedningen 
 

 
2022/410 

14 
Val av demokratiberedning 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige utser följande förtroendevalda till 
demokratiberedningen mandatperioden 2023-2026. 
 
Ledamöter Ersättare 
Leif Larsson (C), ordf Lisbeth Karlsson (C) 
Lennart Nygren (S), 1 vice ordf David Fernhed (S)  
Jan R Andersson (M), 2 vice ordf PerÅke Svensson (M) 
Eva Berglund (S) Marcus Jonmyren (C) 
Jerry Pettersson (V) Jacob Kant (V) 
Christina Sorsa (KD) Jonas Karlsson (KD) 
Emil Larsson (SD) Roger Sunesson (SD) 

 
Beredning: Valberedningen 
 

 
2022/411 
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15 
Val av revisorer 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige utser följande förtroendevalda till kommunens 
revisorer mandatperioden 2023-2026. 
 
Ledamöter 
Claes Markstedt (M), ordf 
Roland Ilemark (S), vice ordf 
Bo Mathiasson (C) 
Anders Eriksson (V)  
Bjarne Lynbech (KD) 
Göran Svensson (SD) 

 
Beredning: Valberedningen 
 

 
2022/412 

16 
Val av kommunstyrelse 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige utser följande förtroendevalda till kommunstyrelsen 
mandatperioden 2023-2026. 
 
Ledamöter Ersättare 
Helen Nilsson (S), ordf Eva Berglund (S) 
Jacob Käll (C), 1 vice ordf Peter Karlsson (C)  
Niklas Gustafsson (M), 2 vice ordf Håkan Nyström (M) 
Daniel Nestor (S) Nicklas Skäär (S)  
Kenneth Björklund (S) Angelica Gunnarsson (C) 
Sandra Carlsson (C) Lars Sandberg (C) 
Lars Johansson (V) Sandra-Maria Sjöblom (V) 
Johanna H Cederstrand (V) Peter Fjällgård (V) 
PerÅke Svensson (M) Anders Dahlgren (M) 
Ola Gustafsson (KD) Sven Weckfors (KD) 
Emil Larsson (SD) Petra Whidotti (SD) 

 
Beredning: Valberedningen 
 

 
2022/413 

17 
Val av barn- och utbildningsnämnd 
Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige utser följande förtroendevalda till barn- och 
utbildningsnämnden mandatperioden 2023-2026. 
 
Ledamöter Ersättare 
Peter Karlsson (C), ordf Christoffer Cederstrand (C) 
Lis-Astrid Andersson (S), 1 vice ordf Mustafa Badran (S)  
Ola Gustafsson (KD), 2 vice ordf Nina Gustafsson (KD) 
Camilla Stridh (S) Malin Elvingsson (S) 
Angelica Gunnarsson (C) Sten-Olof Svensson (C)  
Pia Young (V) Sandra-Maria Sjöblom (V) 

 
2022/414 
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Alfons Ambrosiani (M) Anders Dahlgren (M)  
Hannah Gånge (M) Alexandra Myrén (M) 
Morgan Esping (SD) Petra Whidotti (SD)  

 
Beredning: Valberedningen 
 

18 
Val av socialnämnd 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige utser följande förtroendevalda till socialnämnden 
mandatperioden 2023-2026. 
 
Ledamöter Ersättare 
Eva Berglund (S), ordf Jonna Gottling (S) 
Lars Sandberg (C), 1 vice ordf Lisbeth Karlsson (C) 
Anders Brunegård (KD), 2 vice ordf Nina Myrefelt (KD) 
Nicklas Skäär (S) Ann-Kristin Nilsson (S) 
Susanne Linder (C) Lennart Falk (C) 
Caroline Eriksson (V) Pia Young (V) 
Niklas Gustafsson (M) Tomas Peterson (M) 
Maria Lundmark (M) Peter Andrae (M) 
Petra Whidotti (SD) Herman Petersson (SD) 

 
Beredning: Valberedningen 
 

 
2022/415 

19 
Val av överförmyndare 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige utser följande förtroendevalda till överförmyndaren 
mandatperioden 2023-2026. 
 
Ledamot Ersättare 
Peter Fjällgård (V), ordf Sven Weckfors (KD) 

 
Beredning: Valberedningen 
 

 
2022/416 

20 
Val av Vimmerby kommuns ledamöter till miljö- och byggnadsnämnd 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige utser följande förtroendevalda till miljö- och 
byggnadsnämnden mandatperioden 2023-2026. 
 
Ledamöter Ersättare 
Jerry Pettersson (V), ordf/vice ordf Erland Karlsson (V)   
Bertil Carlsson (C) Hamiyat Nakigudde (C) 
Kenneth Björklund (S) Stig Jaensson (S) 
Mikaela Sandström (M), oppositionssamordnare Johan Blomberg (M) 
Sven Weckfors (KD) Jonas Karlsson (KD) 

Beredning: Valberedningen 

 
2022/417 

5



 
21 

Val av ledamot i hjälpmedelsnämnden i Kalmar län 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige utser följande förtroendevalda till hjälpmedelsnämnden 
mandatperioden 2023-2026. 
 
Ledamot Ersättare 
Lars Sandberg (C) Eva Berglund (S) 

 
Beredning: Valberedningen 
 

 
2022/418 

22 
Entlediga styrelser i kommunens helägda bolag 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige entledigar bolagsstyrelserna i av Vimmerby kommun 
helägda bolag från och med nästa extra bolagsstämma vilka kommer att 
hållas i januari 2023. 
 

 
2022/408 

23 
Val av styrelse till Vimmerby kommun Förvaltnings AB samt 
lekmannarevisorer 

Förslag till beslut:  
1. Kommunfullmäktige utser följande förtroendevalda till Vimmerby 

kommun Förvaltnings AB mandatperioden 2023-2026. 
 

Ledamöter 
Helen Nilsson (S), ordf 
Jacob Käll (C), vice ordf 
Niklas Gustafsson (M) 

 
2. Kommunfullmäktige ger revisorerna i uppdrag att till fullmäktige 

2023-02-27 föreslå ordinarie samt ersättande revisor för Vimmerby 
kommun Förvaltnings AB. 

Beredning: Valberedningen 
 

 
2022/419 

24 
Val av styrelse till Vimarhem AB samt lekmannarevisorer 

Förslag till beslut:  
1. Kommunfullmäktige utser följande förtroendevalda till Vimarhem 

AB mandatperioden 2023-2026. 
 

Ledamöter Ersättare 
Magnus Danlid (C), ordf Annika Högberg (S) 
Peter Lingeteg (V), vice ordf Peter Andrae (M) 
Lennart Nygren (S)  
Håkan Nyström (M)  
Thomas Karlsson (KD)  

 
2022/420 
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2. Kommunfullmäktige ger revisorerna i uppdrag att till fullmäktige 

2023-02-27 föreslå ordinarie samt ersättande revisor för Vimarhem 
AB. 

Beredning: Valberedningen 
 

25 
Val av styrelse till Vimmerby Energi & Miljö AB med dotterbolag samt 
lekmannarevisorer för desamma 

Förslag till beslut:  
1. Kommunfullmäktige utser följande förtroendevalda till Vimmerby 

Energi & Miljö AB samt till dess dotterbolag Vimmerby Energi Nät 
AB och Vimmerby Energiförsäljning AB mandatperioden 2023-
2026. 

 
Ledamöter Ersättare 
Peter Fjällgård (V), ordf David Fernhed (S) 
Fredrik Ericsson (C), vice ordf Nina Gustafsson (KD) 
Stig Jaensson (S)  
PerÅke Svensson (M)  
Ola Gustafsson (KD)  

 
2. Kommunfullmäktige ger revisorerna i uppdrag att till fullmäktige 

2023-02-27 föreslå ordinarie samt ersättande revisor för Vimmerby 
Energi & Miljö AB samt till dess dotterbolag Vimmerby Energi Nät 
AB och Vimmerby Energiförsäljning AB. 

Beredning: Valberedningen 
 

 
2022/421 

26 
Val av styrelse till Vimmerby Fibernät AB  samt lekmannarevisorer 

Förslag till beslut:  
1. Kommunfullmäktige utser följande förtroendevalda till Vimmerby 

Fibernät AB mandatperioden 2023-2026. 
 

Ledamöter Ersättare 
Peter Fjällgård (V), ordf David Fernhed (S) 
Fredrik Ericsson (C), vice ordf Nina Gustafsson (KD) 
Stig Jaensson (S)  
PerÅke Svensson (M)  
Ola Gustafsson (KD)  

 
2. Kommunfullmäktige ger revisorerna i uppdrag att till fullmäktige 

2023-02-27 föreslå ordinarie samt ersättande revisor för Vimmerby 
Fibernät AB. 

Beredning: Valberedningen 
 

 
2022/424 
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27 
Val av ledamot i styrelsen för Astrid Lindgrens Vimmerby AB 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige utser följande förtroendevald till Astrid Lindgrens 
Vimmerby AB mandatperioden 2023-2026. 
 
Ledamot 
Jacob Käll (C) 

 
Beredning: Valberedningen 
 

 
2022/425 

28 
Val av stämmoombud till Vimmerby kommuns bolag - samt instruktion 
till bolagsstämmor 

Förslag till beslut:  
1. Kommunfullmäktige utser fullmäktiges ordförande Leif Larsson (C) 

med Lennart Nygren (S) alternativt Jan R Andersson (M) som 
ersättare att såsom ombud företräda Vimmerby kommun år 2023. 

2. Kommunfullmäktige instruerar stämmoombudet att rösta på 
årsstämmor och extra bolagsstämmor i enlighet med beslut i 
kommunfullmäktige. 

3. Kommunfullmäktige instruerar stämmoombudet att välja styrelser i 
enlighet med fullmäktiges beslut. 

4. Kommunfullmäktige instruerar stämmoombudet att fastställa 
riktlinjer och policys som beslutas i fullmäktige och som gäller 
bolagen. 

5. Kommunfullmäktige instruerar stämmoombudet att vid 
årsstämmorna i Vimmerby kommun ägda bolag företräda aktieägaren 
Vimmerby kommun Förvaltnings AB. Stämmoombudet instrueras 
att, under förutsättning av revisorernas tillstyrkan, rösta för: 
- att röstlängden godkänns. 
- att godkänna dagordningen enligt utsänd kallelse. 
- att stämman är behörigen sammankallad. 
- att resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning fastställs. 
- att styrelsens förslag till resultatdisposition godkänns. 
- att ansvarsfrihet beviljas styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören för räkenskapsåret. 
- att av kommunfullmäktige beslutad ersättning till styrelseledamöter 
enligt ”Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av 
Vimmerby kommun ägda bolag” fastställs. 

 

 
2022/426 

29 
Val av ledamot till direktionen för Kommunalförbundet ITSAM samt 
lekmannarevisorer 

Förslag till beslut:  

 
2022/427 
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1. Kommunfullmäktige utser följande förtroendevalda till 
Kommunalförbundet ITSAM mandatperioden 2023-2026. 

 
Ledamot Ersättare 
Jacob Käll (C) Helen Nilsson (S) 

 
2. Kommunfullmäktige ger revisorerna i uppdrag att till fullmäktige 

2023-01-23 föreslå revisor för Kommunalförbundet ITSAM. 

Beredning: Valberedningen 
 

30 
Val av ledamot till förbundsfullmäktige för Kommunalförbundet 
Sydarkivera 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige utser följande förtroendevalda till Kommunalförbundet 
Sydarkivera mandatperioden 2023-2026. 
 
Ledamot Ersättare 
Lars Johansson (V) Kenneth Björklund (S) 

 
Beredning: Valberedningen 
 

 
2022/428 

31 
Val av ledamot i styrelsen för Kommunförbundet Kalmar län samt 
ombud till förbundsmötet 

Förslag till beslut:  
1. Kommunfullmäktige utser följande förtroendevalda till 

Kommunförbund Kalmar län mandatperioden 2023-2026. 
 

Ledamot Ersättare 
Helen Nilsson (S) Jacob Käll (C) 

 
2. Kommunfullmäktige utser följande ombud till förbundsmötet för 

Kommunförbund Kalmar län 
Ombud Ersättare 
Lars Johansson (V) Daniel Nestor (S) 

 
Beredning: Valberedningen 
 

 
2022/430 

32 
Val av ledamot i styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige utser följande förtroendevalda till 
Samordningsförbundet i Kalmar län mandatperioden 2023-2026. 
 
Ledamot Ersättare 
Eva Berglund (S) Lars Sandberg (C) 

 

 
2022/431 
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Beredning: Valberedningen 
 

33 
Tilläggsbeslut om rambudget år 2023 

Förslag till beslut:  
1. Kommunfullmäktige lägger informationen från återrapportering av 

detaljbudgeten för år 2023 till handlingarna. 
2. Kommunfullmäktige fastställer budgetramar år 2023 enligt framtaget 

förslag. 
3. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2023 till 22:36 per 

skattekrona 

Föredragande: 
Roger Sjögren, ekonomichef 

Beredning:  
Kommunstyrelsen 
 

 
2022/461 

34 
Taxor och avgifter år 2023 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för år 2023. 

Jäv: 
Cecilia Hammar (S) 

Beredning: 
Kommunstyrelsen 
 

 
2022/391 

35 
Taxa år 2023 för prövning av ärenden enligt plan- och bygglagen samt 
miljöbalken. 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige fastställer taxa år 2023 för prövning av ärenden enligt 
plan- och bygglagen samt miljöbalken. 

Beredning: 
Miljö- och byggnadsnämnden 
 

 
2022/456 

36 
Taxa år 2023 för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Förslag till beslut:  
1. Kommunfullmäktige antar höjning av brukningsavgifter med 15,5% 

år 2023 enligt framtaget förslag. 
2. Kommunfullmäktige antar höjning av anläggningsavgifter och övriga 

avgifter med 5 % år 2023 och infogar ett förtydligande i taxan 
gällande tolkning av anläggningsavgifter för campingplatser enligt 
framtaget förslag. 

Beredning: 
Vimmerby Energi & Miljö AB 

 
2022/458 
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37 

Renhållningstaxa år 2023 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige antar Renhållningstaxa för år 2023. 

Beredning: 
Vimmerby Energi & Miljö AB 
 

 
2022/459 

38 
Reglemente för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunstyrelsen, barn och 
utbildningsnämnden och socialnämnden mandatperioden 2023-2026 att gälla 
från och med 2023-01-01. 

Beredning: 
Kommunstyrelsen 
 

 
2022/384 

39 
Hantering av avsiktsförklaringar rörande fastigheter inom kommunala 
industri- och verksamhetsområden 

Förslag till beslut:  
1. Kommunfullmäktige antar föreslagna strategiska åtgärder avseende 

hantering av avsiktsförklaringar som berör fastigheter inom 
kommunala industri- och verksamhetsområden, såsom Krönsmon 
m.fl enligt följande: 
- En fast upplåtelsetid om 9 månader, där varje enskild 
avsiktsförklaring ska vara förenad med en reservationsavgift om  
15 000 kr för intressenten/ motparten att inbetala till kommunen.  
- När upplåtelsetiden löpt ut finns ingen möjlighet att förlänga 
avsiktsförklaringen.  

2. Kommunfullmäktige låter kommunstyrelsen delegera 
beslutanderätten av ovan nämnda avsiktsförklaringar till 
samhällsbyggnadsutskottet för att korta ned den långa ledtiden i 
ärendeprocesserna. 

3. De strategiska åtgärderna samt den delegerade beslutanderätten 
börjar gälla 2023-01-01. 

4. Den delegerade beslutanderätten skrivs in i kommande uppdatering 
av kommunstyrelsens delegationsordning. 

Beredning: 
Kommunstyrelsen 
 

 
2022/399 

40 
Standardmall för köpeavtal och köpebrev för försäljning av villatomter 
till privatperson 

Förslag till beslut:  

 2018/73 
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1. Kommunfullmäktige godkänner uppdateringar av standardmall för 
köpeavtal (samt tillhörande köpebrev) berörande försäljning av 
villatomter till privatperson, Dnr: 2018/0000073/253, Id: 2022.3850 
(respektive 2022.3851). 

2. Kommunfullmäktige låter ovan nämnda uppdateringar läggas in i 
befintlig standardmall id 2022.3850 och därigenom ersätta befintlig 
standardmall. 

Beredning: 
Kommunstyrelsen 
 

41 
Krönsmon respektive Östra Ceos industri- och verksamhetsområde:  
Taxor berörande fastigheter/ tomter 

Förslag till beslut:  
1. Kommunfullmäktige förlänger inte subventioneringen (130 kr/kvm) 

av tomtpristaxa berörande industri- och verksamhetsområdet 
Krönsmon, utan låta befintlig antagen period löpa fram till 2022-12-
31, förlänga fram till 2023-06-30 för att sedan upphöra helt från och 
med 2023-07-01. 

2. Kommunfullmäktige antar värderingsunderlaget (id 2022.3940) till 
utförd nyvärdering av tomtpristaxa om 175 kr/kvm för fastigheterna 
Schaktmaskinen 1-5 (Schaktmaskinen 1 exkluderas pga redan såld), 
Grävskopan 1-3 samt Lastmaskinen 1-2 respektive 275 kr/kvm för 
fastigheterna Lyftkranen 1-4 och Hjullastaren 1-3. 

3. Nyvärderingen av tomtpristaxan börjar gälla 2023-07-01. 
4. Kommunfullmäktige bibehåller den tidigare antagna prisjusteringen 

av köpeskilling berörande Lyftkranen 2-4 och Hjullastaren 1-2 med 
anledning av dikesslänter (id 2021.4969), men låter den utgå från 
nutidsvärderade markvärden. 

Beredning: 
Kommunstyrelsen 
 

 
2012/326 

42 
Revidering av lokala ordningsföreskrifter  

Förslag till beslut:  
1. Kommunfullmäktige antar lokala ordningsföreskrifter för Vimmerby 

kommun, samt underställa dessa till Länsstyrelsen i Kalmar län för 
överprövning. 

2. Kommunfullmäktige upphäver förskrifterna 08FS 2011:7 så fort de 
nya föreskrifterna om torghandel vinner laga kraft.   

Motivering: 
Sedan gällande lokala ordningsföreskrifter beslutades 2011 har flera 
förändringar skett i kommunen som föranleder en översyn av de lokala 
ordningsföreskrifterna. 

Beredning: 
Kommunstyrelsen 

 
2021/503 
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43 

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel 

Förslag till beslut:  
1. Kommunfullmäktige antar lokala ordningsföreskrifter för torghandel 

i Vimmerby kommun, samt underställa denna till Länsstyrelsen i 
Kalmar län för överprövning. 

2. Kommunfullmäktige upphäver förskrifterna 08FS 2011:8 så fort de 
nya föreskrifterna om torghandel vinner laga kraft.    

Motivering: 
Förutsättningarna för torghandel i Vimmerby kommun har under de senaste 
åren förändrats. För att anpassa regelverket utifrån de förutsättningar som 
gäller föreslås att kommunfullmäktige antar förslag till lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel i Vimmerby kommun. 

Jäv:  
Peter Fjällgård (V) 

Beredning: 
Kommunstyrelsen 
 

 
2021/504 

44 
Ej avgjorda motioner och medborgarförslag 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige godkänner sammanställningen av motioner och 
medborgarförslag som inte avgjorts per 2022-09-27.  

Beredning: 
Kommunstyrelsen 
 

 2022/73 

45 
Motion Samlat schema - fyradagarsvecka för studenterna på 
gymnasieskolan i Vimmerby 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Motivering: 
Gymnasieförordningen 3 kap reglerar hur läsåret på gymnasieskolan ska 
planeras. Där föreskrivs att undervisningen ska planeras jämt fördelad 
måndag-fredag och att läsåret ska innehålla minst 178 skoldagar. 

Beredning: 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 
2020/161 

46 
Motion om hundrastgård 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Motivering: 

 
2021/214 
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Samhällsbyggnadsavdelningen och utvecklingsavdelningen ser positivt på 
förslaget utifrån möjligheter till rekreation och meningsfull fritid för 
medborgare och dess hundar under förutsättning att budget för samhälls-
byggnadsavdelningen ökas med motsvarande ekonomiska utrymme.  
Samhällsbyggnadsavdelningens befintliga budgetram ger inte utrymme för 
drift och skötsel av en hundrastgård. Utöver skötsel skall även utrymme 
finnas i kommunens investeringsbudget för själva anläggningen av en 
eventuellt ny hundrastgård till en uppskattat kostnad av 200 – 500 tkr. 

Beredning: 
Kommunstyrelsen 
 

47 
Motion om tillgänglighet för motioner, interpellationer och 
medborgarförslag för allmänheten via ett sökbart register på 
kommunens hemsida 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Beredning: 
Kommunstyrelsen 
 

 
2021/389 

48 
Medborgarförslag - Hinderbana och utegym för mångsidig träning i 
Vimmerby 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige att avslår medborgarförslaget 

Motivering: 
Samhällsbyggnadsavdelningens befintliga budgetram ger inte utrymme för 
drift och skötsel av en hinderbana och ytterligare ett utegym. Utöver skötsel 
skall även utrymme finnas i kommunens investeringsbudget för själva 
anläggningen av en hinderbana och utegym. En uppskattad kostnad för en 
hinderbana ligger omkring 250-300 tkr och upprättande av ett utegym 250-
350 tkr. 

Beredning: 
Kommunstyrelsen 
 

 2021/28 

49 
Medborgarförslag om subventionering av invånarnas kollektiva 
resande 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Motivering: 
Det kan inte anses befogat att kommunen subventionerar kollektivt resande 
till andra kommuner. 

Sedan 2012 har Region Kalmar län själva ansvaret för länets kollektivtrafik. 
Kommunen har dock möjlighet att subventionera kollektivt resande för sina 

 
2021/515 

14



invånare. Utifrån att kostnaden för en subvention är förhållandevis hög i 
förhållande till hur många personer som kan dra nytta av subventionen är det 
tveksamt om en subvention är motiverad. 

Beredning: 
Kommunstyrelsen 
 

50 
Medborgarförslag om att subventionera busskort för de som 
arbetspendlar 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige avslår motionen.  

Motivering: 
Det kan inte anses befogat att kommunen subventionerar kollektivt resande 
till/från andra kommuner. 

Sedan 2012 har Region Kalmar län själva ansvaret för länets kollektivtrafik. 
Kommunen har dock möjlighet att subventionera kollektivt resande för sina 
invånare. Utifrån att kostnaden för en subvention är förhållandevis hög i 
förhållande till hur många personer som kan dra nytta av subventionen är det 
tveksamt om en subvention är motiverad. 

Beredning: 
Kommunstyrelsen 
 

 
2021/525 

51 
Ordförandens jultal 
 

 2022/20 

 
 
 
Vimmerby den 15 december 2022 
 
 
Leif Larsson (C)  Jenny Andersson 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
Vid förhinder, maila till kommun@vimmerby.se, samt kontakta din gruppledare, så att ersättare 
kan kallas in. 
 
Information till dig som förtroendevald finns på kommunens hemsida:  
https://www.vimmerby.se/kommunochpolitik/fortroendevalda/fordigsomarfortroendevald.4.6a2a1ec9
1660af3da2a8ade4.html  
 
Vid frågor, kontakta: 
Linda Adolfzén  
Administratör 
0492/ 76 90 18 
liselott.frejd@vimmerby.se  
 

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

Nästa sammanträde infaller den 23 januari 2023 kl 18:00 i Plenisalen, Stadshuset. 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2022-10-26

1(1)

Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes signaturJusterandes signatur Utdragsbestyrkande

  

Miljö- och byggnadspriset 2022

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 2022 års miljö- och byggnadspris 
tilldelas:

Hultsfreds kommun
Maarit och Bo Lundwall
Hagelsrums Biogas AB
Priset består av diplom och 5 000 kronor vardera.

Vimmerby kommun
Siri och Carl Bäck
Nästegården, Mats och Lars Andersson
Priset består av diplom och 5 000 kronor vardera.

Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämnden delar ut miljö- och byggnadspris i Hultsfreds 
kommun och Vimmerby kommun.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden delar ut miljö- och byggnadspris i Hultsfreds 
kommun och Vimmerby kommun, Det är nämndens förhoppning att pris 
och hedersomnämnande ska stimulera till särskild omtanke om byggnader 
och om miljön i kommunerna.

Priset består av ett engångsbelopp och ett diplom som delas ut i samband 
med kommunfullmäktiges julsamkväm i Hultsfreds kommun och 
Vimmerby kommuns fullmäktigemöte i december.

Bland de förslag som lämnats in har miljö- och byggnadsnämnden valt att 
priset ska tilldelas:
Hultsfreds kommun – Maarit och Bo Lundwall och Hagelsrums Biogas 
AB.
Vimmerby kommun – Siri och Carl Bäck och Nästegården, Mats och Lars 
Andersson.

Skickas till
Kommunfullmäktige

MBN § 142/2022 Dnr MBN 2022-2412
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Maarit och Bo Lundwall 

Deras arbete är ett utmärkt exempel på omsorgen i att ta tillvara ett hus med 
hjälp av återanvänt material, hantverk och färgtyper. Ägarna har lyssnat på 
vad huset har att berätta och med finkänslighet närmat sig det huset har att 
förmedla. Byggnadsvård handlar om att vårda vår gemensamma skatt av 
äldre byggnader och miljöer. Gården kan med stolthet kallas Hultsfreds 
skatt! 

 

Hagelsrums Biogas AB 

Deras satsning på att producera biogas har resulterat i flera biogasmackar i 
området. Närproducerat och förnybart drivmedel. 

 

Siri och Carl Bäck 

De har genomfört ett omfattande arbete för att återställa huset till dess forna 
karaktär och uttryck. De är goda föredömen och inspirationskällor till hur 
man kan återskapa gamla fina hus. Deras insats har bidragit till att göra 
Vimmerby lite vackrare. 

 

Nästegården, Mats och Lars Andersson 

De har utvecklat sin verksamhet vilket har lett till många utmärkelser för 
fina djur. De har även uppfört estetiska djurstallar. 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-11-29 

 
 

 
 
 
 
 
§ 314  2022/370 2022.4639  
 

Kultur- och fritidspriset 2022 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till årets kultur- och fredspristagare.  
 

Sammanfattning 
För förtjänstfull verksamhet inom kultur- och fritidsområdet utdelas varje år, enligt beslut av 
kommunstyrelsen, Vimmerby kommuns kultur- och fritidspris. Priset ska delas ut till enskild person, till 
en förening eller annan verksamhet som gjort en betydande insats för kultur- och fritidsverksamheten i 
kommunen. Mottagare av priset skall ha bott i kommunen och om det är en förening varit verksam i 
kommunen i minst fem år. 
 
Kultur- och fritidsutskottet har utsett förslag till en vinnare. Kommunstyrelsen ställer sig bakom 
förslaget. Priset delas ut på Kommunfullmäktige 2022-12-19.  

19



2022-09-29 11:59 Kommunalförbundet Itsam e-post - Fwd: Nominering till Kultur och Fritidspris 2022

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=44e802fdae&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1745191949221991222%7Cmsg-f%3A174519194… 1/2

Anna Olausson <anna.olausson@vimmerby.se>

Fwd: Nominering till Kultur och Fritidspris 2022 
1 meddelande

Vimmerby kommun <kommun@vimmerby.se> 28 september 2022 07:58
Till: Anna Olausson <anna.olausson@vimmerby.se>

---------- Forwarded message --------- 
Från: Anders Rosén <anders@vardagslyx.biz> 
Date: tis 27 sep. 2022 kl 20:43 
Subject: Nominering till Kultur och Fritidspris 2022 
To: Vimmerby kommun <kommun@vimmerby.se> 

Hej.

Jag nominerar Erling Åberg Pelarne till Kultur och Fritidspris 2022

 

På Näktergalens utställning om Vimmerbys föreningsliv fanns en lång sammanfattning hans imponerande CV över
föreningsarbete.

Kan inte rada upp allt här men han har varit aktiv i ett otal föreningar. Just nu så är det Pelarne Skytteförening där
han medverkar till ett väldig aktivt ungdomsskytte.

Som sekreterare i Pelarne Hembygdsförening bidrar han till att gör Pelarne till en aktiv och levande byggd.

 

Det är inte ovanligt att han kan nu som pensionär kan komma upp i en 20h per vecka som läggs på föreningsarbete.

 

Man kan inte tro det men Erling är en ganska blygsam person när det gäller att ta emot beröm.

Därför skulle det vara extra roligt att se honom som pristagare.

 

Anders F Rosén Pelarne

0705138551

 

 

 

Erling Åberg

Pelarne 103

59891 Vimmerby
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2022-09-29 11:59 Kommunalförbundet Itsam e-post - Fwd: Nominering till Kultur och Fritidspris 2022

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=44e802fdae&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1745191949221991222%7Cmsg-f%3A174519194… 2/2
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2022-12-01 Sida 
1 (2) 

Ärendenr 2021/482 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsavdelningen 

Id 2022.4573 

Samråd för ny översiktsplan för Vimmerby kommun 
Kommunen har tagit fram ett förslag på ny översiktsplan för Vimmerby kommun, som nu skickas ut 
på samråd. Förslaget finns tillgängligt på samråd från 6 december 2022 till 19 februari 2023.

Handlingarna finns tillgängliga på www.vimmerby.se/oversiktsplan2050 tillsammans med information om 
processen. 

Översiktsplanen visar inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön, hur mark- 
och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Planen ska både 
vara strategisk samt vägledande för beslut i plan- och lovärenden. Översiktsplanen ska visa på en 
långsiktig och hållbar bebyggelse- och samhällsutveckling av Vimmerby kommun samt utgöra ett stöd 
för kommunens handläggare och en tydlighet gentemot invånare, näringsliv och andra myndigheter.

Välkommen att lämna synpunkter på förslaget till ny översiktsplan för Vimmerby kommun! 

Lämna synpunkter 
Skriv ner dina synpunkter och skicka dem senast 19 februari 2023 via e-post till 
samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se. Ange ÖP2050 i ämnesraden i mailet. 

Du kan också skicka in synpunkter med vanlig post. Glöm inte att skriva ÖP2050 i ditt brev och skicka 
det senast den 19 februari 2023 till: 

Samhällsbyggnadsavdelningen 
Vimmerby kommun, Stadshuset 
598 81 Vimmerby 

Lagstöd 
Översiktsplanen handläggs enligt PBL 3 kap 7 § ”Att ta fram en översiktsplan” och PBL 3 kap 8–11 § 
”Samråd om kommunens förslag”. 

Vad händer sen? 
Eventuella synpunkter som kommer in under samrådstiden sammanställs och bemöts av kommunen 
och under våren bearbetas planförslaget. Därefter kommer översiktsplanen att vara tillgänglig för 
granskning. Då visas det bearbetade planförslaget som kommunen har för avsikt att anta. Samtliga 
berörda intressenter ges då en sista möjlighet att lämna synpunkter innan kommunfullmäktige tar 
ställning till om planen ska antas. 

Eventuella frågor om planen kan ställas till: 
Maria Bolin, samhällsplanerare, maria.bolin@hultsfred.se  
Andreas Horste, samhällsbyggnadschef, andreas.horste@vimmerby.se 
Klas Svensson, plan- och byggchef, klas.svensson@hultsfred.se 

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

Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt  Bankgiro: 577-2777  Plusgiro: 7 48 59-0 
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Sändlista 
Miljö- och byggnadsnämnden                                       Miljöpartiet de Gröna i Vimmerby 
Barn- och utbildningsnämnden                                      Liberalerna 
Socialnämnden 
Administrativa avdelningen 
Ekonomiavdelningen 
HR-avdelningen 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Mark- och exploateringsenheten 
Fastighetsavdelningen 
Utvecklingsavdelningen 
Räddningstjänsten 
Vimarhem 
Vemab 
Vimmerby Fibernät AB 
Ledamöter i kommunfullmäktige 
Landsbygdsrådet 
Tillgänglighetsrådet 
Pensionärsrådet 
Lokala brottsförebygganderådet 
Länsstyrelsen Kalmar 
Region Kalmar 
Kalmar länstrafik 
Region Östergötland 
Region Jönköping 
Kalmar flygplats 
Växjö Småland Airport 
Hultsfreds flygplats 
Sveaskog AB 
Södra skogsägarna 
Svenska kyrkan 
AB Destination Småland 
Smålands turism 
Svenska turistföreningen 
Friluftsfrämjandet Region Öst 
Hela Sverige ska leva 
Hyresgästföreningen 
Smalspåret Hultsfred-Västervik 
Smalspåret Västervik-Växjö 
Företagarna Vimmerby 
Fastighetsägarna Kalmarkretsen 
Vimmerby Handel 
Bevara Vimmerby 
Vimmerby turistbyrå 
Emåförbundet 
Naturskyddsföreningen 
Astrid Lindgrens hembygd 
LRF sydost 
Föreningsregistret i Vimmerby kommun 
Centerpartiet i Vimmerby kommun 
Kristdemokraterna Kalmar län 
Moderaterna i Vimmerby 
Arbetarepartiet Socialdemokraterna Vimmerby 
Sverigedemokraterna Vimmerby 
Vänsterpartiet
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Remiss Sida 
1 (1) 

2022-12-01 Ärendenr  
2022/462 

   

 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige 
Presidium    

Id  
2022.4576 

 

Remittering av medborgarförslag om att skolresekortet bör gälla på alla lov 
 

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

Ärendet  
Carita Thörn föreslår i sitt medborgarförslag att skolresekortet får gälla på alla lov för de barn som bor 
utanför centralorten. 
 
Carita Thörn skriver att detta skulle utöka barnens möjlighet att vara med på t ex aktiviteter arrangerade 
av Allaktivitetshuset.  
 
Ola Karlsson, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen, anser att frågan bör hanteras av 
kommunstyrelsen, då de har ansvaret för skolskjutsar. 
 
I kommunallagen, 5 kap 26 §, står: "Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska det ha beretts antingen 
av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning." 
 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om att skolresekortet bör gälla på alla lov, KS 2022.4413 
 
 
 
Leif Larsson (C) 
Kommunfullmäktiges ordförande 
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 1 (3) 
 

 
 

Postadress: 391 86 Kalmar Telefon: 010-223 80 00 E-post: kalmar@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/kalmar  
www.lansstyrelsen.se/kalmar/personuppgifter 

Vimmerby kommun 
jenny.andersson@vimmerby.se 

 

 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att utse ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 18 november 2022 till och med 
den 14 oktober 2026. 

Kommun: Vimmerby kommun 
Parti: Sverigedemokraterna 
Avgången ersättare: Jonny Bertilsson 
Ny ersättare: Roger Liljegren 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Vimmerby kommun har kommit in med en 
begäran om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Jonny 
Bertilsson har avsagt sig uppdraget. 

Motivering till beslutet 
Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska 
länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid 
behov även utse ersättare i kommunfullmäktige. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837). 

Information 
Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

Beslutande 
Beslutet har fattats av valsamordnare Anna Strömbeck. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Beslut  
 

Datum 
2022-11-18  
 

  
 

Ärendebeteckning  
201-9468-2022 
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Länsstyrelsen 
Kalmar län 

Beslut 
 

2022-11-18 

2 (3) 
 

201-9468-2022 
 
 

 

Kopia till 
Sverigedemokraterna 
Roger Liljegren 
Jonny Bertilsson  
 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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Länsstyrelsen 
Kalmar län 

Beslut 
 

2022-11-18 

3 (3) 
 

201-9468-2022 
 
 

 

 

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen 
överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Kalmar län 
antingen via e-post; kalmar@lansstyrelsen.se, eller med post; 
Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tio dagar 
från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla 
dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.  

Ditt överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur du vill att beslutet ska ändras. 
• Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du 
bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver 
bifoga filer som är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
kalmar@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 80 00. 
Ange diarienummer 9468-2022.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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Bilaga till bevis 
 

 

 

Aktuella ledamöter och ersättare 
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.  

Kommun/region: Vimmerby 
Parti: Sverigedemokraterna 
Invalsdatum: 2022-11-18 

 

Ledamot Ersättare 
Rödin, Jimmy 
Esping, Morgan 
Whidotti, Petra 
Sunesson, Roger 
Petersson, Herman 
Sallova, Andy 
Whidotti, Kevin 

1. Larsson, Emil 
2. Kvist, Mikael 
3. Bengtsson, Ulf Peter 
4. Liljegren, Roger *  
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 1 (3) 
 

 
 

Postadress: 391 86 Kalmar Telefon: 010-223 80 00 E-post: kalmar@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/kalmar  
www.lansstyrelsen.se/kalmar/personuppgifter 

Vimmerby kommun 
jenny.andersson@vimmerby.se 

 

 

Ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att utse ny ledamot och ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 17 november 2022 till och med 
den 14 oktober 2026. 

Kommun: Vimmerby kommun 
Parti: Sverigedemokraterna 
Ny ledamot: Andy Sallova 
Avgången ledamot: Mikael Karlsson 
Ny ersättare: Peter Bengtsson 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Vimmerby kommun har kommit in med en 
begäran om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Mikael 
Karlsson har flyttat från kommunen. 

Motivering till beslutet 
Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska 
länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid 
behov även utse ersättare i kommunfullmäktige. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837). 

Information 
Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

Beslutande 
Beslutet har fattats av valsamordnare Anna Strömbeck. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Beslut  
 

Datum 
2022-11-17  
 

  
 

Ärendebeteckning  
201-9248-2022 
  
 

30



Länsstyrelsen 
Kalmar län 

Beslut 
 

2022-11-17 

2 (3) 
 

201-9248-2022 
 
 

 

Kopia till 
Sverigedemokraterna 
Andy Sallova 
Peter Bengtsson 
Mikael Karlsson 
  
 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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Länsstyrelsen 
Kalmar län 

Beslut 
 

2022-11-17 

3 (3) 
 

201-9248-2022 
 
 

 

 

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen 
överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Kalmar län 
antingen via e-post; kalmar@lansstyrelsen.se, eller med post; 
Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tio dagar 
från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla 
dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.  

Ditt överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur du vill att beslutet ska ändras. 
• Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du 
bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver 
bifoga filer som är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
kalmar@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 80 00. 
Ange diarienummer 9248-2022.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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Bilaga till bevis 
 

 

 

Aktuella ledamöter och ersättare 
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.  

Kommun/region: Vimmerby 
Parti: Sverigedemokraterna 
Invalsdatum: 2022-11-17 

 

Ledamot Ersättare 
Rödin, Jimmy 
Esping, Morgan 
Whidotti, Petra 
Sunesson, Roger 
Petersson, Herman 
Sallova, Andy * 
Whidotti, Kevin 

1. Larsson, Emil 
2. Kvist, Mikael 
3. Bertilsson, Jonny 
4. Bengtsson, Ulf Peter  
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Bilaga till bevis 
 

 

 

Aktuella ledamöter och ersättare 
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.  

Kommun/region: Vimmerby 
Parti: Sverigedemokraterna 
Invalsdatum: 2022-11-17 

 

Ledamot Ersättare 
Rödin, Jimmy 
Esping, Morgan 
Whidotti, Petra 
Sunesson, Roger 
Petersson, Herman 
Sallova, Andy 
Whidotti, Kevin 

1. Larsson, Emil 
2. Kvist, Mikael 
3. Bertilsson, Jonny 
4. Bengtsson, Ulf Peter *  
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 1 (3) 
 

 
 

Postadress: 391 86 Kalmar Telefon: 010-223 80 00 E-post: kalmar@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/kalmar  
www.lansstyrelsen.se/kalmar/personuppgifter 

Vimmerby kommun 
jenny.andersson@vimmerby.se 

 

 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att utse ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 18 november 2022 till och med 
den 14 oktober 2026. 

Kommun: Vimmerby kommun 
Parti: Sverigedemokraterna 
Avgången ersättare: Mikael Kvist 
Ny ersättare: Pauline Esping 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Vimmerby kommun har kommit in med en 
begäran om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Mikael 
Kvist har avsagt sig uppdraget. 

Motivering till beslutet 
Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska 
länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid 
behov även utse ersättare i kommunfullmäktige. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837). 

Information 
Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

Beslutande 
Beslutet har fattats av valsamordnare Anna Strömbeck. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Beslut  
 

Datum 
2022-11-18  
 

  
 

Ärendebeteckning  
201-9469-2022 
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Länsstyrelsen 
Kalmar län 

Beslut 
 

2022-11-18 

2 (3) 
 

201-9469-2022 
 
 

 

Kopia till 
Sverigedemokraterna 
Pauline Esping 
Mikael Kvist  
 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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Länsstyrelsen 
Kalmar län 

Beslut 
 

2022-11-18 

3 (3) 
 

201-9469-2022 
 
 

 

 

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen 
överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Kalmar län 
antingen via e-post; kalmar@lansstyrelsen.se, eller med post; 
Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tio dagar 
från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla 
dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.  

Ditt överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur du vill att beslutet ska ändras. 
• Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du 
bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver 
bifoga filer som är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
kalmar@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 80 00. 
Ange diarienummer 9469-2022.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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Bilaga till bevis 
 

 

 

Aktuella ledamöter och ersättare 
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.  

Kommun/region: Vimmerby 
Parti: Sverigedemokraterna 
Invalsdatum: 2022-11-18 

 

Ledamot Ersättare 
Rödin, Jimmy 
Esping, Morgan 
Whidotti, Petra 
Sunesson, Roger 
Petersson, Herman 
Sallova, Andy 
Whidotti, Kevin 

1. Larsson, Emil 
2. Bengtsson, Ulf Peter 
3. Liljegren, Roger 
4. Esping, Pauline *  
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Valberedningen 

Datum  
2022-12-05 

 
 

 
 
 
 
 
§ 2  2022/409 2022.4762  
 

Regler för inkallande av ersättare i nämnder och beredningar 
 

Förslag till beslut 
Följande regler ska gälla vid inkallande av ersättare till tjänstgöring mandatperioden 2023-2026: 
 

- I första hand ska den personliga ersättaren kallas. 
 

- I andra hand ska denna ordning gälla: 
För ledamot 
tillhörande…: 

…inträder ersättare  
i denna ordning: 

(S) (S), (V), (C), (M), (KD), (SD) 
(C) (C), (S), (V), (M), (KD), (SD) 
(V) (V), (S), (C), (M), (KD), (SD) 
(M) (M), (KD), (SD), (C), (S), (V) 
(KD) (KD), (M), (SD), (C), (S), (V) 
(SD) (SD), (KD), (V), (M), (S), (C) 

 
Finns det flera ersättare inom samma partigrupp, ska den ersättare som står överst på listan 
kallas först. 

 

Sammanfattning 
Partierna har lämnat uppgift om partiordning för inkallande av ersättare.   
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige

40



Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Valberedningen 

Datum  
2022-12-05 

 
 

 
 
 
 
 
§ 3  2022/410 2022.4763  
 

Val av valnämnd 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige utser följande förtroendevalda till valnämnden mandatperioden 2023-2026. 
 
Ledamöter Ersättare 
Leif Larsson (C), ordförande Lisbeth Karlsson (C) 
Lennart Nygren (S), 1 vice ordförande David Fernhed (S)  
Jan R Andersson (M), 2 vice ordförande PerÅke Svensson (M) 
Eva Berglund (S) Marcus Jonmyren (C) 
Jerry Pettersson (V) Jacob Kant (V) 
Christina Sorsa (KD) Jonas Karlsson (KD) 
Emil Larsson (SD) Roger Sunesson (SD) 

 

Sammanfattning 
Partierna har nominerat förtroendevalda till valnämnden.   
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Valberedningen 

Datum  
2022-12-05 

 
 

 
 
 
 
 
§ 4  2022/411 2022.4764  
 

Val av demokratiberedning 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige utser följande förtroendevalda till demokratiberedningen mandatperioden 2023-
2026. 
 
Ledamöter Ersättare 
Leif Larsson (C), ordförande Lisbeth Karlsson (C) 
Lennart Nygren (S), 1 vice ordförande David Fernhed (S)  
Jan R Andersson (M), 2 vice ordförande PerÅke Svensson (M) 
Eva Berglund (S) Marcus Jonmyren (C) 
Jerry Pettersson (V) Jacob Kant (V) 
Christina Sorsa (KD) Jonas Karlsson (KD) 
Emil Larsson (SD) Roger Sunesson (SD) 

 

Sammanfattning 
Partierna har nominerat förtroendevalda till demokratiberedningen.   
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Valberedningen 

Datum  
2022-12-05 

 
 

 
 
 
 
 
§ 5  2022/412 2022.4765  
 

Val av revisorer 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige utser följande förtroendevalda till kommunens revisorer mandatperioden 2023-
2026. 
 
Ledamöter 
Claes Markstedt (M), ordförande 
Roland Ilemark (S), vice ordförande 
Bo Mathiasson (C) 
Anders Eriksson (V)  
Bjarne Lynbech (KD) 
 (SD) 

 

 

Sammanfattning 
Partierna har nominerat förtroendevalda till kommunens revisorer.   
Sverigedemokraterna inkommer med sin nominering närmare inpå fullmäktiges sammanträde. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Valberedningen 

Datum  
2022-12-05 

 
 

 
 
 
 
 
§ 6  2022/413 2022.4766  
 

Val av kommunstyrelse 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige utser följande förtroendevalda till kommunstyrelsen mandatperioden 2023-2026. 
 
Ledamöter Ersättare 
Helen Nilsson (S), ordförande Eva Berglund (S) 
Jacob Käll (C), 1 vice ordförande Peter Karlsson (C)  
Niklas Gustafsson (M), 2 vice ordförande Håkan Nyström (M) 
Daniel Nestor (S) Nicklas Skäär (S)  
Kenneth Björklund (S) Angelica Gunnarsson (C) 
Sandra Carlsson (C) Lars Sandberg (C) 
Lars Johansson (V) Sandra-Maria Sjöblom (V) 
Johanna H Cederstrand (V) Peter Fjällgård (V) 
PerÅke Svensson (M) Anders Dahlgren (M) 
Ola Gustafsson (KD) Sven Weckfors (KD) 
Emil Larsson (SD) Petra Whidotti (SD) 

 

 

Sammanfattning 
Partierna har nominerat förtroendevalda till kommunstyrelsen.   
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Valberedningen 

Datum  
2022-12-05 

 
 

 
 
 
 
 
§ 7  2022/414 2022.4767  
 

Val av barn- och utbildningsnämnd 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige utser följande förtroendevalda till barn- och utbildningsnämnden mandatperioden 
2023-2026. 
 
Ledamöter Ersättare 
Peter Karlsson (C), ordförande Christoffer Cederstrand (C) 
Lis-Astrid Andersson (S), 1 vice ordförande Mustafa Badran (S)  
Ola Gustafsson (KD), 2 vice ordförande Nina Gustafsson (KD) 
Camilla Stridh (S) Malin Elvingsson (S) 
Angelica Gunnarsson (C) Sten-Olof Svensson (C)  
Pia Young (V) Sandra-Maria Sjöblom (V) 
Alfons Ambrosiani (M) Anders Dahlgren (M) 
Hannah Gånge (M) Alexandra Myrén (M) 
Morgan Esping (SD) Petra Whidotti (SD)  

 

 

Sammanfattning 
Partierna har nominerat förtroendevalda till barn- och utbildningsnämnden.   
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Valberedningen 

Datum  
2022-12-05 

 
 

 
 
 
 
 
§ 8  2022/415 2022.4768  
 

Val av socialnämnd 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige utser följande förtroendevalda till socialnämnden mandatperioden 2023-2026. 
 
Ledamöter Ersättare 
Eva Berglund (S), ordförande Jonna Gottling (S) 
Lars Sandberg (C), 1 vice ordförande Lisbeth Karlsson (C) 
Anders Brunegård (KD), 2 vice ordförande Nina Myrefelt (KD) 
Nicklas Skäär (S) Ann-Kristin Nilsson (S) 
Susanne Linder (C) Lennart Falk (C) 
Caroline Eriksson (V) Pia Young (V) 
Niklas Gustafsson (M) Tomas Peterson (M) 
Maria Lundmark (M) Peter Andrae (M) 
Petra Whidotti (SD) Herman Petersson (SD) 

 

 

Sammanfattning 
Partierna har nominerat förtroendevalda till socialnämnden.   
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Valberedningen 

Datum  
2022-12-05 

 
 

 
 
 
 
 
§ 9  2022/416 2022.4769  
 

Val av överförmyndare 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige utser följande förtroendevalda till överförmyndaren mandatperioden 2023-2026. 
 
Ledamot Ersättare 
Peter Fjällgård (V), ordförande Sven Weckfors (KD) 

 

Sammanfattning 
Överförmyndarverksamheten sker i samverkan mellan Vimmerby, Kinda, Ydre och Åtvidabergs 
kommuner och handhar i en gemensam organisation frågor om godmanskap, förvaltarskap och 
förmyndarskap.  
 
Partierna har nominerat förtroendevalda till överförmyndaren.   
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Valberedningen 

Datum  
2022-12-05 

 
 

 
 
 
 
 
§ 10  2022/417 2022.4770  
 

Val av Vimmerby kommuns ledamöter till miljö- och byggnadsnämnd 
 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige utser följande förtroendevalda till miljö- och byggnadsnämnden 

mandatperioden 2023-2026. 
 

Ledamöter Ersättare 
Jerry Pettersson (V), ordf/vice ordf Erland Karlsson (V)   
Bertil Carlsson (C) Hamiyat Nakigudde (C) 
Kenneth Björklund (S) Stig Jaensson (S) 
Mikaela Sandström (M), oppositionssamordnare Johan Blomberg (M) 
Sven Weckfors (KD) Jonas Karlsson (KD) 

 
2. Ordningen är att Hultsfreds kommun börjar med ordförandeskapet år 2023. 

 

Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsnämnden är gemensam mellan Vimmerby och Hultsfreds kommuner. 
Ordförandeskapet växlar mellan kommunerna. 
 
Partierna har nominerat Vimmerby kommuns förtroendevalda till miljö- och byggnadsnämnden.   
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Valberedningen 

Datum  
2022-12-05 

 
 

 
 
 
 
 
§ 11  2022/418 2022.4771  
 

Val av ledamot i hjälpmedelsnämnden i Kalmar län 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige utser följande förtroendevalda till hjälpmedelsnämnden mandatperioden 2023-
2026. 
 
Ledamot Ersättare 
Lars Sandberg (C) Eva Berglund (S) 

 

 

Sammanfattning 
Kommunerna i Kalmar län samverkar genom en gemensam nämnd kring rehabiliterings- och 
försörjningsverksamhet för tekniska hjälpmedel. 
 
Partierna har nominerat Vimmerby kommuns förtroendevalda till hjälpmedelsnämnden.   
 
 

Beslutsunderlag 
ON 2022_0185-1 Tjänsteskrivelse val av ledamöter och ersättare hjälpmedelsnämnden, KS 2022.4164 
Protokollsutdrag § 21 Inför valet av ledamöter och ersättare i gemensam nämnd för 
hjälpmedelsverksamhet, KS 2022.4163 
Rekommendation till de samverkande kommunerna inför valet av ledamöter och ersättare i den 
gemensam nämnden för hjälpmedelsverksamhet, KS 2022.4162 
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Valberedningen 

Datum  
2022-12-05 

 
 

 
 
 
 
 
§ 12  2022/408 2022.4772  
 

Entlediga styrelser i kommunens helägda bolag 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige entledigar bolagsstyrelserna i av Vimmerby kommun helägda bolag från och med 
nästa extra bolagsstämma vilka kommer att hållas i januari 2023. 
 
 

Sammanfattning 
Nuvarande bolagsstyrelser är ansvariga för årsredovisningen för år 2022.  
 
Detta beslut innebär att de formella uppdragen i bolagsstyrelserna ändå byts i relation till 
mandatperioden. 
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Valberedningen 

Datum  
2022-12-05 

 
 

 
 
 
 
 
§ 13  2022/419 2022.4773  
 

Val av styrelse till Vimmerby kommun Förvaltnings AB samt lekmannarevisorer 
 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige utser följande förtroendevalda till Vimmerby kommun Förvaltnings AB 

mandatperioden 2023-2026. 
 

Ledamöter 
Helen Nilsson (S), ordförande 
Jacob Käll (C), vice ordförande 
Niklas Gustafsson (M) 

 
2. Kommunfullmäktige ger revisorerna i uppdrag att till fullmäktige 2023-02-27 föreslå ordinarie 

samt ersättande revisor för Vimmerby kommun Förvaltnings AB. 
 

Sammanfattning 
Partierna har nominerat förtroendevalda till moderbolaget Vimmerby kommun Förvaltnings AB.   
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Valberedningen 

Datum  
2022-12-05 

 
 

 
 
 
 
 
§ 14  2022/420 2022.4774  
 

Val av styrelse till Vimarhem AB samt lekmannarevisorer 
 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige utser följande förtroendevalda till Vimarhem AB mandatperioden 2023-

2026. 
 

Ledamöter Ersättare 
Magnus Danlid (C), ordf Annika Högberg (S) 
Peter Lingeteg (V), vice ordf Peter Andrae (M) 
Lennart Nygren (S)  
Håkan Nyström (M)  
Thomas Karlsson (KD)  

 
2. Kommunfullmäktige ger revisorerna i uppdrag att till fullmäktige 2023-02-27 föreslå ordinarie 

samt ersättande revisor för Vimarhem AB. 
 

Sammanfattning 
Partierna har nominerat förtroendevalda till Vimarhem AB.  
 
Ersättarna är inte personliga utan är i första hand relaterade till majoritet respektive opposition. 
Majoriteten består av (S), (C) och (V). Oppositionen består av (M) och (KD). 
I andra hand tjänstgör ersättarna över de gränserna. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Valberedningen 

Datum  
2022-12-05 

 
 

 
 
 
 
 
§ 15  2022/421 2022.4775  
 

Val av styrelse till Vimmerby Energi & Miljö AB med dotterbolag samt 
lekmannarevisorer för desamma 
 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige utser följande förtroendevalda till Vimmerby Energi & Miljö AB samt till 

dess dotterbolag Vimmerby Energi Nät AB och Vimmerby Energiförsäljning AB 
mandatperioden 2023-2026. 

 
Ledamöter Ersättare 
Peter Fjällgård (V), ordf David Fernhed (S) 
Fredrik Ericsson (C), vice ordf Nina Gustafsson (KD) 
Stig Jaensson (S)  
PerÅke Svensson (M)  
Ola Gustafsson (KD)  

 
2. Kommunfullmäktige ger revisorerna i uppdrag att till fullmäktige 2023-02-27 föreslå ordinarie 

samt ersättande revisor för Vimmerby Energi & Miljö AB samt till dess dotterbolag Vimmerby 
Energi Nät AB och Vimmerby Energiförsäljning AB. 

 

Sammanfattning 
Partierna har nominerat förtroendevalda till Vimmerby Energi & Miljö AB samt till dess dotterbolag.  
 
Ersättarna är inte personliga utan är i första hand relaterade till majoritet respektive opposition. 
Majoriteten består av (S), (C) och (V). Oppositionen består av (M) och (KD). 
I andra hand tjänstgör ersättarna över de gränserna. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Valberedningen 

Datum  
2022-12-05 

 
 

 
 
 
 
 
§ 16  2022/424 2022.4776  
 

Val av styrelse till Vimmerby Fibernät AB  samt lekmannarevisorer 
 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige utser följande förtroendevalda till Vimmerby Fibernät AB mandatperioden 

2023-2026. 
 

Ledamöter Ersättare 
Peter Fjällgård (V), ordf David Fernhed (S) 
Fredrik Ericsson (C), vice ordf Nina Gustafsson (KD) 
Stig Jaensson (S)  
PerÅke Svensson (M)  
Ola Gustafsson (KD)  

 
2. Kommunfullmäktige ger revisorerna i uppdrag att till fullmäktige 2023-02-27 föreslå ordinarie 

samt ersättande revisor för Vimmerby Fibernät AB. 
 

Sammanfattning 
Partierna har nominerat förtroendevalda till Vimmerby Fibernät AB.   
 
Ersättarna är inte personliga utan är i första hand relaterade till majoritet respektive opposition. 
Majoriteten består av (S), (C) och (V). Oppositionen består av (M) och (KD). 
I andra hand tjänstgör ersättarna över de gränserna. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Valberedningen 

Datum  
2022-12-05 

 
 

 
 
 
 
 
§ 17  2022/425 2022.4777  
 

Val av ledamot i styrelsen för Astrid Lindgrens Vimmerby AB 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige utser följande förtroendevald till Astrid Lindgrens Vimmerby AB mandatperioden 
2023-2026. 
 
Ledamot 
Jacob Käll (C) 

 
 

Sammanfattning 
Partierna har nominerat Vimmerby kommuns förtroendevald till Astrid Lindgrens Vimmerby AB.   
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Valberedningen 

Datum  
2022-12-05 

 
 

 
 
 
 
 
§ 18  2022/426 2022.4778  
 

Val av stämmoombud till Vimmerby kommuns bolag - samt instruktion till 
bolagsstämmor 
 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige utser fullmäktiges ordförande Leif Larsson (C) med Lennart Nygren (S) 

alternativt Jan R Andersson (M) som ersättare att såsom ombud företräda Vimmerby kommun år 
2023. 

2. Kommunfullmäktige instruerar stämmoombudet att rösta på årsstämmor och extra 
bolagsstämmor i enlighet med beslut i kommunfullmäktige. 

3. Kommunfullmäktige instruerar stämmoombudet att välja styrelser i enlighet med fullmäktiges 
beslut. 

4. Kommunfullmäktige instruerar stämmoombudet att fastställa riktlinjer och policys som beslutas 
i fullmäktige och som gäller bolagen. 

5. Kommunfullmäktige instruerar stämmoombudet att vid årsstämmorna i Vimmerby kommun 
ägda bolag företräda aktieägaren Vimmerby kommun Förvaltnings AB. Stämmoombudet 
instrueras att, under förutsättning av revisorernas tillstyrkan, rösta för: 
- att röstlängden godkänns. 
- att godkänna dagordningen enligt utsänd kallelse. 
- att stämman är behörigen sammankallad. 
- att resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställs. 
- att styrelsens förslag till resultatdisposition godkänns. 
- att ansvarsfrihet beviljas styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret. 
- att av kommunfullmäktige beslutad ersättning till styrelseledamöter enligt ”Bestämmelser om 
ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda bolag” fastställs. 

 
 

Sammanfattning 
Av aktiebolagslagens sjunde kapitel framgår följande. 
Ombud vid bolagsstämman 
3 §   ”En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid 
stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt.” 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Valberedningen 

Datum  
2022-12-05 

 

 
 

”En fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet.” 
 
Kommunfullmäktige har att utse ombud vid samtliga årsstämmor och extra bolagsstämmor i av 
Vimmerby kommun helägda och delägda bolag under perioden 2023-01-01 – 2023-12-31. 
 
 

Beslutsunderlag 
Stämmoombud och instruktioner till årsstämmor och extra bolagsstämmor, KS 2022.4748 
 
 

Beslutet skickas till 
Vimmerby kommuns bolag 
Stämmoombud 
Kommunens revisorer 
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Tjänsteskrivelse Sida 
1 (2) 

2022-11-22 Ärendenr  
2022/426 

   

 
 
 
 
 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonomiavdelningen    

Id  
2022.4748 

 

Stämmoombud och instruktioner till årsstämmor och extra bolagsstämmor 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige utser fullmäktiges ordförande Leif Larsson (C) med Lennart Nygren (S) alternativt 
Jan R Andersson (M) som ersättare att såsom ombud företräda Vimmerby kommun. 
 
Kommunfullmäktige instruerar stämmoombudet att rösta på årsstämmor och extra bolagsstämmor i 
enlighet med beslut i kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige instruerar stämmoombudet att välja styrelser i enlighet med fullmäktiges beslut. 
 
Kommunfullmäktige instruerar stämmoombudet att fastställa riktlinjer och policys som beslutas i 
fullmäktige och som gäller bolagen. 
 
Kommunfullmäktige instruerar stämmoombudet att vid årsstämmorna i Vimmerby kommun ägda bolag 
företräda aktieägaren Vimmerby kommun Förvaltnings AB. Stämmoombudet instrueras att, under 
förutsättning av revisorernas tillstyrkan, rösta för: 

- att röstlängden godkänns 
- att godkänna dagordningen enligt utsänd kallelse 
- att stämman är behörigen sammankallad  
- att resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 

fastställs 
- att styrelsens förslag till resultatdisposition godkänns 
- att ansvarsfrihet beviljas styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 

räkenskapsåret 
- att av kommunfullmäktige beslutad ersättning till styrelseledamöter enligt 

”Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda 
bolag” fastställs 

 
 

Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige har att utse ombud vid samtliga årsstämmor och extra bolagsstämmor i av 
Vimmerby kommun helägda och delägda bolag under perioden 2023-01-01 – 2023-12-31. 
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 Sida 
2 (2) 

Beslutet ska skickas till 
Vimmerby kommuns bolag 
Stämmoombud 
Kommunens revisorer 
 
 
Gunilla Andersson 
Redovisning 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Valberedningen 

Datum  
2022-12-05 

 
 

 
 
 
 
 
§ 19  2022/427 2022.4779  
 

Val av ledamot till direktionen för Kommunalförbundet ITSAM samt lekmannarevisorer 
 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige utser följande förtroendevalda till Kommunalförbundet ITSAM 

mandatperioden 2023-2026. 
 

Ledamot Ersättare 
Jacob Käll (C) Helen Nilsson (S) 

 
2. Kommunfullmäktige ger revisorerna i uppdrag att till fullmäktige 2023-01-23 föreslå revisor för 

Kommunalförbundet ITSAM. 
 

Sammanfattning 
Kommunalförbundet Itsam ansvarar för den kommunala IT-verksamheten i de sex medlems-
kommunerna Boxholm, Kinda, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög. Itsams uppdrag är att 
tillmötesgå medlemskommunernas behov av IT-tjänster och de arbetar bland annat med service och 
support av IT-utrustning samt drift inom områdena system, nät och telefoni.  
 
Itsam leds av en direktion bestående av politiker som representerar delägarna, dvs kommunerna.  
 
Partierna har nominerat Vimmerby kommuns förtroendevalda till Kommunalförbundet ITSAM.   
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Valberedningen 

Datum  
2022-12-05 

 
 

 
 
 
 
 
§ 20  2022/428 2022.4780  
 

Val av ledamot till förbundsfullmäktige för Kommunalförbundet Sydarkivera 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige utser följande förtroendevalda till Kommunalförbundet Sydarkivera 
mandatperioden 2023-2026. 
 
Ledamot Ersättare 
Lars Johansson (V) Kenneth Björklund (S) 

 

Sammanfattning 
Kommunalförbundet Sydarkivera är gemensam arkivmyndighet och arkivförvaltning för 
förbundsmedlemmarna. Sydarkivera har i uppgift att hantera digitala arkivleveranser, gemensamt 
digitalt slutarkiv för förbundsmedlemmarna samt råd och stöd när det gäller arkiv och informations-
hantering.  
 
Förbundets verksamhet styrs av en politisk ledning och en förbundsordning som antas av 
förbundsfullmäktige och fullmäktige hos de kommuner och regioner som bildar förbundet. 
 
Partierna har nominerat Vimmerby kommuns förtroendevalda till Kommunalförbundet Sydarkivera.   
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Valberedningen 

Datum  
2022-12-05 

 
 

 
 
 
 
 
§ 21  2022/430 2022.4781  
 

Val av ledamot i styrelsen för Kommunförbundet Kalmar län samt ombud till 
förbundsmötet 
 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige utser följande förtroendevalda till Kommunförbund Kalmar län 

mandatperioden 2023-2026. 
 

Ledamot Ersättare 
Helen Nilsson (S) Jacob Käll (C) 

 
2. Kommunfullmäktige utser följande ombud till förbundsmötet för Kommunförbund Kalmar län 

Ombud Ersättare 
Lars Johansson (V) Daniel Nestor (S) 

 
 

Sammanfattning 
Kommunförbundet Kalmar län är en ideell förening och en intresseorganisation för Kalmar läns 
kommuner med uppgift att tillvarata deras intressen, främja samverkan mellan kommunerna samt åt 
kommunerna svara för vissa uppdrag. 
 
Partierna har nominerat Vimmerby kommuns förtroendevalda till Kommunförbund Kalmar län samt till 
dess förbundsmöte.   
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Valberedningen 

Datum  
2022-12-05 

 
 

 
 
 
 
 
§ 22  2022/431 2022.4782  
 

Val av ledamot i styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige utser följande förtroendevalda till Samordningsförbundet i Kalmar län 
mandatperioden 2023-2026. 
 
Ledamot Ersättare 
Eva Berglund (S) Lars Sandberg (C) 

 
 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet i Kalmar län är bildat med stöd av Lag (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Regionen och alla kommuner i länet är 
medlemmar.  
 
Samordningsförbundets uppgift är att bedriva finansiell och politisk samordning mellan medlemmarna 
om individer som behöver ett samordnat stöd från flera rehabiliteringsaktörer. De samordnade 
resurserna ska användas för insatser som syftar till att den enskilde ska förbättra sin förmåga till 
förvärvsarbete. 
 
Partierna har nominerat Vimmerby kommuns förtroendevalda till Samordningsförbundet i Kalmar län.  
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-11-29 

 
 

 
 
 
 
 
§ 342  2022/461 2022.4693  
 

Tilläggsbeslut rambudget 2023 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att fastställa budgetramar 2023 enligt bilagt förslag 
2. att fastställa skattesatsen för år 2023 till 22:36 per skattekrona 

 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. att fördela medel ifrån oförutsedda medel enligt bilagt förslag 
2. att sända punkt 1 i informationsärende till kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen ska kommunen varje år besluta om en budget som omfattar minst tre år samt 
fastställa skattesats med mera. Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till Budget 2023 
med Plan för 2024 – 2025 för Vimmerby kommun. Budgeten uppfyller kommunallagens krav på 
ekonomi i balans och mål för god ekonomisk hushållning. 
Resultatmålet är 11 – 23 mnkr under perioden motsvarande 1 – 2 % av skatteintäkter och statsbidrag och 
skattesatsen föreslås vara oförändrad (22:36). Förslaget utgår ifrån tidigare fastställda 
planeringsförutsättningar och har kompletterats med tillkommande ramberäkningar och SKR:s 
skatteprognos (Cirkulär 22:15, per april 2022). Kommunstyrelseförvaltningen har efter 
budgetberedningens behandling lagt in tillägg och justeringar som framgår av förslag till Budget 2023 – 
2025.  
Nya majoritetens satsning från oförutsedda medel: 

1. 1 mnkr till aktiv insats för vända trenden med höga sjuktalen inom berörda 
verksamhetsområden, med tät återkoppling.  

2. 0,5 mnkr till Barn- och utbildningsnämnden och utvecklingsavdelningen för åtgärder med syfte 
att öka antalet elever som söker till Vimmerby gymnasium.  

3. 0,2 mnkr i utökat föreningsbidrag till utvecklingsavdelningen. Beloppet kopplas till 
Föreningsrådet. 
 

64



  

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-11-29 

 

 
 

Tilläggsbeslutet för rambudget 2023 har behandlats i central samverkansgrupp (CESAM) i november 
2022. De fackliga organisationerna gavs möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.  
 
Lärarnas riksförbund (LR) motsäger sig och tycker att man istället för marknadsföring av gymnasiet bör 
tillsätta ytterligare en pedagog som kan hjälpa och stötta eleverna på gymnasiet att lyckas med sina 
studier. Marknadsföringen är inget problem anser LR då man redan pratar väldigt gott om skolan, 
gymnasiet har ett bra rykte. Lärarförbundet (LF) trycker på studieresor som en viktig anledning till när 
elever gör sina val av gymnasieskola. Vilka studieresor som ingår i en viss utbildning kan vara 
avgörande när man söker. LF tycker att man bör se över detta. LR anser att det är orättvist att belasta 
gymnasieskolans budget med den interkommunala ersättning (IKE) och utan den skulle skolans budget 
vara bra. LR vill att denna ersättningskostnad ska lyftas ut och redovisas separat. Kommunen har länge 
varit utan den demografiska modellen och det tycker LR missgynnar barn- och utbildningsförvaltningen. 
LF anser att LR resonerar klokt kring frågan. Företrädarna för arbetstagarorganisationerna Kommunal, 
Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Vision tar med sig informationen vidare ut i verksamheterna 
och återkommer med synpunkter om något bör tas med inför nästa KS tisdag den 29 november. Inga 
ytterligare synpunkter än de redan lämnade hade inkommit vid tidpunkten för kommunstyrelsens 
sammanträde.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Budget 2023 med Plan för 2024 – 2025 ID: 254215 
Budget 2023 samt Plan för 2024 – 2025 ID: 254213 

 
Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Samtliga nämnder och bolag                     

Ledningsgruppen 
Ekonomiavdelningen 
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9,00(5%<�.20081��%8'*(7������PHG�SODQ�����-���� 

� 

   

WŽůŝƟƐŬ�ǀŝůũĞŝŶƌŝŬƚŶŝŶŐ   

 Ϯ  

   

WůĂŶĞƌŝŶŐƐĨƂƌƵƚƐćƩŶŝŶŐĂƌ   

^ƚǇƌŵŽĚĞůů ϯ  

KŵǀćƌůĚ�ŽĐŚ�ĨƂƌƵƚƐćƩŶŝŶŐĂƌ ϰ  

'ŽĚ�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬ�ŚƵƐŚĊůůŶŝŶŐ ϲ  

sŝŵŵĞƌďǇ�ŬŽŵŵƵŶƐ�ĞŬŽŶŽŵŝ ϴ  

�ŬŽŶŽŵŝƐŬ�ƐĂŵŵĂŶƐƚćůůŶŝŶŐ   

ZĞƐƵůƚĂƚďƵĚŐĞƚ ϵ  

�ĂůĂŶƐďƵĚŐĞƚ ϭϬ  

&ŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐƐďƵĚŐĞƚ ϭϭ  

�ƵĚŐĞƚƌĂŵĂƌ�ĚƌŝŌ ϭϮ  

/ŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐƌĂŵĂƌ ϭϯ  

   

EćŵŶĚĞƌŶĂ   

<ŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞŶ ϭϰ  

�ĂƌŶ–�ŽĐŚ�ƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐŶćŵŶĚ ϭϱ  

^ŽĐŝĂůŶćŵŶĚ ϭϲ  

DŝůũƂ–�ŽĐŚ�ďǇŐŐŶĂĚƐŶćŵŶĚ ϭϳ  

ZĞǀŝƐŝŽŶ ϭϴ  

sĂůŶćŵŶĚ ϭϵ  

PǀĞƌĨƂƌŵǇŶĚĂƌĞ�ŝ�ƐĂŵǀĞƌŬĂŶ ϮϬ  

   

�ŝůĂŐĂ   

WŽůŝƟƐŬ�ƉƌŝŽƌŝƚĞƌŝŶŐ�ŽĐŚ�ĞīĞŬƟǀŝƐĞƌŝŶŐ Ϯϭ  

   

   

   

������������� 
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  � 

WŽƐŝƟǀŝƚĞƚ�ŝ�ƐǀĊƌĂ�ƟĚĞƌ 

 
sĊƌ�ŶǇĂ�ŵĂũŽƌŝƚĞƚ�ŝ�sŝŵŵĞƌďǇ�ŬŽŵŵƵŶ�ƟůůƚƌćĚĞƌ�ϭ�ũĂŶƵĂƌŝ�ϮϬϮϯ͕�ŽĐŚ�ǀŝ�ŐƂƌ�ĚĞƚ�ŝ�ĞŶ�ƵƚŵĂͲ
ŶĂŶĚĞ�ƟĚ͘�/ŶŇĂƟŽŶ͕�ŬƌŝŐ�ŝ��ƵƌŽƉĂ�ŽĐŚ�ƂŬĂĚĞ�ĞŶĞƌŐŝƉƌŝƐĞƌ�ŐƂƌ�ĂƩ�ĚĞƚ�ŬŽŵŵĞƌ�ĂƩ�ďůŝ�ĞŶ�
ƚƵī�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ĨƂƌ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ͘� 
 
�Ŷ�ŬƌŝƐ�ƐŬĂ�ǀŝ�ŝŶƚĞ�ŵƂƚĂ�ĞŶƐĂŵŵĂ͕�ƟůůƐĂŵŵĂŶƐ�ćƌ�ǀŝ�ƐƚĂƌŬĂ͘�sŝ�ǀŝůů�ĨŽƌƚƐćƩĂ�ƉŽƐŝƟǀ�ĚŝĂůŽŐ�
ŽĐŚ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ�ƟůůƐĂŵŵĂŶƐ�ŵĞĚ�ĨƂƌĞŶŝŶŐƐůŝǀ͕�ŶćƌŝŶŐƐůŝǀ͕�ǀĊƌ�ĞŐĞŶ�ƉĞƌƐŽŶĂů�ŽĐŚ�ĂŶĚƌĂ�ĞŶŐĂͲ
ŐĞƌĂĚĞ�sŝŵŵĞƌďǇďŽƌ͘�/�ĚĞ�ćŶĚƌŝŶŐĂƌ�Ăǀ�ďƵĚŐĞƚ�ϮϬϮϯ�ƐŽŵ�ǀŝ�ŐĞŶŽŵĨƂƌ�ŐǇŶŶĂƌ�ǀŝ�ĞŶŐĂŐĞͲ
ŵĂŶŐ�ŽĐŚ�ƐĂŵǀĞƌŬĂŶ�ĨƌĊŶ�ŐƌƵŶĚĞŶ͘ 
 
Ύ�ϭ�ŵŝůũŽŶ�ƐĂƚƐĂƐ�ƉĊ�ĂƩ�ŚƂũĂ�ĨƌŝƐŬƚĂůĞŶ�ƉĊ�ĚĞƚ�ĂƌďĞƚƐƐƚćůůĞ�ƐŽŵ�ŝ�ĚĂŐ�ŚĂƌ�ŚƂŐƐƚ�ŬŽƌƫĚƐĨƌĊŶͲ
ǀĂƌŽ͘��ƌďĞƚĞƚ�ƐŬĂ�ƐŬĞ�ŝ�ĚŝĂůŽŐ�ŵĞĚ�ƉĞƌƐŽŶĂůĞŶ�ŽĐŚ�ůĞĚĂ�Ɵůů�ŬŽŶŬƌĞƚĂ�ƐĂƚƐŶŝŶŐĂƌ͘ 
 
Ύ�Ϭ͕ϱ�ŵŝůũŽŶĞƌ�ůćŐŐƐ�ƉĊ�ƐćƌƐŬŝůĚĂ�ĊƚŐćƌĚĞƌ�ĨƂƌ�ĂƩ�ůŽĐŬĂ�ŇĞƌ�ĞůĞǀĞƌ�Ɵůů�sŝŵŵĞƌďǇ�ŐǇŵŶĂƐŝƵŵ͘�
^ĂƚƐŶŝŶŐĞŶ�ŐƂƌ�ĚĞƚ�ŵƂũůŝŐƚ�ĂƩ�ƉĊ�ŬƌĞĂƟǀĂ�ƐćƩ�ŶĊ�Ƶƚ�ŽĐŚ�ĨĊ�ŇĞƌ�ƐƂŬĂŶĚĞ�Ɵůů�ŐǇŵŶĂƐŝĞƚ͘ 
 
Ύ�Ϭ͕Ϯ�ŵŝůũŽŶĞƌ�ƐĂƚƐĂƐ�ƉĊ�ĨƂƌĞŶŝŶŐƐůŝǀĞƚ͕�ƐŽŵ�ƵƚŐƂƌ�ĞŶ�ƐŽĐŝĂů�ŐƌƵŶĚďƵůƚ�ŝ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ͘�dŝůůƐĂŵͲ
ŵĂŶƐ�ŵĞĚ�ĨƂƌĞŶŝŶŐƐƉĂƌůĂŵĞŶƚĞƚ�ƐŬĂ�ǀŝ�ďĞƐůƵƚĂ�ŚƵƌ�ƐĂƚƐŶŝŶŐĞŶ�ŬŽŵŵĞƌ�Ɵůů�ƐƚƂƌƐƚ�ŶǇƩĂ͘ 
 
Ύ�sŝ�ŝŶĨƂƌ�ĞŶ�ŚĊůůďĂƌŚĞƚƐƉŽƩ�ƉĊ�Ϭ͕ϱ�ŵŝůũŽŶĞƌ͕�ƐŽŵ�ŵĞĚ�ŝĚĠĞƌ�ĨƌĊŶ�ĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĂƌ�ŽĐŚ�ŵĞĚͲ
ďŽƌŐĂƌĞ�ŝ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ�ŬĂŶ�ĂŶǀćŶĚĂƐ�Ɵůů�ŬŽŶŬƌĞƚĂ�ƐĂƚƐŶŝŶŐĂƌ�ĨƂƌ�ƂŬĂĚ�ŚĊůůďĂƌŚĞƚ͘ 
 
Ύ�sŝ�ŐĞƌ�ŝ�ƵƉƉĚƌĂŐ�ĂƩ�ƵƚƌĞĚĂ�ŚƵƌ�ĨƌŝĂ�ĂƌďĞƚƐƐŬŽƌ�ŝŶŽŵ�ŽŵƐŽƌŐĞŶ�ŬĂŶ�ƵƉƉŚĂŶĚůĂƐ͘ 
 
Ύ�sŝ�ĨŽƌƚƐćƩĞƌ�ĂƌďĞƚĞƚ�ŵĞĚ�ĂƩ�ŵŝŶƐŬĂ�ďĞŚŽǀĞƚ�Ăǀ�ƉůĂĐĞƌŝŶŐĂƌ�ŝŶŽŵ�ƐŽĐŝĂůƚũćŶƐƚĞŶ͘ 
 
/�ƐŬƌŝǀĂŶĚĞ�ƐƚƵŶĚ�ǀĞƚ�ǀŝ�ćŶŶƵ�ŝŶƚĞ�ŚƵƌ�ƐƚĂƚƐƐƚƂĚĞƚ͕�ĞůƉƌŝƐƐƚƂĚĞƚ͕�ƐŬĂƩĞƵŶĚĞƌůĂŐĞƚ�ŽĐŚ�ǀŝŶƐƚͲ
ŶŝǀĊĞƌŶĂ�ŝ�ĚĞ�ŬŽŵŵƵŶĂůĂ�ďŽůĂŐĞŶ�ŬŽŵŵĞƌ�ĂƩ�ƐĞ�Ƶƚ͘�^Ċ�ƐŶĂƌƚ�ƐŽŵ�ŵƂũůŝŐƚ�ƵŶĚĞƌ�ϮϬϮϯ�ŬŽŵͲ
ŵĞƌ�ǀŝ�ĂƩ�ŐƂƌĂ�ƌĂŵũƵƐƚĞƌŝŶŐĂƌ�ƵƟĨƌĊŶ�ĚĞƐƐĂ�ƉĂƌĂŵĞƚƌĂƌ�ŽĐŚ�ŐĞ�ŶćŵŶĚĞƌŶĂ�ĨƂƌƵƚƐćƩŶŝŶŐĂƌ�
ĂƩ�ŚĊůůĂ�ďƵĚŐĞƚ�ƚƌŽƚƐ�ƂŬĂĚĞ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ͘ 
 
dŝůůƐĂŵŵĂŶƐ�ƐŬĂƉĂƌ�ǀŝ�ĞŶ�ƐŽĐŝĂůƚ͕�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬƚ�ŽĐŚ�ĞŬŽůŽŐŝƐŬƚ�ŚĊůůďĂƌ�ŬŽŵŵƵŶ͊� 
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�ƵĚŐĞƚ͕�ŶćŵŶĚƐƉůĂŶĞƌ͕�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐƉůĂŶĞƌ�ŽĐŚ�ĞŶŚĞƚƐƉůĂͲ
ŶĞƌ�ƐŬĂ�ƵƉƉƌćƩĂƐ�ƵƟĨƌĊŶ�ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ�ƐƚǇƌŵŽĚĞůů͘�^ƚǇƌŵŽͲ
ĚĞůůĞŶ�ƵƚŐĊƌ�ŝĨƌĊŶ�ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ�ǀŝƐŝŽŶ�ƐŽŵ�ŚĂƌ�ďƌƵƟƚƐ�ŶĞĚ�
Ɵůů�ƐƚƌĂƚĞŐŝƐŬĂ�ŽŵƌĊĚĞŶ�ƐŽŵ�ŝ�ƐŝŶ�ƚƵƌ�ŚĂƌ�ŵǇŶŶĂƚ�Ƶƚ�Ɵůů�ĞƩ�
ƐƚǇƌŬŽƌƚ͘� 
 
�Ğ�ĨǇƌĂ�ƉĞƌƐƉĞŬƟǀĞŶ�ćƌ��ŬŽŶŽŵŝ͕�/ŶǀĊŶĂƌĞ�ŽĐŚ�ďƌƵŬĂƌĞ͕�
sĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�ŽĐŚ�ŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĞ�ƐĂŵƚ�hƚǀĞĐŬůŝŶŐ͘��Ğ�ƂǀĞƌͲ
ŐƌŝƉĂŶĚĞ�ŵĊůĞŶ�ĨƂƌ�ǀĂƌũĞ�ƉĞƌƐƉĞŬƟǀ�ćƌ�ĞŶ�ĞŬŽŶŽŵŝ�ŝ�����
ďĂůĂŶƐ͕�ƚũćŶƐƚĞƌ�Ăǀ�ŚƂŐ�ŬǀĂůŝƚĞƚ͕�ĞŶ�ĂƩƌĂŬƟǀ�ĂƌďĞƚƐŐŝǀĂƌĞ�
ŽĐŚ�ĞŶ�ŚĊůůďĂƌ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ�ŽĐŚ�ŚƂŐ�ůŝǀƐŬǀĂůŝƚĞƚ͘� 
 
DĞĚ��Ŷ�ĞŬŽŶŽŵŝ�ŝ�ďĂůĂŶƐ�ŵĞŶĂƐ�ďůĂŶĚ�ĂŶŶĂƚ�ĂƩ�ǀŝ�ƐŬĂ�
ůĞǀĞƌĞƌĂ�ĞƩ�ƂǀĞƌƐŬŽƩ�ĨƂƌ�ĂƩ�ŬůĂƌĂ�ƵƞƂƌĚĂ�ŽĐŚ�ƉůĂŶĞƌĂĚĞ�
ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂƌ͘� 
 
dũćŶƐƚĞƌ�Ăǀ�ŚƂŐ�ŬǀĂůŝƚĞƚ�ŝŶŶĞďćƌ�ĂƩ�ǀŝ�ůĞǀĞƌĞƌĂƌ�ŐŽĚ����
ŬǀĂůŝƚĞƚ�ƉĊ�ƚũćŶƐƚĞƌ�Ɵůů�ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ�ŝŶǀĊŶĂƌĞ͕�ĨƂƌĞƚĂŐĂƌĞ�
ŽĐŚ�ďĞƐƂŬĂƌĞ͘� 
 
 
 
 
 
 
 
 

�Ŷ�ĂƩƌĂŬƟǀ�ĂƌďĞƚƐŐŝǀĂƌĞ�ďĞƚǇĚĞƌ�ĂƩ�ǀŝ�ŚĂƌ�ĞŶ�ŐŽĚ�
ĂƩƌĂŬƟŽŶƐŬƌĂŌ�ƐŽŵ�ĂƌďĞƚƐŐŝǀĂƌĞ͘��ĞŚŽǀ�ĮŶŶƐ�ŬŽŶƟŶƵĞƌͲ
ůŝŐƚ�Ăǀ�ĂƩ�ƌĞŬƌǇƚĞƌĂ�ŬŽŵƉĞƚĞŶƚĂ�ŽĐŚ�ĚƵŬƟŐĂ�ůĞĚĂƌĞ�ŽĐŚ�
ŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĞ�ǀŝůŬĞƚ�ǀŝ�ƉƌŝŽƌŝƚĞƌĂƌ�ŚƂŐƚ͘ 
 
�Ŷ�ŚĊůůďĂƌ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ�ŽĐŚ�ŚƂŐ�ůŝǀƐŬǀĂůŝƚĞƚ�ŝŶŶĞďćƌ�ĂƩ�ǀŝ�ćƌ�
ĞŶ�ŬŽŵŵƵŶ�ŝ�ĨƌĂŵŬĂŶƚ�Ŷćƌ�ĚĞƚ�ŐćůůĞƌ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ͕�ĨƌĂŵĨƂƌͲ
Ăůůƚ�ŝ�ƟůůǀćǆƞƌĊŐŽƌ͘ 
 
�Ğ�ĨǇƌĂ�ƉĞƌƐƉĞŬƟǀĞŶ�ƐŬĂ�ŐĞŶŽŵƐǇƌĂ�ŶćŵŶĚĞƌŶĂƐ�ƐćƩ�ĂƩ�
ĂƌďĞƚĂ�ŵĞĚ�ŵĊů͕�ŵćƚŶŝŶŐ�Ăǀ�ŵĊůƵƉƉĨǇůůĞůƐĞ�ŽĐŚ�ƉůĂŶĞƌĂĚĞ�
ĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌ�ĨƂƌ�ĂƩ�ƵƉƉŶĊ�ŵĊůĞŶ͘�&Ƃƌ�ǀĂƌũĞ�ŵĊů�ĨĂƐƚƐƚćůůƐ�ĞƩ�
ĞůůĞƌ�ŇĞƌĂ�ŶǇĐŬĞůƚĂů͕�ŝŶĚŝŬĂƟŽŶĞƌ͕�ƐŽŵ�ĂŶǀćŶĚƐ�ĨƂƌ�ĂƩ�
ŵćƚĂ�ŐƌĂĚ�Ăǀ�ŵĊůƵƉƉĨǇůůĞůƐĞ͘�/�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐ–�ŽĐŚ�ĞŶŚĞƚƐͲ
ƉůĂŶĞƌ�ƵƩƌǇĐŬƐ�ǀŝůŬĞŶ�ŵĊůŶŝǀĊ�ƐŽŵ�ƐŬĂ�ƵƉƉŶĊƐ�ƵŶĚĞƌ�ŬŽŵͲ
ŵĂŶĚĞ�Ċƌ�ƐĂŵƚ�ǀŝůŬĂ�ĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌ�ƐŽŵ�ćƌ�ƉůĂŶĞƌĂĚĞ�ĂƩ����
ŐĞŶŽŵĨƂƌĂƐ�ĨƂƌ�ĂƩ�ƵƉƉŶĊ�ŵĊůĞŶ͘ 
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^ĂŵŚćůůƐĞŬŽŶŽŵŝŶƐ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ 
/ŶĨƂƌ�ϮϬϮϭ�ƚƌŽĚĚĞ�ĚĞ�ŇĞƐƚĂ�ŵĂƌŬŶĂĚƐďĞĚƂŵĂƌĞ�ĂƩ�ĨƂƌ�
ϮϬϮϭ�ŝ�ƐƉĊƌĞŶ�Ăǀ�ĚĞƚ�ƚƵƌďƵůĞŶƚĂ�ƉĂŶĚĞŵŝĊƌĞƚ�ϮϬϮϬ�ƐŬƵůůĞ�
ŬŽŶũƵŶŬƚƵƌĞŶ�ǀćŶĚĂ�ůĊŶŐƐĂŵƚ�ƵƉƉĊƚ�ŝ�ƚĂŬƚ�ŵĞĚ�ĂƩ�ĐŽƌŽŶĂ
-ƉĂŶĚĞŵŝŶ�ĨƂƌŚŽƉƉŶŝŶŐƐǀŝƐ�ĞďďĂĚĞ�Ƶƚ͘�dŝůů�ƐŬŝůůŶĂĚ�ŵŽƚ�
ǀĂĚ�ĚĞ�ŇĞƐƚĂ�ƚƌŽĚĚĞ�ƐĊ�ŐŝĐŬ�ŝƐƚćůůĞƚ�ĚĞŶ�ƐǀĞŶƐŬĂ�ĞŬŽŶŽͲ
ŵŝŶ�ƉĊ�ŚƂŐǀĂƌǀ�ŽĐŚ�ŝŶƚĞ�ŵŝŶƐƚ�ŵĞĚ�ŚũćůƉ�Ăǀ�ƐƚĂƚůŝŐĂ�
ƐƚƂĚĊƚŐćƌĚĞƌ�ŽĐŚ�KDy�^ƚŽĐŬŚŽůŵ�ƐůƵƚĂĚĞ�ŵĞĚ�ĞŶ�ƵƉƉͲ
ŐĊŶŐ�ƉĊ�ŶćƐƚĂŶ�ϰϬ�й͘ 
 
dŝůůǀćǆƚĞŶ�ŝ�^ǀĞƌŝŐĞ�ƂŬĂĚĞ�ŬƌĂŌŝŐƚ�ƵŶĚĞƌ�ϮϬϮϭ�ŽĐŚ�ćǀĞŶ�
ĨƂƌ�ϮϬϮϮ�ƉƌŽŐŶŽƐƟĐĞƌĂƐ�ƟůůǀćǆƚĞŶ�ďůŝ�ĨŽƌƚƐĂƩ�ƐƚĂƌŬ�ćǀĞŶ�
Žŵ�ĚĞƚ�ďůŝƌ�ƐǀĊƌƚ�ĂƩ�ŶĊ�ϮϬϮϭ�ĊƌƐ�ŶŝǀĊĞƌ͘�KǀĂŶůŝŐƚ�ŵĊŶŐĂ�
ŬŽŵŵƵŶĞƌ�ƐĞƌ�Ƶƚ�ĂƩ�ǀŝƐĂ�ƌŝŬƟŐƚ�ƐƚĂƌŬĂ�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬĂ�ƌĞƐƵůͲ
ƚĂƚ�ĨƂƌ�ϮϬϮϭ͘�dŝůů�ƐƚŽƌ�ĚĞů�ďĞƌŽƌ�ĚĞƚ�ƉĊ�ĞǆƚƌĂ�ƐƚĂƚůŝŐĂ�ƉĂŶͲ
ĚĞŵŝƐƚƂĚ�ŵĞŶ�ćǀĞŶ�ŵĞĚ�ŚũćůƉ�Ăǀ�ĞƩ�ƵƌƐƚĂƌŬƚ�ďƂƌƐĊƌ�ǀŝůͲ
ŬĞƚ�ŚĂƌ�ĞŶ�ƐƚŽƌ�ƉŽƐŝƟǀ�ƉĊǀĞƌŬĂŶ�ƉĊ�ŬŽŵŵƵŶĞƌŶĂƐ�ĂǀƐćƩͲ
ŶŝŶŐĂƌ�ŽĐŚ�ƉůĂĐĞƌŝŶŐĂƌ�ĨƂƌ�ĂƩ�ƚćĐŬĂ�ĨƌĂŵƟĚĂ�ƉĞŶƐŝŽŶƐĊƚĂͲ
ŐĂŶĚĞŶ͘ 
 
�ĞŶ�ŐůŽďĂůĂ�ĞŌĞƌĨƌĊŐĂŶ�ĨŽƌƚƐćƩĞƌ�ĂƩ�ƵƚǀĞĐŬůĂƐ�ƐƚĂƌŬƚ�ŝ�Ċƌ�
ƚƌŽƚƐ�ĂƩ�ĚĞŶ�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬĂ�ƉŽůŝƟŬĞŶ�ďůŝƌ�ŵŝŶĚƌĞ�ĞǆƉĂŶƐŝǀ͕�
ĨƌćŵƐƚ�ŝ�h^�͘��Ʃ�ĐĞŶƚƌĂůďĂŶŬĞƌ�ŶƵ�ŵĊƐƚĞ�ŚĂŶƚĞƌĂ�ŚƂŐƌĞ�
ŝŶŇĂƟŽŶƐŶŝǀĊĞƌ�ŚĂƌ�ƌĞĚĂŶ�ƉƌŝƐƐĂƩƐ�ƉĊ�ƌćŶƚĞŵĂƌŬŶĂĚĞŶ͘�
�Ğ�ǀćƐƚĞƌůćŶĚƐŬĂ�ĞŬŽŶŽŵŝĞƌŶĂ�ŬŽŵŵĞƌ�ƵŶĚĞƌ�ĊƌĞƚ�ĂƩ�
ĨŽƌƚƐćƩĂ�ĊƚĞƌŚćŵƚŶŝŶŐĞŶ�ŐĞŶŽŵ�ĂƩ�ƚũćŶƐƚĞŬŽŶƐƵŵƟŽŶͲ
ĞŶ�ƚĂƌ�ĨĂƌƚ�ŝŐĞŶ͘��Ʃ�ƚũćŶƐƚĞ-�ŽĐŚ�ǀĂƌƵŬŽŶƐƵŵƟŽŶĞŶ�ĨŽƌƚƐͲ
ćƩĞƌ�ĂƩ�ŶŽƌŵĂůŝƐĞƌĂƐ�ŬŽŵŵĞƌ�ĂƩ�ůĞĚĂ�Ɵůů�ĂƩ�ĂƌďĞƚƐͲ
ŵĂƌŬŶĂĚĞŶ�ŽĐŬƐĊ�ĊƚĞƌŚćŵƚĂƌ�ƐŝŐ�ĨƌĂŵƂǀĞƌ͘� 
 
^<Z�ďĞĚƂŵĞƌ�ĂƩ�^ǀĞƌŝŐĞƐ��EW�ƂŬĂƌ�ŵĞĚ�ϯ͕ϲ�й�ŝ�Ċƌ�ŽĐŚ�
ϭ͕ϲ�й�ϮϬϮϯ�ƐĂŵƟĚŝŐƚ�ƐŽŵ�ĂƌďĞƚƐůƂƐŚĞƚĞŶ�ůĊŶŐƐĂŵƚ�ĨĂůůĞƌ�
ƟůůďĂŬĂ͘�	ǀĞŶ�ƐŬĂƩĞƵŶĚĞƌůĂŐĞƚ�ƂŬĂƌ�ŬƌĂŌŝŐƚ�ŝ�Ċƌ�ŽĐŚ�ŶćƐƚĂ�
Ċƌ͘�/ŶŇĂƟŽŶĞŶ�ĨĂůůĞƌ�ƟůůďĂŬĂ�ƵŶĚĞƌ�ƐĞŶĂƌĞ�ĚĞůĞŶ�Ăǀ�ϮϬϮϮ�
ĞŌĞƌ�ĂƩ�ŚĂ�ĚƌŝǀŝƚƐ�ƵƉƉ�Ăǀ�ŚƂŐƌĞ�ĞŶĞƌŐŝƉƌŝƐĞƌ�ŝ�ƐůƵƚĞƚ�Ăǀ�
ĨƂƌƌĂ�ĊƌĞƚ͘ 
 
�Ʃ�ĐŽǀŝĚ-ϭϵ�ŝŶƚĞ�ƌćŬŶĂƐ�ƐŽŵ�ƐĂŵŚćůůƐĨĂƌůŝŐ�ůćŶŐƌĞ�ůǇŌĞƌ�
ďŽƌƚ�ŽƐćŬĞƌŚĞƚ�ŝ�ďĞƚǇĚĂŶĚĞ�ƵƚƐƚƌćĐŬŶŝŶŐ͕�ǀŝůŬĞƚ�ŬŽŵŵĞƌ�
ŐǇŶŶĂ�ƐĊǀćů�ŬŽŶƐƵŵƟŽŶ�ƐŽŵ�ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂƌ͕�ďĊĚĞ�ŝ�^ǀĞƌŝŐĞ�
ŽĐŚ�ƵƚŽŵůĂŶĚƐ͘�	ǀĞŶ�ďŽƐƚĂĚƐŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂƌŶĂ�ĨŽƌƚƐćƩĞƌ�
ǀćǆĂ�ŝ�ŐŽĚ�ƚĂŬƚ͘�/�ŽīĞŶƚůŝŐ�ƐĞŬƚŽƌ�ďůŝƌ�ĚŽĐŬ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐĞŶ�
ĨƌĂŵƂǀĞƌ�ŝŶƚĞ�ůŝŬĂ�ƐƚĂƌŬ͘�dǀĊ�ĨĂŬƚŽƌĞƌ�ƐŽŵ�ĨƂƌŬůĂƌĂƌ�ĚĞŶ�
ůćŐƌĞ�ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐŬǀŽƚĞŶ�ćƌ�ĚĞŵŽŐƌĂĮŶ�ŽĐŚ�ƐƟŐĂŶĚĞ�ŬĂͲ
ƉŝƚĂůŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ƐŽŵ�ŚƂŐƌĞ�ƌćŶƚŽƌ�ŵĞĚĨƂƌ͘ 
 
/�ƐůƵƚĞƚ�Ăǀ�ĨĞďƌƵĂƌŝ�ĨƂƌŬůĂƌĂĚĞ�ZǇƐƐůĂŶĚ�ŬƌŝŐ�ŵŽƚ�hŬƌĂŝŶĂ�
ŽĐŚ�ŝŶǀĂĚĞƌĂĚĞ�ůĂŶĚĞƚ͘�^Žŵ�ĞŶ�ƌĞĂŬƟŽŶ�ŵŽƚ�ĚĞƩĂ�ŚĂƌ�
ƐƚŽƌĂ�ĚĞůĂƌ�Ăǀ�ǀćƌůĚĞŶ�ŐĊƩ�ƐĂŵŵĂŶ�ŽĐŚ�ŝ�ĞŶĂĚ�ĨƌŽŶƚ�ďĞͲ
ůĂŐƚ�ZǇƐƐůĂŶĚ�ŵĞĚ�ĮŶĂŶƐŝĞůůĂ�ƐĂŶŬƟŽŶĞƌ�ƐŽŵ�ƐĂŬŶĂƌ�ŵŽƚͲ
ƐƚǇĐŬĞ�ŝ�ŵŽĚĞƌŶ�ƟĚ͘��Ğƚ�ćƌ�ĨĊ�ŽĐŚ�Žŵ�ĞŶƐ�ŶĊŐŽŶ�ƐŽŵ�ŬĂŶ�
ďĞĚƂŵĂ�ĚĞ�ůĊŶŐƐŝŬƟŐĂ�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬĂ�ĞīĞŬƚĞƌŶĂ�Ăǀ�ĚĞƩĂ�
ŬƌŝŐ�ŽĐŚ�ĚĞƐƐĂ�ƐĂŶŬƟŽŶĞƌ�ŵĞŶ�ƌĞĚĂŶ�ŶƵ�ŐĊƌ�ĚĞƚ�ĂƩ�ŬŽŶͲ
ƐƚĂƚĞƌĂ�ĂƩ�ĚĞ�ƌĞĚĂŶ�ŚƂŐĂ�ďƌćŶƐůĞƉƌŝƐĞƌŶĂ�ƐŬũƵƚĞƌ�ŝ�ŚƂũĚĞŶ�
ŽĐŚ�ĂƩ�ǀŝ�ŐĊƌ�ĞŶ�ǀćůĚŝŐƚ�ŽǀŝƐƐ�ĨƌĂŵƟĚ�Ɵůů�ŵƂƚĞƐ͘ 

^ƚĂƚĞŶƐ�ƚƌĂŶƐĨĞƌĞƌŝŶŐĂƌ  
�Ŷ�ǀŝŬƟŐ�ĨĂŬƚŽƌ�ĨƂƌ�ŬŽŵŵƵŶĞƌŶĂ�ćƌ�ĂƩ�ƐƚĂƚĞŶ�ŚĂƌ�ŐŽĚ�
ŽƌĚŶŝŶŐ�ƉĊ�ƐŝŶĂ�ĮŶĂŶƐĞƌ͘��Ċ�ŵŝŶƐŬĂƌ�ƌŝƐŬĞŶ�ĨƂƌ�ƉůƂƚƐůŝŐĂ�
ƐƚĂƚůŝŐĂ�ŝŶĚƌĂŐŶŝŶŐĂƌ͘��Ğ�ƐĞŶĂƐƚĞ�ďĞĚƂŵŶŝŶŐĂƌŶĂ�ƚǇĚĞƌ�
ƉĊ�ĞƩ�ŐŽƩ�ƐƚĂƚƐĮŶĂŶƐŝĞůůƚ�ƵƚŐĊŶŐƐůćŐĞ�ŵĞĚ�ĞŶ�ƌĞůĂƟǀƚ�
ƐĞƩ�ůĊŐ�ƐƚĂƚƐƐŬƵůĚ͘��ĞƩĂ�ŚĂƌ�ŵƂũůŝŐŐũŽƌƚ�ĚĞ�ƐƚŽƌĂ�ƐƚĂƚůŝŐĂ�
ƐƚƂĚĞŶ�Ɵůů�ŬŽŵŵƵŶƐĞŬƚŽƌŶ�ŵĞĚ�ĂŶůĞĚŶŝŶŐ�Ăǀ��ŽƌŽŶĂ-
ĞƉŝĚĞŵŝŶ͘� 
 
^ŬĂƩĞƐĂƚƐ 
�ĞŶ�ŐĞŶŽŵƐŶŝƩůŝŐĂ�ƐŬĂƩĞƐĂƚƐĞŶ�ŝ�ƌŝŬĞƚ�ǀĂƌ�Ϯϭ͕ϲϴ�ŬƌŽŶŽƌ�
ŽĐŚ�ŝ�<ĂůŵĂƌ�ůćŶ�Ϯϭ͕ϵϳ�ŬƌŽŶŽƌ�ϮϬϮϭ͘�sŝŵŵĞƌďǇ�<ŽŵŵƵŶƐ�
ƐŬĂƩĞƐĂƚƐ�ϮϮ͕ϯϲ�ŬƌŽŶŽƌ�ǀĂƌ�ĚćƌŵĞĚ�ϲϴ�ƂƌĞ�ŚƂŐƌĞ�ćŶ�ƌŝŬƐͲ
ŐĞŶŽŵƐŶŝƩĞƚ�ŽĐŚ�ϯϵ�ƂƌĞ�ŚƂŐƌĞ�ćŶ�ůćŶƐŐĞŶŽŵƐŶŝƩĞƚ͘�
^ŬĂƩĞƐĂƚƐĞŶ�ƉůĂŶĞƌĂƐ�ǀĂƌĂ�ŽĨƂƌćŶĚƌĂĚ�ƵŶĚĞƌ�ƉĞƌŝŽĚĞŶ�
ϮϬϮϯ-ϮϬϮϱ͘ 
 
�ĞĨŽůŬŶŝŶŐƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ 
&ƂƌƵƚŽŵ�ĂƩ�ďĞĨŽůŬŶŝŶŐƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐĞŶ�ƉĊǀĞƌŬĂƌ�ďĞŚŽǀ�ŽĐŚ�
ĞŌĞƌĨƌĊŐĂŶ�ƉĊ�ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ�ƚũćŶƐƚĞƌ͕�ŚĂƌ�ĚĞŶ�ďĞƚǇĚĞůƐĞ�
ĨƂƌ�ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ�ŝŶƚćŬƚĞƌ�ŐĞŶŽŵ�ƐŬĂƩĞƌ�ŽĐŚ�ďŝĚƌĂŐ�ĨƌĊŶ�
ƐǇƐƚĞŵĞƚ�ĨƂƌ�ŬŽŵŵƵŶĂůĞŬŽŶŽŵŝƐŬ�ƵƚũćŵŶŝŶŐ͘�/�sŝŵͲ
ŵĞƌďǇ�ŚĂƌ�ďĞĨŽůŬŶŝŶŐĞŶ�ŵŝŶƐŬĂƚ�ŵĞĚ�ϵϰ�ƉĞƌƐŽŶĞƌ�ũćŵͲ
ĨƂƌƚ�ŵĞĚ�ĨƂƌĞŐĊĞŶĚĞ�Ċƌ�ŽĐŚ�ƵƉƉŐŝĐŬ�Ɵůů�ƵƚŐĊŶŐĞŶ�Ăǀ�ϮϬϮϭ�
Ɵůů�ϭϱ ϱϳϴ�ŝŶǀĊŶĂƌĞ͘ 
 
^ǇƐƐĞůƐćƩŶŝŶŐƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ 
^ǇƐƐĞůƐćƩŶŝŶŐƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐĞŶ�ŚĂƌ�ǀĂƌŝƚ�ƐƚĂƌŬĂƌĞ�ƵŶĚĞƌ�ĊƌĞƚ�
ŽĐŚ�ĊƌƐŵĞĚĞůǀćƌĚĞƚ�ĨƂƌ�ĂƌďĞƚƐůƂƐĂ�ŝ�ĊůĚĞƌŶ�ϭϴ�–�ϲϰ�Ċƌ�
ƵƉƉŐŝĐŬ�ŝ�sŝŵŵĞƌďǇ�ŬŽŵŵƵŶ�Ɵůů�ϱ͕Ϯ�й�ǀŝůŬĞƚ�ćƌ�ϭ͕Ϯ�ƉƌŽͲ
ĐĞŶƚĞŶŚĞƚĞƌ�ůćŐƌĞ�ćŶ�ĨƂƌ�ϮϬϮϬ͘�	ǀĞŶ�ŝ�ůćŶĞƚ�ŽĐŚ�ŝ�ƌŝŬĞƚ�ŚĂƌ�
ĊƌƐŵĞĚĞůǀćƌĚĞƚ�ĨƂƌ�ĂƌďĞƚƐůƂƐŚĞƚĞŶ�ϭϴ�–�ϲϰ�Ċƌ�ŵŝŶƐŬĂƚ�
ƵŶĚĞƌ�ĊƌĞƚ͘��ƌƐŵĞĚĞůǀćƌĚĞƚ�ĨƂƌ�ĂƌďĞƚƐůƂƐŚĞƚĞŶ�ŝ�sŝŵͲ
ŵĞƌďǇ�ůŝŐŐĞƌ�ĚŽĐŬ�ůćŐƌĞ�ćŶ�ďĊĚĞ�ŝ�ůćŶĞƚ�;ϲ͕ϯ�йͿ�ŽĐŚ�ŝ�ƌŝŬĞƚ�
;ϲ͕ϯ�йͿ�ǀŝůŬĞƚ�ćƌ�ƉŽƐŝƟǀƚ͘�^ǇƐƐĞůƐćƩŶŝŶŐƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐĞŶ�ĨƂƌͲ
ǀćŶƚĂƐ�ďůŝ�ƐǀĂŐ�ŶĊŐŽƚ�Ċƌ�ĨƌĂŵĊƚ͘ 
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&ƌĂŵƟĚƐƵƚƐŝŬƚĞƌ 
<ŽŵŵƵŶƐĞŬƚŽƌŶ�ŚĂƌ�ŶƵ͕�ĞŌĞƌ�ĞƩ�ƉĂƌ�Ċƌ�Ăǀ�ĞǆƚƌĂ�ƐƚŽƌĂ�
ƐƚĂƚƐďŝĚƌĂŐ�ƉĊ�ŐƌƵŶĚ�Ăǀ�ĐŽƌŽŶĂ-ƉĂŶĚĞŵŝŶ͕�ďƌĂ�ĞŬŽŶŽͲ
ŵŝƐŬĂ�ĨƂƌƵƚƐćƩŶŝŶŐĂƌ�ĨƂƌ�ĚĞ�ŶćƌŵĂƐƚĞ�ŬŽŵŵĂŶĚĞ�ĊƌĞŶ�ĚĊ�
ƐŬĂƩĞƵŶĚĞƌůĂŐĞƚ�ĨƂƌǀćŶƚĂƐ�ǀćǆĂ�ŝ�ŵĞƌ�ŶŽƌŵĂů�ƚĂŬƚ�ćŶ�ƟĚŝͲ
ŐĂƌĞ͘��Ğƚ�ĮŶŶƐ�ĚŽĐŬ�ƐƚŽƌĂ�ƵƚŵĂŶŝŶŐĂƌ�ŵĞĚ�ĞŶ�ũƵƐƚ�ŶƵ�ƐŬĞͲ
ŶĂŶĚĞ�ŝŶŇĂƟŽŶ�ŽĐŚ�ƐƚŽƌĂ�ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐďĞŚŽǀ�ŝŶŽŵ�ŬŽŵͲ
ŵƵŶƐĞŬƚŽƌŶ�ƐĂŵƟĚŝŐƚ�ƐŽŵ�ďĞĨŽůŬŶŝŶŐƐŵćŶŐĚĞŶ�ŵŝŶƐŬĂƌ�ŝ�
ŵĊŶŐĂ�ŬŽŵŵƵŶĞƌ͘�� 
 
^ĂŵƟĚŝŐƚ�ƐƚćůůĞƌ�sŝŵŵĞƌďǇ�ŬŽŵŵƵŶƐ�ĂŵďŝƟŽŶ�Žŵ�ĞŶ�
ďćƩƌĞ�ƌĞƐƵůƚĂƚƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ͕�ŚƂŐƌĞ�ĞŐĞŶĮŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ŝŶǀĞͲ
ƐƚĞƌŝŶŐĂƌ�ŽĐŚ�ůćŐƌĞ�ŶǇƵƉƉůĊŶŝŶŐ�ƐĂŵƚ�ŚƂŐĂ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐͲ
ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ƂŬĂĚĞ�ŬƌĂǀ�ƉĊ�ĂƩ�ĨĊ�Ƶƚ�ŵĞƌ�ŽĐŚ�ďćƩƌĞ�ǀĞƌŬƐĂŵͲ
ŚĞƚ�Ăǀ�ďĞĮŶƚůŝŐĂ�ƌĞƐƵƌƐĞƌ͘��ĞƩĂ�ŝŶŶĞďćƌ�ĂƩ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ�
ŵĊƐƚĞ�ĂƌďĞƚĂ�ŵĞĚ�ĞīĞŬƟǀŝƐĞƌŝŶŐƐĊƚŐćƌĚĞƌ͕�ƚƵīĂ�ƉƌŝŽƌŝƚĞͲ
ƌŝŶŐĂƌ͕�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐĂŶƉĂƐƐŶŝŶŐĂƌ�ŽĐŚ�ƉƌŽĚƵŬƟǀŝƚĞƚƐĨƂƌͲ
ďćƩƌŝŶŐĂƌ�;ŚƂŐƐƚĂ�ŵƂũůŝŐĂ�ŬǀĂůŝƚĞƚ�Ɵůů�ůćŐƐƚĂ�ŵƂũůŝŐĂ�ŬŽƐƚͲ
ŶĂĚͿ͘�sŝ�ŵĊƐƚĞ�ƐĊůĞĚĞƐ�ĨƌĂŵƂǀĞƌ�ŚƵƐŚĊůůĂ�ŵĞĚ�ǀĊƌĂ�ƌĞƐƵƌͲ
ƐĞƌ�ŽĐŚ�ƐĂŵƟĚŝŐƚ�ƐƚƌćǀĂ�ĞŌĞƌ�ĂƩ�ĨĊ�Ƶƚ�ƐĊ�ŵǇĐŬĞƚ�ƐŽŵ�ŵƂũͲ
ůŝŐƚ�Ăǀ�ǀĂƌũĞ�ĂŶǀćŶĚ�ŬƌŽŶĂ͘ 

 
WĊ�ůćŶŐƌĞ�ƐŝŬƚ�ćƌ�ĚĞƚ�ƂǀĞƌƐŬƵŐŐĂŶĚĞ�ƉƌŽďůĞŵĞƚ�ĚĞŶ�ĨƂƌͲ
ƐŬũƵƚŶŝŶŐ�ƐŽŵ�ƐŬĞƌ�ŝ�ďĞĨŽůŬŶŝŶŐƐƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶ�ŵŽƚ�ĞŶ�ƂŬĂĚ�
ĂŶĚĞů�ćůĚƌĞ͘��ĞŶ�ĚĞŵŽŐƌĂĮƐŬĂ�ƵƚŵĂŶŝŶŐĞŶ�ďĞƌŽƌ͕�ŶĊŐŽƚ�
ĨƂƌĞŶŬůĂƚ͕�ƉĊ�ĂƩ�ĂŶƚĂůĞƚ�ƉĞƌƐŽŶĞƌ�ŝ�ďĞŚŽǀ�Ăǀ�ǀćůĨćƌĚƐƚũćŶƐͲ
ƚĞƌ�ƂŬĂƌ�ƐŶĂďďĂƌĞ�ćŶ�ĂŶƚĂůĞƚ�ŝŶǀĊŶĂƌĞ�ŝ�ǇƌŬĞƐĨƂƌ�ĊůĚĞƌ͘�
^ĂŵƟĚŝŐƚ�ćƌ�ĚĞƚ�ĚĞŶ�ĂƌďĞƚƐĨƂƌĂ�ďĞĨŽůŬŶŝŶŐĞŶ�ƐŽŵ�ƐŬĂ�
ƐǀĂƌĂ�ĨƂƌ�ƐĊǀćů�ĮŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐ�ƐŽŵ�ďĞŵĂŶŶŝŶŐ�Ăǀ�ǀćůĨćƌĚĞŶ͘� 

 
 
 

EǇĐŬĞůƚĂů ϮϬϮϯ ϮϬϮϰ ϮϬϮϱ 

hƉƉƌćŬŶŝŶŐƐĨĂŬƚŽƌ�ƐŬĂƩĞƵŶĚĞƌůĂŐ͕�й ϯ͕ϵ ϯ͕ϯ ϯ͕ϯ 

^ŬĂƩĞƐĂƚƐ�;ƉƌŝŵćƌŬŽŵŵƵŶͿ ϮϮ͗ϯϲ ϮϮ͗ϯϲ ϮϮ͗ϯϲ 

&ƂƌćŶĚƌŝŶŐ�ĂƌďĞƚƐŬƌĂŌƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ŬŽŵŵƵŶĂů�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ͕�й ϯ͕ϰ Ϯ͕ϭ ϯ͕ϰ 

&ƂƌćŶĚƌŝŶŐ�ƂǀƌŝŐ�ĨƂƌďƌƵŬŶŝŶŐ�ŬŽŵŵƵŶĂů�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ͕�й ϭ͕ϳ Ϯ͕ϭ Ϯ͕ϰ 

&ƂƌćŶĚƌŝŶŐ�ŝŶŇĂƟŽŶ�;<W/Ϳ͕�й ϭ͕ϰ Ϯ͕ϭ Ϯ͕ϰ 

�ƌďĞƚƐůƂƐŚĞƚ͕�й ϳ͕ϱ ϳ͕ϱ ϳ͕ϱ 

&ƂƌćŶĚƌŝŶŐ�ƐǇƐƐĞůƐćƩŶŝŶŐ�;ĂƌďĞƚĂĚĞ�ƟŵŵĂƌͿ͕�й Ϯ͕ϯ Ϭ͕ϳ Ϭ͕Ϯ 

�EW�Ɵůůǀćǆƚ͕�й ϭ͕ϲ ϭ͕ϰ ϭ͕ϴ 
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WƌŝŶĐŝƉĞƌ�ĨƂƌ�ĞŬŽŶŽŵŝƐƚǇƌŶŝŶŐ 
EćŵŶĚĞƌŶĂ�ƐŬĂ�ďĞĚƌŝǀĂ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ�ŝŶŽŵ�Ăǀ�ĨƵůůŵćŬͲ
ƟŐĞ�ƟůůĚĞůĂĚ�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬ�ŶĞƩŽƌĂŵ͘�EćŵŶĚ�ĨĊƌ�ŝŶƚĞ�ƂǀĞƌͲ
ƐŬƌŝĚĂ�ƐŝŶ�ďƵĚŐĞƚ�ĂǀƐĞĞŶĚĞ�ĚƌŝŌ�ŽĐŚͬĞůůĞƌ�ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐ͘�sŝĚ�
ŬŽŶŇŝŬƚ�ŵĞůůĂŶ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƐ�ŵĊů�ŽĐŚ�ŵĞĚĞů�ŐćůůĞƌ�
ŵĞĚůĞŶ͘��Ğƚ�ŝŶŶĞďćƌ�ĂƩ�ƟůůŐĊŶŐ�Ɵůů�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬĂ�ƌĞƐƵƌƐĞƌ�
ƐćƩĞƌ�ŐƌćŶƐ�ĨƂƌ�ŵĊůƵƉƉĨǇůůĞůƐĞŶ�ŽĐŚ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƐ�ŝŶͲ
ƌŝŬƚŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ŽŵĨĂƩŶŝŶŐ͘ 

�Ğƚ�ćƌ�ĚćƌĨƂƌ�Ăǀ�ƐƚƂƌƐƚĂ�ǀŝŬƚ�ĂƩ�ŶćŵŶĚĞƌŶĂ�ŝ�ƐŝƩ�ĂƌďĞƚĞ�
ŵĞĚ�ƉůĂŶĞƌŝŶŐ͕�ďƵĚŐĞƚĞƌŝŶŐ�ŽĐŚ�ƵƉƉĨƂůũŶŝŶŐ�ŚĊůůĞƌ�ĞŶ�
ŐŽĚ�ďƵĚŐĞƚĚŝƐĐŝƉůŝŶ�ŽĐŚ�ŝŶƚĞ�ƂǀĞƌƐŬƌŝĚĞƌ�ƟůůĚĞůĂĚ�ďƵĚŐĞƚ͘�
sŝĚ�ĞƩ�ďĞĨĂƌĂƚ�ƂǀĞƌƐŬƌŝĚĂŶĚĞ�ƐŬĂ�ŶćŵŶĚ�ĂŐĞƌĂ�ƐŶĂďďƚ�
ŽĐŚ�ŽŵĞĚĞůďĂƌƚ�ǀŝĚƚĂ�ŬŽƌƌŝŐĞƌĂŶĚĞ�ĊƚŐćƌĚĞƌ�ƐĊ�ĂƩ�ƵŶĚĞƌͲ
ƐŬŽƩ�ƵŶĚǀŝŬƐ͘ 

WĞƌƐŽŶĂůŬŽƐƚŶĂĚĞƌ 
EćŵŶĚĞƌŶĂ�ŬŽŵƉĞŶƐĞƌĂƐ͕�ŝ�ĞŶůŝŐŚĞƚ�ŵĞĚ�ƟĚŝŐĂƌĞ�ƉƌĂǆŝƐ͕�
ĨƂƌ�ĂǀƚĂůƐŵćƐƐŝŐĂ�ůƂŶĞƂŬŶŝŶŐĂƌ͘�^<Z�ƉƌŽŐŶŽƐƟƐĞƌĂƌ�ĂƩ�
ĂƌďĞƚƐŬƌĂŌƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ĨƂƌ�ŬŽŵŵƵŶĂů�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�ƂŬĂƌ�
ŵĞĚ�ϯ͕ϰ�й�ϮϬϮϯ͘�&ƂůũĂŶĚĞ�ƉƌĞůŝŵŝŶćƌĂ�ƉĞƌƐŽŶĂůŽŵŬŽƐƚͲ
ŶĂĚƐƉĊůćŐŐ�;WKͿ�ŐćůůĞƌ�ĨƂƌ�ϮϬϮϯ͗�ƚŽƚĂůƚ�ŬŽŵŵƵŶĂůĂ�ĂǀƚĂů�
ϯϵ͕Ϯϱ�й�;ǀĂƌĂǀ�ůĂŐƐƚĂĚŐĂĚĞ�ĂƌďĞƚƐŐŝǀĂƌĂǀŐŝŌĞƌ�ϯϭ͕ϰϮ�й͕�
ĂǀƚĂůƐĨƂƌƐćŬƌŝŶŐĂƌ�Ϭ͕ϭϯ�й�ƐĂŵƚ�ĂǀƚĂůƐƉĞŶƐŝŽŶĞƌ�ϳ͕ϳϬ�йͿ͘ 

<ĂƉŝƚĂůŬŽƐƚŶĂĚĞƌ 
EćŵŶĚĞƌŶĂ�ŬŽŵƉĞŶƐĞƌĂƐ͕�ŝ�ĞŶůŝŐŚĞƚ�ŵĞĚ�ƟĚŝŐĂƌĞ�ƉƌĂǆŝƐ͕�
ĨƂƌ�ŬĂƉŝƚĂůŬŽƐƚŶĂĚĞƌ͘��Ğ�ďǇŐŐĞƌ�ƉĊ�ƉůĂŶĞƌĂĚ�ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐͲ
ƌĂŵ͘�/ŶƚĞƌŶƌćŶƚĂŶ�ĨƂƌ�ϮϬϮϯ�ĂǀƐĞĞŶĚĞ�ŶŽŵŝŶĞůů�ŵĞƚŽĚ�
ĨƂƌĞƐůĊƐ�ǀĂƌĂ�ϭ͕Ϯϱ�й�;ŚƂũŶŝŶŐ�ŵĞĚ�Ϭ͕Ϯϱ�ƉƌŽĐĞŶƚĞŶŚĞƚĞƌ�
ũćŵĨƂƌƚ�ŵĞĚ�Ċƌ�ϮϬϮϮͿ͘� 

PǀƌŝŐĂ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ 
EćŵŶĚĞƌŶĂ�ŬŽŵƉĞŶƐĞƌĂƐ͕�ŝ�ĞŶůŝŐŚĞƚ�ŵĞĚ�ƟĚŝŐĂƌĞ�ƉƌĂǆŝƐ�
ĨƂƌ�ŝŶƚĞƌŶĂ�ŚǇƌŽƌ�ŽĐŚ�ŝŶƚĞƌŶĂ�ƐƚćĚŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ǀĂƌǀŝĚ�ƐũćůǀͲ
ŬŽƐƚŶĂĚƐƉƌŝƐƐćƩŶŝŶŐ�ƟůůćŵƉĂƐ͘��ĞƐƐƵƚŽŵ�ƟůůŬŽŵŵĞƌ�
ŬŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶ�ĨƂƌ�ĚĞŵŽŐƌĂĮƐŬĂ�ǀŽůǇŵĨƂƌćŶĚƌŝŶŐĂƌ͘�WƌŝƐͲ
ŬŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶ�ƉĊ�ƂǀƌŝŐ�ĨƂƌďƌƵŬŶŝŶŐ�ƵƚŐĊƌ�Ğũ͘�^<>�ƉƌŽŐŶŽͲ
ƐƟƐĞƌĂƌ�ĞŶ�ŐĞŶŽŵƐŶŝƩůŝŐ�ƉƌŝƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ�ĨƂƌ�ƂǀƌŝŐ�ĨƂƌďƌƵŬͲ
ŶŝŶŐ�Ċƌ�ϮϬϮϯ�ŵĞĚ�ϭ͕ϳ�й͘� 

EćŵŶĚĞƌŶĂ�ĨƂƌƵƚƐćƩƐ�ƉƌĞƐƐĂ�ƉƌŝƐĞƌŶĂ�ƉĊ�ǀĂƌŽƌ�ŽĐŚ�ƚũćŶƐͲ
ƚĞƌ�ŐĞŶŽŵ�ĂƩ�ƵƚŶǇƩũĂ�ŝŶŐĊŶŐŶĂ�ƌĂŵĂǀƚĂů�ŽĐŚ�ƵƉƉŚĂŶĚůĂ�
ŝ�ŬŽŶŬƵƌƌĞŶƐ͘�sŝĚĂƌĞ�ĨƂƌƵƚƐćƩƐ�ŶćŵŶĚĞƌŶĂ�ĂƌďĞƚĂ�ŵĞĚ�
ŬŽŶƟŶƵĞƌůŝŐĂ�ƉƌŽĚƵŬƟǀŝƚĞƚƐĨƂƌďćƩƌŝŶŐĂƌ�ŐĞŶŽŵ�ƐǇƐƚĞͲ
ŵĂƟƐŬĂ�ũćŵĨƂƌĞůƐĞƌ�Ăǀ�ƐƚĂŶĚĂƌĚŬŽƐƚŶĂĚƐĂǀǀŝŬĞůƐĞƌ�ŵĞĚ�
ũćŵĨƂƌďĂƌĂ�ŬŽŵŵƵŶĞƌ͘ 

/ŶƚćŬƚĞƌ 
dĂǆŽƌ�ŽĐŚ�ĂǀŐŝŌĞƌ�ƐŬĂ�ĂŶƉĂƐƐĂƐ�Ɵůů�ĚĞŶ�ĂůůŵćŶŶĂ�ƉƌŝƐƵƚͲ
ǀĞĐŬůŝŶŐĞŶ�ŽĐŚ�ƂŬĂĚĞ�ŝŶƚćŬƚĞƌ�ĨĊƌ�ĂŶǀćŶĚĂƐ�ŝŶŽŵ�ŶćŵŶͲ
ĚĞƌŶĂƐ�ĞŐŶĂ�ƌĂŵĂƌ͘�&Ƃƌ�ĚĞ�ƚĂǆŽƌͬĂǀŐŝŌĞƌ�ƐŽŵ�ŵĊƐƚĞ�ĨĂƐƚͲ
ƐƚćůůĂƐ�Ăǀ�ŬŽŵŵƵŶĨƵůůŵćŬƟŐĞ�ĨƂƌĞƐůĊƐ�ĂƩ�ŶćŵŶĚĞƌŶĂ�ŐĞƐ�
ďĞŵǇŶĚŝŐĂŶĚĞŶ�ĂƩ�ćŶĚƌĂ�ĂǀŐŝŌĞƌŶĂ�ŵŽƚƐǀĂƌĂŶĚĞ�ĂůůŵćŶ�
ƉƌŝƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ͘� 

PǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ�ƌĞƐƵƌƐĨƂƌĚĞůŶŝŶŐ 
hƚƌǇŵŵĞ�ĨƂƌ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƐ�ŶĞƩŽŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ŚĂƌ�ŝĚĞŶƟĮͲ
ĞƌĂƚƐ͕�ƐĞ�ƐĂŵŵĂŶƐƚćůůŶŝŶŐĂƌ�Ăǀ�ƟůůŐćŶŐůŝŐĂ�ƌĞƐƵƌƐĞƌ͕�ƌĂŵ�
ĨƂƌ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƐ�ŶĞƩŽŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ŽĐŚ�ĚƌŝŌďƵĚŐĞƚ�ϮϬϮϯ�
–�ϮϬϮϱ͘� 

�ƵĚŐĞƚƌĂŵĂƌ�ĚƌŝŌ 
hƚƌǇŵŵĞ�ĨƂƌ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƐ�ŶĞƩŽŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ŚĂƌ�ŝĚĞŶƟĮͲ
ĞƌĂƚƐ͕�ƐĞ�ƐĂŵŵĂŶƐƚćůůŶŝŶŐ�Ăǀ�ďƵĚŐĞƚƌĂŵĂƌ�ĚƌŝŌ�ϮϬϮϯ�;ƐŝĚ�
ϭϮͿ͘� 
 
/ŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂƌ 
hƚƌǇŵŵĞ�ĨƂƌ�ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂƌ�ŚĂƌ�ŝĚĞŶƟĮĞƌĂƚƐ͕�ƐĞ�ƐĂŵŵĂŶͲ
ƐƚćůůŶŝŶŐ�Ăǀ�ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐƉůĂŶ�ϮϬϮϯ�–�ϮϬϮϱ͘� 

PǀƌŝŐƚ 
�ŝƌĞŬƟǀ�ĨƂƌ�sŝŵŵĞƌďǇ�&ƂƌǀĂůƚŶŝŶŐƐ����ŽĐŚ�ĚĞƐƐ�ĚŽƩĞƌͲ
ďŽůĂŐ�ĨƌĂŵŐĊƌ�Ăǀ�ĨƵůůŵćŬƟŐĞ�ĨĂƐƚƐƚćůůĚĂ�ćŐĂƌĚŝƌĞŬƟǀ͘�
sĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞƌŶĂ�ŝ�ŬŽŵŵƵŶŬŽŶĐĞƌŶĞŶ�ƐŬĂ�ĚƌŝǀĂƐ�ƉĊ�ĞƩ�
ƐćƩ�ƐŽŵ�ǀĊƌĚĂƌ�ŝŶƐĂƩ�ŬĂƉŝƚĂů�ŽĐŚ�ŐĞƌ�ĞŶ�ƐŬćůŝŐ�ĂǀŬĂƐƚŶŝŶŐ�
ŵĞĚ�ŚćŶƐǇŶ�Ɵůů�ďƌĂŶƐĐŚ�ŽĐŚ�ĚĞ�ƌŝƐŬĞƌ�ƐŽŵ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞƌͲ
ŶĂ�ŝŶŶĞďćƌ͘� 
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&ŝŶĂŶƐŝĞůůĂ�ŵĊů 
/�ŬŽŵŵƵŶĂůůĂŐĞŶ�ĨƌĂŵŐĊƌ�ŽĐŬƐĊ�ĂƩ�ŬŽŵŵƵŶĨƵůůŵćŬƟŐĞ�
ƐŬĂ�ďĞƐůƵƚĂ�Žŵ�ĮŶĂŶƐŝĞůůĂ�ŵĊů�ŽĐŚ�ƌŝŬƚůŝŶũĞƌ�ĨƂƌ�ĞŬŽŶŽŵŝ�
ƐŽŵ�ŚĂƌ�ďĞƚǇĚĞůƐĞ�ĨƂƌ�ŐŽĚ�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬ�ŚƵƐŚĊůůŶŝŶŐ͘�'ĞͲ
ŶŽŵ�ĂƩ�ĨĂƐƚƐƚćůůĂ�ĮŶĂŶƐŝĞůůĂ�ŵĊů�ďůŝƌ�ĚĞ�ƐƚǇƌĂŶĚĞ�ĨƂƌ�ǀĂĚ�
ŬŽŵŵƵŶĞŶ�ǀŝůů�ƵƉƉŶĊ�ŝĨƌĊŐĂ�Žŵ�ǀĂĚ�ĚĞŶ�ůƂƉĂŶĚĞ�ǀĞƌŬͲ
ƐĂŵŚĞƚĞŶ�ŬĂŶ�ŬŽƐƚĂ͕�ǀŝůŬĂ�ƌĞƐƵůƚĂƚŶŝǀĊĞƌ�ƐŽŵ�ŬƌćǀƐ͕�ŝŶͲ
ǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƐ�ŽŵĨĂƩŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ĮŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐ�
ƐĂŵƚ�ĨƂƌŵƂŐĞŶŚĞƚƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐĞŶ͘ 

&Ƃƌ�ĂƩ�ŬŶǇƚĂ�ŝŚŽƉ�ĚĞƚ�ůĊŶŐƐŝŬƟŐĂ͕�ƐƚƌĂƚĞŐŝƐŬĂ�ƉĞƌƐƉĞŬƟͲ
ǀĞƚ�ŵĞĚ�ƐƚǇƌŶŝŶŐĞŶ�ƉĊ�ŬŽƌƚ�ƐŝŬƚ�ďĞŚƂǀĞƌ�ĚĞƚ�ĮŶŶĂƐ�ĞŶ�
ƚǇĚůŝŐ�ŬŽƉƉůŝŶŐ�ŵĞůůĂŶ�ƌŝŬƚůŝŶũĞƌ�ĨƂƌ�ŐŽĚ�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬ�ŚƵƐͲ
ŚĊůůŶŝŶŐ�ƐĂŵƚ�ŵĊů�ŽĐŚ�ƌŝŬƚůŝŶũĞƌ�ŵĞĚ�ďĞƚǇĚĞůƐĞ�ĨƂƌ�ŐŽĚ�
ĞŬŽŶŽŵŝƐŬ�ŚƵƐŚĊůůŶŝŶŐ�ŝ�ĊƌƐďƵĚŐĞƚ͘ 

EĞĚĂŶ�ĨƂƌĞƐůĊƐ�ĮŶĂŶƐŝĞůůĂ�ŵĊů�ĨƂƌ�ĂƩ�sŝŵŵĞƌďǇ�ŬŽŵͲ
ŵƵŶ�ƐŬĂ�ŬƵŶŶĂ�ůĞǀĂ�ƵƉƉ�ŵŽƚ�ŬƌĂǀĞƚ�ƉĊ�ŐŽĚ�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬ�
ŚƵƐŚĊůůŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ĞŶ�ůĊŶŐƐŝŬƟŐƚ�ŚĊůůďĂƌ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ͘ 

 
 
 

DĊůƉĞƌƐƉĞŬƟǀ 
DĊůĞŶ�ƵƚŐĊƌ�ŝĨƌĊŶ�ĨǇƌĂ�ƉĞƌƐƉĞŬƟǀ�ǀŝůŬĂ�ćƌ�ǀŝŬƟŐĂ�ĨƂƌ�ĂƩ�
ďĞĚƂŵĂ�ŐŽĚ�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬ�ŚƵƐŚĊůůŶŝŶŐ͕�ŶćŵůŝŐĞŶ�ĚĞƚ�ĞŬŽͲ
ŶŽŵŝƐŬĂ�ƌĞƐƵůƚĂƚĞƚ͕�ŬĂƉĂĐŝƚĞƚƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐĞŶ͕�ƌŝƐŬĨƂƌŚĊůͲ
ůĂŶĚĞŶ�ƐĂŵƚ�ŬŽŶƚƌŽůůĞŶ�ƂǀĞƌ�ĚĞŶ�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬĂ�ƵƚǀĞĐŬůͲ
ŝŶŐĞŶ͘� 

· ZĞƐƵůƚĂƚƉĞƌƐƉĞŬƟǀĞƚ�ŚĂŶĚůĂƌ�Žŵ�ǀŝůŬĞŶ�ďĂůĂŶƐ�
ŬŽŵŵƵŶĞŶ�ŚĂƌ�ŵĞůůĂŶ�ƐŝŶĂ�ŝŶƚćŬƚĞƌ�ŽĐŚ�ŬŽƐƚŶĂͲ
ĚĞƌ�ƐĂŵƚ�ǀŝůŬĞƚ�ƂǀĞƌƐŬŽƩƐŵĊů�ŬŽŵŵƵŶĞŶ�ƐŬĂ�
ƐƚƌćǀĂ�ĞŌĞƌ�ƉĊ�ŬŽƌƚ�ŽĐŚ�ůĊŶŐ�ƐŝŬƚ͘���������� 

· <ĂƉĂĐŝƚĞƚƐƉĞƌƐƉĞŬƟǀĞƚ�ŚĂŶĚůĂƌ�Žŵ�ĂƩ�ŚĂ�ĞŶ�ŐŽĚ�
ŬĂƉĂĐŝƚĞƚ�ĂƩ�ŵƂƚĂ�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬĂ�ƐǀĊƌŝŐŚĞƚĞƌ�ƉĊ�
ůĊŶŐ�ƐŝŬƚ͘� 

· ZŝƐŬƉĞƌƐƉĞŬƟǀĞƚ�ŚĂŶĚůĂƌ�Žŵ�ĂƩ�ƉĊ�ŬŽƌƚ�ƐŝŬƚ�Ğũ�
ďĞŚƂǀĂ�ǀŝĚƚĂ�ĚƌĂƐƟƐŬĂ�ĊƚŐćƌĚĞƌ�ĨƂƌ�ĂƩ�ŵƂƚĂ�ĞŬŽͲ
ŶŽŵŝƐŬĂ�ƉƌŽďůĞŵ͘� 

· <ŽŶƚƌŽůůƉĞƌƐƉĞŬƟǀĞƚ�ŚĂŶĚůĂƌ�Žŵ�ǀŝůŬĞŶ�ŬŽŶƚƌŽůů�
ŬŽŵŵƵŶĞŶ�ŚĂƌ�ƂǀĞƌ�ĚĞŶ�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬĂ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐͲ
ĞŶ�ƉĊ�ŬŽƌƚ�ƐŝŬƚ͘ 

�Ğ�ŬŽƌƚƐŝŬƟŐĂ�ĮŶĂŶƐŝĞůůĂ�ŵĊůĞŶ�ŐćůůĞƌ�ƵŶĚĞƌ�ƉůĂŶƉĞƌŝŽĚĞŶ�
ϮϬϮϯ-ϮϬϮϱ͘�sŝĚ�ƵƚǀćƌĚĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ŵĊůƵƉƉĨǇůůĞůƐĞ�ƐŬĂ�ŵĊůŶŝͲ
ǀĊŶ�ƐĞƐ�ƐŽŵ�ĞƩ�ŐĞŶŽŵƐŶŝƩ�ƵŶĚĞƌ�ƉůĂŶƉĞƌŝŽĚĞŶ͘� 
 
 

�Ğ�ůĊŶŐƐŝŬƟŐĂ�ŵĊůĞŶ�ŐćůůĞƌ�ƵŶĚĞƌ�ĞŶ�ůćŶŐƌĞ�ƟĚƐƉĞƌŝŽĚ�–�
ƚǀĊ�ƉůĂŶƉĞƌŝŽĚĞƌ�;ϲ�ĊƌͿ�ĚǀƐ͘�ϮϬϮϯ�-�ϮϬϮϴ͘�sŝĚ�ƵƚǀćƌĚĞƌŝŶŐ�
Ăǀ�ŵĊůƵƉƉĨǇůůĞůƐĞ�ƐŬĂ�ŵĊůŶŝǀĊŶ�ƐĞƐ�ƐŽŵ�ĞƩ�ŐĞŶŽŵƐŶŝƩ�
ƵŶĚĞƌ�ƚǀĊ�ƉůĂŶƉĞƌŝŽĚĞƌ͘ 

ZĞƐƵůƚĂƚƵƚũćŵŶŝŶŐƐƌĞƐĞƌǀ 
/ŶŽŵ�ƌĂŵĞŶ�ĨƂƌ�ĞŐĞƚ�ŬĂƉŝƚĂů�ĮŶŶƐ�ĞŶ�ƌĞƐƵůƚĂƚƵƚũćŵŶŝŶŐƐͲ
ƌĞƐĞƌǀ�;ZhZͿ�Žŵ�ϱϯ͕ϰ�ŵŶŬƌ�ƐŽŵ�ŬĂŶ�ĂŶǀćŶĚĂƐ�ĨƂƌ�ĂƩ�ǀŝĚ�
ďĞŚŽǀ�ŬƵŶŶĂ�ƵƚũćŵŶĂ�ŝŶƚćŬƚĞƌ�ƂǀĞƌ�ĞŶ�ŬŽŶũƵŶŬƚƵƌĐǇŬĞů͘ 
DĞĚĞů�ĨƌĊŶ�ZhZ�ŬĂŶ�ĚŝƐƉŽŶĞƌĂƐ�ĨƂƌ�ĂƩ�ƚćĐŬĂ�ĞƩ�ŶĞŐĂƟǀƚ� 

 
ďĂůĂŶƐŬƌĂǀƐƌĞƐƵůƚĂƚ�ĞůůĞƌ�Žŵ�ĚĞƚ�ĊƌůŝŐĂ�ƵŶĚĞƌůŝŐŐĂŶĚĞ�
ƐŬĂƩĞƵŶĚĞƌůĂŐĞƚ�ĨƂƌ�ƌŝŬĞƚ�ǀćŶƚĂƐ�ƵŶĚĞƌƐƟŐĂ�ĚĞŶ�ŐĞŶŽŵͲ
ƐŶŝƩůŝŐĂ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐĞŶ�ĚĞ�ƐĞŶĂƐƚĞ�ƟŽ�ĊƌĞŶ͘� 

WĞƌƐƉĞŬƟǀ ^ŝŬƚ &ŝŶĂŶƐŝĞůůĂ�ŵĊů 

ZĞƐƵůƚĂƚ <Žƌƚ 
 
>ĊŶŐ 

�ƌĞƚƐ�ƌĞƐƵůƚĂƚ�ƐŬĂůů�ƵƉƉŐĊ�Ɵůů�ϭ-Ϯ�й�Ăǀ�ƐŬĂƩĞŝŶƚćŬƚĞƌ�ŽĐŚ�ƐƚĂƚƐďŝĚƌĂŐ͘ 
 
sŝŵŵĞƌďǇ�ŬŽŵŵƵŶ�ƐŬĂ�ƂǀĞƌ�ƟĚ�ƐƚƌćǀĂ�ĞŌĞƌ�ĞƩ�ƌĞƐƵůƚĂƚƂǀĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�Ϯ�й͘ 

<ĂƉĂĐŝƚĞƚ >ĊŶŐ sŝŵŵĞƌďǇ�ŬŽŵŵƵŶ�ƐŬĂ�ƂǀĞƌ�ƟĚ�ƐćŬĞƌƐƚćůůĂ�ĂƩ�ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐǀŽůǇŵĞƌŶĂ�ćƌ�ĨƂƌĞŶůŝŐĂ�ŵĞĚ�
ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ�ůĊŶŐƐŝŬƟŐĂ�ĮŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐƐĨƂƌŵĊŐĂ͘� 
^ũćůǀĮŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ƐĂŵƚůŝŐĂ�ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂƌ�ŵĞĚ�ŬŽƌƚĂƌĞ�ĂǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐƐƟĚ�ćŶ�ϯϬĊƌ͘� 
sŝŵŵĞƌďǇ�ŬŽŵŵƵŶƐ�ůĊŶĞƐŬƵůĚ�ƐŬĂ�ůĊŶŐƐŝŬƟŐƚ�ďůŝ�ůćŐƌĞ͘� 
sŝŵŵĞƌďǇ�ŬŽŵŵƵŶƐ�ĞŐĞƚ�ŬĂƉŝƚĂů�ƐŬĂ�ƂǀĞƌ�ƟĚ�ŝŶŇĂƟŽŶƐƐŬǇĚĚĂƐ�ŐĞŶŽŵ�ĂƩ�ƐŽůŝĚŝƚĞƚĞŶ�
ďŝďĞŚĊůůƐ�ĞůůĞƌ�ƂŬĂƐ͘ 

ZŝƐŬ <Žƌƚ �ĞŶ�ŬŽƌƞƌŝƐƟŐĂ�ďĞƚĂůŶŝŶŐƐďĞƌĞĚƐŬĂƉĞŶ�;ůŝŬǀŝĚŝƚĞƚ�ŽĐŚ�ŬƌĞĚŝƚůƂŌĞŶͿ�ƐŬĂ�ŵŽƚƐǀĂƌĂ�ŵŝŶƐƚ�ϱϬ�
й�Ăǀ�ĚĞ�ƐŬƵůĚĞƌ�ƐŽŵ�ĨƂƌĨĂůůĞƌ�ŝŶŽŵ�ϭ�Ċƌ͘ 

<ŽŶƚƌŽůů <Žƌƚ �ƵĚŐĞƞƂůũƐĂŵŚĞƚĞŶ�ŽĐŚ�ƉƌŽŐŶŽƐƐćŬĞƌŚĞƚĞŶ�ƐŬĂ�ǀĂƌĂ�ŐŽĚ�;ŚƂŐƐƚ�ϭ�й�ĂǀǀŝŬĞůƐĞͿ͘ 

73



9,00(5%<�.20081��%8'*(7������PHG�SODQ�����-���� 

  � 

sŝŵŵĞƌďǇ�ŬŽŵŵƵŶƐ�ĞŬŽŶŽŵŝ 
sŝŵŵĞƌďǇ�ŬŽŵŵƵŶƐ�ĞŬŽŶŽŵŝ�ŚĂƌ�ŝ�ŐƌƵŶĚĞŶ�ŚǇŐŐůŝŐĂ�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬĂ�ĨƂƌƵƚƐćƩŶŝŶŐĂƌ�ŵĞĚ�ĞŶ�ŐŽĚ�ƐŽůŝĚŝƚĞƚ͕�ŵĞĚĞů�ĂǀͲ
ƐĂƩĂ�Ɵůů�ƉĞŶƐŝŽŶĞƌ�ŽĐŚ�ĞƩ�ƉŽƐŝƟǀƚ�ĮŶĂŶƐŶĞƩŽ͘�sĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƐ�ŶĞƩŽŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ƐǇŶĞƐ�ĚŽĐŬ�ůŝŐŐĂ�ƉĊ�ĞŶ�ŚƂŐ�ŶŝǀĊ͘��Ğ�
ƂŬĂĚĞ�ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐďĞŚŽǀĞŶ�ŝŶŶĞďćƌ�ŽĐŬƐĊ�ĞŶ�ŬƌĂŌŝŐƚ�ŚƂũĚ�ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐǀŽůǇŵ�ƵŶĚĞƌ�ĚĞ�ŬŽŵŵĂŶĚĞ�ĊƌĞŶ͘��ĞŶŶĂ�ŝŶǀĞͲ
ƐƚĞƌŝŶŐƐǀŽůǇŵ�ŬĂŶ�ĞŶĚĂƐƚ�ĚĞůǀŝƐ�ĮŶĂŶƐŝĞƌĂƐ�ŵĞĚ�ĞŐŶĂ�ŵĞĚĞů�ǀŝůŬĞƚ�ŝŶŶĞďćƌ�ƂŬĂĚ�ŶǇƵƉƉůĊŶŝŶŐ͕�ƂŬĂĚĞ�ƌćŶƚĞŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�
ŽĐŚ�ƂŬĂĚĞ�ĂǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐĂƌ͘�<ŽŵŵƵŶŬŽŶĐĞƌŶĞŶ�ŚĂƌ�ĚĞƐƐƵƚŽŵ�ƐĂŵŵĂŶƚĂŐĞƚ�ĞŶ�ŚƂŐ�ůĊŶĞƐŬƵůĚ�ƉĞƌ�ŝŶǀĊŶĂƌĞ͘� 

<ŽŵŵƵŶĞŶƐ�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬĂ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ�ćƌ�ĨƂƌ�ŶćƌǀĂƌĂŶĚĞ�ďĂůĂŶƐĞƌĂĚ͘��ƌ�ϮϬϮϬ�ƌĞĚŽǀŝƐĂĚĞ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ�ĞƩ�ƉŽƐŝƟǀƚ�ƌĞƐƵůͲ
ƚĂƚ�ƉĊ�Ϯϵ͕Ϭ�ŵŶŬƌ͘��ŽŬƐůƵƚĞƚ�ĨƂƌ�Ċƌ�ϮϬϮϭ�ŝŶŶĞďćƌ�ĞƩ�ƂǀĞƌƐŬŽƩ�ŵĞĚ�ϲϯ͕ϴ�ŵŶŬƌ͘�/�ŚƂƐƚĂƐ�ƉƌŽŐŶŽƐƟĐĞƌĂĚĞƐ�ƌĞƐƵůƚĂƚĞƚ�Ɵůů�
ϯϴ͕ϵ�ŵŶŬƌ�ĚĊ�ďƂƌƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐĞŶ�ƐĊŐ�Ƶƚ�ĂƩ�ďůŝ�ƐćŵƌĞ�ćŶ�ƟĚŝŐĂƌĞ�ƵŶĚĞƌ�ĊƌĞƚ�ŵĞŶ�ĚĞŶ�ƐǀĞŶƐŬĂ�ďƂƌƐĞŶ�ĨŽƌƚƐĂƩĞ�ŝ�ƉŽƐŝƟǀ�
ƌŝŬƚŶŝŶŐ�ćǀĞŶ�ƵŶĚĞƌ�ĊƚĞƌƐƚĊĞŶĚĞ�ĚĞůĞŶ�Ăǀ�ϮϬϮϭ͘���Ğƚ�ŐĞŶŽŵƐŶŝƩůŝŐĂ�ƌĞƐƵůƚĂƚĞƚ�ƵŶĚĞƌ�ĚĞ�ƐĞŶĂƐƚĞ�ĨĞŵ�ĊƌĞŶ�ǀĂƌ�ĚƌǇŐƚ�
ϯϬ�ŵŶŬƌ�ǀŝůŬĞƚ�ĨĊƌ�ĂŶƐĞƐ�ƐŽŵ�ƟůůĨƌĞĚƐƐƚćůůĂŶĚĞ͘��ƵĚŐĞƚĞŶ�ϮϬϮϮ�ŝŶŶĞďĂƌ�ĞƩ�ŚƂŐƌĞ�ƂǀĞƌƐŬŽƩƐŵĊů�ũćŵĨƂƌƚ�ŵĞĚ�ĨƂƌĞŐĊͲ
ĞŶĚĞ�Ċƌ�;Ϯ�йͿ�ŵŽƚƐǀĂƌĂŶĚĞ�ƚŽƚĂůƚ�ϮϬ�ŵŶŬƌ�ŽĐŚ�ůŝŬĂƐĊ�ŝ�ƉůĂŶ�ĨƂƌ�ƌĞƐƉĞŬƟǀĞ�Ċƌ�ϮϬϮϯ�–�ϮϬϮϰ͘ 

&Ƃƌ�ĂƩ�ƵƉƉŶĊ�ĞŶ�ŐŽĚ�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬ�ŚƵƐŚĊůůŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ĞŶ�ůĊŶŐƐŝŬƟŐƚ�ŚĊůůďĂƌ�ĮŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ǀćůĨćƌĚĞŶ�ŬƌćǀƐ�ĞŶ�ĨŽƌƚƐĂƩ�
ƐƚĂƌŬ�ƌĞƐƵůƚĂƚƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ�ĚĞ�ŬŽŵŵĂŶĚĞ�ĊƌĞŶ͘�<ŽŵŵƵŶĞŶ�ŚĂƌ�ĚćƌĨƂƌ�ĞŶ�ĂŵďŝƟŽŶ�ĂƩ�ďĞŚĊůůĂ�ƌĞƐƵůƚĂƚŶŝǀĊŶ�ƂǀĞƌ�ƟĚ�
ŽĐŚ�ƐĂŵƟĚŝŐƚ�ŝ�ŵƂũůŝŐĂƐƚĞ�ŵĊŶ�ďĂŶƚĂ�ŶĞĚ�ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐǀŽůǇŵĞƌ�ŽĐŚ�ŵŝŶƐŬĂ�ƵƉƉƚĂŐĂŶĚĞ�Ăǀ�ŶǇĂ�ůĊŶ͘�sĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƐ�
ŶĞƩŽŬŽƐƚŶĂĚƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ�ďƂƌ�ŽĐŬƐĊ�ƐĞƐ�ƂǀĞƌ͘ 

<ŽŵŵƵŶƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ�ŵƂũůŝŐŚĞƚĞƌ 
/ŵƉůĞŵĞŶƚĞƌĂ�ĚĞŶ�ŶǇĂ�ǀŝƐŝŽŶĞŶ�ŽĐŚ�ĂƌďĞƚĂ�ǀŝĚĂƌĞ�ŵĞĚ�^>h^�ĨƂƌ�ĂƩ�ƵƚƂŬĂ�ƟůůŝƚƐĂƌďĞƚĞƚ�ďĊĚĞ�ĞǆƚĞƌŶƚ�ŽĐŚ�ŝŶƚĞƌŶƚ͘�
<ŽŶƚĂŬƚĐĞŶƚĞƌ�ƐŬĂ�ǀĂƌĂ�ĞŶ�ǀćŐ�ŝŶ�ĨƂƌ�ŵĞĚďŽƌŐĂƌŶĂ�ƐĂŵƚ�ǀĂƌĂ�ĞŶ�ĂǀůĂƐƚŶŝŶŐ�ĨƂƌ�ĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĂƌŶĂ͘�&ŽƌƚƐĂƩ�ƵƚǀĞĐŬůĂĚ�
ŬŽŵŵƵŶƐĂŵǀĞƌŬĂŶ�ŝŶŽŵ�/d^�D͕�ƂǀĞƌĨƂƌŵǇŶĚĂƌĞ�ŝ�ƐĂŵǀĞƌŬĂŶ͕�ŐĞŵĞŶƐĂŵ�ŵŝůũƂ-�ŽĐŚ�ďǇŐŐŶĂĚƐŶćŵŶĚ�ŽĐŚ�ŐĞŵĞŶͲ
ƐĂŵ�ŝŶŬƂƉƐĐĞŶƚƌĂů͘��ĞƩĂ�ĨƂƌ�ĂƩ�ĂƌďĞƚĂ�ƐĊ�ŬŽƐƚŶĂĚƐĞīĞŬƟǀƚ�ƐŽŵ�ŵƂũůŝŐƚ͘�&ŽƌƚƐĂƩ�ŬŽŶĐĞƌŶƐĂŵǀĞƌŬĂŶ�ŵĞĚ�ĞŶ�ĂŬƟͲ
ǀĂƌĞ�ćŐĂƌƐƚǇƌŶŝŶŐ͘�'ĞŵĞŶƐĂŵ�ƉůĂƪŽƌŵ�ĨƂƌ�ůĞĚĂƌƐŬĂƉ�ŵƂũůŝŐŐƂƌ�ĨŽƌƚƐĂƩĂ�ƐĂƚƐŶŝŶŐĂƌ�ƉĊ�ĞƩ�͟ƵƚǀĞĐŬůĂŶĚĞ�ŵĞĚĂƌďĞͲ
ƚĂƌƐŬĂƉ͘͟�hƚǀĞĐŬůĂ�ĂƌďĞƚĞƚ�ŵĞĚ�ƐƚǇƌŵŽĚĞůů͕�ŵĊů�ŽĐŚ�ďƵĚŐĞƚƉƌŽĐĞƐƐ͘�&ŝŶĂŶƐŝĞůůĂ�ĂŶĂůǇƐĞŶ�ŬŽŵŵĞƌ�ǀĂƌĂ�ŐƌƵŶĚ�ĨƂƌ�ĞŶ�
ĞīĞŬƟǀĂƌĞ�ĮŶĂŶƐƐƚǇƌŶŝŶŐ͘�,ĊůůĂ�ŝŚŽƉ�ƉĞƌƐŽŶĂůĨƂƌƐƂƌũŶŝŶŐƐĂƌďĞƚĞƚ�ƂǀĞƌ�ĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĂƌŶĂ͘�&ůĞƌĂ�ĨƵŶŐĞƌĂŶĚĞ�ƚǀćƌƐĞŬƚŽƌŝͲ
ĞůůĂ�ƐƚǇƌ-�ŽĐŚ�ĂƌďĞƚƐŐƌƵƉƉĞƌ�ĨƂƌ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ�ŽĐŚ�ĞīĞŬƟǀŝƚĞƚ͘ 

<ŽŵŵƵŶƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ�ƵƚŵĂŶŝŶŐĂƌ 
>ŽŬĂů�ĂŶƉĂƐƐŶŝŶŐƐƉŽůŝƟŬ�ŬŽƉƉůĂĚ�Ɵůů�ĚĞŵŽŐƌĂĮƐŬĂ�ĨƂƌćŶĚƌŝŶŐĂƌ�–�ŵĞĚďŽƌŐĂƌĚŝĂůŽŐĞƌ͘�,Ƶƌ�ůĞǀĞƌ�ǀŝ�ƵƉƉ�Ɵůů�ŵĊůĞŶ�ŝ�
�ŐĞŶĚĂ�ϮϬϯϬ͍��Ŷ�ŽƐćŬĞƌ�ŽŵǀćƌůĚ�ŬƌćǀĞƌ�ćŶŶƵ�ŵĞƌ�ŐćůůĂŶĚĞ�Đŝǀŝůƚ�ĨƂƌƐǀĂƌ͕�ŬƌŝƐŚĂŶƚĞƌŝŶŐ�ŽĐŚ�ƐćŬĞƌŚĞƚ͘��Ŷ�ŶǇ�ƂǀĞƌͲ
ƐŝŬƚƐƉůĂŶ�ƐŬĂ�ƐĂŵŵĂŶƐƚćůůĂƐ�ƐŽŵ�ĞŶ�ŐƌƵŶĚ�ĨƂƌ�ĨƌĂŵƟĚĂ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ�Ăǀ�sŝŵŵĞƌďǇ͘�,Ƶƌ�ƐćŬĞƌƐƚćůůƐ�ďĞŚƂǀůŝŐ�ŬŽŵƉĞͲ
ƚĞŶƐĨƂƌƐƂƌũŶŝŶŐ�;�Zh��Ϳ͍�&ŽƌƚƐĂƩĂ�ƵƚŵĂŶŝŶŐĂƌ�ŵĞĚ�ĚŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐ�ŽĐŚ�ƐĂŵŽƌĚŶŝŶŐ�ĨƂƌ�ƂŬĂĚ�ĞīĞŬƟǀŝƚĞƚ͘��Ğƚ�ĮŶŶƐ�
ƐƚŽƌĂ�ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐ-�ŽĐŚ�ƌĞŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐďĞŚŽǀ�ŝŶŽŵ�ĨĂƐƟŐŚĞƚƐŽŵƌĊĚĞƚ�ŽĐŚ�ĞŶ�ƐƚŽƌ�ƵƚŵĂŶŝŶŐ�ćƌ�ĂƩ�ŚŝƩĂ�ĞŶ�ŽƉƟŵĂů�
ůŽŬĂůĨƂƌƐƂƌũŶŝŶŐ�ƐŽŵ�ćƌ�ƐĊ�ŬŽƐƚŶĂĚƐĞīĞŬƟǀ�ƐŽŵ�ŵƂũůŝŐƚ͘��Ŷ�ǀćůĚŝŐƚ�ŚƂŐ�ŝŶŇĂƟŽŶ�ƚƌǇĐŬĞƌ�ƵƉƉ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ĨƂƌ�ƚƌĂŶƐƉŽƌͲ
ƚĞƌ͕�ĞŶĞƌŐŝ͕�ůŝǀƐŵĞĚĞů�ŵĞĚ�ŵĞƌĂ͘�sŝŵŵĞƌďǇ�ŬŽŵŵƵŶ�ŚĂƌ�ŚƂŐĂ�ƐũƵŬƐŬƌŝǀŶŝŶŐƐƚĂů�ŽĐŚ�ǀŝ�ďĞŚƂǀĞƌ�ĂƌďĞƚĂ�ćŶŶƵ�ŵĞƌ�ĨƂƌ�
ĞŶ�ŐŽĚ�ĂƌďĞƚƐŵŝůũƂ͘�sĞƌŬƐƚćůůĂ�ďĞƐůƵƚ�Žŵ�ĞŶ�ĨĂŵŝůũĞĐĞŶƚƌĂů͘�EĂƟŽŶĞůů�ƌĞĨŽƌŵ�ŐćůůĂŶĚĞ�EćƌĂ�ǀĊƌĚ�ǀŝůŬĞƚ�ũƵƐƚ�ŶƵ�ćƌ�ƐǀĊƌƚ�
ĂƩ�ƂǀĞƌďůŝĐŬĂ�ŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌŶĂ�Ăǀ͘ 
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� 

/ŶƚćŬƚͬŬŽƐƚŶĂĚ 
dŬƌ 

�ƵĚŐĞƚ 
ϮϬϮϯ 

WůĂŶ 
ϮϬϮϰ 

WůĂŶ 
ϮϬϮϱ 

EćŵŶĚĞƌŶĂƐ�ŶĞƩŽŬŽƐƚŶĂĚ -ϭ�ϬϮϴ�ϴϭϵ -ϭ�Ϭϵϭ�ϮϬϬ -ϭ�ϭϭϴ�ϮϬϬ 

�ĞŶƚƌĂůĂ�ĮŶĂŶƐŝĞůůĂ�ƉŽƐƚĞƌΎ -ϳϰ�ϰϮϰ -ϯϯ�ϴϬϬ -ϯϰ�ϴϬϬ 

sĂƌĂǀ�ĂǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐ -ϯϲ�ϯϬϬ -ϯϵ�ϯϬϬ -ϰϭ�ϯϬϬ 

sĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƐ�ŶĞƩŽŬŽƐƚŶĂĚ -ϭ�ϭϬϯ�Ϯϰϯ -ϭ�ϭϮϱ�ϬϬϬ -ϭ�ϭϱϯ�ϬϬϬ 

    

^ŬĂƩĞŝŶƚćŬƚĞƌ�ŽĐŚ�ƐƚĂƚƐďŝĚƌĂŐ ϭ�ϭϬϳ�ϱϱϯ ϭ�ϭϰϬ�ϬϬϬ ϭ�ϭϲϴ�ϬϬϬ 

&ŝŶĂŶƐŶĞƩŽ ϲ�ϲϵϬ ϴ�ϬϬϬ ϴ�ϬϬϬ 

ZĞƐƵůƚĂƚ�ĞŌĞƌ�ĮŶĂŶƐŶĞƩŽ ϭϭ�ϬϬϬ Ϯϯ�ϬϬϬ Ϯϯ�ϬϬϬ 

    

�ƌĞƚƐ�ƌĞƐƵůƚĂƚ ϭϭ�ϬϬϬ Ϯϯ�ϬϬϬ Ϯϯ�ϬϬϬ 

ΎDĞƌƉĂƌƚĞŶ�ĂǀƐĞƌ�ćŶŶƵ�Ğũ�ƵƞƂƌĚĞůĂƚ�ĐĞŶƚƌĂůƚ�ůƂŶĞĂŶƐůĂŐ�ŽĐŚ�ĞƌƐćƩŶŝŶŐ�ĨƂƌ�ŚƂũƚ�WK-ƟůůćŐŐ͘�,ćƌ�ŝŶŐĊƌ�ćǀĞŶ�ĞƩ�
ĐĞŶƚƌĂůƚ�ĂŶƐůĂŐ�ĨƂƌ�ŽĨƂƌƵƚƐĞĚĚĂ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ŵĞĚ�ϯ͕ϭ�ŵŶŬƌ͘ 

EǇĐŬĞůƚĂů�ĮŶĂŶƐŝĞůůĂ�ŵĊů ϮϬϮϯ ϮϬϮϰ ϮϬϮϱ 

ZĞƐƵůƚĂƚĞƚƐ�ĂŶĚĞů�Ăǀ�ƐŬĂƩĞŝŶƚćŬƚĞƌ�ŽĐŚ�ƐƚĂƚƐďŝĚƌĂŐ͕�й ϭ Ϯ Ϯ 

<ŽƌƞƌŝƐƟŐ�ďĞƚĂůŶŝŶŐƐďĞƌĞĚƐŬĂƉ͕�й�;Ăǀ�ƐŬƵůĚĞƌ�ƐŽŵ�ĨƂƌĨĂůůĞƌ�ϭ�ĊƌͿ ϭϬϬ ϭϬϬ ϭϬϬ 

�ƵĚŐĞƞƂůũƐĂŵŚĞƚͬƉƌŽŐŶŽƐƐćŬĞƌŚĞƚ͕�й ϭϬϬ ϭϬϬ ϭϬϬ 

75



9,00(5%<�.20081��%8'*(7������PHG�SODQ�����-���� 

  �� 

dŝůůŐĊŶŐĂƌͬƐŬƵůĚĞƌ 
dŬƌ 

�ƵĚŐĞƚ 
ϮϬϮϯ 

WůĂŶ 
ϮϬϮϰ 

WůĂŶ 
ϮϬϮϱ 

dŝůůŐĊŶŐĂƌ    

^ƵŵŵĂ�ĂŶůćŐŐŶŝŶŐƐƟůůŐĊŶŐĂƌ ϭ�ϯϭϮ�ϬϬϬ ϭ�ϰϭϰ�ϬϬϬ ϭ�ϰϱϯ�ϬϬϬ 

^ƵŵŵĂ�ŽŵƐćƩŶŝŶŐƐƟůůŐĊŶŐĂƌ ϰϳϳ�ϬϬϬ ϰϴϯ�ϬϬϬ ϰϴϳ�ϬϬϬ 

^ƵŵŵĂ�ƟůůŐĊŶŐĂƌ ϭ�ϳϴϵ�ϬϬϬ ϭ�ϴϵϳ�ϬϬϬ ϭ�ϵϰϬ�ϬϬϬ 

    

^ŬƵůĚĞƌ�ŽĐŚ�ĞŐĞƚ�ŬĂƉŝƚĂů    

�ŐĞƚ�ŬĂƉŝƚĂů ϴϱϵ�ϬϬϬ ϴϴϮ�ϬϬϬ ϵϬϱ�ϬϬϬ 

�ǀƐćƩŶŝŶŐĂƌ ϴϵ�ϬϬϬ ϵϱ�ϬϬϬ ϵϵ�ϬϬϬ 

^ŬƵůĚĞƌ ϴϰϭ�ϬϬϬ ϵϮϬ�ϬϬϬ ϵϯϲ�ϬϬϬ 

^ƵŵŵĂ�ƐŬƵůĚĞƌ�ŽĐŚ�ĞŐĞƚ�ŬĂƉŝƚĂů ϭ�ϳϴϵ�ϬϬϬ ϭ�ϴϵϳ�ϬϬϬ ϭ�ϵϰϬ�ϬϬϬ 

    

    

    

EǇĐŬĞůƚĂů�ĮŶĂŶƐŝĞůůĂ�ŵĊů ϮϬϮϯ ϮϬϮϰ ϮϬϮϱ 

^ŽůŝĚŝƚĞƚ͕�й ϰϴ ϰϲ ϰϳ 
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�� 

dŝůůĨƂƌĚĂ�ŽĐŚ�ĚŝƐƉŽŶĞƌĂĚĞ�ŵĞĚĞů 
dŬƌ 

�ƵĚŐĞƚ 
ϮϬϮϯ 

WůĂŶ 
ϮϬϮϰ 

WůĂŶ 
ϮϬϮϱ 

dŝůůĨƂƌĚĂ�ŵĞĚĞů    

�ƌĞƚƐ�ƌĞƐƵůƚĂƚ ϭϭ�ϬϬϬ Ϯϯ�ϬϬϬ Ϯϯ�ϬϬϬ 

�ũ�ƌƂƌĞůƐĞŬĂƉŝƚĂůƉĊǀĞƌŬĂŶĚĞ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ� ϰϲ�ϯϬϬ ϰϱ�ϯϬϬ ϰϱ�ϯϬϬ 

PŬŶŝŶŐ�Ăǀ�ůĊŶŐĨƌŝƐƟŐĂ�ƐŬƵůĚĞƌ ϭϬϬ�ϰϬϬ ϳϵ�ϱϬϬ ϭϱ�ϳϬϬ 

^ƵŵŵĂ�ƟůůĨƂƌĚĂ�ŵĞĚĞů ϭϱϳ�ϳϬϬ ϭϰϳ�ϴϬϬ ϴϰ�ϬϬϬ 

    

�ŝƐƉŽŶĞƌĂĚĞ�ŵĞĚĞů    

EĞƩŽŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂƌ -ϭϰϳ�ϳϬϬ -ϭϰϭ�ϴϬϬ -ϴϬ�ϬϬϬ 

^ƵŵŵĂ�ĚŝƐƉŽŶĞƌĂĚĞ�ŵĞĚĞů -ϭϰϳ�ϳϬϬ -ϭϰϭ�ϴϬϬ -ϴϬ�ϬϬϬ 

    

&ƂƌćŶĚƌŝŶŐ�Ăǀ�ƌƂƌĞůƐĞŬĂƉŝƚĂů ϭϬ�ϬϬϬ ϲ�ϬϬϬ ϰ�ϬϬϬ 

    

    

    

EǇĐŬĞůƚĂů�ĮŶĂŶƐŝĞůůĂ�ŵĊů ϮϬϮϯ ϮϬϮϰ ϮϬϮϱ 

^ũćůǀĮŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐƐŐƌĂĚ�ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂƌ͕�й ϯϮ ϰϰ ϴϬ 
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EćŵŶĚ 
dŬƌ 

�ƵĚŐĞƚ 
ϮϬϮϯ 

<ŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞŶ� Ϯϭϯ�ϱϴϳ 

�ĂƌŶ–�ŽĐŚ�ƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐŶćŵŶĚ ϯϳϴ�ϭϬϵ 

^ŽĐŝĂůŶćŵŶĚ ϰϮϰ�ϰϯϰ 

DŝůũƂ–�ŽĐŚ�ďǇŐŐŶĂĚƐŶćŵŶĚ ϵ�Ϭϲϭ 

PǀĞƌĨƂƌŵǇŶĚĂƌĞ Ϯ�ϱϬϴ 

ZĞǀŝƐŝŽŶ ϭ�Ϭϰϲ 

sĂůŶćŵŶĚ ϳϰ 

^ƵŵŵĂ ϭ�ϬϮϴ�ϴϭϵ 
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�� 

EćŵŶĚ 
dŬƌ 

�ƵĚŐĞƚ 
ϮϬϮϯ 

WůĂŶ 
ϮϬϮϰ 

WůĂŶ 
ϮϬϮϱ 

<ŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞŶ ϭϰϱ�ϱϱϬ ϭϰϬ�ϭϱϬ ϳϵ�ϱϱϬ 

�ĂƌŶ–�ŽĐŚ�ƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐŶćŵŶĚ ϭ�ϮϬϬ ϭ�ϮϬϬ Ϭ 

^ŽĐŝĂůŶćŵŶĚ ϵϱϬ ϰϱϬ� ϰϱϬ 

^ƵŵŵĂ ϭϰϳ�ϳϬϬ ϭϰϭ�ϴϬϬ ϴϬ�ϬϬϬ 

    

^ƉĞĐŝĮŬĂƟŽŶ�Ăǀ�ŬŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞŶƐ�ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐƌĂŵĂƌ͖    

EǇŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂƌ ϳϴ�ϳϱϬ ϭϭϬ�ϬϬϬ ϭϱ�ϬϬϬ 

�ǆƉůŽĂƚĞƌŝŶŐĂƌ ϭϮ�ϱϱϬ ϭ�ϬϬϬ ϭϬ�ϬϬϬ 

�ƩƌĂŬƟŽŶƐŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂƌ ϰ�ϰϱϬ ϭ�ϳϱϬ ϭϬ�ϬϬϬ 

ZĞŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂƌ ϯϳ�ϭϱϬ ϭϴ�ϱϬϬ ϮϬ�ϬϬϬ 

&ƂƌǀĂůƚŶŝŶŐƐŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂƌ ϭϮ�ϲϱϬ ϴ�ϵϬϬ Ϯϰ�ϱϱϬ 

^ƉĞĐŝĮŬĂƟŽŶ�Ăǀ�ƐƚƂƌƌĞ�ĞŶƐŬŝůĚĂ�ŶǇŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂƌ 

· &ƂƌƐŬŽůĂ�EǇďďůĞ�Ϯϱ�ϬϬϬ�ƚŬƌ�Ċƌ�ϮϬϮϯ 

· sĊƌĚ–�ŽĐŚ�ŽŵƐŽƌŐƐďŽĞŶĚĞ�EǇďďůĞ�ϰϱ�ϬϬϬ�ƚŬƌ�Ċƌ�ϮϬϮϯ�;ϭϬϬ�ϬϬϬ�ƚŬƌ�Ċƌ�ϮϬϮϰͿ 
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�ŶƐǀĂƌƐŽŵƌĊĚĞ 
<ŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞŶ�ƐƚǇƌ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ�ŽĐŚ�ĂŶƐǀĂƌĂƌ�ĨƂƌ�ĚĞŶ�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬĂ�ĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶ�ŽĐŚ�ƉĞƌƐŽŶĂůƉŽůŝƟŬĞŶ͘���������
<ŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞŶ�ćƌ�ćǀĞŶ�ĚĞƚ�ǀŝŬƟŐĂƐƚĞ�ŽƌŐĂŶĞƚ�ĨƂƌ�ĂƩ�ĨƂƌďĞƌĞĚĂ�ŽĐŚ�ǀĞƌŬƐƚćůůĂ�ŬŽŵŵƵŶĨƵůůŵćŬƟŐĞƐ�ďĞƐůƵƚ͘�������
<ŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞŶƐ�ƐŬĂ�ďůĂŶĚ�ĂŶŶĂƚ͗�ŚĂ�ůĞĚŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ƵƉƉƐŝŬƚ�Ăǀ�ĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĂƌ�ŽĐŚ�ŶćŵŶĚĞƌ͕�ďĞǀĂŬĂ�ĨƌĊŐŽƌ�ƐŽŵ�ŬĂŶ�
ŝŶǀĞƌŬĂ�ƉĊ�ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ�ŽĐŚ�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬĂ�ƐƚćůůŶŝŶŐ͕�ŐƂƌĂ�ĚĞ�ĨƌĂŵƐƚćůůŶŝŶŐĂƌ�ƐŽŵ�ƐƚǇƌĞůƐĞŶ�ĂŶƐĞƌ�ŶƂĚǀćŶĚŝŐĂ�
Ɵůů�ĨƵůůŵćŬƟŐĞ͕�ŶćŵŶĚĞƌ�ŽĐŚ�ĂŶĚƌĂ�ŝŶƐƚĂŶƐĞƌ͕�ďĞƌĞĚĂ�ŽĐŚ�ǀĞƌŬƐƚćůůĂ�ĨƵůůŵćŬƟŐĞƐ�ďĞƐůƵƚ͕�ůćŵŶĂ�ĨƂƌƐůĂŐ�Ɵůů�ďƵĚŐĞƚ�ŽĐŚ�
ůĞĚĂ�ďƵĚŐĞƚĂƌďĞƚĞƚ͘� 

<ŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶƐ�ƵƉƉŐŝŌ�ćƌ�ĂƩ�ƐĂŵŽƌĚŶĂ͕�ƐƚǇƌĂ͕�ƵƚǀĞĐŬůĂ�ŽĐŚ�ĨƂůũĂ�ƵƉƉ�ĚĞ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞƌ�ƐŽŵ�ŬŽŵŵƵŶͲ
ƐƚǇƌĞůƐĞŶ�ĂŶƐǀĂƌĂƌ�ĨƂƌ͘�<ŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶ�ĂƌďĞƚĂƌ�ŵĞĚ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ŵŽƚ�ĂůůŵćŶŚĞƚĞŶ͕�ĚĞ�ĨŽůŬǀĂůĚĂ�ƉŽůŝƟŬĞƌŶĂ�ŝ�
ŬŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞŶ�ŽĐŚ�ŬŽŵŵƵŶĨƵůůŵćŬƟŐĞ�ƐĂŵƚ�ŵŽƚ�ƂǀƌŝŐĂ�ŶćŵŶĚĞƌ͘�&ƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶ�ŚĂƌ�ĚĞƚ�ǇƩĞƌƐƚĂ�ĂŶƐǀĂƌĞƚ�ĨƂƌ�ĂƩ�
ƚĂ�ĨƌĂŵ�ƵŶĚĞƌůĂŐ�ĨƂƌ�ƉŽůŝƟƐŬĂ�ŽĐŚ�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬĂ�ďĞƐůƵƚ͘�/�ŬŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞŶ�ŝŶŐĊƌ�ćǀĞŶ�ƐĂŵŚćůůƐďǇŐŐŶĂĚƐĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ�
ŽĐŚ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐƐĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ͘ 

DĊů 
<ŽŵŵƵŶĞŶƐ�ƐƚǇƌŵŽĚĞůů�ƵƚŐĊƌ�ŝĨƌĊŶ�ĞŶ�ǀŝƐŝŽŶ�ƐŽŵ�ŚĂƌ�ďƌƵƟƚƐ�ŶĞĚ�Ɵůů�ƐƚƌĂƚĞŐŝƐŬĂ�ŽŵƌĊĚĞŶ�ƐŽŵ�ŝ�ƐŝŶ�ƚƵƌ�ŚĂƌ�ŵǇŶŶĂƚ�Ƶƚ�ŝ�
ĞƩ�ƐƚǇƌŬŽƌƚ�ŵĞĚ�ĨǇƌĂ�ƉĞƌƐƉĞŬƟǀ͗��ŬŽŶŽŵŝ͕�/ŶǀĊŶĂƌĞ�ŽĐŚ�ďƌƵŬĂƌĞ͕�sĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�ŽĐŚ�ŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĞ�ƐĂŵƚ�hƚǀĞĐŬůŝŶŐ͘�
<ŽŵŵƵŶĨƵůůŵćŬƟŐĞƐ�ƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ�ŵĊů�ĨƂƌ�ǀĂƌũĞ�ƉĞƌƐƉĞŬƟǀ�ćƌ�ĞŶ�ĞŬŽŶŽŵŝ�ŝ�ďĂůĂŶƐ͕�ƚũćŶƐƚĞƌ�Ăǀ�ŚƂŐ�ŬǀĂůŝƚĞƚ͕�ĞŶ�ĂƩƌĂŬͲ
Ɵǀ�ĂƌďĞƚƐŐŝǀĂƌĞ�ŽĐŚ�ĞŶ�ŚĊůůďĂƌ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ�ŽĐŚ�ŚƂŐ�ůŝǀƐŬǀĂůŝƚĞƚ͘�<ŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞŶ�ƐŬĂ�ƵƉƉƌćƩĂ�ŶćŵŶĚƐ-�ŽĐŚ�ǀĞƌŬƐĂŵͲ
ŚĞƚƐƉůĂŶ�ƵƟĨƌĊŶ�ŬŽŵŵƵŶĨƵůůŵćŬƟŐĞƐ�ƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ�ŵĊů͘� 

ZĞƐƵƌƐĞƌ 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ύ�<ŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶ�ĨƂƌ�ƂŬĂĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĂůŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ϮϬϮϮ�ŽĐŚ�ϮϬϮϯ�ĨƂƌĚĞůĂƐ�Ƶƚ�ŝ�ďƵĚŐĞƚƌĂŵĞŶ�ŝ�ĞŌĞƌŚĂŶĚ�ĨƌĊŶ�ĐĞŶƚƌĂůƚ�ůƂͲ
ŶĞĂŶƐůĂŐ͘ 

DƂũůŝŐŚĞƚĞƌ 
^ŵĂƌƚĂ�ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂƌ�ĨƂƌ�ĚƌŝŌďĞƐƉĂƌĂŶĚĞ�ĊƚŐćƌĚĞƌ͘�sŝĚĂƌĞƵƚǀĞĐŬůĂ�<ŽŶƚĂŬƚĐĞŶƚĞƌ�ŽĐŚ�ƐĂŵŚćůůƐƐĞƌǀŝĐĞ͘�PǀĞƌƐǇŶ�Ăǀ�
ĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĞŶ�ŽĐŚ�ƐĂŵǀĞƌŬĂŶ�ŵĞůůĂŶ�ĂǀĚĞůŶŝŶŐĂƌŶĂ͘��ƌďĞƚĂ�ŵĞƌ�ƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞƌĂƚ�ŽĐŚ�ŵĊůŝŶƌŝŬƚĂƚ�ŵĞĚ�
ĚŝŐŝƚĂůĂ�ƐƚƂĚƐǇƐƚĞŵ�ƐĂŵƚ�ŬǀĂůŝƚĞƚƐƐćŬƌĂ�ŽĐŚ�ĞīĞŬƟǀŝƐĞƌĂ�ƉƌŽĐĞƐƐĞƌ�ǀŝĂ�ĚŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐ͘�dǇĚůŝŐŐƂƌĂŶĚĞ�Ăǀ�ŐƌćŶƐƐŶŝƩ�ŵĞůͲ
ůĂŶ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ͕�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ͕�ŬƵůƚƵƌ�ŽĐŚ�ĨƌŝƟĚ͘�^ŬĂƉĂ�ĚĞŶ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�ĨƂƌ�ŶćƌŝŶŐƐůŝǀƐĂƌďĞƚĞͬƚƵƌŝƐƚďǇƌĊ�ƐŽŵ�ŐĞƌ�ŵĞƐƚ�
ǀćƌĚĞ͘�'ƂƌĂ�ĞŶ�ǀćƌĚĞŇƂĚĞƐĂŶĂůǇƐ�Ăǀ�ǀĊƌĂ�ƚũćŶƐƚĞƌ͘�,ǇďƌŝĚĂƌďĞƚĞ�ŽĐŚ�ŚǇďƌŝĚŵƂƚĞŶ�ŬĂŶ�ĨƂƌĞŶŬůĂ�ŬŽŵƉĞƚĞŶƐĨƂƌƐƂƌũͲ
ŶŝŶŐĞŶ͘� 

hƚŵĂŶŝŶŐĂƌ 
�Ʃ�ŽƌŽůŝŐƚ�ůćŐĞ�ĨƂƌ�ǀćƌůĚƐĞŬŽŶŽŵŝŶ�ĨĊƌ�ƐƚŽƌ�ĞīĞŬƚ�ŐćůůĂŶĚĞ�ŝŶĚĞǆƵƉƉƌćŬŶŝŶŐĂƌ�ƉĊ�ŬŽƐƚŶĂĚƐƐŝĚĂŶ͘�sŝ�ƐĞƌ�ƂŬĂĚĞ�ŬŽƐƚŶĂͲ
ĚĞƌ�ĨƂƌ�ŬŽŵŵƵŶŐĞŵĞŶƐĂŵŵĂ�ƐǇƐƚĞŵ�ǀŝůŬĂ�ǀŝ�ŵĊƐƚĞ�ŚćŵƚĂ�ŚĞŵ�ĞīĞŬƚĞŶ�Ăǀ͘�sĂŬĂŶƚĂ�ƚũćŶƐƚĞƌ�ŵĊƐƚĞ�ƟůůƐćƩĂƐ�ĨƂƌ�ĂƩ�
ŬƵŶŶĂ�ǀĞƌŬƐƚćůůĂ�ĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶƐ�ƵƉƉĚƌĂŐ�ƐĂŵƚ�ůĞǀĂ�ƵƉƉ�Ɵůů�ĨƂƌǀćŶƚĂŶ�ŽĐŚ�ĂŵďŝƟŽŶƐŶŝǀĊ�ƉĊ�ƐĂŵŚćůůƐƐĞƌǀŝĐĞ͘��Ŷ�ĚĞů�ŝ�
ƌĞŬƌǇƚĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ŶǇĂ�ŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĞ�ćƌ�ĂƩ�ƐĞ�ƂǀĞƌ�ĨƂƌŵĊŶƐƉĂŬĞƚĞƚ�ƐŽŵ�ĂŶƐƚćůůĚ�ŝ�sŝŵŵĞƌďǇ�ŬŽŵŵƵŶ�ƐĂŵƚ�ĂƩ�ŝŶĨƂƌĂ�ĞƩ�
ŐĞŵĞŶƐĂŵƚ�ƌĞŬƌǇƚĞƌŝŶŐƐĐĞŶƚĞƌ�ĨƂƌ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ͘��Ğƚ�ćƌ�ĞŶ�ĨŽƌƚƐĂƩ�ƵƚŵĂŶŝŶŐ�ĂƩ�ƐćŶŬĂ�ƐũƵŬƚĂůĞŶ�ƐĂŵƚ�ĂƩ�ƵƉƉŶĊ�ĞŶ�
ćŶŶƵ�ďćƩƌĞ�ĂƌďĞƚƐŵŝůũƂ͘�&ŽƌƚƐĂƩĂ�ůƂŶĞƐĂƚƐŶŝŶŐĂƌ�ŝŶŶĞďćƌ�ĞƩ�ďĞŚŽǀ�Ăǀ�ĞƩ�ĊƌůŝŐƚ��>��ƉĊ�ĐŝƌŬĂ�ϮϬ�ŵŶŬƌ͘�<ŽƐƚŶĂĚ�ĨƂƌ�
ƚƵƌŝƐƚďǇƌĊƚũćŶƐƚ�ďĞŚƂǀĞƌ�ƐĞƐ�ƂǀĞƌ�ƐĂŵƚ�ĂƩ�ŐƌćŶƐƐŶŝƩ�ŵĞůůĂŶ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ͕�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ͕�ŬƵůƚƵƌ�ŽĐŚ�ĨƌŝƟĚ�ďĞŚƂǀĞƌ�ƚǇĚͲ
ůŝŐŐƂƌĂƐ͘� 

�ƵĚŐĞƚƌĂŵ͕�ƚŬƌ ϮϬϮϯ 

/ŶŐĊĞŶĚĞ�ďƵĚŐĞƚ�ĨƂƌĞŐĊĞŶĚĞ�ĊƌΎ Ϯϭϯ�Ϭϰϱ 

:ƵƐƚĞƌŝŶŐ�ŬĂƉŝƚĂůŬŽƐƚŶĂĚĞƌ ϰ�ϰϲϴ 

:ƵƐƚĞƌŝŶŐ�ŝŶƚĞƌŶĂ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�;ůŽŬĂůĞƌ͕�ƐƚćĚͿ -ϱ�ϲϰϲ 

:ƵƐƚĞƌŝŶŐ�ƂǀƌŝŐĂ�ŝŶƚĞƌŶĂ�ũƵƐƚĞƌŝŶŐĂƌ ϯ�ϬϳϬ 

dŝůůŬŽŵŵĂŶĚĞ�ƉŽůŝƟƐŬ�ƉƌŝŽƌŝƚĞƌŝŶŐ�;ƐĞ�ďŝůĂŐĂ�ƐŝĚ�ϮϭͿ ϴϱϬ 

sĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƐ�ŶĞƩŽŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�;ĚƌŝŌͿ Ϯϭϯ�ϱϴϳ 

�īĞŬƟǀŝƐĞƌŝŶŐĂƌ�;ƐĞ�ďŝůĂŐĂ�ƐŝĚ�ϮϭͿ -Ϯ�ϮϬϬ 
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�� 

�ŶƐǀĂƌƐŽŵƌĊĚĞ 
�ĂƌŶ-�ŽĐŚ�ƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐŶćŵŶĚĞŶ�ŚĂƌ�ĂŶƐǀĂƌ�ĨƂƌ�ĂůůĂ�ƵƚďŝůĚŶŝŶŐĂƌ�ĨƌĊŶ�ĨƂƌƐŬŽůĂ�Ɵůů�ŚƂŐƐŬŽůĂ͘�/ŶŽŵ�ŶćŵŶĚĞŶƐ�ĂŶƐǀĂƌƐŽŵͲ
ƌĊĚĞ�ďĞĚƌŝǀƐ�ćǀĞŶ�ƐǀĞŶƐŬĂ�ĨƂƌ�ŝŶǀĂŶĚƌĂƌĞ�ŽĐŚ�ƐĂŵŚćůůƐŽƌŝĞŶƚĞƌŝŶŐ͘� 

DĊů 
<ŽŵŵƵŶĞŶƐ�ƐƚǇƌŵŽĚĞůů�ƵƚŐĊƌ�ŝĨƌĊŶ�ĞŶ�ǀŝƐŝŽŶ�ƐŽŵ�ŚĂƌ�ďƌƵƟƚƐ�ŶĞĚ�Ɵůů�ƐƚƌĂƚĞŐŝƐŬĂ�ŽŵƌĊĚĞŶ�ƐŽŵ�ŝ�ƐŝŶ�ƚƵƌ�ŚĂƌ�ŵǇŶŶĂƚ�Ƶƚ�ŝ�
ĞƩ�ƐƚǇƌŬŽƌƚ�ŵĞĚ�ĨǇƌĂ�ƉĞƌƐƉĞŬƟǀ͗��ŬŽŶŽŵŝ͕�/ŶǀĊŶĂƌĞ�ŽĐŚ�ďƌƵŬĂƌĞ͕�sĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�ŽĐŚ�ŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĞ�ƐĂŵƚ�hƚǀĞĐŬůŝŶŐ͘�
<ŽŵŵƵŶĨƵůůŵćŬƟŐĞƐ�ƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ�ŵĊů�ĨƂƌ�ǀĂƌũĞ�ƉĞƌƐƉĞŬƟǀ�ćƌ�ĞŶ�ĞŬŽŶŽŵŝ�ŝ�ďĂůĂŶƐ͕�ƚũćŶƐƚĞƌ�Ăǀ�ŚƂŐ�ŬǀĂůŝƚĞƚ͕�ĞŶ�ĂƩƌĂŬͲ
Ɵǀ�ĂƌďĞƚƐŐŝǀĂƌĞ�ŽĐŚ�ĞŶ�ŚĊůůďĂƌ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ�ŽĐŚ�ŚƂŐ�ůŝǀƐŬǀĂůŝƚĞƚ͘��ĂƌŶ-�ŽĐŚ�ƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐŶćŵŶĚĞŶ�ƐŬĂ�ƵƉƉƌćƩĂ�ŶćŵŶĚƐ-�
ŽĐŚ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐƉůĂŶ�ƵƟĨƌĊŶ�ŬŽŵŵƵŶĨƵůůŵćŬƟŐĞƐ�ƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ�ŵĊů͘� 

ZĞƐƵƌƐĞƌ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ύ�<ŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶ�ĨƂƌ�ƂŬĂĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĂůŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ϮϬϮϮ�ŽĐŚ�ϮϬϮϯ�ĨƂƌĚĞůĂƐ�Ƶƚ�ŝ�ďƵĚŐĞƚƌĂŵĞŶ�ŝ�ĞŌĞƌŚĂŶĚ�ĨƌĊŶ�ĐĞŶƚƌĂůƚ�ůƂͲ
ŶĞĂŶƐůĂŐ͘ 

DƂũůŝŐŚĞƚĞƌ 
· <ŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶ�ĨƂƌ�ĨƌŝƐƚĊĞŶĚĞ�ĨƂƌƐŬŽůŽƌƐ�ůŽŬĂůŬŽƐƚŶĂĚĞƌ 
· EćŵŶĚďĞƐůƵƚ�Ăǀ�ŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐƵƚƌĞĚĚĂ͕�ŝĚĞŶƟĮĞƌĂĚĞ�ŽŵƌĊĚĞŶ͘�ZĞĚƵĐĞƌĂĚĞ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ĨƂƌ�ůĞĚŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ƐƚƂĚƐƚƌƵŬͲ

ƚƵƌĞƌ͘ 
· <ŽŵŵĂŶĚĞ�ƂǀĞƌƐǇŶ�Ăǀ�ƐƚŽƌůĞŬ�ƉĊ�ĨƂƌƐŬŽůĞƉĞŶŐ�ŽĐŚ�ĞůĞǀƉĞŶŐ͘�'Ğƌ�ĚŽĐŬ�ĞŶĚĂƐƚ�ŚĂůǀĊƌƐĞīĞŬƚ�ϮϬϮϯ͘�ZĞĚƵĐĞƌĂƚ�

ĂŶƚĂů�ƚũćŶƐƚĞƌ�ŝŶŽŵ�ĨƂƌƐŬŽůĂ�ŽĐŚ�ƐŬŽůĂ͘ 
· ZĞĚƵĐĞƌĂĚĞ�/d-ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ŬŽƉƉůĂƚ�Ɵůů�ƂǀĞƌŐĊŶŐ�'ŽŽŐůĞ�ǁŽƌŬƐƉĂĐĞ͍� 
· WŽůŝƟƐŬƚ�ƐƚćůůŶŝŶŐƐƚĂŐĂŶĚĞͬďĞƐůƵƚ͗�ƂǀĞƌƐǇŶ�ĨƂƌƐŬŽůĞ-͕�ŐƌƵŶĚƐŬŽůĞ-�ŽĐŚ�ŐǇŵŶĂƐŝĞƐƚƌƵŬƚƵƌ͘ 

hƚŵĂŶŝŶŐĂƌ 
· hƚƂŬĂƚ�ĞůĞǀĂŶƚĂů�ƐćƌƐŬŽůĂ͕�ďĊĚĞ�ƉĊ�ŐƌƵŶĚƐŬŽůĂ�ŽĐŚ�ŐǇŵŶĂƐŝƵŵ͘� 
· ^ĂŬŶĂĚ�ĚĞŵŽŐƌĂĮƐŬ�ŵŽĚĞůů�ƵŶĚĞƌ�ϱ�Ċƌ�;ϮϬϭϱ-ϮϬϮϬͿ͕�ĚĊ�ĂŶƚĂůĞƚ�ďĂƌŶ�ŽĐŚ�ĞůĞǀĞƌ�ƂŬĂĚĞ�ŝ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞƌŶĂ�ŽĐŚ�

ŶćŵŶĚĞŶ�Ğũ�ĮĐŬ�ǀŽůǇŵũƵƐƚĞƌŝŶŐ͘ 
· �ƌŝŌŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ŶǇ�ĨƂƌƐŬŽůĂ�EǇďďůĞ 
· PŬĂĚĞ�ŝŶƚƌĂŬŽŵŵƵŶĂůĂ�ĞƌƐćƩŶŝŶŐĂƌ 
· /ŶĨƂƌĂŶĚĞ�Ăǀ��ĂƌŶŽŵƐŽƌŐ�ŽďĞŬǀćŵ�ĂƌďĞƚƐƟĚ�ŽĐŚ�&ĂŵŝůũĞĐĞŶƚƌĂů 
· &ƂƌďćƩƌĂĚĞ�ĨƂƌƵƚƐćƩŶŝŶŐĂƌ�ĨƂƌ�ŇĞƌƐƉƌĊŬŝŐĂ�ŽĐŚ�ŶǇĂŶůćŶĚĂ�ďĂƌŶ�ŽĐŚ�ĞůĞǀĞƌƐ�ƐƚƂĚ�ŽĐŚ�ůćƌĂŶĚĞ͘ 

�ƵĚŐĞƚƌĂŵ͕�ƚŬƌ ϮϬϮϯ 

/ŶŐĊĞŶĚĞ�ďƵĚŐĞƚ�ĨƂƌĞŐĊĞŶĚĞ�ĊƌΎ ϯϳϴ�ϳϵϮ 

:ƵƐƚĞƌŝŶŐ�ŬĂƉŝƚĂůŬŽƐƚŶĂĚĞƌ ϭϯϭ 

:ƵƐƚĞƌŝŶŐ�ŝŶƚĞƌŶĂ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�;ůŽŬĂůĞƌ͕�ƐƚćĚͿ ϰ�ϱϴϱ 

:ƵƐƚĞƌŝŶŐ�ǀŽůǇŵĨƂƌćŶĚƌŝŶŐĂƌ�ĚĞŵŽŐƌĂĮ -ϯ�Ϯϳϳ 

:ƵƐƚĞƌŝŶŐ�ƂǀƌŝŐĂ�ŝŶƚĞƌŶĂ�ũƵƐƚĞƌŝŶŐĂƌ -ϭ�ϵϬϭ 

sĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƐ�ŶĞƩŽŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�;ĚƌŝŌͿ ϯϳϴ�ϭϬϵ 

dŝůůŬŽŵŵĂŶĚĞ�ƉŽůŝƟƐŬ�ƉƌŝŽƌŝƚĞƌŝŶŐ�;ƐĞ�ďŝůĂŐĂ�ƐŝĚ�ϮϭͿ ϯ�ϲϳϯ 

�īĞŬƟǀŝƐĞƌŝŶŐĂƌ�;ƐĞ�ďŝůĂŐĂ�ƐŝĚ�ϮϭͿ -ϯ�ϴϵϰ 
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  �� 

�ŶƐǀĂƌƐŽŵƌĊĚĞ 
^ŽĐŝĂůŶćŵŶĚĞŶ�ĂŶƐǀĂƌĂƌ�ĨƂƌ�ćůĚƌĞŽŵƐŽƌŐ͕�ŚćůƐŽ-�ŽĐŚ�ƐũƵŬǀĊƌĚ͕�ŽŵƐŽƌŐ�ĨƂƌ�ƉĞƌƐŽŶĞƌ�ŵĞĚ�ĨƵŶŬƟŽŶƐŶĞĚƐćƩŶŝŶŐ�ƐĂŵƚ�
ŝŶĚŝǀŝĚ-�ŽĐŚ�ĨĂŵŝůũĞŽŵƐŽƌŐ͘� 

DĊů 
<ŽŵŵƵŶĞŶƐ�ƐƚǇƌŵŽĚĞůů�ƵƚŐĊƌ�ŝĨƌĊŶ�ĞŶ�ǀŝƐŝŽŶ�ƐŽŵ�ŚĂƌ�ďƌƵƟƚƐ�ŶĞĚ�Ɵůů�ƐƚƌĂƚĞŐŝƐŬĂ�ŽŵƌĊĚĞŶ�ƐŽŵ�ŝ�ƐŝŶ�ƚƵƌ�ŚĂƌ�ŵǇŶŶĂƚ�Ƶƚ�ŝ�
ĞƩ�ƐƚǇƌŬŽƌƚ�ŵĞĚ�ĨǇƌĂ�ƉĞƌƐƉĞŬƟǀ͗��ŬŽŶŽŵŝ͕�/ŶǀĊŶĂƌĞ�ŽĐŚ�ďƌƵŬĂƌĞ͕�sĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�ŽĐŚ�ŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĞ�ƐĂŵƚ�hƚǀĞĐŬůŝŶŐ͘�
<ŽŵŵƵŶĨƵůůŵćŬƟŐĞƐ�ƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ�ŵĊů�ĨƂƌ�ǀĂƌũĞ�ƉĞƌƐƉĞŬƟǀ�ćƌ�ĞŶ�ĞŬŽŶŽŵŝ�ŝ�ďĂůĂŶƐ͕�ƚũćŶƐƚĞƌ�Ăǀ�ŚƂŐ�ŬǀĂůŝƚĞƚ͕�ĞŶ�ĂƩƌĂŬͲ
Ɵǀ�ĂƌďĞƚƐŐŝǀĂƌĞ�ŽĐŚ�ĞŶ�ŚĊůůďĂƌ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ�ŽĐŚ�ŚƂŐ�ůŝǀƐŬǀĂůŝƚĞƚ͘�^ŽĐŝĂůŶćŵŶĚĞŶ�ƐŬĂ�ƵƉƉƌćƩĂ�ŶćŵŶĚƐ-�ŽĐŚ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐͲ
ƉůĂŶ�ƵƟĨƌĊŶ�ŬŽŵŵƵŶĨƵůůŵćŬƟŐĞƐ�ƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ�ŵĊů͘� 

ZĞƐƵƌƐĞƌ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ύ�<ŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶ�ĨƂƌ�ƂŬĂĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĂůŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ϮϬϮϮ�ŽĐŚ�ϮϬϮϯ�ĨƂƌĚĞůĂƐ�Ƶƚ�ŝ�ďƵĚŐĞƚƌĂŵĞŶ�ŝ�ĞŌĞƌŚĂŶĚ�ĨƌĊŶ�ĐĞŶƚƌĂůƚ�ůƂͲ
ŶĞĂŶƐůĂŐ͘ 

DƂũůŝŐŚĞƚĞƌ 
�ůůĂ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞƌ�ŝŶŐĊƌ�ŝ�<ŽƐƚŶĂĚ�WĞƌ��ƌƵŬĂƌĞ͕�<W�͕�ƐŽŵ�ćƌ�ĞŶ�ŵĞƚŽĚ�ĨƂƌ�ŬŽƐƚŶĂĚƐũćŵĨƂƌĞůƐĞƌ�ŽĐŚ�ĂŶĂůǇƐ͘��ƌůŝŐĂ�ĂŶĂͲ
ůǇƐĞƌ�ůĞĚĞƌ�Ɵůů�ĞīĞŬƟǀŝƐĞƌŝŶŐƐĂƌďĞƚĞ�Ğǆ�ďĞŵĂŶŶŝŶŐ�ŝŶŽŵ�ŐƌƵƉƉďŽƐƚćĚĞƌ�>^^�;<ƵďĞŶͿ͕�ĨƂƌĚũƵƉŶŝŶŐ�ďĂƌŶ�ŽĐŚ�ĨĂŵŝůũ�
;ŽƌŽƐĂŶŵćůŶŝŶŐĂƌ�ŽĐŚ�ƉůĂĐĞƌŝŶŐĂƌͿ͘�hƚƂǀĞƌ�ĚĞƚ�ƉĊŐĊƌ�ĂŶĚƌĂ�ĨƂƌďćƩƌŝŶŐƐĂƌďĞƚĞŶ�Ğǆ�ƉƌŽĐĞƐƐŽƌŝĞŶƚĞƌŝŶŐ͘ 
&ĂŵŝůũĞĐĞŶƚƌĂůĞŶ͕�ƐŽŵ�ćƌ�ĞŶ�ĨƂƌĞďǇŐŐĂŶĚĞ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�ĨƂƌ�ďĂƌŶ�ŽĐŚ�ĨĂŵŝůũĞƌ͘� 

hƚŵĂŶŝŶŐĂƌ 
· >ĊŶŐǀĂƌŝŐĂ�ƉůĂĐĞƌŝŶŐĂƌ�ƐŽŵ�ŝŶƚĞ�ćƌ�ĮŶĂŶƐŝĞƌĂĚĞ�ŝ�ďƵĚŐĞƚ͘ 
· ,ĞŵƚũćŶƐƫŵŵĂƌ͕�ŚĂƌ�ƂŬĂƚ�ƵŶĚĞƌ�ŇĞƌƚĂůĞƚ�Ċƌ͘��ŝīĞƌĞŶƐ�ŵŽƚ�ďƵĚŐĞƚ�ƚƌŽƚƐ�ĚĞŵŽŐƌĂĮŵŽĚĞůů͘ 
· PŬĂĚĞ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ĨƂƌ�ƚĞŬŶŝƐŬĂ�ŚũćůƉŵĞĚĞů�ŽĐŚ�ƐũƵŬǀĊƌĚƐŵĂƚĞƌŝĂů 
· <ŽƐƚŶĂĚĞƌ�ĨƂƌ�ƉĞƌƐŽŶůŝŐ�ĂƐƐŝƐƚĂŶƐ�ƵƚƂǀĞƌ�ďƵĚŐĞƚ͘ 
· >ƂŶĞĂǀƚĂůƐĨƂƌćŶĚƌŝŶŐĂƌ͕�ƐćŶŬƚ�ǀĞĐŬŽĂƌďĞƚƐŵĊƩ�ĨƂƌ�ŶĂƩĂƌďĞƚĞ�ŽĐŚ�ŚƂũĚ�Žď-ĞƌƐćƩŶŝŶŐ͘ 
· EćƌĂ�ǀĊƌĚ͕�ƉƌŝŵćƌǀĊƌĚƐƌĞĨŽƌŵ�ƐŽŵ�ŝŶŶĞďćƌ�ĂƩ�ĚĞŶ�ŬŽŵŵƵŶĂůĂ�ŚćůƐŽ-�ŽĐŚ�ƐũƵŬǀĊƌĚĞŶ�ŽĐŚ�ƌĞŐŝŽŶĞŶƐ�ƉƌŝŵćƌͲ

ǀĊƌĚ�ďůŝƌ�ďĂƐĞŶ�ŽĐŚ�ŶĂǀĞƚ�ŝ�ŚćůƐŽ-�ŽĐŚ�ƐũƵŬǀĊƌĚ͕�ƐĂŵƚ�ĂƩ�ƐůƵƚĞŶǀĊƌĚ�ŵŝŶƐŬĂƐ͘��Ğƚ�ŬƌćǀĞƌ�ĞŶ�ŽŵƐƚćůůŶŝŶŐ�ŝ�ŚĞůĂ�
ǀĊƌĚŬĞĚũĂŶ�ŽĐŚ�ŝ�ƐĂŵŚćůůĞƚ͕͘�ŽĐŚ�ŝŶŶĞďćƌ�ŚƂŐƌĞ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ĨƂƌ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ͘� 

· EǇ�ƐŽĐŝĂůƚũćŶƐƚůĂŐ͕�ƚƌŽůŝŐĞŶ�ƌĞĚĂŶ�ϮϬϮϯ͘�^ŽĐŝĂůƚũćŶƐƚůĂŐĞŶ�ŬŽŵƉůĞƩĞƌĂƐ�ŵĞĚ�ĞŶ�	ůĚƌĞŽŵƐŽƌŐƐůĂŐ͘ 
· EǇĂ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞƌ�ŵĞĚ�ďĞŚŽǀ�Ăǀ�ĚƌŝŌďƵĚŐĞƚ�Ğǆ�ŶǇƩ�ǀĊƌĚ�ŽĐŚ�ŽŵƐŽƌŐƐďŽĞŶĚĞ͕�ĨĂŵŝůũĞĐĞŶƚƌĂů� 
· <ŽŵƉĞƚĞŶƐĨƂƌƐƂƌũŶŝŶŐ͕�ďĊĚĞ�ŬŽŵƉĞƚĞŶƐŶŝǀĊ�ŽĐŚ�ƟůůƌćĐŬůŝŐƚ�ŵĊŶŐĂ�ƉĞƌƐŽŶĞƌ 
· �īĞŬƚĞƌ�Ăǀ�ƉĂŶĚĞŵŝŶ͍��ǆ�^ũƵŬĨƌĊŶǀĂƌŽ͕�ĂƌďĞƚƐǀŝůůŬŽƌ͕�ŚǇŐŝĞŶ-�ŽĐŚ�ƐŬǇĚĚƐƵƚƌƵƐƚŶŝŶŐƐŶŝǀĊ͘ 

�ƵĚŐĞƚƌĂŵ͕�ƚŬƌ ϮϬϮϯ 

/ŶŐĊĞŶĚĞ�ďƵĚŐĞƚ�ĨƂƌĞŐĊĞŶĚĞ�ĊƌΎ ϰϭϵ�ϬϭϮ 

:ƵƐƚĞƌŝŶŐ�ŬĂƉŝƚĂůŬŽƐƚŶĂĚĞƌ ϵϱ 

:ƵƐƚĞƌŝŶŐ�ŝŶƚĞƌŶĂ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�;ůŽŬĂůĞƌ͕�ƐƚćĚͿ ϭ�ϯϰϮ 

:ƵƐƚĞƌŝŶŐ�ǀŽůǇŵĨƂƌćŶĚƌŝŶŐĂƌ�ĚĞŵŽŐƌĂĮ ϱ�ϯϴϱ 

:ƵƐƚĞƌŝŶŐ�ƂǀƌŝŐĂ�ŝŶƚĞƌŶĂ�ũƵƐƚĞƌŝŶŐĂƌ -ϭ�ϬϬϱ 

sĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƐ�ŶĞƩŽŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�;ĚƌŝŌͿ ϰϮϰ�ϰϯϰ 

dŝůůŬŽŵŵĂŶĚĞ�ƉŽůŝƟƐŬ�ƉƌŝŽƌŝƚĞƌŝŶŐ�;ƐĞ�ďŝůĂŐĂ�ƐŝĚ�ϮϭͿ ϯ�ϵϳϳ 

�īĞŬƟǀŝƐĞƌŝŶŐĂƌ�;ƐĞ�ďŝůĂŐĂ�ƐŝĚ�ϮϭͿ -ϰ�ϯϳϮ 
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�ŶƐǀĂƌƐŽŵƌĊĚĞ 
,ƵůƚƐĨƌĞĚ-sŝŵŵĞƌďǇ�ŵŝůũƂ-�ŽĐŚ�ďǇŐŐŶĂĚƐŶćŵŶĚ�ćƌ�ĞŶ�ŐĞŵĞŶƐĂŵ�ŶćŵŶĚ͘��Ŷ�ŚĊůůďĂƌ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ�ĨƂƌ�ϯϬ�ϬϬϬ�ŝŶǀĊŶĂƌĞ�ŝ�
ƚǀĊ�ŬŽŵŵƵŶĞƌ͘�DŝůũƂ-�ŽĐŚ�ďǇŐŐŶĂĚƐŶćŵŶĚĞŶ�ĂŶƐǀĂƌĂƌ�ĨƂƌ�ƟůůƐƚĊŶĚ�ŽĐŚ�ƟůůƐǇŶ�ĞŶůŝŐƚ�ƉůĂŶ-�ŽĐŚ�ďǇŐŐůĂŐĞŶ͕�ŵŝůũƂďĂůŬĞŶ͕�
ůŝǀƐŵĞĚĞůƐůĂŐĞŶ�ŽĐŚ�ůĂŐĞŶ�Žŵ�ƚŽďĂŬ�ŽĐŚ�ůŝŬŶĂŶĚĞ�ƉƌŽĚƵŬƚĞƌ͘��ŶƐǀĂƌƐŽŵƌĊĚĞƚ�ŽŵĨĂƩĂƌ�ćǀĞŶ�ŬŽŵŵƵŶĞƌŶĂƐ�ĨǇƐŝƐŬĂ�
ƉůĂŶĞƌŝŶŐ�ŽĐŚ�ŬĂƌƚ-�ŽĐŚ�ŵćƩĞŬŶŝƐŬĂ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ͘��ĞŶ�ŐĞŵĞŶƐĂŵŵĂ�ŶćŵŶĚĞŶ�ŚĂƌ�ŽĐŬƐĊ�ƵƉƉĚƌĂŐĞƚ�ĂƩ�ƐĂŵŽƌĚŶĂ�
ŬŽŵŵƵŶĞƌŶĂƐ�ŚĊůůďĂƌŚĞƚƐĂƌďĞƚĞ͘ 

DĊů 
<ŽŵŵƵŶĞŶƐ�ƐƚǇƌŵŽĚĞůů�ƵƚŐĊƌ�ŝĨƌĊŶ�ĞŶ�ǀŝƐŝŽŶ�ƐŽŵ�ŚĂƌ�ďƌƵƟƚƐ�ŶĞĚ�Ɵůů�ƐƚƌĂƚĞŐŝƐŬĂ�ŽŵƌĊĚĞŶ�ƐŽŵ�ŝ�ƐŝŶ�ƚƵƌ�ŚĂƌ�ŵǇŶŶĂƚ�Ƶƚ�
Ɵůů�ĞƩ�ƐƚǇƌŬŽƌƚ�ŵĞĚ�ĨǇƌĂ�ƉĞƌƐƉĞŬƟǀ͗��ŬŽŶŽŵŝ͕�/ŶǀĊŶĂƌĞ�ŽĐŚ�ďƌƵŬĂƌĞ͕�sĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�ŽĐŚ�ŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĞ�ƐĂŵƚ�hƚǀĞĐŬůŝŶŐ͘�
DŝůũƂ-�ŽĐŚ�ďǇŐŐŶĂĚƐŶćŵŶĚĞŶ�ŚĂƌ�ĞŶ�ŐĞŵĞŶƐĂŵ�ŶćŵŶĚ�ŽĐŚ�ĞŶ�ŐĞŵĞŶƐĂŵ�ĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐ�ŵĞĚ�,ƵůƚƐĨƌĞĚƐ�ŬŽŵŵƵŶ�Ěćƌ�
,ƵůƚƐĨƌĞĚ�ćƌ�ǀćƌĚŬŽŵŵƵŶ͘��ŶůŝŐƚ�ƐĂŵǀĞƌŬĂŶ�ĂƌďĞƚĂƌ�ŵŝůũƂ-�ŽĐŚ�ďǇŐŐŶĂĚƐŶćŵŶĚĞŶ�ŵĞĚ�,ƵůƚƐĨƌĞĚƐ�ŬŽŵŵƵŶƐ�ƐƚǇƌŵŽͲ
ĚĞůů�ƐŽŵ�ƵƚŐĊŶŐƐƉƵŶŬƚ͘��Ğ�ƐƚƌĂƚĞŐŝƐŬĂ�ŵĊůĞŶ�ćƌ�ĞŬŽŶŽŵŝ�ŝ�ďĂůĂŶƐ͕�ŐŽĚ�ŬŽŵŵƵŶĂů�ƐĞƌǀŝĐĞ�ŝ�ĞŶ�ƚƌǇŐŐ�ŽĐŚ�ƐćŬĞƌ�ŬŽŵͲ
ŵƵŶ͕�ŽƌĚŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ƌĞĚĂ�–�ĂƩƌĂŬƟǀ�ĂƌďĞƚƐŐŝǀĂƌĞ�ŽĐŚ�ůŝƚĞ�ďćƩƌĞ�ǀĂƌũĞ�ĚĂŐ�–�ŚĊůůďĂƌƚ�ƐĂŵŚćůůĞ͘ 

DŝůũƂ-�ŽĐŚ�ďǇŐŐŶĂĚƐŶćŵŶĚĞŶ�ƐŬĂ�ƵƉƉƌćƩĂ�ŶćŵŶĚƐ-�ŽĐŚ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐƉůĂŶ�ƵƟĨƌĊŶ�,ƵůƚƐĨƌĞĚƐ�ŬŽŵŵƵŶĨƵůůŵćŬƟŐĞƐ�
ƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ�ŵĊů͘ 

 
ZĞƐƵƌƐĞƌ 

 

 

 

 

 
Ύ�<ŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶ�ĨƂƌ�ƂŬĂĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĂůŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ϮϬϮϮ�ŽĐŚ�ϮϬϮϯ͕�ƌĞŐůĞƌĂƐ�ŝ�ĞŌĞƌŚĂŶĚ͘ 

DƂũůŝŐŚĞƚĞƌ 

&Ƶůůƚ�ŝŶƚĞŐƌĞƌĂĚĞ�Ğ-ƚũćŶƐƚĞƌ�ƐĂŵƚ�ZW��;ZŽďŽƟĐ�WƌŽĐĞƐƐ��ƵƚŽŵĂƟŽŶͿ 
PǀĞƌƐǇŶ�Ăǀ�ƉƌŽĐĞƐƐĞƌ�ŽĐŚ�ďƵĚŐĞƚ 
EǇ�W�>-ƚĂǆĂ 

hƚŵĂŶŝŶŐĂƌ 
�ŝďĞŚĊůůĂ�ŽĐŚ�ĨƂƌďćƩƌĂ�ƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ�ŝ�/ŶƐŝŬƚ 
ZĞŬƌǇƚĞƌŝŶŐ 
,ĊůůďĂƌŚĞƚƐĂƌďĞƚĞƚ 
�ŌĞƌĚĞďŝƚĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ůŝǀƐŵĞĚĞůƐŬŽŶƚƌŽůů�ĨƌŽŵ�ϮϬϮϰ 

�ƵĚŐĞƚƌĂŵ͕�ƚŬƌ ϮϬϮϯ 

/ŶŐĊĞŶĚĞ�ďƵĚŐĞƚ�ĨƂƌĞŐĊĞŶĚĞ�Ċƌ ϵ�ϭϵϲ 

:ƵƐƚĞƌŝŶŐ�ĞŶůŝŐƚ�,ƵůƚƐĨƌĞĚƐ�ďƵĚŐĞƚŵŽĚĞůůΎ -ϭϯϱ 

sĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƐ�ŶĞƩŽŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�;ĚƌŝŌͿ ϵ�Ϭϲϭ 
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�ŶƐǀĂƌƐŽŵƌĊĚĞ 
ZĞǀŝƐŽƌĞƌŶĂƐ�ƵƉƉĚƌĂŐ�ŝŶŶĞďćƌ�ĂƩ�ƉƌƂǀĂ�Žŵ�ĚĞŶ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�ƐŽŵ�ďĞĚƌŝǀƐ�Ăǀ�ƐƚǇƌĞůƐĞƌ�ŽĐŚ�ŶćŵŶĚĞƌ�ƵƚƂǀĂƐ�ćŶĚĂŵĊůƐͲ
ĞŶůŝŐƚ�ŽĐŚ�ƉĊ�ĞƩ�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬƚ�ƟůůĨƌĞĚƐƐƚćůůĂŶĚĞ�ƐćƩ͘�WƌƂǀŶŝŶŐ�ƐŬĞƌ�ćǀĞŶ�ƐĂŵƚ�Žŵ�ƌćŬĞŶƐŬĂƉĞƌŶĂ�ćƌ�ƌćƩǀŝƐĂŶĚĞ�ŽĐŚ�Žŵ�
ĚĞŶ�ŝŶƚĞƌŶĂ�ŬŽŶƚƌŽůůĞŶ�ƐŽŵ�ďĞĚƌŝǀƐ�Ăǀ�ƐƚǇƌĞůƐĞƌ�ŽĐŚ�ŶćŵŶĚĞƌ�ćƌ�ƟůůƌćĐŬůŝŐ͘�/�ƵƉƉĚƌĂŐĞƚ�ŝŶŐĊƌ�ĂƩ�ĊƌůŝŐĞŶ�ŐƌĂŶƐŬĂ�ĚĞŶ�
ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�ƐŽŵ�ďĞĚƌŝǀƐ�ŝŶŽŵ�ƐƚǇƌĞůƐĞƌ�ŽĐŚ�ŶćŵŶĚĞƌ͘�'ƌĂŶƐŬŶŝŶŐĞŶ�ƐŬĂ�ƐŬĞ�ŝ�ƂǀĞƌĞŶƐƐƚćŵŵĞůƐĞ�ŵĞĚ�ŐŽĚ�ƌĞǀŝƐŝŽŶƐͲ
ƐĞĚ�ŝ�ŬŽŵŵƵŶĂů�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ͘�ZĞǀŝƐŝŽŶĞŶƐ�ƵƞƂƌĂŶĚĞ�ŽŵĨĂƩĂƌ�ƉůĂŶĞƌŝŶŐ͕�ŐĞŶŽŵĨƂƌĂŶĚĞ�ŽĐŚ�ďĞĚƂŵŶŝŶŐ͘�sŝĚ�ĨƌĂŵƚĂͲ
ŐĂŶĚĞ�Ăǀ�ƌĞǀŝƐŝŽŶƐƉůĂŶĞŶ�ƵƚŐĊƌ�ƌĞǀŝƐŝŽŶĞŶ�ĨƌĊŶ�ǀćƐĞŶƚůŝŐŚĞƚ�ŽĐŚ�ƌŝƐŬ͘ 

DĊů 
<ŽŵŵƵŶĞŶƐ�ƐƚǇƌŵŽĚĞůů�ƵƚŐĊƌ�ŝĨƌĊŶ�ĞŶ�ǀŝƐŝŽŶ�ƐŽŵ�ŚĂƌ�ďƌƵƟƚƐ�ŶĞĚ�Ɵůů�ƐƚƌĂƚĞŐŝƐŬĂ�ŽŵƌĊĚĞŶ�ƐŽŵ�ŝ�ƐŝŶ�ƚƵƌ�ŚĂƌ�ŵǇŶŶĂƚ�Ƶƚ�ŝ�
ĞƩ�ƐƚǇƌŬŽƌƚ�ŵĞĚ�ĨǇƌĂ�ƉĞƌƐƉĞŬƟǀ͗��ŬŽŶŽŵŝ͕�/ŶǀĊŶĂƌĞ�ŽĐŚ�ďƌƵŬĂƌĞ͕�sĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�ŽĐŚ�ŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĞ�ƐĂŵƚ�hƚǀĞĐŬůŝŶŐ͘�
<ŽŵŵƵŶĨƵůůŵćŬƟŐĞƐ�ƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ�ŵĊů�ĨƂƌ�ǀĂƌũĞ�ƉĞƌƐƉĞŬƟǀ�ćƌ�ĞŶ�ĞŬŽŶŽŵŝ�ŝ�ďĂůĂŶƐ͕�ƚũćŶƐƚĞƌ�Ăǀ�ŚƂŐ�ŬǀĂůŝƚĞƚ͕�ĞŶ�
ĂƩƌĂŬƟǀ�ĂƌďĞƚƐŐŝǀĂƌĞ�ŽĐŚ�ĞŶ�ŚĊůůďĂƌ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ�ŽĐŚ�ŚƂŐ�ůŝǀƐŬǀĂůŝƚĞƚ͘�ZĞǀŝƐŝŽŶĞŶ�ƐŬĂ�ƵƉƉƌćƩĂ�ŶćŵŶĚƐ-�ŽĐŚ�ǀĞƌŬƐĂŵͲ
ŚĞƚƐƉůĂŶ�ƵƟĨƌĊŶ�ŬŽŵŵƵŶĨƵůůŵćŬƟŐĞƐ�ƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ�ŵĊů͘� 

ZĞƐƵƌƐĞƌ 
 

 

 

 
DƂũůŝŐŚĞƚĞƌ 
WĊ�ƐŝŬƚ�ƐĂŵǀĞƌŬĂ�ŵĞĚ�ĂŶĚƌĂ�ŬŽŵŵƵŶĞƌ�ĨƂƌ�ĂƩ�ƐćŶŬĂ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌŶĂ�ĨƂƌ�ƌĞǀŝƐŝŽŶƐďŝƚƌćĚĞŶ͘� 

 

�ƵĚŐĞƚƌĂŵ͕�ƚŬƌ ϮϬϮϯ 

/ŶŐĊĞŶĚĞ�ďƵĚŐĞƚ�ĨƂƌĞŐĊĞŶĚĞ�Ċƌ ϵϴϲ 

sĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƐ�ŶĞƩŽŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�;ĚƌŝŌͿ ϭϬϰϲ 

<&-ďĞƐůƵƚĂƚ�ĂŶƐůĂŐ ϲϬ 
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�ŶƐǀĂƌƐŽŵƌĊĚĞ 
/�ǀĂƌũĞ�ŬŽŵŵƵŶ�ƐŬĂ�ĚĞƚ�ĮŶŶĂƐ�ĞŶ�ǀĂůŶćŵŶĚ�ƐŽŵ�ĨƂƌďĞƌĞĚĞƌ�ŽĐŚ�ŐĞŶŽŵĨƂƌ�ǀĂů�Ɵůů��ƵƌŽƉĂ-ƉĂƌůĂŵĞŶƚĞƚ�ŽĐŚ�ĂůůŵćŶŶĂ�
ǀĂů�Ɵůů�ƌŝŬƐĚĂŐ͕�ŬŽŵŵƵŶ�ŽĐŚ�ůĂŶĚƐƟŶŐ͘�Kŵ�ĚĞƚ�ƐŬƵůůĞ�ďůŝ�ĂŬƚƵĞůůƚ�ŬĂŶ�ǀĂůŶćŵŶĚĞŶ�ćǀĞŶ�ĨƂƌďĞƌĞĚĂ�ŽĐŚ�ŐĞŶŽŵĨƂƌĂ�ůŽͲ
ŬĂůĂ�ĨŽůŬŽŵƌƂƐƚŶŝŶŐĂƌ͘� 

DĊů 
<ŽŵŵƵŶĞŶƐ�ƐƚǇƌŵŽĚĞůů�ƵƚŐĊƌ�ŝĨƌĊŶ�ĞŶ�ǀŝƐŝŽŶ�ƐŽŵ�ŚĂƌ�ďƌƵƟƚƐ�ŶĞĚ�Ɵůů�ƐƚƌĂƚĞŐŝƐŬĂ�ŽŵƌĊĚĞŶ�ƐŽŵ�ŝ�ƐŝŶ�ƚƵƌ�ŚĂƌ�ŵǇŶŶĂƚ�Ƶƚ�ŝ�
ĞƩ�ƐƚǇƌŬŽƌƚ�ŵĞĚ�ĨǇƌĂ�ƉĞƌƐƉĞŬƟǀ͗��ŬŽŶŽŵŝ͕�/ŶǀĊŶĂƌĞ�ŽĐŚ�ďƌƵŬĂƌĞ͕�sĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�ŽĐŚ�ŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĞ�ƐĂŵƚ�hƚǀĞĐŬůŝŶŐ͘�
<ŽŵŵƵŶĨƵůůŵćŬƟŐĞƐ�ƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ�ŵĊů�ĨƂƌ�ǀĂƌũĞ�ƉĞƌƐƉĞŬƟǀ�ćƌ�ĞŶ�ĞŬŽŶŽŵŝ�ŝ�ďĂůĂŶƐ͕�ƚũćŶƐƚĞƌ�Ăǀ�ŚƂŐ�ŬǀĂůŝƚĞƚ͕�ĞŶ�ĂƩƌĂŬͲ
Ɵǀ�ĂƌďĞƚƐŐŝǀĂƌĞ�ŽĐŚ�ĞŶ�ŚĊůůďĂƌ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ�ŽĐŚ�ŚƂŐ�ůŝǀƐŬǀĂůŝƚĞƚ͘�sĂůŶćŵŶĚĞŶ�ƐŬĂ�ƵƉƉƌćƩĂ�ŶćŵŶĚƐ-�ŽĐŚ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐͲ
ƉůĂŶ�ƵƟĨƌĊŶ�ŬŽŵŵƵŶĨƵůůŵćŬƟŐĞƐ�ƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ�ŵĊů͘� 

ZĞƐƵƌƐĞƌ 
 

 

 

 

DƂũůŝŐŚĞƚĞƌ 
hŶĚĞƌ�Ċƌ�ϮϬϮϯ�ŐĞŶŽŵĨƂƌƐ�ŝŶŐĞƚ�ƉůĂŶĞƌĂƚ�ǀĂů͘ 

hƚŵĂŶŝŶŐĂƌ 
hŶĚĞƌ�Ċƌ�ϮϬϮϯ�ŐĞŶŽŵĨƂƌƐ�ŝŶŐĞƚ�ƉůĂŶĞƌĂƚ�ǀĂů͘ 

�ƵĚŐĞƚƌĂŵ͕�ƚŬƌ ϮϬϮϯ 

/ŶŐĊĞŶĚĞ�ďƵĚŐĞƚ�ĨƂƌĞŐĊĞŶĚĞ�Ċƌ ϳϮϰ 

sĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƐ�ŶĞƩŽŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�;ĚƌŝŌͿ ϳϰ 

:ƵƐƚĞƌŝŶŐ�ƂǀƌŝŐĂ�ŝŶƚĞƌŶĂ�ũƵƐƚĞƌŝŶŐĂƌ -ϲϱϬ 

<ƌƂŶ 
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�ŶƐǀĂƌƐŽŵƌĊĚĞ 
PǀĞƌĨƂƌŵǇŶĚĂƌĞŶƐ�ƵƉƉŐŝŌ�ćƌ�ĂƩ�ƵƚƂǀĂ�ƟůůƐǇŶ�ƂǀĞƌ�ŐŽĚĞ�ŵćŶ͕�ĨƂƌǀĂůƚĂƌĞ�ŽĐŚ�ĨƂƌŵǇŶĚĂƌĞ͘��ĞŶŶĂ�ƟůůƐǇŶ�ƐŬǇĚĚĂƌ�ƉĞƌͲ
ƐŽŶĞƌ�ƐŽŵ�ŝŶƚĞ�ŬĂŶ�ƚĂ�ǀĂƌĂ�ƉĊ�ƐŝŶĂ�ƌćƫŐŚĞƚĞƌ�ĞůůĞƌ�ƐŬƂƚĂ�ƐŝŶ�ĞŬŽŶŽŵŝ�ŽĐŚ�ƐŽŵ�Ăǀ�ĚĞŶ�ĂŶůĞĚŶŝŶŐĞŶ�ŚĂƌ�ĞŶ�ŐŽĚ�ŵĂŶ�
ĞůůĞƌ�ĨƂƌǀĂůƚĂƌĞ�ƵƚƐĞĚĚ�ĨƂƌ�ƐŝŐ͘�PǀĞƌĨƂƌŵǇŶĚĂƌĞŶ�ƵƚƐĞƌ�ŽĐŚ�ĨƂƌŽƌĚŶĂƌ�Ɛũćůǀ�ŐŽĚ�ŵĂŶ�ĨƂƌ�ĞŶƐĂŵŬŽŵŵĂŶĚĞ�ŇǇŬƟŶŐͲ
ďĂƌŶ͘�sĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ�ćƌ�ĞŶ�ůĂŐƌĞŐůĞƌĂĚ�ŵǇŶĚŝŐŚĞƚƐƵƚƂǀŶŝŶŐ͘�sŝŵŵĞƌďǇ͕�<ŝŶĚĂ͕��ƚǀŝĚĂďĞƌŐ�ŽĐŚ�zĚƌĞ�ƐĂŵǀĞƌŬĂƌ�ǀŝĂ�ĞŶ�
ŐĞŵĞŶƐĂŵ�ƚũćŶƐƚĞŵĂŶŶĂŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�ŵĞĚ�ƐćƚĞ�ŝ�sŝŵŵĞƌďǇ͘ 

DĊů 
<ŽŵŵƵŶĞŶƐ�ƐƚǇƌŵŽĚĞůů�ƵƚŐĊƌ�ŝĨƌĊŶ�ĞŶ�ǀŝƐŝŽŶ�ƐŽŵ�ŚĂƌ�ďƌƵƟƚƐ�ŶĞĚ�Ɵůů�ƐƚƌĂƚĞŐŝƐŬĂ�ŽŵƌĊĚĞŶ�ƐŽŵ�ŝ�ƐŝŶ�ƚƵƌ�ŚĂƌ�ŵǇŶŶĂƚ�Ƶƚ�
ŝ�ĞƩ�ƐƚǇƌŬŽƌƚ�ŵĞĚ�ĨǇƌĂ�ƉĞƌƐƉĞŬƟǀ͗��ŬŽŶŽŵŝ͕�/ŶǀĊŶĂƌĞ�ŽĐŚ�ďƌƵŬĂƌĞ͕�sĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�ŽĐŚ�ŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĞ�ƐĂŵƚ�hƚǀĞĐŬůŝŶŐ͘�
<ŽŵŵƵŶĨƵůůŵćŬƟŐĞƐ�ƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ�ŵĊů�ĨƂƌ�ǀĂƌũĞ�ƉĞƌƐƉĞŬƟǀ�ćƌ�ĞŶ�ĞŬŽŶŽŵŝ�ŝ�ďĂůĂŶƐ͕�ƚũćŶƐƚĞƌ�Ăǀ�ŚƂŐ�ŬǀĂůŝƚĞƚ͕�ĞŶ�
ĂƩƌĂŬƟǀ�ĂƌďĞƚƐŐŝǀĂƌĞ�ŽĐŚ�ĞŶ�ŚĊůůďĂƌ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ�ŽĐŚ�ŚƂŐ�ůŝǀƐŬǀĂůŝƚĞƚ͘�PǀĞƌĨƂƌŵǇŶĚĂƌĞ�ƐŬĂ�ƵƉƉƌćƩĂ�ŶćŵŶĚƐ-�ŽĐŚ�ǀĞƌŬͲ
ƐĂŵŚĞƚƐƉůĂŶ�ƵƟĨƌĊŶ�ŬŽŵŵƵŶĨƵůůŵćŬƟŐĞƐ�ƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ�ŵĊů͘� 

ZĞƐƵƌƐĞƌ 

 

 

 

 

 

Ύ�<ŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶ�ĨƂƌ�ƂŬĂĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĂůŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ϮϬϮϮ�ŽĐŚ�ϮϬϮϯ�ĨƂƌĚĞůĂƐ�Ƶƚ�ŝ�ďƵĚŐĞƚƌĂŵĞŶ�ŝ�ĞŌĞƌŚĂŶĚ�ĨƌĊŶ�ĐĞŶƚƌĂůƚ�
ůƂŶĞĂŶƐůĂŐ͘ 

DƂũůŝŐŚĞƚĞƌ 
hƚƂŬĂĚ�ƐĂŵǀĞƌŬĂŶ͕��īĞŬƟǀĂƌĞ�ŚĂŶĚůćŐŐŶŝŶŐ 

hƚŵĂŶŝŶŐĂƌ 
· ^ĊƌďĂƌŚĞƚ�-�ůŝƚĞŶ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ͘ 
· ZĞŬƌǇƚĞƌŝŶŐ�-�ƐƚćůůĨƂƌĞƚƌćĚĂƌĞ�ŽĐŚ�ŐĞŶĞƌĂƟŽŶƐƐŬŝŌĞ͘ 

�ƵĚŐĞƚƌĂŵ͕�ƚŬƌ ϮϬϮϯ 

/ŶŐĊĞŶĚĞ�ďƵĚŐĞƚ�ĨƂƌĞŐĊĞŶĚĞ�ĊƌΎ Ϯ�Ϯϭϴ 

:ƵƐƚĞƌŝŶŐ�ƉĞƌƐŽŶĂůŬŽƐƚŶĂĚĞƌΎ - 

:ƵƐƚĞƌŝŶŐ�ŝŶƚĞƌŶĂ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�;ůŽŬĂůĞƌ͕�ƐƚćĚͿ Ϯ 

sĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƐ�ŶĞƩŽŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�;ĚƌŝŌͿ Ϯ�ϱϬϴ 

dŝůůŬŽŵŵĂŶĚĞ�ƉŽůŝƟƐŬ�ƉƌŝŽƌŝƚĞƌŝŶŐ�;ƐĞ�ďŝůĂŐĂ�ƐŝĚ�ϮϭͿ Ϯϴϴ 
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sĞƌŬƐĂŵŚĞƚ dŬƌ EćŵŶĚ sĂƌĂŬƟŐŚĞƚ <ŽŵŵĞŶƚĂƌ 

�ǀƚĂůƐĨƂƌćŶĚƌŝŶŐĂƌ�WĞƌƐŽŶĂů ϯ�ϮϱϮ ^K� WĞƌŵĂŶĞŶƚ ,Ƃũƚ�K�͕�ƐćŶŬƚ�ĂƌďĞƚƐƟĚƐŵĊƩ�ŶĂƩ�ŵŵ͘ 

^ćƌƐŬŽůĂ ϯ�ϬϬϬ �hE WĞƌŵĂŶĞŶƚ ^ćƌƐŬŽůĂ͕�ƵƚƂŬĂƚ�ĞůĞǀĂŶƚĂů 

�ǀƚĂůƐĨƂƌćŶĚƌŝŶŐĂƌ�WĞƌƐŽŶĂů ϴϱϬ <^ WĞƌŵĂŶĞŶƚ �ǀƚĂů�ďĞƌĞĚƐŬĂƉͬũŽƵƌͬũƵƐƚ 

&ĂŵŝůũĞĐĞŶƚƌĂů ϳϮϱ ^K� WĞƌŵĂŶĞŶƚ &ĂŵŝůũĞĐĞŶƚƌĂů 

&ĂŵŝůũĞĐĞŶƚƌĂů ϲϳϯ �hE WĞƌŵĂŶĞŶƚ &ĂŵŝůũĞĐĞŶƚƌĂů 

&ƂƌǀĂůƚĂƌĞŶŚĞƚ Ϯϴϴ Ps/^ WĞƌŵĂŶĞŶƚ &ƂƌǀĂůƚĂƌĞŶŚĞƚ 

^ƵŵŵĂ ϴ�ϳϴϴ    

     

EćŵŶĚ dŬƌ    

<ŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞŶ -Ϯ�ϮϬϬ    

�ĂƌŶ–�ŽĐŚ�ƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐŶćŵŶĚ -ϯ�ϴϵϰ    

^ŽĐŝĂůŶćŵŶĚ -ϰ�ϯϳϮ    

^ƵŵŵĂ -ϭϬ�ϰϲϲ    

     

EǇĂ�ŵĂũŽƌŝƚĞƚĞŶƐ�ƐĂƚƐŶŝŶŐ�ĨƌĊŶ�<^�ŽĨƂƌƵƚƐĞĚĚĂ�ŵĞĚĞů� 

EćŵŶĚ dŬƌ ^ĂƚƐŶŝŶŐ   

<ŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞŶ ϭ�ϬϬϬ �ŬƟǀ�ŝŶƐĂƚƐ�ĨƂƌ�ĂƩ�ƐćŶŬĂ�ƐũƵŬƚĂůĞŶ�ŝŶŽŵ�ďĞƌƂƌĚĂ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐŽŵƌĊĚĞŶ 

�ĂƌŶ–�ŽĐŚ�ƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐŶćŵŶĚ 
<ŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞŶ 

ϱϬϬ �ƚŐćƌĚĞƌ�ĨƂƌ�ĂƩ�ƂŬĂ�ĂŶƚĂůĞƚ�ĞůĞǀĞƌ�ƐŽŵ�ƐƂŬĞƌ�Ɵůů�sŝŵŵĞƌďǇ�ŐǇŵŶĂƐŝƵŵ͘ 

<ŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞŶ ϮϬϬ hƚƂŬĂƚ�ĨƂƌĞŶŝŶŐƐďŝĚƌĂŐ�Ɵůů�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐƐĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ͘� 

^ƵŵŵĂ ϭ�ϳϬϬ    

 

     

WŽůŝƟƐŬ�ƉƌŝŽƌŝƚĞƌŝŶŐ�ŽĐŚ�ĞīĞŬƟǀŝƐĞƌŝŶŐ 
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««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««�«�
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-11-29 

 
 

 
 
 
 
 
§ 339  2022/455 2022.4684  
 

Återrapportering av detaljbudget 2023 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner återrapportering av verksamhetsmål och detaljbudget 

 
Kommunstyrelsen sänder punkt 1 i informationsärende till kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsen aviserar till Kommunfullmäktige att kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden 
och socialnämnden aviserar om svårigheter att hålla budgetram 2023. 
 

Sammanfattning 
Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 61 anmodas nämnderna att utifrån kommunfullmäktiges 
övergripande mål och ekonomiska resursramar fastställa detaljbudget, investeringsbudget och 
verksamhetsmål för år 2023 samt senast under november 2022 återrapportera till kommunstyrelsen. 
Nämnderna har under hösten fastställt sina detaljbudgetar m.m. Dessa är sammanställda i dokumenten 
”Återrapportering av detaljbudget 2023”.  

 
Avisering till Kommunfullmäktige: 
Kommunstyrelsen fick 25 oktober information ifrån kommunstyrelseförvaltningen att bedömningen är 
att det kommer bli svårt för förvaltningen att hålla fastställd budgetram för 2023. 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 19 oktober att underrätta kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige att nämndens resultat för 2023 förmodas bli ett underskott motsvarande 15 miljoner 
kronor. 

 
Socialnämnden beslutade 20 oktober att avisera till Kommunfullmäktige att socialnämnden inte kommer 
att klara att hålla sin budget 2023. Det finns ofinansierade poster i budgeten för år 2023. Framförallt i 
form av externa placeringar av barn och unga (17,7 mnkr) samt andra externa placeringar (5,4 mnkr).  

 

Beslutsunderlag 
Återrapportering Budget 2023 ID: 254210 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-11-29 

 

 
 

Beslut Kommunstyrelsen 2022-10-25 ID: 254212 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden 2022-10-19 ID: 253830 
Beslut Socialnämnden 2022-10-20 ID: 253834 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
Samtliga nämnder och bolag 
Ledningsgrupp 
Ekonomiavdelningen 
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� 

   

/ŶůĞĚŶŝŶŐ   

�ƵĚŐĞƚƉƌŽĐĞƐƐĞŶ�ŝŶĨƂƌ�ϮϬϮϯ Ϯ  

^ƚǇƌŵŽĚĞůů ϯ  

�ƵĚŐĞƚƌĂŵĂƌ�ĚƌŝŌ ϰ  

   

EćŵŶĚĞƌŶĂ   

<ŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞŶ�   

��sĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐŵĊů ϱ  

���ĞŶƚƌĂůĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶƐ�ĚĞƚĂůũďƵĚŐĞƚ ϲ  

��hƚǀĞĐŬůŝŶŐƐĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶƐ�ĚĞƚĂůũďƵĚŐĞƚ ϳ  

��^ĂŵŚćůůƐďǇŐŐŶĂĚƐĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶƐ�ĚĞƚĂůũďƵĚŐĞƚ ϴ  

�ĂƌŶ–�ŽĐŚ�ƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐŶćŵŶĚĞŶ�   

��sĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐŵĊů ϵ  

���ĞƚĂůũďƵĚŐĞƚ ϭϬ  

^ŽĐŝĂůŶćŵŶĚĞŶ   

��sĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐŵĊů ϭϭ  

���ĞƚĂůũďƵĚŐĞƚ ϭϮ  

DŝůũƂ–�ŽĐŚ�ďǇŐŐŶĂĚƐŶćŵŶĚĞŶ   

��sĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐŵĊů ϭϯ  

���ĞƚĂůũďƵĚŐĞƚ ϭϰ  

ZĞǀŝƐŽƌĞƌ��ĞƚĂůũďƵĚŐĞƚ ϭϱ  

sĂůŶćŵŶĚĞŶ��ĞƚĂůũďƵĚŐĞƚ ϭϱ  

PǀĞƌĨƂƌŵǇŶĚĂƌĞ�ŝ�ƐĂŵǀĞƌŬĂŶ��ĞƚĂůũďƵĚŐĞƚ ϭϱ  

&ŝŶĂŶƐĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶ��ĞƚĂůũďƵĚŐĞƚ ϭϲ  

   

�ŝůĂŐŽƌ   

��sŝŵŵĞƌďǇĂůůŝĂŶƐĞŶƐ�ƟůůŬŽŵŵĂŶĚĞ�ƉƌŝŽƌŝƚĞƌŝŶŐĂƌ ϭϳ  

��sŝŵŵĞƌďǇĂůůŝĂŶƐĞŶƐ�ƟůůŬŽŵŵĂŶĚĞ�ĞīĞŬƟǀŝƐĞƌŝŶŐĂƌ ϭϳ  

   

/ŶŶĞŚĊůůƐĨƂƌƚĞĐŬŶŝŶŐ�������������������� 
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  � 

�ƵĚŐĞƚƉƌŽĐĞƐƐĞŶ�ŝŶĨƂƌ�ϮϬϮϯ 
�ƵĚŐĞƚƉƌŽĐĞƐƐĞŶ�ŝŶůĞĚĚĞƐ�ŝ�ĨĞďƌƵĂƌŝ�ϮϬϮϭϮĚĊ�<ŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶ�ĂƌďĞƚĂĚĞ�ĨƌĂŵ�
ĞƩ�ĨƂƌƐůĂŐ�ƉĊ��ƵĚŐĞƞƂƌƵƚƐćƩŶŝŶŐĂƌ�ĨƂƌ�ďƵĚŐĞƚ�ϮϬϮϯ�ŵĞĚ�ƉůĂŶ�ĨƂƌ�ĊƌĞŶ�ϮϬϮϰ�ŽĐŚ�ϮϬϮϱ͘� 

�Ŷ�ďƵĚŐĞƚƵƉƉƚĂŬƚ�ŚƂůůƐ�ŝ�ŵĂƌƐ�ŵĊŶĂĚ�Ěćƌ�ĚĞƐƐĂ�ĨƂƌƵƚƐćƩŶŝŶŐĂƌ�ƉƌĞƐĞŶƚĞƌĂĚĞƐ�ƟůůƐĂŵŵĂŶƐ�
ŵĞĚ�ĨƂƌĞŐĊĞŶĚĞ�ĊƌƐ�ƌĞƐƵůƚĂƚ�ŽĐŚ�ĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĂƌŶĂƐ�ŵƂũůŝŐŚĞƚĞƌ�ŽĐŚ�ƵƚŵĂŶŝŶŐĂƌ�ŝŶĨƂƌ������
ŬŽŵŵĂŶĚĞ�Ċƌ͘� 

hŶĚĞƌ�ŵĂƌƐ�ďĞŚĂŶĚůĂĚĞƐ��ƵĚŐĞƞƂƌƵƚƐćƩŶŝŶŐĂƌŶĂ�ŝ�ďƵĚŐĞƚďĞƌĞĚŶŝŶŐĞŶ�ŽĐŚ�ŬŽŵŵƵŶ-
ƐƚǇƌĞůƐĞŶ͕�ĚĊ�ďĞƐůƵƚ�ƚŽŐƐ�ĂƩ�ĚŽŬƵŵĞŶƚĞƚ�ƐŬƵůůĞ�ƵƚŐƂƌĂ�ŐƌƵŶĚĞŶ�ŽĐŚ�ĂŶǀŝƐŶŝŶŐĂƌ�ĨƂƌ�ĚĞƚ�
ĨŽƌƚƐĂƩĂ�ĂƌďĞƚĞƚ͘ 

hŶĚĞƌ�ǀĊƌĞŶ�ĨŽƌƚƐĂƩĞ�ĂƌďĞƚĞƚ�ŝŶŽŵ�ŬŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶ�ŐĞŵĞŶƐĂŵƚ�ŵĞĚ�ƂǀƌŝŐĂ�
ĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĂƌ�ĨƂƌ�ĂƩ�ĂƌďĞƚĂ�ĨƌĂŵ�ĞŶ�ƌĂŵďĞƌćŬŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ĚćƌŝŐĞŶŽŵ�ƚĂ�ĨƌĂŵ�ĞƩ�ďƵĚŐĞƚ-
ĚŽŬƵŵĞŶƚ͘� 

�Ğƚ�ŚĂƌ�ćǀĞŶ�ƵŶĚĞƌ�ǀĊƌĞŶ�ƐŬĞƩ�ĞŶ�ƉŽůŝƟƐŬ�ƉƌŽĐĞƐƐ�ŝ�ƉĂƌƟĞƌŶĂ�ŽĐŚ�ďĊĚĞ�ŵĂũŽƌŝƚĞƚĞŶ�ŽĐŚ�
ŽƉƉŽƐŝƟŽŶĞŶ�ŚĂƌ�ĨƂƌƚ�ďƵĚŐĞƚĚŝĂůŽŐĞƌ�ŵĞĚ�ďĞƌƂƌĚĂ�ƚũćŶƐƚĞŵćŶ͘ 

�ƵĚŐĞƚćƌĞŶĚĞƚ�ďĞŚĂŶĚůĂĚĞƐ�Ăǀ�ďƵĚŐĞƚďĞƌĞĚŶŝŶŐ͕�ĐĞŶƚƌĂů�ƐĂŵǀĞƌŬĂŶƐŐƌƵƉƉ͕�ŬŽŵŵƵŶ-
ƐƚǇƌĞůƐĞŶ�ŝ�ŵĂũ�ŽĐŚ�ƐůƵƚůŝŐĞŶ�ŬŽŵŵƵŶĨƵůůŵćŬƟŐĞ�ŝ�ũƵŶŝ͘ 

�ŶůŝŐƚ�<ŽŵŵƵŶĨƵůůŵćŬƟŐĞƐ�ďĞƐůƵƚ�ŚĂƌ�ŶćŵŶĚĞƌŶĂ�ƵƟĨƌĊŶ�ĨƵůůŵćŬƟŐĞƐ�ƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ�ŵĊů�
ŽĐŚ�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬĂ�ƌĞƐƵƌƐƌĂŵĂƌ�ĨĂƐƚƐƚćůůƚ�ĚĞƚĂůũďƵĚŐĞƚ͕�ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐďƵĚŐĞƚ�ŽĐŚ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐͲ
ŵĊů�ĨƂƌ�Ċƌ�ϮϬϮϯ�ƵŶĚĞƌ�ŚƂƐƚĞŶ͘��ƚĞƌƌĂƉƉŽƌƚĞƌŝŶŐĞŶ�Ăǀ�ĚĞƩĂ�ƐŬĂ�Ɵůů�<ŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞŶ�ƵŶĚĞƌ�
ŶŽǀĞŵďĞƌ�ŵĊŶĂĚ͘ 

�ŶůŝŐƚ�ŬŽŵŵƵŶĂůůĂŐĞŶ�ϭϭŬĂƉ�ϭϬ-ϭϭΑ�ƐŬĂ͕�ĚĞ�Ċƌ�ƐŽŵ�ǀĂů�Ăǀ�ŬŽŵŵƵŶĨƵůůŵćŬƟŐĞ�ŚĊůůƐ͕�ďƵĚͲ
ŐĞƚƌĂŵĂƌ�ĨĂƐƚƐƚćůůĂƐ�Ăǀ�ĚĞŶ�ŶǇǀĂůĚĂ�ĨƵůůŵćŬƟŐĞ�ŝŶŶĂŶ�ŶŽǀĞŵďĞƌ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀƚ�ĚĞĐĞŵďĞƌ�ŵĊͲ
ŶĂĚƐ�ƵƚŐĊŶŐ͘�� 
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^ƚǇƌŵŽĚĞůů 

�ƵĚŐĞƚ͕�ŶćŵŶĚƐƉůĂŶĞƌ͕�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐƉůĂŶĞƌ�ŽĐŚ�ĞŶŚĞƚƐƉůĂͲ
ŶĞƌ�ƐŬĂ�ƵƉƉƌćƩĂƐ�ƵƟĨƌĊŶ�ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ�ƐƚǇƌŵŽĚĞůů͘�^ƚǇƌŵŽͲ
ĚĞůůĞŶ�ƵƚŐĊƌ�ŝĨƌĊŶ�ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ�ǀŝƐŝŽŶ�ƐŽŵ�ŚĂƌ�ďƌƵƟƚƐ�ŶĞĚ�
Ɵůů�ƐƚƌĂƚĞŐŝƐŬĂ�ŽŵƌĊĚĞŶ�ƐŽŵ�ŝ�ƐŝŶ�ƚƵƌ�ŚĂƌ�ŵǇŶŶĂƚ�Ƶƚ�Ɵůů�ĞƩ�
ƐƚǇƌŬŽƌƚ͘� 
 
�Ğ�ĨǇƌĂ�ƉĞƌƐƉĞŬƟǀĞŶ�ćƌ��ŬŽŶŽŵŝ͕�/ŶǀĊŶĂƌĞ�ŽĐŚ�ďƌƵŬĂƌĞ͕�
sĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�ŽĐŚ�ŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĞ�ƐĂŵƚ�hƚǀĞĐŬůŝŶŐ͘��Ğ�ƂǀĞƌͲ
ŐƌŝƉĂŶĚĞ�ŵĊůĞŶ�ĨƂƌ�ǀĂƌũĞ�ƉĞƌƐƉĞŬƟǀ�ćƌ�ĞŶ�ĞŬŽŶŽŵŝ�ŝ�����
ďĂůĂŶƐ͕�ƚũćŶƐƚĞƌ�Ăǀ�ŚƂŐ�ŬǀĂůŝƚĞƚ͕�ĞŶ�ĂƩƌĂŬƟǀ�ĂƌďĞƚƐŐŝǀĂƌĞ�
ŽĐŚ�ĞŶ�ŚĊůůďĂƌ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ�ŽĐŚ�ŚƂŐ�ůŝǀƐŬǀĂůŝƚĞƚ͘� 
 
DĞĚ��Ŷ�ĞŬŽŶŽŵŝ�ŝ�ďĂůĂŶƐ�ŵĞŶĂƐ�ďůĂŶĚ�ĂŶŶĂƚ�ĂƩ�ǀŝ�ƐŬĂ�
ůĞǀĞƌĞƌĂ�ĞƩ�ƂǀĞƌƐŬŽƩ�ĨƂƌ�ĂƩ�ŬůĂƌĂ�ƵƞƂƌĚĂ�ŽĐŚ�ƉůĂŶĞƌĂĚĞ�
ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂƌ͘� 
 
dũćŶƐƚĞƌ�Ăǀ�ŚƂŐ�ŬǀĂůŝƚĞƚ�ŝŶŶĞďćƌ�ĂƩ�ǀŝ�ůĞǀĞƌĞƌĂƌ�ŐŽĚ����
ŬǀĂůŝƚĞƚ�ƉĊ�ƚũćŶƐƚĞƌ�Ɵůů�ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ�ŝŶǀĊŶĂƌĞ͕�ĨƂƌĞƚĂŐĂƌĞ�
ŽĐŚ�ďĞƐƂŬĂƌĞ͘� 
 
 
 
 
 
 
 
 

�Ŷ�ĂƩƌĂŬƟǀ�ĂƌďĞƚƐŐŝǀĂƌĞ�ďĞƚǇĚĞƌ�ĂƩ�ǀŝ�ŚĂƌ�ĞŶ�ŐŽĚ�
ĂƩƌĂŬƟŽŶƐŬƌĂŌ�ƐŽŵ�ĂƌďĞƚƐŐŝǀĂƌĞ͘��ĞŚŽǀ�ĮŶŶƐ�ŬŽŶƟŶƵĞƌͲ
ůŝŐƚ�Ăǀ�ĂƩ�ƌĞŬƌǇƚĞƌĂ�ŬŽŵƉĞƚĞŶƚĂ�ŽĐŚ�ĚƵŬƟŐĂ�ůĞĚĂƌĞ�ŽĐŚ�
ŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĞ�ǀŝůŬĞƚ�ǀŝ�ƉƌŝŽƌŝƚĞƌĂƌ�ŚƂŐƚ͘ 
 
�Ŷ�ŚĊůůďĂƌ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ�ŽĐŚ�ŚƂŐ�ůŝǀƐŬǀĂůŝƚĞƚ�ŝŶŶĞďćƌ�ĂƩ�ǀŝ�ćƌ�
ĞŶ�ŬŽŵŵƵŶ�ŝ�ĨƌĂŵŬĂŶƚ�Ŷćƌ�ĚĞƚ�ŐćůůĞƌ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ͕�ĨƌĂŵĨƂƌͲ
Ăůůƚ�ŝ�ƟůůǀćǆƞƌĊŐŽƌ͘ 
 
�Ğ�ĨǇƌĂ�ƉĞƌƐƉĞŬƟǀĞŶ�ƐŬĂ�ŐĞŶŽŵƐǇƌĂ�ŶćŵŶĚĞƌŶĂƐ�ƐćƩ�ĂƩ�
ĂƌďĞƚĂ�ŵĞĚ�ŵĊů͕�ŵćƚŶŝŶŐ�Ăǀ�ŵĊůƵƉƉĨǇůůĞůƐĞ�ŽĐŚ�ƉůĂŶĞƌĂĚĞ�
ĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌ�ĨƂƌ�ĂƩ�ƵƉƉŶĊ�ŵĊůĞŶ͘�&Ƃƌ�ǀĂƌũĞ�ŵĊů�ĨĂƐƚƐƚćůůƐ�ĞƩ�
ĞůůĞƌ�ŇĞƌĂ�ŶǇĐŬĞůƚĂů͕�ŝŶĚŝŬĂƟŽŶĞƌ͕�ƐŽŵ�ĂŶǀćŶĚƐ�ĨƂƌ�ĂƩ�
ŵćƚĂ�ŐƌĂĚ�Ăǀ�ŵĊůƵƉƉĨǇůůĞůƐĞ͘�/�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐ–�ŽĐŚ�ĞŶŚĞƚƐͲ
ƉůĂŶĞƌ�ƵƩƌǇĐŬƐ�ǀŝůŬĞŶ�ŵĊůŶŝǀĊ�ƐŽŵ�ƐŬĂ�ƵƉƉŶĊƐ�ƵŶĚĞƌ�ŬŽŵͲ
ŵĂŶĚĞ�Ċƌ�ƐĂŵƚ�ǀŝůŬĂ�ĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌ�ƐŽŵ�ćƌ�ƉůĂŶĞƌĂĚĞ�ĂƩ����
ŐĞŶŽŵĨƂƌĂƐ�ĨƂƌ�ĂƩ�ƵƉƉŶĊ�ŵĊůĞŶ͘ 
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  � 

�ƵĚŐĞƚƌĂŵĂƌ�ĚƌŝŌ 

EćŵŶĚ 
dŬƌ 

�ƵĚŐĞƚ�ϮϬϮϯ 
ĞŌĞƌ�ũƵƐƚĞƌŝŶŐĂƌ 

<ŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞŶ� Ϯϭϱ�ϵϬϱ 

�ĂƌŶ–�ŽĐŚ�ƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐŶćŵŶĚ ϯϴϲ�ϴϵϬ 

^ŽĐŝĂůŶćŵŶĚ ϰϯϲ�ϯϳϬ 

DŝůũƂ–�ŽĐŚ�ďǇŐŐŶĂĚƐŶćŵŶĚ ϵ�Ϭϲϭ 

ZĞǀŝƐŽƌĞƌ ϭ�Ϭϰϲ 

sĂůŶćŵŶĚ ϳϰ 

PǀĞƌĨƂƌŵǇŶĚĂƌĞ�ŝ�ƐĂŵǀĞƌŬĂŶ Ϯ�ϱϲϱ 

^ƵŵŵĂ ϭ�Ϭϱϭ�ϵϭϭ 

�ƵĚŐĞƚ�ϮϬϮϯ� 
<&�ďĞƐůƵƚ 

Ϯϭϯ�ϱϴϳ 

ϯϳϴ�ϭϬϵ 

ϰϮϰ�ϰϯϰ 

ϵ�Ϭϲϭ 

ϭ�Ϭϰϲ 

ϳϰ 

Ϯ�ϱϬϴ 

ϭ�ϬϮϴ�ϴϭϵ 

:ƵƐƚĞƌŝŶŐĂƌ 

Ϯ�ϯϭϴ 

ϴ�ϳϴϭ 

ϭϭ�ϵϯϲ 

- 

- 

- 

ϱϳ 

Ϯϯ�ϬϵϮ 

:ƵƐƚĞƌŝŶŐĂƌŶĂ�ďĞƐƚĊƌ�Ăǀ�ďƵĚŐĞƩĞŬŶŝƐŬĂ�ĨƂƌćŶĚƌŝŶŐĂƌ�ƐŽŵ�
ĂǀƐĞƌ�ĨƌćŵƐƚ�ĐĞŶƚƌĂůƚ�ůƂŶĞĂŶƐůĂŐ�;�>�Ϳ�ĨƂƌ�Ċƌ�ϮϬϮϮ͘ 
 

 

�ƵĚŐĞƚƌĂŵĂƌ�ĚƌŝŌ 
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� 

<ŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞŶ 
sĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐŵĊů 
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  � 

<ŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞŶ 
�ĞŶƚƌĂůĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶƐ�ĚĞƚĂůũďƵĚŐĞƚ 
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� 

<ŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞŶ 
hƚǀĞĐŬůŝŶŐƐĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶƐ�ĚĞƚĂůũďƵĚŐĞƚ 
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  � 

<ŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞŶ 
^ĂŵŚćůůƐďǇŐŐŶĂĚƐĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ�ĚĞƚĂůũďƵĚŐĞƚ 
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� 

�ĂƌŶ–�ŽĐŚ�ƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐŶćŵŶĚĞŶ 
sĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐŵĊů 
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  �� 

�ĂƌŶ–�ŽĐŚ�ƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐŶćŵŶĚĞŶ 
�ĞƚĂůũďƵĚŐĞƚ 
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�� 

^ŽĐŝĂůŶćŵŶĚĞŶ 
sĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐŵĊů 
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  �� 

^ŽĐŝĂůŶćŵŶĚĞŶ 
�ĞƚĂůũďƵĚŐĞƚ 
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�� 

DŝůũƂ–�ŽĐŚ�ďǇŐŐŶĂĚƐŶćŵŶĚĞŶ 
sĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐŵĊů 
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  �� 

DŝůũƂ–�ŽĐŚ�ďǇŐŐŶĂĚƐŶćŵŶĚĞŶ 
�ĞƚĂůũďƵĚŐĞƚ 
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�� 

ZĞǀŝƐŽƌĞƌ 
�ĞƚĂůũďƵĚŐĞƚ 

�ĞƚĂůũďƵĚŐĞƚ 

sĂůŶćŵŶĚĞŶ 
�ĞƚĂůũďƵĚŐĞƚ 

PǀĞƌĨƂƌŵǇŶĚĂƌĞ�ŝ�ƐĂŵǀĞƌŬĂŶ 
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  �� 

&ŝŶĂŶƐĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶ 
�ĞƚĂůũďƵĚŐĞƚ 
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�� 

�ŝůĂŐĂ 

sŝŵŵĞƌďǇĂůůŝĂŶƐĞŶƐ�ƟůůŬŽŵŵĂŶĚĞ�ƉƌŝŽƌŝƚĞƌŝŶŐ� 

sŝŵŵĞƌďǇĂůůŝĂŶƐĞŶƐ�ƟůůŬŽŵŵĂŶĚĞ�ĞīĞŬƟǀŝƐĞƌŝŶŐĂƌ 
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  �� 

�ŶƚĞĐŬŶŝŶŐĂƌ 

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««�«�

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««�«««�
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««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««�«««�

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««�������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

110



111



Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Barn- och utbildningsnämnden 

Datum  
Datum 

 
 

 
 
 
 
 
§ §  2022/455 2022.4688  
 

Detaljbudget och styrkort 2023 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer detaljbudget för 2023 med en nettoomslutning på 386,9 

miljoner kronor samt styrkort för nämndens verksamheter 2023.  
 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att underrätta kommunstyrelsen och kommunfullmäktige  
att nämndens resultat för 2023 förmodas bli ett underskott motsvarande 15 miljoner kronor. 

 

Sammanfattning 
Barn-och utbildningsnämndens nettobudget för år 2023 uppgår till 386,9 miljoner kronor jämfört med 
378,8 miljoner kronor år 2022. Bortsett från posterna löneanslag, interna kostnader och tillfälliga anslag 
under innevarande år har budgetramen för 2023 minskats med 4,399 miljoner kronor jämfört med 
budgetåret 2022. Demografimodellen ger en total ramminskning på 3,277 miljoner kronor.  
Effektiviseringsposten som beslutades av kommunfullmäktige 2022-06-20 (KF § 61) har placerats på 
nämndens verksamhet som en klumpsumma eftersom arbetet med effektiviseringarna har avbrutits. 
Campus Vimmerby får lämna tillbaka ett anslag på 0,901 miljoner kronor som verksamheten fick för 
några år sedan till Campus Småland.  
 
Barn-och utbildningsnämnden 2023 Summa (mnkr) 
Budget 2022     -378,8 
Löneanslag     -8,5 
Tilläggsanslag     1,9 
Avdrag interna kostnadsposter 2022   63,0 
Förändringar 2023       
Tillägg interna kostnadsposter 2023   -67,9 
Demografimodell   3,3 
Ramavdrag     3,9 
Ramtillskott     -3,7 
Budget 2023     -386,9 
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Beslutsinstans 

Datum  
Datum 

 

 
 

Ramavdrag 2023  Summa (mnkr) 
Effektivisering (Nämnden)     3,894 
Campus   0,901 
Tillfälligt anslag 2022 Barn-och ungas hälsa     0,500 
Tillfälligt anslag 2022 Digitalisering   0,500 
Summa     5,795 

 
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2022-06-20 (KF § 61) har barn-och utbildningsnämnden  
fått ett ramtillskott på 3,673 miljoner som fördelas: 
Ramtillskott 2023  Summa (mnkr) 
Grundsärskola       -1,500 
Gymnasiesärskola     -1,500 
Familjecentralen (öppen förskola)       -0,673 
Summa       -3,673 

 
Budgetens fördelning per verksamhet  
Barn-och utbildningsnämnden 
2023 

Budgetnetto 2023 
(mnkr) 

Budgetnetto 2022 
(mnkr) 

Nämnd och förvaltning -5,9 -10,6 
Förskoleklass -9,1 -9,6 
Grundsärskola -10,2 -8,5 
Grundskola -166,0 -158,5 
Gymnasiet -66,2 -66,0 
Vuxenutbildningen -16,9 -16,0 
Gymnasiesärskola -4,5 -3,0 
Campus -5,5 -6,2 
Pedagogisk omsorg -0,5 -0,5 
Förskola -86,6 -85,8 
Fritidshem -14,4 -14,0 
Familjecentralen (öppen förskola) -1,1 0,0 
Summa   -386,9 -378,8 

 
Styrkort 
Inför varje budgetår ska nämnderna ange mål kopplat till kommunens vision genom ett styrkort som 
består av fyra perspektiv: Ekonomi, Brukare/Invånare, Verksamhet och Utveckling. Till varje  
perspektiv finnas en målformulering och mätbara indikatorer. Målen för budgetår 2023 är: 

 En ekonomi i balans där resurser fördelas behovsstyrt.  
 Vårdnadshavare i förskola/skola och elever har möjlighet till inflytande och delaktighet. 
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Beslutsinstans 

Datum  
Datum 

 

 
 

 Alla förvaltningens verksamheter präglas av en god organisatorisk, psykisk och fysisk 
arbetsmiljö.   

 Genom god undervisning och vägledning motiverar vi barn/elever att utveckla sina förmågor  
och kunskaper.  

 
Avisering om negativt ekonomiskt resultat 2023 
I budgetdialogen inför budget 2023 angav barn- och utbildningsnämnden ett behov av ramförstärkning 
motsvarande 11 miljoner kronor. Ramförstärkningen skulle nyttjas för att täcka ökade kostnader inom 
grund- och gymnasiesärskolan (resultat av en stor elevökning), interkommunala ersättningar för 
gymnasiet samt inrättande av en familjecentral. Delårsbokslutet för 2022 redovisar ett prognostiserat 
underskott för ovan nämnda områden motsvarande 10,5 miljoner kronor varav underskottet för 
interkommunala ersättningar för gymnasiet uppgår till 7,5 miljoner kronor. Kommunfullmäktiges beslut 
om ram för 2023 innebär en reducering av barn- och utbildningsnämndens totala budgetram med 4,4 
miljoner kronor. I beslutet ingår en utökning av budget för särskolan med 3 miljoner samt 0,7 miljoner 
för inrättande av familjecentral. Då ramen reducerats med anledning av demografimodellen, 
effektiviseringsuppdrag och minskat anslag till Campus blir utfallet en reducerad budgetram totalt.  
Konsekvenser för möjlighet till resultat i balans 2023: 

- Särskolan: Efter beslut i KS om att barn- och utbildningsnämnden inom ram ska täcka 
hyreskostnaderna för de tillfälligt utökade lokalerna för grundsärskolan, är bedömningen att 
särskolan kommer att redovisa ett underskott motsvarande 0,5 miljoner kronor 2023.  

- Gymnasiet samt IKE: Underskottet för de interkommunala ersättningarna för gymnasiet 
prognostiseras uppgå till minst 7,5 miljoner kronor för 2023. Utöver detta minskas budgetramen 
för gymnasiet genom demografimodellen och minskade statsbidrag till gymnasiet vilket 
föranleder ett förmodat underskott 2023 på 10,5 miljoner kronor för gymnasiet inklusive 
kostnader för interkommunala ersättningar. 

- Bedömningen är att även grundsärskolans fritidshem kommer redovisa ett underskott 
motsvarande 1 miljon kronor. Sammanslaget med övriga fritidshemsverksamheten är 
bedömningen ett förväntat underskott med 0,5 miljoner 2023. 

- Nämnden har även fått minskad budgetram för att effektivisera motsvarande 3,9 miljoner,  
vilket i nuläget bedöms leda till ett förväntat underskott med 3,9 miljoner. 
 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-11 
Detaljbudget 2023 barn-och utbildningsnämnden 
Styrkort 2023 för barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse om ekonomiskt resultat 2023, 2022-10-10 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Beslutsinstans 

Datum  
Datum 

 

 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 
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Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Datum  
2022-10-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 86  2022/2 2022.1205  

 

Budget 2023 - budgetarbetet 

 

Socialnämnden beslutar 

1. Socialnämnden fördelar 725 tkr till verksamhetsområde individ- och familjeomsorg  

för att öppna en familjecentral i samverkan med barn- och utbildningsnämnden och  

Region Kalmar län. 

 

2. Socialnämnden fördelar 3 252 tkr till verksamhetsområdena vård- och omsorgsboende,  

vård och omsorg i hemmet, stöd och omsorg LSS, hälso- och sjukvård och individ-  

och familjeomsorg för avtalsförändringar i form av sänkt veckoarbetstidsmått för  

nattarbete och höjd ob-ersättning. 

 

3. Socialnämnden fördelar 4 385 tkr till verksamhetsområde vård och omsorg i hemmet  

till hemtjänsttimmar, vaktmästare och enhetschef samt fördelar 1 000 tkr till verksamhet  

hälso- och sjukvård till tekniska hjälpmedel. 

 

4. Socialnämndens effektiviseringsuppdrag på 4 372 tkr läggs som en minuspost på 

förvaltningsövergripande verksamhet (76) för vidare beredning och beslut av  

socialnämnden. 

 

5. Socialnämnden fastställer sin detaljbudget år 2023 per verksamhetsområde. 

 

6. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att utreda effektiviseringsmöjligheter i 

verksamhet som inte är  lagstadgad. AMI är till stora delar en sådan verksamhet och 

nämnden önskar en konsekvensbeskrivning och analys av vad ett sådant effektiviserings-

förslag skulle innebära. Socialförvaltningen ska återrapportera uppdraget till socialnämnden 

i februari. 

 

7. Socialnämnden har behov av investeringsbudget för inventarier till familjecentral (500 tkr, 

samverkansprojekt barn- och utbildningsnämnden) samt till årligt utbyte  av inventarier/ 

vårdsängar (450 tkr).   
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Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Datum  
2022-10-20 

 

 

 

 

 

8. Socialnämnden fastställer sina mål för nämnden 2023 utifrån de fyra perspektiven ekonomi, 

brukare/invånare, verksamhet/medarbetare och utveckling. 

 

9. Socialnämnden justerar sina taxor och avgifter i enlighet med socialförvaltningens förslag.  

 

10. Socialnämnden aviserar till Kommunfullmäktige 

Socialnämnden aviserar till kommunfullmäktige att socialnämnden inte kommer att klara att 

hålla sin budget 2023. Det finns ofinansierade poster i budgeten för år 2023, framförallt i 

form av externa placeringar av barn och unga (17,7 mnkr) samt andra externa placeringar 

(5,4 mnkr). Beloppen är utifrån vad som är känt vid budgetuppföljningen efter 9 månader 

2022.  

 

Motivering 

Tillskott till budget 2023 riktat till införande av familjecentral och till avtalsförändringarna i form  

av sänkt arbetstidsmått för nattarbete har givits i samband med årets budgetberedning och beslut  

om detta är fattat av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 

Vimmerby kommun har en demografimodell. När antalet äldre förändras ger detta en förändrad  

ram. Den tredje beslutspunkten är en ramökning utifrån ett ökat antal äldre i kommunen. Trots  

tillskott av denna orsak finns det sedan tidigare år ofinansierade hemtjänsttimmar på grund av  

ökning av antalet äldre. Ökningen av äldre påverkar främst äldreomsorg och hälso- och sjukvård.  

 

Det interna resursfördelningssystem inom socialförvaltningens äldreomsorg innebär att när  

hemtjänsttimmarna inom en hemtjänstenhet förändras så påverkar detta enhetens ekonomiska  

resurser. Fler hemtjänsttimmar för en enhet innebär utifrån detta att antalet medarbetare inom  

direkt vård- och omsorgsarbete ökar. Däremot ingår inte enhetschefstjänster inom detta system. 

Införandet av tjänster som vaktmästare syftar till att vård- och omsorgspersonal ska utföra 

grunduppdraget vård och omsorg och att andra kringsysslor ska minimeras. Det innebär att det  

skapas utrymme för att personalens kompetens används på ett bättre sätt i en tid då det råder  

brist på medarbetare med utbildning för yrkesområdet. 

 

Sammanfattning 

I juni 2022 beslutade kommunfullmäktige om socialnämndens budgetram för 2023.  

Socialnämndens ram utökas med: 

 725 tkr för familjecentral,  

 3 252 tkr för avtalsförändringar i form av sänkt veckoarbetstidsmått för nattarbete och  

höjd ob-ersättning, samt  
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Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Datum  
2022-10-20 

 

 

 

 

 

  5 385 tkr på grund av att antalet äldre kommuninvånare har ökat. Ramökningen på grund  

av förändrad demografi fördelas i förslaget till hemtjänst och hälso- och sjukvård, det är de 

områdena som påverkas mest när antalet äldre ökar.  

 

Det finns också ett odefinierat effektiviseringsuppdrag som innebär en ramminskning med 4 372 tkr. 

Effektiviseringsuppdraget behöver vidare beredning och hantering av socialnämnden. 

 

Nämnderna ska utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål och ekonomiska resursramar fastställa 

detaljbudget, verksamhetsmål för 2023, taxor/avgifter, investeringsbudget och samt senast under 

november 2022 återrapportera till kommunstyrelsen. 

 

Socialförvaltningens förslag till detaljbudget fördelat per verksamhetsområde är följande: 

 

Verksamhet inom  

socialnämnden 

Nettobudget i miljoner 

 kronor (mnkr) 

75 Individ- och familjeomsorg  74 203 mnkr 

76 Förvaltningsövergripande  19 863 mnkr 

77-78 Äldreomsorg 207 619 mnkr 

79 Stöd och omsorg LSS 99 482 mnkr 

80 Hälso- och sjukvård  35 203 mnkr 

TOTALT  436 370 MNKR 

 

Det finns ett framtaget förslag till mål för socialnämnden för 2023 utifrån de fyra perspektiven  

ekonomi, brukare/invånare, verksamhet/medarbetare och utveckling.  

 

I förslaget till taxor och avgifter 2023 har en uppräkning utifrån allmän prisutveckling skett och  

en det finns en ny månadsavgift för hyra av rollatorer. 

 

Socialnämnden har behov av investeringsbudget för inventarier till familjecentral (500 tkr, 

samverkansprojekt barn- och utbildningsnämnden) samt till årligt utbyte av inventarier/ 

vårdsängar (450 tkr).   

 

Socialnämndens budget är inte i balans. Det kommer att finnas ofinansierade poster i budgeten för  

år 2023. Det är kostnader som funnits i ett eller flera år och där kostnadstäckning saknas. Exempel  

på sådant är kostnader för externplacering inom barn och familj, äldreomsorg och LSS samt  

kostnadsökningar för höjda vikarielöner, IT, telefoner, bränsle och andra prisökningar av varor  

och tjänster. Det saknas även budget för att förbereda nytt vård- och omsorgsboende vid Nybble.  
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Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Datum  
2022-10-20 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 

A Beslut 2022-06-20. Kommunens budget med plan 2024-2025. SN id 2022.771. 

B Budget 2023 med plan 2024-2025. Beslutad av kommunfullmäktige. SN id 2022.770. 

C Budget 2023 -  tjänsteskrivelse inför fastställande av socialnämndens detaljbudget. SN id 2022.1189.  

D Budget 2023 – ram från kommunfullmäktige för socialnämnden. SN id 2022.1190. 

E Budget 2023 – fördelning av socialnämndens ram. SN id 2022.1191. 

F Budget 2023 – investeringsbudget för socialnämnden. SN id 2022.1192.  

G Förslag till taxor och avgifter för 2023. SN id 2022.1193. 

H Socialnämndens mål 2023 utifrån balanserat styrkort. SN id 2022.1087. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige – avisering, beslutet 

Kommunstyrelsen  – som återrapport, beslut samt underlag C-H 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-11-29 

 
 

 
 
 
 
 
§ 325  2022/391 2022.4661  
 

Taxor och avgifter 2023 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa taxor och avgifter för 2023. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige tog i juni 2022 beslut (KF §61) att anmoda nämnderna att utifrån övergripande mål 
och ekonomiska resursramar fastställa taxor och avgifter för 2023. Det bilagda förslaget anger 2023-års 
taxenivåer för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Sammanfattning av 
de nya eller större justeringarna mellan åren 2022 och 2023: 
 
Ny taxa 
Taxa för gatukontoret – Lastbilar mm: Volvo, XJN 211 med sopmaskin senior 
Taxa för gatukontoret – Lagning efter schaktarbete: Justering av betäckning 
Taxa för ishallen: Folkhögskolan och Lärcenter 
Taxa för lokaluthyrning: Brand- och teknikgenomgång 
Taxa för lokaluthyrning: Tekniker 
Taxa för äldreomsorg: månadshyra av rollatorer 

 
Justerad taxa 
Maskin- och entreprenadkostnader har samma höjning som förra året 7,3%, enligt index ska dessa 
egentligen höjas med 26,9% för 2023. 
Taxa för asfaltslagningar är den faktiska kostnaden höjd enligt index. 
Taxa för arbetskraft på gatukontoret är höjd med 2,5%. 
Taxa för kulturskolans verksamhet är lokal- och undervisningskostnader höjd enligt faktiska kostnader. 

 
Övriga taxor höjda enligt index eller oförändrade. 

Beslutsunderlag 
Taxor och avgifter 2023 ID: 253827 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-11-29 

 

 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Ekonomiavdelningen 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Beslutsinstans 

Datum  
Datum 

 
 

 
 
 
 
 
§ §  2022/391 2022.4595  
 

Taxor och avgifter 2023 för barn- och utbildningsnämnden 
 

Instanss beslut  
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa barn- och 
utbildningsnämndens taxor och avgifter 2023. 
 

Sammanfattning 
Taxor och avgifter gällande skollokaler är oförändrade jämfört med år 2022. Inför budgetår 2024 
kommer barn-och utbildningsförvaltningen i samarbete med kommunstyrelseförvaltningen se över taxan 
för skollokaler.  
 
Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets samlade 
bruttoinkomst. Den högsta inkomsten som kommunen kan få ersättning för är 52 410 kr per månad 
(2022). Vid förändring av index, som beslutas av Skolverket senast 1 december, blir avgiftstaket för 
maxtaxan ändrad och avgiften justerad enligt beslut av kommunfullmäktige (KF § 304 2015-12-14). 

 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-11 
Taxor och avgifter barn- och utbildningsnämnden 2023  
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Intendenter inom barn-och utbildningsförvaltningen 
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Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Datum  
2022-10-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 86  2022/2 2022.1205  

 

Budget 2023 - budgetarbetet 

 

Socialnämnden beslutar 

1. Socialnämnden fördelar 725 tkr till verksamhetsområde individ- och familjeomsorg  

för att öppna en familjecentral i samverkan med barn- och utbildningsnämnden och  

Region Kalmar län. 

 

2. Socialnämnden fördelar 3 252 tkr till verksamhetsområdena vård- och omsorgsboende,  

vård och omsorg i hemmet, stöd och omsorg LSS, hälso- och sjukvård och individ-  

och familjeomsorg för avtalsförändringar i form av sänkt veckoarbetstidsmått för  

nattarbete och höjd ob-ersättning. 

 

3. Socialnämnden fördelar 4 385 tkr till verksamhetsområde vård och omsorg i hemmet  

till hemtjänsttimmar, vaktmästare och enhetschef samt fördelar 1 000 tkr till verksamhet  

hälso- och sjukvård till tekniska hjälpmedel. 

 

4. Socialnämndens effektiviseringsuppdrag på 4 372 tkr läggs som en minuspost på 

förvaltningsövergripande verksamhet (76) för vidare beredning och beslut av  

socialnämnden. 

 

5. Socialnämnden fastställer sin detaljbudget år 2023 per verksamhetsområde. 

 

6. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att utreda effektiviseringsmöjligheter i 

verksamhet som inte är  lagstadgad. AMI är till stora delar en sådan verksamhet och 

nämnden önskar en konsekvensbeskrivning och analys av vad ett sådant effektiviserings-

förslag skulle innebära. Socialförvaltningen ska återrapportera uppdraget till socialnämnden 

i februari. 

 

7. Socialnämnden har behov av investeringsbudget för inventarier till familjecentral (500 tkr, 

samverkansprojekt barn- och utbildningsnämnden) samt till årligt utbyte  av inventarier/ 

vårdsängar (450 tkr).   
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Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Datum  
2022-10-20 

 

 

 

 

 

8. Socialnämnden fastställer sina mål för nämnden 2023 utifrån de fyra perspektiven ekonomi, 

brukare/invånare, verksamhet/medarbetare och utveckling. 

 

9. Socialnämnden justerar sina taxor och avgifter i enlighet med socialförvaltningens förslag.  

 

10. Socialnämnden aviserar till Kommunfullmäktige 

Socialnämnden aviserar till kommunfullmäktige att socialnämnden inte kommer att klara att 

hålla sin budget 2023. Det finns ofinansierade poster i budgeten för år 2023, framförallt i 

form av externa placeringar av barn och unga (17,7 mnkr) samt andra externa placeringar 

(5,4 mnkr). Beloppen är utifrån vad som är känt vid budgetuppföljningen efter 9 månader 

2022.  

 

Motivering 

Tillskott till budget 2023 riktat till införande av familjecentral och till avtalsförändringarna i form  

av sänkt arbetstidsmått för nattarbete har givits i samband med årets budgetberedning och beslut  

om detta är fattat av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 

Vimmerby kommun har en demografimodell. När antalet äldre förändras ger detta en förändrad  

ram. Den tredje beslutspunkten är en ramökning utifrån ett ökat antal äldre i kommunen. Trots  

tillskott av denna orsak finns det sedan tidigare år ofinansierade hemtjänsttimmar på grund av  

ökning av antalet äldre. Ökningen av äldre påverkar främst äldreomsorg och hälso- och sjukvård.  

 

Det interna resursfördelningssystem inom socialförvaltningens äldreomsorg innebär att när  

hemtjänsttimmarna inom en hemtjänstenhet förändras så påverkar detta enhetens ekonomiska  

resurser. Fler hemtjänsttimmar för en enhet innebär utifrån detta att antalet medarbetare inom  

direkt vård- och omsorgsarbete ökar. Däremot ingår inte enhetschefstjänster inom detta system. 

Införandet av tjänster som vaktmästare syftar till att vård- och omsorgspersonal ska utföra 

grunduppdraget vård och omsorg och att andra kringsysslor ska minimeras. Det innebär att det  

skapas utrymme för att personalens kompetens används på ett bättre sätt i en tid då det råder  

brist på medarbetare med utbildning för yrkesområdet. 

 

Sammanfattning 

I juni 2022 beslutade kommunfullmäktige om socialnämndens budgetram för 2023.  

Socialnämndens ram utökas med: 

 725 tkr för familjecentral,  

 3 252 tkr för avtalsförändringar i form av sänkt veckoarbetstidsmått för nattarbete och  

höjd ob-ersättning, samt  
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Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Datum  
2022-10-20 

 

 

 

 

 

  5 385 tkr på grund av att antalet äldre kommuninvånare har ökat. Ramökningen på grund  

av förändrad demografi fördelas i förslaget till hemtjänst och hälso- och sjukvård, det är de 

områdena som påverkas mest när antalet äldre ökar.  

 

Det finns också ett odefinierat effektiviseringsuppdrag som innebär en ramminskning med 4 372 tkr. 

Effektiviseringsuppdraget behöver vidare beredning och hantering av socialnämnden. 

 

Nämnderna ska utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål och ekonomiska resursramar fastställa 

detaljbudget, verksamhetsmål för 2023, taxor/avgifter, investeringsbudget och samt senast under 

november 2022 återrapportera till kommunstyrelsen. 

 

Socialförvaltningens förslag till detaljbudget fördelat per verksamhetsområde är följande: 

 

Verksamhet inom  

socialnämnden 

Nettobudget i miljoner 

 kronor (mnkr) 

75 Individ- och familjeomsorg  74 203 mnkr 

76 Förvaltningsövergripande  19 863 mnkr 

77-78 Äldreomsorg 207 619 mnkr 

79 Stöd och omsorg LSS 99 482 mnkr 

80 Hälso- och sjukvård  35 203 mnkr 

TOTALT  436 370 MNKR 

 

Det finns ett framtaget förslag till mål för socialnämnden för 2023 utifrån de fyra perspektiven  

ekonomi, brukare/invånare, verksamhet/medarbetare och utveckling.  

 

I förslaget till taxor och avgifter 2023 har en uppräkning utifrån allmän prisutveckling skett och  

en det finns en ny månadsavgift för hyra av rollatorer. 

 

Socialnämnden har behov av investeringsbudget för inventarier till familjecentral (500 tkr, 

samverkansprojekt barn- och utbildningsnämnden) samt till årligt utbyte av inventarier/ 

vårdsängar (450 tkr).   

 

Socialnämndens budget är inte i balans. Det kommer att finnas ofinansierade poster i budgeten för  

år 2023. Det är kostnader som funnits i ett eller flera år och där kostnadstäckning saknas. Exempel  

på sådant är kostnader för externplacering inom barn och familj, äldreomsorg och LSS samt  

kostnadsökningar för höjda vikarielöner, IT, telefoner, bränsle och andra prisökningar av varor  

och tjänster. Det saknas även budget för att förbereda nytt vård- och omsorgsboende vid Nybble.  
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Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Datum  
2022-10-20 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 

A Beslut 2022-06-20. Kommunens budget med plan 2024-2025. SN id 2022.771. 

B Budget 2023 med plan 2024-2025. Beslutad av kommunfullmäktige. SN id 2022.770. 

C Budget 2023 -  tjänsteskrivelse inför fastställande av socialnämndens detaljbudget. SN id 2022.1189.  

D Budget 2023 – ram från kommunfullmäktige för socialnämnden. SN id 2022.1190. 

E Budget 2023 – fördelning av socialnämndens ram. SN id 2022.1191. 

F Budget 2023 – investeringsbudget för socialnämnden. SN id 2022.1192.  

G Förslag till taxor och avgifter för 2023. SN id 2022.1193. 

H Socialnämndens mål 2023 utifrån balanserat styrkort. SN id 2022.1087. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige – avisering, beslutet 

Kommunstyrelsen  – som återrapport, beslut samt underlag C-H 
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Taxor och avgifter 2023

Kommunstyrelsen

Antagen av kommunstyrelsen 2022-XX-XX, KS §XXX

Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
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Innehållsförteckning
Taxa för Bilpool 4
Taxa för Borgerlig vigsel 4
Taxa för Telefonkostnader till koncernbolag 4
Taxa för Tryckeriet 4
Taxa för Kommunens matdistribution 8
Taxa för Kommunens restauranger Granen, Frödala och Solgläntan 8
Taxa för Vård- och omsorgsboende 8
Taxa för Förskola, skola, fritids, gymnasiet 8
Taxa för Kommunens heldygnsabonnemang särskilt boende 9
Taxa för Måltider vid korttidsboende 9
Taxa för Måltider vid dagverksamhet 9
Taxa för Kaffeabonnemang för kommunanställd personal 10
Taxa för Stadshuset Cafeteria 10
Taxa för Lokalvård 10
Taxa för Gatukontoret - Lastbilar mm 11
Taxa för Gatukontoret - Traktorer mm 12
Taxa för Gatukontoret - Bilar, övriga maskiner och material 13
Taxa för Gatukontoret - Arbetskraft 14
Taxa för Gatukontoret - Material 14
Taxa för Gatukontoret - Lagning efter schaktarbete 15
Taxa för Gatukontoret - Felparkeringsavgifter 16
Taxa för Gatukontoret - Skyltning och affischering 16
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Taxa för Bilpool
Beskrivning 2022 2023
Bilhyra internt (per mil) 33 kr                 33 kr                 
Startavgift 50 kr                 50 kr                 

Taxa för Borgerlig vigsel
Beskrivning (exkl moms) 2022 2023
Avgift för borgerlig vigsel 500 kr              500 kr              

Taxa för Telefonkostnader till koncernbolag
Beskrivning (per år, exkl moms) 2022 2023
Vimarhem AB 42 539 kr         43 831 kr         
Vimmerby Energi och Miljö AB 83 696 kr         87 519 kr         

Taxa för Tryckeriet
Beskrivning (exkl moms) Enkelsidigt Dubbelsidigt
Standard kopieringspapper tryck tryck

80 A4 Vitt 0,55 kr 0,99 kr
100 A4 Vitt 0,59 kr 1,04 kr
160 A4 Vitt 0,62 kr 1,07 kr

80 A4 Färgat 0,69 kr 1,13 kr
120 A4 Färgat 0,89 kr 1,34 kr
160 A4 Färgat 1,05 kr 1,50 kr

80 A3 Vitt 1,30 kr 2,11 kr
100 A3 Vitt 1,27 kr 2,08 kr

80 A3 Färgat 1,15 kr 1,95 kr

Enkelsidigt Dubbelsidigt
Premium Copy Color A4 tryck tryck

90 A4 Vitt 0,58 kr 1,03 kr
100 A4 Vitt 0,59 kr 1,04 kr
120 A4 Vitt 0,65 kr 1,10 kr
160 A4 Vitt 1,09 kr 1,54 kr
200 A4 Vitt 1,48 kr 1,93 kr
250 A4 Vitt 2,01 kr 2,46 kr
300 A4 Vitt 2,25 kr 2,70 kr

Enkelsidigt Dubbelsidigt
Premium Copy Color A3 tryck tryck

90 A3 Vitt 1,01 kr 1,81 kr
100 A3 Vitt 1,58 kr 2,39 kr
120 A3 Vitt 1,14 kr 1,94 kr
160 A3 Vitt 1,45 kr 2,25 kr
200 A3 Vitt 2,28 kr 3,09 kr
250 A3 Vitt 2,60 kr 3,40 kr
300 A3 Vitt 4,35 kr 5,16 kr

Papperformat

Papperformat

Papperformat
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Prislista Intern (momsfri)

A4-3 Kopiering/utskift svart-vitt
Enkelsidigt Dubbelsidigt Pappers-

Standard kopieringspapper tryck tryck kostnad
80 A4 Vitt 0,22 kr 0,40 kr 0,08 kr

100 A4 Vitt 0,27 kr 0,43 kr 0,13 kr
160 A4 Vitt 0,30 kr 0,47 kr 0,16 kr

80 A4 Färgat 0,36 kr 0,52 kr 0,20 kr
120 A4 Färgat 0,57 kr 0,74 kr 0,40 kr
160 A4 Färgat 0,73 kr 0,90 kr 0,56 kr

80 A3 Vitt 0,73 kr 1,02 kr 0,44 kr
100 A3 Vitt 0,57 kr 0,73 kr 0,41 kr

80 A3 Färgat 0,47 kr 0,63 kr 0,30 kr

Enkelsidigt Dubbelsidigt Pappers-
Premium Copy Color A4 tryck tryck kostnad

90 A4 Vitt 0,26 kr 0,42 kr 0,10 kr
100 A4 Vitt 0,27 kr 0,43 kr 0,11 kr
120 A4 Vitt 0,33 kr 0,49 kr 0,16 kr
160 A4 Vitt 0,77 kr 0,93 kr 0,60 kr
200 A4 Vitt 1,16 kr 1,32 kr 0,99 kr
250 A4 Vitt 1,69 kr 1,85 kr 1,52 kr
300 A4 Vitt 1,93 kr 2,09 kr 1,76 kr

Enkelsidigt Dubbelsidigt Pappers-
Premium Copy Color A3 tryck tryck kostnad

90 A3 Vitt 0,46 kr 0,75 kr 0,16 kr
100 A3 Vitt 1,03 kr 1,32 kr 0,74 kr
120 A3 Vitt 0,58 kr 0,87 kr 0,29 kr
160 A3 Vitt 0,90 kr 1,19 kr 0,60 kr
200 A3 Vitt 1,73 kr 2,02 kr 1,44 kr
250 A3 Vitt 2,05 kr 2,34 kr 1,75 kr
300 A3 Vitt 3,80 kr 4,09 kr 3,50 kr

Pappersformat

Pappersformat

Pappersformat
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Prislista Intern (momsfri)

A4-3 Kopiering/utskift Färg
Enkelsidigt Dubbelsidigt Pappers-

Standard kopieringspapper tryck tryck kostnad
80 A4 Vitt 0,43 kr 0,80 kr 0,08 kr

100 A4 Vitt 0,47 kr 0,84 kr 0,13 kr
160 A4 Vitt 0,51 kr 0,88 kr 0,16 kr

80 A4 Färgat 0,57 kr 0,94 kr 0,20 kr
120 A4 Färgat 0,77 kr 1,14 kr 0,40 kr
160 A4 Färgat 0,93 kr 1,30 kr 0,56 kr

80 A3 Vitt 0,73 kr 1,02 kr 0,44 kr
100 A3 Vitt 1,07 kr 1,74 kr 0,41 kr

80 A3 Färgat 0,97 kr 1,63 kr 0,30 kr

Enkelsidigt Dubbelsidigt Pappers-
Premium Copy Color A4 tryck tryck kostnad

90 A4 Vitt 0,47 kr 0,84 kr 0,10 kr
100 A4 Vitt 0,48 kr 0,85 kr 0,11 kr
120 A4 Vitt 0,53 kr 0,90 kr 0,16 kr
160 A4 Vitt 0,97 kr 1,34 kr 0,60 kr
200 A4 Vitt 1,36 kr 1,73 kr 0,99 kr
250 A4 Vitt 1,89 kr 2,26 kr 1,52 kr
300 A4 Vitt 2,13 kr 2,50 kr 1,76 kr

Enkelsidigt Dubbelsidigt Pappers-
Premium Copy Color A3 tryck tryck kostnad

90 A3 Vitt 0,83 kr 1,49 kr 0,16 kr
100 A3 Vitt 1,41 kr 2,07 kr 0,74 kr
120 A3 Vitt 0,96 kr 1,62 kr 0,29 kr
160 A3 Vitt 1,27 kr 1,93 kr 0,60 kr
200 A3 Vitt 2,11 kr 2,77 kr 1,44 kr
250 A3 Vitt 2,42 kr 3,08 kr 1,75 kr
300 A3 Vitt 4,17 kr 4,84 kr 3,50 kr

Pappersformat

Pappersformat

Pappersformat
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Prislista Övriga (exkl moms)

A4-3 Kopiering/utskrift svart-vitt
Enkelsidigt Dubbelsidigt

Standard kopieringspapper tryck tryck
80 A4 Vitt 0,68 kr 1,24 kr

100 A4 Vitt 0,72 kr 1,28 kr
160 A4 Vitt 0,75 kr 1,32 kr

80 A4 Färgat 0,82 kr 1,38 kr
120 A4 Färgat 1,02 kr 1,58 kr
160 A4 Färgat 1,18 kr 1,74 kr

80 A3 Vitt 1,59 kr 2,61 kr
100 A3 Vitt 1,56 kr 2,58 kr

80 A3 Färgat 1,37 kr 2,39 kr

Enkelsidigt Dubbelsidigt
Premium Copy Color A4 tryck tryck

90 A4 Vitt 0,71 kr 1,28 kr
100 A4 Vitt 0,84 kr 1,29 kr
120 A4 Vitt 0,78 kr 1,34 kr
160 A4 Vitt 1,22 kr 1,78 kr
200 A4 Vitt 1,61 kr 2,18 kr
250 A4 Vitt 2,14 kr 2,70 kr
300 A4 Vitt 2,38 kr 2,94 kr

Enkelsidigt Dubbelsidigt
Premium Copy Color A3 tryck tryck

90 A3 Vitt 1,23 kr 2,25 kr
100 A3 Vitt 1,81 kr 2,83 kr
120 A3 Vitt 1,36 kr 2,38 kr
160 A3 Vitt 1,67 kr 2,69 kr
200 A3 Vitt 2,51 kr 3,53 kr
250 A3 Vitt 2,82 kr 3,84 kr
300 A3 Vitt 4,57 kr 5,59 kr

Papperformat

Papperformat

Papperformat
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Taxa för Kommunens matdistribution
Beskrivning (momsfri) 2022 2023
Kostnad för matdistribution per portion 60 kr                 69 kr                 

Leverans 1gång per vecka
Till portionen får brukaren välja frukt eller kräm/sopp till dessert
Finare dessert ingår vid soppdagar samt en till veckoslut.
Färska grönsaker och tillbehör som sylt, rödbetor mm ingår ej.
Bistånd för matdistribution krävs.
Är burkaren ej hemma vid leverans tas en avgift ut för extra leverans
på 50kr per utkörning. Gäller ej vid akuta läkarbesök.

Taxa för Kommunens restauranger Granen, Frödala och Solgläntan
Beskrivning (inkl moms) 2022 2023
Lunch för pensionärer 69 kr                 78 kr                 
Lunch övriga gäster (ej pensionär) 80 kr                 92 kr                 
Lunch, kommunalt anställd 67 kr                 76 kr                 
Påsk och jultallrik pensionär 161 kr              185 kr              
Påsk och jultallrik övriga gäster (ej pensinär) 161 kr              185 kr              

Taxa för Vård- och omsorgsboende
Beskrivning (inkl moms) 2022 2023
Lunch, anhörig till boende 69 kr                 78 kr                 
Lunch, övriga gäster 80 kr                 92 kr                 
Lunch, kommunalt anställd 67 kr                 76 kr                 
Frukost, anhörig, kommunalt anställd 46 kr                 52 kr                 
Kvällsmat, anhörig, kommunalt anställd 56 kr                 64 kr                 

Taxa för Förskola, skola, fritids, gymnasiet
Beskrivning (inkl moms) 2022 2023
Frukost förskola, fritidshem, anhörig, pedagogiskt* 16 kr                 18 kr                 
Mellanmål förskola, fritidshem, anhörig, pedagogiskt* 10 kr                 12 kr                 
Lunch förskola, skola, fritidshem, pedagogiskt* 28 kr                 31 kr                 
Lunch gymnasiet lärare 67 kr                 76 kr                 
Lunch förskola, skola, fritidshem, gymnasiet 67 kr                 76 kr                 
   anhörig som besöker elev
Lunch förskola, skola, fritidshem, gymnasiet extern besökare 72 kr                 82 kr                 
Lunch skola pedagogiskt måltidsabonnemang 433 kr              493 kr              
Lunch kommunalt anställd 67 kr                 76 kr                 

* Gäller även lärarkandidater och praktikanter. På gymnasiet går det ej att äta pedagogiskt. 
Servering enligt matsedel. Kommunen får inte överproducera mat för 
frukost och kvällsmat i egna matsalar i syfte att sälja maten till externa kunder.
Om mat blir över från egna verksamheter kan den säljas till externa kunder under 
förutsättningen att reglerna för varmhållningstider följs.
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Taxa för Kommunens heldygnsabonnemang särskilt boende
Beskrivning (momsfri) 2022 2023
Heldygnsabonnemang måltid särskilt boende per månad 3 550 kr           4 044 kr           

I heldygnsabonnemang ingår:
Frukost, lunch, kvällsmat och kaffe
Till lunch serveras mineralvatten/läskedryck/lättöl alternativ mjölk/måltidsdryck
Till kvällsmat serveras mjölk eller måltidsdryck
Övrigt ingår knäckebröd och efterrätt vid lunch, 
tillbehör som tex gurka, sallad, grönsaker
Till förmiddagskaffet ingår enklare vetebröd, 
och till eftermiddagskaffe ingår kex alt skorpa.
Till kvällskaffet serveras smörgås.
I abonnemanget ingår näringsdrycker och sondmat 
men ej sjukdomsspecifika näringsdrycker och aggregat till sondmat.

Taxa för Måltider vid korttidsboende
Beskrivning (momsfri) 2022 2023
Heldygnskostnad per dygn 116 kr              133 kr              
Enbart frukost 47 kr                 53 kr                 
Enbart lunch 69 kr                 78 kr                 
Enbart kvällsmat 57 kr                 65 kr                 

I heldygnsabonnemang ingår:
Frukost, lunch, kvällsmat och kaffe
Till lunch serveras mineralvatten/läskedryck/lättöl alternativ mjölk/måltidsdryck
Till kvällsmat serveras mjölk eller måltidsdryck
Övrigt ingår knäckebröd och efterrätt vid lunch, 
tillbehör som tex gurka, sallad, grönsaker
Till förmiddagskaffet ingår enklare vetebröd, 
och till eftermiddagskaffe ingår kex alt skorpa.
Till kvällskaffet serveras smörgås.
Näringsdrycker och sondmat ingår, 
men ej sjukdomsspecifika näringsdrycker och aggregat till sondmat.

Taxa för Måltider vid dagverksamhet
Beskrivning (momsfri) 2022 2023
Dagverksamhet 76 kr                 85 kr                 

Till dagverksamhet ingår:
Förmiddagskaffe och vetebröd, lunch enligt matsedel, 
eftermiddagskaffemed enklare kaka/kex.
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Taxa för Kaffeabonnemang för kommunanställd personal
Beskrivning (inkl moms) 2022 2023
Heldag 334 kr              380 kr              
Endast förmiddag 277 kr              316 kr              
Endast eftermiddag 111 kr              127 kr              
Endast kaffe för- och eftermiddag 111 kr              127 kr              

Heldag: Förmiddagen ingår kaffe/te med påtår, två limpskivor eller en fralla 
med bordsmargarin, ost eller charkpålägg samt grönsak. Eftermiddag ingår kaffe/te 
med påtår, frukt eller kaka.
Endast förmiddag: Ingår kaffe/te med påtår, två limpskivor eller en fralla 
med bordsmargarin, ost eller charkpålägg samt grönsak
Endast eftermiddag: Ingår kaffe/te mer påtår, frukt eller kaka.
Endast kaffe för- och eftermiddag: Kaffe/te med påtår.
Abonnemanget kan endast utnyttjas på den enhet där intäkten inkommer.
Abonnemangsavdrag för heldag kan göras enligt sysselsättningsgrad.

Taxa för Stadshuset Cafeteria
Beskrivning (inkl moms) 2022 2023
Kaffe/te 16 kr                 18 kr                 
Smile dryck 11 kr                 12 kr                 
Fralla hel, med ost eller charkpålägg 16 kr                 18 kr                 
Limpskiva med ost eller charkpålägg 13 kr                 14 kr                 
Knäckebröd med ost eller charkpålägg 11 kr                 12 kr                 
Bulle 11 kr                 12 kr                 
Liten kaka 7 kr                   8 kr                   
Finare kaka (mjuk) 16 kr                 18 kr                 
Frukt 5 kr                   6 kr                   

Taxan avser styckpriser

Taxa för Lokalvård
Beskrivning (exkl moms) 2022 2023
Lokalvård per timme 315,32 kr         312,92 kr *

* Angiven taxa kommer justeras med motsvarande förändring i PO-tillägg från 1 januari 2023. 
Därutöver kommer taxan räknas upp i samband med lönerevision, 
motsvarande centralt löneanslag. Den uppräknade taxan gäller from 1 april 2023.
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Taxa för Gatukontoret - Lastbilar mm
Beskrivning (exkl moms, om inget annat anges) 2022 2023
Lastbilar:
Volvo, XJN 211 405 kr              435 kr              
Volvo, XJN 211 med kran 715 kr              770 kr              
Volvo, XJN 211 med snöplog 625 kr              670 kr              
Volvo, XJN 211 med sandspridare 555 kr              595 kr              
Volvo, XJN 211 med sopmaskin Senior -  kr               955 kr              

Lastmaskiner:
Ljungby L11, BDA 24W 425 kr              455 kr              
Ljungby L11, BDA 24W med snöplog 555 kr              595 kr              
Ljungby L11, BDA 24W med sandspridare 495 kr              530 kr              
Ljungby L11, BDA 24W med sopvals 485 kr              520 kr              
L70E, WES 382 425 kr              455 kr              
L70E, WES 382 med snöplog 555 kr              595 kr              
L70E, WES 382 med sandspridare 495 kr              530 kr              
L70E, WES 382 med snöslunga 865 kr              930 kr              

Redskapsbärare:
Holdern, RJD 622 240 kr              260 kr              
Holdern, RJD 622 med klippaggregat 325 kr              350 kr              
Holdern, RJD 622 med snöplog 440 kr              470 kr              
Holdern, RJD 622 med sandspridare 375 kr              400 kr              
Holdern, RJD 622 med uppsamlare 490 kr              525 kr              
Holdern, RJD 622 med snöslunga 525 kr              565 kr              
Kärcher, EAP 241 240 kr              260 kr              
Kärcher, EAP 241 med klippaggregat 325 kr              350 kr              
Kärcher, EAP 241 med snöplog 440 kr              470 kr              
Kärcher, EAP 241 med sandspridare 375 kr              400 kr              
Multihog WBD 78W 240 kr              260 kr              
Multihog WBD 78W med snöplog 440 kr              470 kr              
Multihog WBD 78W med salt/sandspridare 375 kr              400 kr              
Multihog WBD 78W med slaghack 465 kr              500 kr              
Weidemann 240 kr              260 kr              
Weidemann med snöplog 440 kr              470 kr              
Weidemann med sandspridare 375 kr              400 kr              
Weidemann med slaghack 465 kr              500 kr              
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Taxa för Gatukontoret - Traktorer mm
Beskrivning (exkl moms, om inget annat anges) 2022 2023
Traktorer:
Fendt, YJY 782 315 kr              340 kr              
Fendt, YJY 782 med snöplog 500 kr              535 kr              
Fendt, YJY 782 med sandspridare 445 kr              480 kr              
Fendt, YJY 782 med sopmaskin Nordic 810 kr              870 kr              
Fendt, YJY 782 med slamsug 700 kr              750 kr              
Fendt, YJY 782 med vattentunna 415 kr              445 kr              
Fendt, YJY 782 med vägsladd 685 kr              735 kr              
Fendt, YJY 782 med vagn 615 kr              660 kr              
Fendt, EKW 36S 315 kr              340 kr              
Fendt, EKW 36S med snöplog 500 kr              535 kr              
Fendt, EKW 36S med salt/sandspridare 445 kr              480 kr              
Fendt, EKW 36S med sopmaskin Wasa 810 kr              870 kr              
Fendt, EKW 36S med slamsug 700 kr              750 kr              
Fendt, EKW 36S med vattentunna 415 kr              445 kr              
Fendt, EKW 36S med vägsladd 685 kr              735 kr              
Fendt, EKW 36S med slåtteraggregat 550 kr              590 kr              
Fendt, EKW 36S med vagn 615 kr              660 kr              
Fendt, EAP 458 315 kr              340 kr              
Fendt, EAP 458 med snöplog 500 kr              535 kr              
Fendt, EAP 458 med sandspridare 445 kr              480 kr              
Fendt, EAP 458 med Wessex klippaggregat 745 kr              800 kr              
Fendt, EAP 458 med gödningsspridare 380 kr              410 kr              
Fendt, EAP 458 med vattentunna 415 kr              445 kr              
Fendt, EAP 458 med vägsladd 685 kr              735 kr              
Fendt, EAP 458 med uppsamlare 685 kr              735 kr              
Valtra, BWL 386 315 kr              340 kr              
Valtra, BWL 386 med snöplog 500 kr              535 kr              
Valtra, BWL 386 med salt/sandspridare 445 kr              480 kr              
Valtra, BWL 386 med sopmaskin Wasa 810 kr              870 kr              
Valtra, BWL 386 med slamsug 700 kr              750 kr              
Valtra, BWL 386 med vattentunna 415 kr              445 kr              
Valtra, BWL 386 med vägsladd 685 kr              735 kr              
Valtra, BWL 386 med ogräsborste 415 kr              445 kr              

Traktorgrävare:
Lännen, ZLP 140 425 kr              455 kr              
Lännen, ZLP 140 med snöplog 610 kr              655 kr              
Lännen, ZLP 140 med sandspridare 555 kr              595 kr              
Lännen, ZLP 140 med stubbfräs 640 kr              685 kr              
Lännen, ZLP 140 med slaghack 640 kr              685 kr              

Soputrustning:
Sopmaskin CityCat 610 kr              655 kr              

Priser exkl. mantimmepris, exkl. moms
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Taxa för Gatukontoret - Bilar, övriga maskiner och material
Beskrivning (exkl moms, om inget annat anges) Enhet 2022 2023
Servicebil kr/tim 155 kr              165 kr              
Skyltbil kr/tim 170 kr              180 kr              
Släpkärra kr/dag 225 kr              240 kr              
Bergborrmaskin cobra/pionjär kr/dag 195 kr              210 kr              
Betongsuggor kr/dygn 10 kr                 11 kr                 
Bockar och brädor, 1-10 st kr/dygn* 200 kr              215 kr              
Bockar och brädor, 11-10 st kr/dygn* 400 kr              430 kr              
Transport av bockar och brädor, utkörning kr 500 kr              535 kr              
Transport av bockar och brädor, upphämtning efter 
  evenemang kr 500 kr              535 kr              
Elverk bensindriven kr/dag 195 kr              210 kr              
GP-Link, pris per sektion, vid hyra 1-14 dygn kr/dygn 40 kr                 45 kr                 
GP-Link, pris per sektion, vid hyra efter 14 dygn kr/dygn 20 kr                 22 kr                 
Gräsklippare Kubota F1900 kr/tim 200 kr              215 kr              
Gräsklippare Kubota F2880 kr/tim 230 kr              245 kr              
Gångbro, körbar plåt, pris per styck, vid hyra 1-14 dygn kr/dygn 95 kr                 100 kr              
Gångbro, körbar plåt, pris per styck, vid hyra efter 
  14 dygn kr/dygn 45 kr                 50 kr                 
Häcksåg kr/dag 165 kr              175 kr              
Kompressor Atlas Copco kr/tim 90 kr                 95 kr                 
Koner inkl. brädor 1-10st 1-14 dygn kr/dygn 150 kr              160 kr              
Koner inkl. brädor 1-10st efter 14 dygn kr/dygn 75 kr                 80 kr                 
Koner inkl. brädor 11-20st 1-14 dygn kr/dygn 300 kr              320 kr              
Koner inkl. brädor 11-20st efter 14 dygn kr/dygn 150 kr              160 kr              
Lövsug K-vagn kr/tim 125 kr              135 kr              
Miniguard barriär, per sektion 4.5m, vid hyra 1-14 dygn kr/dygn 35 kr                 40 kr                 
Miniguard barriär, per sektion 4.5m, vid hyra efter 
  14 dygn kr/dygn 15 kr                 20 kr                 
Motorkapsåg kr/dag 165 kr              175 kr              
Motorpump kr/dygn 240 kr              260 kr              
Motorsåg kr/dag 130 kr              140 kr              
Ogräsborste, liten kr/tim 85 kr                 90 kr                 
Ogräsborste, stor kr/tim 180 kr              195 kr              
Planlaser kr/dygn 195 kr              210 kr              
Pumpar kr/dag 190 kr              205 kr              
Spetthammare, el kr/dygn 175 kr              190 kr              
Staket, byggstaket, per sektion kr/dygn 5 kr                   6 kr                   
Staket, (cykelstaket), per sektion kr/dygn 10 kr                 11 kr                 
Tungbarriär, pris per sektion, vid hyra 1-14 dygn kr/dygn 30 kr                 32 kr                 
Tungbarriär, pris per sektion, vid hyra efter 14 dygn kr/dygn 15 kr                 16 kr                 
Vattentunna kr/tim 105 kr              115 kr              
Vibroplatta, 2440, rund kr/dag 225 kr              240 kr              
Vibroplatta, 2490, 3050 kr/dag 300 kr              320 kr              
Vibroplatta, 5055, 6760, 6055 kr/dag 440 kr              470 kr              

Priser är exkl mantimmepris * per evenemang/max 5dagar

Minidebitering 470 kr              505 kr              
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Taxa för Gatukontoret - Arbetskraft
Beskrivning (exkl moms, om inget annat anges) Enhet 2022 2023
GS-personal, ord. tid kr/tim 395 kr              405 kr              
GS-personal, ord. tid, inkl. verkst.kostn. kr/tim 645 kr              660 kr              
Övertid kl 16-20 vardagar, tillägg kr/tim 160 kr              165 kr              
Övertid lördagar, söndagar samt från kl 20 vardagar, 
  tillägg kr/tim 275 kr              280 kr              
Projektledning/arbetsledningf, påslag på totalbelopp % 12% 12%

Taxa för Gatukontoret - Material
Beskrivning (exkl moms och exkl lastning, om inget annat anges) 2022 2023
Bergkross 0-150 kr/ton 60 kr                 69 kr                 
Bergkross 0-90 kr/ton 69 kr                 80 kr                 
Bärlager 0-35 kr/ton 79 kr                 91 kr                 
Krossgrus 0-18/väggrus berg kr/ton 83 kr                 95 kr                 
Jord, osorterad kr/ton 56 kr                 65 kr                 
Jord, sorterad matjord, harpad kr/ton 161 kr              185 kr              
Kabelsand/naturgrus kr/ton 75 kr                 75 kr                 

+ naturgrus- 
skatt i kr enligt 

beslut från 
Skatteverket 

för 2022

+ naturgrus- 
skatt i kr enligt 

beslut från 
Skatteverket 

för 2023

Sandningssand saltad (inköpt) inkl. lastning kr/ton 165 kr              190 kr              
Sandningsflis 2-5 (med salt) på CF (inköpt) inkl. lastning kr/ton 260 kr              298 kr              
Granitkantsten kr/m 170 kr              200 kr              
Återvinningsmassor/fyllmassor 0-100 kr/ton 44 kr                 51 kr                 
Återvinningsasfalt 0-22 / Krossad asfalt kr/ton 81 kr                 94 kr                 
EU-sand 0-4 kr/ton 141 kr              162 kr              
Sandlådesand/mursand 0-3 kr/ton 139 kr              160 kr              
Flissand 2-5 plattsättning kr/ton 151 kr              173 kr              
Kullersten 100-200 kr/ton 430 kr              494 kr              
Singel 32-63 kr/ton 130 kr              149 kr              
Råberg kr/ton 50 kr                 58 kr                 
Fyllnadsjord kr/ton 75 kr                 86 kr                 
Osorterad sand kr/ton 75 kr                 86 kr                 
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Taxa för Gatukontoret - Lagning efter schaktarbete
Beskrivning (exkl moms) Enhet 2022 2023
Asfaltslagningar av körbanor, gator, 0-25 m² kr/m² 705 kr              785 kr              
GC-väg, gångbanor* 25-100 m² kr/m² 650 kr              720 kr              

101-300 m² kr/m² 600 kr              665 kr              
301-500 m² kr/m² 540 kr              600 kr              

>500 m² kr/m² 540 kr              600 kr              
Lagning med återvinningsasfalt * - kr/ton 1 280 kr           1 420 kr           
Betongplattor, arbete 0-20m² kr/m² 835 kr              925 kr              

21-100m² kr/m² 800 kr              890 kr              
>100m² kr/m² 750 kr              835 kr              

Betongplattor, material - kr/m² 320 kr              355 kr              
Gatstensättning, arbete 0-2m² kr/m² 2 150 kr           2 390 kr           

2,1-10m² kr/m² 2 100 kr           2 335 kr           
11-20m² kr/m² 2 100 kr           2 335 kr           

21-100m² kr/m² 1 975 kr           2 195 kr           
101-500m² kr/m² 1 850 kr           2 055 kr           

Markstensättning, arbete 0-2m² kr/m² 1 900 kr           2 110 kr           
2,1-10m² kr/m² 1 850 kr           2 055 kr           
11-20m² kr/m² 1 850 kr           2 055 kr           

21-100m² kr/m² 1 700 kr           1 890 kr           
101-500m² kr/m² 1 550 kr           1 720 kr           

Granitkantstenssättning 12 cm:s 0-20m² kr/lm 1 100 kr           1 220 kr           
(borgmästarsten), arbete 21-100m² kr/lm 1 050 kr           1 165 kr           

101-500m² kr/lm 950 kr              1 055 kr           
Granitkantstenssättning 30 cm:s 0-20m² kr/lm 1 260 kr           1 400 kr           
(stående sten), arbete 21-100m² kr/lm 1 160 kr           1 290 kr           

101-500m² kr/lm 1 060 kr           1 180 kr           
G-stöd A och B, utbyte, arbete - kr/lm 750 kr              835 kr              
och material
Lagning gräsyta, arbete och material 0-5m² kr/m² 375 kr              420 kr              

6-10m² kr/m² 325 kr              360 kr              
11-25m² kr/m² 325 kr              360 kr              

26-100m² kr/m² 270 kr              300 kr              
>100m² kr/m² 270 kr              300 kr              

Justering av betäckning kr/st -  kr               2 500 kr           

* Kostnader för lagning av asfaltsytor ökar med 50% om ytorna har 
belagts eller toppats under de tre senaste åren.

Yta
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Taxa för Gatukontoret - Felparkeringsavgifter
Beskrivning (momsfri) 2022 2023
Felinställd p-skiva 300 kr              300 kr              
P-skiva saknas 300 kr              300 kr              
Tillåten parkeringstid överskrids 400 kr              400 kr              
Hjul är utanför markerad parkeringsruta eller markerad plats 400 kr              400 kr              
Parkering på parkeringsförbud eller parkeringsförbudområde 800 kr              800 kr              
Parkering på huvudled 800 kr              800 kr              
Parkering på annan plats än särskilt ordnad
  parkeringsplats på gågata/gårdsgata 800 kr              800 kr              
Parkering i terräng, plantering, gräsmatta etc. 800 kr              800 kr              
Parkering mot färdriktningen 900 kr              900 kr              
Parkering på gång- eller cykelbana 900 kr              900 kr              
Parkering på övergångsställe 900 kr              900 kr              
Parkering i korsning/i vägport 900 kr              900 kr              
Parkering så att vägmärken skyms 900 kr              900 kr              
Parkering på busshållplats 900 kr              900 kr              
Parkering framför utfart 900 kr              900 kr              
Parkering så att tillträde till andra fordon hindras 900 kr              900 kr              
Parkering på lastzon, taxizon 900 kr              900 kr              
Parkering inom tio meter före och efter korsning 900 kr              900 kr              
Parkering inom tio meter före övergångsställe 900 kr              900 kr              
Parkering inom tio meter före korsande gång- eller cykelbana 900 kr              900 kr              
Parkering på plats avsedd för annat fordonsslag, 
  t ex plats reserverad för buss eller motorcykel 900 kr              900 kr              
Parkering där det råder förbud att stanna på platsen 1 100 kr           1 100 kr           
Parkering på handikapplats för rörelsehindrade 1 100 kr           1 100 kr           

Taxa för Gatukontoret - Skyltning och affischering
Nedanstående taxor för skyltning och affischering gäller inte för ideella föreningar, skolklasser och

politiska partier. För ideella föreningar, skolklasser och politiska partier gäller skyltning samt 

affischering på platser anvisade av kommunen.

Beskrivning (momsfri) 2022 2023
Tillfällig skyltning och affischering på anvisade platser, max 7 dagar 
  per tillfälle Ingen avgift Ingen avgift
Permanent skyltning upplåten via bygglov och arrendeavtal/
  nyttjanderättsavtal Ingår Ingår
Permanent skyltning upplåten via bygglov och debitering enligt 
  kommunens taxa för direkt/indirekt kommersiellt syfte/
  marknadsföring. Pris per påbörjat år 1 000 kr/m² 1 000 kr/m²
Permanent flaggstång upplåten via arrendeavtal/nyttjanderättsavtal Ingår Ingår
Permanent flaggstång upplåten via debitering enligt kommunens 
  taxa för direkt/indirekt kommersiellt syfta/marknadsföring. 1 000 kr/ 1 000 kr/
  Pris per påbörjat år. flaggstång flaggstång
Digitala, elektroniska, projicerande och bildväxlande skyltar, 
  upplåtna via arrendeavtal/nyttjanderättsavtal Ingår Ingår
Gatupratare, varuställningar och lösa föremål, såsom blommor och 1 000 kr/ 1 000 kr/
  marschaller påbörjat år påbörjat år
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Taxa för Gatukontoret - Uteserveringar
Beskrivning  
(markupplåtelse momsfri, för staket och el tillkommer 25% moms) 2022 2023
Uteservering utan utskänkningstillstånd, 40 kr/m² 40 kr/m²
 pris per påbörjad månad inom angiven period/säsong
Minimiavgift per påbörjad månad 1 400 kr 1 400 kr
Uteservering med utskänkningstillstånd, 
 pris per påbörjad månad inom angiven period/säsong 50 kr/m² 50 kr/m²
Minimiavgift per påbörjad månad 1 600 kr 1 600 kr
Staket för avgränsning/inhägnad av uteservering. Pris/staketsektion 
  och påbörjad månad, 1 sektion är 1,34 meter. Montering och 
  demontering av saket ingår. 35 kr 35 kr
Elanslutning i samband med uteservering, uppstartskostnad, exkl. 
  nät- och elavgifter. 500 kr 500 kr

Taxa för Gatukontoret - Andra markupplåtelser, t ex parker 
Beskrivning (momsfri, för el tillkommer 25% moms) 2022 2023
Evenemang för välgörenhet samt evenemang anordnade av Ingen avgift Ingen avgift
 ideella organisationer eller skola.

Evenemang som är direkt/indirekt kopplade till kommersiellt 
syfte/marknadsföring, pris per dag:
Per m2 20 kr 20 kr
Maxtaxa för evenemangsytor, pris per dag 1 500 kr 1 500 kr
Elanslutning i samband med uteservering, uppstartskostnad, 
  exkl. nät- och elavgifter 500 kr 500 kr
Politiska sammankomster Inga avgifter Inga avgifter

Hyra av bockar och brädor, se sida 12 Gatukontoret under avsnitt: Bilar, övriga maskiner och 
  material.

Taxa för Gatukontoret - Bokningsavgifter parker 
Beskrivning (momsfri) 2022 2023
Evenemang för välgörenhet samt evenemang anordnade av Ingen avgift Ingen avgift
 ideella organisationer eller skola
Evenemang kopplade till direkt/indirekt försäljning i 200 kr 200 kr
 kommersiellt syfte/marknadsföring, per bokning
Politiska sammankomster Ingen avgift Ingen avgift

Taxa för Gatukontoret - Marknadsplats
Beskrivning (momsfri, för el tillkommer 25% moms) 2022 2023
Marknadsplats, en plats är 3 meter lång och 3 meter djup, 
pris per löpmeter 100 kr/dag 100 kr/dag
Eventuell avbokningsavgift 100 kr/dag 100 kr/dag
El som tillval 80 kr/dag 100 kr/dag
Hyra av disk eller motsvarande, en disk är 3 meter lång,
pris per styck och tillfälle 400 kr 400 kr
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Taxa för Gatukontoret - Torghandel
Beskrivning (momsfri, för el tillkommer 25% moms) 2022 2023
Gratis torghandel på anvisade platser (med undantag för av kommunen 
beslutad markupplåtelse, marknadsdagar och andra evenemang Ingen avgift Ingen avgift
Torghandel på ej anvisade platser, per tillfälle och dag 200 kr 200 kr
El dom tillval, per tillfälle och dag 80 kr 100 kr

Taxa för Gatukontoret - Skadegörelse, bristfällig renhållning/städning
Beskrivning (moms 25% tillkommer) 2022 2023
Skadegörelse
Bristfällig rehållninng/städning, pris per tillfälle 2 000 kr 2 000 kr

Taxa för Gatukontoret - Tillfälligt nöjesfält
Beskrivning (momsfri) 2022 2023
Cirkus/tivoli etc. 1 500 kr/dygn 1 500 kr/dygn

Taxa för Gatukontoret - Byggrelaterat
Beskrivning (momsfri) 2022 2023
Byggnadsupplag (byggmaterial, bod, byggnadsställning etc.)* 50 kr 50 kr
Skylift* 50 kr 50 kr
Container* 50 kr 50 kr
Övrigt* 50 kr 50 kr

*Pris per påbörjad månad och m2

Taxa för Gatukontoret - Lotteritillstånd
Beskrivning (momsfri) 2022 2023
Lotteritillstånd, 5 år 500 kr 500 kr

Debitering sker utefter omfattning
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Taxa för Räddningstjänsten - Tillsyn
Beskrivning (momsfri) 2022 2023
Tillsyn enligt Lag 2003:778 om skydd om skydd mot olyckor (LSO),
  Handläggningskostnad per timme* 1 026 kr 1 097 kr **
Tillstånd och tillsyn enligt lag 2010:1011 om brandfarliga och 
  explosiva varor (LBE), handläggningskostnad per timme* 1 026 kr 1 097 kr **

*Taxan består av taxetabeller som baseras på en tidsuppskattning för olika ärendetyper och 
  beräkning  av handläggningskostnad per timme.
**Taxan justeras den 1:e januari årligen enligt SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV), 
  basmånad oktober.

Taxa för Räddningstjänsten - Utryckning
Beskrivning (exkl moms) 2022 2023
Utryckning vid felaktiga automatlarm* 4 711 kr           5 222 kr *

* Taxorna justeras den 1:e januari årligen enligt konsumentprisindex. 
KPI fastställda tal (1980=100) basmånad oktober.

Taxa för Biblioteket
Beskrivning (momsfri, om inget annat anges) 2023
Kopiering/utskrift (inkl 6 % moms), 
  per sida, < 4sidor kostnadsfri
Nytt (förlorat) lånekort
Reservation av vuxenböcker
Fjärrlån
Beställning av artiklar/kopior, per styck
Förkommen eller trasig vuxenbok
Förkommen eller trasig video/dvd
Förkommen eller trasig tidskrift
Förkommen eller trasig barnbok
Administrationskostnad vid fakturering
Biljett/entré avgift (momsfri, 6 % moms eller 25 % moms,
 beroende på tillställning/program)
Straffavgift för ej avhämtade fjärrlån

Taxa för Stadsmuseet Näktergalen
Beskrivning (momsfri) 2023
Entré, vuxen
Entré, skolungdom
Årskort, entré
Studiebesök/guidning (max 40pers)

50 kr                                              

-  kr                                            

20 kr                                              

20 kr                                              
50 kr                                              

100 kr                                           
350kr + entréavgift * antal personer

-  kr                                            

2 kr                                                

20 kr                                              
50 kr                                              

 beroende på 
tillställning/program 

200 kr                                           
200 kr                                           

50 kr                                              
100 kr                                           
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Taxa för Busshyra YCT 923 (9personer)
Beskrivning (momsfri) 2022 2023
Bilhyra intern (per mil) 35 kr                 35 kr                 
Startavgift 50 kr                 50 kr                 

Taxa för Kulturskolan
Beskrivning (momsfri, om inget annat anges) 2022 2023
Elevavgift, ämneskurs, studerande* , per termin 645 kr              645 kr              
Elevavgift, ämneskurs vuxen, ej studerande* , per termin 1 500 kr           1 500 kr           
Elevavgift, gruppverksamhet** , per termin 645 kr              645 kr              
Lån av instrument , per termin 250 kr              250 kr              
Undervisning/aktiviteter för barn genomfört av kulturskolans
  personal (inom Vimmerby kommun) , per timma inkl soc avg 250 kr              300 kr              
Undervisning/aktiviteter för barn genomfört av kulturskolans
  personal (utanför Vimmerby kommun) , per timma inkl soc avg 500 kr              550 kr              
Fortbildning/uppdrag genomfört av kulturskolans 
  personal för vuxna , per timma inkl soc avg 500 kr              550 kr              
Biljett/entré avgift (ingen moms, 6 % moms eller 
  25 % moms beroende på tillställning/program) 30-100 kr 30-100 kr
Kortkurs 400 kr              400 kr              
Drop-in, per pass 75 kr                 75 kr                 
Minikurs (4 tillfällen) 250 kr              250 kr              

* Orkester- och ensembleverksamhet är avgiftsfri, det ingår i ämneskursen
** Körverksamhet är avgiftsfri för dig som går ämneskurs sång. 
  Lektion 2 i preparandkurs/dans är avgiftsfri, det ingår i ämneskurs.

Taxa för Fritidsgårdsutrustning
Beskrivning (momsfri) 2022 2023
Kulturskolan podieuthyrning, per styck och dygn 50 kr                 50 kr                 
  (vid hämtning och lämning själva)  
Partytältuthyrning, per styck och tillfälle 500 kr              500 kr              
  (vid hämtning och lämning själva) 

Taxa för Ceos
Beskrivning (momsfri) 2022 2023
Träning helplan, konstgräs, per timma 300 kr              300 kr              
Match och cup, konstgräs, per timma 500 kr              500 kr              
Utomkommunala lag, konstgräs, per timma 800 kr              800 kr              
Hyra enbart omklädningsrum för friluftsaktivitet
  på Ceosområdet, konstgräs, per tillfälle 20 kr                 20 kr                 
Träning helplan, naturgräs, per timma 40 kr                 40 kr                 
Match, naturgräs, per timma 40 kr                 40 kr                 
Utomkommunala lag, naturgräs, per timma 140 kr              140 kr              
Arrangemangshyra, naturgräs, per timma
Hyra enbart omklädningsrum för friluftsaktivitet 
  på Ceosområdet, naturgräs, per tillfälle 20 kr                 20 kr                 

Separata avtal
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Taxa för Ishallen
Beskrivning (momsfri) 2022 2023
Föreningar i Vimmerby Kommun, per timmar 450 kr              450 kr              
Folkhögskolan/Lärcenter, per timma -  kr               450 kr              
Privatpersoner, per timmar 450 kr              450 kr              
Företag och utomkommunala lag, per timmar 1 000 kr           1 000 kr           
Arrangemangshyra enskilda tillfällen

Timtaxan i ishallen gäller vid bokningar på tider som inte är avtalade med Vimmerby Hockey.

Taxa för lokaluthyrning - Fabriken och Kulturskolan

Fabriken:
Aulan 850 kr            90 kr                 70 kr                 
Bildsal 550 kr            70 kr                 50 kr                 
Konferenssal 650 kr            80 kr                 60 kr                 
Samlingsrum 650 kr            80 kr                 60 kr                 

Kulturskolan:
Aulan* 950 kr            100 kr              80 kr                 
Danssal (Kajen) 950 kr            100 kr              80 kr                 
Tullportsteatern* 950 kr            100 kr              80 kr                 

Brand/teknikgenomgång (vid hyra av Tullportsteatern) 250kr/tim
Tekniker 500kr/tim

* Vid tillfällig hyra av extern aktör av kommersiell karaktär eller liknande kan 
särskilt hyresavtal med särskild taxa komma ifråga.
Hyran kan även bestämmas genom ett hyresavtal, vid regelbunden och/eller 
längre hyrestid.
Lokalerna hyrs bara till drog- och alkoholfri verksamhet.

Lokal (momsfri)
Max antal 
personer

1 500 kr              

Föreningar 
kr/tim (alltid)

Enskilda 
personer 

kr/tim (1-4h)
Halvdag        
(5-6h)

Heldag             
(mer än 6h)

Separata avtal

140 st
XX st

180 st

30 st
20 st
15 st

170 st

1 000 kr              
1 000 kr              

900 kr                 

1 650 kr              
1 650 kr              
1 650 kr              
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Uthyrningstaxor

Kat I Kat II Kat III
Stor gymnastiksal Idrottshallen, AL-hallen, Stångåhallen, 

Södra Vi hallen
110 100 155 kr/tim

Liten gymnastiksal Storebro, Rumskulla, , Djursdala, 
Brännebro, Lilla gy AL

60 55 85 kr/tim

Gymnastiksal Tuna, 
Frödinge 

 80 65 125 kr/tim

D-hallen Idrottshallen per tre bordtennisbord 40 35 40 kr/tim
E-hallen Idrottshallen  75 70 75 kr/tim
Del av stor gymnastiksal  badminton ex 40 35 50 kr/tim
Del av Liten gymnastiksal  badminton ex 40 35 50 kr/tim

Del av Gymnastiksal Tuna, 
Frödinge, per 
badmintonbana 

 40 35 50 kr/tim

Omklädningsrum inkl dusch  per omkl.rum 55 55 55 kr/gång

Bastu inkl omklädningsrum 
o dusch 

 55 55 55 kr/gång

Klassrum även fys,biologi, 
kemi  

Godkänd ledare för fy,bi,ke 60 60 85 kr/gång

Slöjd o Bildsal o Datasal Godkänd ledare +moms 320 320 - kr/gång
Hemkunskap inkl kök Godkänd ledare +moms 320 320 - kr/gång
Cafeterior inkl pentry  300 300 390 kr/gång
Förskolor inkl pentry Om kök godkänd personal + 300 300 390 kr/gång
Matsal liten exkl kök Storebro, Pelarne, Rumskulla, Södra vi, 

Djursdala, Brännebro, Tuna, Frödinge
60 60 85 kr/gång

Matsal liten inkl kök Storebro, Rumskulla, Södra vi, Djursdala, 
Brännebro, Tuna, Frödinge Godkänd 
kökspersonal om kök ska användas

300 300 390 kr/gång

Bespisningslokal inkl kök, 
Mån-tors

AL Vimar, Stångådalen mån - tors 17- 24 
kr/3tim+100 kr /extratim 550/städtim 
deb, Godkänd kökspersonal om kök 
används

625 625 750 kr/3tim

Bespisningslokal inkl kök, 
fre-sön

AL,Vimar, Stångådalen fre- sön 17 - 24,  
lör - sön 10-17 , kr/3tim+100 kr per 
extratim,  550/städtimma deb, Godkänd 
kökspersonal om kök används, två ggr 
deb lör o sön

750 750 875 kr/3tim

Matsalen i Vimmerby 
gymnasium exkl kök 

 300 300 425 kr/gång

Kategori I: Ideella, politiska, och religiösa sammanslutningar, allmän fritidsverksamhet från Vimmerby 
Kommun.
Kategori II: Ungdomsverksamhet 7-20år i Vimmerbyföreningar
Kategori III: Kommersiell verksamhet, bingo, dans, privata sammankomster samt ideella föreningar från andra 
kommuner.

Beskrivning (momsfri om inget annat anges)

Taxorna i tabellen ovan är oförändrade inför 2023
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Taxa för Barnomsorg

Avgifter i förskolan (2022) Avgiftstak
Barn 1 (yngsta barnet) 3% 1 572 kr  1 510 kr       
Barn 2 2% 1 048 kr  1 007 kr       
Barn 3 1% 524 kr      503 kr          

Avgifter i fritidshem Avgiftstak
Barn 1 (yngsta barnet) 2% 1 048 kr  1 007 kr       
Barn 2 1% 524 kr      503 kr          
Barn 3 1% 524 kr      503 kr          
Barn 4

Avgiftstak
Barn 1 (yngsta barnet) 2,1% 1 101 kr  1 057 kr       
Barn 2 1,4% 734 kr      705 kr          
Barn 3 0,7% 367 kr      353 kr          
Barn 4

Avgiftsfritt

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets samlade bruttoinkomst. Den högsta inkomsten 
som kommunen kan få ersättning för är 52 410kr per månad (2022). Vid förändring av index, som beslutas av Skolverket senast 1 
december, blir avgiftstaket för maxtaxan ändrad och avgiften justerad, KF §304 2015-12-14.

Dock högst Föregående års taxa

Dock högst Föregående års taxa

Dock högst Föregående års taxa

Avgiftsfritt

Avgift för barn som omfattas av allmän förskola och har tillgång till förskola utöver allmän förskola och 
avgift för barn i behov av särskilt stöd utöver den avgiftsfria delen:
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(Alla nedanstående taxor är momsfria om inget annat anges)

Avgifter som ingår i maxtaxan (biståndsbeslut)
SoL 8 kap 2-9 §§ (kr) 2022 2023
Hemtjänst per timme (inkl LOV) 401 415

79 79

Tvättservice per tillfälle 200 210
Trygghetslarm ² per påbörjad månad 268 280
Korttidsplats, omvårdnad (kost tillkommer) per dygn 77 80
Ledsagning per tillfälle 401 415
Inskriven i hemsjukvård per månad 401 480
Inskriven i hemrehabilitering per månad 401 480
Hembesök/besök av sjuksköterska per besök 200 240
Hembesök/besök av arbets-, fysioterapeut per besök 200 240
Tekniska hjälpmedel, bedömning, hantering m m per tillfälle 200 240

¹ Väljs annan butik gäller den butikens avgifter och ingår därmed inte i Vimmerby Kommuns taxa.

² Ingen installationsavgift tas ut. Full månadsavgift tas ut fr o m den månad installationen görs samt när det avslutas.

Avgifter som inte ingår i maxtaxan
SoL 8 kap 2 § (kr) 2022 2023

104 107
Hyra av rollator per månad och per rollator 0 25

401 415
Utfärdande av intyg (ex bostadsanpassning) per intyg inkl 25% moms 401 415
Flyttstädning per timme (vård- och omsorgsboende) inkl 25 % moms 517 534

401 415

Hämtning av hjälpmedel per tillfälle

Avlösarservice: vid över 10 timmar/mån, efter kl 18:30 eller helger 
per timma (under 10 tim/mån = avgiftsfritt)
Kost vård- och omsorgsboende, vård och omsorg i hemmet, korttid Enligt kosttaxa

Äldreomsorg (vård och omsorg i hemmet samt vård- och omsorgsboenden) 
samt omsorg om personer med funktionsnedsättning

SoL 8 kap , reglerar kommunens möjlighet för avgifter till enskild person:

”Avgifterna enligt 5 § (hemtjänst, dagverksamhet samt kommunal hälso-och sjukvård) får inte uppgå 
till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina 
personliga behov och andra normala levnadskostnader (förbehållsbelopp). När avgifterna fastställs 
skall kommunen dessutom försäkra sig om att omsorgstagarens make eller sambo inte drabbas av en 
oskäligt försämrad ekonomisk situation.” (SoL 8 kap 6 § .) Därtill ska maxtaxa (SoL 8 kap 5 § ) tillämpas. 

Maxtaxa och förbehållsbelopp ändras årligen efter prisbasbelopp. Kostnader för bland annat boende 
och kost ingår inte i maxtaxan. Det finns Tillämpningsanvisningar som i detalj beskriver hur dessa 
beräkningar görs. Förvaltningen uppdaterar denna årligen. 

Inköpsservice, hemsändning av livsmedel via Vimmerby Kommuns avtalade 
butik ¹ per tillfälle

Hyra av elrullstol per månad

Dagverksamhet Vimarhaga enhet A (endast kost) Enligt kosttaxa

Kost extern placering LSS och socialpsykiatri
Enligt kosttaxa, eller faktisk 

kostnad
Specialkost/-dryck för de som inte har kost via kommunen (LSS) Faktisk kostnad
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B-hjälpmedel för turistlån:
betastöd, duschstol, ramp, rollator, säng- och toalettförhöjning (kr) 2022 2023
Administrationsavgift 210 220
Avgift (oavsett antal hjälpmedel) per påbörjad vecka 210 220

Avgifter för uppdrag av daglig verksamhet (LSS)
(kr) 2022 2023

2022 2023 2022 2023 2022 2023
Frukost 14 14 20 21 27 28
Lunch 31 32 53 55 65 68
Kvällsmat 20 21 25 26 41 43
Fika/mellanmål 6 6 7 7 14 15
Heldygn 68 70 100 104 132 140

Kost sjudagarsboende kostnad per månad (kr)

För personer som omfattas av LSS kan avgifter för resor och fritidsaktiviteter 

uppstå och betalas då till självkostnadspris (LSS 19 §).

Stödinsatser som beviljats enligt LSS är avgiftsfria (LSS 21 §).

Ersättning för bårtransport Avtal (190320-230320) med 
Rundqvist begravningsbyrå AB (Klarahill)   HLS 2 kap & 12 kap 2 § (kr) 
Avgift per tillfälle inkl 6 % moms:
Inom Vimmerby tätort mellan kl 8-17 2 084
Utanför Vimmerby tätort mellan kl 8-17 2 582
Inom Vimmerby tätort mellan kl 17-20 2 710
Utanför Vimmerby tätort mellan kl 17-20 3 320
Inom Vimmerby tätort efter kl 20 3 128
Utanför Vimmerby tätort efter kl 20 3 682

Hyra vård- och omsorgsboende samt gruppbostad
Följer Vimarhem AB hyresökning, 

april årligen

Hyreskostnad vid extern placering LSS och socialpsykiatri
Följer Vimarhem AB hyresökning, 
april årligen, eller faktisk kostnad

Uppdrag åt kommunen, företag eller enskilda per timme. inkl 25 % moms 
(uppdrag åt kommunen/internt, ingen moms). Exklusive transporter och 
material - kostnad enligt överenskommelse/självkostnadspris 

401 415

Upp till 12 år 2 040 2 100
13 - 18 år 3 000 3 120

Avgifter i samband med korttidsvistelse eller korttidstillsyn samt avgifter i samband med 
boende i familjehem eller bostad med särskild service samt läger/kollo (LSS) LSS 20 § (kr)

Upp till 12 år 13 - 18 år 19 år och äldre

2022 2023

19 år och äldre enligt kosttaxa enligt kosttaxa

Bårtransport

För närvarande
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Tillstånd och tillsyn, enligt alkohollag och 
Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 

Avgifter för ansökan om serveringstillstånd
AL 8 kap 10 § samt Lag 2009:730 23 §  (kr) 2022 2023
Nytt tillstånd (ny ägare) 9 700 10 000
Utökat tillstånd (serveringstid, lokal, dryckesslag) 4 600 4 750
Tillfälligt utökat tillstånd (serveringstid, lokal, dryckesslag) 2 550 2 650
Ändrad driftsform/byte av ägare 6 650 6 850
Gemensamt serveringsområde, stadigvarande 6 650 6 850
Gemensamt serveringsområde, tillfälligt 4 600 4 750
Cateringtillstånd 9 700 10 000
Pausservering, stadigvarande 9 700 10 000
Pausservering, tillfälligt 2 550 2 650
Tillfälligt tillstånd, allmänhet 4 100 4 200
Tillfälligt tillstånd, slutna sällskap 1 050 1 080
Avgifter kunskapsprov 1 050 1 080
Provsmakningstillstånd, stadigvarande 9 700 10 000
Provsmakningstillstånd, tillfälligt 4 100 4 200

Fast avgift alkohol (administrativ avgift)
Tillsynsavgift, folköl
Tillsynsavgift, läkemedel

2022 2023
920 950
820 850

Avgifter för tillsyn av försäljning av folköl och läkemedel 
samt servering av alkoholdrycker (kr)

0- 10 000 250 0 (betalar fast avgift)
10 001 - 50 000 1 050 1 080

820 850
Påminnelseavgift från påminnelse 2 för missade  
inlämningsuppgifter gällande restaurangrapport

1050 1 080

Omsättning (kr)

250 001 - 500 000 4 100 4 250
500 001 - 750 000 5 650 5 850

50 001 - 100 000 1 550 1 600
100 001 - 250 000 2 050 2 150

1 500 001 - 2 000 000 11 300 11 650
2 000 001 - 2 500 000 13 300 13 700

750 001 - 1 000 000 6 650 7 000
1 000 001 - 1 500 000 9 200 9 500

3 500 001 - 4 000 000 16 400 17 000
4 000 001 - 4 500 000 17 400 18 100

2 500 001 - 3 000 000 14 300 14 800
3 000 001 - 3 500 000 15 400 15 900

Och så vidare i 500 000 kr steg 1 050 kr i påslag 1 100 kr i påslag
för varje 500 000 kr steg
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Familjerådgivning

Familjerådgivning 
Avtal med/avgift till och fastställs av Västerviks kommun  
SoL 8 kap 2 § (kr)
Avgift per besök (kontant eller swish) 200

(nytt belopp fr o m jan 2022)

Barn- och familj

För närvarande
(SFB 18 kap 20 §)

Underhållsbidrag, maxavgift per månad och per förälder, 0-6 år 1 673
Underhållsbidrag, maxavgift per månad och per förälder, 7-14 år 1 823
Underhållsbidrag, maxavgift per månad och per förälder, 15-18 år 2 223

(nya belopp fr o m juli 2021)

Missbruksvård

Stöd- & hjälpinsatser av behandlingskaraktär,
vid missbruk av alkohol narkotika eller jämförbara medel
Vid placering på HVB-/LVM-/familjehem, 
frivilligt (SoL) eller utan samtycke (LVM)   SoL 8 kap 1 § (kr)
Avgift för vård och behandling per dygn 80

2022 2023
Drogtest per styck 256 265

Dödsboförvaltning

2022 2023
Avgift per timme inkl 25 % moms 401 415

Placerat barn under 18 år (familjehem eller HVB-hem), frivilligt (SoL eller 
LSS) eller utan samtycke (LVU)   SoL 8 kap 1 § samt LSS 20 § (kr)

Avgiften fastställs genom uträkning av föräldrarnas respektive försörjningsförmåga. 
Informations- och beräkningsunderlagsblanketter samt avgiftsbeslutsunderlag 
lämnas till respektive förälder. Avgiften får inte överstiga kommunens 
självkostnader (LSS 19 § ).

Barn-/studiebidrag följer barnet. Vid placering i familjehem flyttas bidraget över till 
familjehemmet. Vid placering i HVB-hem går bidraget till socialförvaltningen (SFB 
16 kap 18 §).

För närvarande
(SoF 6 kap 1 § och
SFB 106 kap 39 §)

En bedömning av den enskildes betalningsförmåga måste göras i samband med att 
avgiften fastställs (SFB 106 kap 39 § och SoL 9 kap 4 § ).

För närvarande

Drogtest, genomförande av drogtest till privatperson eller på uppdrag av 
frivården eller till övriga aktörer, som inte har insats hos socialtjänsten   
SoL 8 kap 2§  (kr)

Ersättning av ett dödsbo (med tillgångar) för dödsboförvaltning och 
åtgärder. Begravningslagen 5 kap 2 § & Ärvdabalken 18 kap 2 § (kr)
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Övergripande socialförvaltningen 

Fortbildning/uppdrag 
genomfört av socialförvaltningens personal (kr) 2022 2023

512 530

Alternativt: skriven överenskommelse/avtal.

Ersättningar socialnämnden
Ersättningar till godkända leverantörer enligt lagen om valfrihetssystem, LOV
2012 fattade dåvarande omsorgsnämnden beslut om valfrithetssystem (LOV) 
i samband med att lagen infördes.
Socialnämnden har beslutat (SN 2021 § 106) att en årlig uppräkning gällande timtaxan görs
vid den avtalsenliga lönerevisionen.

HSL
HVB
LOV
LSS
LVM
LVU
SFB
SoF
SoL Socialtjänstlagen

Lag om valfrihetssystem
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
Socialförsäkringsbalken
Socialtjänstförordningen

Avgift per timme inkl 25 % moms (uppdrag åt kommunen/internt, 
ingen moms). Exklusive transporter och material - kostnad enligt 
överenskommelse.

Förklaring förkortningar
Hälso- och sjukvårdslagen
Hem för vård eller boende
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-11-29 

 
 

 
 
 
 
 
§ 338  2022/456 2022.4682  
 

Taxa och avgifter 2023 - PBL Taxa 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner förslag till ny taxa för prövning av ärenden enligt plan- och bygglagen 
samt miljöbalken (strandskyddsprövning) och överlämnar till kommunfullmäktige för fastställande. 
Taxan föreslås gälla från 1 januari 20223. Den nya taxan ersätter tidigare beslut/taxor som ingår i denna 
taxa.  
 

Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till ny taxa för ärenden enligt plan- och 
bygglagen (PBL), strandskyddsprövning enligt miljöbalken samt tillstånd för brandfarlig vara. Ärenden 
som omfattas är till exempel bygglov, nybyggnadskarta, utstakning och strandskydd. Förslaget till ny 
taxa enligt PBL bygger på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) förslag från 2014 som därefter har 
uppdaterats utifrån ändringar som gjorts i PBL. Enligt SKR:s hemsida var det i maj 2021 cirka 70 
kommuner som använder det nya taxeunderlaget. Övriga kommuner använder i huvudsak det äldre 
taxeunderlaget från 2011.  
 
Målet med den nya PBL-taxan är att få en långsiktigt ekonomiskt hållbar taxa som är lätt att arbeta med 
både för beslutsfattare, förvaltning och sökande. Den nya taxan förväntas ge avgifter som tydligare 
följer självkostnadsprinciper för olika ärendekategorier och ge en jämnare intäktsfördelning både på kort 
och lång sikt eftersom varje ärendetyp i större utsträckning bär sina egna kostnader. Det ger en mindre 
sårbar och mer förutsägbar ekonomi för kommunen. Taxan föreslås gälla från 1 januari 2023. Den nya 
taxan ersätter tidigare beslut/taxor som ingår i denna taxa 
 

Beslutsunderlag 
PBL-taxa Vimmerby kommun dok. id 253841 
Beslut MBN 2022-09-22 Ny PBL-taxa id 253840  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes signaturJusterandes signatur Utdragsbestyrkande

  

Ny taxa för miljö- och byggnadsnämndens 
verksamheter enligt plan- och bygglagen, 
strandskyddsprövning enligt miljöbalken samt 
lagen om brandfarliga och explosiva varor

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till ny taxa för 
prövning av ärenden enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken 
(strandskyddsprövning) och överlämnar till kommunfullmäktige för 
fastställande.

Taxan föreslås gälla från 1 januari 2023.

Den nya taxan ersätter tidigare beslut/taxor som ingår i denna taxa.

Sammanfattning
Miljö- och byggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till ny taxa 
för ärenden enligt plan- och bygglagen (PBL), strandskyddsprövning enligt 
miljöbalken samt tillstånd för brandfarlig vara. Ärenden som omfattas är 
till exempel bygglov, nybyggnadskarta, utstakning och strandskydd.

Förslaget till ny taxa enligt PBL bygger på Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) förslag från 2014 som därefter har uppdaterats utifrån 
ändringar som gjorts i PBL. Enligt SKR:s hemsida var det i maj 2021 cirka 
70 kommuner som använder det nya taxeunderlaget. Övriga kommuner 
använder i huvudsak det äldre taxeunderlaget från 2011.

Målet med den nya PBL-taxan är att få en långsiktigt ekonomiskt hållbar 
taxa som är lätt att arbeta med både för beslutsfattare, förvaltning och 
sökande.

Den nya taxan förväntas ge avgifter som tydligare följer självkostnads-
principer för olika ärendekategorier och ge en jämnare intäktsfördelning 
både på kort och lång sikt eftersom varje ärendetyp i större utsträckning bär 
sina egna kostnader. Det ger en mindre sårbar och mer förutsägbar ekonomi 
för kommunen.

Taxan föreslås gälla från 1 januari 2023.

Den nya taxan ersätter tidigare beslut/taxor som ingår i denna taxa.

MBN § 129/2022 Dnr MBN 2022-2513

156



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2022-09-22

2(4)

Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes signaturJusterandes signatur Utdragsbestyrkande

Ärendebeskrivning
Gällande taxa idag består av SKR:s PBL-taxa från 2011som togs fram i 
samband med att den nya PBL började att gälla, samt tilläggsbeslut som 
beslutats genom åren, vilket innebär att det är svårt för medborgare, 
handläggare etc att veta vad som gäller. Behov finns därför att besluta om 
en ny taxa.

En kommun har enligt 2 kap 5 § kommunallagen rätt att ta ut avgifter för 
tjänster och nyttigheter som den tillhandahåller. För tjänster eller 
nyttigheter som kommunen är skyldig att tillhandahålla får dock avgifter 
endast tas ut om det följer av lag eller annan författning. Det lagliga stödet 
för att ta ut avgift för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet finns i 
PBL och i miljöbalken när det gäller ärenden om strandskyddsdispens.

Taxan har en viktig funktion för att kommunen ska kunna få täckning för 
sina kostnader inom området och det är kommunen som upprättar och 
beslutar om sin taxa. Att konstruera en taxa från grunden är en krävande 
uppgift, därför tillhandahåller SKR ett underlag som stöd för kommunernas 
arbete med detta.

I början av 2010-talet såg SKR ett behov av att göra en större omarbetning 
av underlaget till taxa för PBL-området. Anledningen var att 
förändringarna i PBL genomförts och att det fanns behov av att förtydliga 
hur taxan beräknas och tas fram. Enligt 12 kap 10 § PBL får en avgift enligt 
12 kap 8 eller 9§§ inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för 
den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser. 
Taxeunderlaget bygger på att med utgångspunkt i dessa formuleringar i 
PBL ta fram den genomsnittliga kostnaden (tidsuppskattning) för olika 
typer av besked, beslut och handläggning (ärendetyper).

Taxan består av taxebestämmelser, taxetabeller och tidsuppskattningar. I 
den nya taxan bestäms storleken på avgiften som en sökande eller 
beställare ska betala genom att en uppskattad genomsnittlig tid för de olika 
arbetsmoment som ingår i handläggningen av ett visst ärende eller 
utförande av en tjänst multipliceras med framräknad handläggningskostnad 
per timme. Det betyder att taxan rättvist speglar de resurser som krävs för 
att hantera olika typer av ärenden. Jämfört med nuvarande taxa innebär den 
nya taxekonstruktionen att avgiften speglar den handläggningstid som i 
genomsnitt krävs för varje typ av ärende. Det innebär att avgiften för vissa 
typer av ärenden eller tjänster blir högre medan den för andra blir betydligt 
lägre. Generellt sett kommer ärenden som innehåller små ytor bli något 
dyrare och ärenden med de allra största ytorna kommer få en lägre avgift 
jämfört med tidigare taxa. Det beror på att även en liten eller enkel åtgärd 
kräver mycket handläggning i tid räknat.

Taxan bedöms vara hållbar över tid och den är lätt att förstå och tillämpa på 
grund av att de flesta avgifterna kan läsas ut direkt i respektive taxetabell 
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utan komplicerade formelberäkningar. Att taxan nu blir lättare att tillämpa 
säkerställer principen om likabehandling.

Enligt SKR:s uppfattning bör taxeunderlaget innebära att kommunen kan ta 
ut ersättning för de kostnader man har för den myndighetsutövning och de 
övriga uppgifter man enligt PBL får ta ut avgift för. Tidsuppskattningen ska 
ge möjlighet att ge kommunen ersättning för de timmar som läggs ned och 
en framräknad handläggningskostnad per timme ska täcka lönekostnader 
och övriga kostnader som kan hänföras till området.

Eftersom det är den enskilda kommunens kostnader i form av 
handläggningskostnad och nedlagd tid som ska speglas i taxans avgifter har 
inte SKR gett några förslag till handläggningstider eller avgifter. Den 
genomsnittliga handläggningstiden för Hultsfreds och Vimmerby 
kommuner har tagits fram dels utifrån den sammanställning av andra 
kommuners handläggningstid som framgår av SKR:s hemsida, dels en 
avstämning med erfarna handläggare.

För att ytterligare kvalitetssäkra bedömningarna har jämförelse även skett 
med andra kommuner såsom Västervik och Örebro. I den genomsnittliga 
handläggningstiden ingår all tid som ingår i handläggningen av ett ärende 
från det att det kommer in till kommunen till dess att ärendet är 
färdigbehandlat och ärendet har arkiverats.

Utvärdering av taxan kommer att ske löpande och vid behov uppdateras om 
det visar sig att något behöver justeras eller att nya ärendetyper ska 
upprättas.

Konsekvenser
I förslaget till ny taxa behöver inga matematiska formler användas i varje 
enskilt ärende utan en färdig avgift finns uträknad för varje ärendetyp. Det 
ger ett tydligare underlag att utgå från vid frågor från kunder, allmänhet 
och överprövande myndigheter vilket bidrar till en ökad rättssäkerhet. Den 
bakomliggande tidsberäkningen, som utgör en del av taxan, ger även en 
tydlig bild om vad som ingår i varje avgift. Vilket också utgör ett 
incitament för att utveckla och förenkla handläggningen. Vid till exempel 
digital arkivering kan handläggningstiden förkortas i alla ärendetyper, som 
på sikt ger lägre kostnader för den som söker bygglov.

De jämförande beräkningar som gjorts mellan föreslagen och befintlig taxa 
visar att det för vissa ärendetyper blir en sänkning av taxan men också att 
intäkterna mellan de olika ärendetyperna omfördelas. För de stora projekten 
såsom nybyggnation av flerbostadshus blir kostnaden lägre och för de 
mindre projekten såsom till exempel fasadändring något högre. Varje 
ärendetyp bär i större utsträckning sina egna kostnader vilket även ger en 
mindre sårbar och mer förutsägbar ekonomi för kommunen.

För handläggare som ska ta ut avgifter i ärenden enligt taxan ger den nya 
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taxan en avsevärt enklare hantering jämfört med den nuvarande taxan. I 
princip utgörs taxan av en färdig prislista som kan ge sökanden ett klart 
besked om avgiften i förväg.

Den nya taxan förväntas ge full kostnadstäckning för den 
avgiftsfinansierade verksamheten.

Slutsatsen är att den föreslagna taxan är tydligare, bidrar till ökad 
rättssäkerhet, är mer lättarbetad och ger en jämnare intäktsfördelning som 
följd än nuvarande taxa.

Beslutsunderlag
PBL-taxa 2014 Vimmerby kommun

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred 22 september 2022 kl. 9.00-12.45

Beslutande Se särskild närvarolista

Övriga deltagande Elisabeth Karlsson, miljö- och byggnadschef, Emelie Ahlstrand, avdelnings-
chef, Klas Svensson, avdelningschef, Karin Schultz, nämndsekreterare

Faddi Naccache* § 115, Marcus Johansson* §§ 116-117, Jennifer Nilsson §§ 
118-120, Linn Lagerström §§ 122-124, Anna Nordgren §§ 125-126

Sven Weckfors, KD

*Deltog på distans via Teams

Detta protokoll har justerats digitalt

Utses att justera Anders Sundberg                                                 
Underskrifter Paragrafer 115-132

Sekreterare …………………………………………….
Karin Schultz

Ordförande …………………………………………….
Lennart Davidsson

Justerande …………………………………………….
Anders Sundberg                       

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum  2022-09-22

Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats av protokollet  Miljö- och byggnadsförvaltningen

Underskrift …………………………………………….
Karin Schultz
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NÄRVAROLISTA

Ledamot   Tjänstgörande ersättare Närvarande

1 Lennart Davidsson, KD X

2 Niklas Gustafsson, M X

3 Ulf Larsson, C X

4 Percy Hesselgård, M Folke Pleijert, KD X

5 Konny Bogren, S X

6 Reino Thapper, S X

7 Christoffer Cederstrand, C X

8 Göran Gustafsson, KD X

9 Kenneth Björklund, S X

10 Anders Sundberg, S X
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1. Taxebestämmelser 
 
Inledande bestämmelser  
Enligt denna taxa utgår avgift för: 
 

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked 
och ingripandebesked,  

2. beslut om lov, 
3. tekniska samråd och slutsamråd, 
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 
5. framställning av arkivbeständiga handlingar, 
6. expediering och kungörelser enligt 9 kap. 41-41b §§, och andra tids- eller 

kostnadskrävande åtgärder.  
7. beslut om strandskyddsdispens 
8. tillhandahållande av nybyggnadskarta, tomtkarta 
9. utstakning 
10. tillstånd för att hantera brandfarliga varor  

 
Eventuella planavgifter debiteras enligt Hultsfred och Vimmerby kommuns plantaxa. 
 
2. Allmänna bestämmelser  
 
Mervärdesskatt (moms)  
Utöver den fastställda avgiften tas mervärdesskatt ut vid avgift för utstakningar enligt 
tabell 22.  
 
Handläggningskostnaden  
Handläggningskostnaden är 1 060 kronor per timme. 
 
Tillämplig taxa  
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer. Om ett ärende 
påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, äger miljö- och 
byggnadsnämnden rätt att tillämpa den nya taxan i ärendet om det innebär en lägre 
avgift för den sökande.  
 
Vad som ingår i beslutet 
För de åtgärder där arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked är aktuella ingår ett 
sådant besök eller beslut i avgiften. Ytterligare platsbesök eller intermistiska slutbesked 
utöver det förstafaktureras separat enligt tabell 14. 
 
Nedsättning av avgift vid tidigare beviljat, gällande lov 
För en ansökan gällande en åtgärd som innebar en förändring av motsvarande 
underlag tillhörande ett tidigare beviljat, gällande lov, kan miljö- och byggnadsnämnden 
om det ar motiverat med avseende på arbetsinsatsen, reducera avgiften med 25%, 50% 
eller 75%. 
 
Komplementbyggnader och anmälningspliktiga åtgärder vid nybyggnation av en- 
och tvåbostadshus 
Avseende ärenden för en- och tvåbostadshus i enlighet med tabell 1 räknas tillhörande 
komplementbyggnader in i ärendetyperna för nybyggnad, om allt ingår i samma 
ansökan. Detsamma gäller eventuella anmälningspliktiga åtgärder enligt tabell 8 om de 
ingår i samma ansökan som nybyggnationen av bostadshuset. 
 
Tidsbegränsade bygglov och bygglov för ändamål av säsongskaraktär 
Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov eller om ett bygglov för 
ändamål av säsongskaraktär som för ett permanent bygglov för motsvarande åtgärd. 
 
Anståndsbeslut 
Ingen avgift utgår för anståndsbeslut. Hultsfred - Vimmerby
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Timdebitering 
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom att 
den framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet 
nedlagda timmar i ärendet. 

Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning 
Avgift för handläggningen utgår även om ansökan avslås, avskrivs eller avvisas. Om en 
ansökan avslås, avskrivs eller avvisas tas avgift ut för de handläggningsåtgärder enligt 
tillämplig tidsuppskattning som sammanlagt vidtagits i ärendet. 

Ärenden som inte kan hänföras till ärendetyp 
Om ett ärende inte kan hänföras till en ärendetyp enligt taxetabell A1-A24 utgår avgift 
grundad på kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet. Avgiften beräknas i 
detta fall genom att tillämplig handläggningskostnad per timme multipliceras med 
kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet. 

Ändring av taxan  
Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta att justera de i denna taxa 
framtagna fasta avgifter och timavgifter med den procentsats för det innevarande 
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
SKR:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober 
månad 2022. Om en sådan höjning av avgiften inte medför en avgift om jämna tiotal 
kronor, ska avgiften avrundas nedåt till närmast tiotal kronor. 

Om det finns särskilda skäl som motiverar en höjning eller minskning av avgiften, kan 
miljö- och byggnadsnämnden besluta detta för ett visst slag av ärenden eller för ett 
särskilt ärende.  

Ändring av taxans konstruktion och omfattning beslutas av kommunfullmäktige. 

Betalningsskyldighet och betalning av avgift 
Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura av den som är sökande eller har gjort 
anmälan i det ärende som beskedet, beslutet eller handläggningen avser, när denne 
tillställts miljö- och byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd 
åtgärd vidtagits. 

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Vimmerby/Hultsfreds kommun. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

Avgift får tas ut i förskott. 

Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt 
räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. Avgift for avslagsbeslut 
återbetalas om beslutet upphävs i högre instans. Avräkning ska ske mot eventuell avgift 
som ska utgå för den aktuella åtgärden. 

Återbetalning av avgift 
Avgift kan tas ut i förväg för kommunens handläggning i skedet efter lovbeslut. Om 
denna handläggning inte sker, kan den sökande begära avräkning av avgifter för 
åtgärder som miljö- och byggnadsnämnden inte har vidtagit. Avgift återbetalas för 
handläggningsåtgärder enligt tillämplig tidsuppskattning som inte vidtagits i ärendet. 

Återbetalning kan tidigast ske när lovet upphört att gälla. 

Ränta utgår inte på belopp som återbetalas. 

Ikraftträdande 
Denna taxa ska tillämpas från och med den 1 januari 2023.
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3. Taxetabeller
På följande sidor återfinns taxetabellerna.
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Avgift
1.1 Planenligt 27 030 kr

1.2 Avviker från detaljplan 31 270 kr

1.3 Utanför planlagt område 35 510 kr

1.4 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus med gällande
förhandsbesked och där förhandsbeskedet följs

Utanför planlagt område 29 150 kr

1.5
Per styck för nybyggnad av fler identiska en- eller tvåbostadshus 
utöver det första, i en och samma ansökan (gruppbebyggelse)

50 % av full avgift

1.6 Planenligt 25 440 kr

1.7 Avviker från detaljplan 29 680 kr

1.8 Utanför planlagt område 29 680 kr

1.9 Planenligt 16 430 kr

1.10 Avviker från detaljplan 18 550 kr

1.11 Utanför planlagt område 17 490 kr

1.12 Planenligt 7 420 kr

1.13 Avviker från detaljplan 8 480 kr

1.14 Utanför planlagt område 8 480 kr

1.15 Planenligt 19 610 kr

1.16 Avviker från detaljplan 21 730 kr

1.17 Utanför planlagt område 19 610 kr

1.18 Planenligt 10 600 kr

1.19 Avviker från detaljplan 12 720 kr

1.20 Utanför planlagt område 11 660 kr

1.21 Planenligt 15 370 kr

1.22 Avviker från detaljplan 18 550 kr

1.23 Utanför planlagt område 16 960 kr

1.24 Planenligt 6 360 kr

1.25 Avviker från detaljplan 9 540 kr

1.26 Utanför planlagt område 7 950 kr

Nybyggnad av komplementbyggnader >50kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd      

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. 

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder. 

Nybyggnad av komplementbyggnader >50kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd      

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd 

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd 

Ärendetyp

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader

Nybyggnad av komplementbyggnader 0-50 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd      

Nybyggnad av komplementbyggnader 0-50 kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd      
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1.27 Planenligt 19 080 kr

1.28 Avviker från detaljplan 21 200 kr

1.29 Utanför planlagt område 20 140 kr

1.30 Planenligt 10 070 kr

1.31 Avviker från detaljplan 12 190 kr

1.32 Utanför planlagt område 11 130 kr

1.33 Planenligt 19 080 kr

1.34 Avviker från detaljplan 23 320 kr

1.35 Utanför planlagt område 24 380 kr

1.36 Planenligt 10 600 kr

1.37 Avviker från detaljplan 14 840 kr

1.38 Utanför planlagt område 15 900 kr

1.39 Planenligt 15 370 kr

1.40 Avviker från detaljplan 16 430 kr

1.41 Utanför planlagt område 15 370 kr

1.42 Planenligt 6 890 kr

1.43 Avviker från detaljplan 7 950 kr

1.44 Utanför planlagt område 6 890 kr

1.45 Planenligt 3 710 kr

1.46 Avviker från detaljplan 5 830 kr

Tillbyggnad > 50 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd 

Tillbyggnad > 50 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd 

Ändring, som avses i 9 kap. 2§ (3 a-b) med tekniskt samråd 
Ändring av byggnadens användningssätt.

Större fasadändring av en byggnad som avses i 9 kap 2§ 3 c, utan 
tekniskt samråd      

Större fasadändring av en byggnad som avses i 9 kap 2§ 3 c, med 
tekniskt samråd      

Ändring, som avses i 9 kap. 2§ (3 a-b) utan tekniskt samråd 
Ändring av byggnadens användningssätt.

Mindre fasadändring av en byggnad som avses i 9 kap 2§ 3 c, utan 
tekniskt samråd      

7 

Hultsfred - Vimmerby
miljö- och byggnadsnämnd
Diarienummer: MBN-2022-2513
Beslutsdatum: 2022-09-22
Beslutsnummer: MBN § 129/2022

168



2

Avgift
2.1 Planenligt 15 900 kr

2.2 Avviker från detaljplan 19 080 kr

2.3 Utanför planlagt område 19 080 kr

2.4 Planenligt 21 200 kr

2.5 Avviker från detaljplan 24 380 kr

2.6 Utanför planlagt område 24 380 kr

2.7 Planenligt 36 040 kr

2.8 Avviker från detaljplan 42 400 kr

2.9 Utanför planlagt område 42 400 kr

2.10 Planenligt 40 280 kr

2.11 Avviker från detaljplan 50 880 kr

2.12 Utanför planlagt område 50 880 kr

2.13 Planenligt 60 420 kr

2.14 Avviker från detaljplan 66 780 kr

2.15 Utanför planlagt område 66 780 kr

2.16 Planenligt 79 500 kr

2.17 Avviker från detaljplan 89 040 kr

2.18 Utanför planlagt område 89 040 kr

2.19 Planenligt 19 080 kr

2.20 Avviker från detaljplan 22 260 kr

2.21 Utanför planlagt område 22 260 kr

2.22 Planenligt 10 600 kr

2.23 Avviker från detaljplan 13 780 kr

2.24 Utanför planlagt område 13 780 kr

2.25 Planenligt 23 320 kr

2.26 Avviker från detaljplan 26 500 kr

2.27 Utanför planlagt område 26 500 kr

2.28 Planenligt 16 960 kr

2.29 Avviker från detaljplan 20 140 kr

2.30 Utanför planlagt område 20 140 kr

2.31 Planenligt 28 620 kr

2.32 Avviker från detaljplan 34 980 kr

2.33 Utanför planlagt område 34 980 kr

2.34 Planenligt 48 760 kr

2.35 Avviker från detaljplan 55 120 kr

2.36 Utanför planlagt område 55 120 kr

Nybyggnad  1001-5000 kvm (BTA+OPA)

Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA)

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 
komplementbyggnader

Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd

Tillbyggnad 51-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd

Tillbyggnad 101-1000 kvm (BTA+OPA)

Tillbyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA)

Ärendetyp
Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd

Nybyggnad  101-500 kvm (BTA+OPA)

Nybyggnad  501-1000 kvm (BTA+OPA)

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd

Tillbyggnad 51-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd
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2.37 Planenligt 63 600 kr

2.38 Avviker från detaljplan 69 960 kr

2.39 Utanför planlagt område 69 960 kr

2.40 Planenligt 14 840 kr

2.41 Avviker från detaljplan 16 960 kr

2.42 Planenligt 8 480 kr

2.43 Avviker från detaljplan 10 600 kr

2.44 Planenligt 16 960 kr

2.45 Avviker från detaljplan 21 200 kr

2.46 Utanför planlagt område 21 200 kr

2.47 Planenligt 10 600 kr

2.48 Avviker från detaljplan 14 840 kr

2.49 Utanför planlagt område 14 840 kr

3

Avgift
3.1 5 830 kr

3.2 9 010 kr

3.3 530 kr

3.4 530 kr

4

Avgift
4.1 Timdebitering

4.2 Timdebitering

4.3 Timdebitering

4.4 Timdebitering

4.5 Timdebitering

4.6 Timdebitering

4.7 Timdebitering

Ärendetyp

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest tidskrävande, i 
ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest tidskrävande, i 
ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

Ärendetyp

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är högre än 
20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd 
över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en diameter som är 
större än tre meter

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor omgivningspåverkan

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, 
idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, 
friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som inte är 
avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar

All övrig ändring, utan tekniskt samråd

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten omgivningspåverkan

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta 
anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra 
brand eller andra olyckshändelser

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller torn

Tillbyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA)

All övrig ändring, med tekniskt samråd

Fasadändring, med tekniskt samråd

Fasadändring, utan tekniskt samråd
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Avgift
5.1 Planenligt 11 660 kr

5.2 Avviker från detaljplan 13 780 kr

5.3 Utanför planlagt område 13 780 kr

5.4 Planenligt 6 360 kr

5.5 Avviker från detaljplan 8 480 kr

5.6 Utanför planlagt område 8 480 kr

5.7 Planenligt 11 660 kr

5.8 Avviker från detaljplan 13 780 kr

5.9 Utanför planlagt område 13 780 kr

5.10 Planenligt 6 360 kr

5.11 Avviker från detaljplan 8 480 kr

5.12 Utanför planlagt område 8 480 kr

5.13 Planenligt 11 660 kr

5.14 Avviker från detaljplan 13 780 kr

5.15 Utanför planlagt område 13 780 kr

5.16 Planenligt 6 360 kr

5.17 Avviker från detaljplan 8 480 kr

5.18 Utanför planlagt område 8 480 kr

6

Avgift
6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 6 360 kr

7

Avgift
7.1 6 360 kr

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Ärendetyp
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring 
av mur eller plank, med tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring 
av mur eller plank, utan tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring 
av parkeringsplatser utomhus, med tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring 
av parkeringsplatser utomhus, utan tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring 
av transformatorstation, pumpstation eller annan jämförbar 
teknikbyggnad eller byggnad för källsortering, utan tekniskt 
samråd.

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Ärendetyp
Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring 
av transformatorstation, pumpstation eller annan jämförbar 
teknikbyggnad eller byggnad för källsortering, med tekniskt 
samråd.

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, 
parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)

Ärendetyp
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Avgift
8.1 9 540 kr
8.2 3 180 kr

8.3 9 540 kr

8.4 3 180 kr

8.5 9 540 kr

8.6 3 180 kr

8.7 9 540 kr

8.8 3 180 kr

8.9 7 950 kr

8.10 2 650 kr

8.11 10 600 kr

8.12 3 180 kr

8.13 9 540 kr

8.14 3 180 kr

8.15 9 540 kr

8.16 4 240 kr

8.17 10 600 kr

8.18 4 240 kr

8.19 10 600 kr

8.20 3 180 kr

8.21 11 130 kr

8.22 5 830 kr

8.23 12 190 kr

8.24 5 830 kr

Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på bygglov, utan 
tekniskt samråd

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar 
berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med 
tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad)

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar 
berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller 
inom en tomt, med tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad 
eller inom en tomt, utan tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd

Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på bygglov, med 
tekniskt samråd

Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd
Ärendetyp

Anmälningspliktiga åtgärder

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med tekniskt samråd

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt samråd

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c PBL 
eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c PBL 
eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan 
tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad)

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med 
tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus)

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan 
tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus)

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd
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8.25 11 130 kr

8.26 4 770 kr

8.27 11 130 kr

8.28 4 770 kr

8.29 11 130 kr

8.30 4 770 kr

8.31 11 130 kr

8.32 4 770 kr

9

Avgift
9.1 11 660 kr

9.2 7 420 kr

10

Avgift
10.1 7 420 kr

10.2 11 660 kr

11

Avgift

11.1 Inom planlagt område 17 490 kr

11.2 Utanför planlagt område 19 610 kr

12

Avgift

12.1 Timdebitering

13

Avgift

13.1 Timdebitering

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

Ingripandebesked

Ingripandebesked

Ärendetyp

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir ett sådant 
komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (ändring av 
attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av komplementbostadshus)

Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st 1 PBL, utan tekniskt samråd 
(attefallstillbyggnad)

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c § PBL, med 
tekniskt samråd

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 2 PBL, med tekniskt samråd 
(attefallstakkupa)

Ärendetyp

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir ett sådant 
komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (ändring av 
attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av komplementbostadshus)

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 1 PBL, med tekniskt 
samråd (attefallstillbyggnad)

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c § PBL, utan 
tekniskt samråd

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 PBL, utan tekniskt samråd 
(attefallstakkupa)

Ärendetyp

Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov

Förhandsbesked

Villkorsbesked

Ärendetyp

Ärendetyp

Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd

Villkorsbesked

Förhandsbesked

Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

12 

Hultsfred - Vimmerby
miljö- och byggnadsnämnd
Diarienummer: MBN-2022-2513
Beslutsdatum: 2022-09-22
Beslutsnummer: MBN § 129/2022

173



14

Avgift

14.1 3 180 kr

14.2 3 180 kr

14.3 2 120 kr

14.4 5 300 kr

14.5 2 120 kr

15

Avgift

15.1 Strandskyddsdispens 10 070 kr

15.2 Strandskyddsdispens, transformatorstation, teknikbod, enkel åtgärd 
utan platsbesök

4 770 kr

15.3 Tillsyn av strandskyddade områden Timdebitering

16

Avgift

16.1 I enlighet med 
tillämplig tabell

16.2 Timdebitering

17

Avgift

17.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering

18

Avgift

18.1 Avslag Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 

enlighet med 
tidsuppskattningen 

för tillämplig 
ärendetyp

19

Avgift

19.1 Avskrivning Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 

enlighet med 
tidsuppskattningen 

för tillämplig 
ärendetyp

Ärendetyp

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i någon av 
taxans övriga tabeller

Extra arbetsplatsbesök, tekniskt samråd, slutsamråd, slutbesked

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Avslag

Avskrivning

Extra startbesked

Extra slutsamråd, utöver det första, per styck

Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck

Strandskyddsdispens

Ärendetyp

Interimistiskt slutbesked utan extra platsbesök

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns i någon av 
taxans övriga tabeller

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

Interimistiskt slutbesked med extra platsbesök
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20

Avgift

20.1 Avvisning Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 

enlighet med 
tidsuppskattningen 

för tillämplig 
ärendetyp

21

Avgift

21.1 10 070 kr

21.2 Timdebitering

21.3 0 kr

22

Avgift

22.1 Grovutstakning av en- eller
tvåbostadshus samt fritidshus

5 300 kr

22.2 Finutstakning av en- eller
tvåbostadshus samt fritidshus

7 950 kr

22.3 Grov- och finutstakning av en eller
tvåbostadshus samt fritidshus

10 070 kr

22.4 Grovutstakning enbart
komplementbyggnad

4 240 kr

22.5 Finutstakning enbart
komplementbyggnad

5 830 kr

22.6 Grov- och finutstakning enbart
komplementbyggnad

7 420 kr

22.7 Utstakning övriga uppdrag Timdebitering

23

Avgift

23.1 Planbesked 15 900 kr

Ärendetyp

Avvisning

Upprättande av nybyggnadskarta

Ärendetyp

Nybyggnadskarta övrigt

Enkel Tomtkarta

Utstakning

Ärendetyp

Nybyggnadskarta för en- eller
tvåbostadshus samt fritidshus

Planbesked

Ärendetyp

14 
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24

Avgift

24.1 Nytt tillstånd 9 540 kr

24.2 Förnyat tillstånd 7 420 kr

24.3 Nytt tillstånd 12 455 kr

24.4 Förnyat tillstånd 10 600 kr

24.5 Nytt tillstånd 2 915 kr

24.6 Förnyat tillstånd 2 120 kr

24.7 Nytt tillstånd 9 275 kr

24.8 Förnyat tillstånd 7 155 kr

24.9 Nytt tillstånd 9 540 kr

24.10 Förnyat tillstånd 6 890 kr

24.11 Nytt tillstånd 6 890 kr

24.12 Förnyat tillstånd 4 770 kr

24.13 Nytt tillstånd 10 865 kr

24.14 Förnyat tillstånd 8 745 kr

24.15 Nytt tillstånd 6 625 kr

24.16 Förnyat tillstånd 4 240 kr

24.17 Nytt tillstånd 7 685 kr

24.18 Förnyat tillstånd 5 830 kr

24.19 Nytt tillstånd 5 565 kr

24.20 Förnyat tillstånd 5 035 kr

24.21 Nytt tillstånd 9 010 kr

24.22 Förnyat tillstånd 6 890 kr

24.23 Komplettering 1 855 kr

24.24 Innehavarskifte 1 590 kr

24.25 Avslag Avslag 1 590 kr

Tillstånd att hantera brandfarliga och explosiva varor

Ärendetyp

Anläggning för förvaring i cistern (bensinstation, verkstad mm) en 
cistern

Anläggning för förvaring i cisterner (bensinstation, verkstad mm 2-4 
cisterner

Tillägg för förvaring i lösa behållare

Bensinstation automat

Fordonsgasstation

Industri mindre hantering

Industri större hantering - process

Skola och restaurang med gasol

Färghandel, mindre lackeringsanläggning (butiker)

Mindre gasolanläggning, försäljning av, förvaring i skåp

Större gasolanläggning

Mindre komplettering till befintligt tillstånd
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1.1 Planenligt 0,5 9 1 4 1,5 4 4 1 0,5 25,5 27 030 kr

1.2 Avviker från detaljplan 0,5 13 1 4 1,5 4 4 1 0,5 29,5 31 270 kr

1.3 Utanför planlagt område 0,5 17 1 4 1,5 4 4 1 0,5 33,5 35 510 kr

1.4
Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus med gällande 
förhandsbesked och där förhandsbeskedet följs

Utanför planlagt område 0,5 11 1 4 1,5 4 4 1 0,5 27,5 29 150 kr

1.5
Per styck för nybyggnad av fler identiska en- eller tvåbostadshus 
utöver det första, i en och samma ansökan (gruppbebyggelse)

50 % av full 
avgift

1.6 Planenligt 0,5 6 1 4 2 4 4 2 0,5 24 25 440 kr

1.7 Avviker från detaljplan 0,5 10 1 4 2 4 4 2 0,5 28 29 680 kr

1.8 Utanför planlagt område 0,5 10 1 4 2 4 4 2 0,5 28 29 680 kr

1.9 Planenligt 0,5 4 0,5 2 1,5 3 3 0,5 0,5 15,5 16 430 kr

1.10 Avviker från detaljplan 0,5 6 0,5 2 1,5 3 3 0,5 0,5 17,5 18 550 kr

1.11 Utanför planlagt område 0,5 5 0,5 2 1,5 3 3 0,5 0,5 16,5 17 490 kr

1.12 Planenligt 0,5 4 0,5 1 0,5 0,5 7 7 420 kr

1.13 Avviker från detaljplan 0,5 5 0,5 1 0,5 0,5 8 8 480 kr

1.14 Utanför planlagt område 0,5 5 0,5 1 0,5 0,5 8 8 480 kr

1.15 Planenligt 0,5 6 1 2 1,5 3 3 1 0,5 18,5 19 610 kr

1.16 Avviker från detaljplan 0,5 8 1 2 1,5 3 3 1 0,5 20,5 21 730 kr

1.17 Utanför planlagt område 0,5 6 1 2 1,5 3 3 1 0,5 18,5 19 610 kr

1.18 Planenligt 0,5 6 1 1 1 0,5 10 10 600 kr

1.19 Avviker från detaljplan 0,5 8 1 1 1 0,5 12 12 720 kr

1.20 Utanför planlagt område 0,5 7 1 1 1 0,5 11 11 660 kr

1.21 Planenligt 0,5 3 0,5 2 1,5 3 3 0,5 0,5 14,5 15 370 kr

1.22 Avviker från detaljplan 0,5 6 0,5 2 1,5 3 3 0,5 0,5 17,5 18 550 kr

1.23 Utanför planlagt område 0,5 4,5 0,5 2 1,5 3 3 0,5 0,5 16 16 960 kr

1.24 Planenligt 0,5 3 0,5 1 0,5 0,5 6 6 360 kr

1.25 Avviker från detaljplan 0,5 6 0,5 1 0,5 0,5 9 9 540 kr

1.26 Utanför planlagt område 0,5 4,5 0,5 1 0,5 0,5 7,5 7 950 kr

1.27 Planenligt 0,5 5,5 1 2 1,5 3 3 1 0,5 18 19 080 kr

1.28 Avviker från detaljplan 0,5 7,5 1 2 1,5 3 3 1 0,5 20 21 200 kr

1.29 Utanför planlagt område 0,5 6,5 1 2 1,5 3 3 1 0,5 19 20 140 kr

1.30 Planenligt 0,5 5,5 1 1 1 0,5 9,5 10 070 kr

1.31 Avviker från detaljplan 0,5 7,5 1 1 1 0,5 11,5 12 190 kr

1.32 Utanför planlagt område 0,5 6,5 1 1 1 0,5 10,5 11 130 kr

1.33 Planenligt 0,5 6 1 2 1 3 3 1 0,5 18 19 080 kr

1.34 Avviker från detaljplan 0,5 10 1 2 1 3 3 1 0,5 22 23 320 kr

1.35 Utanför planlagt område 0,5 11 1 2 1 3 3 1 0,5 23 24 380 kr

1.36 Planenligt 0,5 6 1 1 1 0,5 10 10 600 kr

1.37 Avviker från detaljplan 0,5 10 1 1 1 0,5 14 14 840 kr

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder.  

Nybyggnad av komplementbyggnader 0-50 kvm (BTA+OPA), 
med tekniskt samråd      

Nybyggnad av komplementbyggnader >50kvm (BTA+OPA), 
utan tekniskt samråd      

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd  

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd  

Ändring, som avses i 9 kap. 2§ (3 a-b) med tekniskt samråd  
Ändring av byggnadens användningssätt.

Nybyggnad av komplementbyggnader >50kvm (BTA+OPA), 
med tekniskt samråd      

Nybyggnad av komplementbyggnader 0-50 kvm (BTA+OPA), 
utan tekniskt samråd      

Tillbyggnad > 50 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd  

Tillbyggnad > 50 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd  

Ändring, som avses i 9 kap. 2§ (3 a-b) utan tekniskt samråd  
Ändring av byggnadens användningssätt.

Ärendetyp

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader

Tidsuppskattning1

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. 
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1.38 Utanför planlagt område 0,5 11 1 1 1 0,5 15 15 900 kr

1.39 Planenligt 0,5 3 0,5 2 1 3 3 1 0,5 14,5 15 370 kr

1.40 Avviker från detaljplan 0,5 4 0,5 2 1 3 3 1 0,5 15,5 16 430 kr

1.41 Utanför planlagt område 0,5 3 0,5 2 1 3 3 1 0,5 14,5 15 370 kr

1.42 Planenligt 0,5 3 0,5 1 1 0,5 6,5 6 890 kr

1.43 Avviker från detaljplan 0,5 4 0,5 1 1 0,5 7,5 7 950 kr

1.44 Utanför planlagt område 0,5 3 0,5 1 1 0,5 6,5 6 890 kr

1.45 Planenligt 0,5 1 0,5 1 0,25 0,25 3,5 3 710 kr

1.46 Avviker från detaljplan 0,5 3 0,5 1 0,25 0,25 5,5 5 830 kr

Mindre fasadändring av en byggnad som avses i 9 kap 2§ 3 c, 
utan tekniskt samråd      

Större fasadändring av en byggnad som avses i 9 kap 2§ 3 c, 
med tekniskt samråd      

Större fasadändring av en byggnad som avses i 9 kap 2§ 3 c, 
utan tekniskt samråd      
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2.1 Planenligt 0,5 11 1 1 1 0,5 15 15 900 kr

2.2 Avviker från detaljplan 0,5 14 1 1 1 0,5 18 19 080 kr

2.3 Utanför planlagt område 0,5 14 1 1 1 0,5 18 19 080 kr

2.4 Planenligt 0,5 11 1 1 1 2 2 1 0,5 20 21 200 kr

2.5 Avviker från detaljplan 0,5 14 1 1 1 2 2 1 0,5 23 24 380 kr

2.6 Utanför planlagt område 0,5 14 1 1 1 2 2 1 0,5 23 24 380 kr

2.7 Planenligt 0,5 16 1 4 2 4 4 2 0,5 34 36 040 kr

2.8 Avviker från detaljplan 0,5 22 1 4 2 4 4 2 0,5 40 42 400 kr

2.9 Utanför planlagt område 0,5 22 1 4 2 4 4 2 0,5 40 42 400 kr

2.10 Planenligt 0,5 20 1 4 2 4 4 2 0,5 38 40 280 kr

2.11 Avviker från detaljplan 0,5 30 1 4 2 4 4 2 0,5 48 50 880 kr

2.12 Utanför planlagt område 0,5 30 1 4 2 4 4 2 0,5 48 50 880 kr

2.13 Planenligt 0,5 39 1 4 2 4 4 2 0,5 57 60 420 kr

2.14 Avviker från detaljplan 0,5 45 1 4 2 4 4 2 0,5 63 66 780 kr

2.15 Utanför planlagt område 0,5 45 1 4 2 4 4 2 0,5 63 66 780 kr

2.16 Planenligt 0,5 57 1 4 2 4 4 2 0,5 75 79 500 kr

2.17 Avviker från detaljplan 0,5 66 1 4 2 4 4 2 0,5 84 89 040 kr

2.18 Utanför planlagt område 0,5 66 1 4 2 4 4 2 0,5 84 89 040 kr

2.19 Planenligt 0,5 6 1 2 2 2 2 2 0,5 18 19 080 kr

2.20 Avviker från detaljplan 0,5 9 1 2 2 2 2 2 0,5 21 22 260 kr

2.21 Utanför planlagt område 0,5 9 1 2 2 2 2 2 0,5 21 22 260 kr

2.22 Planenligt 0,5 6 1 1 1 0,5 10 10 600 kr

2.23 Avviker från detaljplan 0,5 9 1 1 1 0,5 13 13 780 kr

2.24 Utanför planlagt område 0,5 9 1 1 1 0,5 13 13 780 kr

2.25 Planenligt 0,5 10 1 2 2 2 2 2 0,5 22 23 320 kr

2.26 Avviker från detaljplan 0,5 13 1 2 2 2 2 2 0,5 25 26 500 kr

2.27 Utanför planlagt område 0,5 13 1 2 2 2 2 2 0,5 25 26 500 kr

2.28 Planenligt 0,5 10 1 2 2 0,5 16 16 960 kr

2.29 Avviker från detaljplan 0,5 13 1 2 2 0,5 19 20 140 kr

2.30 Utanför planlagt område 0,5 13 1 2 2 0,5 19 20 140 kr

2.31 Planenligt 0,5 11 1 2 2 4 4 2 0,5 27 28 620 kr

2.32 Avviker från detaljplan 0,5 17 1 2 2 4 4 2 0,5 33 34 980 kr

2.33 Utanför planlagt område 0,5 17 1 2 2 4 4 2 0,5 33 34 980 kr

2.34 Planenligt 0,5 28 1 4 2 4 4 2 0,5 46 48 760 kr

2.35 Avviker från detaljplan 0,5 34 1 4 2 4 4 2 0,5 52 55 120 kr

2.36 Utanför planlagt område 0,5 34 1 4 2 4 4 2 0,5 52 55 120 kr

2.37 Planenligt 0,5 42 1 4 2 4 4 2 0,5 60 63 600 kr

2.38 Avviker från detaljplan 0,5 48 1 4 2 4 4 2 0,5 66 69 960 kr

2.39 Utanför planlagt område 0,5 48 1 4 2 4 4 2 0,5 66 69 960 kr

2.40 Planenligt 0,5 4 1 2 1 2 2 1 0,5 14 14 840 kr

2.41 Avviker från detaljplan 0,5 6 1 2 1 2 2 1 0,5 16 16 960 kr

2.42 Planenligt 0,5 4 1 1 1 0,5 8 8 480 kr

2.43 Avviker från detaljplan 0,5 6 1 1 1 0,5 10 10 600 kr

2.44 Planenligt 0,5 6 1 2 1 2 2 1 0,5 16 16 960 kr

2.45 Avviker från detaljplan 0,5 10 1 2 1 2 2 1 0,5 20 21 200 kr

2.46 Utanför planlagt område 0,5 10 1 2 1 2 2 1 0,5 20 21 200 kr

2.47 Planenligt 0,5 6 1 1 1 0,5 10 10 600 kr

2.48 Avviker från detaljplan 0,5 10 1 1 1 0,5 14 14 840 kr

2.49 Utanför planlagt område 0,5 10 1 1 1 0,5 14 14 840 kr

Nybyggnad  101-500 kvm (BTA+OPA)

Nybyggnad  1001-5000 kvm (BTA+OPA)

Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA)

All övrig ändring, med tekniskt samråd

Fasadändring, utan tekniskt samråd

Ärendetyp

2 Tidsuppskattning

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd

Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd

Tillbyggnad 51-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd

Nybyggnad  501-1000 kvm (BTA+OPA)

All övrig ändring, utan tekniskt samråd

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd

Tillbyggnad 51-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd

Fasadändring, med tekniskt samråd

Tillbyggnad 101-1000 kvm (BTA+OPA)

Tillbyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA)

Tillbyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA)
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3.1
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning 
med liten omgivningspåverkan 0,5   2,0   0,5   1,0   1,0   0,5   5,5  5 830 kr

3.2
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning 
med stor omgivningspåverkan 0,5   5,0   0,5   1,0   1,0   0,5   8,5  9 010 kr

3.3

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver 
den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller 
ljusanordningar

0,5   0,5  530 kr

3.4

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den 
mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller 
ljusanordningar

0,5   0,5  530 kr

Ärendetyp

3

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

Tidsuppskattning
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Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1

Avgift

4.1 Timdebitering

4.2 Timdebitering

4.3 Timdebitering

4.4 Timdebitering

4.5 Timdebitering

4.6 Timdebitering

4.7 Timdebitering

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är 
hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller torn

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett 
avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en 
diameter som är större än tre meter

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser

Ärendetyp

4 Tidsuppskattning

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, 
campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller 
gruvdrift

20 

Hultsfred - Vimmerby
miljö- och byggnadsnämnd
Diarienummer: MBN-2022-2513
Beslutsdatum: 2022-09-22
Beslutsnummer: MBN § 129/2022

181



S
ta

rt
 a

v 
ä

re
n

d
e

B
yg

g
lo

v-
p

rö
vn

in
g

E
xp

e
d

ie
ri

n
g

 o
ch

 
ku

n
g

ö
re

ls
e

 

T
e

kn
is

kt
 s

a
m

rå
d

 

S
ta

rt
b

e
sk

e
d

A
rb

e
ts

-p
la

ts
b

e
sö

k

S
lu

ts
a

m
rå

d
 

S
lu

tb
e

sk
e

d

A
vs

lu
t 

a
v 

ä
re

n
d

e

S
u

m
m

a
 t

id

A
v

g
if

t

5.1 Planenligt 0,5 2 1 1 1 2 2 1 0,5 11 11 660 kr

5.2 Avviker från detaljplan 0,5 4 1 1 1 2 2 1 0,5 13 13 780 kr

5.3 Utanför planlagt område 0,5 4 1 1 1 2 2 1 0,5 13 13 780 kr

5.4 Planenligt 0,5 2 1 1 1 0,5 6 6 360 kr

5.5 Avviker från detaljplan 0,5 4 1 1 1 0,5 8 8 480 kr

5.6 Utanför planlagt område 0,5 4 1 1 1 0,5 8 8 480 kr

5.7 Planenligt 0,5 2 1 1 1 2 2 1 0,5 11 11 660 kr

5.8 Avviker från detaljplan 0,5 4 1 1 1 2 2 1 0,5 13 13 780 kr

5.9 Utanför planlagt område 0,5 4 1 1 1 2 2 1 0,5 13 13 780 kr

5.10 Planenligt 0,5 2 1 1 1 0,5 6 6 360 kr

5.11 Avviker från detaljplan 0,5 4 1 1 1 0,5 8 8 480 kr

5.12 Utanför planlagt område 0,5 4 1 1 1 0,5 8 8 480 kr

5.13 Planenligt 0,5 2 1 1 1 2 2 1 0,5 11 11 660 kr

5.14 Avviker från detaljplan 0,5 4 1 1 1 2 2 1 0,5 13 13 780 kr

5.15 Utanför planlagt område 0,5 4 1 1 1 2 2 1 0,5 13 13 780 kr

5.16 Planenligt 0,5 2 1 1 1 0,5 6 6 360 kr

5.17 Avviker från detaljplan 0,5 4 1 1 1 0,5 8 8 480 kr

5.18 Utanför planlagt område 0,5 4 1 1 1 0,5 8 8 480 kr

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
parkeringsplatser utomhus, med tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
parkeringsplatser utomhus, utan tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
transformatorstation, pumpstation eller annan jämförbar 
teknikbyggnad eller byggnad för källsortering, utan tekniskt samråd.

Ärendetyp

5 Tidsuppskattning

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
mur eller plank, med tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
mur eller plank, utan tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
transformatorstation, pumpstation eller annan jämförbar 
teknikbyggnad eller byggnad för källsortering, med tekniskt samråd.

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser utomhus och 
transformatorstationer)
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Avgift

6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 0,5 4 1 0,5 6 6 360 kr
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7.1
Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av 
säsongskaraktär

0,5 4 1 0,5 6 6 360 kr

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Tidsuppskattning

Ärendetyp

7 Tidsuppskattning

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Ärendetyp

6
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8.1
Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd

0,5 2 2 0,5 2 1 0,5 0,5 9 9 540 kr

8.2
Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd

0,5 1 0,5 0,5 0,5 3 3 180 kr

8.3
Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits 
från krav på bygglov, med tekniskt samråd 0,5 2 2 0,5 2 1 0,5 0,5 9 9 540 kr

8.4
Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits 
från krav på bygglov, utan tekniskt samråd 0,5 1 0,5 0,5 0,5 3 3 180 kr

8.5

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning 
påverkas avsevärt, med tekniskt samråd

0,5 2 2 0,5 2 1 0,5 0,5 9 9 540 kr

8.6

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning 
påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd

0,5 1 0,5 0,5 0,5 3 3 180 kr

8.7
Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd

0,5 2 2 0,5 2 1 0,5 0,5 9 9 540 kr

8.8
Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd

0,5 1 0,5 0,5 0,5 3 3 180 kr

8.9
Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt 
samråd 0,5 0,5 2 0,5 2 1 0,5 0,5 7,5 7 950 kr

8.10
Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt 
samråd 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 2 650 kr

8.11
Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med 
tekniskt samråd 0,5 2 3 0,5 2 1 0,5 0,5 10 10 600 kr

8.12
Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan 
tekniskt samråd 0,5 1 0,5 0,5 0,5 3 3 180 kr

8.13
Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning 
eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd 0,5 2 2 0,5 2 1 0,5 0,5 9 9 540 kr

8.14
Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning 
eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd 0,5 1 0,5 0,5 0,5 3 3 180 kr

8.15
Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, 
med tekniskt samråd 0,5 2 2 0,5 2 1 0,5 0,5 9 9 540 kr

8.16
Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, 
utan tekniskt samråd 0,5 2 0,5 0,5 0,5 4 4 240 kr

8.17

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som 
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 
16 § eller 42 § första stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre 
föreskrifter, med tekniskt samråd

0,5 2 3 0,5 2 1 0,5 0,5 10 10 600 kr

8.18

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som 
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 
16 § eller 42 § första stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre 
föreskrifter, utan tekniskt samråd

0,5 2 0,5 0,5 0,5 4 4 240 kr

8.19
Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt 
samråd 0,5 2 3 0,5 2 1 0,5 0,5 10 10 600 kr

8.20
Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt 
samråd 0,5 1 0,5 0,5 0,5 3 3 180 kr

8.21

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 
9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av 
komplementbyggnad)

0,5 3 1 1 2 2 0,5 0,5 10,5 11 130 kr

8.22

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 
9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av 
komplementbyggnad)

0,5 3 1 0,5 0,5 5,5 5 830 kr

8.23

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som 
avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av 
komplementbostadshus)

0,5 3 2 1 2 2 0,5 0,5 11,5 12 190 kr

Ärendetyp

8 Tidsuppskattning

Anmälningspliktiga åtgärder
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8.24

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som 
avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av 
komplementbostadshus)

0,5 3 1 0,5 0,5 5,5 5 830 kr

8.25

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så 
att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § 
PBL, med tekniskt samråd (ändring av attefallshus i form av 
komplementbyggnad till attefallshus i form av komplementbostadshus)

0,5 2 2 1 2 2 0,5 0,5 10,5 11 130 kr

8.26

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så 
att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § 
PBL, utan tekniskt samråd (ändring av attefallshus i form av 
komplementbyggnad till attefallshus i form av komplementbostadshus)

0,5 2 1 0,5 0,5 4,5 4 770 kr

8.27
Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 
1 PBL, med tekniskt samråd (attefallstillbyggnad) 0,5 2 2 1 2 2 0,5 0,5 10,5 11 130 kr

8.28
Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st 1 
PBL, utan tekniskt samråd (attefallstillbyggnad) 0,5 2 1 0,5 0,5 4,5 4 770 kr

8.29
Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 2 
PBL, med tekniskt samråd (attefallstakkupa) 0,5 2 2 1 2 2 0,5 0,5 10,5 11 130 kr

8.30
Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 
PBL, utan tekniskt samråd (attefallstakkupa) 0,5 2 1 0,5 0,5 4,5 4 770 kr

8.31
Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 
9 kap. 4 c § PBL, med tekniskt samråd 0,5 2 2 1 2 2 0,5 0,5 10,5 11 130 kr

8.32
Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 
9 kap. 4 c § PBL, utan tekniskt samråd 0,5 2 1 0,5 0,5 4,5 4 770 kr
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9.1
Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd

0,5 4 1 2 0,5 2 0,5 0,5 11 11 660 kr

9.2
Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

0,5 4 1 0,5 0,5 0,5 7 7 420 kr
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10.1
Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

0,5 4 1 0,5 0,5 0,5 7 7 420 kr

10.2
Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd

0,5 4 1 2 0,5 2 0,5 0,5 11 11 660 kr

Ärendetyp

9 Tidsuppskattning

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Ärendetyp

10 Tidsuppskattning

Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov
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11.1
Inom planlagt 
område 

0,5 14,5 1 0,5 16,5 17 490 kr

11.2
Utanför planlagt 
område

0,5 16,5 1 0,5 18,5 19 610 kr

Avgift

12.1 Villkorsbesked Timdebitering

Avgift

13.1 Ingripandebesked Timdebitering

Ärendetyp

13 Tidsuppskattning

Ingripandebesked

Ärendetyp

Ärendetyp

Förhandsbesked

11 Tidsuppskattning

Förhandsbesked

12 Tidsuppskattning

Villkorsbesked
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Utförande Summa tid Avgift

14.1  Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 3 3 3 180 kr

14.2  Extra slutsamråd, utöver det första, per styck 3 3 3 180 kr

14.3  Extra startbesked 2 2 2 120 kr

14.4 Interimistiskt slutbesked med extra platsbesök 5 5 5 300 kr

14.5  Interimistiskt slutbesked utan extra platsbesök 2 2 2 120 kr

14 Tidsuppskattning

Extra arbetsplatsbesök, tekniskt samråd, slutsamråd, slutbesked

Ärendetyp
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15.1 Strandskyddsdispens 0,5    8,0    0,5    0,5    9,5   10 070 kr

15.2
Strandskyddsdispens, transformatorstation, teknikbod, enkel åtgärd 
utan platsbesök

0,5    3,0    0,5    0,5    4,5   4 770 kr

15.3 Tillsyn av strandskyddade områden Timdebitering

Ärendetyp

15 Tidsuppskattning

Strandskyddsdispens
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Avgift

16.1
Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip 
motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller I enlighet med tillämplig tabell

16.2
Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip 
motsvarande åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller Timdebitering

Avgift

17.1
Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Timdebitering

Avgift

18.1 Avslag
Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med 

tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp

Avgift 

19.1 Avskrivning
Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med 

tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp

Avgift

20.1 Avvisning
Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med 

tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Ärendetyp

20 Tidsuppskattning

Avvisning

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

19 Tidsuppskattning

Avskrivning

18 Tidsuppskattning

Avslag

16 Tidsuppskattning

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)

17 Tidsuppskattning

Ärendetyp
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21.1
Nybyggnadskarta för en- eller
tvåbostadshus samt fritidshus

0,5 1 1 1,5 5 0,5 9,5 10 070 kr

21.2 Nybyggnadskarta övrigt Timdebitering

21.3 Enkel Tomtkarta 0 0 kr

21 Tidsuppskattning

Upprättande av nybyggnadskarta

Ärendetyp
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22.1
Grovutstakning av en- eller
tvåbostadshus samt fritidshus

0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 5 5 300 kr

22.2
Finutstakning av en- eller
tvåbostadshus samt fritidshus

0,5 1 0,5 0,5 1 3 0,5 0,5 7,5 7 950 kr

22.3
Grov- och finutstakning av en eller
tvåbostadshus samt fritidshus

0,5 1 0,5 0,5 2 4 0,5 0,5 9,5 10 070 kr

22.4
Grovutstakning enbart
komplementbyggnad

0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 4 4 240 kr

22.5
Finutstakning enbart
komplementbyggnad

0,5 0,5 0,5 0,5 1 1,5 0,5 0,5 5,5 5 830 kr

22.6
Grov- och finutstakning enbart
komplementbyggnad

0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 0,5 0,5 7 7 420 kr

22.7

Utstakning

Ärendetyp

Utstakning övriga uppdrag Timdebitering

22 Tidsuppskattning
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23.1 Planbesked 0,5 3 3 6 1 1 0,5 15 15 900 kr

23 Tidsuppskattning

Planbesked

Ärendetyp
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24.1 Nytt tillstånd 0,5 3,75 0,5 1 2,75 0,5 9 9 540 kr

24.2 Förnyat tillstånd 0,5 2,5 0,5 1 2 0,5 7 7 420 kr

24.3 Nytt tillstånd 0,5 5,75 0,5 1 3,5 0,5 11,75 12 455 kr

24.4 Förnyat tillstånd 0,5 4,75 0,5 1 2,75 0,5 10 10 600 kr

24.5 Nytt tillstånd 2,25 0,5 2,75 2 915 kr

24.6 Förnyat tillstånd 1,5 0,5 2 2 120 kr

24.7 Nytt tillstånd 0,5 3,25 0,5 1 3 0,5 8,75 9 275 kr

24.8 Förnyat tillstånd 0,5 2,25 0,5 1 2 0,5 6,75 7 155 kr

24.9 Nytt tillstånd 0,5 3,25 0,5 1 3,25 0,5 9 9 540 kr

24.10 Förnyat tillstånd 0,5 1,5 0,5 1 2,5 0,5 6,5 6 890 kr

24.11 Nytt tillstånd 0,5 2,25 0,5 0,5 2,25 0,5 6,5 6 890 kr

24.12 Förnyat tillstånd 0,5 1 0,5 0,5 1,5 0,5 4,5 4 770 kr

24.13 Nytt tillstånd 0,5 4,25 0,5 1 3,5 0,5 10,25 10 865 kr

24.14 Förnyat tillstånd 0,5 3,25 0,5 1 2,5 0,5 8,25 8 745 kr

24.15 Nytt tillstånd 0,5 2 0,5 1 1,75 0,5 6,25 6 625 kr

24.16 Förnyat tillstånd 0,5 1,25 0,5 0,5 0,75 0,5 4 4 240 kr

24.17 Nytt tillstånd 0,5 2,75 0,5 1 2 0,5 7,25 7 685 kr

24.18 Förnyat tillstånd 0,5 1,5 0,5 1 1,5 0,5 5,5 5 830 kr

24.19 Nytt tillstånd 0,5 2 0,5 0,5 1,25 0,5 5,25 5 565 kr

24.20 Förnyat tillstånd 0,5 1,5 0,5 0,5 1,25 0,5 4,75 5 035 kr

24.21 Nytt tillstånd 0,5 3,5 0,5 1 2,5 0,5 8,5 9 010 kr

24.22 Förnyat tillstånd 0,5 2,5 0,5 1 1,5 0,5 6,5 6 890 kr

24.23 Mindre komplettering till befintligt tillstånd Komplettering 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 1,75 1 855 kr

24.24 Nytt tillstånd enl. § 20 FBE - innehavarskifte Innehavarskifte 0,5 0,5 0,25 0,25 1,5 1 590 kr

24.25 Avslag Avslag 0,5 0,5 0,25 0,25 1,5 1 590 kr

Tillstånd att hantera brandfarliga och explosiva varor

Ärendetyp

Anläggning för förvaring i cistern (bensinstation, verkstad mm) en 
cistern

Anläggning för förvaring i cisterner (bensinstation, verkstad mm 2-4 
cisterner

Tillägg för förvaring i lösa behållare

Bensinstation automat

Fordonsgasstation

Industri mindre hantering

Industri större hantering - process

Skola och restaurang med gasol

24 Tidsuppskattning

Färghandel, mindre lackeringsanläggning (butiker)

Mindre gasolanläggning, försäljning av, förvaring i skåp

Större gasolanläggning
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-11-29 

 
 

 
 
 
 
 
§ 343  2022/458 2022.4696  
 

Taxor och avgifter 2023 - VA-taxa 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Vimmerby kommun att anta föreslagen 
höjning av brukningsavgifter med 15,5% för 2023 samt att anta föreslagen höjning av 
anläggningsavgifter och övriga avgifter med 5 % och infoga ett förtydligande i taxan gällande tolkning 
av anläggningsavgifter för campingplatser. 
 

Sammanfattning  
Förslag till höjning för brukningsavgifter är 15,5 %. För en villakund med en årsförbrukning på 150 
kbm resulterar detta i en höjning med 153 kr per månad. Även en höjning av anläggningsavgiften samt 
övriga avgifter föreslås med 5 % och ett tillägg görs i taxan med förtydligande gällande tolkning av 
anläggningsavgifter för campingplatser.  
 

Beslutsunderlag 
Beslut VA-taxa 2023 dok.id 253927 
VA-Taxa 2023 dok.id 253928 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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enerdismiljö ab
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Sammanträdesdatum 16 november 2022

§ 99 VA-TAXA 2023
VA-chef EmmaJonsson presenterar f6rutsattningarna for VA-taxa for 2023.
Förslagtill höjning för brukningsavgifter är 15,590. För en villakund med en

årsförbrukning på 150 kbm resulterar detta i en höjning med 153 kr per månad.

Ävenen höjning av anläggningsavgiften samt övriga avgifter föreslås med 5 %
och ett tillägg görs i taxan med förtydligande gällande tolkning av anläggnings-
avgifter för campingplatser.

Styrelsen beslutar

att föreslå Kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige i
Vimmerby kommunatt anta föreslagen höjning av brukningsavgifter
med 15,59/0 för 2023 samt

att föreslå Kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige i
Vimmerby kommunatt anta föreslagen höjning av anläggnings-

avgifter och övriga avgifter med 5 94 och infoga ett förtydligande i
taxan gällande tolkning av anläggningsavgifter för campingplatser.
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VA-taxa för Vimmerby kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning 
 
Antagen av kommunfullmäktige den 8 december 2014, § 198 att börja gälla den 1 
januari 2015. 
 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Vimmerby Energi & 
Miljö AB (VEMAB) enligt beslut av kommunfullmäktige den 26 oktober 2009, § 156.  
 
Förslag om nya avgiftsnivåer i VA-taxan har fastställts av styrelsen för VEMAB. VA-
taxans nya avgifter börjar gälla fr.o.m. den 1 januari 2023. 
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till VEMAB. 
 
 

ALLMÄN INFORMATION (§§ 1-4) 

§ 1 
 
För att täcka nödvändiga kostnader för Vimmerby kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 
 
Avgiftsskyldig är den som enligt 2, 4 och 5 §§ lagen (2006:412) om allmänna 
vattentjänster jämställs med fastighetsägare. 
 

§ 2 
 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter 
(periodiska avgifter). 
 

§ 3 
 
I dessa taxeföreskrifter indelas fastigheter enligt definitioner nedan.  
 
Bostadsfastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet 
jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett 
från användarsynpunkt.  
 
Exempel på sådana byggnader är: 
Kontor  Förvaltning  Stormarknader 
Butiker  Utställningslokaler Sporthallar 
Hotell  Restauranger Hantverk 
Småindustri Utbildning  Sjukvård 
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Annan fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och 
som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 
 
Obebyggd fastighet är fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men 
ännu ej bebyggts. 
 
Lägenhet är ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en 
enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, 
räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS21054:2020 
som en lägenhet. Utrymmen som i upplåtelsehänseende bildar en enhet och som har 
en bruttoarea (BTA) enligt svensk standard på max 25 m2, ska räknas som en halv 
lägenhet när det gäller anläggningsavgiften. Exempel på dessa lägenheter med mindre 
nytta och som därmed ska räknas som halv lägenhet är studentrum, äldreboende och 
komplementbyggnad med delat kök.  
 
För campingfastigheter räknas varje campingstuga och campingplats med egen 
anslutning till V och S som en lägenhet. För övriga campingplatser och campingstugor, 
utan egen anslutning till V och S, räknas 6 uppställningsplatser eller stugor som en 
lägenhet. För övriga byggnader, exempelvis gemensam servicebyggnad och 
receptionsbyggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk 
standard SS 21054:2020 som en lägenhet. 
 
 
Allmän platsmark är mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) 
redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark 
som i övrigt motsvarar sådan mark. 
 

§ 4 
 
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål 
 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvatten-avlopp från 
fastighet  

Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän 
platsmark såsom gator, vägar, torg och 
parker 

Ja Ja 

 
4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när VEMAB 
upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och underrättat fastighetsägaren om 
förbindelsepunktens läge. 
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Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, 
inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och 
fastighetsägaren informerats om detta. 
 
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna 
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 
 
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av 
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 
 
4.4 Avgiftsskyldig för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän 
platsmark ställs iordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om 
allmänna vattentjänster är uppfyllda. Brukningsavgift för ändamålet Dg avser 
Vimmerby kommun och regleras tills vidare i särskilt avtal. 
 
4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 
avgiftsskyldighet inträder. 
 
 

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5-12) 
 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad 
mervärdesskatt. 
 
 
§ 5 Anläggningsavgift för bostadsfastighet 
 
5.1 För bostadsfastighet och därmed enligt § 3 jämställd fastighet skall erläggas 
anläggningsavgift. 
 
Avgift utgår per fastighet med: 
 

  Utan moms Med moms 

 
a) 

en avgift avseende framdragning av 
varje uppsättning servisledningar 
till förbindelsepunkter för V, S och 
Df 

 
50 948 kronor  

 
63 685 kronor  

 
b) 

en avgift avseende upprättande av 
varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

 
37 800 kronor  

 
47 250 kronor 

 
c) 

 
en avgift per m2 tomtyta  
 

 
36 kronor  

 
45 kronor  

 
d) 

 
en avgift per lägenhet 
 

 
19 140 kronor  

 
23 925 kronor  

 en grundavgift för bortledande av   
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e)* Df, om bortledande av dagvatten 
sker utan att förbindelsepunkt för 
Df upprättats 

11 520 kronor 14 400 kronor  

 
*Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och 5.1 b). I det fall 
avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom 
servisledning och förbindelsepunkt i detta alternativ inte lagts respektive upprättats.   
 
Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8. 
 
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 
5.1 a) lika mellan fastigheterna. 
 
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt fastighetsregister, förrättningskarta, 
nybyggnadskarta eller annan karta som VEMAB godkänner. Vid tredimensionella 
fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till 
byggnadernas bruttoarea (BTA). 
 
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 
enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättas, summan 
av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). 
 
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) 
i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som 
föreskrivs i 8.2. 
 
5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter 
annan ritning eller uppmätning som VEMAB godkänner. 
 
5.5 Dras ytterligare servisledning fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, 
skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 
 
5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta 
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 
 
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 
 
5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven 
bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande 
lägenhet. 
 
5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 5.1 e). 
 
 
§ 6  Anläggningsavgift för annan fastighet 
 

203



 

 

6 
 

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 
 
Avgift utgår per fastighet med: 
 

  Utan moms Med moms 

 
a) 

en avgift avseende framdragning 
av varje uppsättning 
servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

 
50 948 kronor  

 
63 685 kronor  

 
b) 

en avgift avseende upprättandet 
av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

 
37 800 kronor  

 
47 250 kronor  

 
c) 

 
en avgift per m2 tomtyta 
 

 
64,00 kronor  

 
80 kronor  

 
d)* 

en grundavgift för bortledande av 
Df, om bortledande av dagvatten 
sker utan att förbindelsepunkt för 
Df upprättats 

 
11 520 kronor 

 
14 400 kronor  

 
*Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift 
enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom 
servisledning och förbindelsepunkt i detta alternativ inte lagts respektive upprättats. 
 
Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8. 
 
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 
6.1 a) lika mellan fastigheterna. 
 
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt fastighetsregister, förrättningskarta, 
nybyggnadskarta eller annan karta som VEMAB godkänner. 
 
6.4 VEMAB kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av  
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tills vidare inte 
utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 
 
Anstånd kan medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla 
och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning. 
 
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag 
anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 
6 § räntelagen. 
 
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkt 
skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b). 
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6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta 
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 
 
6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d) 
 
 
§ 7 Anläggningsavgift för obebyggd fastighet 
 
7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift. 
Avgift utgår per fastighet med: 
 

  Bostadsfastig
het 

 Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 

Avgift per FP 5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 % 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d)   -    -      - 

Grundavgift för Df, 
om 
FP för Df inte 
upprättats 

5.1 e) 100 % 6.1 d) 100 % 

 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 
5.1 a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men 
förbindelsepunkt för Df inte upprättas, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 
5.3 andra stycket. 
 
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet, för vilken avgifter enligt 7.1 tidigare erlagts, skall 
erläggas resterande avgifter enligt följande: 
 

  Bostadsfastig
het 

 Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 100 %    -  

 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
*) Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare tomtyteavgift enligt 5.1 c) om föreskriften 
i 5.3 andra stycket så medger. 
 
 
§ 8 Reducering av anläggningsavgift 
 
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall avgifterna 
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enligt 5.1  
resp. 6.1 reduceras enligt följande: 
 

Avgifter för framdragen servisledning 

En ledning 70 % av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a) 

Två ledningar 85 % av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a) 

Tre ledningar 100 % av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a) 

 
Avgifter i övrigt 

  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30 % 50 % 20 %      - 

Tomtyteavgift 5.1 c) 30 % 50 %      - 20 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30 % 50 %      - 20 % 

Grundavgift Df utan FP 5.1 e)      -      -   100 %      - 

      

Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30 % 50 % 20 %      - 

Tomtyteavgift 6.1 c) 30 % 50 %       - 20 % 

Grundavgift Df utan FP 6.1 d)      -      - 100 %      - 

 
För avgiftsändamålet Df tas endast en avgift ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) 
resp. 6.1 d). 
 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
 
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare 
förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1. 
 
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna 
för tillkommande servisledningar ej till högre belopp än 100 % av avgifterna enligt 5.1 
a), respektive  
6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit 
högre.  
 
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 
servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en 
etableringsavgift om 45 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka 
huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med 
framdragning av övriga servisledningar. 
 
 
§ 9 Reglering av taxan för anläggningsavgifter 
 
Avgifter enligt §§ 5-8 prövas normalt en gång per år.  
 
 
§ 10 Särtaxa samt undantag beträffande anläggningsavgiftens storlek 
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Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och 
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet 
i övrigt, mer än 50 % över normal nivå, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster 
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 
 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § 5-8 får VEMAB i stället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
 
 
§ 11 Betalningsvillkor för anläggningsavgift 
 
11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 
 
11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalning skulle ha skett. 
 
11.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på 
årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp, som 
är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga 
omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta 
skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i 
framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del 
av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften 
betalas eller ränta skall erläggas enligt 11.2. 
 
11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat 
förhållande meddelats eller ändrat förhållande, t ex ökning av tomtyta inträtt utan att 
bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla 
till VEMAB när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna 
anmälningsplikt, tas ut dröjsmålsränta enligt 11.2 för tiden från det två månader 
förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 
 
 
§ 12 Ändring av befintlig ledning 
 
12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av VEMAB 
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än VEMAB 
bedömt nödvändiga, skall fastighetsägare som begärt arbetets utförande ersätta 
VEMAB överenskomna kostnader härför. 
 
12.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan 
befintlig och finner VEMAB skäl bifalla ansökan härom, är fastighetsägaren skyldig 
bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt 
med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den 
tidigare servisledningens allmänna del. 
 
12.3 Finner VEMAB påkallat att utföra ny servisledning istället för och med annat läge 
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än redan befintligt, är VEMAB skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för 
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som 
befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 
 
 

BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 13-17) 
 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 
 
§ 13 Brukningsavgift för bebyggd fastighet 
 
13.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 
 
Avgift utgår per fastighet med: 
 

  Utan moms Med moms 

a) en fast avgift per år 2400 kronor 3000 kronor 

b) en avgift per m3 levererat vatten 25,60 kronor 32 kronor 

c) en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet 
och därmed jämställd fastighet 

800 kronor 1000 kronor 

d) en avgift per år och varje påbörjat 100-tal m2 

tomtyta för annan fastighet 
62 kronor 77,50 kronor 
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13.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 
avgifterna. 
 
Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål uttryckt som procent av 
full avgift:  
 

  V S Df Dg 

13.1 a) Fast avgift   40 % 60 %    -   -  

13.1 b) Avgift per m3 40 % 60 %  -  - 

13.1 c) Avgift per lägenhet 100 % * 100 % *  -   -  

13.1 d) Avgift efter tomtyta  100 % * 100 % *  -  - 

* Innebär full avgift 
 
13.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. 
Har VEMAB bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte 
skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) ut för en antagen förbrukning 
om 180 m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 50 m3/år för fritidsbostad.  
 
13.4 För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 13.1 b). Om mätning inte 
sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. 
 
13.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift 
med ett belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 13.1 a). Beloppet 
avrundas till närmaste hela krontal. 
 
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 
 
13.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter VEMAB undersöka 
mätaren, om VEMAB finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. 
 
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 
2007:2. 
 
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har VEMAB rätt 
att uppskatta förbrukningen. 
 
Fastighetsägare som inte godtar VEMAB:s beslut efter genomförd undersökning eller 
VEMAB:s uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- 
och Miljödomstolen enligt gällande lagstiftning. 
 
13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid 
godkänns, skall fastighetsägaren ersätta VEMAB för undersökningen i enlighet med 
vad som framgår av § 16. 
 
13.8 För spillvattenmängd som enligt VEMAB:s medgivande avleds till dagvattennätet 
(kylvatten och dylikt), erläggs tills vidare ingen avgift enligt 13.1 b).  
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13.9 För fastigheter där spillvattnet är extra förorenat och dess sammansättning 
väsentligt avviker från normalt hushållsspillvatten debiteras en extra reningsavgift.  
 
Som extra föroreningsmängd räknas mängd Suspenderade ämnen (SSsed), 
Syreförbrukande ämnen (BOD7) och Fosfor (P) utöver vad som motsvaras av följande 
gränsvärden för föroreningshalter:  
 

 kg/m3 kr/kg 

SSsed 0,300 4,50 

BOD7 0,300 5,00 

P 0,014 60,00 

 
Avgift för SSsed tas inte ut om avgift för BOD7 tas ut.  
 
Spillvatten från bostadsfastighet anses normalt inte innehålla extra föroreningsmängd.  
Avledande av spillvatten med extra föroreningsmängd förutsätter att avtal eller annan 
Överenskommelse träffas mellan VEMAB och fastighetsägaren.  
 
 
§ 14 Brukningsavgifter för större spillvattenmängder 
 
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet 
skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till 
avloppsnätet.  
 
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits 
mellan VEMAB och fastighetsägaren. 
 
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund 
än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och 
spillvatten är avsevärd. 
 
 
§ 15 Brukningsavgift för obebyggd fastighet 
 
För obebyggd fastighet skall erläggas avgift enligt 13.1 a). 
 
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål V, S, Df och Dg 
reduceras den fasta avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive 
ändamål: 
 

  V S Df Dg 

Fast avgift 13.1 a 40 % 60 % - - 
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Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
 
§ 16  Särtaxa samt undantag beträffande brukningsavgiftens storlek 
 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och 
avlopp i beaktansvärd omfattning, mer än 50 % över normal nivå, avviker från 
fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna 
vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 
 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § 13-16 får VEMAB i stället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
 
 
§ 17 Betalningsvillkor för brukningsavgift 
 
Avgift enligt 13.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller 
halvår enligt beslut av VEMAB. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på grundval av 
enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund 
som anges i § 13 och 14. 
 
Betalas debiterade belopp inte inom tid som anges i räkning, skall erläggas 
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle 
skett. 
 
Sker enligt VEMAB:s beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får 
mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och 
debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. 
Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med 
anledning av fastighetsöverlåtelse. 
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ÖVRIGA AVGIFTER 
 
§ 18  
Har VEMAB på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats 
eller annan åtgärd vidtagits av VEMAB debiteras följande avgifter: 
 

 Utan moms Med moms 

Kontroll av vattenmätare på begäran av 
kund och inget fel kan konstateras 
(arbetskostnad tekniker) 

 
484 kr/tim  

 
605 kr/tim  

Nedtagning respektive uppsättning av 
vattenmätare 

484 kronor 605 kronor 

Avstängning respektive påsläpp av 
vattentillförsel 

484 kronor 605 kronor 

Montering respektive demontering av 
strypbricka i vattenmätare 

484 kronor 605 kronor 

Länsning av vattenmätarbrunn (vid 
mätarbyte och avläsning) 

484 kronor/tim + 
etableringskostnad 

400 kronor 

605 kronor/tim + 
etableringskostnad 

500 kronor 

Borttagande av förbindelsepunkt och 
proppning av allmän ledning 

484 kronor 605 kronor 

Hyra av ståndrörsmätare, vid varje 
påbörjad hyresmånad 

 
100 kronor 

 
125 kronor 

Förgäves besök (gäller vid överenskommet 
besök) 

484 kronor 605 kronor 

Sönderfrusen vattenmätare Qn 2,5 
(mekanisk vinghjulsmätare)  

 
369,60 kronor 

 
462 kronor 

Dito Qn 5 789,60 kronor 987 kronor 

Dito Qn 10 1 100 kronor 1 375 kronor 

Sönderfrusen vattenmätare Qn 2,5 
(fjärravläst) 

1016 kronor 1 270 kronor 

Dito Qn 5 2 276 kronor 2 845 kronor 

Dito Qn 10 2 688 kronor 3 360 kronor 

Olovligen öppnad eller stängd servisventil 3 150 kronor 3 938 kronor 

Olovlig inkoppling 15 750 kronor 19 688 kronor 

TV-inspektion, ledningssökning, 
läcksökning och andra specialarbeten 
(reseersättning tillkommer) 

484 kronor/tim + 
etableringskostnad 

400 kronor 

605 kronor/tim + 
etableringskostnad 

500 kronor 

Konstaterat fel på LTA-enhet, där kundens 
felaktiga användning/handhavande lett till 
skada eller fel som kräver 
utbyte/reparation av del/delar 

 
484 kr/tim  

 
605 kr/tim  

Kontroll av LTA-enhet på begäran av kund   
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och fel inte kan konstateras 484 kr/tim  605 kr/tim  

Fast avgift för lån av nyckel till vattenkiosk 
per år 

500 kronor 625 kronor 

 
För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid 
debiteras ett tillägg om 150 % av ovan angivna belopp. 
 
 

SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER 
 

§ 19  
Har fastighetsägare begärt att VEMAB skall företa åtgärd för att underlätta eller 
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt 
särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får  VEMAB istället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
 
 

REGLERING AV TAXAN FÖR BRUKNINGSAVGIFT 
 
§ 20   
Avgifter enligt §§ 13-16 prövas normalt en gång per år.  
 
 

TAXANS INFÖRANDE 
 
Denna taxa träder i kraft 2022-01-01. De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.3, 13.7 och 13.8 
samt § 14, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därefter tillämpas 
i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut 
efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

* * * 
 
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och VEMAB beträffande tillämpning och 
tolkning av denna taxa prövas av Mark- och Miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om 
allmänna vattentjänster. 
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Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-11-29 

 
 

 
 
 
 
 
§ 344  2022/459 2022.4697  
 

Taxor och avgifter 2023 - Renhållningstaxa 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Vimmerby kommun att anta föreslagen 
Renhållningstaxa för 2023.  
 

Sammanfattning 
Inför 2017 reviderades renhållningstaxan inför införandet av det nya insamlingssystemet som sedan 
2017 införts för alla villa- och fritidshushåll. Insamlingssystemet innebär fastighetsnära insamling av 
matavfall, förpackningar och returpapper. Som tillval kan även småbatterier och ljuskällor hämtas 
fastighetsnära. Systemet är frivilligt vilket innebär att fastighetsägaren kan välja att inte ha det nya 
systemet utan istället blanda mat- och restavfall i en fraktion och lämna förpackningar och returpapper 
till en återvinningsstation. Renhållningstaxan är miljöstyrande vilket innebär att det är ekonomiskt 
fördelaktigt att välja insamlingssystemet med två st fyrfackskärl för alla fraktioner 
 
Avgifterna i taxan för 2022 föreslås höjas med i genomsnitt 11 % vilket motsvarar ca 2,5 mnkr. Vikt har 
lagts vid att skapa ytterligare miljöstyrning mot tjänster med mer sortering vilket innebär att avgifterna 
inte höjs generellt. Tjänster där blandat avfall hämtas har höjts mer än tjänster där sorterat avfall hämtas 
med syfte att skapa incitament för fastighetsägare av flerfamiljshus att införa matavfallssortering. 
Kraftigt ökade kostnader för avfallsförbränning innebär också stora fördyrningar av insamling och 
behandling av blandat restavfall. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse taxa 2022-10-24 dok.id 253929 
Förslag Renhållningstaxa Vimmerby kommun 2023 221013 dok.id 25391 
Beslut VEMAB styrelse 221020 dok.id 253930 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Vimmerby & Ng, 2

enerdgismiljö ab
Sammanträdesdatum 20 oktober 2022

8 83 ÖPPNANDE
Ordföranden hälsade alla närvarande välkomna och förklarade sammanträdet

med Vimmerby Energi & Miljö AB öppnat.

$ 84 JUSTERING
Till justerare valdes Stig Jaensson.

§ 85 DAGORDNING
Dagordningen godkändes.

§ 86 RENHALLNINGSTAXA 2023
Renhallningschef Daniel Johansson redogjorde för förutsättningar för
renhallningsbudget 2023. Stora kostnadsékningar kommeratt påverka

verksamheten. Avgifterna i taxan föreslås höjas med i genomsnitt 11% vilket
motsvarar ca 2,5 mnkr. Vikt har lagts vid att skapa ytterligare miljöstyrning mot
tjänster med mersortering vilket innebär att taxorna för dessa höjs i mindre

omfattning än abonnemang utan sortering.

Styrelsen beslutar

att föreslå Kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige i
Vimmerby kommunatt anta föreslagen Renhållningstaxa för 2023.
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1 Allmänna bestämmelser 

1.1 Giltighetstid 
Renhållningstaxan gäller från och med 2023-01-01. Samtidigt upphör tidigare 

renhållningstaxa antagen 2021-12-20 att gälla om inte annat anges i detta taxedokument. 

 

1.2 Giltighetsområde 
Renhållningstaxan gäller avgifter för insamling, transport och behandling av avfall som 

omfattas av det kommunala renhållningsansvaret i Vimmerby kommun.  

 

1.3 Avgiftsskyldighet 
Avgifter i denna renhållningstaxa ska betalas till Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB). 

 

Avgiften ska betalas av fastighetsinnehavaren. Med fastighetsinnehavaren avses den som är 

fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses 

som fastighetsägare. Mottagande av faktura kan efter överenskommelse mellan VEMAB, 

fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare, till exempel verksamhetsutövare eller 

hyresgäst, överlåtas till nyttjanderättshavare. Fastighetsinnehavaren är dock strikt ansvarig för 
betalning i de fall nyttjanderättshavaren inte betalar faktura till VEMAB.  

 

Vid gemensam avfallslösning i enlighet med föreskrifterna om avfallshantering är en juridisk 

person i form av en förening betalningsansvarig.  

 

1.4 Ändrade hämtningsförhållanden 
Den som är avgiftsskyldig ska omgående anmäla ändrade hämtningsförhållanden, t.ex. in- och 

utflyttning, till Vimmerby Energi & Miljö AB, tfn 0492 – 76 93 00 eller e-post: 

vimmerby.energi@vemab.se. 

 

1.5 Taxans tillämplighet 
För hämtning och behandling av avfall eller utförande av tjänst som inte kan debiteras enligt 

kap 2-3 i renhållningstaxan fastställs avgiften enligt kap 4.  

 

1.6 Avgifter vid dispens m.m. från kommunens föreskrifter om avfallshantering 
Förutsättningar för undantag från föreskrifter om avfallshantering finns beskrivet i före- 

skrifter om avfallshantering för Vimmerby kommun.  

 

Fastighetsinnehavare av två till tre närbelägna fastigheter som delar avfallsbehållare enligt 

bestämmelser i kommunens föreskrifter om avfallshantering, betalar var sin grundavgift, 

motsvarande 80 % av grundavgiften för aktuell kundkategori och sin del av 

hämtningsavgiften för aktuell tjänst. 
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Betalningsansvarig förening med en- och tvåfamiljshus och/eller fritidshus som har 

gemensam avfallslösning i enlighet med föreskrifterna om avfallshantering betalar dels för 

varje anslutet hushåll en grundavgift, motsvarande 80 % av grundavgiften för aktuell 

kundkategori, och dels hämtningsavgifter för aktuella tjänster. 
 

Fastighetsinnehavare till ett en- och tvåfamiljshus med två hushåll som har ett gemensamt 

hämtningsabonnemang betalar två grundavgifter, motsvarande 80 % av grundavgiften för en- 

och tvåfamiljshus samt hämtningsavgift för aktuell tjänst. 

 

Fastighetsinnehavare som beviljats uppehåll från avfallshämtning behöver under tiden som 

uppehållet gäller betala grundavgift men inte någon hämtningsavgift. Om en 

fastighetsinnehavare har två hus på samma fastighet och har beviljats uppehåll ska dock 

endast en grundavgift betalas. 

 
Fastighetsinnehavare som beviljats befrielse från skyldigheten att lämna kärl- och säckavfall 

till kommunen behöver under tiden som befrielsen gäller betala grundavgift, men inte någon 

hämtningsavgift. Om en fastighetsinnehavare har två hus på samma fastighet och har beviljats 

uppehåll ska dock endast en grundavgift betalas.  

 

Fastighetsinnehavare som beviljats total befrielse från kommunal renhållning behöver under 

tiden som befrielsen gäller inte betala någon renhållningsavgift (d.v.s. varken grundavgift 

eller hämtningsavgift).  

 

1.7 Definitioner 
Kärl- och säckavfall 
Med kärl- och säckavfall avses den del av det kommunala avfallet som normalt läggs i kärl, 

vilket inkluderar matavfall samt tidningar och förpackningar som lämnats i avfallsbehållare 

som hämtas av VEMAB. I begreppet inkluderas även liknande avfall som lämnas i andra 

insamlingssystem, t.ex. i container eller djupbehållare. 

 

Restavfall 

Med restavfall avses det avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar, 

tidningar och annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från hushållets 

kärl- och säckavfall. Dvs ett sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med begreppet ”osorterat 

restavfall” avses i denna taxa ett restavfall som innehåller matavfall. 
 

Fastighetsinnehavare 

Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 

fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som ägare, exempelvis tomträttsinnehavare 
och samfällighetsförening. 

 

Nyttjanderättshavare  

Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, 

har rätt att bruka eller nyttja fastighet. 
 

En- och tvåfamiljshus 

Med en- och tvåfamiljshus avses samtliga fastigheter taxerade som en- och tvåfamiljshus och 

även fritidshus som används som permanentbostad, som behöver hämtning året runt eller där 

minst en person är folkbokförd.  
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Flerfamiljshus 

Med flerfamiljshus avses fastighet med minst tre lägenheter.  

 

Lägenhet 
Med lägenhet avses alla lägenheter i hyresrätt och bostadsrätt vilka är belägna i fastighet 

taxerad som flerfamiljshus. I begreppet räknas även hushåll i speciella boenden som har egna 

lägenheter med kök eller kokvrå men som inte har full boendestandard som t.ex. 

studentkorridorer, asylboenden och äldreboenden. 

 

Fritidshus 

Med fritidshus avses hus som används för rekreation och som inte behöver hämtning året 

runt. Om en eller flera personer är folkbokförda på fastigheten definieras fastigheten som en- 

och tvåfamiljshus. 

 
Fastighetsnära insamling 

Med fastighetsnära insamling avses insamling av kärl- och säckavfall eller annat kommunalt 

avfall som hämtas vid fastigheten eller vid av kommunen anvisad eller överenskommen plats 

enligt 20 § i föreskrifter om avfallshantering i Vimmerby kommun.  
 
Verksamheter 

Med verksamhet avses varje fastighet där det uppstår kommunalt avfall, men som inte räknas 

som privathushåll. Exempel på verksamheter är företag, restauranger, affärer, kontor, skolor, 

sjukhus, o.s.v.  

 

Tomtgräns 

Med tomtgräns avses fastighetens tomtgräns närmast uppställningsplats för hämtningsfordon. 
I de fall tomtgräns ej är belägen vid farbar väg räknas närmaste farbara väg som tomtgräns. 

 

Enskilda avloppsanläggningar 

Med enskilda avloppsanläggningar avses slamavskiljare, sluten tank, fosforfälla, 

minireningsverk och andra motsvarande anläggningar. Oljeavskiljare innefattas inte i detta 

begrepp.  

 

Övriga definitioner 

Begreppen kommunalt avfall, grovavfall och avfallsbehållare som används i denna 

avfallstaxa har samma betydelse som i kommunens föreskrifter om avfallshantering. 
 

Övriga termer och begrepp som används i denna avfallstaxa har samma betydelse som i 

15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2020:614). 

 

1.8 Föreskrifter om avfallshantering  
I kommunens avfallsföreskrifter finns gällande regler som föreskriver om b.la. hämtning, 

avfallsbehållarens placering, gångväg samt avfallsutrymmens och transportvägars utformning. 

Fastighetsinnehavaren är ansvarig för att kommunens regler om avfallshantering enligt 

gällande föreskrifter om avfallshantering följs.  

 

För att kommunen ska omhänderta avfall i enlighet med denna renhållningstaxa ska kraven i 
kommunens gällande föreskrifter om avfallshantering vara uppfyllda.  
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1.9 Indexreglering 
Avgifterna i denna renhållningstaxa får regleras med fastställt index. Avgifterna är baserade 

på avfallsindex A12:1MD. Justering görs en gång per år varvid mars månad 2016 utgör 

basmånad och augusti månad är jämförelsemånad som ligger till grund för eventuell reglering 
från 1 januari påföljande år. 

  

Styrelsen i Vimmerby Energi & Miljö AB har befogenhet att fatta beslut om ifrågavarande 

höjning.  

1.10 Renhållningsavgifter 
Renhållningsavgifterna ska täcka renhållningsverksamhetens kostnader för b.la. insamling 

och behandling av avfall, drift av kommunens allmänna insamlingssystem som t.ex. 

återvinningscentraler, administration och information. Renhållningsavgiften består av en 

grundavgift, en hämtningsavgift och tilläggsavgifter.  

 

Varje fastighetsinnehavare ska betala grundavgift och hämtningsavgift baserat på 
kundkategori, val av abonnemang, avfallsbehållare och hämtningsfrekvens. Tilläggsavgifter 

utgår för de tjänster som omfattas av det kommunala renhållningsansvaret men som inte 

nyttjas av kollektivet som helhet och som inte ingår i grund- eller hämtningsavgiften. 

 

Grundavgiften i denna renhållningstaxa är miljöstyrande så att återvinning eller annan 

miljöanpassad avfallshantering främjas.  

 

För boende i en- och tvåfamiljshus, lägenheter samt fritidshus ingår i grundavgiften 

möjligheten att utan extra kostnad nyttja kommunens allmänna insamlingssystem, exempelvis 

återvinningscentralen. 

1.11 Utebliven hämtning 
Utebliven avfallshämtning av kärl- och säckavfall och/eller latrin ska anmälas till VEMAB 

snarast möjligt, dock minst 3 dagar innan nästa ordinarie hämtning. Om avfallet trots detta 

inte hämtas innan nästa ordinarie avfallshämning och orsaken inte är fastighetsinnehavarens, 

kan denne efter skriftlig begäran till VEMAB bli berättigad till återbetalning enligt tabell 

nedan. Begäran ska ske på särskild blankett som finns på VEMAB:s hemsida. 

 

Om hämtning av kärl- och säckavfall inte kunnat utföras på grund av hinder som orsakats av 

fastighetsinnehavaren t.ex. att denne inte hållit vägen till hämtstället halkfri och snöröjd, 

avfallet är felsorterat eller om avfallsbehållaren inte är utställd senast kl 06:00 på 

tömningsdagen tas dock full renhållningsavgift ut.  
 

Tabell 1 Återbetalning för utebliven hämtning, kr inkl. moms 

Typ av hämtning Återbetalning per utebliven 

hämtning och behållare 

Kärl upp till 370 liter 30 kr 

Kärl större än 370 liter 40 kr 

Container 2-3 kbm 200 kr 

Container 6-8 kbm 400 kr 

Djupbehållare 400 kr 

Latrin 100 kr 
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1.12 Övergångsbestämmelser 
VEMAB kommer att etappvis införa ett nytt insamlingssystem för kärl- och säckavfall i 
kommunen. Införandet genomförs enligt tidplan som fastställs av VEMAB.  

 

För fastighetsinnehavare i en- och tvåfamiljshus, fritidshus, flerfamiljshus och verksamheter 

som genom VEMAB erbjudits att ta del av de tjänster som ingår i det nya insamlingssystemet 

för kärl- och säckavfall debiteras de grundavgifter enligt kap 2.1 och hämtningsavgifter enligt 

kap 2.2.1 - 2.2.3 i detta taxedokument. Avgifterna i kap 2.1 och 2.2.1 - 2.2.3 träder i kraft från 

och med det datum som VEMAB meddelar till fastighetsinnehavaren. Fram till och med det 

datum som VEMAB meddelar till fastighetsinnehavaren under införandeperioden utgår 

grundavgifter och hämtningsavgifter enligt bilaga 1 i detta taxedokument. 

 
Fastighetsinnehavare som inte erbjudits att ta del av de nya tjänster som VEMAB erbjuder för 

insamling av kärl- och säckavfall erlägger hämtningsavgift enligt bilaga 1 i detta 

taxedokument.  
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2 Grund- och hämtningsavgifter 

2.1 Grundavgifter 
Samtliga fastighetsinnehavare ska erlägga årlig grundavgift. Grundavgift ska betalas för varje 

byggnad som är beboelig eller där människor kan vistas, inkl. jaktstugor, stugor som används 

vid t.ex. skogsskötsel och hus som ägs av ideella föreningar såsom byalag.  

 

Grönt abonnemang  

En- och tvåfamiljshus, fritidshus, lägenheter och verksamheter som sorterar matavfall, 

tidningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, färgade och 

ofärgade glasförpackningar via ett fastighetsnära insamlingssystem inom fastigheten betalar 

grundavgift ” Grönt abonnemang”. 

 

Gult abonnemang  
En- och tvåfamiljshus, fritidshus, lägenheter och verksamheter som sorterar ut matavfall via 

ett fastighetsnära insamlingssystem inom fastigheten men som inte sorterar ut samtliga 

fraktioner av förpackningar och tidningar via ett fastighetsnära insamlingssystem inom 

fastigheten betalar grundavgift ” Gult abonnemang”.  

 

Rött abonnemang  

En- och tvåfamiljshus, fritidshus, lägenheter och verksamheter som inte sorterar ut matavfall 

via ett fastighetsnära insamlingssystem inom fastigheten betalar grundavgift ” Rött 

abonnemang”.  

 
Abonnemang hemkompost  

En- och tvåfamiljshus som komposterar allt sitt matavfall i en kompost på den egna 

fastigheten som uppfyller kraven och är anmäld enligt kommunens föreskrifter om 

avfallshantering och som har hämtning av kärl- och säckavfall varannan vecka i ett 80 liter 

kärl betalar grundavgift ”Abonnemang hemkompost”.  

 

Fritidshus som komposterar allt sitt matavfall i en kompost på den egna fastigheten som 

uppfyller kraven och är anmäld enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering och som 

har hämtning av kärl- och säckavfall var fjärde vecka i ett 190 liter kärl betalar grundavgift 

”Abonnemang hemkompost”. 

 
Avgift vid uppehåll i hämtning 

Fastighetsinnehavare som av kommunen beviljats uppehåll eller befrielse från hämtning av 

kärl- och säckavfall betalar grundavgift ”Avgift vid uppehåll från hämtning”.  
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Tabell 2 Grundavgifter för olika kundkategorier, kr och år inkl. moms 

Kundkategori Grönt 

abonnemang  

Gult 

abonnemang  

Rött 

abonnemang  

Abonnemang 

hemkompost 

Avgift vid 

uppehåll/ 

befrielse från 

hämtning 

En- och 

tvåfamiljshus, 

per hushåll 

1 588 kr 1 750 kr 3 625 kr 2 813 kr 0 kr 

Lägenhet, per 

lägenhet 

788 kr 788 kr 1 850 kr  0 kr 

Fritidshus, per 

hushåll 

1 063 kr 1 175 kr 1 913 kr 1 238 kr 0 kr 

Verksamhet, per 

hämtningsställe 

488 kr 775 kr 2 375 kr  0 kr 

 

2.2 Hämtningsavgifter 
Nivån på hämtningsavgiften avgörs av kundens val av behållare och hämtningsintervall.  

 

Avfallsbehållare ska på tömningsdagen vara utställd senast kl 06:00. Om avfallsbehållaren, 

vid ordinarie hämtningstillfälle inte innehåller något avfall har hämtningsskyldigheten ändå 

fullgjorts. Samma sak gäller om avfallsbehållaren inte varit tillgänglig för hämtning, 
exempelvis på grund av att väg inte hållits farbar, något blockerar behållaren eller att kärlet 

inte är utställt i föreskriven tid. 

2.2.1 Hämtningsavgifter för en- och tvåfamiljshus 
Fastighetsinnehavare av en- och tvåfamiljshus kan välja mellan tre olika sorteringsalternativ 

för sitt kärl- och säckavfall.  

 

Grönt abonnemang 

Fastighetsinnehavare sorterar ut matavfall, restavfall, tidningar samt förpackningar av glas, 

metall, plast och papper i ett fastighetsnära insamlingssystem med fyrfackskärl. I 

abonnemanget ingår två stycken kärl med fack för åtta stycken avfallsfraktioner samt 

sorteringsutrustning för matavfall.  

 

Tabell 3 Grönt abonnemang med insamling av restavfall, matavfall, tidningar och 

förpackningar av glas, metall, plast och papper, kr per år inkl. moms för två behållare  

Avfallskärl Hämtningsintervall Avgift 

2 st. 240 liters kärl med fyra 

fack*  

Kärl 1: 26 ggr/år  

Kärl 2: 13 ggr/år 
1 588 kr 

2 st. 370 liters kärl med fyra fack  Kärl 1: 26 ggr/år  

Kärl 2: 13 ggr/år 
1 700 kr 

* får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall. 

 

Gult abonnemang  

Fastighetsinnehavare sorterar ut matavfall, restavfall, tidningar och färgade glasförpackningar 

i ett fastighetsnära insamlingssystem med fyrfackskärl och lämnar övriga förpackningar till 

allmän insamlingsplats för dessa avfallsslag. I abonnemanget ingår ett avfallskärl med fack 

för fyra avfallsfraktioner samt sorteringsutrustning för matavfall.  
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Fastighetsinnehavare som önskar sortera ut matavfall och restavfall, och lämna tidningar och 

alla typer av förpackningar till allmän insamlingsplats, ska meddela VEMAB. Fyrfackskärlets 

insats för tidningar och ofärgade glasförpackningar hämtas då av VEMAB, men 
fastighetsinnehavaren ska ändå betala samma avgift som anges nedan. 

 

Tabell 4 Gult abonnemang med insamling av matavfall, restavfall, tidningar och färgade 

glasförpackningar, kr per år inkl. moms 

 

Avfallskärl Hämtningsintervall Avgift 

1 st. 240 liters kärl med fyra 

fack*  

26 ggr/år 
1 588 kr 

1 st. 370 liters kärl med fyra fack 26 ggr/år 1 700 kr 

* får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall. 

 

Rött abonnemang  

Fastighetsinnehavare som inte sorterar ut matavfall i kärl och som lämnar tidningar och 

förpackningar till allmän insamlingsplats för dessa avfallsslag lämnar osorterat restavfall i ett 

kärl. I abonnemanget ingår en avfallsbehållare för osorterat restavfall. För kärl större än 240 

liter utgår avgift för inköp/hyra och utkörning enligt kap 3.7 och 3.8.  

 
Tjänster med beteckningen ”hemkompost” är endast valbara för fastigheter som komposterar 

allt sitt matavfall i en kompost på den egna fastigheten som uppfyller kraven och är anmäld 

enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering. 

 

Tabell 5 Rött abonnemang, kr per behållare och år inkl. moms 

 

Avfallsbehållare Hämtningsintervall Behållare 

för osorterat 

restavfall 

Kärl, 80 liter     HK 26 ggr/år 488 kr 

Kärl, 120 liter* 26 ggr/år 975 kr 

Kärl, 190 liter 26 ggr/år 1 238 kr 

Kärl, 240 liter 26 ggr/år 1 375 kr 
HK = Hemkompost 

* Endast befintliga kunder, inga nya 120 liter kärl lämnas ut 
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2.2.2 Hämtningsavgifter för fritidshus 
Fastighetsinnehavare i fritidshus kan välja mellan tre olika sorteringsalternativ för sitt kärl- 

och säckavfall.  

 

Grönt abonnemang  

Fastighetsinnehavare sorterar ut matavfall, restavfall, tidningar samt förpackningar av glas, 

metall, plast och papper i ett fastighetsnära insamlingssystem med fyrfackskärl. I 

abonnemanget ingår två stycken kärl med fack för åtta stycken avfallsfraktioner samt 

sorteringsutrustning för matavfall.  

 

Tabell 6 Grönt abonnemang med insamling av matavfall, restavfall, tidningar och 

förpackningar, kr för två behållare och år inkl. moms 

Avfallskärl Hämtningsintervall Avgift 

2 st. 240 liters kärl med fyra fack*  Kärl 1: 10 ggr/år v 20-39 

Kärl 2: 5 ggr/år v 20-39 
519 kr 

2 st. 240 liters kärl med fyra fack* Kärl 1: 6 ggr/år v 24-35 

Kärl 2: 3 ggr/år v 24-35 
300 kr 

2 st. 370 liters kärl med fyra fack  Kärl 1: 10 ggr/år v 20-39 
Kärl 2: 5 ggr/år v 20-39 

563 kr 

2 st. 370 liters kärl med fyra fack Kärl 1: 6 ggr/år v 24-35 

Kärl 2: 3 ggr/år v 24-35 
388 kr 

* får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall. 

 

Gult abonnemang  

Fastighetsinnehavare sorterar ut matavfall, restavfall, tidningar och färgade glasförpackningar 

i ett fastighetsnära insamlingssystem med fyrfackskärl och lämnar övriga förpackningar till 

allmänt insamlingssystem för dessa avfallsslag. I abonnemanget ingår ett avfallskärl med fack 
för fyra avfallsfraktioner samt sorteringsutrustning för matavfall.  

 

Fastighetsinnehavare som önskar sortera ut matavfall och restavfall, och lämna tidningar och 

alla typer av förpackningar till allmän insamlingsplats, ska meddela VEMAB. Fyrfackskärlets 

insats för tidningar och ofärgade glasförpackningar hämtas då av VEMAB, men 

fastighetsinnehavaren ska ändå betala samma avgift som anges nedan. 

 

Tabell 7 Gult abonnemang med insamling av matavfall, restavfall, tidningar och färgade 

glasförpackningar, kr per behållare och år inkl. moms 

Avfallskärl Hämtningsintervall Avgift 

1 st. 240 liters kärl med fyra fack*  10 ggr/år  

v 20-39 
519 kr 

1 st. 240 liters kärl med fyra fack* 6 ggr/år  
v 24-35 

300 kr 

1 st. 370 liters kärl med fyra fack 10 ggr/år  

v 20-39 
563 kr 

1 st. 370 liters kärl med fyra fack 6 ggr/år  

v 24-35 
388 kr 

* får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.  
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Rött abonnemang 

Fastighetsinnehavare som inte sorterar ut matavfall i kärl och som lämnar tidningar och 

förpackningar till allmän insamlingsplats för dessa avfallsslag lämnar osorterat restavfall i ett 

kärl. I abonnemanget ingår ett avfallskärl för osorterat restavfall.  
 

Tjänster med beteckningen ”hemkompost” är endast valbara för fastigheter som komposterar 

allt sitt matavfall i en kompost på den egna fastigheten som uppfyller kraven och är anmäld 

enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering. 

 

Tabell 8 Rött abonnemang, kr per behållare och år inkl. moms 

 

Avfallsbehållare Hämtningsintervall Behållare för 

osorterat restavfall 

Kärl, 190 liter 10 ggr/år 

vecka 20-39 
713 kr 

Kärl, 190 liter 6 ggr/år 
vecka 24-35 

438 kr 

Kärl, 190 liter  HK 5 ggr/år 

vecka 20-39 
400 kr 

Container, 3 kbm 

vipp 

10 ggr/år 

vecka 20-39 
6 875 kr 

   

* Kräver partiell dispens, endast befintliga kunder  
BS  = Byte säck    HK = Hemkompost 
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2.2.3 Hämtningsavgifter för flerfamiljshus och verksamheter 
Fastighetsinnehavare av flerfamiljshus och verksamheter kan välja mellan olika 

sorteringsalternativ för kärl- och säckavfall.  

 

Flerfamiljshus och verksamheter har möjlighet att beställa hämtning av förpackningar och 

tidningar i separata kärl genom VEMAB:s försorg. VEMAB:s avgifter för hämtning av 

förpackningsavfall och tidningar i separata avfallskärl finns i särskild prislista. 

Fastighetsinnehavare i flerfamiljshus och verksamheter har även möjlighet att sortera ut 

restavfall, matavfall samt förpackningar och tidningar i ett fastighetsnära insamlingssystem 

med fyrfackskärl.  
 

Fastighetsinnehavare och boende som inte sorterar ut förpackningar och tidningar inom 

fastigheten lämnar förpackningar och tidningar till allmänt insamlingssystem för dessa 

avfallsslag.   

 

Insamling av matavfall och restavfall i separata avfallsbehållare 

Matavfall och restavfall kan hämtas i separata kärl. Kärl upp till 240 liter ingår i avgiften för 

de fastighetsinnehavare som nyttjar separata kärl för insamling av matavfall och restavfall. 

För separata kärl större än 240 liter som köps eller hyrs av fastighetsinnehavaren utgår avgift 

för inköp, hyra och utkörning enligt kap 3.7 och 3.9.  Djupbehållare och containrar bekostas 
av fastighetsinnehavaren. VEMAB:s entreprenör erbjuder uthyrning av containrar. 

Hyreskostnad ska regleras genom överenskommelse mellan entreprenör och 

fastighetsinnehavare utan VEMAB:s medverkan. 

 

För fastigheter med separata avfallsbehållare för matavfall ingår sorteringsutrustning för 

matavfall till lägenhetsinnehavare i avgiften. 

 

Fastighetsinnehavare som inte sorterar ut matavfall i separat avfallsbehållare lämnar osorterat 

restavfall i behållare för restavfall.  

 

Tabell 9 Insamling av matavfall och restavfall i separata avfallsbehållare, kr per 

behållare och år inkl. moms 

Avfallsbehållare Hämtningsintervall Avgift 

Matavfall  

Kärl, 140 liter 26 ggr/år 613 kr 

Kärl, 140 liter 52 ggr/år 1 226 kr 

Kärl, 370 liter 26 ggr/år 1 538 kr 

Kärl, 370 liter 52 ggr/år 3 076 kr 

Djupbehållare, 0,5-1 kbm 26 ggr/år 12 500 kr 

Djupbehållare, 0,5-1 kbm 52 ggr/år 25 000 kr 

Matavfallstank  < 4 kbm 26 ggr/år 47 125 kr 

Matavfallstank < 4 kbm 52 ggr/år 94 250 kr 

Matavfallstank   

4,1 – 9 kbm 

26 ggr/år 
104 000 kr 

Matavfallstank 

4,1 – 9 kbm 

52 ggr/år 
208 000 kr 
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Restavfall   

Kärl, 190 liter 26 ggr/år 1 238 kr 

Kärl, 190 liter 52 ggr/år 2 475 kr 

Kärl, 240 liter 26 ggr/år 1 375 kr 

Kärl, 240 liter 52 ggr/år 2 750 kr 

Kärl, 370 liter 26 ggr/år 2 063 kr 

Kärl, 370 liter 52 ggr/år 4 126 kr 

Kärl, 370 liter 104 ggr/år 8 252 kr 

Kärl, 660 liter 26 ggr/år 3 438 kr 

Kärl, 660 liter 52 ggr/år 6 876 kr 

Kärl, 660 liter 104 ggr/år 13 752 kr 

Vippcontainer  

2-3 kbm 

26 ggr/år 
16 406 kr 

Vippcontainer, 
2-3 kbm 

52 ggr/år 
32 812 kr 

Vippcontainer, 

6-8 kbm 

26 ggr/år 
32 812 kr 

Vippcontainer, 

6-8 kbm 

52 ggr/år 
65 624 kr 

Lastväxlarcontainer, 

omlastning 

26 ggr/år 
92 443 kr 

Lastväxlarcontainer, 

omlastning 

52 ggr/år 
52 500 kr 

Tonavgift 

behandling container 
till omlastning 

 

1 813 kr per ton 

Djupbehållare, 

3-4,5 kbm 

26 ggr/år 
28 750 kr 

Djupbehållare, 

3-4,5 kbm 

52 ggr/år 
57 500 kr 

Djupbehållare, 

4,51-6 kbm 

26 ggr/år 
33 125 kr 

Djupbehållare, 

4,51-6 kbm 

52 ggr/år 
66 250 kr 

Säck, 160 liter BS* 26 ggr/år 1 969 kr 

Säck, 160 liter BS* 52 ggr/år 3 938 kr 

Säck, 160 liter LS* 26 ggr/år 1 969 kr 

Säck, 160 liter LS* 52 ggr/år 3 938 kr 

Säck, 240 liter LS* 26 ggr/år 2 188 kr 

Säck, 240 liter LS* 52 ggr/år 4 376 kr 

Säck, 240 liter 
LS/KO* 

26 ggr/år 
3 156 kr 

Säck, 240 liter 

LS/KO* 

52 ggr/år 
6 312 kr 

BS = Byte säck LS = Losstagen säck KO = Komprimerad 

Tjänster med fler än 26 tömningar per år är endast valbara efter överenskommelse med VEMAB i det enskilda 

fallet. 

*Endast befintliga kunder där kärlhämtning ej är möjlig, inga nya hämtställen med säckar accepteras. 
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Abonnemang fyrfackskärl 

Fastighetsinnehavaren sorterar ut matavfall, restavfall, tidningar samt förpackningar av glas, 

metall, plast och papper i ett fastighetsnära insamlingssystem med fyrfackskärl. I 

abonnemanget ingår två stycken kärl med fack för åtta stycken avfallsfraktioner samt 
sorteringsutrustning för matavfall till lägenhetsinnehavare.  

 

Tabell 10 Fastighetsnära insamling med fyrfackskärl, kr för två behållare och år inkl. 

moms 

Avfallskärl Hämtningsintervall Avgift  

2 st. 660 liters kärl med delade 

fack 

13 ggr/år respektive 26 

ggr/år 

4 750 kr 

 

3 Tilläggsavgifter 

3.1 Gångavstånd 
Ordinarie hämtningsavgifter gäller för kärl och säck placerade högst 4 meter från tomtgräns 

närmast hämtningsfordonets uppställningsplats. Om hämtningsfordonet tillåts köra in på 

fastigheten ska kärlen placeras högst 4 meter från fordonets uppställningsplats. För 

flerfamiljshus och verksamheter som har kärl eller säck i soprum eller motsvarande 
avfallsutrymmen inom fastigheten kan gångavstånd uppemot 15 meter ingå i 

hämtningsavgiften efter VEMAB:s godkännande. 

 

Vid gångavstånd längre än 4 respektive 15 meter tillkommer tilläggsavgift enligt nedan.  

 

Maximalt gångavstånd som får förekomma är 30 meter. Gångavstånd mäts som enkel väg. 

 

I de fall hämtning av kärl eller säck försvåras exempelvis genom att kärl eller säck är placerat 

i svåråtkomliga avfallsutrymmen som kräver extra insats av renhållningspersonal i samband 

med hämtning eller om renhållaren behöver använda personhiss för att hämta avfallsbehållare 

eller liknande utgår extra avgift för placeringstillägg med 50 kr per hämtning. 
 

Tabell 11 Tilläggsavgift för gångavstånd för säck samt för kärl som lämnas vid 

tomtgräns efter tömning, kr per tjänst och år inkl. moms 

Avfallsbehållare lämnas 

vid tomtgräns efter 

tömning. 

4-15 meter 16-30 meter 

5 ggr/år* *** 125 kr 252 kr 

6 ggr/år*  151 kr 302 kr 

9 ggr/år* ** 227 kr 453 kr 

10 ggr/år * 252 kr 504 kr 

15 ggr/år * ** 376 kr 752 kr 

26 ggr/år 653 kr 1 306 kr 

39 ggr/år ** 979 kr 1 957 kr 

52 ggr/år 1 304 kr 2 609 kr 

104 ggr/år 2 611 kr 5 221 kr 

* gäller endast fritidshus 

** gäller hämtning av två flerfackskärl, sammanlagt antal hämtningar 
*** gäller endast vid ”abonnemang hemkompost” 
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Tabell 12 Tilläggsavgift för gångavstånd över 4 meter där behållare, efter tömning, 

lämnas vid ordinarie uppställningsplats, kr per tjänst och år inkl. moms  

Avfallsbehållare lämnas 

vid ordinarie 

uppställningsplats efter 
tömning. 

4-15 meter 16-30 meter 

5 ggr/år* *** 252 kr 335 kr 

6 ggr/år*  300 kr 401 kr 

9 ggr/år* ** 453 kr 603 kr 

10 ggr/år * 503 kr 669 kr 

15 ggr/år * ** 753 kr 1 004 kr 

26 ggr/år 1 304 kr 1 740 kr 

39 ggr/år ** 1 958 kr 2 611 kr 

52 ggr/år 2 611 kr 3 480 kr 

104 ggr/år 5 221 kr 6 961 kr 

* gäller endast fritidshus 
** gäller hämtning av två flerfackskärl, sammanlagt antal hämtningar 

*** gäller endast vid ”abonnemang hemkompost” 

 

3.2 Latrinhämtning 
För permanentboende hämtas latrin varannan vecka året om. För fritidsboende hämtas latrin 

under säsong 10 ggr/år under vecka 20-39 alternativt 6 ggr/år under vecka 24-35. 

 

Tabell 13 Hämtning av latrinkärl, kr per år inkl. moms 

 Avgift 

Permanentboende året om 26 ggr/år 9 375 kr 

Fritidshus säsong 10 ggr/år, vecka 20-39 3 606 kr 

Fritidshus säsong 6 ggr/år, vecka 24-35 2 163 kr 

 

Extra hämtning av latrinkärl kan ske efter beställning. Avgift för extra hämtning utgår med 
361 kr per kärl samt ytterligare 250 kr i budningsavgift per tillfälle. 

  

Latrinbehållare sätts ut intill avfallsbehållaren senast kl 06:00. Om ingen latrinbehållare, vid 

ordinarie hämtningstillfälle, har placerats vid hämtningsstället har ändå hämtnings-

skyldigheten fullgjorts. 
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3.3 Slamtömning av slamavskiljare och slutna tankar 
 

Tabell 14 Slamtömning av slamavskiljare och slutna tankar, kr inkl. moms 

 Avgift vid ordinarie 

tömning enligt fastställt 

schema 

Permanentboende 0-4 kbm 1 375 kr 

Permanentboende 4,1-9 kbm,  2 063 kr 

Permanentboende > 9,1 kbm 3 438 kr 

Permanentboende, bad, disk och 

tvättbrunn (BDT) 
1 375 kr 

Fritidshus 0-4 kbm 1 375 kr 

Fritidshus 4,1-9 kbm 2 063 kr 

Fritidshus > 9,1 kbm 3 438 kr 

Fritidshus, bad, disk och 

tvättbrunn (BDT) 
1 375 kr 

 
Tabell 15 Tilläggstjänster i samband med slamtömning, kr inkl. moms 

Tilläggstjänst Tilläggsavgift per hämtning 

Volym > 9,1 kbm, per kbm 338 kr 

Jourtömning vardag måndag-torsdag. tömning 

samma dag om beställning sker efter 13.00  
5 000 kr 

Jourtömning fredag och helg. Tömning samma 

dag om beställning sker efter 13.00 fredag  
6 250 kr 

Budning akut, tömning samma dag om beställning 

sker före 13.00 vardag. 
2 375 kr 

Budning, tömning senast nästkommande vardag. 1 275 kr 

Budning, tömning inom 8 dygn 363 kr 

Budning, tömning vid specifik tidpunkt som kund 

bestämt och beställt 1-3 arbetsdagar i förväg 
2 438 kr 

Budning, tömning vid specifik tidpunkt som kund 

bestämt och beställt minst 4 arbetsdagar i förväg 
1 275 kr 

Slanglängd över 50 meter  763 kr 

Tömning med specialfordon 763 kr 

Tömning av extra slamavskiljare/tank < 4 kbm i 

samband med tömning av ordinarie anläggning 
400 kr 

Framkörningsavgift när budad tömning ej kunnat 

utföras 
888 kr 

Tömning där kunden deltar vid tömning, 

entreprenören meddelar dag och tid i förväg 
263 kr 

Tömning som kräver dubbelbemanning 613 kr 

Kontroll av utförd tömning efter begäran från 

kund. Avgiften tas ut om det visar sig att 

tömningen är korrekt utförd. Entreprenören 
meddelar dag och tid för kontrollen i förväg 

1 225 kr 
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3.4  Hämtning av grovavfall 
Budad hämtning av grovavfall 

Hämtning av grovavfall hos hushåll utförs efter beställning (budning) till VEMAB. Avfallet 

ska sorteras enligt anvisningar från VEMAB. För hämtning av bygg- och rivningsavfall och 

annat avfall som inte kan betraktas som hushållens grovavfall hänvisas till entreprenörer som 

har tillstånd att transportera avfall. Mindre mängder bygg- och rivningsavfall, motordelar och 

liknande kan lämnas på Vimmerby återvinningscentral. 

 

Endast grovavfall som normalt uppstår i ett hushåll hämtas vid fastigheten. Det grovavfall 

som hämtas ska kunna hanteras av en person och varje enskilt kolli får inte väga mer än 15 

kg. För kolli som väger över 15 kg tillkommer avgift för extra personal enligt kap 4. Avgift 

för specialfordon enligt kap 4 tillkommer om grovavfallet kräver hämtning av annat fordon än 
det fordon som kommunen normalt använder för grovavfallshämtning.  

 

Om avfallet i efterhand konstateras vara osorterat tillkommer sorteringsavgift med 500 kr per 

påbörjad kbm inklusive moms.  

 

Avfallet ska placeras vid tomtgräns eller där hämtningsfordonet kan stanna vid tidpunkt som 

bestäms vid beställningen. Säckar/kolli ska märkas med uppgift om vad de innehåller. 

 

 

Tabell 16 Budad hämtning av grovavfall, kr inkl. moms 

Volym hämtat grovavfall Avgift 

< 2 kbm 510 kr 

2 – 4 kbm 760 kr 

 

 

Hämtning av säck med brännbart grovavfall i samband med ordinarie hämtning 

Extra säckar med brännbart grovavfall kan hämtas i samband med ordinarie hämtning av 

restavfall enligt nedanstående avgift. Grovavfallet måste vara förpackat i genomskinlig säck 

för att kunna hämtas. Varje säck får inte väga mer än 15 kg. Grovavfall får inte innehålla 
förpackningar eller tidningar. Debitering sker i efterskott. 

 

Tabell 17 Hämtning av säck med brännbart grovavfall, kr inkl. moms 

 Avgift 

Hämtning av säck med brännbart grovavfall, 

avgift per säck 

65 kr 
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3.5 Extra hämtningar m.m. 
Extra hämtning av kärl- och säckavfall. 

Om fastighetsinnehavare önskar extra tömning av ordinarie avfallsbehållare (budning) eller 

extra hämtning av brännbart restavfall i säck som sker i samband med ordinarie hämtning 
utgår avgifter enligt nedan. Varje säck får inte väga mer än 15 kg. Extra hämtning utförs 

normalt inom 2 arbetsdagar från beställning (budning). Säck med brännbart restavfall som 

placerats intill ordinarie avfallsbehållare hämtas vid ordinarie hämtning, debitering sker i 

efterskott (ingen särskild beställning krävs). Säck som används ska vara genomskinlig och 

restavfallet får inte innehålla förpackningar eller tidningar. 

 

Tabell 18 Extra hämtning av kärl- och säckavfall, kr inkl. moms 

  Hämtningsavgift per 

behållare 

 

Budningsavgift per 

hämtningstillfälle 

Kärl upp till 370 liter 52 kr 345 kr 

Kärl större än 370 liter 81 kr 345 kr 

Container 2-3 kbm 518 kr 345 kr 

Container 6-8 kbm 1 150 kr 345 kr 

Lastväxlarcontainer 2 524 kr 345 kr 

Tömning av djupbehållare 1 035 kr 345 kr 

Matavfallstank < 4 kbm 3 028 kr 345 kr 

Matavfallstank  4,1 - 9 kbm 5 578 kr 345 kr 

Säck med brännbart restavfall, i 

samband med ordinarie hämtning 

65 kr  

3.6 Löst avfall utanför avfallsbehållare 
Hämtning av löst avfall från affärer och liknande i samband med ordinarie hämtning utförs 

enligt avgift nedan. Avfallet placeras högst 20 meter från för hämtningsfordon framkomlig 

väg om inte annat överenskommits med VEMAB. Abonnemang med hämtning av löst avfall 

nytecknas ej. 

 
Tabell 19 Löst avfall utanför avfallsbehållare, kr inkl. moms 

 Avgift 

Löst avfall, per kbm 330kr 
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3.7 Byte av kärl 
 

Byte av kärlstorlek och kärltyp kan ske efter beställning till VEMAB till nedanstående avgift.  

 

Tabell 20 Byte av kärl, kr inkl. moms 

 Avgift per kärl 

Byte, utställning eller hemtagning av kärl, 

upp till 240 liter inkl flerfack 

350 kr 

Byte, utställning eller hemtagning av kärl, 

370 liter inkl flerfack 

350 kr 

Byte, utställning eller hemtagning av kärl, 

660 liter inkl flerfack 

440 kr 

Utkörning eller hemtagning av box för 

ljuskällor och batterier 

70 kr 

 

Vid nya abonnemang ex nybyggda fastigheter, vid ägarbyte eller då kommunen inför nya 

insamlingssystem som kräver användning av andra kärl, ställer/byter VEMAB ut kärlet utan 

kostnad. Vid beslut om dispens enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering tar 

VEMAB hem kärlet utan kostnad. 

 

Trasiga kärl anmäls till VEMAB. Byte av dessa sker avgiftsfritt om det är fråga om normalt 
slitage. Fastighetsinnehavaren ansvarar för de kärl som ingår i abonnemanget (t ex rengöring 

och tillsyn) och kan bli ersättningsskyldig om kärl försvinner eller går sönder vid oaktsam 

hantering. 

 

3.8 Inköp och hyra av kärl 
I hämtningsavgiften ingår fyrfackskärl till och med 660 liter eller separata enfackskärl till och 

med 240 liter.  

 

Separata enfackskärl större än 240 liter kan antingen köpas eller hyras av VEMAB. Kärl som 

införskaffats på annan väg godkänns i normalfallet ej.  

 

Tabell 21 Köp och hyra av kärl, kr inkl. moms 

 

 Avgift 

Köp av kärl över 240 liter  VEMAB:s självkostnad + 10 % 

administrativt påslag 

Hyra kärl upp till 240 liter, per år 110 kr 

Hyra kärl 370 liter, per år 220 kr 

Hyra kärl 660 liter, per år 430 kr 
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3.9 Hämtning av ljuskällor och småbatterier 
 

Hämtning av ljuskällor och småbatterier kan ske i samband med hämtning av kärl- och 

säckavfall i fyrfackskärl samt från fastigheter med låsbara avfallsutrymmen. Hämtning sker i 
särskilda boxar som tillhandahålls av VEMAB. Med ljuskällor avses glödlampor, 

lågenergilampor, ledlampor, små lysrörslampor och halogenlampor (ej lysrör). Med 

småbatterier avses mobiltelefonbatterier, små uppladdningsbara batterier, batterier till 

elektriska verktyg och övriga små batterier som inte är inbyggda i en produkt. 

 

Boxen ska förvaras inomhus. Vid behov av tömning (när boxen börjar bli full) ska 

fastighetsinnehavare med fyrfackskärl hänga ut boxen på kärl nr 1 i samband med ordinarie 

hämtning. Efter att tömning skett ansvarar fastighetsinnehavaren för att ta in boxen.  

 

Vid flerfamiljshus och verksamheter ska boxarna förvaras inomhus i fastighetens 
avfallsutrymme i anslutning till ordinarie avfallsbehållare. När behov föreligger (när boxen 

börjar bli full) töms boxen i samband med ordinarie hämtning av kärl- och säckavfall. 

 

Tabell 22 Hämtning av ljuskällor och småbatterier, kr inkl. moms 

 Avgift per behållare och år 

Tvådelad behållare för småbatterier och 

ljuskällor, ca 5 liter, för en- och 

tvåfamiljshus 

100 kr 

Behållare småbatterier, ca 15 liter för 

flerfamiljshus och verksamheter  

200 kr 

Behållare ljuskällor, ca 15 liter för 

flerfamiljshus och verksamheter 

200 kr 
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4 Avgifter för övriga tjänster 

4.1 Övriga tjänster 
I de fall fastighetsinnehavare har behov av hämtning, behandling eller tjänst som omfattas av 

det kommunala renhållningsansvaret men som inte ryms inom det tjänsteutbud som finns i 

renhållningstaxan kap 2-3 utgår avgifter enligt tabellen nedan.  

 

Avgifter för övriga tjänster utgår t.ex. om fastighetsinnehavaren önskar hämtning av farligt 

avfall vid fastigheten, i de fall kolli som innehåller grovavfall väger mer än 15 kg eller om det 

krävs andra fordon för att hämta avfall än vad som normalt används i kommunen.  

 
Tabell 23 Övriga tjänster, kr inkl. moms 

 
Tjänst Avgift per 

hämtningstillfälle 

Avgift per påbörjad timme för 

tillkommande tid, utöver 

normal hämtning, på 

hämtplatsen 

Avfallsfordon som normalt 

används inom kommunen. 

1 440 kr 1 440 kr 

Specialfordon som normalt inte 

används inom kommunen. 

1 610 kr 1 610 kr 

Extra personal. 860 kr 860 kr 

 
 
Tjänst Avgift per ton 

Behandling brännbart avfall 1 813 kr 

Behandling övrigt avfall Enligt VEMAB:s självkostnad 

plus 20 % administrativt påslag 

 

 

Tjänst Avgift 

Hyra av container inkl utställning och hemtagning Enligt entreprenörens prislista 
(beställs direkt hos entreprenör) 

 

4.2 Maxtaxa för insamling av returpapper 
Från och med den 1 januari 2022 ansvarar kommunerna för att samla in och återvinna 

returpapper då producentansvaret för fraktionen upphör. VEMAB kommer att lösa uppdraget 

genom ett auktorisationssystem dit godkända insamlingsentreprenörer får anmäla sig. 

Godkända entreprenörer får ta ut ersättning för tjänsten direkt från kund. Maxavgift för vad 

entreprenören får fakturera kund för tjänsten följer av tabell nedan. Kärlstorlek och intervall 

för tömning förhandlas direkt med entreprenören. 

 

Tabell 24 Maxtaxa insamling returpapper, kr inkl. moms 

Tjänst Max avgift per tömning 

Tömning av kärl returpapper 370–660 l 155 kr  
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5 Bilaga 1 – Avgifter under införandetiden 
 
Avgifter som utgår under införandetiden enligt kapitel 1.12, övergångsbestämmelser.  

5.1 Grundavgifter 
 

Samtliga fastighetsinnehavare ska erlägga en årlig grundavgift. Grundavgift ska betalas för 

varje byggnad som är beboelig eller där människor kan vistas och har avfallshämtning, inkl. 

jaktstugor, stugor som används vid t.ex. skogsskötsel och hus som ägs av ideella föreningar 
såsom byalag där avfallshämtning sker.  

 

Fördelning av grundavgift efter typ av kund/boende. 

 

 

Tabell 25 Grundavgifter för olika kundkategorier, kr per år inkl. moms 

Typ av kund Grundavgift  

En- och tvåfamiljshus, 

per hushåll 
1 163 kr 

Lägenhet, per lägenhet 775 kr 

Kommunal inrättning, 

per hämtningsställe 
513 kr 

Verksamhet, per 
hämtningsställe 

513 kr 

Fritidshus, per hushåll 750 kr 

Övriga 513 kr 

5.2 Hämtningsavgifter 
 
Om avfallsbehållaren, vid ordinarie hämtningstillfälle, inte innehåller något avfall har ändå 

hämtningsskyldigheten fullgjorts. Samma sak gäller om avfallsbehållaren inte varit tillgänglig 

för hämtning, exempelvis på grund av att väg inte hållits farbar, något blockerar behållaren 

eller att kärlet inte är utställt i föreskriven tid. 

 
Hämtningsavgiften ändras i förhållande till hämtningsintervall. Exempelvis innebär hämtning 

varje vecka dubbel hämtningsavgift jämfört med hämtning var 14: dag. Alla avgifter anges 

vid hämtning var 14:dag som är det normala. Hämtning glesare än 14 dagar tillåts ej. 

Hämtning tätare än var 14:dag tillåts endast efter överenskommelse med VEMAB. 
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Tabell 26 Hämtningsavgifter kommunalt avfall 80 – 240 liter kärl, kr per behållare och 

år inkl moms 

Avgift inkl kärlhyra, hämtning var 14:e dag 

 

Abonnemang Årsavgift  

80 lit kärl * 695 kr 

120 lit kärl ** 1 363 kr 

190 lit kärl 1 663 kr 

240 lit kärl 2 025 kr 

* kräver godkänd varmkompost, se kommunens avfallsföreskrifter 
** endast befintliga kunder, inga nya 120 l kärl lämnas ut 

 

Tabell 27 Hämtningsavgifter kommunalt avfall 370 – 800 liter kärl, kr per behållare och 

år inkl moms 

Avgift exkl. kärlhyra, hämtning var 14:e dag 

 

Abonnemang Årsavgift  

370 lit kärl 3 013 kr 

660 lit kärl 4 438 kr 

800 lit kärl 5 500 kr 

Kärlet ska vara utställt 05.00 hämtningsdagen. 

  

 

 

 

Tabell 28 Hämtningsavgifter kommunalt avfall 160 – 240 liter säck, kr per säck och år 

inkl moms 

Avgift exkl. säckställshyra, hämtning var 14:e dag 

 

Abonnemang Årsavgift  

160 lit säck BS 2 625 kr 

160 lit säck LS 2 625 kr 

240 lit säck BS 3 156 kr 

240 lit säck LS 3 156 kr 

240 lit säck BS/KO 3 745 kr 

240 lit säck LS/KO 3 745 kr 

240 lit säck KO säck i hög 3 745 kr 

 

BS = Byte säck LS = Losstagen säck KO = Komprimerad 
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Tabell 29 Hämtningsavgifter underjordsbehållare, typ Molok 3 m3 – 5 m3, kr per 

behållare och år inkl moms 

Avgift inkl byte av insatssäck i plast, hämtning var 14:e dag 

 

Abonnemang Årsavgift  

Molok 5 m3 33 125 kr 

Molok 3 m3 28 750 kr 

 

Tabell 30 Hämtningsavgifter komprimerande container, lastväxlare eller liftdumper, kr 

per behållare och år inkl moms 

Gäller när container tas till omlastningsanläggning för tömning och sedan ställs tillbaka, 

hämtning var 14:e dag. 

 

Abonnemang Årsavgift  

Komprimerad container 52 500 kr 
Tillkommer avgift per ton 1 813 kr / ton 

 

Tabell 31 Hämtningsavgifter fritidsboende, kr per behållare och år inkl moms 

Abonnemang Årsavgift  

190 lit kärl 1 700 kr 

190 lit kärl 2 350 kr 

160 lit säck BS 3 252 kr 
1 Hämtning 10 gånger per säsong, veckorna 20 – 39. 

2 Hämtning 5 gånger per säsong, veckorna 20 – 39. Kräver godkänd kompost av 

matavfall, se kommunens avfallsföreskrifter 
3 Partiell dispens. 2 hämtningar per år, maj och september veckorna 20, 21 och 38, 39.  

 

Tabell 32 Containerhämtning för kommunalt avfall, kr per behållare och år inkl moms 

Avgift exkl. containerhyra. Container hyrs hos kommunens renhållningsentreprenör. 

Gäller när container töms på plats direkt till sopbil, hämtning var 14:e dag. 

 

Abonnemang Årsavgift  
Container 2 m3 15 125 kr 

Container 3 m3 21 875 kr 

Container 6 m3 32 500 kr 

Container 8 m3 43 750 kr 
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Reglemente för kommunstyrelsen, barn och utbildningsnämnden och socialnämnden 
fr.o.m. 2023-01-01 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta liggande förslag till reglemente för 
kommunstyrelsen, barn och utbildningsnämnden och socialnämnden mandatperioden 2023-2026 att 
gälla från och med 2023-01-01. 

Sammanfattning 
Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en 
kommun. Vissa uppgifter handhas av fullmäktige, styrelsen och nämnderna enligt annan lag, författning 
eller enligt statlig myndighets beslut.  
 
I samband med den nya mandatperioden 2023-2026 har ett gemensamt reglemente tagits fram för 
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. Det huvudsakliga motivet till 
förändringen är att skapa en mer tydlig styrning i gemensamma frågor som rör ärendeprocess, personal 
och ekonomi.  
 
Reglementet innehåller för styrelsen specifika bestämmelser samt också för styrelsen och nämnderna 
gemensamma bestämmelser. Arbetet med att se över nuvarande reglementen och lägga fram ett förslag 
till ett gemensamt reglemente har letts av Michael Ekström. Det avslutande och redaktionella arbetet har 
utförts av administrativa avdelningen.  
 
Beslutsunderlag 
Styrdokument reglemente för KS BUN SN 2023-01-01 id 253276 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Kommunfullmäktige
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Reglemente för Kommunstyrelsen 2023-01-01 
 
Kommunfullmäktige, som kommunens högsta beslutande organ, ska enligt kommunallagen 
(KL kap 6 Styrelse och nämnder, § 44) ”anta reglementen om nämndernas verksamhet och 
arbetsformer”. 
 
Kommunstyrelsens och nämnderna ”ska var och en inom sitt område se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt” (KL, kap 6, § 6) 
 
Utöver vad som sägs i kommunallagen (KL) och relevanta speciallagar gäller detta reglemente för 
kommunstyrelsens dubbla roller, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden intill dess att 
något annat beslutas. Vid sidan av detta reglemente finns också andra reglementen som är styrande 
för verksamheten. Bland dessa kan arkivreglemente, revisionsreglemente och reglemente för 
internkontroll nämnas.  
 
Reglementet gäller inte för de verksamheter som bedrivs i hel- eller delägda bolag samt 
kommunalförbund. Kommunfullmäktiges styrning av sådan verksamhet sker genom beslut i 
särskild ordning. 
 
I reglementet fastslår kommunfullmäktige på en övergripande nivå hur styrningen och 
ledningen av kommunens verksamhet ska gå till, fördelningen av verksamhetsansvar samt 
grundläggande krav på styrelsens och nämndernas arbetsformer. 
 
Reglementet är utgångspunkt för den uppföljning av verksamheten som två gånger per år ska 
rapporteras till kommunfullmäktige enligt särskilda anvisning. Uppföljning sker i ordinarie kanaler 
för uppföljning av arbetet. Det följande är kommunfullmäktiges riktlinjer och uppdrag till styrelsen 
och nämnderna. 

Styrning och ledning 
I Vimmerby kommun utgår all styrning och ledning av verksamheten från nationella lagar och 
bestämmelser samt interna styrdokument och internationella avtal och överenskommelser som 
Sverige anslutit sig till.   
 

Medborgar- och samhällsnytta 
I Vimmerby kommun ska all styrning och ledning av verksamheten utgå från ett medborgar- 
perspektiv. Det innebär att den centrala utgångspunkten för all prioritering, planering och 
genomförande är den nytta som den kommunala organisationen ska skapa för nuvarande och 
framtida medborgare liksom för samhället i stort. 
 

God hushållning 
God hushållning med kommunens resurser ska vara en ledande princip vid all prioritering, 
planering och genomförande av verksamheten – på alla nivåer. Det generella målet för all styrning 
ska vara att uppnå största möjliga effekt (medborgar- och samhällsnytta) med bästa möjliga 
nyttjande av tillgängliga resurser (resurseffektivitet). 

246



2022-11-17 5 (22) Kommunstyrelseförvaltningen 
Administrativa avdelningen  2022/384 2022.4710 

Vision för Vimmerby kommun 
Utöver de generella utgångspunkterna ovan – medborgar- och samhällsnytta samt god hus- 
hållning – förväntar sig kommunfullmäktige att all prioritering, planering och genomförande utgår 
från den antagna visionen för Vimmerby kommun.  
 
Kommunfullmäktige vill kunna se att det är i visionen den ”röda tråden” börjar för att löpa 
genom majoritetens strategiska plan, verksamhetsplan och budget och vidare ut i den dagliga 
verksamhetens beslut och aktiviteter. 
 

Värdegrund 
Kommunfullmäktige uppdrar till styrelsen och nämnderna att aktivt arbeta för att den av 
kommunfullmäktige fastslagna värdegrunden – ansvar, mod och fantasi – genomsyrar 
förhållningssättet hos alla som verkar inom den kommunala organisationen.  
 

Styrmodell 
I kommunens styrmodell utvecklas och förtydligas kommunfullmäktiges beslut om hur styrningen 
av kommunens verksamhet ska gå till.  
 

Styrdokument 
Kommunfullmäktige tar fram övergripande och strategiska styrdokument. Kommunfullmäktige 
uppdrar till styrelsen och nämnderna att inom sina ansvarsområden ta fram styrdokument och ser till 
att de blir kända och förstådda inom respektive ansvarsområde. Övergripande och strategiska 
styrdokument finns publicerade på kommunens webbplats.  

Kommunstyrelsens övergripande ansvar 

Övergripande om kommunstyrelsens roll och ansvar 
Kommunstyrelsen (fortsättningsvis används begreppet styrelse) har ett tudelat ansvar och uppdrag 
från kommunfullmäktige. Å ena sidan ska kommunstyrelsen ”leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma 
nämnders verksamhet. Styrelsen ska även ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 
kap. 37 § eller enligt annan lag eller författning”. (KL 6 kap. 1 §). Å andra sidan har 
kommunstyrelsen fullmäktiges uppdrag att ansvara för delar av kommunens kärnverksamhet och 
därtill vissa särskilda verksamhetsneutrala delar. Dessa delar beskrivs under egen rubrik. 
Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725) och 
annan speciallagstiftning. 
 
Styrelsen ska 

 ta ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning 
 leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning av förvaltningen av 

kommunens angelägenheter 
 fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till 

fullmäktige 
 ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet 
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”Fullmäktige får besluta att styrelsen får fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra 
nämnders verksamhet. Styrelsen får dock inte ges rätt att fatta beslut som rör andra nämnders 
myndighetsutövning, tillämpningen av lag eller ärenden som i övrigt rör enskilda.” (KL 6 kap. 
Styrelsen och övriga nämnder, § 8).  
 

Styrelsens kommunövergripande ansvar för styrning och ledning 

Styrning och ledning 
Det generella målet för styrelsens styrning och ledning är att uppnå största möjliga effekt 
(medborgar- och samhällsnytta) med bästa möjliga nyttjande av tillgängliga resurser 
(resurseffektivitet). 
 

Styrning och ledning 
Styrelsen ska 

 utveckla, leda och samordna processen med att utveckla förslag till  
o styrmodell och ändamålsenliga styrdokument 
o övergripande och strategiska styrdokument och mål för styrningen av hela den 

kommunala verksamheten 
o ansvara för att kommunövergripande styrdokument är lätt tillgängliga 
o verksamhetsplan och budget 
o uppföljningsplan- och rutiner för uppföljning av verksamheten 
o beslut om ägardirektiv till bolagen 

 tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade 
sammanträden i de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. 

 

Beredning och verkställande 
Styrelsen ska 

 bereda och/eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med 
kommunallagen.  

 verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. 
 
Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska 
handlägga ska beredas. Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta 
om remiss av sådana ärenden. 
 

Organisation 
Styrelsen ska 

 ansvara för samordning mellan nämnderna 
 ansvara för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls 
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Ekonomi och medelsförvaltning 
Styrelsen ska 

 ansvara för kommunens medelsförvaltning utifrån av fullmäktige meddelade föreskrifter. 
Denna omfattar huvudsakligen 

o placering och upplåning av medel 
o att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid 
o att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar 

 ansvara för övrig ekonomisk förvaltning, vilket främst inkluderar att 
o underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom 
o se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett 
o handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera 

sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden 
 se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med Lagen (1997:614) om kommunal 

redovisning, 
 upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med Lagen (1997:614) om kommunal 

redovisning, 
 i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till 

pensionsförpliktelser. 
 

Styrelsen och nämnder ska 
 besluta om taxor och avgifter så länge de anses följa den allmänna prisutvecklingen. Taxor 

och avgifter ska rapporteras till styrelsen senast utgången av november innevarande år.  

 
Samordning, lärande och utveckling 
Styrelsen ska 

 ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna 
 ansvara för ett gemensamt lärande och utveckling utifrån ett horisontellt perspektiv på 

organisation och verksamhet  
 upprätta förslag till övergripande program med mål och riktlinjer för kommunala 

angelägenheter som utförs av privata utförare.  
 hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som 

behövs.  
 

Uppföljning och uppsiktsplikt 
Styrelsen ska enligt 6 kap 1 § KL leda och samordna förvaltningen av kommunens gemensamma 
angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnder och gemensamma nämnders verksamhet. 
Styrelsen ska också ha uppsikt över avtalssamverkan enligt 9 kap 37 § KL, och sådan kommunal 
verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 10 kap 2-6 §§ KL och sådana 
kommunalförbund som kommunen är delaktig i. Uppsiktsplikten är hela styrelsens ansvar. 
 
Övergripande 
Styrelsen ska 

 kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder samt utöva uppsikt över övriga nämnders 
och gemensamma nämnders verksamhet och utveckling.  
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 ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i 
enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar; samt för ändamålsenliga system/processer för 
övrigt uppföljningsarbete 

 övervaka att kommunens löpande förvaltning sköts enligt gällande lag och enligt principerna 
om god ekonomisk hushållning  

 två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter 
utvecklas relativt fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret 

 en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap 38 
§ KL eller enligt annan lag eller författning 

 två gånger per år (april och oktober) redovisa de motioner och medborgarförslag som inte 
avgjorts.  
 

Nämnder 
Styrelsen ska 

 övervaka att av fullmäktige fastställda mål, riktlinjer och program för verksamheten samt 
ekonomi följs upp samt att åtgärder vidtas, 

 följa hur den interna kontrollen sköts och säkerställa att brister åtgärdas. 

 
Kommunala bolag och stiftelser 
Styrelsen ska 

 fortlöpande ha uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser som kommunen helt eller 
delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av 
uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 
kommunen.  

 löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6 §§ 
KL är uppfyllda beträffande de bolag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i, 

 årligen, efter de kommunala bolagens årsstämmor, dock senast den 30 juni, i beslut pröva 
om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger 
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige 
snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige 
om nödvändiga åtgärder  

 tillse att regelbundna möten mellan styrelsen och bolagsledningarna/ stiftelseledningarna 
genomförs.  
 

Kommunalförbund 
Styrelsen ska 

 ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som 
kommunen är medlem i. 

 

Privata utförare 
Styrelsen och nämnderna ska 

 inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare 
kontrolleras och följs upp i enlighet med gällande lag och avtal.  
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Styrelsens kommunövergripande ansvar för uppgifter av verksamhetsneutral 
karaktär 

 
Styrelsens arbetsgivarroll 
Styrelsen ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare och ska bl a: 

 med bindande verkan för kommunen, genom kollektivavtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

 ansvara för Vimmerby kommuns personalpolitik utifrån kommunens värdeord och styrande 
dokument antagna av kommunfullmäktige 

 förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–
14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders 
verksamhetsområden. 

 avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

 besluta om stridsåtgärd 
 lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 
 ha det övergripande ansvaret för kommunens löne- och personalpolitiska inriktning  
 vara tillika pensionsmyndighet för Vimmerby kommun 

 
Visselblåsarfunktion 
Enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden ska 
offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda och privata arbetsgivare med minst 250 anställda ha 
en intern visselblåsarfunktion. Lagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat 
sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de 
kommer fram. 
 
Styrelsen 

 har ett övergripande ansvar att driva och övervaka lösningen för visselblåsning. 
 

Arbetslöshetsnämnd 
Styrelsen är 

 arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd 

Hållbarhetsfrågor 
Styrelsen  

 har det övergripande ansvaret för hållbarhetsfrågor.  
 

Krisledning och höjd beredskap 
Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt 
lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd). 
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Styrelsen 
 är krisledningsnämnd för vilket följande gäller. 

o Ordföranden i nämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden 
ska träda i funktion och beslutar i sådana fall att så ska ske. 

o Styrelsens presidium är också presidium i nämnden. 
o Nämnden får överta beslutanderätt från övriga nämnder. Beslutanderätt får endast 

övertas i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den specifika 
händelsens art och omfattning. 

o Ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas 
till nämnden. Har ordföranden i nämnden förhinder träder vice ordföranden in i 
dennes ställe. 

o När förhållandena medger det ska nämnden besluta att de uppgifter som nämnden 
har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. 

o Nämndens beslut ska anmälas till fullmäktige vid närmast följande 
fullmäktigesammanträde. 

o utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146). 

 
Säkerhetsskyddsarbete  
Styrelsen ansvarar för att kommunen bedriver ett säkerhetsskyddsarbete med stöd i 
Säkerhetsskyddslagen (2018:585).  
 
Styrelsen  

- ska ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen 
- ansvarar för kommunens övergripande säkerhetsarbete 
- ansvarar för räddningstjänsten och de övriga uppgifter kommunen ska sköta enligt lagen om 

skydd mot olyckor med undantag för tillsynen.  
 

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen om skydd mot 
olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor vad gäller tillsyn och tillståndsgivning. 
 

Personuppgifter 
Styrelsen 

 är personuppgiftsansvarig för de typer av handlingar som är gemensamma för hela 
kommunen, enligt vad som angivits i kommunens registerförteckning enligt artikel 30 i 
dataskyddsförordningen 
 är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige 
samt hos fullmäktigeberedningar 
 personuppgiftsansvarig för kommunens visselblåsarfunktion 
 ska utse dataskyddsombud. 

 

Stödfunktioner 
Styrelsen ska 

 ansvara för ett ändamålsenligt och effektivt stöd och samordna tillgängliga resurser inom 
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HR, ekonomi och administration till den kommunala kärnverksamhet som genomförs av 
nämnder och styrelsen själv 
 äga, förvalta och utveckla kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, 
dokument- och ärendesystem, e-postsystem, passersystem och förtroendemannaregister 
utifrån hela kommunens behov 
 ansvara för att samtliga kommunövergripande styrdokument är lätt tillgängliga 
 äga, förvalta och utveckla ärendeprocessen 
 leda arbetet med delegationsordningar så att samma delegation gäller i styrelsens, barn- 
och utbildningsnämndens och socialnämndens delegationsordning med avseende på personal-, 
administrativa och ekonomiska ärenden.  

 

Anslagstavla, webbplats och konsumentupplysning samt budget- och skuldrådgivning 
Styrelsen ska 

 ansvara för kommunens anslagstavla. 
 samordna innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats. 
 ansvara för kommunens konsumentupplysning samt budget- och skuldrådgivning enligt 

Skuldsaneringslagen (2016:675). 
 

Författningssamling 
Styrelsen ska 

 ansvara för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls 
tillgänglig i lagstadgad form.  

 

Uppgifter som inte uppdragits åt någon nämnd 
Styrelsen ska 

 ansvara för sådana uppgifter som inte uppdragits åt någon nämnd. 
 

Särskilda uppdrag delegerade från kommunfullmäktige 
Styrelsen ska besluta i nedanstående grupper av ärenden. Styrelsen har rätt att vidaredelegera 
beslutsrätten till anställda. 

 upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt, 
 på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till styrelsen inom den budgeterade 

verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer, 
 utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom, 
 köp, försäljning, byte, gåva, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen av fastighet eller 

del av fastighet, samt upplåta tomträtt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra 
riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt, 

 utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen, 
 genom köp, byte, gåva eller annat sätt förvärva bostadsrätt eller byggnad på ofri grund och 

avhända kommunen sådan egendom, 
 tillförsäkra kommunen rätt till servitut, ledningsrätt och nyttjanderätt i annan tillhörig fast 

egendom, 
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 medge utsträckning, nedsättning, dödning och relaxation av inteckningar samt utbyte av 
pantbrev liksom andra därmed jämförliga åtgärder, 

 i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande 
verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning 
och sluta annat avtal, 

 tillstånd att använda kommunens vapen och ha ett övergripande ansvar för kommunens 
varumärke och grafiska profil.  

 avgivande av yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460), 
 avge yttrande i övrigt inom sitt verksamhetsområde. 

 
Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är 
av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. 
Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet. 

Styrelse och nämnder – övergripande 

Uppdrag och verksamhet 
Kommunfullmäktige ger i det följande styrelsen, barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden i uppdrag att inom sitt respektive verksamhetsområde: 

 följa vad som anges i lag eller annan författning 
 fullgöra det fullmäktige har beslutat att styrelse och respektive nämnd ska göra 
 fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige i övrigt delegerar till styrelse och 
 respektive nämnd 
 verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa beslutade styrdokument 
 följa utvecklingen och kontinuerligt ta initiativ till ökad kvalitet och resurseffektivitet 

 

Organisation inom verksamhetsområdet 
Styrelse och respektive nämnd ska 

 säkerställa att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till lagar och 
andra författningar för verksamheten samt till av fullmäktige fastställda mål och övrig 
styrning 

 

Styrning och ledning 
Styrelse och respektive nämnd ska 

 tillse att den egna styrningen och ledningen utgår från medborgarnas och samhällets 
behov 
 följa den styrmodell som beslutats av kommunfullmäktige och ska därvidlag 

o upprätta styrelse/nämndplan med tydliga mål som utgör en nedbrytning av 
fullmäktiges mål 
o tillse att förvaltningen upprättar verksamhetsplaner i linje med nämndens mål 

 säkerställa att de styrdokument som gäller för hela kommunen är kända och förstådda 
både inom styrelsen/nämnden och respektive förvaltning 
 tillse att den egna styrningen och ledningen präglas av 

o strategisk och långsiktig utveckling i linje med Vision för Vimmerby kommun 
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o god hushållning med kommunens resurser 
o en positiv och kreativ anda och vilja till förbättring 
o en ändamålsenlig och kontinuerlig uppföljning av sin verksamhet 

 upprätta en ändamålsenlig delegationsordning för sin delegation till förvaltningen.  
 

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
Styrelse och respektive nämnd ska 

 två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige 
har lämnat till styrelsen i reglemente (och för styrelsen genom finansbemyndigande) 

 vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem har fullgjorts 
 redovisa enligt de riktlinjer som fastställs i fullmäktiges arbetsordning 
 fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts styrelsen/nämnden enligt speciallag 

Styrelse och nämnder – specifika verksamhetsområden 
I det följande fastslår kommunfullmäktige hur ansvaret för genomförandet av den kommunala 
kärnverksamheten fördelas i Vimmerby kommun. 
 

Styrelsen 
Fullmäktige ger styrelsen ansvar för följande verksamhetsområden/frågor med beaktande av 
relevant lagstiftning: 

 utse ledamot i Länskommittén Sveriges Nationaldag  
 Fastighetsfrågor och ansvar för att de kommunala verksamheterna har ändamålsenliga 

lokaler. 
 Folkhälsoverksamhet, drog- och brottsförebyggande arbete 
 Hantering av kommunens kultur- och fritidspris som delas ut vid kommunfullmäktiges 

sista sammanträde för året 
 Internationellt arbete 
 Kommunens serviceverksamhet (inkl. kontaktcenter) 
 Kostverksamhet och stadshusets cafeteria samt kommunens lokalvård 
 Kultur, idrott och fritid 
 Leda, samordna och följa upp arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention 
 Räddningstjänst och säkerhet kommunens övergripande säkerhetsarbete 
 Samordning av kommunens handikappolitiska program 
 Skyddsområden 
 Strategisk fysisk planering1 
 Turism och näringsliv 
 Vatten, avlopp och renhållning2 
 Väg, gata, park, trafik, och kollektivtrafik 

 
1 Kommunens övriga uppgifter inom plan- och byggväsendet ankommer på miljö- och 
byggnadsnämnden. 
 
2 Förvaltningen av tjänster inom vatten, avlopp och renhållning handhas av Vimmerby Energi och Miljö AB. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Fullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden ansvar för följande verksamhetsområden/ 
frågor: 

 kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna som 
följer med förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan, kommunala vuxenutbildningen (grundläggande och gymnasial), 
komvux som särskild utbildning (grundläggande och gymnasial nivå), 
svenskundervisningen för invandrare (sfi), samhällsorienteringen för vissa nyanlända 
invandrare och Campus Vimmerby högskole- och universitetsutbildningar, 
yrkeshögskoleutbildningar och fristående kurser i samverkan med olika 
utbildningsleverantörer. 

 kommunens uppgifter inom förskoleverksamheten och fritidshem. 
 den medicinska delen av elevhälsan enligt hälso- och sjukvårdslagen. 
 kommunens tillsynsansvar för fristående förskolor och fritidshem enligt 26 kap, 4 §, 

skollagen 2010:800. 
 kommunens aktivitetsansvar för ungdomar under 20 år. 

 
I övrigt ska barn- och utbildningsnämnden fullgöra de uppgifter som kommunfullmäktige delegerat 
till barn- och utbildningsnämnden.  

 
Socialnämnden 
Fullmäktige ger styrelsen ansvar för följande verksamhetsområden/frågor: 

 för kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd 
(med stöd av socialtjänstlagen) 

 kommunens omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt kommunal 
psykiatri3 

 kommunens individ- och familjeomsorg. I uppgiften ingår bland annat bistånd till enskilda 
och familjer, familjerådgivning, vård av unga samt stöd och vård av personer med beroende4 

 den kommunala hälso- och sjukvården enligt 12 kap i hälso- och sjukvårdslagen och för den 
hälso- och sjukvård som överlåtits enligt avtal mellan Region Kalmar 
län och kommunerna i Kalmar län, enligt 14 kap Hälso- och sjukvårdslagen. 

 samordning av det kommunala kvotflyktingmottagandet 
 kommunens uppgifter enligt alkohollagen 
 kommunens tillsynsverksamhet enligt 20 § lagen om handel med vissa receptfria 

läkemedel 
 kommunens åtgärder för arbetslösa personer över 20 år 
 familjerätt enligt föräldrabalken 
 det kommunala referensorganet pensionärsrådet 

 

 
3 Aktuell lagstiftning är främst socialtjänstlagen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
4 Aktuell lagstiftning framför allt socialtjänstlagen, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt lag 
om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 
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I övrigt ska socialnämnden fullgöra de uppgifter som kommunfullmäktige delegerat till 
socialnämnden.  

Styrelsens och nämndernas ansvar i verksamhetsneutrala frågor 
Fullmäktige ger följande i uppdrag och mandat till styrelsen och nämnderna inom respektive 
ansvars/verksamhetsområde. 
 

Information och samråd 
 
Styrelsen och respektive nämnd ska 

 i tillämpliga delar, tillse att styrelsen, nämnderna, kommunalråd, oppositionsråd samt 
ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande får den information och de 
underlag som behövs för utövandet av sina funktioner; rätten till information och  
underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder 

 säkerställa att samverkan och samråd bedrivs i enlighet med riktlinjer för samverkansråd i 
Vimmerby kommun  

 besluta om formerna för samrådet 
 samråda när styrelsens/nämndens verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan 

nämnds verksamhet 
 samråda med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda 

 
Styrelsen ansvarar för följande kommunala samverkansråd: tillgänglighetsrådet, 
ungdomsrådet, landsbygdsrådet och utvecklingsrådet. 
 

Arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar  
Styrelsen 

 har det övergripande ansvaret för kommunens löne- och personalpolitiska inriktning.  
 är, via sitt arbetsutskott, anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning; samtliga 

förvaltningschefer anställs av kommunstyrelsens arbetsutskott  
 ansvarar för arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde  
 ansvarar för att skriftligt fördela uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till 

kommundirektören som i sin tur kan fördela arbetsmiljöuppgifter inom organisationen 
 får, inom ramen för budgeterade medel, besluta om att inrätta tjänster och att dra in 

tjänster inom sin förvaltning 
 utövar uppsiktsplikt över nämndernas arbetsgivar- och arbetsmiljöarbete  
 tillser att internkontroll finns som säkerställer efterlevnaden av kritiska moment inom 

kommunens löne- och personalpolitiska arbete.   
 är tillika pensionsmyndighet för Vimmerby kommun 
 ansvarar för att årligen göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i hela 

kommunen (enligt § 11 AFS 2001:1).  
 

Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 
 är anställningsmyndighet för personal vid sin respektive förvaltning med undantag för 
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förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsens arbetsutskott  
 ansvarar för arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med 

undantag av de frågor som ligger inom kommunstyrelsens ansvar. 
 ansvarar för att skriftligt fördela uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till 

förvaltningschefen som i sin tur kan fördela arbetsmiljöuppgifter inom organisationen 
 får, inom ramen för budgeterade medel, besluta om att inrätta tjänster och att dra in 

tjänster inom sin förvaltning.  
 ansvarar för att årligen göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i 

nämndens verksamhet och underrätta kommunstyrelsen om detta (enligt § 11 AFS 2001:1). 
 

Processbehörighet 
Styrelsen och respektive nämnd får 

 själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt 
verksamhetsområde (för styrelsen: samhällsbyggnads- respektive utvecklingsfrågor) 

 

Rätt att ingå avtal 
Styrelsen och respektive nämnd får 

 på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, 
ingå förlikning och sluta annat avtal inom sitt verksamhetsområde (för styrelsen: 
samhällsbyggnads- respektive utvecklingsfrågor). 

 

Rätt att yttra sig 
Styrelsen och respektive nämnd får 

 på kommunens vägnar yttra sig över remisser, planer, utredningar och liknande handlingar 
som berör nämndens verksamhetsområde (för styrelsen: samhällsbyggnads- respektive 
utvecklingsfrågor). 

 
Är yttrandet av principiell beskaffenhet och därför ska behandlas av fullmäktige ska 
styrelsen/nämnden ta fram yttrande och överlämna det till fullmäktige för fastställande. 
 

Arkiv 
Styrelse och respektive nämnd 

 ansvarar för vården av sitt arkiv i enlighet med vad som framgår av arkivlagen och 
kommunens arkivreglemente. 
 

Sedan 2018 är Sydarkivera kommunens arkivmyndighet.  

Personuppgifter 
Styrelsen och respektive nämnd 

 är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som 
sker i styrelsens och nämndens verksamhet. 

 ska utse dataskyddsombud. 
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Medborgarförslag 
Styrelse och respektive nämnd ska 

 (där fullmäktige överlåtit till styrelsen/nämnden att fatta beslut) om möjligt bereda 
medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen att fatta beslut, så att 
styrelsen/nämnden kan fatta beslut snarast möjligt och senast inom ett år från det att 
förslaget väcktes i fullmäktige 

 fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats med anledning av ett 
medborgarförslag 

 på fullmäktiges sammanträden i april och oktober redovisa de medborgarförslag som inte 
avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras 
om anledningen till att ärendena inte har avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. 

 bör underrätta förslagsställaren när ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas 
 får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när 

styrelsen/nämnden behandlar ärendet, men inte närvara när beslut fattas. 

Styrelsens och nämndernas arbetsformer 
I det följande fastslår kommunfullmäktige vilka arbetsformer som ska gälla för kommunstyrelsen 
och nämnderna. 
 

Kommunalråd och oppositionsråd 
Sedan val av styrelse skett utser fullmäktige styrelsens ordförande till kommunalråd. Fullmäktige 
utser bland styrelsens ledamöter ett oppositionsråd. Fullmäktige beslutar om rådens uppgifter, 
ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. Kommunalrådet ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för 
kommunen. Oppositionsrådet ska ägna 50 % av sin arbetstid åt uppdrag åt kommunen. 
 

Organisation och roller 

Sammansättning av kommunstyrelse och nämnd 
Styrelsen ska bestå av elva ledamöter och elva ersättare. Nämnderna ska bestå av nio ledamöter och 
nio ledamöter.  

Styrelsens och nämndens presidium 
Presidiet ska bestå av ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande. Posten som andre 
vide ordförande innehas av oppositionen.  
 

Ordförandens uppgifter 
Ordförande ska 

1. leda styrelsens respektive nämndens arbete 
2. upprätta dagordning inför sammanträde samt ansvara för att relevant beredning sker 
3. kalla ordinarie ledamöter och ersättare till sammanträde 
4. leda sammanträden i enlighet med lag och reglemente; vice ordförande ska stödja vid 

behov 
5. följa upp att styrelsens respektive nämndens beslut verkställs 
6. representera styrelsen respektive nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, i 
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konferenser och sammanträden om inte styrelsen respektive nämnden bestämt annat i ett 
särskilt fall 

7. med uppmärksamhet följa och ta initiativ i frågor av betydelse för styrelsens respektive 
nämndens utveckling med särskilt fokus på effektiviteten i verksamheten (att uppnå målen 
med god hushållning).  

 
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande ska härutöver 

1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 
2. främja samverkan mellan styrelsen, övriga nämnder och fullmäktige 

 

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av 
ett sammanträde, får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. 
Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen/nämnden 
längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 
äldste av dem. Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets 
uppgifter. 
 

Utskott 
Kommunfullmäktige överlåter till styrelsen och respektive nämnd att själv besluta om vilka 
utskott styrelsen/nämnden anser sig behöva för att genomföra verksamheten på bästa och mest 
resurseffektiva sätt. Styrelsen/nämnden får också tillsätta de beredningar som bedöms relevanta och 
nödvändiga.  
 
Styrelsen/nämnden får delegera beslutanderätten till ett utskott i enlighet med KL kap 6, §§ 
37-38. 
 
Om styrelsen/nämnden inrättar ett utskott ska det väljas bland ledamöterna och ersättarna i 
styrelsen/nämnden. Bestämmelserna i lagen (2022:629) om proportionella val i kommuner och 
regioner ska då tillämpas. För respektive utskott som styrelsen/nämnden inrättar ska beslut tas om 
utskottets roll och ansvarsområde samt om en arbetsordning för detsamma. 
 

Socialnämndens myndighetsutskott  
Inom socialnämnden ska det finnas ett myndighetsutskott med uppgift att på socialnämndens 
uppdrag besluta i individärenden samt i ärenden rörande alkoholhandläggning. Myndighetsutskottet 
ska bestå av tre ledamöter och tre ersättare. Myndighetsutskottet ska utgöras av socialnämndens 
presidium, som kommunfullmäktige utsett, samt tre av socialnämnden valda ersättare. Utskottet 
utgör inte beredningsorgan till socialnämnden.  
 
Inom myndighetsutskottet väljer socialnämnden en ordförande och en vice ordförande. Om 
ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för längre tid får socialnämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 
ordföranden fullgöra dennes uppgifter.  
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Ersättare ska närvara vid myndighetsutskottets sammanträde endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av socialnämnden vid valet bestämda 
ordningen.  
 
Avgår en ledamot eller en ersättare i myndighetsutskottet, som inte utses vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snaras förrättas.  
 
Myndighetsutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordförande anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. 
Myndighetsutskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.  
 

Ärendeprocess och beslutsunderlag 

Ärendeprocessen 
Styrelsens/nämndens presidium ska känna ett tydligt ägarskap av ärendeprocessens utformning när 
det gäller dagordning/föredragningslista, kvalitetsaspekter, former och tider för beredning av det 
enskilda ärendet. 
 
Styrelsens/nämndens presidium ska bistå ordföranden i planeringen av vilka ärenden som ska 
finnas med på föredragningslistan/dagordningen inför varje möte liksom i bedömningen av vilka 
beslutsunderlag som behövs i ett visst ärende samt eventuellt särskilda frågor som behöver besvaras 
i underlagen. 
 

Facklig samverkan 
Ärendehandlingar till ärenden som bedöms relevanta för CESAM/FÖSAM ska göras 
tillgängliga i sådan tid att CESAMS/FÖSAMS yttrande kan utgöra del av ärendehandlingarna inför 
sammanträde. 
 

Sammanträden 
Tidpunkt för sammanträden 
Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen/nämnden bestämmer. En 
sammanträdesplan ska fastslås av styrelsen/nämnden för hela året senast den 31 oktober året 
innan. Nämndernas sammanträdeskalender ska utgå från kommunstyrelseförvaltningens 
sammanträdesplan.  
 
Sammanträden utöver den fastslagna sammanträdesplanen ska också hållas om minst en 
tredjedel av styrelsens/nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En 
begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det 
eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet. 
 
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde. Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordföranden. I den mån ett 
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sammanträde ställs in eller tiden ändras ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare 
snarast underrättas om beslutet. 
 

Sammanträde på distans 
Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Sammanträde på distans får endast äga 
rum om ljud- och bildöverföring kan ske i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. Lokalen vari den befinner sig som deltar på distans ska vara 
ordnad så att obehöriga inte kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. I övrigt får 
styrelsen/nämnden bestämma vad som ska gälla om deltagande på distans. 
 

Närvarorätt 
Styrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och delta i 
överläggningarna. Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, medge ledamot av styrelsen samma 
rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i 
protokollet. Styrelsen/nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i 
styrelsen/nämnden att närvara vid sammanträde för att lämna upplysningar. Även anställd i 
kommunen eller särskilt sakkunnig kan medges samma rätt. Om styrelsen/nämnden beslutar det, får 
den som kallats delta i överläggningarna. 
 
Styrelsen/nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 
styrelsens/nämndens sammanträden. Inom barn- och utbildningsnämnden finns beslutat om 
personalföreträdare, fackliga företrädare (enligt beslut barn- och ungdomsnämnden 2007-02-21 § 
19).  Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. 
Personalföreträdare har rätt att delta i nämndens överläggningar men inte i besluten.  
 

Kallelse 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas inför sammanträde med styrelsen/nämnden. När 
varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i styrelsen/nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika 
lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska vara tillgänglig för varje ledamot och ersättare samt annan eventuell deltagare senast 
fyra dagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska normalt sett ske elektroniskt om det inte är 
olämpligt. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista 
samt tillhörande handlingar. 
 

Förhinder 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast själv kalla sin personliga ersättare. Om denne inte kan närvara ska anmälan ske till 
styrelsens/nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid förvaltningen för inkallande av 
ersättare enligt turordningslista fastställd av länsstyrelsen.  
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Ersättares tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att delta i ett helt eller återstoden av ett sammanträde ska en ersättare 
tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt 
att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 
 
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har 
bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges 
protokoll från valet. Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin 
mening antecknad till protokollet. En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde 
oberoende av turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats 
genom ersättarens tjänstgöring får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde 
träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen. 
 

Jäv, avbruten tjänstgöring 
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra 
igen sedan ärendet handlagts. Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde 
på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna. 
 

Beslutsförhet 
Styrelsen/nämnderna får handlägga ärenden endast om fler än hälften av ledamöterna är närvarande.  
 

Reservation 
Om en ledamot reserverar sig mot ett beslut och vill motivera reservationen ska detta ske 
skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för 
justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 
 

Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i 
protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och 
justeras av ordföranden och en ledamot. 
 

Kommunikation, delgivning och undertecknande av handlingar 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
Styrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt 
gällande bestämmelser. Nämnderna ska underrätta styrelsen så snart en uppdatering av den 
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 
 

Delgivningsmottagare 
Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, kommundirektören, förvaltnings-
/avdelningscheferna eller annan anställd som styrelsen/nämnden beslutar. 
 

Undertecknande av handlingar 

263



2022-11-17 22 (22) Kommunstyrelseförvaltningen 
Administrativa avdelningen  2022/384 2022.4710 

Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av kommundirektören/förvaltningschefen eller 
dennes ställföreträdare. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden. Styrelsen/nämnden 
får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsens/nämndens lämnade 
direktiv underteckna handlingar på styrelsens vägnar. Kallelse och andra skrivelser som är ett led i 
den löpande verksamheten undertecknas av styrelsens/nämndens sekreterare. Beslut som fattas med 
stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav 
undertecknas av den som fattat beslutet. 
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§ 330  2022/399 2022.4670  
 

Hantering av avsiktsförklaringar berörande fastigheter inom kommunala industri- och 
verksamhetsområden 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
 

1. anta föreslagna strategiska åtgärder avseende hantering av avsiktsförklingar som berör 
fastigheter inom kommunala industri- och verksamhetsområden, såsom Krönsmon m.fl enligt 
följande: 
 
- En fast upplåtelsetid om 9 månader, där varje enskild avsiktsförklaring ska vara förenad med 

en reservationsavgift om 15 000 kr för intressenten/motparten att inbetala till kommunen  
 

- När upplåtelsetiden löpt ut finns ingen möjlighet att förlänga avsiktsförklaringen  
 

2. låta KS delegera beslutanderätten av ovan nämnda avsiktsförklaringar till SBU för att korta ned 
den långa ledtiden i ärendeprocesserna 
 

3. låta föreslagna strategiska åtgärder samt den delegerade beslutanderätten börja gälla från och 
med 2023-01-01 
 

4. låta den delegerade beslutanderätten inskrivas i kommande uppdatering av KS 
delegationsordning 

 

Sammanfattning 

Sedan kommunen påbörjade försäljningsstarten av fastigheterna inom industri- och verksamhetsområdet 
Krönsmon har flera dialoger pågått med olika intressenter/motparter. Fram till denna tidpunkt har 
kommunen haft möjlighet att erbjuda intressenter/motparter ett upprättande av avsiktsförklaring. En 
avsiktsförklaring är en typ av avtalshandling som upprättas mellan parter för att skapa arbetsro och 
ramar för kommande förhandlingar om ett slutligt avtal (i kommunens fall ett köpeavtal). 
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Avsiktsförklaringen förenas som regel med en mängd villkor för att parterna ska kunna dra sig ur om 
inte en överenskommelse nås. Upprättandet sker vanligen när det slutliga avtalet som ska upprättas är 
mer ingående och innebär längre förberedande förhandlingar. 
 
Kommunens ambition med den här typen av avsiktsförklaring är att den ska mynna ut i ett avrop om 
upprättande av köpeavtal. Sedan 2019 har 11 avsiktsförklaringar upprättats där 9 st av de involverade 
fastigheterna har sin placering på Krönsmon. Ingen av dem har mynnat ut i köpeavtal, se utdrag från 
MEX-enhetens bevakningsfil (daterat 2022-10-19) på diariefört id 2022.3959. 
 
Kommunen har fram till denna tidpunkt upprättat avsiktsförklaringar utan avgiftsförbindelse. Det har 
alltså varit gratis för intressenter/motparter att få en avsiktsförklaring upprättad. Kommunen har även 
varit både generös och flexibel med upplåtelsetiden, där snittet legat på 1-1,5 år. Det uppfattade 
intrycket är att många intressenter/motparter brukar denna välvilja på ett ofördelaktigt sätt. Eftersom 
avsiktsförklaringarna inte kostar dem något och egentligen inte heller binder dem till något vidare 
åtagande, nyttjas situationen genom att önska få sin avsiktsförklaring förlängd, få en helt ny upprättad 
med t.ex. justerad upplåtelsetid, eller bara låta den befintliga avsiktsförklaringen löpa ut och förfalla. 
Det kan i praktiken göra att en specifik fastighet står reserverad på samma intressent/motpart under 
väldigt lång tid, vilket hindrar fastighetens tillgänglighet för andra aktörer som kan komma att visa 
intresse för den. Trots eventuell förlängd reservationstid lämnar det till inga garantier för ett 
utmynnande köp. Sannolikheten för ytterligare ett förfall är hög och grundtanken med upprättande av 
avsiktsförklaring tappar lätt sitt syfte. 
 
Ledtiden för avsiktsförklingar är mycket lång med anledning av att KS i dagsläget är innehavare av 
beslutanderätten. Delegation finns inte på någon lägre nivå, vilket gör att ärendet först handläggs på 
tjänstepersonsnivå, förbereds till SBU, går vidare till KS, följt av protokollsjustering och 21 dagars 
anslagstid för att slutligen vinna laga kraft. Ledtiden inom den politiska delen av ärendeprocessen tar 
just nu ca 3 månader och då är handläggningstiden på tjänstepersonsnivå exkluderad. 
 
Varje ärende som rör upprättande av avsiktsförklaring är i sin tur förenad med en kommunal belastning 
på berörda enheter/avdelningar. En stor del arbetsrelaterade kostnader i form av bl.a. handläggningstid, 
administration, lotsfunktion, rådgivning och personalresurser läggs på dessa typer av ärenden. 
 
Mot bakgrund av detta föreslås fr.o.m. 2023-01-01 en mer hållbar och fast strategi avseende 
avsiktsförklaringar:  
 

- En fast upplåtelsetid om 9 månader. Varje enskild avsiktsförklaring ska vara förenad med en 
reservationsavgift för intressenten/motparten att inbetala till kommunen, på motsvarande vis som 
det t.ex. finns en markanvisningsavgift för motparten att inbetala till kommunen vid kommunala 
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markanvisningar. Reservationsavgiften föreslås vara 15 000 kr. Om avsiktsförklaringen mynnar 
ut i ett köpeavtal dras den inbetalda reservationsavgiften av från köpeskillingen vid 
försäljningen, men den kan inte återbetalas om avsiktsförklaringens upplåtelsetid löpt ut och ett 
försäljningsavrop inte skett. 
 

- När upplåtelsetiden löpt ut finns ingen möjlighet att förlänga avsiktsförklaringen. Som intressent 
är man då välkommen att kontakta kommunen på nytt om man önskar direktavropa ett köp av 
fastigheten (under förutsättning att fastigheten fortfarande finns kvar och är ledig), eller 
undersöka möjligheten för en avsiktsförklaring på någon annan fastighet. 
 

- Låta KS delegera beslutanderätten av avsiktsförklaringar till SBU för att korta ned de långa 
ledtiderna i ärendeprocessen. Därefter även låta den delegerade beslutanderätten inskrivas i 
kommande uppdatering av kommunstyrelsens delegationsordning 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Hantering av avsiktsförklaringar berörande fastigheter inom kommunala industri- och 
verksamhetsområden”, daterad 2022-10-19 
 
Utdrag från MEX-enhetens bevakningsfil (daterat 2022-10-19) berörande kommunens hittills upprättade 
avsiktsförklaringar sedan 2019, id 2022.3959 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Mark- och exploateringsenheten (mex@vimmerby.se) 
Utvecklingsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Vimmerby Energi & Miljö AB 
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§ 328  2018/73 2022.4668  
 

Styrdokument: Standardmall för köpeavtal + köpebrev ang. försäljning av villatomter till 
privatperson 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
 
1. godkänna uppdateringar av standardmall för köpeavtal (samt tillhörande köpebrev) 

berörande försäljning av villatomter till privatperson 
Dnr: 2018/0000073/253 
Id: 2022.3850 (respektive 2022.3851) 

 
2. låta ovan nämnda uppdateringar läggas in i befintlig standardmall id 2022.3850 och 

därigenom ersätta befintlig standardmall  
 

Sammanfattning 
Efterfrågan på villatomter för privatpersoner har ökat senaste åren. Kommunen har haft flera nya 
bostadsområden under arbete, även förtätning av befintliga bostadsområden med hjälp av lucktomter.  
 
Ett elektroniskt tomtkösystem har tagits fram, dels för att underlätta ärendehanteringen av 
tomtförsäljningar men också med förhoppning om att minska belastningen på telefonlinjen. 
Tomtkösystemet invigdes i samband med att försäljningsstarten av villatomter i bostadsområdet 
Nosshult, juni 2020. 
 
I dagsläget har Kommunen en standardmall för köpeavtal (id 2022.3850) och köpebrev (id 2022.3851) 
som antogs av kommunstyrelsen 2020-03-17, med antagen uppdatering enligt beslut 2021-04-20 (110 §, 
id 2021.2628). Syftet med dessa standardmallar är att underlätta försäljningsprocessen, vilket i sin tur 
ökar chansen för kortare ledtider samt att likabehandlingsprincipen blir mindre komplicerad att 
eftersträva. Förslag på uppdatering av befintlig standardmall har tagits fram med fokus på 5 §, 11 § och 
12 §. Föreslagna uppdateringar bedöms mycket nödvändiga, i princip ofrånkomliga, dels för att 
samspela bättre med Kommunens tomtköregler, dels för att försäljningsförfarandet ska hålla bättre rent 
juridiskt vid eventuella tvistemål men också minimera risken för gråzoner, utrymme för egentolkning, 
spekulation och lättvindiga köp. När det kommer till fastighetsrelaterade försäljningar kan kommunen i 
mångt och mycket likställas med andra fastighetsmäklare och/eller säljare. Som köpare har man ett eget 
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ansvar att göra de förberedelser som krävs för att säkra upp sin finansiering, tidsplan, 
genomförandeplanering och allt annat som kan vara förenat med den enskilda individens förutsättningar 
för ett fastighetsköp. Man har som köpare också ett eget ansvar att noga läsa igenom och känna sig trygg 
i köpeavtalets innehåll innan några avtalshandlingar skrivs under. Innan en avtalssignering sker har 
kommunen som ambition att alltid göra sitt bästa för att bistå med rådgivning kring eventuella 
avtalsrelaterade frågor köparen kan komma att ställa. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Styrdokument: Uppdatering av standardmall för köpeavtal + köpebrev berörande 
försäljning av villatomter till privatperson” daterad 2022-10-11  
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Mark- och exploateringsenheten (mex@vimmerby.se) 
Utvecklingsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 329  2012/326 2022.4669  
 

Krönsmon respektive Östra Ceos industri- och verksamhetsområde:   - Taxor berörande 
fastigheter/tomter 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

1. inte förlänga subventioneringen (130 kr/kvm) av tomtpristaxa berörande industri- och 
verksamhetsområdet Krönsmon, utan låta befintlig antagen period löpa fram till  
2022-12-31, förlänga fram till 2023-06-30 för att sedan upphöra helt från och med  
2023-07-01 

2. anta värderingsunderlaget (id 2022.3940) till utförd nyvärdering av tomtpristaxa om 175 kr/kvm 
för fastigheterna Schaktmaskinen 1-5 (Schaktmaskinen 1 exkluderas pga redan såld), 
Grävskopan 1-3 samt Lastmaskinen 1-2 respektive 275 kr/kvm för fastigheterna Lyftkranen 1-4 
och Hjullastaren 1-3 

3. låta nyvärdering av tomtpristaxa börja gälla från och med 2023-07-01 
4. bibehålla den sedan tidigare antagna prisjusteringen av köpeskilling berörande Lyftkranen 2-4 

och Hjullastaren 1-2 med anledning av dikesslänter (id 2021.4969), men låta den utgå från 
nutidsvärderade markvärden 
 

Kommunstyrelsen beslutar att 
1. ge Utvecklingsavdelningen fortsatt uppdrag att utveckla marknadsföringen berörande Krönsmon. 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i början av 2018 (id 2021.2957) att tillfälligt subventionera 
tomtpristaxan berörande industri- och verksamhetsområdet Krönsmon. Tomtpristaxan subventionerades 
från ordinarie 175 kr/kvm till 130 kr/kvm, vilken gällde till och med 2018-12-31.  
 
Då den planerade infarten till Krönsmon försenades upplevdes en utebliven effekt av 2018 års 
subventionering. Vid kartläggningen 2019 beräknades infarten istället vara på gång 2020, varvid frågan 
om subventionerad tomtpristaxa på nytt blev aktuell. Hösten 2019 beslutades därför en förlängning 
subventioneringen till och med 2020-12-31 (id 2012.2962).  
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Flera faktorer gjorde att tiden kändes knapp, effekterna av pandemin COVID-19 var en av dem. Inför 
2021 beslutades därför återigen en förlängning av subventioneringen till och med 2021-12-31 (id 
2012.2965). 
 
Inför 2022 upplevdes att flera faktorer, däribland COVID-19, hade fortsatt inverkan på Krönsmons 
utveckling. Förslaget blev då ännu en gång att förlänga subventioneringen av tomtpristaxa (från 
ordinarie 175 kr/kvm till 130 kr/kvm) till och med 2022-12-31, vilket antogs av kommunfullmäktige 
2021-12-20 (id 2021.5568). I tillhörande tjänsteskrivelse (id 2021.4969) framhölls även att 5 av 17 
fastigheter (Lyftkranen 2, Lyftkranen 3, Lyftkranen 4, Hjullastaren 1 och Hjullastaren 2) berörs av 
dikesslänter om totalt ca 3 300 kvm. Det tydliggjordes bl.a. att Kommunen i samband med framtida 
försäljningar av dessa 5 fastigheter kommer förbehålla sig samt Vimmerby Energi & Miljö AB rätten 
för åtkomst till diken och slänter. Med anledning av detta föreslogs därtill en prisjustering av 
köpeskillingen för dessa enskilda fall, vilket också antogs av kommunfullmäktige 2021-12-20 (id  
2021.5568).  
 
Redan i tjänsteskrivelsen med id 2021.4969 (se dess avsnitt ”Bedömning”) flaggades för att det under 
Q3/Q4 2022 skulle genomföras en utvärdering av Krönsmon. Utvärderingen skulle ske i syfte att avgöra 
om subventioneringen borde förlängas ytterligare efter 2022-12-31, eller om tomtpristaxan istället bör 
återgå till ordinarie prisnivå. Kartläggning och utvärdering är nu genomförd. 
 
Utifrån den utvärdering som genomförts samt de grunder som redogjorts för i ärendet bedöms 
föreslagna beslut vara mycket lämpliga och, med nuvarande förutsättningar som utgångspunkt, ur ett 
mer långsiktigt perspektiv även vara de mest hållbara.  
 
Värderingen av fastigheterna bedöms fullt rimlig och stämmer överens med nutida marknadsvärden. Det 
finns kommuner med både högre och lägre marknadsvärden, bl.a. beroende på hur attraktiv marknaden 
anser att kommunen i fråga är, markens kvalitet och geografisk placering. På den skalan hamnar 
Vimmerby kommun någonstans mittemellan, något som markvärdena i värderingsunderlaget definitivt 
tar hänsyn till genom bl.a. beaktande av ortprismaterial, prisutveckling och geografisk lokalisering. 
 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse ”Krönsmon industri- och verksamhetsområde: Upphörande av subventionering, 
nyvärdering av tomtpristaxa, bibehållande av prisjustering med anledning av dikesslänter samt förnyelse 
av marknadsföring” daterad 2022-10-17 
 
Översiktskarta avs. Krönsmon inkl. dikesslänter (slänter + diken), id 2021.4296 
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Värderingsunderlag utfärdat av Värderingsinstitutet Östergötland AB (värdetidpunkt oktober 2022), id 
2022.3940 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Mark- och exploateringsenheten (mex@vimmerby.se) 
Utvecklingsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Vimmerby Energi & Miljö AB
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§ 326  2021/503 2022.4665  
 

Revidering av lokala ordningsföreskrifter 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
1. anta lokala ordningsföreskrifter för Vimmerby kommun, samt underställa dessa till 

Länsstyrelsen i Kalmar län för överprövning. 
2. upphäva förskrifterna 08FS 2011:7 så fort de nya föreskrifterna om torghandel vinner laga 

kraft.   
 

Motivering 
Sedan gällande lokala ordningsföreskrifter beslutades 2011 har flera förändringar skett i kommunen som 
föranleder en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna.  
 

Sammanfattning 

Kommuner medges genom ordningslagen att utfärda lokala ordningsföreskrifter i syfte att upprätthålla 
den allmänna ordningen på offentlig plats. Nuvarande lokala ordningsföreskrifter för Vimmerby 
kommun antogs 2011. Sedan 2011 har förutsättningarna i flera avseende förändrats, och 
samhällsbyggnadsavdelningen har därför uppmärksammat att en revidering av föreskrifterna är befogat.  
 
Kommunfullmäktige antar, ändrar och upphäver lokala föreskrifter och underställer därefter  
dessa till Länsstyrelsen i Kalmar län som kontrollerar att föreskrifterna inte strider mot vad som anges i 
ordningslagen.  
 

Beslutsunderlag 
Förslag till revidering av lokala ordningsföreskrifter id 2022.2435 
Beslut att remittera lokala ordningsföreskrifter, id 2022.2734 
Sammanställning av inkomna yttranden, id 253366 
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Länsstyrelsen i Kalmar län.  
Samhällsbyggnadsavdelningen 
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2021-11-15 Sida 
1(1) 

Ärendenr 2021/503 

 
 
 
 
 

Förvaltning 
Avdelning/område 

Id 2022.2435 

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

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

 

Revidering av lokala ordningsföreskrifter samt lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel  
 
 
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
 
1 § 
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 
3 kap. ordningslagen (1993:1617).  
 
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den 
allmänna ordningen i Vimmerby kommun ska upprätthållas.  
 
Bestämmelserna i 21 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom 
skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor. 
 
 
2 § 
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats 
enligt 1 kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelsen i 
19 § andra stycket samt i 21 § är även tillämpliga på andra än offentliga platser inom 
kommunen.  
 
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också 
kommunens föreskrifter om torghandel.  
 
 
3 § 
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 
kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: 
 

a) Begravningsplatser och kyrkogårdar 
b) för allmänheten upplåtna anläggningar för idrott, motionsspår, friluftsliv, 

camping, strandbad, bassängbad, naturområden, och lekplatser (se bilaga 1). 
c) Skolgårdar och förskolegårdar som är tillgängliga för allmänheten efter skoltid. 
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d) Parker planteringar och grönytor inom kommunens tätorter 
 
Lastning av varor m.m. 
4 § 
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering av gods m m ska den som är 
ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för 
tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. 
 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att 
räddningstjänstens arbete hindras. 
 
 
Schaktning, grävning samt störande buller m.m. 
5 § 
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknandearbete ska se till att det sker 
på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.  
 
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex 
stenkrossning, pålning och nitning får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. 
 
Byggnadsarbeten för vilka kommunen beviljat bygglov eller motsvarande undantas 
från kravet på tillstånd 
 
 
Containrar m.m. 
6 § 
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, återvinningsbehållare eller dylikt, 
som ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med 
ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. 
 
På containern ska godkända reflexer finas anbringade 
 
 
Markiser, flaggor och skyltar 
7 § 
Markiser, flaggor banderoller och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en 
gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,60 
meter. 
Markiser, flaggor och skyltar får inte placeras så att de skymmer 
vägmärken.  
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Reklamskyltar eller motsvarande, exempelvis kampanjvaror, får inte ställas ut utan 
polismyndighetens tillstånd. Tillstånd krävs dock inte för uppställning av reklamskyltar och 
kampanjvaror på Stora torget med angränsande gator i direkt anslutning till näringsidkarens 
lokal enligt följande: Inom ett område som begränsas av husvägg och 0,7 meter ut på 
gångbanan. Reklamskyltar ska ha en högsta höjd om 70 cm och bredd om 50 cm och sådan 
utformning att det medför minsta möjliga hinder för gående. Kommunen har rätt att utfärda 
anvisningar om detta. 
 
Gatupratare ska placeras max 0,5 m från fasaden, minst 1,2 m från trottoarkanten och får inte 
placeras närmare korsning än 10 m. Konstruktionen tar hänsyn till funktionshindrades 
tillgänglighet och minimerar risken för att skymma sikt i korsning 
 
 
Affischering 
8 § 
Affischer, annonser, klistermärken eller liknande anslag får inte utan tillstånd av 
polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som 
vetter mot offentlig plats. 
 
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande 
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för 
näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser 
näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsens finns. 
 
 
Högtalarutsändning 
9 § 
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på 
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av 
polismyndigheten.  
 
Utsändning från högtalaranläggning av tal och/eller musik med så hög volym att det 
uppenbart stör den allmänna ordningen på offentlig plats eller i bostadsområden får 
inte ske i kommunen utan polismyndighetens tillstånd. 
 
 
Insamling av pengar 
10 § 
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. Polismyndighetens tillstånd krävs inte när pengar samlas in till 
hjälporganisationer mm.  
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När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 
 
 
Förtäring av alkohol 
11 § 
Alkoholdrycker enligt alkohollagen 2010:1622 får inte, annat än i samband med 
tillåten utskänkning av dessa, förtäras på offentlig plats inom följande områden: 
 
Vimmerby tätort begränsat av Vimmerbyallèn – Prästgårdsgatan – 
Ringvägen – Västra Skolgatan - Loarpsgatan - Kungsgatan – 
Bomhagsgatan – Rådmansgatan – Ringvägen – Storgatan - Östra 
Tullportsgatan – järnvägen (bilaga 2). 
 
Södra Vi tätort begränsat av järnvägen – östra, södra och västra 
Brunnsparksgränsen – Storgatan – järnvägen – Parkgatan – 
Klockaregårdsgatan – Lantmannagatan – Djursdalavägen – Nygatan 
– Hagagatan – Blåsippestigen – Snödroppegränd (bilaga 3). 
 
Storebro tätort begränsat av Väg 23/34 – Rampvägen– Järnvägsgatan 
– Vimmerbyvägen - Ivars gränd – Storebro damm – Rektorsvägen – 
Uvebergsvägen – Ringvägen – Klintgatan – Vimmerbyvägen 
(bilaga 4). 
 
skolgårdar och förskolegårdar 
 
 
Ambulerande försäljning 
12 § 
På andra tider än vad som regleras i torghandelsstadgan får ambulerande försäljning 
inte förekomma utan Polismyndighetens tillstånd på följande platser: 
 
Stora Torget, Kyrkogårdsgatan delen Sevedegatan – Rönnbärsgatan,  
 
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i 
anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd 
enligt 3 kap. 1 § ordningslagen. 
 
 
Camping 
13 § 
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Camping och uppställning av husbilar får endast ske på de offentliga platser som av 
kommunen upplåtits för detta ändamål, och under de tider som bestämts av 
kommunen. 
 
 
Hundar och katter 
14 § 
Hundens ägare, den som tagit emot en 
hund för underhåll eller användande eller den som tillfälligt 
vårdar en hund, ska följa bestämmelserna i 17 och 18 §§. Det som sägs i 
dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, 
service- eller signalhund för funktionshindrad person eller för polishund i tjänst. 
 
 
15 § 
Hundar ska hållas kopplade inom följande områden: 
 
försäljningsplatser, torghandelsplatser, skolgårdar, lek-, idrotts- och campingplatser, i 
samt i anslutning till motionsspår  
 
Under tiden 1 april till och med 30 september gäller samma regler i parker eller 
planteringar. 
 
Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom 
inhägnade områden. 
 
Hund som inte hålls kopplad ska ha halsband med ägarens namn, adress och 
telefonnummer. 
 
Hundar får inte vistas på begravningsplatser, vid bassängbad och de strandbad som 
redovisats i 3 § med undantag för de särskilt avsatta områden för hundbad. 
 
 
16 § 
Inom offentlig plats ska fast förorening efter hundar plockas från gång respektive 
cykelbana, gata, torg och i anlagda parker inom detaljplanelagt område, grönområden 
där allmänheten vistas i större omfattning samt inom områden av friluftskaraktär. 
Orenlighet ska förslutas och läggas i därför avsedd behållare eller omhändertas på 
annat betryggande sätt. 
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17 § 
 
Ägare till katt ska på lämpligt sätt utöva tillsyn över sitt djur inom tätbebyggt område och så 
långt som möjligt motverka olägenhet  
 
 
Ridning, löpning, gång och jogging 
18 § 
 
Ridning får inte ske på kommunens motionsspår, cykel- vandringsleder, allmänna 
badplatser, parker och anläggningar för utomhusidrott, om inte detta särskilt medgivits 
av kommunen.  
 
Det är förbjudet att gå eller löpa i motionsspår där preparerade skidspår anlagts. 
 
 
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 
19 § 
Det är förbjudet att använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor utan tillstånd av 
polismyndighet, med undantag av följande dagar samt tider: 

- Valborgsmässoafton från klockan 18:00 fram till klockan 01:00 påföljande dag. 
 

- Nyårsafton från klockan 18:00 fram till klockan 01:00 påföljande dag. 
 
Det är dock alltid förbjudet att använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor på 
följande platser: 

- Stora Torget samt angränsande gator till Stora Torget i Vimmerby tätort,  
 

- Närmare än 100 meter från Vimmerby Hälsocentral, kommunens vård- och 
omsorgsboenden, gruppbostäder samt kyrkogårdar. 

 
 
Sprängning och skjutning med eldvapen m.m. 
20 § 
Tillstånd av polismyndigheten krävs enligt 3 kap 6 § ordningslagen för sprängning och 
skjutning med eldvapen inom detaljplanelagt område samt på offentliga platser inom 
tätortsbebyggelse. 
 
Utanför detaljplanelagt område krävs tillstånd för sprängning och skjutning med 
eldvapen på offentlig plats, samt inom en radie av 500 meter från vård- och 
omsorgsboenden. 
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21 § 
Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen, och laserpekare med en styrka överstigande 5 
milliwatt får inte användas på offentlig plats och därmed jämställd plats enligt 3 §. 
 
 
Avgift för att använda offentlig plats 
22 § 
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan 
plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av 
kommunfullmäktige. 
 
 
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
23 § 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 4-7 §§, 8 § första 
stycket, 9 §, 10 § första stycket, 11 §, 12 § första och andra stycket, 13 § och 15-21 §§ 
kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. 
 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 
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Bilaga 1  
 
Idrottsplatser och fritidsanläggningar:  

 Ceosvallen,  
 Vimarskolans idrottsplats,  
 Gnagaredalens motoranläggning,  
 Västra Skogens skjutbanor 
  VOK-anläggningen, Vimmerby  
 Ryttargården, Vimmerby  
 Tunhamra, Tuna  
 Lundavallen, Frödinge  
 Dalavallen, Djursdala  
 Ulfveskog, Södra Vi  
 Gullemon och Gullevi, Gullringen  
 Ören, Rumskulla  
 Bruksvallen, Storebro  

 
Campingplatser:  

 Nossens Camping, Vimmerby  
 Anens Camping, Locknevi  
 Astrid Lindgrens Värld Stugby & Camping  
 Björkbackens Stugby och Camping  

 
 

Strandbad och bassängbad  
 Dammen, Storebro  
 Solnen, Solnebo  
 Gränssjön, Tuna 
 Anen, Locknevi  
 Stjärneviksbadet, Djursdala (hundbadplats)  
 Kvarndammen, Gullringen  
 Holmsjön, Rumskulla  
 Nossen, Vimmerby (hundbadplats)  
 Försjön, Vimmerby 
 Borstingen, Vimmerby 
 Björkbackens Turism AB, (Bassängbad) 

 
 

Lekplatser:  
Vimmerby: 

 Källängen,  
 Kungsparken,  
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 Höganäsgatan,  
 Kohagen,  
 Hultet,  
 Hagalid,  
 Snövit,  
 Norra Näs,  
 Lärkgatan,  
 Hällebacka,  
 Sibeliusgatan, 
 Odengatan.  

 
Storebro:  

 Stranden, 
  Skvalmon 
 mellan Klintgatan och Vimmerbyvägen.  

 
Södra Vi:  

 Björka,  
 Hagaparken,  
 vattentornet  
  skolan,  
 Brunnsparken.  
  

Gullringen:  
 Tvärgränd,  
 Ångermanland,  
 Källebergsvägen  
 simhallen.  

 
Tuna:  

 Servicehuset.  
 

Frödinge:  
 kv. Mars  
 gångväg vid skolan. 
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Bilaga 2 
Område inom Vimmeerby tätort, där förbud mot förtäring av alkohol gäller på offentlig plats, 
dock med undantag i samband med tillåten utskänkning. 
 
Området begränsat av Vimmerbyallén – Prästgårdsgatan – Ringvägen – Västra Skolgatan - 
Loarpsgatan - Kungsgatan – Bomhagsgatan – Rådmansgatan – Ringvägen - Storgatan – Östra 
Tullportsgatan – järnvägen. 
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Bilaga 3  

Område inom Södra Vi tätort, där förbud mot förtäring av alkohol gäller på offentlig plats, 
dock med undantag i samband med tillåten utskänkning.  

Området begränsat av järnvägen – östra, södra och västra Brunnsparks-gränsen – Storgatan – 
järnvägen – Parkgatan – Klockaregårdsgatan – Lantmannagatan – Djursdalavägen – Nygatan 
– Hagagatan – Blåsippestigen – Snödroppegränd. 
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Bilaga 4 

Område inom Storebro tätort, där förbud mot förtäring av alkohol gäller på offentlig plats, 
dock med undantag i samband med tillåten utskänkning.  

Området begränsat av Väg 23/ 34 – Rampvägen - Järnvägsgatan – Vimmerbyvägen – Ivars 
gränd – Storebro damm – Rektorsvägen - Ringvägen – Klintgatan – Vimmerbyvägen. 
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Bilaga 5 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-11-29 

 
 

 
 
 
 
 
§ 327  2021/504 2022.4667  
 

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
 
1.   anta lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vimmerby kommun, samt underställa 

denna till Länsstyrelsen i Kalmar län för överprövning. 
 
2. upphäva förskrifterna 08FS 2011:8 så fort de nya föreskrifterna om torghandel vinner laga 

kraft.    
 

Motivering 
Förutsättningarna för torghandel i Vimmerby kommun har under de senaste åren förändrats. För att 
anpassa regelverket utifrån de förutsättningar som gäller föreslås att kommunfullmäktige antar förslag 
till lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vimmerby kommun. 
 

Jäv 
Peter Fjällgård (V) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.  
 

Sammanfattning 
Kommuner medges genom ordningslagen att utfärda lokala ordningsföreskrifter i syfte att upprätthålla 
den allmänna ordningen på offentlig plats.  
 
Nuvarande lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vimmerby kommun antogs 2011. Sedan 2011 
har förutsättningarna för torghandel i Vimmerby ändrats, och samhällsbyggnadsavdelningen har därför 
uppmärksammat att en revidering av föreskrifterna är befogat. De revideringar som föreslås rör bland 
annat var torghandel får ske och på vilka tider torghandel tillåts.  
 
Kommunfullmäktige antar, ändrar och upphäver lokala föreskrifter och underställer därefter  
dessa till Länsstyrelsen i Kalmar län som kontrollerar att föreskrifterna inte strider mot  
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-11-29 

 

 
 

vad som anges i ordningslagen.  

Beslutsunderlag 
Förslag till revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel id 238689 
Beslut att remittera lokala ordningsföreskrifter för torghandel, Id 248696 
Sammanställning av inkomna yttranden, id 253237 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
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Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vimmerby kommun 
 
 
 Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde  
1 §  
Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet 
på offentlig plats i 3 kap ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala ordningsföreskrifter 
gäller dessa föreskrifter för salutorgen i kommunen. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla 
den allmänna ordningen.  

 

2 §  
Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till allmänna 
försäljningsplatser för torghandel:  

Del av Stora torget samt Kyrkogårdsgatan mellan Sevedegatan- Rönnbärsgatan. Upplåtna 
allmänna försäljningsplatser för torghandel redovisas på bifogad kartbilaga A.  

Vid upplåtelse av Stora Torget för marknader och dylika arrangemang, kan även angränsande 
gator tas i anspråk enligt vad som anges i särskild bifogad kartbilaga B.  
 
 
Tillfälliga saluplatser  
3 §  
På de allmänna försäljningsplatserna uthyrs tillfälliga saluplatser av Gatukontoret. Tillfälliga 
saluplatser kan hyras för enstaka dagar.  
 
 
Fördelning av saluplatser 
4 §  
Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till försäljningsplatsen. 
En försäljare får ta i anspråk den yta som krävs för sin försäljning. Dock max 7 x 3 meter. Mer yta 
får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till tillgången på platser.  
 

Max en gatupratare (skylt) och ett bord med stolar (max mått 2 x 1,7 m) får placeras utanför 
vagnen/fordonet. Ett sopkärl får placeras på marken utanför vagnen men det är att föredra att 
sopkärlet sitter på den mobila anläggningen. 

 
 
Tider för försäljning  
5 §  
Torghandel på saluplatser får ske på följande tider:  

Torghandel får ske samtliga vardagar samt lördagar som ej är helgdag. Torghandel är tillåten från 
kl 08.00 till kl 19.00. Dag före sön- och helgdag till klockan 15:00. 

På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får 
kommunstyrelsen besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid andra tider än vad som stadgas 
ovan eller helt ställas in.  
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Innehavarens upplysningsskyldighet  
6 §  
En innehavare av en saluplats är enligt 2 § lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning skyldig att 
genom en väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt lämna upplysning om innehavarens 
namn, postadress och telefonnummer.  
 
 
Förbud mot försäljning av vissa varor 
7 §  
Skjutvapen, fyrverkerier och smällare, sprängämnen, serpentinspray och laserpekare får 
inte säljas på de allmänna försäljningsplatserna.  
 
 
Försäljning av livsmedel  
8 §  
För försäljning av livsmedel på allmän försäljningsplats gäller i tillämpliga delar vad som stadgas 
i livsmedelslagen 2006:804 och i livsmedelsförordningen 2006:813 och med stöd av denna 
lagstiftning meddelade föreskrifter.  
 
 
Placering av varor, redskap och fordon  
9 §  
Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller mellan 
saluplatserna.  
 
Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras  
på försäljningsplatsen.  
 
För uppställning av fordon eller släpvagn på övriga saluplatser krävs Gatukontorets tillstånd.  
 
 
Renhållning m.m.  
10 §  

Innehavaren av saluplats är skyldig att efter försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat 
skräp från rörelsen, samt bortforsla detsamma.  

 

Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg  

 

Skyldigheten att forsla bort avfall och annat skräp från rörelsen gäller inte vid marknader. 
Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg.  
 
 
Avgift 
11 §  
För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder 
som har beslutats av kommunfullmäktige.  
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Överträdelse av föreskrift  
12 §  
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5,7, 9 och 10 §§ kan dömas till 
penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.  
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.  
 
 
 
___________________  
Dessa föreskrifter träder i kraft den 2022- 
VIMMERBY KOMMUN 
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Bilaga A 

Ytor som får disponeras för torghandel. 
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 Bilaga B 

Ytor som kan disponeras till torghandel i samband med marknad. 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-11-29 

 
 

 
 
 
 
 
§ 324  2022/73 2022.4660  
 

Ej avgjorda motioner och medborgarförslag 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna sammanställningen av motioner 
och medborgarförslag som inte avgjorts per 2022-09-27.  
 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska ej avgjorda motioner och medborgarförslag redovisas för 
fullmäktige två gånger per år. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram sådana sammanställningar 
per 2022-09-27. 
 

Beslutsunderlag 
Ej avgjorda motioner per 2022-09-27, KS 2022.3623 
Ej avgjorda medborgarförslag per 2022-09-27, KS 2022.3622 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Sammanställning 
Sida 
1 (1) 

2022-09-27 Ärendenr  
2022/73 

   Id  
2022.3622 

 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningen     

 
 

Ej avgjorda motioner per 2022-09-27 
 
 
Änr Datum Ärendemening Status 
2022/333 2022-09-01 Motion om blommor på grönområdet vid vattentornet i 

Vimmerby 
Samhällsbyggnadsavd 

2022/284 2022-07-04 Motion om skyltning till badplatsen i Storebro Samhällsbyggnadsavd 
2022/204 2022-05-18 Motion om att anlägga en blomsteräng vid Blåsekulle Samhällsbyggnadsavd 
2022/183 2022-04-19 Motion om tillgänglighetsanpassade sandlådor Sb-> KF 17/10 
2022/171 2022-04-11 Motion om rullstolsgunga Sb-> KF 17/10 
2022/127 2022-03-11 Motion om belysning vid Norregårds kvarn i Storebro Samhällsbyggnadsavd 
2021/450 2021-10-18 Motion om rensning av Lillån Samhällsbyggnadsavd 
2021/439 2021-10-12 Motion om smarta solcellsbänkar Samhällsbyggnadsavd 
2021/389 2021-09-07 Motion om tillgänglighet för motioner, interpellationer och 

medborgarförslag för allmänheten via ett sökbart register 
på kommunens hemsida 

Administrativa avd 

2021/214 2021-04-21 Motion om hundrastgård Utvecklingsavd 
2021/185 2021-04-07 Motion om belysta välkomstskyltar vid Vimmerbys 

infarter 
Samhällsbyggnadsavd 

2021/47 2021-01-28 Motion om utredning av övervakningskameror Samhällsbyggnadsavd 
2020/380 2020-06-25 Motion angående information om blodgivning HR-avd 
2020/371 2020-06-15 Motion om MicroMötesplatser Utvecklingsavd 
2020/161 2020-03-02 Motion Samlat schema - fyradagarsvecka för 

studenterna på gymnasieskolan i Vimmerby 
Administrativa avd 

2020/127 2020-02-17 Motion om avskaffande av delade turer HR-avd 
2019/613 2019-11-22 Motion om utökad kontroll av belastningsregister HR-avd 
2016/491 2016-09-20 Motion - Utveckla besöksnäringen utanför 

turistsäsongen 
Utv-> KSAU 4/10-> 
KS-> KF 
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Sammanställning 
Sida 
1 (1) 

2022-09-27 Ärendenr  
2022/73 

   Id  
2022.3623 

 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningen     

 
 
 

Ej avgjorda medborgarförslag per 2022-09-27 
 
 
Änr Datum Ärendemening Status 
2022/207 2022-05-18 Medborgarförslag - Gör Källgatan till återvändsgränd 

Remitterad till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 
KF överlåtit till KS att 
besluta, KL 5:23 -> Sb 

2022/122 2022-03-08 Medborgarförslag om inhägnad hundrastgård Utvecklingsavd 
2022/105 2022-02-24 Medborgarförslag om att bilda förbättringsråd inom de 

olika kommunala förvaltningarna 
HR-avd 

2021/525 2021-11-24 Medborgarförslag om att subventionera busskort för de 
som arbetspendlar 

Samhällsbyggnadsavd 

2021/515 2021-11-23 Medborgarförslag om subventionering av invånarnas 
kollektiva resande 

Samhällsbyggnadsavd 

2021/190 2021-04-13 Medborgarförslag om att sälja en bostadsfastighet, för 
att bilda en bostadsrätts- eller äganderättsförening 

KF överlåtit till Vimarhem 
att besluta, KL 5:23 

2021/28 2021-01-14 Medborgarförslag - Hinderbana och utegym för 
mångsidig träning i Vimmerby 

Utvecklingsavd 

2020/336 2020-05-27 Medborgarförslag om att sätta Vimmerby kommun i 
centrum och få till en blocköverskridande 
överenskommelse rörande bredband i hela kommunen 

Administrativa avd/  
KS presidium 

2020/78 2020-01-28 Medborgarförslag - Vimmerby kommun initierar arbete 
med bredband till samtliga kommuninnevånare 

Administrativa avd 

2018/432 2018-09-19 Medborgarförslag om att Vimmerby kommun ska 
bygga fler hyresrätter 

Vimarhem 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-11-29 

 
 

 
 
 
 
 
§ 323  2020/161 2022.4659  
 

Motion Samlat schema - fyradagarsvecka för studenterna på gymnasieskolan i 
Vimmerby 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen Samlat schema – 
fyradagarsvecka för studenterna på gymnasieskolan i Vimmerby.   
 

Motivering 
Gymnasieförordningen 3 kap reglerar hur läsåret på gymnasieskolan ska planeras. Där föreskrivs att 
undervisningen ska planeras jämt fördelad måndag-fredag och att läsåret ska innehålla minst 178 
skoldagar.  
 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har behandlat motionen. Gymnasieförordningen 3 kap reglerar hur 
läsåret på gymnasieskolan ska planeras. Där föreskrivs att undervisningen ska planeras jämt fördelad 
måndag-fredag och att läsåret ska innehålla minst 178 skoldagar.  
 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-10 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-02, id. 2022.2382 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Jens av Ekenstam Stenman 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Barn- och utbildningsnämnden 

Datum  
2022-09-21 

 
 

 
 
 
 
 
§ 123  2022/272 2022.2910  
 

Yttrande över motion: Samlat schema - fyradagarsvecka för studenterna på 
gymnasieskolan i Vimmerby 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen Samlat schema – 
fyradagarsvecka för studenterna på gymnasieskolan i Vimmerby.  

 
Motivering 

Gymnasieförordningen 3 kap reglerar hur läsåret på gymnasieskolan ska planeras. Där föreskrivs att 
undervisningen ska planeras jämt fördelad måndag-fredag och att läsåret ska innehålla minst 178 
skoldagar. 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har överlämnat motionen Samlat schema – fyradagarsvecka för studenterna på 
gymnasieskolan i Vimmerby, till barn- och utbildningsnämnden för beredning (KF, 2020-03-02, § 31).   

Motionen är undertecknad av Jens av Ekenstam Stenman (V). I motionen föreslås att:  
 Kommunen utreder om det är möjligt att införa fyradagarsvecka på ett, flera eller samtliga 

program på gymnasieskolan i Vimmerby för studenterna. 
 Fyradagarsvecka införs för studenterna på de program där det är möjligt. 

 
Jens av Ekenstam Stenmans (V) förslag innebär att elevernas scheman komprimeras så att man avsätter 
en dag i veckan som ledig tid. Han motiverar förslaget med att dagen utan lektioner ger lärarkåren 
samtidig tid för planering, samverkan och möten, och de kan enklare planera in studiebesök och 
fortbildning. Därutöver får studenterna mer sammanhängande tid för återhämtning, självstudier och 
egna aktiviteter. De studenter som behöver det kan ges mer stöd på plats, vilket lyfter betyg och 
meritpoäng och fler elever lockas att välja Vimmerby som utbildningsort.  
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Barn- och utbildningsnämnden 

Datum  
2022-09-21 

 

 
 

 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-10 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-02, KF § 31 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-11-29 

 
 

 
 
 
 
 
§ 334  2021/214 2022.4675  
 

Motion om hundrastgård 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  
 

Motivering 
Samhällsbyggnadsavdelningen och utvecklingsavdelningen ser positivt på förslaget utifrån möjligheter 
till rekreation och meningsfull fritid för medborgare och dess hundar under förutsättning att budget för 
samhällsbyggnadsavdelningen ökas med motsvarande ekonomiska utrymme.  
Samhällsbyggnadsavdelningens befintliga budgetram ger inte utrymme för drift och skötsel av en 
hundrastgård. Utöver skötsel skall även utrymme finnas i kommunens investeringsbudget för själva 
anläggningen av en eventuellt ny hundrastgård till en uppskattat kostnad av 200 – 500 tkr. 
 

Sammanfattning 
Anneli och Kjell Jakobsson har lämnat in en motion om att utreda förutsättningar för att upprätta en 
hundrastgård i centrala Vimmerby samt att ta fram kostnader för att bygga en hundrastgård.  
Anneli skriver i sin motion att det i Vimmerby kommun finns ca 2 100 hundägare och att flera 
hundägare har hört av sig till henne med önskemål om en hundrastgård i Vimmerby. Idag finns ett privat 
initiativ där en hundrastgård finns på Vimmerby camping, en plats som Anneli beskriver som avsides 
med förslag att upprätta en hundrastgård mer central i Vimmerby exempelvis i Källängsparken eller 
Kungsparken.   
 
Samhällsbyggnadsavdelningen har tillsammans med utvecklingsavdelningen arbetat med motionen 
kring upprättande av en hundrastgård i Vimmerby. En inhägnad hundrastgård har positiva aspekter i att 
ge möjlighet till hundar att släppas lösa under ordnade former. Under perioden från 1 mars till 20 
augusti råder koppeltvång för att undvika att hundar kommer löst och stör vilt. En hundrastgård skulle 
kunna bidra till en mötesplats för dess ägare och samtidigt skapa en yta där hundarna kan få leka, 
springa av sig samt träffa och socialisera sig med andra hundar. Det finns en del aspekter att ta hänsyn 
till vid anläggande av en hundrastgård. Dels placering, men även innehåll i rastgården. Den bör utformas 
så att den är tillräcklig stor samtidigt som god uppsikt är att föredra. Ytan bör vara inhägnad med ett 
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staket om minst 1,2 meters höjd och inhägnaden får gärna innehålla viss vegetation i form av träd och 
buskar samt sittplatser och hundlatriner i anslutning till hundrastgården. Placering av en hundrastgård 
bör rimligtvis ligga relativt centralt för att enkelt kunna ta sig till hundrastgården, men heller inte för 
nära tätbebyggt område då vår omvärldsbevakning visar på att ljud och hundskall kan upplevas som 
störande av närliggande bebyggelse.  
 
I dagsläget ser inte samhällsbyggnadsavdelningen och utvecklingsavdelningen möjligheterna till att 
upprätta en hundrastgård i Vimmerby om inte ekonomiska resurser tillförs för drift och skötsel. Utöver 
skötsel skall även utrymme finnas i kommunens investeringsbudget för själva anläggningen av en 
eventuellt ny hundrastgård till en uppskattat kostnad av 200 – 500 tkr.  
 
 
 

Beslutsunderlag 
Motion om hundrastgård, KS.2021.2520 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
Anneli och Kjell Jakobsson 
Samhällsbyggnadsavdelningen 

303



Motion om hundrastgård

Att hunden är människans bästa vän är ingen överdrift, men förutom det är hundar en viktig del i vårt 
samhälle, då de fyller en stor funktion ur ett hälsoperspektiv, social samvaro och i många fall ett 
rehabiliterande syfte.

I Vimmerby kommun finns det ca 2 100 hundägare. Många hundägare har hört av sig till mig för att 
man saknar någonting i Vimmerby - en hundrastgård. En hundrastgård skulle betyda väldigt mycket 
för den enskilde hundägaren, dels för den sociala samvaron, men även som en mötesplats medan de 
fyrfotade vännerna rastar av sig, utan risk att hunden kommer ut i trafiken eller att man möter någon 
på gatan som är hundrädd.

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste man dessutom hålla sin hund under extra stor uppsikt, så att 
den hindras från att springa lös i marker där det finns vilt. I praktiken innebär det att man under 
denna tid bör hålla sin hund kopplad om man inte har extrem lydnad på den. Denna föreskrift är 
ytterligare ett skäl till att upprätta en hundrastgård.

Vi är medvetna om att Vimmerby camping vid Nossenbaden har uppfört en hundrastgård men den 
ligger ganska avsides från Vimmerby och dessutom kommer att användas av framförallt campingens 
gäster så det vore önskvärt om kommunen kunde upprätta en hundrastgård, lite mer centralt i 
Vimmerby, gärna i anslutning till en park, som exempel Källängsparken eller Kungsparken.

Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta
- Att utreda förutsättningar för att upprätta en hundrastgård i centrala Vimmerby
- Att ta fram kostnader för att bygga en hundrastgård

Vimmerby 2021-04-21

Anneli Jakobsson
Kjell Jakobsson
.
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Anneli Jakobsson
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§ 322  2021/389 2022.4658  
 

Motion om tillgänglighet för motioner, interpellationer och medborgarförslag för 
allmänheten via ett sökbart register på kommunens hemsida 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad.  
 

Sammanfattning 
Anneli Jakobsson (-) och Kjell Jakobsson (-) föreslår i sin motion följande. 
– Kommunfullmäktige ger ansvariga uppdraget att tillgängliggöra ett sökbart register över 
motioner, interpellationer och medborgarförslag på kommunens hemsida. 
– Status ska framgå som ”under behandling”, ”besvarade”, ”bifall”, ”avslag” och 
motiveringen till avslags- respektive bifallsyrkandet. 
 
Motionärerna anser att möjligheten att söka på motioner, interpellationer och medborgar-förslag medför 
ökad öppenhet gentemot medborgarna. Som en följd av det tror motionärerna att intresset och 
förståelsen ökar för politiken och för demokratin. Därutöver minskar risken att politiker lämnar två 
liknande skrivelser. 
 
Kommunens styrgrupp för digitalisering arbetar fortlöpande med att förenkla processerna i kommunens 
olika verksamheter. De utreder för närvarande förutsättningarna för en omstrukturering av kommunens 
hemsida. Därefter vidtar själva arbetet. Förändringen förväntas slå igenom under nästa år. En del i 
utvecklingsarbetet är att automatisera publiceringar på kommunens hemsida med syfte både att 
effektivisera arbetet men också för ökad transparens gentemot medborgarna. Utredning pågår angående 
vilka system som ska nyttas för dessa funktioner. 
 
Förslagen i motionen stämmer bra överens med de övergripande målen för Vimmerby kommun och 
dess bolag. Då arbetet med hemsidan görs utifrån ett helhetsperspektiv på användarvänlighet, öppenhet 
och effektivitet är det för tidigt att ge ett definitivt besked om genomförandet av förslagen i motionen 
men de kommer att ha stor tyngd i arbetet med att utforma kommunens hemsida. 
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Beslutsunderlag 
Motion om tillgänglighet för motioner, interpellationer och medborgarförslag för allmänheten via ett 
sökbart register på kommunens hemsida, KS 2021.3911 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Anneli Jakobsson 
Kjell Jakobsson 
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Motion om tillgänglighet för motioner, interpellationer och medborgarförslag för allmänheten  via 
ett sökbart register på kommunens hemsida

När vi loggade in i Ciceronassisten kunde vi där söka på motioner och interpellationer som låg ett par 
år bakåt i tiden men den möjligheten försvann när netpublicator kom. Att kunna söka på motioner, 
interpellationer och medborgarförslag syftar till två saker, dels att det inte riskeras att lämna två 
liknande skrivelser och dels att medborgarna kan följa Vimmerby kommuns politiska liv och 
dessutom få en överblick om vad som händer och sker. Den ökade tillgängligheten tror vi skulle öka 
intresset och förståelsen för politiken och demokratin.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta 

-Att ge ansvariga uppdraget att tillgängliggöra ett sökbart register över motioner, interpellationer 
och medborgarförslag på kommunens hemsida och

-Att status ska framgå som ”under behandling”, ”besvarade”, ”bifall”, ”avslag” och motiveringen till 
avslagsyrkandet respektive bifallsyrkandet

Anneli Jakobsson

Kjell Jakobsson

Vimmerby 2021-09-07
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Ledamot (-) i kommunfullmäktige: Anneli Jakobsson
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§ 331  2021/28 2022.4671  
 

Medborgarförslag - Hinderbana och utegym för mångsidig träning i Vimmerby 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  
 

Motivering 
Samhällsbyggnadsavdelningens befintliga budgetram ger inte utrymme för drift och skötsel av en 
hinderbana och ytterligare ett utegym. Utöver skötsel skall även utrymme finnas i kommunens 
investeringsbudget för själva anläggningen av en hinderbana och utegym. En uppskattad kostnad för en 
hinderbana ligger omkring 250-300 tkr och upprättande av ett utegym 250-350 tkr. 
 

Sammanfattning 
Jörgen Thörn har lämnat in ett medborgarförslag om hinderbana och utegym i Vimmerby. Han skriver 
att Vimmerby behöver fler träningsmöjligheter, och att man kan träna mångsidigt i en hinderbana 
kombinerat med utegym. Utvecklingsavdelningen ser positivt på förslaget utifrån möjligheter till 
rekreation och meningsfull fritid för medborgare under förutsättning att budget för 
samhällsbyggnadsavdelningen ökas med motsvarande ekonomiska utrymme för drift och skötsel.  
 
Samhällsbyggnadsavdelningens befintliga budgetram ger inte utrymme för drift och skötsel av en 
hinderbana och ytterligare ett utegym. Utöver skötsel skall även utrymme finnas i kommunens 
investeringsbudget för själva anläggningen av en hinderbana och utegym. En uppskattad kostnad för en 
hinderbana ligger omkring 250 – 300 tkr och upprättande av ett utegym 250 – 350 tkr. 
Utvecklingsavdelningen föreslår att upprättande av en hinderbana tas med i kommunens långsiktiga 
investeringsplan för framtida byggnation. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag – hinderbana och utegym, KS 2021.70 
Medborgarförslag – Bilaga 1 - presentation, KS 2021.71 
Medborgarförslag – Bilaga 2 - Karta skisser, KS 2021.188 
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Bilaga 1 
 
 
Hinderbana och utegym för mångsidig träning. 
 
Vimmerby behöver fler träningsmöjligheter både dagtid och kvällstid. 
I en hinderbana kombinerat med utegym kan man träna på flera olika sätt när man vill vilket 
gynnar alla invånare, motionärer och idrottsutövare. 
 
Hinderbanan består av olika hinder byggda i naturmaterial som man ska ta sig över, under, 
runt mm. En rolig träningsform som stärker hela kroppen. 
 
Vid sidan av hinderbanan byggs ett utegym också i naturmaterial för träning med kroppen 
som tyngd. Idag finns en liten del av ett utegym placerad i VOK, men där är det ju mörkt och 
lite avsides. Det känns inte så inbjudande att vistas där kvällstid. 
 
Placering av en belyst hinderbana och utegym passar bra längs Lundagatan i Vimmerby. 
Mellan Skogsbacken och Lunden längs löparspåret. Den placeringen gör att vi har möjlighet 
att träna mångsidigt i närheten av staden. Även idrottsföreningar kan använda anläggningen 
för sin försäsongsträning eller liknande. 
 
Med placeringen vid Lundagatan påminns man om att det finns och inbjuder till träning 
vilket skulle gynna folkhälsan. Det rör sig även folk vid gångbanan och löparspåret hela tiden 
vilket ökar trygghetskänslan för den aktive. 
 
Denna möjlighet till träning är ett bra alternativ för hela stadens invånare, idrottsföreningar 
och även besökare. Alltid öppen och alltid tillgänglig för alla oavsett kön eller ursprung. 
 
Ett steg framåt för ett attraktivare Vimmerby. 
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§ 333  2021/515 2022.4674  
 

Medborgarförslag om subventionering av invånarnas kollektiva resande 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 

- att avslå medborgarförslaget, då det inte kan anses befogat att kommunen subventionerar 
kollektivt resande till andra kommuner.  

 

Motivering 
Sedan 2012 har region Kalmar län själva ansvaret för länets kollektivtrafik. Kommunen har dock 
möjlighet att subventionera kollektivt resande för sina invånare. Utifrån att kostnaden för en subvention 
är förhållandevis hög i förhållande till hur många personer som kan dra nytta av subventionen är det 
tveksamt om en subvention är motiverad.  
 

Sammanfattning 

Lena Dahlberg föreslår i sitt medborgarförslag att Vimmerby kommun subventionerar invånarnas 
kollektiva resande. Lena Dahlberg exemplifierar att ett busskort för 30 dagar mellan Vimmerby och 
Västervik kostar 1640 kr, medan motsvarande kostnad i Kalmar och Borgholms kommuner är 500 
respektive 700 kr, pga. att de kommunerna subventionerar busskort. Sedan motionen lämnades in har 
priserna justerats, så att en 30-dagarsbiljett med länsgiltighet nu kostar 1 680 kr. Lena Dahlberg menar 
att ifall kommuner på det sättet uppmuntrar kollektivt resande, väljer fler pendlare att ta bussen i stället 
för bilen, vilket är bättre ur miljösynpunkt. 
 
Kommunerna har möjlighet att subventionera kollektivt resande för sina medborgare. I de fall detta sker 
i Kalmar län går kommunen in och betalar mellanskillnaden mellan ordinariepris och det 
subventionerade priset.  
 
I de exempel, Kalmar och Borgholm, som Dahlberg pekar på i sitt medborgarförslag innebär dock 
subventionen inte att kommunerna bekostar kort med länsgiltighet, utan de kort som subventioneras är 
endast giltiga i respektive kommun. Dessa kommunkort är inte enbart möjliga att köpa för respektive 
kommuns invånare, utan de finns tillgängliga för alla oavsett bostadsort. 
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Kostanden för en subvention beror naturligtvis på subventionens storlek. Om man utfår från en 
subvention på 680 kr för ett 30-dagars länsbiljett, d v s att kortet tillåts kosta 1000 kr per månad, medför 
detta en kostnad för kommunen på ca 180 kkr per år vid oförändrat antal försålda kort. En subvention av 
denna storlek skulle dock medföra att en 30 dagars biljett för en kortare resa, exempelvis Vimmerby – 
Hultsfred, skulle bli dyrare än för en länsbiljett, varför det finns anledning att tro att antalet biljetter som 
skulle säljas till subventionerat pris skulle öka. Kommunens kostnad försubventionen skulle då öka. 
 
Utöver kostnaden för den faktiska subventionen tillkommer kommunens kostnader för eventuell 
administration av rabatterade biljetter. KLT kan åta sig att sälja rabatterade biljetter, men då säljs dessa 
till alla resenärer, inte bara till boende i Vimmerby kommun. Om kommunen skulle införa 
subventionerade 30-dagarskort med länsgiltighet skulle det vara nödvändigt med en kommunal 
administration för att säkerställa att enbart kommuninnevånare kan köpa subventionerade kort. 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om subventionering av invånarnas kollektiva resande id 2021.5066 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
Lena Dahlberg 
Samhällsbyggnadsavdelningen
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§ 332  2021/525 2022.4673  
 

Medborgarförslag om att subventionera busskort för de som arbetspendlar 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen, då det inte kan 
anses befogat att kommunen subventionerar kollektivt resande till/från andra kommuner. 
 

Motivering 
Sedan 2012 har region Kalmar län själva ansvaret för länets kollektivtrafik. Kommunen har dock 
möjlighet att subventionera kollektivt resande för sina invånare. Utifrån att kostnaden för en subvention 
är förhållandevis hög i förhållande till hur många personer som kan dra nytta av subventionen är det 
tveksamt om en subvention är motiverad.  

Sammanfattning 

Ludvig Rignell föreslår i sitt medborgarförslag att Vimmerby kommun subventionerar busskort för de 
som arbetspendlar inom Kalmar län till och från Vimmerby. Rignell menar att ifall kommunen 
subventionerar kostnaden för busskort, väljer fler pendlare att utnyttja kollektivtrafiken, vilket är bättre 
ur miljösynpunkt. Subventioneringen kan också få effekten att fler ser möjligheten att pendla till och 
från Vimmerby för jobb eller boende. 

Ludvig Rignell exemplifierar att ett busskort för 30 dagar mellan Vimmerby och Västervik kostar 1 640 
kr, men i Kalmar kommun är motsvarande kostnad 500 kr pga att kommunen subventionerar kostnaden. 
Sedan medborgarförslaget lämnades in har Kalmar Länstrafik, KLT, justerat priserna på 30 
dagarsbiljetter med länsgiltighet, så att priset i dag är 1 680 kr. 
 
Kommunerna har möjlighet att subventionera kollektivt resande för sina medborgare. I de fall detta sker 
i Kalmar län går kommunen in och betalar mellanskillnaden mellan ordinariepris och det 
subventionerade priset.  
 
I exemplet, Kalmar som Rignell hänvisar till innebär subventionen inte att kommunerna bekostar kort 
med länsgiltighet, utan de kort som subventioneras är endast giltiga i Kalmar kommun. Dessa 
kommunkort är inte enbart möjliga att köpa för respektive kommuns invånare, utan de finns tillgängliga 
för alla oavsett bostadsort. 

317



  

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-11-29 

 

 
 

Att subventionerade resor skulle öka människors vilja att resa kollektivt torde vara självklart Redan i 
dag är dock det kollektiva resandet med KLT starkt subventionerat. Kostnadstäckningen hos KLT är 40-
50 %, Vilket medför att största delen av den faktiska kostnaden betalas via regionen. Tidigare stod 
kommunen för en del av kollektivtrafikens kostnad genom ett årligt aktieägartillskott, men efter att en 
skatteväxling skett 2012 har regionen hela ansvaret för länets kollektivtrafik.  
 
Då det saknas statistik på hur många som totalt pendlar till/från Vimmerby med kollektivtrafik är det 
svårt att beräkna exakt hur mycket en subvention skulle kosta kommunen, men uppskattningsvis borde 
kostnaden bli minst 500 tkr per år om alla arbetspendling till/från Vimmerby skulle subventioneras. 
 
Utöver kostnaden för den faktiska subventionen tillkommer kommunens kostnader för eventuell 
administration av rabatterade biljetter. KLT kan åta sig att sälja rabatterade biljetter, men då säljs dessa 
till alla resenärer, inte bara till boende i Vimmerby kommun. Om kommunen skulle införa 
subventionerade 30-dagarskort till personer som pendlar till/från Vimmerby skulle det vara nödvändigt 
med en kommunal administration för att säkerställa att enbart kommuninnevånare kan köpa 
subventionerade kort. 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om att subventionera busskort för de som arbetspendlar id 2021.5105 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
 
Ludvig Rignell 
Samhällsbyggnadsavdelningen 

318



319


	Kallelse förstasida
	Miljö- och byggnadspriset år 2022
	MBN § 142, 22-10-26 - Miljö- och byggnadspriset 2022
	Motiveringar 

	Kultur- och fritidspriset år 2022
	Beslut 1 2022-11-29
Kultur- och fritidspriset 2022
	Nominering kultur- och fritidspriset 2022, EÅ
	Sida 1
	Sida 2


	Översiktsplan för Vimmerby kommun - samråd
	Samråd för ny översiktsplan för Vimmerby kommun
	Sida 1
	Sida 2


	Meddelanden till kommunfullmäktige
	Remittering av medborgarförslag om att skolresekortet bör gälla på alla lov
	Medborgarförslag om att skolresekortet bör gälla på alla lov

	Kommunfullmäktiges sammansättning av förtroendevalda
	Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige (22572618)
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Bilaga till beslut om ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige  (201-9468-2022(22572590)
	Ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige (22559060)
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Bilaga till beslut om ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 201-9248-2022(22559050)
	Sida 1
	Sida 2

	Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige (22573499)
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Bilaga till beslut om ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige  (201-9469-2022(22573441)

	Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
	Begäran från Hilde Hoffmann (M) om entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

	Regler för inkallande av ersättare i nämnder och beredningar 
	Beslut 4 2022-12-05
Regler för inkallande av ersättare i nämnder och beredningar 

	Val av valnämnd
	Beslut 4 2022-12-05
Val av valnämnd

	Val av demokratiberedning
	Beslut 4 2022-12-05
Val av demokratiberedning

	Val av revisorer
	Beslut 4 2022-12-05
Val av revisorer

	Val av kommunstyrelse
	Beslut 4 2022-12-05
Val av kommunstyrelse

	Val av barn- och utbildningsnämnd
	Beslut 4 2022-12-05
Val av barn- och utbildningsnämnd

	Val av socialnämnd
	Beslut 4 2022-12-05
Val av socialnämnd

	Val av överförmyndare
	Beslut 4 2022-12-05
Val av överförmyndare

	Val av Vimmerby kommuns ledamöter till miljö- och byggnadsnämnd
	Beslut 4 2022-12-05
Val av Vimmerby kommuns ledamöter till miljö- och byggnadsnämnd

	Val av ledamot i hjälpmedelsnämnden i Kalmar län
	Beslut 4 2022-12-05
Val av ledamot i hjälpmedelsnämnden i Kalmar län

	Entlediga styrelser i kommunens helägda bolag
	Beslut 4 2022-12-05
Entlediga styrelser i kommunens helägda bolag

	Val av styrelse till Vimmerby kommun Förvaltnings AB samt lekmannarevisorer
	Beslut 4 2022-12-05
Val av styrelse till Vimmerby kommun Förvaltnings AB samt lekmannarevisorer

	Val av styrelse till Vimarhem AB samt lekmannarevisorer
	Beslut 4 2022-12-05
Val av styrelse till Vimarhem AB samt lekmannarevisorer

	Val av styrelse till Vimmerby Energi & Miljö AB med dotterbolag samt lekmannarevisorer för desamma
	Beslut 4 2022-12-05
Val av styrelse till Vimmerby Energi & Miljö AB samt lekmannarevisorer

	Val av styrelse till Vimmerby Fibernät AB samt lekmannarevisorer
	Beslut 4 2022-12-05
Val av styrelse till Vimmerby Fibernät AB  samt lekmannarevisorer

	Val av ledamot i styrelsen för Astrid Lindgrens Vimmerby AB
	Beslut 4 2022-12-05
Val av ledamot i styrelsen för Astrid Lindgrens Vimmerby AB

	Val av stämmoombud till Vimmerby kommuns bolag - samt instruktion till bolagsstämmor
	Beslut 4 2022-12-05
Val av stämmoombud till Vimmerby kommuns bolag - samt instruktion till bolagsstämmor
	Sida 1
	Sida 2

	Stämmoombud och instruktioner till årsstämmor och extra bolagsstämmor
	Sida 1
	Sida 2


	Val av ledamot till direktionen för Kommunalförbundet ITSAM samt lekmannarevisorer
	Beslut 4 2022-12-05
Val av ledamot till direktionen för Kommunalförbundet ITSAM samt lekmannarevisorer

	Val av ledamot till förbundsfullmäktige för Kommunalförbundet Sydarkivera
	Beslut 4 2022-12-05
Val av ledamot till förbundsfullmäktige för Kommunalförbundet Sydarkivera

	Val av ledamot i styrelsen för Kommunförbundet Kalmar län samt ombud till förbundsmötet
	Beslut 4 2022-12-05
Val av ledamot i styrelsen för Kommunförbundet Kalmar län samt ombud till förbundsmötet

	Val av ledamot i styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län
	Beslut 4 2022-12-05
Val av ledamot i styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län

	Tilläggsbeslut om rambudget år 2023
	Beslut KS 2022-11-29
Tilläggsbeslut rambudget 2023
	Sida 1
	Sida 2

	Budget 2023 - förslag till kommunfullmäktige 19 december
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24

	Beslut KS 2022-11-29
Återrapportering av detaljbudget 2023 
	Sida 1
	Sida 2

	ÅTERRAPPORTERING - Budget 2023
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20

	Beslut Barn- och utbildningsnämnden 2022-10-19
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Beslut socialnämnden 2022-10-20 Budget 2023 - budgetarbetet 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Taxor och avgifter år 2023
	Beslut 1 2022-11-29
Taxor och avgifter 2023
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut 1 2022-10-19Taxor och avgifter 2023 för barn- och utbildningsnämnden 
	Beslut SN 2022-10-20 Budget 2023 - budgetarbetet 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Taxor och Avgifter 2023
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28


	Taxa år 2023 för prövning av ärenden enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken
	Beslut 1 2022-11-29
Taxa och avgifter 2023 - PBL Taxa
	Beslut MBN 2022-09-22 Ny PBL-taxa
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6

	Taxa år 2023 för prövning av ärenden enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken.
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33


	Taxa år 2023 för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning
	Beslut 1 2022-11-29
Taxor och avgifter 2023 - VA-taxa
	Beslut VA-taxa 2023
	Sida 1
	Sida 2

	Taxa år 2023 för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16


	Renhållningstaxa år 2023
	Beslut 1 2022-11-29
Taxor och avgifter 2023 - Renhållningstaxa 
	Beslut VEMAB styrelse 221020
	Sida 1
	Sida 2

	Renhållningstaxa år 2023
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25


	Reglemente för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden
	Beslut 1 2022-11-29
Reglemente för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden
	Reglemente för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 2023-01-01
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22


	Hantering av avsiktsförklaringar rörande fastigheter inom kommunala industri- och verksamhetsområden
	Beslut 1 2022-11-29
Hantering av avsiktsförklaringar berörande fastigheter inom kommunala industri- och verksamhetsområden
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Standardmall för köpeavtal och köpebrev för försäljning av villatomter till privatperson 
	Beslut 1 2022-11-29
Styrdokument: Standardmall för köpeavtal + köpebrev ang. försäljning av villatomter till privatperson 
	Sida 1
	Sida 2


	Krönsmon respektive Östra Ceos industri- och verksamhetsområde: Taxor berörande fastigheter/ tomter 
	Beslut 1 2022-11-29
Krönsmon respektive Östra Ceos industri- och verksamhetsområde:   - Taxor berörande fastigheter/tomter 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Revidering av lokala ordningsföreskrifter 
	Beslut 1 2022-11-29
Revidering av lokala ordningsföreskrifter 
	Sida 1
	Sida 2

	Förslag till Lokala ordningsföreskrifter 211115
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13


	Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel
	Beslut 1 2022-11-29
Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel
	Sida 1
	Sida 2

	Förslag till Torghandelsföreskrifter 211115
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5


	Ej avgjorda motioner och medborgarförslag
	Beslut 1 2022-11-29
Ej avgjorda motioner och medborgarförslag
	Ej avgjorda motioner per 2022-09-27
	Ej avgjorda medborgarförslag per 2022-09-27

	Motion Samlat schema - fyradagarsvecka för studenterna på gymnasieskolan i Vimmerby
	Beslut 1 2022-11-29
Motion Samlat schema - fyradagarsvecka för studenterna på gymnasieskolan i Vimmerby
	Beslut 1 2022-09-21Yttrande över motion Samlat schema - fyradagarsvecka för studenterna på gymnasieskolan i Vimmerby
	Sida 1
	Sida 2

	Motion om Samlat schema - fyradagarsvecka för studenterna på gymnasieskolan

	Motion om hundrastgård
	Beslut 1 2022-11-29
Motion om hundrastgård
	Sida 1
	Sida 2

	Motion om hundrastgård
	Sida 1
	Sida 2


	Motion om tillgänglighet för motioner, interpellationer och medborgarförslag för allmänheten via ett sökbart register på kommunens hemsida
	Beslut 1 2022-11-29
Motion om tillgänglighet för motioner, interpellationer och medborgarförslag för allmänheten via ett sökbart register på kommunens hemsida
	Sida 1
	Sida 2

	Motion om tillgänglighet för motioner, interpellationer och medborgarförslag för allmänheten via ett sökbart register på kommunens hemsida
	Sida 1
	Sida 2


	Medborgarförslag - Hinderbana och utegym för mångsidig träning i Vimmerby
	Beslut 1 2022-11-29
Medborgarförslag - Hinderbana och utegym för mångsidig träning i Vimmerby
	Sida 1
	Sida 2
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