
KALLELSE 
 
 

 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige 

  

 

 

Kommunfullmäktiges sammanträde 
 
Dag: 2021-12-20 

Tid:  Kl 18:00 

Plats: Plenisalen, Stadshuset 

 
Ärendelista 

  

Mötesformalia 
1 Val av protokolljusterare 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige utser Lis-Astrid Andersson (S) att 
jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 

  

Information 
2 Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige lägger frågestunden till 
handlingarna.  
 

 
2021/419 

3 Ledamöternas frågestund i kommunfullmäktige 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige lägger frågestunden till 
handlingarna. 
Fråga från Anneli Jakobsson (-) om gärdsgårdsstörar i Gästgivarhagen.  
Svar från Ola Gustafsson (KD). 
Fråga från Anneli Jakobsson (-) om covidpass till kommunfullmäktige.  
Svar från ordförande Leif Larsson (C). 
Fråga från Anneli Jakobsson (-) om underhåll av gångbanor i Storebro.  
Svar från Ola Gustafsson (KD). 
Fråga från Jens af Ekenstam Stenman (V) om tågstopp i Södra Vi och 
Gullringen. 
Svar från Jacob Käll (C). 
 

 2021/33 

4 Interpellation - "Energipolitik i Vimmerby kommun?" 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige låter interpellationen besvaras vid 
fullmäktiges sammanträde 2022-01-24. 
Interpellation från Lars Johansson (V) till Jacob Käll (C) 
 

 

5 Miljö- och byggnadspriset år 2021 
Föredragande: Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Niklas Gustafsson (M) 
Beredning: Miljö- och byggnadsnämnden 
 2021/494 
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6 Kultur- och fritidspriset år 2021 
Föredragande: Kultur- och fritidsutskottets ordförande Ola Gustafsson (KD) 
Beredning: Kultur- och fritidsutskottet 
 

 
2021/388 

7 Kaffe & Julsmörgås 
 

  

8 Meddelanden till kommunfullmäktige 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige lägger informationen till 
handlingarna. 
 

 
2021/113 

Beslutsärenden 
9 Uppdrag som ersättare i fullmäktige och i socialnämnden 

Förslag till beslut:  
1. Kommunfullmäktige entledigar Ann-Sofi Henriksson (KD) från uppdraget 
som ersättare i kommunfullmäktige fr o m 2022-01-01. 
2. Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till Länsstyrelsen i Kalmar län 
för ny sammanräkning i syfte att utse ny ersättare i fullmäktige. 
3. Kommunfullmäktige entledigar Ann-Sofi Henriksson (KD) från uppdraget 
som ersättare i socialnämnden fr o m 2022-01-01. 
4. Kommunfullmäktige utser Nina Myrefelt (KD) som ersättare i 
socialnämnden fr o m 2022-01-01. 
 

 
2021/461 

10 Sammanträdeskalender år 2022 - fullmäktiges sammanträden 
Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige fastställer framtagen sammanträdeskalender vad avser 
fullmäktiges sammanträdestillfällen år 2022. 
Beredning: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

11 Investeringsram för år 2022 
Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige fastställer investeringsram för år 2022 till 119 600 tkr. 
Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut 2021-06-14 § 81 vad avser 
investeringsram. 
Beredning: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 
2021/481 

12 Taxor och Avgifter år 2022 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter år 2022. 
Beredning: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 
2021/483 

13 Renhållningstaxa år 2022 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige antar Renhållningstaxa år 2022. 
Beredning: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 
2021/470 

14 Taxa för verksamhetsområden enligt miljöbalken samt avlopps-
inventering 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för miljö- och 
byggnadsnämndens verksamhetsområden enligt miljöbalken, enligt 

 
2021/493 
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följande: Inventering av enskilda avlopp 1 x h ersätts med Inventering av 
enskilda avlopp där åtgärd krävs 2 x h, att gälla från och med den 1 januari 
2022. 
Beredning: Miljö- och byggnadsnämnden 
 

15 Taxa för tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige antar taxa för tillsyn och prövning 
enligt lagen om tobak och liknande produkter. 
Beredning: Miljö- och byggnadsnämnden 
 

 
2021/492 

16 Ägardirektiv för Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning AB 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige antar ägardirektiv för Kalmar Läns 
Pensionskapitalförvaltning AB. 
Beredning: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 
2021/415 

17 Inriktningsbeslut att inte tillstyrka vindkraftsetableringar före ny 
vindbruksplan 
Förslag till beslut: Vimmerby kommun har inriktningen att inte tillstyrka 
några vindkraftsetableringar i kommunen före det att en ny vindbruksplan 
har vunnit laga kraft. 
Beredning: Samhällsbyggnadsutskottet 
Yrkanden: - Peter Högberg (S), Daniel Nestor (S), Kenneth Björklund (S),  
Lars Johansson (V) och Peter Fjällgård (V) yrkade att Vimmerby skyndsamt 
tar fram en ny vindbruksplan, och under detta inte stänger dörren för 
ansökningar utifrån gällande plan. 
- Ola Gustafsson (KD) yrkade bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag. 
Reservationer: Peter Högberg (S), Daniel Nestor (S), Kenneth Björklund (S), 
Lars Johansson (V) och Peter Fjällgård (V) reserverade sig mot beslutet, till 
förmån för eget yrkande. 
 

 
2021/424 

18 Riktlinjer och information för upplåtelse av offentlig plats 
Förslag till beslut:  
1. Kommunfullmäktige antar styrdokumentet ”Riktlinjer och information för 
upplåtelse av offentlig plats (Skyltning och affischering, uteservering, 
Sommartorget, marknad, torghandel och försäljning, evenemang och andra 
markupplåtelser)”, id 2021.4816. 
2. Kommunfullmäktige låter ovan nämnda styrdokument ersätta befintligt 
styrdokument, id 2019.3730. 
Beredning: Samhällsbyggnadsutskottet 
 

 
2019/532 

19 Subventionering av tomtpristaxa för Krönsmon samt prisjustering av 
köpeskilling 
Förslag till beslut:  
1. Kommunfullmäktige förlänger subventioneringen av tomtpristaxa 
berörande industri- och verksamhetsområdet Krönsmon (130 kr/kvm istället 
för ordinarie 175 kr/kvm). 
2. Kommunfullmäktige låter subventioneringen gälla t o m 2022-12-31. 

 
2012/326 
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Beredning: Samhällsbyggnadsutskottet 
 

20 Samverkansöverenskommelse Lokalpolisområde Västervik och 
Vimmerby kommun samt Lokalt medborgarlöfte Vimmerby kommun 
Förslag till beslut:  
1. Kommunfullmäktige antar samverkansöverenskommelsen mellan 
Lokalpolisområde Västervik och Vimmerby kommun för åren 2022-2025. 
2. Kommunfullmäktige antar Lokalt medborgarlöfte Vimmerby kommun för 
åren 2022-2025 
Beredning: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 
2021/446 

21 Regelverk för föreningsbidrag 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige antar reviderat regelverk för stöd till 
föreningar och studieförbund, att börja gälla fr o m 2022-01-01. 
Beredning: Kultur- och fritidsutskottet 
 

 
2018/505 

Tillkommande ärenden 
22 Fullmäktiges ordförande håller jultal 

Föredragande: Fullmäktiges ordförande Leif Larsson (C) 
 

 
2021/275 

 
 
 
 
Vimmerby den 20 december 2021 
 
 
Leif Larsson   Jenny Andersson 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 

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

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

Nästa sammanträde infaller den 24 januari 2022. 
 

 

4

mailto:kommun@vimmerby.se
https://www.vimmerby.se/kommunochpolitik/fortroendevalda/fordigsomarfortroendevald.4.6a2a1ec91660af3da2a8ade4.html
https://www.vimmerby.se/kommunochpolitik/fortroendevalda/fordigsomarfortroendevald.4.6a2a1ec91660af3da2a8ade4.html
mailto:liselott.frejd@vimmerby.se
mailto:jenny.andersson@vimmerby.se


Fråga om Gästgivarhagen till Marie Nicholson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande eller Ola 
Gustafsson, ordförande i samhällsbyggnadsutskottet samt kultur och fritidsutskottet 

 

I Gästgivarhagen, mitt emot Östra Kullstugan är en del av gärdsgårdsstörarna ruttna, så pass att på 
vissa ställen har det ramlat ner och ligger på backen. Är det här någonting som kommer att åtgärdas? 

 

Anneli Jakobsson
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Fråga till kommunfullmäktiges ordförande Leif Larsson eller till någon annan som kan svara på frågan 
om covidpass. 

 

Vi förutsätter ju att alla som vistas i Plenisalen är vaccinerade men en del vill inte göra detta och en 
del kan inte av olika orsaker. Min fråga är 

Kommer kommunfullmäktiges presidium införa beslut om att uppvisa vaccinationsintyg eller annan 
likvärdig handling för ledamöterna? 

 

Vimmerby 2021-12-14 

Anneli Jakobsson
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Fråga till Ola Gustafsson, ordförande i samhällsbyggnadsutskottet samt kultur och fritidsutskottet 
angående underhåll av gångbanor 

 

I torsdags kväll den 16/12 ca klockan 17.30 var de nya gångbanorna som leder ut till de nya 
hållplatserna vid riksväg 23/34 i Storebro glashala som en skridskobana, även bilparkeringen var 
mycket hal. Min fråga är vem som har hand om underhåll av dessa som sandning och snöröjning? Är 
det KLT, kommunen eller Trafikverket 

 

Vimmerby 2021-12-16 

 

Anneli Jakobsson
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Fråga om tågstopp i Södra Vi och Gullringen 
 

 

Bakgrund: Hultsfreds kommun har nyligen vänt sig till kollektivtrafiknämnden och Kalmar länstrafik 
(KLT) i ärendet att tåget åter ska stanna i Mörlunda. 

Detta togs som ett snabbt beslut i KSAU Hultsfred efter att ärendet väckts under allmänhetens 
frågestund den 8:e november 2021. 

Mattias Wärnsberg (s – Hultsfred) tillskrev i samma ärende samma adressater den 25:e oktober 
2021. 

I Hultsfred råder fullständig politisk enighet i frågan. 

 

FRÅGA: Kan inte Vimmerby kommun vända sig till samma adressater i frågan att få till tågstopp i 
Södra Vi och Gullringen? 

Man skulle då kunna ta ”badtåget” till Gullringen alla dagar i veckan och resor till och från Linköping 
skulle bli mycket enklare för boende i orterna. 

De skulle slippa att först åka till Vimmerby och vänta där och sedan likadant, fast tvärsom, när de ska 
hem. 

Inte förvånande om många tar bilen istället, men om tåget stannade … 
Även arbetspendling till Ljunghälls och BoKlok skulle underlättas. 

 

Aktuellt: Frågan var uppe på dialogtourmötet i Gullringen och undertecknad har fått frågan från 
människor som röstar, tror jag, på samtliga partier i fullmäktige i Vimmerby och några till. 

Det vore fint om fullmäktige kunde stå bakom något som många medborgare önskar och som 
uttrycks bland alla partiers sympatisörer. 

Det blir mer tyngd i frågan om två kommuner hör av sig i samma ärende. 

 

 

Jens af Ekenstam Stenman. 
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Energipolitik i 
Vimmerby kommun? 
2021-12-15

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

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

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

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

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

Lars Johansson
Vänsterpartiet
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.	

Ledamot i fullmäktige (V): Lars Johansson
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2021-10-21

1(1)

Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes signaturJusterandes signatur Utdragsbestyrkande

  

Miljö- och byggnadspriset 2021

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 2020 års miljö- och byggnadspris 
tilldelas:

Hultsfreds kommun
Lisa Petersson och Gusten Lantz samt Ekebergskyrkans Second Hand och 
loppis i Virserum
Priset består av diplom och 5 000 kronor vardera

Vimmerby kommun
Vimmerby Bildemontering
Priset består av diplom och 10 000 kronor

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 - Lisa Petersson och Gusten Lantz samt 
Ekebergskyrkans Second Hand och loppis i Virserum.
Vimmerby kommun - Vimmerby Bildemontering.

Skickas till
Kommunfullmäktige

MBN § 173/2021 Dnr MBN 2021-6098
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-11-30 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 323  2021/388 2021.5353  
 

Kultur- och fritidspriset 2021 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
- att ställa sig bakom kultur och fritidsutskottets beslut att tilldela kultur- och 

fritidspriset för 2021 till Storebro IF.  
 
Motivering 
Storebro IF tilldelas 2021 års kultur- och fritidspris för sitt engagemang i lokalsamhället 
och sina insatser inom både idrott och kultur.  
 
Storebro IF är en starkt satsande förening som inte bara står för fotboll utan även är i 
framkant när det kommer till att tänka nytt, tänka rörelseglädje i form av satsningar på 
både padel, utegym och naturstig och som arrangör av konserter och allsång.  
 
Storebro IF är en värdig mottagare av kultur- och fritidspriset 2021.  
 

Beslutet skickas till 
Storebro IF 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kultur- och fritidsutskottet 

Datum  
2021-11-08 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 88  2021/388 Id  
 

Kultur- och fritidspriset 2021 
 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom 
förslaget till årets kultur- och fritidspristagare. 
 
 

Sammanfattning 
Sammanlagt åtta förslag till vem som blir 2022 års kultur- och fritidspristagare i 
Vimmerby kommun har inkommit, som kultur- och fritidsutskottet har diskuterat. Två 
av dessa faller bort för de är dubbletter och två faller bort då det rör kommunanställda. 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom 
förslaget till årets kultur- och fritidspristagare. 
 
 

Beslutet skickas till 
Administrativa avdelningen
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Remiss 
Sida 
1 (1) 

2021-12-06 Ärendenr  
2021/515 

 
 
 
 
 

Kommunfullmäktiges presidium 

 Id  
2021.5236 

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

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

    Kommunstyrelsen 
 
 
 

Medborgarförslag om subventionering av invånarnas kollektiva resande 

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

Sammanfattning av ärendet  
Lena Dahlberg föreslår i sitt medborgarförslag att Vimmerby kommun subventionerar 
invånarnas kollektiva resande. 
 
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. 
 
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. 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om subventionering av invånarnas kollektiva resande, KS 2021.5066 
 
 
Leif Larsson (C) 
Kommunfullmäktiges ordförande
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Remiss 
Sida 
1 (1) 

2021-12-06 Ärendenr  
2021/525 

   Id  
2021.524
1 

 
 
 
 
 

Kommunfullmäktiges presidium 
    

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

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

    Kommunstyrelsen 
 
 
 

Medborgarförslag: Subventionera busskort för de som arbetspendlar 

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

Sammanfattning av ärendet  
Ludvig Rignell föreslår i sitt medborgarförslag att Vimmerby kommun subventionerar 
busskort för de som arbetspendlar inom Kalmar län till och från Vimmerby. 
 
Ludvig 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. 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om att subventionera busskort för de som arbetspendlar, KS 2021.5105 
 
 
 
Leif Larsson (C) 
Kommunfullmäktiges ordförande
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Sida 
Remiss 1 (1) 

2021-12-06 Ärendenr 
2021/534 

Id  
2021.5239 

Kommunfullmäktiges presidium 

Socialnämnden 

Motion om arbetsskor till personalen inom vård och omsorg 

Beslut om remittering 
Motionen får ställas. 

Motionen remitteras till socialnämnden för beredning. 

Sammanfattning av ärendet  
Helen Nilsson (S) och Eva Berglund (S) föreslår i sin motion att vård- och omsorgs- 
personalens fria arbetskläder utökas till att avse även fria arbetsskor. 

Helen Nilsson (S) och Eva Berglund (S) anser att personalen inom vård och omsorg förtjänar 
bättre förutsättningar att utföra sitt arbete. Motionärerna skriver att personalen idag har fria 
arbetskläder, men anser att personalen även behöver bra skor. De menar att det behövs för att 
förebygga olyckor och skador i arbetet, som många gånger är fysiskt tungt. 

Helen Nilsson (S) och Eva Berglund (S) argumenterar också att goda arbetsförhållanden kan 
bidra till att kommunen får behålla personalen längre tid.  

Beslutsunderlag 
Motion om arbetsskor till personalen inom vård och omsorg, KS 2021.5156 

Leif Larsson (C) 
Kommunfullmäktiges ordförande 
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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 

 

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande. 

Ordförande: Leif Larsson
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Kommunstyrelseförvaltningen

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

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

Nominering av förtroendevald

Partigruppen gör följande nominering.

Namn Nina Myrefelt
Parti Kristdemokraterna
Personnummer 1980-

Gatuadress
Postnummer, ort Vimmerby
Telefonnummer

Antal km från hemmet till 
sammanträdeslokalen

Nomineringen gäller följande uppdrag:

Uppdrag Instans Fr o m datum
Ersättare Socialnämnden 2022-01-01

E-posta blanketten till: kommun@vimmerby.se
den partigruppsrepresentant som nominerar kommer att få signera den digitalt.
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Kommunstyrelseförvaltningen

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

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

 
 
 
 
 

Begäran om entledigande 
 
 
Namn Ann-Sofi Henriksson 
Parti Kristdemokraterna 
Personnummer 1972- 

 
 
 
Jag begär härmed entledigande från följande uppdrag: 
 

Uppdrag Instans Fr o m datum 
Ersättare i 
kommunfullmäktige 

Vimmerby Kommun 2022-01-01 

Ersättare i 
Socialnämnden 

Vimmerby Kommun 2022-01-01 

   
   
   

 
 
 
 
E-posta blanketten till: kommun@vimmerby.se  
Du kommer att få signera den digitalt.
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-11-30 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 320  2021/461 2021.5348  
 

Möteskalender hela serien 2022 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
- att uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att efter genomförda revideringar 

fastställa möteskalendern för 2022.  
- att särskilt uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att se över sammanträdet som 

är inplanerat den 4 januari 2022.  
- att föreslå för kommunfullmäktige att fastställa sin möteskalender för 2022.  
 

Beslutsunderlag 
KS 2021/461 Möteskalender 2022 - hela mötesserien 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunfullmäktige  
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Ärendeberedning 2021-11-29 höst 21/vår 22 Ärendeberedning 2022-01-03 vår 22/1 Ärendeberedning 2022-02-07 vår 22/2 Ärendeberedning 2022-03-14 vår 22/3 Ärendeberedning 2022-04-20 vår 22/4

KFU ordförandemöte 2021-12-06 höst 21/vår 22 KFU ordförandemöte 2022-01-10 vår 22/1 KFU ordförandemöte 2022-02-14 vår 22/2 KFU ordförandemöte 2022-03-21 vår 22/3 KFU ordförandemöte 2022-04-25 vår 22/4

SBU ordförandemöte 2021-12-07 höst 21/vår 22 SBU ordförandemöte 2022-01-11 vår 22/1 SBU ordförandemöte 2022-02-15 vår 22/2 SBU ordförandemöte 2022-03-22 vår 22/3 SBU ordförandemöte 2022-04-26 vår 22/4

KSAU ordförandemöte 2021-12-07 höst 21/vår 22 KSAU ordförandemöte 2022-01-11 vår 22/1 KSAU ordförandemöte 2022-02-15 vår 22/2 KSAU ordförandemöte 2022-03-22 vår 22/3 KSAU ordförandemöte 2022-04-26 vår 22/4

KFU-möte 2021-12-13 höst 21/vår 22 KFU-möte 2022-01-17 vår 22/1 KFU-möte 2022-02-21 vår 22/2 KFU-möte 2022-03-28 vår 22/3 KFU-möte 2022-05-02 vår 22/4

SBU-möte 2021-12-14 höst 21/vår 22 SBU-möte 2022-01-18 vår 22/1 SBU-möte 2022-02-22 vår 22/2 SBU-möte 2022-03-29 vår 22/3 SBU-möte 2022-05-03 vår 22/4

KSAU-möte 2021-12-14 höst 21/vår 22 KSAU-möte 2022-01-18 vår 22/1 KSAU-möte 2022-02-22 vår 22/2 KSAU-möte 2022-03-29 vår 22/3 KSAU-möte 2022-05-03 vår 22/4

KS-presidium 2021-12-21 höst 21/vår 22 KS-presidium 2022-01-25 vår 22/1 KS-presidium 2022-03-01 vår 22/2 KS-presidium 2022-04-05 vår 22/3 KS-presidium 2022-05-17 vår 22/4

CESAM 2021-12-28 höst 21/vår 22 CESAM 2022-02-01 vår 22/1 CESAM 2022-03-08 vår 22/2 CESAM 2022-04-12 vår 22/3 CESAM 2022-05-24 vår 22/4

KS-möte 2022-01-04 höst 21/vår 22 KS-möte 2022-02-08 vår 22/1 KS-möte 2022-03-15 vår 22/2 KS-möte 2022-04-19 vår 22/3 KS-möte 2022-06-01 vår 22/4

KF-presidium 2022-01-10 höst 21/vår 22 KF-presidium 2022-02-14 vår 22/1 KF-presidium 2022-03-21 vår 22/2 KF-presidium 2022-04-25 vår 22/3 KF-presidium 2022-06-07 vår 22/4

KF-förmöte 2022-01-24 höst 21/vår 22 KF-förmöte 2022-02-28 vår 22/1 KF-förmöte 2022-04-04 vår 22/2 KF-förmöte 2022-05-09 vår 22/3 KF-förmöte 2022-06-20 vår 22/4

KF-möte 2022-01-24 höst 21/vår 22 KF-möte 2022-02-28 vår 22/1 KF-möte 2022-04-04 vår 22/2 KF-möte 2022-05-09 vår 22/3 KF-möte 2022-06-20 vår 22/4

Ärendeberedning 2022-05-23 vår 22/höst 22 Ärendeberedning 2022-08-15 höst 22/1 Ärendeberedning 2022-09-19 höst 22/2 Ärendeberedning 2022-10-24 höst 22/3 Ärendeberedning 2022-11-28 höst 22/vår 23

KFU ordförandemöte 2022-05-30 vår 22/höst 22 KFU ordförandemöte 2022-08-22 höst 22/1 KFU ordförandemöte 2022-09-26 höst 22/2 KFU ordförandemöte 2022-10-31 höst 22/3 KFU ordförandemöte 2022-12-05 höst 22/vår 23

SBU ordförandemöte 2022-05-31 vår 22/höst 22 SBU ordförandemöte 2022-08-23 höst 22/1 SBU ordförandemöte 2022-09-27 höst 22/2 SBU ordförandemöte 2022-11-01 höst 22/3 SBU ordförandemöte 2022-12-06 höst 22/vår 23

KSAU ordförandemöte 2022-05-31 vår 22/höst 22 KSAU ordförandemöte 2022-08-23 höst 22/1 KSAU ordförandemöte 2022-09-27 höst 22/2 KSAU ordförandemöte 2022-11-01 höst 22/3 KSAU ordförandemöte 2022-12-06 höst 22/vår 23

KFU-möte 2022-06-08 vår 22/höst 22 KFU-möte 2022-08-29 höst 22/1 KFU-möte 2022-10-03 höst 22/2 KFU-möte 2022-11-07 höst 22/3 KFU-möte 2022-12-12 höst 22/vår 23

SBU-möte 2022-06-07 vår 22/höst 22 SBU-möte 2022-08-30 höst 22/1 SBU-möte 2022-10-04 höst 22/2 SBU-möte 2022-11-08 höst 22/3 SBU-möte 2022-12-13 höst 22/vår 23

KSAU-möte 2022-06-07 vår 22/höst 22 KSAU-möte 2022-08-30 höst 22/1 KSAU-möte 2022-10-04 höst 22/2 KSAU-möte 2022-11-08 höst 22/3 KSAU-möte 2022-12-13 höst 22/vår 23

KS-presidium 2022-06-14 vår 22/höst 22 KS-presidium 2022-09-06 höst 22/1 KS-presidium 2022-10-11 höst 22/2 KS-presidium 2022-11-15 höst 22/3 KS-presidium 2022-12-20 höst 22/vår 23

CESAM 2022-06-21 vår 22/höst 22 CESAM 2022-09-13 höst 22/1 CESAM 2022-10-18 höst 22/2 CESAM 2022-11-22 höst 22/3 CESAM 2022-12-27 höst 22/vår 23

KS-möte 2022-06-28 vår 22/höst 22 KS-möte 2022-09-20 höst 22/1 KS-möte 2021-10-25 höst 22/2 KS-möte 2022-11-29 höst 22/3 KS-möte 2023-01-03 höst 22/vår 23

KS-presidium 2022-08-02 vår 22/höst 22 KF-presidium 2022-10-03 höst 22/1 KF-presidium 2022-10-31 höst 22/2 KF-presidium 2022-12-05 höst 22/3 KF-presidium 2023-01-09 höst 22/vår 23

CESAM 2022-08-09 vår 22/höst 22 KF-förmöte 2022-10-17 höst 22/1 KF-förmöte 2022-11-14 höst 22/2 KF-förmöte 2022-12-19 höst 22/3 KF-förmöte 2023-01-23 höst 22/vår 23

KS-möte 2022-08-16 vår 22/höst 22 KF-möte 2022-10-17 höst 22/1 KF-möte 2022-11-14 höst 22/2 KF-möte 2022-12-19 höst 22/3 KF-möte 2023-01-23 höst 22/vår 23

KF-presidium 2022-08-29 vår 22/höst 22

KF-förmöte 2022-09-13 vår 22/höst 22

KF-möte 2022-09-13 vår 22/höst 22
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-11-30 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 313  2021/481 2021.5330  
 

Återrapportering Budget 2022 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapportering av: 
- Verksamhetsmål, detaljbudget och investeringsbudget 
 
Kommunstyrelsen beslutar att  
- föreslå kommunfullmäktige att anta ny investeringsram för 2022.  
 
 
Sammanfattning  
Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 81 anmodas nämnderna att utifrån 
kommunfullmäktiges övergripande mål och ekonomiska resursramar fastställa 
detaljbudget, investeringsbudget och verksamhetsmål för år 2022 samt senast under 
november 2021 återrapportera till kommunstyrelsen. 
 
Nämnderna har under hösten fastställt sina detaljbudgetar m.m. Dessa är sammanställda 
i dokumenten ”Återrapportering av detaljbudget 2022” och ”Investeringsbudget 2022”. 
Kommunfullmäktige fastställde investeringsramen till 230,0 mnkr. Under hösten 2021 
har investeringsbudget 2022 minskats med 110,4 mnkr. Minskningen beror främst på 
delar av projekt som senarelagts över planåren. Då minskningen är av större karaktär 
föreslår vi att kommunstyrelsen vidarebefordrar investeringsbudgeten till 
kommunfullmäktige för beslut. 
 
 
Beslutsunderlag 
Återrapportering Budget 2022 
Investeringsbudget 2022 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 

 
Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-11-30 

 

 
 

 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
Samtliga nämnder och bolag  
Ledningsgrupp  
Ekonomiavdelningen 
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ÅTERRAPPORTERING till KS - Budget 2022 med plan 2023-2024 

1 

Innehållsförteckning 

   

Övergripande budgetramar investeringar 2  

Nyinvesteringar 3  

Exploateringar 3  

Attraktionsinvesteringar 4  

Reinvesteringar 4  

Förvaltningsinvesteringar 5  

  Kommunstyrelsen 5  

  Barn– och utbildningsnämnden 5  

  Socialnämnden 5  
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ÅTERRAPPORTERING till KS - Budget 2022 med plan 2023-2024 

  2 

Övergripande budgetramar investeringar 

Nämnd 
Tkr 

Budget 2022 
KF beslut 

Justeringar Budget 2022 
Efter justeringar 

Kommunstyrelsen 229 550 -111 000 118 550 

Barn– och utbildningsnämnd - 600 600 

Socialnämnd 450 - 450 

Summa 230 000 -110 400 119 600 

    

Specifikation av kommunstyrelsens investeringsramar;    

Nyinvesteringar 173 300 -119 600 53 700 

Exploateringar 5 100 -3 000 2 100 

Attraktionsinvesteringar 300 4 700 5 000 

Reinvesteringar 41 700 4 600 46 300 

Förvaltningsinvesteringar 9 150 2 300 11 450 

Under juni månad fastställde kommunfullmäktige investeringsramen till 230,0 mnkr. Under hösten har för-

valtningarna arbetat med budgeterade investeringsplanen och stora justeringar har genomförts. Totalt har 

investeringsbudgeten minskat med 110,4 mnkr. Sänkningen består främst av nyinvesteringarna ”Ny förskola 

i Nybble” och ”Nytt vård– och omsorgsboende i Nybble” som tillsammans utgjorde 165 mnkr av kommun-

fullmäktiges ram. Delar av dessa projekt har senarelagts över planåren och därmed har dessa poster mins-

kats med 119,5 mnkr totalt.  

Återrapportering av investeringsbudget 2022 ska enligt kommunfullmäktiges beslut ske under november 

månad 2021 till kommunstyrelsen. På grund av större justeringar i investeringsbudgeten så föreslår vi att 

kommunstyrelsen vidarebefordrar ärendet till kommunfullmäktige för beslut.   
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ÅTERRAPPORTERING till KS - Budget 2022 med plan 2023-2024 

3 

Budgetramar investeringar 

Nyinvesteringar 

Exploateringar 

  Förslag budget 2022 2023 2024 

Ny förskola Nybble                   35 500                    10 000    

Vård- och omsorgsboende Nybble                   10 000                  100 000               40 000  

Anslutningsavgift fiber                       100      

GC-väg Frödinge                   1 000  

Vägar vid Kv Stören                    1 000      

Ny skola                    4 000                     6 000                8 000  

GC-väg Nosshult                    1 800      

Vendledal, väg                       300      

Gäddan                         500    

GC-väg förrådsgatan                       500      

Kiosken 1                       1 000    

Utsmyckning, Kulturstrategi                       500                     1 500    

Uven 7                         500    

Summa                 53 700                119 500             49 000  

  Förslag budget 2022 2023 2024 

Exploatering Nossen                      1 800    

Exploatering Nybble                   1 000  

Exploatering Krönsmon                       600                     4 100    

Exploatering industrimark, Saxberget                      5 600    

Exploateringar utifrån Översiktsplanen       

Exploatering Sandstensgatan                    1 000      

Exploatering Stubingränd                       500                        450    

Exploatering Storken 18                         600    

Summa                   2 100                  12 550               1 000  
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ÅTERRAPPORTERING till KS - Budget 2022 med plan 2023-2024 

  4 

Reinvesteringar 

Budgetramar investeringar 

Attraktionsinvesteringar 
  Förslag budget 2022 2023 2024 

Vackra Vimmerby                       500                        250                   250  

Tillgänglighetsanpassning                       500                        800                   500  

Arena CEOS, konstgräs                    2 800      

Arena CEOS                         400    

Idrottsyta                    1 200                     3 000                1 000  

Summa                   5 000                    4 450               1 750  

  Förslag budget 2022 2023 2024 

Driftoptimering                    1 000                     1 000                1 000  

Lek- och badplatser                    2 000                     1 500                1 500  

Verksamhetsanpassning lokaler                    1 500                     1 500                1 500  

AL-skolan upprustning, tek ytskick, utemiljö                    2 500                     2 500                2 500  

Stadshuset                    2 000                     5 000                5 000  

Djursdala skola                    2 200      

Brännebro skola                    2 500      

Asfalteringsprogram                    2 000                     3 000                3 000  

Storebro kök                    4 000      

Södra vi kök                    2 500      

Frödinge                   13 000      

Ishallen, ombyggnad                      3 000    

Solelpaneler kommunala fastigheter                      1 750    

Vimarskolan trafiksituation                      2 000    

Kulturskolan fastighet                       400      

AL-skolan trafiksituation                   2 000  

Skalskydd, övriga lokaler                       200                     1 400    

Vidareutveckling Vidala                    2 000                     2 000                2 000  

Broar                       500                        500    

Torgets utformning                      2 000    

Gymnasiet idrottshallen                    7 500      

Ventilationsanläggningar, klimat/kyla                       500      

Summa                 46 300                  27 150             18 500  
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ÅTERRAPPORTERING till KS - Budget 2022 med plan 2023-2024 

5 

Budgetramar investeringar 

Förvaltningsinvesteringar 
  Förslag budget 2022 2023 2024 

Kommunstyrelsen       

Allmänna arbeten                    1 500                     1 500                1 500  

Släckbilar                    2 000                     2 000                1 500  

Insatsledarbil                    1 000      

Räddningstjänst, materiel och inventarier                   2 000  

Trafiksäkerhetsåtgärder                       750                        500                   250  

Byte av gatljusarmaturer                    3 000                     3 000                3 000  

Kulturskolan                       350      

Lastbil                      4 000    

Lastbil                       600      

Inspelningsutrustning Fabriken                       100      

Trafiklösning Lundgatan                      1 000    

Trafiklösning Handelsplats Näs                       200      

Matsalar, nya inventarier                       250                        250                   250  

Busshållplatser                         400                   400  

Städmaskiner                    1 700      

Summa                 11 450                  12 650               8 900  

Barn och utbildningsnämnden       

Utbyggnad Södra Vi förskola, Björkkullen                  37 500  

Inventarier                       600                        600                   600  

Ny maskinutr gymnasiet                         600                   600  

Summa                      600                    1 200             38 700  

Socialnämnden       

Familjecentral                         500    

Inventarier                       450                        450                   450  

Summa                      450                       950                  450  
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  6 

Anteckningar 
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ÅTERRAPPORTERING till KS - Budget 2022 med plan 2023-2024 

  2 

Budgetprocessen inför 2022 
Budgetprocessen inleddes i februari 2021 då Kommunstyrelseförvaltningen arbetade fram 

ett förslag på Budgetförutsättningar för budget 2022 med plan för åren 2023 och 2024.  

En budgetupptakt hölls i mars månad där dessa förutsättningar presenterades tillsammans 

med föregående års resultat och förvaltningarnas möjligheter och utmaningar inför      

kommande år.  

Under mars behandlades Budgetförutsättningarna i budgetberedningen och kommun-

styrelsen, då beslut togs att dokumentet skulle utgöra grunden och anvisningar för det 

fortsatta arbetet. 

Under våren fortsatte arbetet inom kommunstyrelseförvaltningen gemensamt med övriga 

förvaltningar för att arbeta fram en ramberäkning och därigenom ta fram ett budget-

dokument.  

Det har även under våren skett en politisk process i partierna och både majoriteten och 

oppositionen har fört budgetdialoger med berörda tjänstemän. 

Budgetärendet behandlades av budgetberedning, central samverkansgrupp, kommun-

styrelsen i maj och slutligen kommunfullmäktige i juni. 

Enligt Kommunfullmäktiges beslut har nämnderna utifrån fullmäktiges övergripande mål 

och ekonomiska resursramar fastställt detaljbudget, investeringsbudget och verksamhets-

mål för år 2022 under hösten. Återrapporteringen av detta ska till Kommunstyrelsen under 

november månad. 

Utav Vimmerbyalliansens tillkommande prioriteringar så finns det i dagsläget 3,6 mnkr kvar 

att äska. För posten Digitalisering finns det 2,0 mnkr, Barn och ungas hälsa 1,0 mnkr och 

Arbetsmiljöarbete 0,6 mnkr.  Vidare finns det även 1,8 mnkr kvar att fördela inom Mötes-

platser mm. Cirka 0,7 mnkr är utfördelat sedan tidigare till Utvecklingsavdelningen och  

deras verksamhet Mötesplatser. Kvar att göra är fördelning mellan Arbetsmarknads-

enheten och SFI.  

Investeringsbudget för 2022 innehar stora förändringar jämfört med kommunfullmäktiges 

beslutade budgetramen. Detta innebär att det finns en bilaga och ett särskilt ärende som 

går till kommunfullmäktige för beslut.  
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ÅTERRAPPORTERING till KS - Budget 2022 med plan 2023-2024 
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Styrmodell 

Budget, nämndsplaner, verksamhetsplaner och enhetspla-
ner ska upprättas utifrån kommunens styrmodell. Styrmo-
dellen utgår ifrån kommunens vision som har brutits ned 
till strategiska områden som i sin tur har mynnat ut till ett 
styrkort.  
 
De fyra perspektiven är Ekonomi, Invånare och brukare, 
Verksamhet och medarbetare samt Utveckling. De över-
gripande målen för varje perspektiv är en ekonomi i     
balans, tjänster av hög kvalitet, en attraktiv arbetsgivare 
och en hållbar utveckling och hög livskvalitet.  
 
Med En ekonomi i balans menas bland annat att vi ska 
leverera ett överskott för att klara utförda och planerade 
investeringar.  
 
Tjänster av hög kvalitet innebär att vi levererar god    
kvalitet på tjänster till kommunens invånare, företagare 
och besökare.  
 
 
 
 
 
 
 
 

En attraktiv arbetsgivare betyder att vi har en god 
attraktionskraft som arbetsgivare. Behov finns kontinuer-
ligt av att rekrytera kompetenta och duktiga ledare och 
medarbetare vilket vi prioriterar högt. 
 
En hållbar utveckling och hög livskvalitet innebär att vi är 
en kommun i framkant när det gäller utveckling, framför-
allt i tillväxtfrågor. 
 
De fyra perspektiven ska genomsyra nämndernas sätt att 
arbeta med mål, mätning av måluppfyllelse och planerade 
aktiviteter för att uppnå målen. För varje mål fastställs ett 
eller flera nyckeltal, indikationer, som används för att 
mäta grad av måluppfyllelse. I verksamhets– och enhets-
planer uttrycks vilken målnivå som ska uppnås under kom-
mande år samt vilka aktiviteter som är planerade att    
genomföras för att uppnå målen. 
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Budgetramar drift 

Nämnd 
Tkr 

Budget 2022 
efter justeringar 

Budget 2022  
KF beslut 

Justeringar 

Kommunstyrelsen  213 430 212 267 1 163 

Barn– och utbildningsnämnd 379 249 371 640 7 609 

Socialnämnd 419 083 411 718 7 365 

Miljö– och byggnadsnämnd 9 196 8 951 245 

Revisorer 986 986 - 

Valnämnd 725 725 - 

Överförmyndare i samverkan 2232 2176 56 

Summa 1 024 901 1 008 463 16 438 

Justeringarna består av budgettekniska förändringar som 
avser främst centralt löneanslag (CLA) för år 2021 och till 
viss del även år 2020.  

Även delar av Vimmerbyalliansens tillkommande priorite-
ringar är fördelade. Se sid. 16 för en förteckning över 
dessa prioriteringar. 

Nämnd 
Tkr 

Budget 2022 
KF beslut 

Justeringar Budget 2022 
efter justeringar 

Kommunstyrelsen 229 550 -111 000 118 550 

Barn– och utbildningsnämnd - 600 600 

Socialnämnd 450 0 450 

Summa 230 000 -110 400 119 600 

    

Specifikation av kommunstyrelsens investeringsramar;    

Nyinvesteringar 173 300 -119 600 53 700 

Exploateringar 5 100 -3 000 2 100 

Attraktionsinvesteringar 300 4 700 5 000 

Reinvesteringar 41 700 4 600 46 300 

Förvaltningsinvesteringar 9 150 2 300 11 450 

Budgetramar drift 

Budgetramar investeringar 
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Kommunstyrelsen 

Verksamhetsmål 
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Kommunstyrelsen 

Centralförvaltningens detaljbudget 
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Kommunstyrelsen 

Utvecklingsavdelningens detaljbudget 
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Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsavdelningen detaljbudget 
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Barn– och utbildningsnämnden 

Verksamhetsmål 
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Barn– och utbildningsnämnden 

Detaljbudget 

45



ÅTERRAPPORTERING till KS - Budget 2022 med plan 2023-2024 

11 

Socialnämnden 

Verksamhetsmål 
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Socialnämnden 

Detaljbudget 

47



ÅTERRAPPORTERING till KS - Budget 2022 med plan 2023-2024 

13 

Miljö– och byggnadsnämnden 

Verksamhetsmål 

Detaljbudget 
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Revisorer 

Detaljbudget 

Valnämnden 

Detaljbudget 

Överförmyndare i samverkan 

Detaljbudget 
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Finansförvaltningen 

Detaljbudget 
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Bilaga 

Vimmerbyalliansens tillkommande prioritering (9 mnkr) 

Kvarstående medel att fördela eller äska 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-11-30 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 315  2021/483 2021.5335  
 

Taxor och Avgifter 2022 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
- att fastställa taxor och avgifter för 2022.  

 
Sammanfattning 
Inför varje enskilt budgetår ska det fastställas vilka taxor som ska gälla för budgetåret. 
Det bilagda förslaget anger dessa taxenivåer.  
 
Beslutsunderlag  
Taxor och avgifter 2022 ID: 238381  
 
Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige  
Samtliga nämnder och bolag  
Ledningsgruppen  
Ekonomiavdelningen  
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Taxor och avgifter 2022

Antagen av kommunstyrelsen 2021-XX-XX, KF §XXX
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Kommunstyrelseförvaltningens Taxor och avgifter 2022

Taxa för Bilpool
Beskrivning 2021 2022

Bilhyra internt (per mil) 33 kr                 33 kr                 

Startavgift 50 kr                 50 kr                 

Taxa för Borgerlig vigsel
Beskrivning (exkl moms) 2021 2022

Avgift för borgerlig vigsel 500 kr              500 kr              

Taxa för Telefonkostnader till koncernbolag
Beskrivning (per år, exkl moms) 2021 2022

Vimarhem AB 42 539 kr         42 539 kr         

Vimmerby Energi och Miljö AB 83 696 kr         83 696 kr         

Taxa för Tryckeriet
Beskrivning (exkl moms)

Enkelsidigt Dubbelsidigt

Standard kopieringspapper tryck tryck

80 A4 Vitt 0,52 kr             0,95 kr             

100 A4 Vitt 0,55 kr             0,98 kr             

160 A4 Vitt 0,59 kr             1,02 kr             

80 A4 Färgat 0,72 kr             1,15 kr             

120 A4 Färgat 0,89 kr             1,32 kr             

160 A4 Färgat 1,07 kr             1,50 kr             

80 A3 Vitt 0,97 kr             1,78 kr             

100 A3 Vitt 1,25 kr             1,90 kr             

80 A3 Färgat 1,23 kr             1,87 kr             

Enkelsidigt Dubbelsidigt

Premium Copy Color A4 tryck tryck

90 A4 Vitt 0,58 kr             1,01 kr             

100 A4 Vitt 0,59 kr             1,02 kr             

120 A4 Vitt 0,62 kr             1,05 kr             

160 A4 Vitt 0,71 kr             1,14 kr             

200 A4 Vitt 1,69 kr             2,12 kr             

250 A4 Vitt 2,01 kr             2,46 kr             

300 A4 Vitt 2,16 kr             2,59 kr             

Enkelsidigt Dubbelsidigt

Premium Copy Color A3 tryck tryck

90 A3 Vitt 0,91 kr             1,56 kr             

100 A3 Vitt 1,53 kr             2,17 kr             

120 A3 Vitt 0,98 kr             1,63 kr             

160 A3 Vitt 1,12 kr             1,77 kr             

200 A3 Vitt 2,28 kr             3,09 kr             

250 A3 Vitt 2,45 kr             3,25 kr             

Papperformat

Papperformat

Papperformat

3
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Kommunstyrelseförvaltningens Taxor och avgifter 2022

Enkelsidigt Dubbelsidigt

Premium Copy Color A3 tryck tryck

300 A3 Vitt 4,07 kr             4,72 kr             

Prislista Intern (momsfri)

A4-3 Kopiering/utskift svart-vitt

Enkelsidigt Dubbelsidigt Pappers-

Standard kopieringspapper tryck tryck kostnad

80 A4 Vitt 0,16 kr           0,27 kr             0,07 kr             

100 A4 Vitt 0,19 kr           0,29 kr             0,10 kr             

160 A4 Vitt 0,22 kr           0,32 kr             0,13 kr             

80 A4 Färgat 0,32 kr           0,43 kr             0,21 kr             

120 A4 Färgat 0,46 kr           0,56 kr             0,35 kr             

160 A4 Färgat 0,60 kr           0,70 kr             0,49 kr             

80 A3 Vitt 0,23 kr           0,33 kr             0,12 kr             

100 A3 Vitt 0,51 kr           0,62 kr             0,41 kr             

80 A3 Färgat 0,55 kr           0,66 kr             0,45 kr             

Enkelsidigt Dubbelsidigt Pappers-

Premium Copy Color A4 tryck tryck kostnad

90 A4 Vitt 0,21 kr           0,31 kr             0,10 kr             

100 A4 Vitt 0,22 kr           0,32 kr             0,11 kr             

120 A4 Vitt 0,24 kr           0,34 kr             0,13 kr             

160 A4 Vitt 0,31 kr           0,41 kr             0,20 kr             

200 A4 Vitt 1,10 kr           1,20 kr             0,90 kr             

250 A4 Vitt 1,23 kr           1,33 kr             0,62 kr             

300 A4 Vitt 1,47 kr           1,57 kr             1,36 kr             

Enkelsidigt Dubbelsidigt Pappers-

Premium Copy Color A3 tryck tryck kostnad

90 A3 Vitt 0,35 kr           0,51 kr             0,19 kr             

100 A3 Vitt 0,85 kr           1,00 kr             0,69 kr             

120 A3 Vitt 0,41 kr           0,56 kr             0,25 kr             

160 A3 Vitt 0,52 kr           0,67 kr             0,36 kr             

200 A3 Vitt 1,60 kr           1,75 kr             1,44 kr             

250 A3 Vitt 1,90 kr           2,19 kr             1,60 kr             

300 A3 Vitt 2,88 kr           3,03 kr             2,72 kr             

Pappersformat

Pappersformat

Pappersformat

Papperformat
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Kommunstyrelseförvaltningens Taxor och avgifter 2022

Prislista Intern (momsfri)

A4-3 Kopiering/utskift Färg

Enkelsidigt Dubbelsidigt Pappers-

Standard kopieringspapper tryck tryck kostnad

80 A4 Vitt 0,51 kr           0,96 kr             0,07 kr             

100 A4 Vitt 0,54 kr           0,99 kr             0,10 kr             

160 A4 Vitt 0,57 kr           1,02 kr             0,13 kr             

80 A4 Färgat 0,67 kr           1,12 kr             0,21 kr             

120 A4 Färgat 0,81 kr           1,26 kr             0,35 kr             

160 A4 Färgat 0,95 kr           1,41 kr             0,49 kr             

80 A3 Vitt 0,81 kr           1,49 kr             0,12 kr             

100 A3 Vitt 1,09 kr           1,78 kr             0,41 kr             

80 A3 Färgat 1,13 kr           1,82 kr             0,45 kr             

Enkelsidigt Dubbelsidigt Pappers-

Premium Copy Color A4 tryck tryck kostnad

90 A4 Vitt 0,56 kr           1,01 kr             0,10 kr             

100 A4 Vitt 0,57 kr           1,02 kr             0,11 kr             

120 A4 Vitt 0,59 kr           1,04 kr             0,13 kr             

160 A4 Vitt 0,66 kr           1,11 kr             0,20 kr             

200 A4 Vitt 1,45 kr           1,91 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 0,88 kr           1,56 kr             0,19 kr             

100 A3 Vitt 1,37 kr           2,06 kr             0,69 kr             

120 A3 Vitt 0,94 kr           1,62 kr             0,25 kr             

160 A3 Vitt 1,05 kr           1,73 kr             0,36 kr             

200 A3 Vitt 2,13 kr           2,81 kr             1,44 kr             

250 A3 Vitt 2,27 kr           2,93 kr             1,60 kr             

300 A3 Vitt 3,41 kr           4,09 kr             2,72 kr             

Pappersformat

Pappersformat

Pappersformat
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Kommunstyrelseförvaltningens Taxor och avgifter 2022

Prislista Övriga (exkl moms)

A4-3 Kopiering/utskrift svart-vitt

Enkelsidigt Dubbelsidigt

Standard kopieringspapper tryck tryck

80 A4 Vitt 0,77 kr             1,42 kr             

100 A4 Vitt 0,80 kr             1,45 kr             

160 A4 Vitt 0,84 kr             1,49 kr             

80 A4 Färgat 0,97 kr             1,62 kr             

120 A4 Färgat 1,14 kr             1,79 kr             

160 A4 Färgat 1,32 kr             1,97 kr             

80 A3 Vitt 1,30 kr             2,28 kr             

100 A3 Vitt 1,66 kr             2,64 kr             

160 A3 Vitt 2,40 kr             3,38 kr             

80 A3 Färgat 1,59 kr             2,57 kr             

Enkelsidigt Dubbelsidigt

Premium Copy Color A4 tryck tryck

90 A4 Vitt 0,83 kr             1,48 kr             

100 A4 Vitt 0,84 kr             1,49 kr             

120 A4 Vitt 0,87 kr             1,52 kr             

160 A4 Vitt 0,96 kr             1,61 kr             

200 A4 Vitt 1,95 kr             2,60 kr             

250 A4 Vitt 2,14 kr             2,70 kr             

300 A4 Vitt 2,41 kr             3,06 kr             

Enkelsidigt Dubbelsidigt

Premium Copy Color A3 tryck tryck

90 A3 Vitt 1,27 kr             2,25 kr             

100 A3 Vitt 1,89 kr             2,87 kr             

120 A3 Vitt 1,34 kr             2,32 kr             

160 A3 Vitt 1,48 kr             2,46 kr             

200 A3 Vitt 2,51 kr             3,53 kr             

250 A3 Vitt 2,67 kr             3,69 kr             

300 A3 Vitt 4,43 kr             5,41 kr             

Papperformat

Papperformat

Papperformat
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Kommunstyrelseförvaltningens Taxor och avgifter 2022

Taxa för Kommunens matdistribution
Beskrivning (momsfri) 2021 2022

Kostnad för matdistribution per portion 60 kr                 60 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 tillbehöver 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 matsalsverksamhet
Beskrivning

(med bistånd för aktiv hjälp momsfri, utan bistånd inkl moms) 2021 2022

Lunch för pensionärer och anhöriga, omsorgen 69 kr                 69 kr                 

Lunch för externa kunder, omsorgen 80 kr                 80 kr                 

Påskbord, julbord eller annan festmåltid, omsorgen 161 kr              161 kr              

Frukost, anhörig, kommunalt anställd inom omsorgen 46 kr                 46 kr                 

Lunch, kommunalt anställd inom omsorgen 67 kr                 67 kr                 

Kvällsmat, anhörig, kommunalt anställd inom omsorgen 56 kr                 56 kr                 

Frukost förskola, fritidshem, anhörig, pedagogiskt * 16 kr                 16 kr                 

Mellanmål förskola, fritidshem, anhörig, pedagogiskt * 10 kr                 10 kr                 

Lunch förskola, skola, fritidshem, pedagogiskt* 28 kr                 28 kr                 

Lunch gymnasiet lärare 67 kr                 67 kr                 

Lunch förskola, skola, fritidshem, gymnasiet, anhörig som besöker elev 67 kr                 67 kr                 

Lunch förskola, skola, fritidshem, gymnasiet, extern besökare 72 kr                 72 kr                 

Lunch skola, pedogogiskt måltidsabonnemang per månad 433 kr              433 kr              

Lunch kommunalt anställd skola 67 kr                 67 kr                 

* Gäller även lärarkandidater och praktikanter

Servering enligt matsedel. Kommunen får inte överproducera mat för frukost och

kvällsmat i egna matsalar i syfte om att sälja maten till externa kunder.

Om mat blir över från egna verksamheten kan den säljas till externa kunder under

förutsättning att reglerna för varmhållningstider följs.
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Kommunstyrelseförvaltningens Taxor och avgifter 2022

Taxa för Kommunens heldygnsabonnemang särskilt boende
Beskrivning (momsfri) 2021 2022

Heldygnsabonnemang måltid särskilt boende per månad 3 550 kr           3 550 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) 2021 2022

Heldygnskostnad per dygn 116 kr              116 kr              

Enbart frukost 47 kr                 47 kr                 

Enbart lunch 69 kr                 69 kr                 

Enbart kvällsmat 57 kr                 57 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) 2021 2022

Dagverksamhet 76 kr                 76 kr                 

Till dagverksamhet ingår:

Förmiddagskaffe och vetebröd, lunch enligt matsedel, 

eftermiddagskaffemed enklare kaka/kex.

8
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Kommunstyrelseförvaltningens Taxor och avgifter 2022

Taxa för Kaffeabonnemang för kommunanställd personal
Beskrivning (inkl moms) 2021 2022

Heldag 334 kr              334 kr              

Endast förmiddag 277 kr              277 kr              

Endast eftermiddag 111 kr              111 kr              

Endast kaffe för- och eftermiddag 111 kr              111 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) 2021 2022

Kaffe/te 15 kr                 16 kr                 

Smile dryck 10 kr                 11 kr                 

Fralla hel, med ost eller charkpålägg 15 kr                 16 kr                 

Limpskiva med ost eller charkpålägg 13 kr                 13 kr                 

Knäckebröd med ost eller charkpålägg 10 kr                 11 kr                 

Bulle 10 kr                 11 kr                 

Liten kaka 7 kr                   7 kr                   

Finare kaka (mjuk) 15 kr                 16 kr                 

Frukt 5 kr                   5 kr                   

Taxan avser styckpriser

Taxa för Lokalvård
Beskrivning (exkl moms) 2021 2022

Lokalvård per timme 309,95 kr         311,07 kr         

Lokalvårdstaxan ovan räknas upp i samband med lönerevision, motsvarande 

centralt löneanslag.  

Den uppräknade taxan gäller sedan from 1 april 2022.

9
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Kommunstyrelseförvaltningens Taxor och avgifter 2022

Taxa för Gatukontoret - Lastbilar mm
Beskrivning (exkl moms, om inget annat anges) 2021 2022

Lastbilar:

Volvo, XJN 211 435 kr              405 kr              

Volvo, XJN 211 med kran 715 kr              555 kr              

Volvo, XJN 211 med snöplog 625 kr              615 kr              

Volvo, XJN 211 med sandspridare 565 kr              555 kr              

Lastmaskiner:

Ljungby L11, BDA 24WETXF 181 380 kr              425 kr              

Ljungby L11, BDA 24WETXF 182 med snöplog 565 kr              555 kr              

Ljungby L11, BDA 24WETXF 183 med sandspridare 505 kr              495 kr              

Ljungby L11, BDA 24WETXF 184 med sopvals 495 kr              485 kr              

L70E, WES 382 380 kr              425 kr              

L70E, WES 382 med snöplog 565 kr              555 kr              

L70E, WES 382 med sandspridare 505 kr              495 kr              

L70E, WES 382 med snöslunga 875 kr              865 kr              

Redskapsbärare:

Holdern, RJD 622 225 kr              240 kr              

Holdern, RJD 622 med klippaggregat - 325 kr              

Holdern, RJD 622 med snöplog 410 kr              440 kr              

Holdern, RJD 622 med sandspridare 350 kr              375 kr              

Holdern, RJD 622 med uppsamlare 490 kr              525 kr              

Holdern, RJD 622 med snöslunga - 490 kr              

Kärcher, EAP 241 225 kr              240 kr              

Kärcher, EAP 241 med klippaggregat - 325 kr              

Kärcher, EAP 241 med snöplog 410 kr              440 kr              

Kärcher, EAP 241 med sandspridare 350 kr              375 kr              

Multihog WBD 78W 225 kr              240 kr              

Multihog WBD 78W med snöplog 410 kr              440 kr              

Multihog WBD 78W med salt/sandspridare 350 kr              375 kr              

Multihog WBD 78W med slaghack - 465 kr              

Weidemann 225 kr              240 kr              

Weidemann med snöplog 410 kr              440 kr              

Weidemann med sandspridare 350 kr              375 kr              

Weidemann med slaghack 435 kr              465 kr              
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Taxa för Gatukontoret - Traktorer mm
Beskrivning (exkl moms, om inget annat anges) 2021 2022

Traktorer:

Fendt, YJY 782 325 kr              315 kr              

Fendt, YJY 782 med snöplog 510 kr              500 kr              

Fendt, YJY 782 med sandspridare 455 kr              445 kr              

Fendt, YJY 782 med sopmaskin Nordic 820 kr              810 kr              

Fendt, YJY 782 med slamsug 710 kr              700 kr              

Fendt, YJY 782 med vattentunna 425 kr              415 kr              

Fendt, YJY 782 med vägsladd 695 kr              685 kr              

Fendt, EKW 36S 325 kr              315 kr              

Fendt, EKW 36S med snöplog 510 kr              500 kr              

Fendt, EKW 36S med salt/sandspridare 455 kr              445 kr              

Fendt, EKW 36S med sopmaskin Wasa 820 kr              810 kr              

Fendt, EKW 36S med slamsug 710 kr              700 kr              

Fendt, EKW 36S med vattentunna 425 kr              415 kr              

Fendt, EKW 36S med vägsladd 695 kr              685 kr              

Fendt, EKW 36S med slåtteraggregat - 550 kr              

Fendt, EAP 458 260 kr              315 kr              

Fendt, EAP 458 med snöplog 445 kr              500 kr              

Fendt, EAP 458 med sandspridare 390 kr              445 kr              

Fendt, EAP 458 med Wessex klippaggregat 755 kr              745 kr              

Fendt, EAP 458 med gödningsspridare 390 kr              380 kr              

Fendt, EAP 458 med vattentunna 365 kr              415 kr              

Fendt, EAP 458 med vägsladd 445 kr              685 kr              

Fendt, EAP 458 med uppsamlare - 685 kr              

Valtra, BWL 386 325 kr              315 kr              

Valtra, BWL 386 med snöplog 510 kr              500 kr              

Valtra, BWL 386 med salt/sandspridare 455 kr              445 kr              

Valtra, BWL 386 med sopmaskin Wasa 820 kr              810 kr              

Valtra, BWL 386 med slamsug 710 kr              700 kr              

Valtra, BWL 386 med vattentunna 425 kr              415 kr              

Valtra, BWL 386 med vägsladd 695 kr              685 kr              

Valtra, BWL 386 med ogräsborste - 415 kr              

Traktorgrävare:

Lännen, ZLP 140 435 kr              425 kr              

Lännen, ZLP 140 med snöplog 620 kr              610 kr              

Lännen, ZLP 140 med sandspridare 565 kr              555 kr              

Lännen, ZLP 140 med stubbfräs 650 kr              640 kr              

Lännen, ZLP 140 med slaghack 650 kr              640 kr              

Soputrustning:

Sopmaskin Broddway Wasa 495 kr              485 kr              

Sopmaskin Nordic 495 kr              485 kr              

Sopmaskin Senior 495 kr              485 kr              

Sopmaskin CityCat 620 kr              610 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 2021 2022

Servicebil Jeep, PSL 673 kr/tim 145 kr              155 kr              

Skyltbil, UZX 904 kr/tim 160 kr              170 kr              

Släpkärra kr/dag 225 kr              225 kr              

Bergborrmaskin cobra/pionjär kr/dag 195 kr              195 kr              

Betongsuggor kr/dygn - 10 kr                 

Bockar och brädor, 1-10 st kr/dygn* 200 kr              200 kr              

Bockar och brädor, 11-10 st kr/dygn* 400 kr              400 kr              

Transport av bockar och brädor, utkörning kr 500 kr              500 kr              

Transport av bockar och brädor, upphämtning efter 

  evenemang kr 500 kr              500 kr              

Elverk bensindriven kr/dag 180 kr              195 kr              

GP-Link, pris per sektion, vid hyra 1-14 dygn kr/dygn 40 kr                 40 kr                 

GP-Link, pris per sektion, vid hyra efter 14 dygn kr/dygn - 20 kr                 

Gräsklippare Kubota F1900 kr/tim 185 kr              200 kr              

Gräsklippare Kubota F2880 kr/tim 215 kr              230 kr              

Gångbro, körbar plåt, pris per styck, vid hyra 1-14 dygn kr/dygn 95 kr                 95 kr                 

Gångbro, körbar plåt, pris per styck, vid hyra efter 

  14 dygn kr/dygn - 45 kr                 

Häcksåg kr/dag 155 kr              165 kr              

Kompressor Atlas Copco kr/tim 85 kr                 90 kr                 

Koner inkl. brädor 1-10st 1-14 dygn kr/dygn 150 kr              150 kr              

Koner inkl. brädor 1-10st efter dygn kr/dygn - 75 kr                 

Koner inkl. brädor 11-20st 1-14 dygn kr/dygn 300 kr              300 kr              

Koner inkl. brädor 11-20st efter 14 dygn kr/dygn - 150 kr              

Lövsug K-vagn kr/tim 115 kr              125 kr              

Miniguard barriär, per sektion 4.5m, vid hyra 1-14 dygn kr/dygn 35 kr                 35 kr                 

Miniguard barriär, per sektion 4.5m, vid hyra efter 

  14 dygn kr/dygn - 15 kr                 

Motorkapsåg kr/dag 155 kr              165 kr              

Motorpump kr/dygn 225 kr              240 kr              

Motorsåg kr/dag 120 kr              130 kr              

Ogräsborste, liten kr/tim - 85 kr                 

Ogräsborste, stor kr/tim 170 kr              180 kr              

Planlaser kr/dygn 180 kr              195 kr              

Pumpar kr/dag 175 kr              190 kr              

Spetthammare, el kr/dygn 165 kr              175 kr              

Staket, byggstaket, per sektion kr/dygn 5 kr                   5 kr                   

Staket, (cykelstaket), per sektion kr/dygn 10 kr                 10 kr                 

Tungbarriär, pris per sektion, vid hyra 1-14 dygn kr/dygn - 30 kr                 

Tungbarriär, pris per sektion, vid hyra efter 14 dygn kr/dygn - 15 kr                 

Vattentunna kr/tim 100 kr              105 kr              

Vibroplatta, 2440, rund kr/dag 210 kr              225 kr              

Vibroplatta, 2490, 3050 kr/dag 280 kr              300 kr              

Vibroplatta, 5055, 6760, 6055 kr/dag 410 kr              440 kr              

Priser är exkl mantimmepris * per evenemang/max 5dagar

Minidebitering 440 kr              470 kr              
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Taxa för Gatukontoret - Arbetskraft
Beskrivning (exkl moms, om inget annat anges) Enhet 2021 2022

GS-personal, ord. tid kr/tim 385 kr              395 kr              

GS-personal, ord. tid, inkl. verkst.kostn. kr/tim 630 kr              645 kr              

Övertid kl 16-20 vardagar, tillägg kr/tim 155 kr              160 kr              

Övertid lördagar, söndagar samt från kl 20 vardagar, 

  tillägg kr/tim 270 kr              275 kr              

Projektledning/arbetsledningf, påslag på totalbelopp % 12% 12%

Taxa för Gatukontoret - Material
Beskrivning (exkl moms och exkl lastning, om inget annat anges) 2021 2022

Bergkross 0-150 kr/ton 58 kr                 58 kr                 

Bergkross 0-90 kr/ton 67 kr                 67 kr                 

Bärlager 0-35 kr/ton 77 kr                 77 kr                 

Krossgrus 0-18/väggrus berg kr/ton 81 kr                 81 kr                 

Jord, osorterad kr/ton 55 kr                 55 kr                 

Jord, sorterad matjord, harpad kr/ton 158 kr              158 kr              

Kabelsand/naturgrus kr/ton 73 kr                 73 kr                 

+ naturgrus- 

skatt i kr enligt 

beslut från 

Skatteverket 

för 2021

+ naturgrus- 

skatt i kr enligt 

beslut från 

Skatteverket 

för 2022

Sandningssand saltad (inköpt) inkl. lastning kr/ton 162 kr              165 kr              

Sandningsflis 2-5 (med salt) på CF (inköpt) inkl. lastning kr/ton 255 kr              260 kr              

Granitkantsten kr/m 167 kr              170 kr              

Återvinningsmassor/fyllmassor 0-100 kr/ton 43 kr                 44 kr                 

Återvinningsasfalt 0-22 / Krossad asfalt kr/ton 79 kr                 81 kr                 

EU-sand 0-4 kr/ton 138 kr              141 kr              

Sandlådesand/mursand 0-3 kr/ton 136 kr              139 kr              

Flissand 2-5 plattsättning kr/ton 148 kr              151 kr              

Kullersten 100-200 kr/ton 422 kr              430 kr              

Singel 32-63 kr/ton 127 kr              130 kr              

Råberg kr/ton 49 kr                 50 kr                 

Fyllnadsjord kr/ton 73 kr                 75 kr                 

Osorterad sand kr/ton 73 kr                 75 kr                 
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Taxa för Gatukontoret - Lagning efter schaktarbete
Beskrivning (exkl moms) Enhet 2021 2022

Asfaltslagningar av körbanor, gator, kr/m² 695 kr              705 kr              

GC-väg, gångbanor* kr/m² 640 kr              650 kr              

kr/m² 590 kr              600 kr              

kr/m² 535 kr              540 kr              

kr/m² 535 kr              540 kr              

Lagning med återvinningsasfalt * kr/ton 1 280 kr           1 280 kr           

Betongplattor, arbete kr/m² 825 kr              835 kr              

kr/m² 785 kr              800 kr              

kr/m² 735 kr              750 kr              

Betongplattor, material kr/m² 320 kr              320 kr              

Gatstensättning, arbete kr/m² 2 080 kr           2 150 kr           

kr/m² 2 080 kr           2 100 kr           

kr/m² 2 080 kr           2 100 kr           

kr/m² 1 820 kr           1 975 kr           

kr/m² 1 560 kr           1 850 kr           

Markstensättning, arbete kr/m² 1 820 kr           1 900 kr           

kr/m² 1 820 kr           1 850 kr           

kr/m² 1 820 kr           1 850 kr           

kr/m² 1 610 kr           1 700 kr           

kr/m² 1 455 kr           1 550 kr           

Granitkantstenssättning 12 cm:s kr/lm 1 040 kr           1 100 kr           

(borgmästarsten), arbete kr/lm 990 kr              1 050 kr           

kr/lm 890 kr              950 kr              

Granitkantstenssättning 30 cm:s kr/lm 1 245 kr           1 260 kr           

(stående sten), arbete kr/lm 1 145 kr           1 160 kr           

kr/lm 1 040 kr           1 060 kr           

G-stöd A och B, utbyte, arbete kr/lm 730 kr              750 kr              

och material

Lagning gräsyta, arbete och material kr/m² 365 kr              375 kr              

kr/m² 315 kr              325 kr              

kr/m² 315 kr              325 kr              

kr/m² 260 kr              270 kr              

kr/m² 260 kr              270 kr              

* Kostnader för lagning av asfaltsytor ökar med 50% om ytorna har 

belagts eller toppats under de tre senaste åren.

Taxa för Gatukontoret - Felparkeringsavgifter

6-10m²

11-25m²

26-100m²

>100m²

0-25 m²

101-500m²

0-2m²

0-5m²

11-20m²

21-100m²

101-500m²

0-20m²

21-100m²

101-500m²

0-20m²

21-100m²

101-500m²

-

>500 m²

Yta

25-100 m²

101-300 m²

301-500 m²

2,1-10m²

-

0-20m²

21-100m²

>100m²

-

0-2m²

2,1-10m²

11-20m²

21-100m²
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Beskrivning (momsfri) 2021 2022

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) 2021 2022

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

Taxa för Uteserveringar
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Beskrivning  

(markupplåtelse exkl moms, för staket och el tillkommer 25% moms) 2021 2022

Uteservering utan utskänkningstillstånd, pris per påbörjad månad 45 kr/m² 40 kr/m²

  inom angiven period/säsong

Minimiavgift per påbörjad månad 1 600 kr 1 400 kr

Uteservering med utskänkningstillstånd, pris per påbörjad månad

  inom angiven period/säsong 55 kr/m² 50 kr/m²

Minimiavgift per påbörjad månad 1 800 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. 55 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) 2021 2022

Evenemang för välgörenhet samt evenemang anordnade av ideella Ingen avgift Ingen avgift

  organisationer eller skola.

Evenemang som är direkt/indirekt kopplade till kommersiellt 

syfte/marknadsföring, pris per dag:

Per m2 - 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) 2021 2022

Evenemang för välgörenhet samt evenemang anordnade av ideella Ingen avgift Ingen avgift

  organisationer eller skola

Evenemang kopplade till direkt/indirekt försäljning i kommersiellt 200 kr 200 kr

  syfte/marknadsföring, per bokning

Politiska sammankomster Ingen avgift Ingen avgift

Taxa för Gatukontoret - Marknadsplats

Beskrivning (momsfri, för el tillkommer 25% moms) 2021 2022

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 80 kr/dag

Hyra av disk eller motsvarande, en disk är 3 meter lång,

pris per styck och tillfälle 400 kr 400 kr

Taxa för Gatukontoret - Torghandel
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Beskrivning (momsfri, för el tillkommer 25% moms) 2021 2022

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 150 kr 80 kr

Taxa för Gatukontoret - Skadegörelse, bristfällig renhållning/städning
Beskrivning (moms 25% tillkommer) 2021 2022

Skadegörelse

Bristfällig rehållninng/städning, pris per tillfälle 2 000 kr 2 000 kr

Taxa för Gatukontoret - Tillfälligt nöjesfält
Beskrivning (momsfri) 2021 2022

Cirkus/tivoli etc. 1 150 kr/dygn 1 500 kr/dygn

Taxa för Gatukontoret - Byggrelaterat
Beskrivning (momsfri) 2021 2022

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) 2021 2022

Lotteritillstånd, 5 år 300 kr* 500 kr

*tidigare för 3 år

Taxa för Räddningstjänsten - Tillsyn
Beskrivning (momsfri) 2021 2022

Tillsyn enligt Lag 2003:778 om skydd om skydd mot olyckor (LSO),

  Handläggningskostnad per timme* 1 005 kr 1 005 kr**

Tillstånd och tillsyn enligt lag 2010:1011 om brandfarliga och 

  explosiva varor (LBE), handläggningskostnad per timme* 1 005 kr 1 005 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) 2021 2022

Utryckning vid felaktiga automatlarm* 4 582 kr           4 582 kr*

* Taxorna justeras den 1:e januari årligen enligt konsumentprisindex. 

KPI fastställda tal (1980=100) basmånad oktober.

Taxa för Biblioteket

Debitering sker utefter 

17

73



Kommunstyrelseförvaltningens Taxor och avgifter 2022

Beskrivning (momsfri, om inget annat anges) 2022

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) 2022

Entré, vuxen

Entré, skolungdom

Årskort, entré

Studiebesök/guidning (max 40pers)

Taxa för Busshyra YCT 923 (9personer)
Beskrivning (momsfri) 2021 2022

Bilhyra intern 35 kr                 35 kr                 

Startavgift 50 kr                 50 kr                 

Taxa för Fabriken Café
Beskrivning (inkl moms) 2021 2022

Kaffe/te 15 kr                 15 kr                 

Smile dryck 7 kr                   7 kr                   

Fralla 10 kr                 10 kr                 

Toast 15 kr                 15 kr                 

Liten kaka 5 kr                   5 kr                   

Bulle 10 kr                 10 kr                 

Delicatoboll/punchrulle 10 kr                 10 kr                 

Finare kaka (mjuk) 7 kr                   7 kr                   

Frukt 3 kr                   3 kr                   

Vatten/läsk 33cl 10 kr                 10 kr                 

Saftkanna, ca 10glas 20 kr                 20 kr                 

Taxa för Kulturskolan

20 kr                                              

20 kr                                              

-  kr                                            

20 kr                                              

50 kr                                              

 beroende på 

tillställning/program 

50 kr                                              

200 kr                                           

200 kr                                           

50 kr                                              

100 kr                                           

50 kr                                              

100 kr                                           

350kr + entréavgift * antal personer

-  kr                                            

2 kr                                                
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Beskrivning (momsfri, om inget annat anges) 2021 2022

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 250 kr              250 kr              

  personal (inom Vimmerby kommun) , per timma inkl soc avg

Undervisning/aktiviteter för barn genomfört av kulturskolans 500 kr              500 kr              

  personal (utanför Vimmerby kommun) , per timma inkl soc avg

Fortbildning/uppdrag genomfört av kulturskolans 500 kr              500 kr              

  personal för vuxna , per timma inkl soc avg

Biljett/entré avgift (ingen moms, 6 % moms eller 30-100 kr 30-100 kr

  25 % moms beroende på tillställning/program) 

Kortkurs 400 kr              400 kr              

Drop-in, per pass 75 kr                 75 kr                 

Minikurs (4 tillfällen) - 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) 2021 2022

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) 2021 2022
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 20 kr                 20 kr                 

på Ceosområdet, konstgräs, per tillfälle

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 20 kr                 20 kr                 

på Ceosområdet, naturgräs, per tillfälle

Taxa för Ishallen

Separata avtal
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Kommunstyrelseförvaltningens Taxor och avgifter 2022

Beskrivning (momsfri) 2021 2022

Föreningar i Vimmerby Kommun 450 kr              450 kr              

Privatpersoner 450 kr              450 kr              

Företag och utomkommunala lag 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* 850 kr            90 kr                 70 kr                 

Danssal (Kajen) 850 kr            90 kr                 70 kr                 

Tullportsteatern* 850 kr            90 kr                 70 kr                 

* 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.

Separata avtal

Föreningar 

kr/tim (alltid)

Enskilda 

personer 

kr/tim (1-4h)

Halvdag        

(5-6h)

Heldag             

(mer än 6h)Lokal (momsfri)

Max antal 

personer

140 st

XX st

180 st

30 st

20 st

15 st

170 st

1 500 kr              

1 500 kr              

1 500 kr              

1 000 kr              

1 000 kr              

900 kr                 

1 500 kr              
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Barn- och utbildningsnämndens Taxor och avgifter 2022

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

Taxorna i tabellen ovan är oförändrade inför 2022

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)
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Barn- och utbildningsnämndens Taxor och avgifter 2022

Taxa för Barnomsorg

Avgifter i förskolan (2021) Avgiftstak
Barn 1 (yngsta barnet) 3% 1 510 kr  1 478 kr       

Barn 2 2% 1 007 kr  986 kr          

Barn 3 1% 503 kr      493 kr          

Avgifter i fritidshem Avgiftstak
Barn 1 (yngsta barnet) 2% 1 007 kr  986 kr          

Barn 2 1% 503 kr      493 kr          

Barn 3 1% 503 kr      493 kr          

Barn 4

Avgiftstak
Barn 1 (yngsta barnet) 2,1% 1 057 kr  1 035 kr       

Barn 2 1,4% 705 kr      690 kr          

Barn 3 0,7% 353 kr      345 kr          

Barn 4

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets samlade bruttoinkomst. Den högsta inkomsten 

som kommunen kan få ersättning för är 50 340kr per månad(2021). Vid förändring av index, som beslutas av Skolverket senast 

1dec, blir avgiftstaket för maxtaxan ändrad och avgiften justerad, KF §304 2015-12-14.

Föregående års taxaDock högst

Föregående års taxaDock högst

Avgiftsfritt

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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Socialnämndens Taxor och avgifter 2022

(Alla nedanstående taxor är momsfria om inget annat anges)

Avgifter som ingår i maxtaxan (biståndsbeslut) Förslag

SoL 8 kap 2-9 §§ (kr) 2021 2022
Hemtjänst per timme (inkl LOV) 392 401

- 79

Tvättservice per tillfälle 195 200

Trygghetslarm ² per påbörjad månad 262 268

Korttidsplats, omvårdnad (kost tillkommer) per dygn 75 77

Ledsagning per tillfälle 392 401

Inskriven i hemsjukvård per månad 392 401

Inskriven i hemrehabilitering per månad 392 401

Hembesök/besök av sjuksköterska per besök 195 200

Hembesök/besök av arbets-, fysioterapeut per besök 195 200

Tekniska hjälpmedel, bedömning, hantering m m per tillfälle 195 200

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 Förslag

SoL 8 kap 2 § (kr) 2021 2022
102 104

392 401

392 401

505 517

392 401

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. 

Hyra av elrullstol per månad

Hämtning av hjälpmedel per tillfälle

Kost extern placering LSS och socialpsykiatri
Enligt kosttaxa, eller faktisk 

kostnad

Specialkost/-dryck för de som inte har kost via kommunen (LSS) Faktisk kostnad

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

april årligen

Utfärdande av intyg (ex bostadsanpassning) per intyg

Flyttstädning per timme (vård- och omsorgsboende) inkl 25 % moms
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

Dagverksamhet Vimarhaga enhet A (endast kost) Enligt kosttaxa

Inköpsservice, hemsändning av livsmedel via Vimmerby Kommuns avtalade 

butik ¹ per tillfälle
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Socialnämndens Taxor och avgifter 2022

B-hjälpmedel för turistlån: Förslag

betastöd, duschstol, ramp, rollator, säng- och toalettförhöjning (kr) 2021 2022
Administrationsavgift 205 210

Avgift (oavsett antal hjälpmedel) per påbörjad vecka 205 210

Avgifter för uppdrag av daglig verksamhet (LSS) Förslag

(kr) 2021 2022

Förslag Förslag Förslag

2021 2022 2021 2022 2021 2022
Frukost 14 14 20 20 27 27

Lunch 30 31 53 53 65 65

Kvällsmat 19 20 25 25 41 41

Fika/mellanmål 6 6 7 7 14 14

Heldygn 66 68 100 100 132 132

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 (190320-220319) 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 1 995

Utanför Vimmerby tätort mellan kl 8-17 2 472

Inom Vimmerby tätort mellan kl 17-20 2 595

Utanför Vimmerby tätort mellan kl 17-20 3 178

Inom Vimmerby tätort efter kl 20 2 995

Utanför Vimmerby tätort efter kl 20 3 525

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

Kost sjudagarsboende kostnad per månad (kr) Förslag

2021 2022

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 

392 401

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)

19 år och äldre enligt kosttaxa enligt kosttaxa

Bårtransport

För närvarande

Upp till 12 år 1 980 2 040

13 - 18 år 3 000 3 000

24

80



Socialnämndens Taxor och avgifter 2022

Tillstånd och tillsyn, enligt alkohollag och 

Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 

Avgifter för ansökan om serveringstillstånd Förslag

AL 8 kap 10 § samt Lag 2009:730 23 §  (kr) 2021 2022
Nytt tillstånd (ny ägare) 9 500 9 700

Utökat tillstånd (serveringstid, lokal, dryckesslag) 4 500 4 600

Tillfälligt utökat tillstånd (serveringstid, lokal, dryckesslag) 2 500 2 550

Ändrad driftsform/byte av ägare 6 500 6 650

Gemensamt serveringsområde, stadigvarande 6 500 6 650

Gemensamt serveringsområde, tillfälligt 4 500 4 600

Cateringtillstånd 9 500 9 700

Pausservering, stadigvarande 9 500 9 700

Pausservering, tillfälligt 2 500 2 550

Tillfälligt tillstånd, allmänhet 4 000 4 100

Tillfälligt tillstånd, slutna sällskap 1 000 1 050

Avgifter kunskapsprov 1 000 1 050

Provsmakningstillstånd, stadigvarande 9 500 9 700

Provsmakningstillstånd, tillfälligt 4 000 4 100

Fast avgift alkohol (administrativ avgift)

Tillsynsavgift, folköl

Tillsynsavgift, läkemedel

50 001 - 100 000 1 500 1 550

Förslag
2021 2022

Omsättning (kr)

Avgifter för tillsyn av försäljning av folköl och läkemedel 

samt servering av alkoholdrycker (kr)

750 000 5 500 5 650

750 001 - 1 000 000 6 500 6 650

100 001 - 250 000 2 000 2 050

250 001 - 500 000 4 000 4 100

Påminnelseavgift från påminnelse 2 för missade  

inlämningsuppgifter gällande restaurangrapport

900

800

800

för varje 500 000 kr steg

4 000 001 - 4 500 000 17 000 17 400

Och så vidare i 500 000 kr steg 1 000 kr i påslag 1 050 kr i påslag

920

820

820

1000 1 050

3 500 000 15 000 15 400

4 000 000 16 000 16 400

2 500 000 13 000 13 300

3 000 000 14 000

250

1 050

0-

10 001 - 

10 000

50 000

1 000

1 000

3 000 001 - 

3 500 001 - 

2 000 001 - 

2 500 001 - 14 300

1 000 001 - 1 500 000 9 000 9 200

1 500 001 - 2 000 000 11 000 11 300

500 001 - 
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Socialnämndens Taxor och avgifter 2022

Familjerådgivning

Familjerådgivning 

Avtal med/avgift till och fastställs av Västerviks kommun  

SoL 8 kap 2 § (kr)
Avgift per besök (kontant eller swish) 150

Barn- och familj

För närvarande

(SFB 18 kap 20 §)
Underhållsbidrag, maxavgift per månad och per förälder, 0-10 år 1 673

Underhållsbidrag, maxavgift per månad och per förälder, 11-14 år 1823

Underhållsbidrag, maxavgift per månad och per förälder, 15-18 år 2 273

(nya belopp fr o , 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

Förslag

2021 2022
Drogtest per styck 250 256

Dödsboförvaltning

Förslag

2021 2022
Avgift per timme inkl 25 % moms 392 401

En bedömning av den enskildes betalningsförmåga måste göras i samband med att 

avgiften fastställs (SFB 106 kap 39 § och SoL 9 kap 4 § ).

Ersättning av ett dödsbo (med tillgångar) för dödsboförvaltning och 

åtgärder. Begravningslagen 5 kap 2 § & Ärvdabalken 18 kap 2 § (kr)

För närvarande

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 §)

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)

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)
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Socialnämndens Taxor och avgifter 2022

Övergripande socialförvaltningen 

Fortbildning/uppdrag Förslag
genomfört av socialförvaltningens personal (kr) 2021 2022

500 512

Alternativt: skriven överenskommelse/avtal.

HSL

HVB

LOV

LSS

LVM

LVU

SFB

SoF

SoL

Förklaring förkortningar

Hälso- och sjukvårdslagen

Hem för vård eller boende

Lag om valfrihetssystem

Avgift per timme inkl 25 % moms (uppdrag åt kommunen/internt, 

ingen moms). Exklusive transporter och material - kostnad enligt 

överenskommelse.

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

Socialförsäkringsbalken

Socialtjänstförordningen

Socialtjänstlagen

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
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Renhållningstaxa för Vimmerby kommun 2022 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
- att föreslå kommunfullmäktige i Vimmerby kommun att anta föreslagen 

Renhållningstaxa för 2022. 
 

Beslutsunderlag 
KS 2021/479 Renhållningstaxa 
KS 2021/470 Beslut VEMABs styrelse  
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 3 

 
 

1 Allmänna bestämmelser 

1.1 Giltighetstid 
Renhållningstaxan gäller från och med 2022-01-01. Samtidigt upphör tidigare 

renhållningstaxa antagen 2020-12-14 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@vimmerby.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 

1 488 kr 1 625 kr 3 263 kr 2 638 kr 0 kr 

Lägenhet, per 

lägenhet 

750 kr 750 kr 1 688 kr  0 kr 

Fritidshus, per 

hushåll 

963 kr 1 050 kr 1 713 kr 1 150 kr 0 kr 

Verksamhet, per 

hämtningsställe 

463 kr 788 kr 2 188 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 
1 488 kr 

2 st. 370 liters kärl med fyra fack  Kärl 1: 26 ggr/år  

Kärl 2: 13 ggr/år 
1 600 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 
1 488 kr 

1 st. 370 liters kärl med fyra fack 26 ggr/år 1 600 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 419 kr 

Kärl, 120 liter* 26 ggr/år 800 kr 

Kärl, 190 liter 26 ggr/år 950 kr 

Kärl, 240 liter 26 ggr/år 1 098 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 
475 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 
270 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 

538 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 
338 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 
475 kr 

1 st. 240 liters kärl med fyra fack* 6 ggr/år  
v 24-35 

270 kr 

1 st. 370 liters kärl med fyra fack 10 ggr/år  

v 20-39 
538 kr 

1 st. 370 liters kärl med fyra fack 6 ggr/år  

v 24-35 
338 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 
585 kr 

Kärl, 190 liter 6 ggr/år 
vecka 24-35 

366 kr 

Kärl, 190 liter  HK 5 ggr/år 

vecka 20-39 
335 kr 

Säck, 160 liter BS 2 ggr/år* 

vecka 20-21 och v 38-39 
265 kr 

Container, 3 kbm 

vipp 

10 ggr/år 

vecka 20-39 
4 938 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 550 kr 

Kärl, 140 liter 52 ggr/år 1 100 kr 

Kärl, 370 liter 26 ggr/år 1 344 kr 

Kärl, 370 liter 52 ggr/år 2 688 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 950 kr 

Kärl, 190 liter 52 ggr/år 1 900 kr 

Kärl, 240 liter 26 ggr/år 1 098 kr 

Kärl, 240 liter 52 ggr/år 2 195 kr 

Kärl, 370 liter 26 ggr/år 1 900 kr 

Kärl, 370 liter 52 ggr/år 3 800 kr 

Kärl, 370 liter 104 ggr/år 7 600 kr 

Kärl, 660 liter 26 ggr/år 2 988 kr 

Kärl, 660 liter 52 ggr/år 5 975 kr 

Kärl, 660 liter 104 ggr/år 11 950 kr 

Vippcontainer  

2-3 kbm 

26 ggr/år 
11 199 kr 

Vippcontainer, 
2-3 kbm 

52 ggr/år 
22 399 kr 

Vippcontainer, 

6-8 kbm 

26 ggr/år 
24 409 kr 

Vippcontainer, 

6-8 kbm 

52 ggr/år 
48 819 kr 

Lastväxlarcontainer, 

omlastning 

26 ggr/år 
92 443 kr 

Lastväxlarcontainer, 

omlastning 

52 ggr/år 
184 886 kr 

Djupbehållare, 

3-4,5 kbm 

26 ggr/år 
24 750 kr 

Djupbehållare, 

3-4,5 kbm 

52 ggr/år 
49 500 kr 

Djupbehållare, 

4,51-6 kbm 

26 ggr/år 
28 375 kr 

Djupbehållare, 

4,51-6 kbm 

52 ggr/år 
56 750 kr 

Säck, 160 liter BS* 26 ggr/år 1 458 kr 

Säck, 160 liter BS* 52 ggr/år 2 917 kr 

Säck, 160 liter LS* 26 ggr/år 1 458 kr 

Säck, 160 liter LS* 52 ggr/år 2 917 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 
2 917 kr 

Säck, 240 liter 

LS/KO* 

52 ggr/år 
5 833 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* *** 109 kr 219 kr 

6 ggr/år*  131 kr 263 kr 

9 ggr/år* ** 197 kr 394 kr 

10 ggr/år * 219 kr 438 kr 

15 ggr/år * ** 327 kr 654 kr 

26 ggr/år 568 kr 1 136 kr 

39 ggr/år ** 851 kr 1 702 kr 

52 ggr/år 1 134 kr 2 269 kr 

104 ggr/år 2 270 kr 4 540 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* *** 219 kr 291 kr 

6 ggr/år*  261 kr 349 kr 

9 ggr/år* ** 394 kr 524 kr 

10 ggr/år * 437 kr 582 kr 

15 ggr/år * ** 655 kr 873 kr 

26 ggr/år 1 134 kr 1 513 kr 

39 ggr/år ** 1 703 kr 2 270 kr 

52 ggr/år  2 270 kr 3 026 kr 

104 ggr/år 4 540 kr 6 053 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 8 125 kr 

Fritidshus säsong 10 ggr/år, vecka 20-39 3 125 kr 

Fritidshus säsong 6 ggr/år, vecka 24-35 1 875 kr 

 

Extra hämtning av latrinkärl kan ske efter beställning. Avgift för extra hämtning utgår med 
313 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 1 250 kr 

Permanentboende 4,1-9 kbm,  1 875 kr 

Permanentboende > 9,1 kbm 3 125 kr 

Permanentboende, bad, disk och 

tvättbrunn (BDT) 
1 250 kr 

Fritidshus 0-4 kbm 1 250 kr 

Fritidshus 4,1-9 kbm 1 875 kr 

Fritidshus > 9,1 kbm 3 125 kr 

Fritidshus, bad, disk och 

tvättbrunn (BDT) 
1 250 kr 

 
Tabell 15 Tilläggstjänster i samband med slamtömning, kr inkl. moms 

Tilläggstjänst Tilläggsavgift per hämtning 

Volym > 9,1 kbm, per kbm 300 kr 

Jourtömning vardag måndag-torsdag. 

tömning samma dag om beställning sker efter 

13.00  

4 689 kr 

Jourtömning fredag och helg. Tömning 
samma dag om beställning sker efter 13.00 

fredag  

5 750 kr 

Budning akut, tömning samma dag om 

beställning sker före 13.00 vardag. 
2 250 kr 

Budning, tömning senast nästkommande 

vardag. 
1 200 kr 

Budning, tömning inom 8 dygn 313 kr 

Budning, tömning vid specifik tidpunkt som 

kund bestämt och beställt 1-3 arbetsdagar i 

förväg 

2 250 kr 

Budning, tömning vid specifik tidpunkt som 
kund bestämt och beställt minst 4 arbetsdagar 

i förväg 

1 200 kr 

Slanglängd över 50 meter  650 kr 

Tömning med specialfordon 650 kr 

Tömning av extra slamavskiljare/tank < 4 

kbm i samband med tömning av ordinarie 

anläggning 

375 kr 

Framkörningsavgift när budad tömning ej 

kunnat utföras 
825 kr 

Tömning där kunden deltar vid tömning, 

entreprenören meddelar dag och tid i förväg 
225 kr 

Tömning som kräver dubbelbemanning 525 kr 
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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 

1 063 kr 

 

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 440 kr 

2 – 4 kbm 660 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 

55 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 45 kr 300 kr 

Kärl större än 370 liter 70 kr 300 kr 

Container 2-3 kbm 450 kr 300 kr 

Container 6-8 kbm 1000 kr 300 kr 

Lastväxlarcontainer 3 125 kr 300 kr 

Tömning av djupbehållare 900 kr 300 kr 

Matavfallstank < 4 kbm 2 633 kr 300 kr 

Matavfallstank  4,1 - 9 kbm 4 850 kr 300 kr 

Säck med brännbart restavfall, i 

samband med ordinarie hämtning 

60 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 285 kr 
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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 

300 kr 

Byte, utställning eller hemtagning av kärl, 

370 liter inkl flerfack 

300 kr 

Byte, utställning eller hemtagning av kärl, 

660 liter inkl flerfack 

385 kr 

Utkörning eller hemtagning av box för 

ljuskällor och batterier 

60 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 96 kr 

Hyra kärl 370 liter, per år 191 kr 

Hyra kärl 660 liter, per år 380 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. 

1 250 kr 1 250 kr 

Specialfordon som normalt inte 

används inom kommunen. 

1 400 kr 1 400 kr 

Extra personal. 750 kr 750 kr 

 
 
Tjänst Avgift per ton 

Behandling brännbart avfall 1 050 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 137 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 av 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 
1 025 kr 

Lägenhet, per lägenhet 688 kr 

Kommunal inrättning, 

per hämtningsställe 
450 kr 

Verksamhet, per 
hämtningsställe 

450 kr 

Fritidshus, per hushåll 663 kr 

Övriga 450 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 * 581 kr 

120 lit kärl ** 1 125 kr 

190 lit kärl 1 363 kr 

240 lit kärl 1 813 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 2 525 kr 

660 lit kärl 3 625 kr 

800 lit kärl 5 094 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 2 172 kr 

160 lit säck LS 2 172 kr 

240 lit säck BS 2 657 kr 

240 lit säck LS 2 657 kr 

240 lit säck BS/KO 3 095 kr 

240 lit säck LS/KO 3 095 kr 

240 lit säck KO säck i hög 3 095 kr 

 

BS = Byte säck LS = Losstagen säck KO = Komprimerad 

 

110



 

 25 

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 28 375 kr 

Molok 3 m3 24 750 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 45 625 kr 
Tillkommer avgift per ton 1 050 kr / ton 

 

Tabell 31 Hämtningsavgifter fritidsboende, kr per behållare och år inkl moms 

Abonnemang Årsavgift  

190 lit kärl 1 578 kr 

190 lit kärl 2 289 kr 

160 lit säck BS 3 208 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 12 513 kr 

Container 3 m3 18 725 kr 

Container 6 m3 27 168 kr 

Container 8 m3 37 375 kr 
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Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-11-30 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 319  2021/493 2021.5340  
 

Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområden enligt 
miljöbalken, avloppsinventering - Revidering 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
- att fastställa taxor och avgifter för 2022. 
 
Sammanfattning  
Inför varje enskilt budgetår ska det fastställas vilka taxor som ska gälla för budgetåret. 
Det bilagda förslaget anger dessa taxenivåer.  
 
Beslutsunderlag  
Beslut MBN § 170 ID: 238374 
 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige  
Samtliga nämnder och bolag  
Ledningsgruppen  
Ekonomiavdelningen 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2021-10-21

1(2)

Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes signaturJusterandes signatur Utdragsbestyrkande

  

Revidering av taxa för miljö- och 
byggnadsnämndens verksamhetsområde enligt 
miljöbalken, avloppsinventering

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande förslag till 
kommunfullmäktige i respektive kommun.

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av taxa för miljö- och 
byggnadsnämndens verksamhetsområden enligt miljöbalken, enligt 
följande:
Inventering av enskilda avlopp 1 x h

ersätts med
Inventering av enskilda avlopp där åtgärd krävs 2 x h

att gälla från och med den 1 januari 2022.

Motivering till beslut
Enligt gällande taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde 
enligt miljöbalken, taxebilaga 1, Avgifter för prövning av ansökan, 
handläggning av anmälan samt övrig tillsyn, Miljöfarlig verksamhet enl. 9 
kap miljöbalken, Tillsyn, ska en avgift tas ut för inventering av enskilda 
avlopp enligt följande:
Inventering av enskilda avlopp 1 x h

Taxan har tillämpats så att avgift endast har tagits ut på enskilda avlopp där 
åtgärd krävs och där ingen ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning 
skett i samband med inventeringen.

Från mitten av 2019 har tidsredovisning skett av tidsåtgången vid 
inventering av avlopp och det har framkommit att genomsnittlig 
handläggningstid för inventering av avlopp där åtgärd krävs är 2 timmar.
Eftersom taxan har tillämpats enligt att avgift endast tagits ut vid 
inventering av enskilda avlopp där åtgärd krävs och där ingen ansökan om 
tillstånd för ny avloppsanläggning skett i samband med inventeringen och 
handläggningstiden för dessa är i genomsnitt 2 timmar bör därför ändring i 
taxan göras enligt följande:
Inventering av enskilda avlopp där åtgärd krävs 2 x h

Sammanfattning
För att få rätt tillämpning och kostnadstäckning enligt taxan för miljö- och 

MBN § 170/2021 Dnr MBN 2021-6382
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2021-10-21

2(2)

Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes signaturJusterandes signatur Utdragsbestyrkande

byggnadsnämndens verksamhetsområden enligt miljöbalken, 
avloppsinventering behöver taxan inom nämnda område revideras.

Ärendebeskrivning
Gällande taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde enligt 
miljöbalken trädde i kraft 2014-01-01. I Hultsfreds kommun gäller taxan 
enligt kommunfullmäktiges beslut § 118/2013 och för Vimmerby kommun 
gäller taxan enligt kommunfullmäktiges beslut § 216/2013. En revidering 
av taxan gjordes 2014 med anledning av att en ny renhållningsförordning 
trädde i kraft 2015-01-01, beslut KF § 125/2014, Hultsfreds kommun, 
beslut KF § 193/2014, Vimmerby kommun.

Enligt gällande taxa ska det vid inventering av enskilda avlopp debiteras 1 
timme. Från mitten av 2019 har tidsredovisning skett av tidsåtgången vid 
inventering av avlopp och det har framkommit att genomsnittlig 
handläggningstid för inventering av avlopp där åtgärd krävs är 2 timmar.

Taxan har tillämpats enligt att avgift endast tagits ut vid inventering av 
enskilda avlopp där åtgärd krävs och där ingen ansökan om tillstånd för ny 
avloppsanläggning skett i samband med inventeringen. Eftersom taxan 
tillämpas på detta sätt och handläggningstiden för dessa ärenden är i 
genomsnitt 2 timmar föreslås en ändring i taxan så att den överensstämmer 
med hur den tillämpas och handläggningstiden justeras.

Yrkande
Lennart Davidsson, KD, yrkar att 1 timmes debitering ska vara kvar.

Konny Bogren, S, yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att taxan ändras enligt 
förvaltningens förslag till beslut.

Reservation
Lennart Davidsson, KD, reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande.

Skickas till
Kommunstyrelserna
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Kommunstyrelsen 

Datum  
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§ 318  2021/492 2021.5339  
 

Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens tillsyn enligt lagen om tobak och 
liknande produkter 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
- att fastställa taxor och avgifter för 2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Inför varje enskilt budgetår ska det fastställas vilka taxor som ska gälla för budgetåret. 
Det bilagda förslaget anger dessa taxenivåer.  
 
Beslutsunderlag  
Beslut MBN § 169 ID: 238373 Bilaga § 169 Taxa ID: 238371  
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige  
Samtliga nämnder och bolag  
Ledningsgruppen  
Ekonomiavdelningen 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2021-10-21

1(1)

Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes signaturJusterandes signatur Utdragsbestyrkande

  

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn 
och prövning enligt lag om tobak och liknande 
produkter

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna förslag till taxa för tillsyn 
och prövning enligt lagen om tobak och liknande produkter till kommun-
fullmäktige i respektive kommun för antagande.

Detta beslut ersätter beslut KF § 47/2019 (Hultsfred) samt KF § 26/2019 
(Vimmerby).

Jäv
Ulf Larsson, C, deltar inte i ärendets beslut på grund av jäv.

Lagstöd
2 kap § 5 kommunallagen (2017:725)
8 kap §§ 1 och 2 lagen om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088)

Motivering till beslut
Resursbehovsutredningen som genomfördes 2021 samt erfarenheter från 
arbete med tillsyn enligt LTLP visar att tiden för årlig tillsyn behöver 
utökas. Handläggning av anmälan om ändring av bolagsförhållanden för 
tillståndshavare behöver också debiteras.

Ärendebeskrivning
Resursbehovsutredningen som genomfördes 2021 visar att en timmes 
kontrolltid per tillståndshavare inte är nog för att utföra den tillsyn som 
behövs. Därför justeras den årliga tillsynen till två timmar.
Det har under året kommit in flera anmälningar om ändring av 
bolagsförhållanden hos tillståndshavare. Handläggningen av dessa 
ändringar finansieras med en ny post i taxan.

Beslutsunderlag
Taxa för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn enligt lagen om tobak och 
liknande produkter

Skickas till
Kommunstyrelserna

MBN § 169/2021 Dnr MBN 2021-6271
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Taxa för miljö- och byggnadsnämndens 
tillsyn enligt lagen om tobak och liknande 

produkter (SFS 2018:2088)
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Taxa  2 (3) 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
 

2021-10-12 

 
 

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn 
enligt lagen om tobak och liknande produkter 
(SFS 2018:2088)  

Inledande bestämmelser  
1 § Avgift enligt denna taxa erlägges för miljö- och byggnadsnämndens 
verksamhet enligt lagen om tobak och liknande produkter.  

Avgiftsskyldig  
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver näringsverksamhet med tobak eller 
liknande produkter.  

Avgifter för tillsyn 
3 § Avgift för tillsyn över försäljning av tobaksvaror ska betalas med 2 timmar 
multiplicerad med timtaxan kronor per år (fast årlig avgift). Den fasta avgiften 
omfattar kalenderår och faktureras efter årligt utförd tillsyn. Sådan avgift ska 
betalas från och med det kalenderår som följer efter det att försäljning av tobak 
har anmälts. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje 
påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.  
 
Om bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver den normala tillsynen 
av tobaksverksamheten, ska avgift för denna extra tillsyn betalas med 
tillsynstiden multiplicerad med timtaxan (timdebitering). Timavgift debiteras i 
efterhand efter utfört tillsynsbesök.  
 
4 § Avgift ska betalas med 998 kronor per timme nedlagd handläggningstid på 
ärendet (timavgift).  
 
För tillsyn som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, 
söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton 
och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.  
 
5 § Timavgift tas ut för varje halvtimme nedlagd handläggningstid. Med 
handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid 
nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd 
med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, beredning i övrigt av 
ärendet, föredragning, beslut och restid.  
 
6 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för  

1. tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat  
2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut 
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Taxa  3 (3) 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
 

2021-10-12 

 
 

Avgift för tillstånd  
7 § Avgift för ansökan om tillstånd ska betalas av sökanden. Avgift för 
ansökan tas ut även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en ansökan som 
återkallas innan handläggningen påbörjats. 
 
8 § För tillståndsprövning enligt lagen om tobak och liknande produkter (SFS 
2018:2088) tas en avgift på 5 094 kronor ut efter att beslut meddelats.  
 
9 § För anmälan om tillståndshavares ändrade ägar- eller bolagsförhållanden 
tas en avgift enligt följande ut: 
Byte av delägare/styrelse med 50 % eller fler 5094 kr 
Byte av delägare/styrelse med mindre än 50 %  2547 kr 
 
Indexuppräkning 
8 § Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att 
höja i avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas 
förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året 
före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2019.  

Nedsättning av avgift  
9 § Om det finns särskilda skäl, får miljö- och byggnadsnämnden – med 
hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga 
omständigheter – sätta ned eller efterskänka avgiften.  

Avgiftens erläggande, med mera  
10 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Hultsfreds kommun. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller på faktura  
 
Beslut som en kommun har fattat enligt denna lag kan överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. 
____________  
Denna taxa träder i kraft från och med 1 januari 2022. 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-11-30 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 314  2021/415 2021.5334  
 

Ägardirektiv Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

- att föreslå Kommunfullmäktige att anta ägardirektiv för Kalmar Läns 
Pensionskapitalförvaltning AB.  

 

Sammanfattning  
Enligt kommunallagen ska kommun eller region som överlämnar skötseln av en 
kommunal angelägenhet till ett kommunalt bolag utfärda ägardirektiv för att säkerställa 
det kommunala ändamålet och att de kommunala befogenheterna utgör en ram för 
verksamheten.    
 
Vimmerby kommun äger tillsammans med flertalet andra kommuner och regionen, i 
Kalmar län, aktier i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB. Enligt 
kommunallagen ska ägarna av kommunala bolag utfärda ägardirektiv eftersom bolaget 
är en del av den kommunala verksamheten. Sedan tidigare finns konsortial- och 
samarbetsavtal samt placeringspolicy antagna av samtliga delägare. 
Syftet med ägardirektivet är att de demokratiska värdena inte eftersätts och att delägarna 
har inflytande eftersom bolaget är delägarnas egendom. Det finns också ett ägaransvar 
inför medborgaren. Ägardirektivet styr ägarnas insyn i bolaget. I övrigt styrs 
verksamheten i första hand av gällande konsortial- och samarbetsavtal och av beslutad 
placeringspolicy. 

 

Beslutsunderlag 
KS 2021/415 Ägardirektiv för Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB (KLP).      
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Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-11-30 

 

 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Antagen av kommunfullmäktige 
2021-12-20 § XX 
Gäller fr o m 2022-01-01  
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2021-12-20 2 (2) Kommunstyrelseförvaltningen 
Administrativa avdelningen  2021/415 Id 

 
 
 

Ägardirektiv för Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning AB  

Bakgrund 
Bolaget är en del av den kommunala verksamheten. Bolaget står i sin verksamhet under delägarnas uppsikt 
och har att följa delägarnas utfärdade direktiv för verksamheten. 
 
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och förhållande till delägarna genom 
gällande bolagsordning, gällande ägardirektiv, gällande konsortial- och samarbetsavtal eller av beslutad 
placeringspolicy. 
 
Väsentligt är att vid utnyttjande av privaträttslig organisationsform de demokratiska värdena inte eftersätts. 
Ett sätt att motverka detta är att skapa en organisation där delägarnas överordnade roll tydligt är markerad 
och där delägarna också utövar en faktisk och engagerad ägarledning. 
 
Bolagets styrelse ska årligen gå igenom ägardirektiven och hur man ska leva upp till dem. 
 

Syfte 
Delägarnas fullmäktige anger följande skäl för att ge ägardirektiv till bolaget: 
 

• Kommunallagen förutsätter ett kommunalt inflytande över bolagen  eftersom de är ett instrument för 
kommunal verksamhet. 

 
• Delägarna har ett politiskt och ekonomiskt ansvar för verksamheten i bolaget. 

 
• Bolaget är delägarnas egendom. Det finns alltså ett ägaransvar inför medborgaren. 

 

Insyn i bolagets verksamhet 
Kommunallagen slår fast att insynsfrågorna är viktiga ur demokratisk synpunkt. Bolaget ska ha en öppen 
attityd i dessa frågor. 
 
Bolagsstyrelsen har en skyldighet att se till att kommunfullmäktiges ställningstagande inhämtas i frågor av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Varje ärendes karaktär ska prövas av bolagsstyrelsen. 
 
Delägarna ska utse en person att ingå i en särskild referensgrupp för att främja insynen i bolaget. Bolaget ska 
månatligen rapportera delägares kapitalförvaltning för parts räkning. 
 

Uppdraget 
Verksamhetens uppdrag är att tillhandahålla möjlighet för delägare att överlämna likvida medel för 
långsiktig förvaltning. Avsikten är i första hand att de medel som överlämnas för förvaltning skall täcka 
delägarnas uppkommande förpliktelser att utbetala tjänstepension till anställda. 
 
Verksamheten ska grundas på långsiktighet och en balansering av risk och avkastningen, som över tid skall 
utmynna i en sund riskjusterad avkastning. Verksamheten styrs i första hand av gällande konsortial- och 
samarbetsavtal och av beslutad placeringspolicy.
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§ 334  2021/424 2021.5367  
 

Inriktningsbeslut att inte tillstyrka vindkraftsetableringar före ny 
vindbruksplan 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 
– föreslå kommunfullmäktige att fatta inriktningsbeslutet att inte tillstyrka några 
vindkraftsetableringar i Vimmerby kommun före det att en ny vindbruksplan vunnit 
laga kraft. 

 
Sammanfattning 
Vimmerby kommun har en vindkraftsplan från 2011. Utvecklingen inom 
vindkraftsområdet har gått snabbt. Dagens kraftverk är betydligt större och etableringar 
innebär ofta vindkraftsparker med flera verk snarare än ett eller två verk. Som en del av 
den kommande översiktsplanen som ska vara klar 2024 kommer också en ny 
vindbruksplan att arbetas fram. Ställningstagande till nya vindkraftverk behöver göras 
utifrån en aktuell vindbruksplan. Kommunen kommer därför att använda sitt 
kommunala veto enligt Miljöbalken 16 kap 4 § för att aktivt stoppa nya 
vindkraftsetableringar. 
 
Samhällsbyggnadsutskottet föreslog kommunstyrelsen 2021-10-28 att föreslå 
kommunfullmäktige att fatta inriktningsbeslut att inte tillstyrka några 
vindkraftetableringar i Vimmerby kommun före det att en ny vindbruksplan vunnit laga 
kraft. Kommunstyrelsen biföll förslaget. Under debatten i kommunstyrelseen yrkande 
Lars Johansson (V) avslag. Kommunfullmäktige 2021-11-15 återremitterade ärendet på 
grund av bristande beslutsunderlag.  
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att fatta inriktningsbeslut att inte tillstyrka några 

126



  

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 

 
Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-11-30 

 

 
 

vindkraftetableringar i Vimmerby kommun före det att en ny vindbruksplan vunnit laga 
kraft 
  
Peter Högberg (S) Daniel Nestor (S) och Kenneth Björklund (S) yrkar tillsammans med 
Lars Johansson (V) och Peter Fjällgård (V): 
 
Att Vimmerby kommun skyndsamt tar fram en ny vindbruksplan och under tiden inte 
stänger dörren för ansökningar utifrån gällande plan.  
  
Ola Gustafsson (KD) yrkar bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag 
  
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att två förslag föreligger, Samhällsbyggnadsutskottets förslag och 
det gemensamma förslaget från Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter. 
Han ställer dem mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
Samhällsbyggnadsutskottets förslag. 

 
Reservation 
Peter Högberg (S), Daniel Nestor (S), Kenneth Björklund (S), Lars Johansson (V) och 
Peter Fjällgård (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 
Beslutsunderlag 
KS2021/424 Beslut 13 2021-10-05 Inriktningsbeslut att avvakta med att bevilja 
vindkraftsetableringar 
 
KS 2021/424 Tjänsteskrivelse_Yttrande 

 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Inriktningsbeslut att avvakta med att bevilja vindkraftsetableringar 
 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fatta 
inriktningsbeslutet att inte tillstyrka några vindkraftsetableringar i Vimmerby kommun före 
det att en ny vindbruksplan vunnit laga kraft. 
 

Motivering 
Vimmerby kommun har en vindkraftsplan från 2011. Utvecklingen inom vindkraftsområdet 
har gått snabbt. Dagens kraftverk är betydligt större och etableringar innebär ofta 
vindkraftsparker med flera verk snarare än ett eller två verk. Som en del av den kommande 
översiktsplanen som ska vara klar 2024 kommer också en ny vindbruksplan att arbetas fram. 
Ställningstagande till nya vindkraftverk behöver göras utifrån en aktuell vindbruksplan. 
Kommunen kommer därför att använda sitt kommunala veto enligt Miljöbalken 16 kap 4 § för 
att aktivt stoppa nya vindkraftsetableringar.  
 
 
 

Beslutet ska skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Ola Gustafsson (KD) 
 
 
 
Malin Myrén 
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§ 332  2019/532 2021.5363  
 

Styrdokument: Riktlinjer och information för upplåtelse av offentlig plats: 
Skyltning och affischering, uteservering, Sommartorget, marknad, 
torghandel och försäljning, evenemang och andra markupplåtelser. 
Antaget i KF (ersätter dnr 2018/000150/003) 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

 
1. godkänna styrdokumentet ”Riktlinjer och information för upplåtelse av offentlig plats 

(Skyltning och affischering, uteservering, Sommartorget, marknad, torghandel och 
försäljning, evenemang och andra markupplåtelser)”, id 2021.4816 
 

2. låta ovan nämnda styrdokument ersätta befintligt styrdokument ”Riktlinjer och taxor 
för Skyltning, affischering, uteservering, marknad, torghandel, försäljning, 
evenemang, andra markupplåtelser och Sommartorget”, id 2019.3730 

 

Sammanfattning 

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

 
Enligt 1 kap. 4 § Plan- och bygglagen avser allmän platsmark gator, vägar, torg, parker 
och övriga områden som är offentligt tillgängliga samt avsedda för gemensamma behov 
inom områden med detaljplan. Det kan även inkludera kvartersmark och gångbanor i 
anslutning till fastigheter.  
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Med kommunal mark avses både offentlig plats och allmän platsmark, men även ej 
planlagda områden som förvaltas av Kommunen. Sådan mark får inte stängas av för 
allmänheten eller tas i anspråk för annat ändamål utan tillstånd.  

 
Kommunen kan ge tillåtelse att använda mark utomhus till annat än vad den är avsedd 
för. Det kallas markupplåtelse och innebär att du som aktör får hyra marken tillfälligt 
för exempelvis uteservering, marknad eller andra evenemang. 

 
Enligt Ordningslagen får offentlig plats, till exempel allmän platsmark, som huvudregel 
inte användas för annat ändamål än det avsedda (gång- och cykeltrafik på gång- och 
cykelväg etc.). För upplåtelse av offentlig plats krävs ofta tillstånd av Polismyndigheten, 
se 1 kap. 1–2 §§ och 3 kap. 1 § Ordningslagen.  
 
Polismyndigheten kan enligt Ordningslagen bevilja tillstånd för att använda mark till 
annat ändamål. Ansökan om detta sker skriftligt till Polismyndigheten och blankett 
finns att hämta på deras hemsida. Du som aktör utför och bekostar själv din ansökan om 
polistillstånd.  
 
När Polismyndigheten mottagit ansökan ges vissa instanser hos Kommunen möjlighet 
att yttra sig. Yttrandena skickas sedan till Polismyndigheten som beviljar eller avslår 
ansökan. Om Kommunen uppställer villkor för sitt medgivande i samband med 
yttrandet får Polismyndigheten endast ge tillstånd om det förenas med dessa villkor. 
Enligt 3 kap. 15 § Ordningslagen får villkoren avse skötsel av den offentliga platsen, 
markanvändning, stadsbild, miljö och trafik.  
 
Avgift enligt Kommunens taxor ska betalas av aktören i det fall upplåtelsen är förenad 
med sådan. Betalning sker i förskott mot faktura om inget annat överenskommits. 
Taxorna är befriade från mervärdesskatt om inget annat anges. 

 
Exempel på upplåtelse av offentlig plats kan vara skyltning, affischering, 
Sommartorget, uteservering, marknad, torghandel, försäljning, evenemang, 
byggrelaterat, uppställning av föremål på gatu-/gångbaneområden och mycket mer.  

 
Ett av exemplen enligt ovan är Sommartorget. Sommartorget bedrivs i Kommunens regi 
och är varje sommar ett trevligt inslag på Stora torget samt delar av Rådhustorget i 
Vimmerby. Här kan medborgare och turister njuta av en trivsam mötesplats för 
rekreation, gemenskap och lekplats för barnen. Under Sommartorgets säsong 
ombesörjer Kommunen bland annat bänkar, blommor, lekutrustning samt bod med WC. 
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För säsongsdatum kan man besöka Kommunens hemsida www.vimmerby.se. 
Sommartorgets yta kan komma att anpassas/justeras om tillfälliga markupplåtelser 
(såsom uteservering, försäljning av enklare förtäring etc.) beviljas i området kring 
Sommartorget. Sådana upplåtelser hanteras separat.  

  
Ett annat av exemplen enligt ovan är uteservering. Upplåtelse av uteservering hanteras 
som separata ärenden och tillstånd av Polismyndigheten krävs för varje enskild 
uteservering. Tillstånd för uteservering kan i dagsläget beviljas under perioden 1 maj–
30 september (en nytt förslag på tidsperiod har tagits fram i samband med den 
uppdaterade utgåvan av ovan nämnda styrdokument, id 2021.4816) under förutsättning 
att den inte utgör hinder för andra aktiviteter på eller i anslutning till den önskade 
upplåtelseplatsen, såsom parkering, väghållning, underhåll, trafik, evenemang, 
marknader etc. Om tillståndsansökan beviljas av Polismyndigheten debiterar 
Kommunen enligt gällande taxor. 

 
Kommunen har, utöver lokala ordningsföreskrifter samt lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel i Vimmerby kommun, ett antaget styrdokument berörande riktlinjer och 
information för upplåtelse av offentlig plats, där Kommunen är fastighetsägare. Syftet är 
att riktlinjerna och informationen ska fungera som ett komplement till nyss nämnda 
ordningsföreskrifter. Målsättningen är att den offentliga miljön i Vimmerby kommun 
ska präglas av kvalitet och trivsel, samtidigt som de ska ge alla aktörer samma 
förutsättningar att delta i en sund konkurrens. 

 
Styrdokumentet ”Riktlinjer och taxor för skyltning, affischering, uteservering, marknad, 
torghandel, försäljning, evenemang, andra markupplåtelser och Sommartorget”, id 
2019.3730, gäller i skrivande stund, men innehållet har nu uppdaterats och även fått ett 
nytt namn. Den här tjänsteskrivelsen berör den uppdaterade utgåvan.  

 
Kommunens gatukontor mottar remisser från Polismyndigheten berörande 
tillståndsansökningar, där det varje år inkommer ca 55-100 st med yttrandegrund.  
 
I dagsläget är befintligt antaget styrdokument, id 2019.3730, för ovan nämnda ändamål 
inte tillräckligt överskådligt. Det räcker inte till för att uppnå den tydlighet som 
förväntas i sakfrågor berörande upplåtelser av offentlig plats. Bristfälligheten bidrar till 
att oklarheter lätt skapas samt försvårar ärendehanteringen, vilket i sin tur ökar risken 
för missförstånd, osämja och förlängda ledtider. Detta får på ett eller annat sett en 
negativ effekt hos samtliga berörda parter (Kommunen, Polismyndigheten, aktörer och 
medborgare). 
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För att säkra upp ärendehanteringen har ett stort omtag gjorts, där en uppdaterad utgåva 
av styrdokumentet arbetats fram. Den uppdaterade utgåvan har även fått en ny titel: 
”Riktlinjer och information om upplåtelse av offentlig plats”, id 2021.4816. 

 
Den uppdaterade utgåvan har för avsikt att generera i ett bättre, tydligare och effektivare 
arbetsflöde. Den bedöms ha en positiv inverkan på Kommunens servicefunktion, vilket i 
sin tur kan stärka relationen med såväl aktörer som medborgare. 
 
Under processen av uppdateringen har flera avstämningar med berörda tjänstepersoner 
genomförts. Det färdiga utkastet skickades avslutningsvis ut på remiss där Miljö- och 
byggnadsförvaltningen, Vimmerby Energi & Miljö AB, Utvecklingsavdelningen, 
Räddningstjänsten och enskilda berörda tjänstepersoner haft möjlighet att yttra sig. 
Den uppdaterade utgåvan belyser och redogör för flera sakfrågor av betydande karaktär, 
där många intressen behöver samsas. En av flera sakfrågor är följande: 
Aktörer som medverkat i anslutning till Stora torget har fram till år 2019 endast 
beviljats upplåtelser mellan sista lördagen i maj fram till 31 augusti. Detta på grund av 
de kommunala utrustningarna och avstängningarna som varit placerade där, eftersom 
Kommunen själva bedriver Sommartorget då. Det har i sin tur begränsat upplåtelsetiden 
för aktörerna (vilket framgår av ovan), men också begränsat möjligheten för aktörerna 
att, oberoende av varandra, kunna påverka sina upplåtelsetider (inom Kommunens 
angivna period då upplåtelse kan beviljas för uteservering).  

 
Under åren 2020 och 2021, då pandemin COVID-19 var som värst, fick Kommunen 
agera med alternativa lösningar. COVID-19 visade dock att det finns positiva effekter 
av att kunna upplåta t.ex. uteserveringar tidigare på våren, men även under 
sensommar/tidig del av höst. Ett nytt behov väckts - Ett behov av att kunna hantera 
upplåtelser av offentlig plats mer flexibelt och verksamhetsanpassat.  
 
Upplåtelsetiden för just uteserveringar i anslutning till Stora Torget har fram till 
sommaren 2021 varit mer styrd (bortsett från alternativa lösningar med anledning av 
COVID-19). Dessa (och alla andra upplåtelser), har hanterats enligt antaget 
styrdokument ”Riktlinjer och taxor för skyltning, affischering, uteservering, marknad, 
torghandel, försäljning, evenemang, andra markupplåtelser och Sommartorget”, id 
2019.3730. Övriga aktörer som ansökt om uteservering (aktörer vars uteserveringar inte 
legat i anslutning till Stora torget) har också hanterats enligt detta styrdokument. 
Skillnaden har var varit att man då inte behövt ta hänsyn till Sommartorgets säsong, 
utan enbart Kommunens i övrigt angivna period då upplåtelse kan beviljas för 
uteservering.  
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I den uppdaterade utgåvan ska nu alla aktörers upplåtelser och taxor hanteras utefter 
samma process och samma taxor, i symbios med vad som redogörs för i denna 
tjänsteskrivelse och i enlighet med styrdokument, riktlinjer samt ordningsföreskrifter 
med hänsyn till lagstadgad ordning. Aktörernas ansökningar kommer behandlas 
individuellt och helt oberoende av varandra, viket tidigare nämnts. Förändringen 
innebär att alla aktörers upplåtelser bedöms och hanteras utifrån samma grundvillkor. 
Det kommer möjliggöra att vissa upplåtelser kan ske under en längre period än tidigare, 
därav kan även avgiften öka och minska beroende på under hur lång tid (inom 
Kommunens angivna period då upplåtelse av uteservering kan beviljas) aktören väljer 
att ansöka om. 

Resurser och finansiering 
Föreslaget beslut kräver ingen finansiering. 

 
 
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Utvecklingsavdelningen 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Vimmerby Energi & Miljö AB 
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och information 

om upplåtelse av 
offentlig plats
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Syfte och målsättning 
Följande riktlinjer och information avser skyltning, affischering, uteservering, Sommartorget, 
marknad, torghandel, försäljning, evenemang samt andra markupplåtelser som kan upplåtas på 
offentlig plats där Vimmerby kommun, hädanefter kallad Kommunen, är fastighetsägare. 
 
Syftet är att riktlinjerna och informationen ska fungera som ett komplement till Kommunens 
lokala ordningsföreskrifter samt lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vimmerby kommun. 
 
Målsättningen är att den offentliga miljön i Vimmerby kommun ska präglas av kvalitet och trivsel, 
samtidigt som de ska ge alla aktörer samma förutsättningar att delta i en sund konkurrens.  

Revidering 
Detta dokument revideras vid behov av mark- och exploateringsingenjör på Gatukontoret. 
Reviderat dokument antas av kommunfullmäktige (KF). 

Övrigt 
Samråd med Kommunen ska ha skett innan en markupplåtelse upprättas enligt avsnitten som 
följer. Aktören är själv skyldig att ordna eventuella nödvändiga tillstånd för det aktuella ändamålet 
och följa samtliga föreskrifter från berörda myndigheter. 
 
I övrigt gäller antagna dokument om lokala ordningsföreskrifter samt lokala ordningsföreskrifter 
för torghandel i Vimmerby kommun. Det förväntas att du som aktör tagit del av och förstått dessa. 
Vänligen besök Kommunens hemsida www.vimmerby.se för mer information.  
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Begrepp 
Här beskrivs innebörden av vissa begrepp som förekommer i detta dokument. 

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

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

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

Markupplåtelse 
Kommunen kan ge tillåtelse att använda mark utomhus till annat än vad den är avsedd för. Det 
kallas markupplåtelse och innebär att du som aktör får hyra marken tillfälligt för exempelvis 
uteservering, marknad eller andra evenemang. 
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Polismyndighetens tillstånd 
Enligt Ordningslagen får offentlig plats, till exempel allmän platsmark, som huvudregel inte 
användas för annat ändamål än det avsedda (gång- och cykeltrafik på gång- och cykelväg etc.). 
För upplåtelse av offentlig plats krävs ofta tillstånd av Polismyndigheten, se 1 kap. 1–2 §§ och 3 
kap. 1 § Ordningslagen.  
 
Polismyndigheten kan enligt Ordningslagen bevilja tillstånd för att använda mark till annat 
ändamål. Ansökan om detta sker skriftligt till Polismyndigheten och blankett finns att hämta på 
deras hemsida. Du som aktör utför och bekostar själv din ansökan om polistillstånd.  
 
När Polismyndigheten mottagit ansökan ges vissa instanser hos Kommunen möjlighet att yttra sig. 
Yttrandena skickas sedan till Polismyndigheten som beviljar eller avslår ansökan. Om 
Kommunen uppställer villkor för sitt medgivande i samband med yttrandet får 
Polismyndigheten endast ge tillstånd om det förenas med dessa villkor. Enligt 3 kap. 15 § 
Ordningslagen får villkoren avse skötsel av den offentliga platsen, markanvändning, stadsbild, 
miljö och trafik.  
 
Avgift enligt Kommunens taxor ska betalas av aktören i det fall upplåtelsen är förenad med sådan. 
Betalning sker i förskott mot faktura om inget annat överenskommits. Taxorna är befriade från 
mervärdesskatt om inget annat anges. 
 
I övrigt gäller antagna dokument om lokala ordningsföreskrifter samt lokala ordningsföreskrifter 
för torghandel i Vimmerby kommun. Det förväntas att du som aktör tagit del av och förstått dessa. 
Vänligen besök Kommunens hemsida www.vimmerby.se för mer information. 

Vad händer om villkoren i Polismyndighetens tillstånd åsidosätts? 
Om villkoren i Polismyndighetens tillstånd åsidosätts har Kommunen rätt att dels muntligt, dels 
skriftligt ge aktören tillfälle att omgående rätta sig. Om rättelse inte vidtas omedelbart efter 
tillsägelse har Kommunen rätt att kontakta Polismyndigheten, som då kan återkalla tillståndet. Vid 
åsidosättande av villkor kan det även bli aktuellt med föreläggande, straff och förverkande 
enligt 3 kap. 19–25 §§ Ordningslagen. 

När krävs inte Polismyndighetens tillstånd? 
Polismyndighetens tillstånd krävs inte vid kortvarig användning som strider mot ändamålet, men 
då är det fråga om mycket korta tider, max 60 minuter. I dessa avseenden ska samråd ske med 
Kommunen. Se även 2 kap. 4–6 §§ Ordningslagen. 

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

Tillstånd för servering av livsmedel och alkoholhaltiga drycker 
Tänk på att du som aktör behöver tillstånd för att få servera alkoholhaltiga drycker.  
 
Vid servering av livsmedel kan du även behöva registrera dig som livsmedelsföretagare hos Miljö- 
och byggnadsförvaltningen.  

Kontaktuppgifter 
Vid frågor om polistillstånd, vänligen kontakta Polismyndigheten. 

Vid frågor om Kommunens vidtagande av åtgärder, vänligen kontakta Gatukontorets 
trafikingenjör. 
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se  

Vid frågor om servering av alkoholhaltiga drycker, vänligen kontakta Socialförvaltningens 
alkoholhandläggare. 
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00  
Mejl: socialforvaltning@vimmerby.se 

Vid frågor om servering av livsmedel, vänligen kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. 
Telefonnummer: 0495-24 14 00  
Mejl: miljo.bygg@hultsfred.se 
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Uppställning av föremål på gatu- och 
gångbaneutrymmen 

Byggrelaterade föremål 
Debitering sker enligt Kommunens taxor. Taxorna avser påbörjad kalendermånad och gäller vid 
uppställning av bodar, byggmaterial, containrar, byggställningar eller övriga upplag för längre tid 
än tre (3) dygn. Vid uppställning av ovanstående för kortare tid än tre (3) dygn utgår ingen avgift. 

Handelsrelaterade föremål 
 Gatupratare och lösa föremål såsom blommor och marschaller får inte vara 

siktskymmande, hindrande eller störande. Gående ska obehindrat kunna passera. Av- och 
påstigning från fordon får inte störas eller hindras. Speciellt ska funktionshindrades krav 
på tillgänglighet beaktas. För mer information, vänligen kontakta Boverket eller besök 
deras hemsida www.boverket.se.   

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

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

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

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

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

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

Övriga föremål 
Uppställning av övriga föremål på gatu- och gångbaneutrymmen hanteras som enskilda fall och 
kan beviljas i mån av plats/lämplighet. Beslut om debitering sker utefter detta.  

Kontaktuppgifter 
Vid frågor om uppställning av föremål på gatu- och gångbaneutrymmen, vänligen kontakta 
Gatukontorets trafikingenjör. 
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 
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Tillfällig uppsättning av skyltar och affischering 
Vid tillfälliga evenemang har Kommunen tagit fram platser som anses lämpliga för sådan typ av 
affischering. Dessa redovisas i Bilaga 1. Debitering sker enligt Kommunens taxor.  
 
Vid tillfällig skyltning och affischering gäller följande: 

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

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

 

Kontaktuppgifter 
Vid frågor om tillfällig uppsättning av skyltar och affischering, vänligen kontakta Gatukontorets 
trafikingenjör.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 
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Permanent uppsättning av skyltar och flaggstänger 

Skyltar  
En uppsättning av skylt för permanent bruk kräver oftast bygglov. På kommunal mark krävs, 
under förutsättning att detaljplanens bestämmelser tillåter detta, även att aktören tecknar ett 
arrende- eller nyttjanderättsavtal med Kommunen. Avgiften regleras i avtalet. I annat fall debiteras 
aktören enligt Kommunens taxor (om skyltens syfte kan kopplas till direkt/indirekt kommersiellt 
bruk).  

Flaggstänger 
För uppsättning av flaggstänger krävs bygglov om flaggan har ett budskap som är direkt/indirekt 
kopplad till kommersiellt syfte/marknadsföring. På kommunal mark krävs, under förutsättning att 
detaljplanens bestämmelser tillåter detta, även att aktören tecknar ett arrende- eller 
nyttjanderättsavtal med Kommunen. Avgiften regleras i avtalet. I annat fall debiteras aktören 
enligt Kommunens taxor (om flaggstångens syfte kan kopplas till direkt/indirekt kommersiellt 
bruk). 
 
För uppsättning av flaggstänger där flaggan inte har ett budskap (t.ex. landsflagga) krävs inget 
bygglov men däremot krävs en överenskommelse med fastighetsägaren. På kommunal mark 
krävs, under förutsättning att detaljplanens bestämmelser tillåter detta, att aktören tecknar ett 
arrende- eller nyttjanderättsavtal med Kommunen. Avgiften regleras i avtalet. I annat fall debiteras 
aktören enligt Kommunens taxor (om flaggstångens syfte kan kopplas till direkt/indirekt 
kommersiellt bruk). 

Kontaktuppgifter 
Vid frågor om bygglov, vänligen kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. 
Telefonnummer: 0495-24 14 00  
Mejl: miljo.bygg@hultsfred.se 
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Digitala, elektroniska, projicerande och bildväxlande 
skyltar 

Digitala, elektroniska eller projicerande skyltar  
Digitala, elektroniska eller projicerande skyltar består av displayer för text och bild. Dessa 
förekommer ofta som fasadskyltar eller fristående skyltar och är ofta datorstyrda.  

Mekaniskt bildväxlande skyltar 
Med mekaniskt bildväxlande skyltar menas skyltar som ändrar utseende. Dessa kan bestå av 
rullande planscher eller bildväxlande lameller.   

Elektroniska/Digitala bildväxlande skyltar  
Elektroniska/Digitala bildväxlande skyltar består av displayer för text och bild. Dessa är ofta 
datorstyrda. 

Elektroniska/Digitala och bildväxlande skyltar som kräver bygglov  
Nedan följer några exempel på olika typer av elektroniska/digitala och bildväxlande skyltar som 
kräver bygglov. För befintliga skyltar som inte är mekaniska eller digitala krävs nytt bygglov om 
de ska konverteras till ny teknik (från statisk till bildväxlande skylt). För samtliga omnämnda 
skyltar gäller följande:  

 En skylt räknas som bildväxlande om den växlar bild mer än en (1) gång per dygn.  
 Skyltar med bildväxlande eller rörligt budskap bör undvikas i anslutning till väg/gata på 

grund av distraktionen de orsakar.  
 Skyltar med bildväxlande eller rörligt budskap bör undvikas på eller i anslutning till 

allmän plats såsom torg, gator och parker, dels på grund av stadsbildens påverkan, dels på 
grund av att känsliga grupper (exempelvis barn och ungdomar) vistas på dessa platser.  

 Skyltar med bildväxlande eller rörligt budskap kan tillåtas inne på kvartersmark om de inte 
tillhör kategorin som behandlas i punkt 1 eller 2 enligt ovan.  

 Skyltar med bildväxlande/rörligt budskap får inte vara bländande eller störande för 
omgivningen. Ljusstyrkan ska kunna regleras utifrån årstid och tid på dygnet.  

 Vid placering av digitala storbildsskärmar ska hänsyn tas till att värdefull kulturmiljö 
bevaras ostörd. Storbildsskärmar bör därför inte placeras i anslutning till äldre bebyggelse. 
 

På kommunal mark krävs, utöver sannolika bygglov, även att aktören tecknar ett arrende- eller 
nyttjanderättsavtal med Kommunen, under förutsättning att detaljplanens bestämmelser tillåter 
detta och att Kommunen bedömer upplåtelsen som lämplig. I Vimmerby kommun hanteras alla 
förfrågningar avseende elektroniska/digitala och bildväxlande skyltar som enskilda fall. 
Upplåtelser kan därför beviljas i mån av plats/lämplighet. Avgiften regleras i avtalet. 
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Bilväxlande skyltar i trafikmiljöer 
Bildväxlande skyltar vid gator kan accepteras ur trafiksäkerhetssynpunkt om följande kriterier 
uppfylls:  

 Fordonsförarna endast hinner se en bildväxling när de i skyltad hastighet kör sträckan som 
bilden är synlig. 

 Varje budskap är kort och enkelt så det snabbt kan uppfattas. 
 Inga budskap på något sätt är rörliga. 
 Ljusstyrkan anpassas efter omgivande ljus samt ändras automatiskt, så det aldrig blir för 

starkt ljus och man bländas. 
 Skylten placeras där den inte konkurrerar med annat som fordonsförare måste kunna 

uppfatta samt att de har gott om tid på sig att hinna titta på skylten. 
 

Det är inte lämpligt att placera digitala bildväxlande skyltar på platser där stort fokus måste vara 
på trafiken, såsom i närheten av en korsning eller trafikplats. På raksträckor utan utfarter eller 
vänd mot en parkeringsplats kan en placering däremot vara acceptabel. Bedömning av läge i 
förhållande till platsen och byggnaderna är avgörande för möjligheten till bygglov.  

Skyltar med reklambudskap och digitala bildväxlande skyltar tillåts restriktivt i trafikmiljöer. De 
får inte placeras så att sikt, trafikmärken och trafikljus skyms eller på annat sätt påverkar stads- 
och landskapsbilden negativt. 

Kontaktuppgifter 
Vid frågor om digitala, elektroniska, projicerande och bildväxlande skyltar, vänligen kontakta 
Gatukontorets trafikingenjör. 
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 

Vid frågor om bygglov, vänligen kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. 
Telefonnummer: 0495-24 14 00  
Mejl: miljo.bygg@hultsfred.se 
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Sommartorget 

Vad är Sommartorget? 
Sommartorget bedrivs i Kommunens regi och är varje sommar ett trevligt inslag på Stora torget 
samt delar av Rådhustorget i Vimmerby. Här kan medborgare och turister njuta av en trivsam 
mötesplats för rekreation, gemenskap och lekplats för barnen.  
 
Under Sommartorgets säsong ombesörjer Kommunen bland annat bänkar, blommor, lekutrustning 
samt bod med WC. Vänligen besök Kommunens hemsida www.vimmerby.se för säsongsdatum. 

För Sommartorgets områdeskarta, se Bilaga 2. Ytan kan komma att anpassas/justeras om tillfälliga 
markupplåtelser* beviljas i området kring Sommartorget. Sådana ansökningar hanteras separat 
enligt avsnitten ”Uteservering” samt ”Polismyndighetens tillstånd” med underrubriker.   

*tillfälliga markupplåtelser berörande externa aktörer, såsom uteservering, försäljning av enklare 
förtäring etc. 

 
Exempel på lekutrustning, Sommartorget. 

Kontaktuppgifter 
Vid om Sommartorget, vänligen kontakta Gatukontorets trafikingenjör. 
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 
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Nyttjande av offentlig plats 
Offentlig plats är bland annat allmän platsmark. Till allmän platsmark räknas exempelvis 
Kommunens parker, gator, torg och grönytor. Användningsområden för dessa typer av ytor kan 
vara demonstrationer, idrottsaktiviteter, festivaler eller andra evenemang.  

För upplåtelse av allmän platsmark krävs ofta tillstånd av Polismyndigheten, se avsnitt 
”Polismyndighetens tillstånd” med underrubriker. Om tillstånd beviljas av Polismyndigheten har 
Kommunen rätt att debitera avgift för upplåtelsen enligt gällande taxor. 

Ansökan kan beviljas i mån av plats/lämplighet samt under förutsättning att inget annat 
evenemang redan är bokat på önskad upplåtelseplats. För information om offentliga platser 
lämpliga för marknad, torghandel och tillfälliga evenemang, se Bilaga 2. 
 
Ansökan om tillstånd berörande övriga platser i Vimmerby tätort samt för övriga platser i 
Vimmerby kommun hanteras som enskilda fall och kan beviljas i mån av plats/lämplighet. Beslut 
om debitering sker utefter detta. 
 
I övrigt gäller antagna dokument om lokala ordningsföreskrifter samt lokala ordningsföreskrifter 
för torghandel i Vimmerby kommun. Det förväntas att du som aktör tagit del av och förstått dessa. 
Vänligen besök Kommunens hemsida www.vimmerby.se för mer information. 

Renhållning och skadegörelse 
Efter evenemanget ska du som aktör se till att markområdet återställs, städas samt att eventuell 
skadegörelse uppdagas och ersätts. Upptäcker Kommunen skadegörelse eller bristfällig städning i 
samband med evenemanget har Kommunen rätt att debitera aktören. Debitering sker enligt 
Kommunens taxor.  

Avfallshantering 
Hushållsavfall från enskilda evenemang hanteras internt i evenemanget av dig som aktör. Avfallet 
samlas på en gemensam plats, exempelvis i en container eller kärl beroende på mängder. 
VEMAB* hämtar. VEMAB kan via sin entreprenör tillhandhålla tillfälliga behållare. Detta 
regleras av Kommunen när tillstånd ges till evenemanget. VEMAB:s kund är i dessa fall aktören 
för evenemanget. 

*Vimmerby Energi & Miljö AB  

Kontaktuppgifter 
Vid frågor om nyttjande av offentlig plats, vänligen kontakta Gatukontorets trafikingenjör. 
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 
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Vid frågor om renhållning och skadegörelse, vänligen kontakta Gatukontorets driftenhet. 
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 

Vid frågor om avfallshantering, vänligen kontakta Vimmerby Energi & Miljö AB. 
Telefonnummer till växeln: 0492-76 93 00 
Mejl: vimmerby.energi@vimmerby.se 
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Uteservering 

Tillstånd för uteservering 
För upplåtelse av uteservering krävs tillstånd av Polismyndigheten, se avsnitt ”Polismyndighetens 
tillstånd” med underrubriker.  

Tillstånd för uteservering kan beviljas av Kommunen under perioden 15 april–30 september, 
under förutsättning att den inte utgör hinder för andra aktiviteter på eller i anslutning till den 
önskade upplåtelseplatsen, såsom parkering, väghållning, underhåll, trafik, evenemang, marknader 
etc. Om tillståndsansökan beviljas av Polismyndigheten debiterar Kommunen enligt gällande 
taxor.  
 
Du kan behöva bygglov för att få ställa upp en uteservering. Är du osäker på om din planerade 
uteservering behöver bygglov, vänligen kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Placering 
En markupplåtelse för uteservering får endast göras i direkt anslutning till permanent restaurang, 
café eller motsvarande servering. Detta för att, i enlighet med Livsmedelslagen, säkerställa en 
kvalitet på mat och dryck som endast kan uppnås från permanenta kök. 

Utformning, möblemang och utsmyckning 
Du som aktör ska samråda med Kommunen för godkännande av uteserveringens utformning och 
möblemang. Hänsyn ska bland annat tas till tillgänglighet och övrig omgivning.  

Önskad utsmyckning ska beskrivas utförligt i tillståndsansökan och bedöms av Kommunen i varje 
enskilt fall. 
 
Parasoll som är löstagbara och flyttbara kräver inte bygglov. Däremot kan du behöva bygglov för 
ett fast anordnat parasoll, om det kan anses vara ett bygglovspliktigt skärmtak. 
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Avgränsning/Inhägnad 
Uteserveringar som upprättas ska ha avgränsning/inhägnad som överensstämmer väl med 
omgivningens och fastighetens stil samt färgsättning. Avgränsning/Inhägnad av serveringen ska 
ske med staketsektioner som tillhandahålls av Kommunen mot avgift. Debitering sker enligt 
Kommunens taxor.  

Kommunens staketsektioner. 

Tillfällig byggnad/bod 
Om du som aktör önskar nyttja tillfällig byggnad/bod för din uteservering ska den harmoniera med 
stadskärnans genuina småstadskänsla, likt Kommunens små röda lekstugor, och ha traditionella 
färger såsom Falu rödfärg eller Rådhusets gula kulör. Takbeläggningen kan med fördel vara rött 
tegel eller täckt av sedum, i annat fall svart. 

 

 
En av Kommunens små röda lekstugor.           Exempel på gul bod med sedumtak. 

Enligt gällande Plan- och bygglag 9 kap. 3a § krävs inget bygglov för tillfällig byggnad/bod under 
förutsättning att: 

 den placeras på kommunal mark planlagd som allmän platsmark 
 den placeras på beviljad upplåtelseplats i högst tre (3) månader 
 den inte är större än 15 kvm 
 den inte överstiger en taknockshöjd på 3 m 
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För placering på beviljad upplåtelseplats längre än tre (3) månader och/eller större 
byggnadsstorlek kan tidsbegränsat bygglov vara aktuellt och samråd samt godkännande krävs från 
Kommunen.  

Renhållning och skadegörelse 
Du som aktör har skyldighet att under hela upplåtelsetiden hålla uteserveringen ren och välstädad 
samt angränsande område fritt från skräp och fimpar. Det är inte tillåtet att skräp och fimpar som 
uppkommit sopas ut utanför angränsande område.    
 
Efter upplåtelsetidens utgång ska aktören se till att upplåtelseplatsen återställs, städas och att 
eventuell skadegörelse uppdagas samt ersätts. Upptäcker Kommunen skadegörelse eller bristfällig 
städning i samband med upplåtelsen har Kommunen rätt att debitera aktören. Debitering sker 
enligt Kommunens taxor. 

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

Vatten och avlopp 
En markupplåtelse för uteservering som görs i direkt anslutning till permanent restaurang, café 
eller motsvarande servering tilldelas inte någon vatten- eller avloppsanslutning. Då uteserveringen 
upplåts i direkt anslutning till verksamheten finns inte behov av vatten- eller avloppsanslutning, 
eftersom det behovet kan uppfyllas inne från verksamheten.  
 
De VA-anslutningar som finns är i området kring Stora torget och är endast ett fåtal. De reserveras 
därför i första hand för tillfälliga markupplåtelser*, där aktörerna inte har en permanent 
verksamhet i anslutning till Stora torget. Först till kvarn gäller. 

Om du som aktör önskar nyttja tillfällig byggnad/bod krävs att den är utrustad med 
återströmningsskydd och fettavskiljare för att få ansluta till VEMAB**:s, VA-nät.  

Kommunen tar ut brukningsavgift för aktörens vattenåtgång samt kontaktar VEMAB för 
installation av vattenmätare, vattenanslutning och avloppsanslutning.  
 
*tillfälliga markupplåtelser berörande externa aktörer, såsom uteservering, försäljning av enklare 
förtäring etc. 
 
**Vimmerby Energi & Miljö AB 
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El 
En markupplåtelse för uteservering som görs i direkt anslutning till permanent restaurang, café 
eller motsvarande servering tilldelas inte någon elanslutning. Då uteserveringen upplåts i direkt 
anslutning till verksamheten finns inte behov av elanslutning, eftersom det behovet kan uppfyllas 
inne från verksamheten.  
 
De elanslutningar som finns är i området kring Stora torget och är endast ett fåtal. De reserveras 
därför i första hand för tillfälliga markupplåtelser*, där aktörerna inte har en permanent 
verksamhet i anslutning till Stora torget. Om du som aktör önskar el som tillval till din 
uteservering ska det tydligt framgå i din tillståndsansökan, se avsnitt ”Polismyndighetens 
tillstånd” med underrubriker. Först till kvarn gäller. Debitering sker enligt Kommunens taxor och 
VEMAB**:s avgifter. 

*tillfälliga markupplåtelser berörande externa aktörer, såsom uteservering, försäljning av enklare 
förtäring etc. 
 
**Vimmerby Energi & Miljö AB 
 
Har du som aktör behov av el trots ovan nämnda förutsättningar tillkommer en extra avgift. Den 
extra avgiften beror på behovet och tas fram vid enskilda fall. 

Ljudnivåer 

Musikljud/ljudnivåer vid uteservering 

Hos Miljö- och byggandsförvaltningen finns ett underlag antaget avseende handläggning av 
evenemang. Miljö- och byggnadsförvaltningens tjänstepersoner använder underlaget vid 
handläggning av polisyttranden om offentlig tillställning samt vid framtagande av eventuellt 
tillhörande försiktighetsföreläggande. Underlaget är även tänkt att vara ett stöd för aktörer i 
samband med tillfälliga evenemang/markupplåtelser. Därför finns en länk till underlaget på 
Kommunens hemsida www.vimmerby.se under rubriken ”Tillfälliga evenemang”.  
 
Avseende uteservering är ambitionen att med detta underlag skapa tydlighet och förenkling vad 
gäller kontroll av musikljud/ljudnivåer, dels för dig som aktör, dels för omkringboende, 
Kommunen och myndigheter.  
 
Vid uteservering lägger underlaget stor vikt vid musik som spelas utomhus för aktörens egna 
gäster, såsom levande musik (trubadur, artist etc.) eller via högtalare/ljudanläggning. Hänsyn är 
bland annat tagen till omkringboende och andra aktörer i stadsmiljön, men även till Vimmerbys 
karaktär av turistkommun - En turistkommun med mycket liv och rörelse under säsongen/perioden 
då uteservering kan beviljas av Kommunen, framför allt i Vimmerbys centrala delar. 
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I övrigt ska Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer (FoHMFS 2014:15) och 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) samt uppdaterade 
versioner av dessa följas. 
 
Som aktör berörs du av ovan nämnda underlag oavsett om du har en tillfällig 
markupplåtelse för din uteservering eller om du har en permanent verksamhet i anslutning 
till den.  

Räddningstjänst 
Du som aktör är ansvarig för att säkerheten är tillfredsställande vad gäller att förebygga och 
minimera olyckor som kan orsaka räddningstjänst. Uteserveringen får inte försvåra möjlig 
utrymning av lokaler/verksamheter i anslutning till den. 

För med information, vänligen kontakta Räddningstjänsten i Vimmerby. 

Kontaktuppgifter 
Vid frågor om uteservering, utformning, utsmyckning etc, vänligen kontakta Gatukontorets 
trafikingenjör. 
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 

Vid frågor om staketsektioner, vänligen kontakta Gatukontorets driftenhet.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 

Vid frågor om bygglov, vänligen kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. 
Telefonnummer: 0495-24 14 00  
Mejl: miljo.bygg@hultsfred.se 

Vid frågor om renhållning och skadegörelse, vänligen kontakta Gatukontorets driftenhet.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 

Vid frågor om avfallshantering, vänligen kontakta Vimmerby Energi & Miljö AB. 
Telefonnummer till växeln: 0492-76 93 00 
Mejl: vimmerby.energi@vimmerby.se 

Vid frågor om vatten och avlopp, vänligen kontakta Gatukontorets driftenhet.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 

Vid frågor om el, vänligen kontakta Gatukontorets driftenhet.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 
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Vid frågor om ljudnivåer, vänligen kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. 
Telefonnummer: 0495-24 14 00  
Mejl: miljo.bygg@hultsfred.se 

Vid frågor om Räddningstjänstens behov av tillgänglighet, vänligen kontakta Räddningstjänsten i 
Vimmerby. 
Telefonnummer till växeln: 0492- 76 90 00 
Mejl: raddningstjansten@vimmerby.se 
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Marknader 
För marknadsdagar ansöker Kommunen själva om tillstånd hos Polismyndigheten.  

Om du som aktör vill boka marknadsplats eller disk till marknad finns en ansökningsblankett att 
använda på Kommunens hemsida www.vimmerby.se. När blanketten är ifylld mejlar du den till 
marknad@vimmerby.se för vidare hantering. Först till kvarn gäller för marknadsplatser och 
diskar. Aktören debiteras enligt Kommunens taxor. Kostnaderna avser ett marknadstillfälle. 
Aktören betalar samtliga belopp mot utställd förskottsfaktura. 

Avbokning av marknadsplats sker senast tre (3) dagar innan marknaden äger rum. Aktören får då 
tillbaka samtliga belopp förutom tillkommande avbokningsavgift. Sker avbokning senare än tre 
(3) dagar innan får aktören, mot uppvisande av läkarintyg, tillbaka samtliga belopp förutom 
tillkommande avbokningsavgift. Om läkarintyg inte kan uppvisas eller om närvaro av någon 
anledning uteblir utan avbokning kan aktören inte få tillbaka något belopp.  
 
Vill du som aktör servera eller sälja livsmedel på en marknad kan du behöva registrera dig hos 
Miljö- och byggnadsförvaltningen. 
 
I övrigt gäller antagna dokument om lokala ordningsföreskrifter samt lokala ordningsföreskrifter 
för torghandel i Vimmerby kommun. Det förväntas att du som aktör tagit del av och förstått dessa. 
Vänligen besök Kommunens hemsida www.vimmerby.se för mer information. 

Renhållning och skadegörelse 
Efter nedplockning av utrustning ska du som aktör se till att upplåtelseplatsen återställs, städas 
samt att eventuell skadegörelse uppdagas och ersätts. Upptäcker Kommunen skadegörelse eller 
bristfällig städning i samband med marknaden har Kommunen rätt att debitera aktören. Debitering 
sker enligt Kommunens taxor.  

Avfallshantering 
Hushållsavfall från enskilda marknadsplatser hanteras internt av respektive aktör.  

Vatten och avlopp 
Du som aktör behöver kontakta Kommunen i god tid innan marknaden för att se om möjlig VA-
anslutning kan fås tillfälligt på angiven plats. Är placeringen på Stora torget eller Rådhustorget 
sker debitering enligt Kommunens taxor. Kommunen kontaktar VEMAB* för anslutning. För att 
få ansluta till VEMAB:s VA-nät krävs att din utrustning har återströmningsskydd och 
fettavskiljare.  

*Vimmerby Energi & Miljö AB 
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El 
Du som aktör har möjlighet att välja el som tillval. Om el som tillval är aktuellt ska det tydligt 
framgå i din tillståndsansökan, se avsnitt ”Polismyndighetens tillstånd” med underrubriker. 
Debitering sker enligt Kommunens taxor och VEMAB*:s avgifter. Har du behov av mer än 16 
ampere tillkommer en extra avgift. Den extra avgiften beror på behovet och tas fram vid enskilda 
fall. 
 
*Vimmerby Energi & Miljö AB 

Ljudnivåer 
För mer information, vänligen kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Räddningstjänst 
Uppställning av vagnar, stånd eller liknande ska ske så fri bredd mellan uppställda enheter på båda 
sidor av gatan är minst 4 meter (fri bredd). 

Uppställning av vagnar, stånd eller liknande ska ske så de inte inkräktar på Räddningstjänstens 
tillgänglighet till byggnaders fasader för livräddning och släckning av bränder. 
 
Uppställning av vagnar, stånd eller liknande får inte medföra risk för brandspridning till eller 
mellan byggnader, skäliga avstånd till byggnader måste därför hållas. Dessa avstånd varierar 
beroende på byggnad och uppställda enheter, med anledning av detta ska i tveksamma fall samråd 
ske med Räddningstjänsten. I normalfallet gäller ett avstånd på 4 meter. 
 
För med information, vänligen kontakta Räddningstjänsten i Vimmerby. 

Kontaktuppgifter 
Vid frågor om marknader, vänligen kontakta Gatukontoret administratör. 
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 

Vid frågor om registrering för servering eller försäljning av livsmedel, vänligen kontakta Miljö- 
och byggnadsförvaltningen. 
Telefonnummer: 0495-24 14 00  
Mejl: miljo.bygg@hultsfred.se 

Vid frågor om renhållning och skadegörelse, vänligen kontakta Gatukontorets driftenhet.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 

159



Riktlinjer och information om upplåtelse av offentlig plats  
Samhällsbyggnadsavdelningen 

 27 
 

Vid frågor om avfallshantering, vänligen kontakta Vimmerby Energi & Miljö AB. 
Telefonnummer till växeln: 0492-76 93 00 
Mejl: vimmerby.energi@vimmerby.se 

Vid frågor om vatten och avlopp, vänligen kontakta Gatukontorets driftenhet.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 

Vid frågor om el, vänligen kontakta Gatukontorets driftenhet.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 

Vid frågor om ljudnivåer, vänligen kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. 
Telefonnummer: 0495-24 14 00  
Mejl: miljo.bygg@hultsfred.se 

Vid frågor om Räddningstjänstens behov av tillgänglighet, vänligen kontakta Räddningstjänsten i 
Vimmerby. 
Telefonnummer till växeln: 0492- 76 90 00 
Mejl: raddningstjansten@vimmerby.se 

 

  

160



Riktlinjer och information om upplåtelse av offentlig plats  
Samhällsbyggnadsavdelningen 

 28 
 

Torghandel och försäljning 
Gratis torghandel får endast ske på anvisad handelsplats vid Stora torget respektive 
Rönnbärsgatan, se Bilaga 2. Dessa anvisade platser kräver inget tillstånd från Polismyndigheten. 
Kommunen debiterar ingenting för nyttjande av dessa anvisade platser. Först till kvarn gäller 
samt max en (1) dag per vecka och aktör. Försäljning får ske under de tider som angivits i 
de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i Vimmerby kommun. Du som aktör har 
skyldighet att plocka ned och transportera bort din utrustning efter varje tillfälle. 
 
Vid önskemål om annan placering än anvisade handelsplatser krävs tillstånd från 
Polismyndigheten, se avsnitt ”Polismyndighetens tillstånd” med underrubriker. Om 
tillståndsansökan beviljas av Polismyndigheten debiterar Kommunen enligt gällande taxor. 
Tillståndsansökan kan beviljas i mån av plats/lämplighet.  

I dagsläget finns inga årsplatser för torghandel att erbjuda. 
 
I övrigt gäller antagna dokument om lokala ordningsföreskrifter samt lokala ordningsföreskrifter 
för torghandel i Vimmerby kommun. Det förväntas att du som aktör tagit del av och förstått dessa. 
Vänligen besök Kommunens hemsida www.vimmerby.se för mer information. 

Renhållning och skadegörelse 
Efter nedplockning av utrustning ska du som aktör se till att upplåtelseplatsen återställs, städas 
samt att eventuell skadegörelse uppdagas och ersätts. Upptäcker Kommunen skadegörelse eller 
bristfällig städning i samband med torghandeln har Kommunen rätt att debitera aktören. 
Debitering sker enligt Kommunens taxor.  

Avfallshantering 
Hushållsavfall från enskild torghandel hanteras internt av respektive aktör.  

Vatten och avlopp 
Du som aktör behöver kontakta Kommunen i god tid innan torghandeln för att se om möjlig VA-
anslutning kan fås tillfälligt på angiven plats. Är placeringen på Stora torget eller Rådhustorget 
sker debitering enligt Kommunens taxor. Kommunen kontaktar VEMAB* för anslutning. För att 
få ansluta till VEMAB:s VA-nät krävs att din utrustning har återströmningsskydd och 
fettavskiljare.  

*Vimmerby Energi & Miljö AB 
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El 
Du som aktör har möjlighet att välja el som tillval, även vid gratis torghandel om den sker på 
anvisad handelsplats vid Stora torget respektive Rönnbärsgatan. Kommunen styr eluttag, 
elanslutning och elförbrukning via en digital applösning. Om el som tillval är aktuellt behöver du 
kontakta Kommunens driftenhet minst två (2) arbetsdagar (måndag–fredag kl 8:00–16:00) innan 
torghandeln ska äga rum och ange mellan vilka klockslag handelsplatsen kommer tas i anspråk. 
Debitering sker enligt Kommunens taxor och VEMAB*:s avgifter. Har du behov av mer än 16 
ampere tillkommer en extra avgift. Den extra avgiften beror på behovet och tas fram vid enskilda 
fall.  
 
*Vimmerby Energi & Miljö AB 

Ljudnivåer 
För mer information, vänligen kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Räddningstjänst 
Uppställning av vagnar, stånd eller liknande ska ske så fri bredd mellan uppställda enheter på båda 
sidor av gatan är minst 4 meter (fri bredd). 

Uppställning av vagnar, stånd eller liknande ska ske så de inte inkräktar på Räddningstjänstens 
tillgänglighet till byggnaders fasader för livräddning och släckning av bränder. 
 
Uppställning av vagnar, stånd eller liknande får inte medföra risk för brandspridning till eller 
mellan byggnader, skäliga avstånd till byggnader måste därför hållas. Dessa avstånd varierar 
beroende på byggnad och uppställda enheter, med anledning av detta ska i tveksamma fall samråd 
ske med Räddningstjänsten. I normalfallet gäller ett avstånd på 4 meter. 
 
För med information, vänligen kontakta Räddningstjänsten i Vimmerby. 

Kontaktuppgifter 
Vid frågor om torghandel, vänligen kontakta Gatukontorets trafikingenjör. 
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 

Vid frågor om renhållning och skadegörelse, vänligen kontakta Gatukontorets driftenhet.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 

Vid frågor om avfallshantering, vänligen kontakta Vimmerby Energi & Miljö AB. 
Telefonnummer till växeln: 0492-76 93 00 
Mejl: vimmerby.energi@vimmerby.se 
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Vid frågor om vatten och avlopp, vänligen kontakta Gatukontorets driftenhet.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 

Vid frågor om el, vänligen kontakta Gatukontorets driftenhet.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 

Vid frågor om ljudnivåer, vänligen kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. 
Telefonnummer: 0495-24 14 00  
Mejl: miljo.bygg@hultsfred.se 

Vid frågor om Räddningstjänstens behov av tillgänglighet, vänligen kontakta Räddningstjänsten i 
Vimmerby. 
Telefonnummer till växeln: 0492- 76 90 00 
Mejl: raddningstjansten@vimmerby.se 
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Bokning av Källängsparken och Gästgivarehagen 
Källängsparken och Gästgivarehagen är allmän platsmark. För upplåtelse av allmän platsmark 
krävs ofta tillstånd av Polismyndigheten, se avsnitt ”Polismyndighetens tillstånd” med 
underrubriker.  
 
Om tillståndsansökan beviljas av Polismyndigheten har aktören skyldighet att kontakta 
Gatukontorets administratör för bokning av park.  
 
Tillståndsansökan kan beviljas i mån av plats/lämplighet samt under förutsättning att inget annat 
evenemang redan är bokat på önskad upplåtelseplats. 
 
För bokning av Källängsparken/Gästgivarehagen är det först till kvarn som gäller och tidigast 365 
dagar innan evenemanget ska hållas. Hyres- och bokningsavgift utgår endast vid evenemang 
kopplade till direkt/indirekt försäljning i kommersiellt syfte/marknadsföring. Debitering sker 
enligt Kommunens taxor. 

Renhållning och skadegörelse 
Efter evenemanget ska du som aktör se till att Källängsparken/Gästgivarehagen i sin helhet 
återställs, städas samt att eventuell skadegörelse uppdagas och ersätts. Upptäcker Kommunen 
skadegörelse eller bristfällig städning i samband med evenemanget har Kommunen rätt att 
debitera aktören. Debitering sker enligt Kommunens taxor.  

Avfallshantering 
Hushållsavfall från enskilda evenemang hanteras internt i evenemanget av dig som aktör. Avfallet 
samlas på en gemensam plats, exempelvis i en container eller kärl beroende på mängder. 
VEMAB* hämtar. VEMAB kan via sin entreprenör tillhandhålla tillfälliga behållare. Detta 
regleras av Kommunen när tillstånd ges till evenemanget. VEMAB:s kund är i dessa fall aktören 
för evenemanget. 

*Vimmerby Energi & Miljö AB  

Vatten och avlopp 
Du som aktör behöver kontakta Kommunen i god tid innan evenemanget för att se om möjlig VA-
anslutning kan fås tillfälligt på angiven plats. Är det möjligt att få en anslutning sker debitering 
enligt Kommunens taxor. Kommunen kontaktar VEMAB* för anslutning. För att få ansluta till 
VEMAB:s VA-nät krävs att din utrustning har återströmningsskydd och fettavskiljare.  

*Vimmerby Energi & Miljö AB 
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El 
I Gästgivarehagen finns ingen möjlighet till elanslutning, men i Källängsparken finns möjlighet. 
Om du som aktör önskar el som tillval vid bokning av Källängsparken ska det tydligt framgå i din 
tillståndsansökan, se avsnitt ”Polismyndighetens tillstånd” med underrubriker. Först till kvarn 
gäller. Debitering sker enligt Kommunens taxor och VEMAB*:s avgifter. 
 
Nyckel till elskåp hämtas hos Gatukontorets driftenhet. Du som aktör ansvarar själv för att boka 
tid när nyckeln ska hämtas. Har du behov av mer än 16 ampere tillkommer en extra avgift. Den 
extra avgiften beror på behovet och tas fram vid enskilda fall. 
 
*Vimmerby Energi & Miljö AB 

Ljudnivåer 
För mer information, vänligen kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Räddningstjänst 
Du som aktör har skyldighet att följa Räddningstjänstens riktlinjer för tillfälliga 
utomhusevenemang.  

För med information, vänligen kontakta Räddningstjänsten i Vimmerby. 

Kontaktuppgifter 
Vid frågor om bokning av park, vänligen kontakta Gatukontorets administratör.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: www.samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 

Vid frågor om renhållning och skadegörelse, vänligen kontakta Gatukontorets driftenhet.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 

Vid frågor om avfallshantering, vänligen kontakta Vimmerby Energi & Miljö AB. 
Telefonnummer till växeln: 0492-76 93 00 
Mejl: vimmerby.energi@vimmerby.se 

Vid frågor om vatten och avlopp, vänligen kontakta Gatukontorets driftenhet.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 

Vid frågor om el, vänligen kontakta Gatukontorets driftenhet.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 
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Vid frågor om ljudnivåer, vänligen kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. 
Telefonnummer: 0495-24 14 00  
Mejl: miljo.bygg@hultsfred.se 

Vid frågor om Räddningstjänstens behov av tillgänglighet, vänligen kontakta Räddningstjänsten i 
Vimmerby. 
Telefonnummer till växeln: 0492- 76 90 00 
Mejl: raddningstjansten@vimmerby.se 
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Övriga tillfälliga markupplåtelser på kommunal mark 

Nöjesfält, tivoli eller cirkus 
I Vimmerby kommun hanteras tillfälligt nöjesfält, tivoli eller cirkus som enskilda fall och kan 
beviljas i mån av plats/lämplighet. Debitering sker enligt Kommunens taxor. 
 
För upplåtelse av offentlig plats krävs ofta tillstånd av Polismyndigheten, se avsnitt 
”Polismyndighetens tillstånd” med underrubriker.  

Övrigt 
Övriga tillfälliga markupplåtelser hanteras som enskilda fall och kan beviljas i mån av 
plats/lämplighet. Beslut om debitering sker utefter detta.  
 
För upplåtelse av offentlig plats krävs ofta tillstånd av Polismyndigheten, se avsnitt 
”Polismyndighetens tillstånd” med underrubriker. 

Kontaktuppgifter 
Vid frågor om övriga tillfälliga markupplåtelser på kommunal mark, vänligen kontakta 
Gatukontorets trafikingenjör.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: www.samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 

Bokning av bänkar i samband med evenemang 
Om du som aktör vill boka bänkar (benämns ”bockar och brädor”) görs det hos Gatukontorets 
driftenhet. En hyresavgift kommer att tas ut och även kostnad för transport tillkommer om du inte 
fraktar bänkarna själv. Debitering sker enligt Kommunens taxor. Fakturaadress kommer att 
behöva uppges.  
 
Du som aktör ansvarar även för att eventuella hyrda bänkar plockas undan och ställs in i 
transporten de fraktades i. 

Kontaktuppgifter 
Vid frågor om bänkar (benämns ”bockar och brädor”), vänligen kontakta Gatukontorets driftenhet.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: www.samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 
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Bilaga 1 
Offentliga platser i Vimmerby kommun där tillfällig 
skyltning och affischering är tillåten 

Vimmerby 
Se översiktskartor. 

 Lundgatan 
Grönområde mellan Torsgatan och Lundgatan. 

 Lundgatan 
Grönområde utmed Lundgatan öster om Vimarskolan. 

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

 Vimmerbyallén 
Grönområde utmed Vimmerbyalléns södra sida mellan järnvägsövergången och 
Badhusgatan. 

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

Södra Vi 
Se översiktskarta. 

 Grönområde väster Björkavägen och norr om Syrénvägen. 

Övriga orter i Vimmerby kommun 
Gullringen, Storebro, Rumskulla, Frödinge, Tuna, Djursdala, Locknevi och Pelarne har i dagsläget 
inga anvisade platser.  

Vid frågor om offentliga platser lämpliga för tillfällig skyltning och affischering i dessa orter, 
vänligen kontakta Gatukontorets trafikingenjör. 
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 
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Bilaga 2 
Offentliga platser i Vimmerby kommun där marknad, 
torghandel och tillfälliga evenemang är lämpliga, 
inklusive översiktskartor 

Vimmerby tätort 

Offentliga platser anvisade för marknad 

Se översiktskarta. 

Offentliga platser anvisade för gratis torghandel 

Se översiktskarta. 

 Rönnbärsgatan 
 Del av Stora torget 

Offentliga platser lämpliga för tillfälliga evenemang 

Se översiktskartor. 

 Stora torget 
 Rådhustorget 
 Källängsparken 
 Gästgivarehagen 

 
Ansökan om tillstånd för övriga platser i Vimmerby tätort hanteras som enskilda fall och kan 
beviljas i mån av plats/lämplighet. Beslut och debitering sker utefter detta.  

Upplåtelseplats för Kommunens tillfälliga evenemang Sommartorget 

Se översiktskarta. 

Övriga Vimmerby kommun 
Ansökan om tillstånd för övriga platser i Vimmerby kommun hanteras som enskilda fall och kan 
beviljas i mån av plats/lämplighet. Beslut om debitering sker utefter detta. 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-11-30 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 331  2012/326 2021.5362  
 

Krönsmon och Östra Ceos verksamhetsområde: Taxor berörande 
fastigheter/tomter. Införande av tomträttsavtal samt upphörande av 
möjlighet till tomträtter. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
    Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att 

1. förlänga subventioneringen av tomtpristaxa berörande industri- 
och verksamhetsområdet Krönsmon (130 kr/kvm istället för 
ordinarie 175 kr/kvm) 
 

2. låta subventioneringen gälla till och med 2022-12-31 
 

Dessutom beslutar Kommunstyrelsen att godkänna prisjustering av köpeskilling 
berörande Lyftkranen 2-4 och Hjullastaren 1-2, med anledning av dikesslänter.  
 

Yrkande 
Bo Svensson (C) yrkar bifall 
 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i början av 2018 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 uteblev effekten av 2018 års 
subventionering. Vid kartläggningen 2019 beräknades infarten istället vara på gång 
2020, varvid frågan om subventionerad tomtpristaxa återigen blev aktuell. Hösten 2019 
beslutades därför en förlängning subventioneringen till och med 2020-12-31. 

184



  

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 

 
Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-11-30 

 

 
 

Flera faktorer gjorde att tiden blev knapp, effekterna av pandemin COVID-19 var en av 
dem. Inför 2021 beslutades där av en förlängning av subventioneringen till och med 
2021-12-31. 
Inför 2022 kan konstateras att flera faktorer, däribland COVID-19, har fortsatt inverkan 
på Krönsmons utveckling. Förslaget är därför att förlänga subventioneringen av 
tomtpristaxa (från ordinarie 175 kr/kvm till 130 kr/kvm) till och med 2022-12-31.  
 
5 av 17 fastigheter (Lyftkranen 2, Lyftkranen 3, Lyftkranen 4, Hjullastaren 1 och 
Hjullastaren 2) berörs av dikesslänter om totalt ca 3300 kvm (OBS! Ungefärlig areal), 
se översiktskarta id 2021.4296. Diken och slänter avvattnar fastigheterna men också 
omgivningen (kommunal mark).  
 
Kommunen kommer i samband med framtida försäljningar av 5 ovan nämnda 
fastigheter förbehålla sig samt Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) rätten för 
åtkomst till diken och slänter. Åtkomst sker förslagsvis genom avtalsservitut, eller 
annan lämplig lösning, som sedan skrivs in i respektive fastighet. Det kommer i sin tur 
innebära att Kommunen/VEMAB dels har rätt att beträda den del av fastigheterna där 
diken och slänter är belägna, dels har skyldighet till drift/underhåll av dem.  
 
En mer specifik inmätning av diken och slänter sker vid behov i samband med 
upprättande av framtida köpeavtal samt avtalsservitut/annan lämplig lösning.  
En subventionering från 175 kr till 130 kr (45 kr) innebar en värdeförändring på strax 
över 8 000 000 kr i bokslutet 2017. 
 
Total säljbar yta, Krönsmon:  
 
180 754 kvm x 175 kr = 31 631 950 kr 
180 754 kvm x 130 kr = 23 498 020 kr 
 
31 631 950 - 23 498 020 = 8 133 930 kr 
 
Då 5 ovan nämnda fastigheter påverkas av dikesslänter, som till viss del kan komma att 
begränsa nyttjandegraden av respektive fastighet, föreslås att en prisjustering av 
köpeskillingen görs i dessa enskilda fall (Observera att arealerna är ungefärliga och 
mindre justeringar kan därför komma att göras): 
Lyftkranen 2: Ca 220 kvm  x 130 kr = 28 600 kr   
Lyftkranen 3: Ca 450 kvm x 130 kr = 58 500 kr 
Lyftkranen 4: Ca 510 kvm x 130 kr = 66 300 kr 
Hjullastaren 1: Ca 1490 kvm x 130 kr = 193 700 kr 
Hjullastaren 2: Ca 660 kvm x 130 kr = 85 800 kr 
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Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-11-30 

 

 
 

Totalt ca 3 330 kvm x 130 kr = 432 900 kr  
 
 

Beslutsunderlag 
1. Översiktskarta avs. Krönsmons 17 fastigheter inkl. markerade dikesslänter (slänter + 

diken), id 2021.4296 
2. Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-21 § 101, avs. 2021-01-01 – 2021-12-31, id 

2012.2965 
3. Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-21 § 160, avs. 2019 – 2020-12-31, id 2012.2962 
4. Kommunfullmäktiges beslut 2018-01-29 § 14, avs. 2018-01-01 – 2018-12-31, id 

2021.2957 
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Utvecklingsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Vimmerby Energi & Miljö AB 
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30

18

33

15

27
21

16

32

35

13

34

22
11

s:1

3:176

3:182

3:321>426

19

29

14

SCHAKTMASKINEN GRÄVSKOPAN
LYFTKRANEN

LASTMASKINEN
HJULLASTAREN

11968 kvm

10856 kvm

10700 kvm

9355 kvm

11554 kvm

11497 kvm

11584 kvm

11895 kvm

9778 kvm

10119 kvm

9694 kvm
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Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-11-30 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 337  2021/446 2021.5479  
 

Samverkansöverenskommelse Lokalpolisområde Västervik och Vimmerby 
kommun 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att 
- anta Samverkansöverenskommelsen mellan Lokalpolisområde Västervik och 

Vimmerby kommun för 2022-2025 
- anta medborgarlöfte för Vimmerby kommun 2022-2025 

 

Sammanfattning  
Det brottsförebyggande arbetet kräver samverkan för att bli så effektivt som möjligt. Syftet 
med samverkansöverenskommelsen är att underlätta ett samlat grepp mot brottsligheten, 
underlätta långsiktigt, hållbart och kunskapsbaserat arbete och bidra till att polisen och 
kommunen har samsyn på brottsproblem, dess orsaker och vilka åtgärder som ska vidtas.  

Medborgarlöftet anger hur de samverkande parterna, dvs polismyndigheten och Vimmerby 
kommun, ska arbeta med de prioriterade frågorna. Medborgarlöftet utvärderas kontinuerligt och 
kan justeras.   

Enligt samverkansöverenskommelsen ska parterna tillsammans utfärda medborgarlöften 
framtagna ur en lokal lägesbild. Som grund till denna lägesbild ligger: anmälda brott i 
Vimmerby kommun Lokalpolisområde Västervik, Trygghetsundersökningen 2020, 
drogvaneundersökningar i Vimmerby kommun samt rapporter och dialoger med kommunala 
verksamheter samt medborgardialoger. 
Samverkansöverenskommelsen har alltså föregåtts av analyser av läge och orsaker. 
Tillsammans har de båda parterna kommit överens om att prioritera följande områden:  
- Trafik 
- Tillgreppsbrott, företrädesvis i villa, radhus och lägenhet 
- Alkohol och narkotika  
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Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-11-30 

 

 
 

- Våld i nära relation 
- Trygghet 

 
Denna samverkansöverenskommelse syftar till att minska brottsligheten och att göra 
Vimmerby kommun tryggare för hela befolkningen. Flera av de prioriterade områden som 
lyfts påverkar därav barn direkt eller indirekt. Aktuella artiklar är bl.a. artikel 6 (rätt till liv 
och utveckling), artikel 19 (barn ska skyddas mot våld, övergrepp och vanvård), artikel 24 
(rätt till bästa möjliga hälsa), artikel 33 (rätt att skyddas mot alkohol och narkotika) m.fl.  
 

Resurser och finansiering 
Sker inom befintlig budget. 
 

Uppföljning av beslutet 
Lokala Brå ansvarar för att följa upp och utvärdera samverkansöverenskommelsen och 
medborgarlöftet.  
 

Beslutsunderlag 
Överenskommelse om samverkan mellan Lokalpolisområde Västervik och Vimmerby kommun 
2022-2025, id 237190 
 
Lokalt medborgarlöfte Vimmerby kommun 2022-2025, id 237191 
 

Beslutet ska skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Samhällsbyggnadsavdelningen, Maria Åkerö  
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Överenskommelse om samverkan mellan Lokalpolisområde 
Västervik och Vimmerby kommun 2022-2025 
 
 
Avtalande parter 
I denna samverkansöverenskommelse är lokalpolisområde Västervik och Vimmerby 
kommun avtalande parter. 
 
Överenskommelsens giltighetstid 
Samverkansöverenskommelsen gäller under tiden 2022 till 2025. 
 
Avtalet avser samverkan i lokalt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete  
Lokalpolisområde Västervik och Vimmerby kommun har kommit överens om att göra 
gemensamma insatser för att minska brottsligheten och öka tryggheten inom kommunen. 
Syftet med samverkansöverenskommelsen är att underlätta ett samlat grepp mot 
brottsligheten, underlätta långsiktigt, hållbart och kunskapsbaserat arbete och bidra till att 
polisen och kommunen har samsyn på brottsproblem, dess orsaker och vilka åtgärder som 
ska vidtas. Arbetet inom ramen för överenskommelsen syftar också till att skapa intresse 
och engagemang för det brottsförebyggande arbetet, att öka effektiviteten genom att 
parterna gör gemensamma eller kompletterande insatser samt att säkerställa att resurser 
avsätts för att de mål som gemensamt sätts för att det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet ska uppnås.  
 
Trygghetsundersökningen 2020 
Trygghetsindex för 2020 påvisar att Vimmerby kommun tillhör de allra tryggaste i hela 
region syd. Sammanfattningsvis anger de som svarat i undersökningen en låg utsatthet för 
brott och att de bekymmer som finns är främst bilar som kör för fort, mopeder som 
buskör, oro för inbrott samt trygghetskänslan utomhus 
 
Prioriterade samverkansområden 
Samverkansöverenskommelsen anger de mål som parterna är överens om att prioritera i 
det brottsförebyggande arbetet. Prioriteringen har föregåtts av att parterna var och en för 
sig och sedan gemensamt tagit fram en lägesbild. Som grund till denna lägesbild ligger; 
Anmälda brott i Vimmerby kommun Lokalpolisområde Västervik, 
Trygghetsundersökningen 2020, drogvaneundersökningar i Vimmerby kommun samt 
rapporter och dialoger med kommunala verksamheter samt medborgardialoger. 
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Lokala Brå är den samverkansgrupp för brottsförebyggande arbete där arbetet med 
överenskommelsen följs upp. Det är i Lokala Brå som brottsförebyggande arbete 
initieras, diskuteras och utvärderas. Diskussion och åtgärder från Lokala Brå grundar sig i 
fakta och forskning och föreslagna åtgärder är grundat i kunskap.  
 
 
Under perioden 2022-2025 prioriteras följande områden, detaljerade åtgärder för varje 
område presenteras i Medborgarlöfte (bilaga): 

1. Trafik  
Allmänheten upplever trafiken som ett stort problem. Via trygghetsundersökningen, 
polisens rapporter, telefonsamtal från medborgare och näringsliv m.m. ser vi att A-
traktorer och bilar förs fram på ett sett som stör boende, inte minst deras sömn och skapar 
otrygghet. 
 

2. Tillgreppsbrott, företrädesvis i villa, radhus och lägenhet 
En källa till otrygghet är inbrott i sitt eget hem. Antal inbrott i Vimmerby varierar men 
2020 genomfördes 28 inbrott i villa.  Metoden Grannsamverkan syftar till att öka känsla 
av trygghet i lokalsamhället, minska utbudet av så kallad stöldbegärlig egendom i 
hemmen, minska antalet anmälda tillgreppsbrott samt minska antalet anmälda 
skadegörelsebrott 
I medborgardialogerna framkommer ett stort intresse för Grannsamverkan. 
 

3. Alkohol och narkotika  
Alkohol kan skapa personligt lidande och stora samhällskostnader. En viktig hörnsten i 
det alkoholpreventiva arbetet är tillsyn av försäljning vid restauranger och andra 
försäljningsställen. Narkotika är förbjudet och bidrar till otrygghet, mänskligt lidande och 
även den stora samhällskostnader. I drogvaneundersökningen för år 2 på gymnasiet ser vi 
en relativt låg frekvens av narkotikaanvändning men narkotika förekommer i varierad 
grad i olika åldrar i Vimmerby. Nämnas bör att Vimmerby kommun samt 
polismyndigheten arbetar kontinuerligt med hela ANDTS området (alkohol, narkotika 
doping, tobak och spel). 
 

4. Våld i nära relation 
Våld i nära relationer kännetecknas av att den utsatta har en nära relation till och ofta 
starka känslomässiga band till förövaren vilket försvårar möjligheten till motstånd och 
uppbrott. Våldet som vanligtvis sker inomhus i offrets egen bostad kan anta många 
former, t.ex. både fysiskt och psykiskt, sexuellt och materiellt. De senaste åren ser vi en 
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ökning av antalet ansökningar. Orsaken kan vara flera, pandemin har satt flera 
förhållanden under press men det kan också bero på att fler ansöker. 
 

5. Trygghet 
Ovan nämns flera orsaker till att människor känner sig otrygga men otrygghet kan 
påverkas av flera omständigheter. Exempelvis kan bristande belysning, buskage m.m. 
skapa otrygghet på allmän plats, för företag kan risk för inbrott vara en orsak. Vimmerby 
ska upplevas som en säker och trygg plats att leva och verka i. 
 
 
Organisering av samverkan och samverkansgrupper 
En effektiv samverkan kräver forum för att mötas. Vimmerby kommun och polisen 
samverkar bland annat i följande styr- och arbetsgrupper:  
 
Lokala BRÅ – styrgrupp för det brottsförebyggande arbetet med representation från flera 
av kommunens förvaltningar samt polis och Vimmerby handel. Samordnas av 
utvecklingsavdelningen 
Samrådsgrupp – arbetsgrupp med representation från verksamheter med   
ungdomsinriktning, t.ex.  kuratorer, fritidsledare, socialtjänst, polis, civilsamhället m.fl. 
Syftar bl.a. till att informera om trender och tendenser samt planerad verksamhet, t.ex. 
inför riskhelger. Samordnas av utvecklingsavdelningen 
Resursgrupp – brottsförebyggande arbete med skola, socialtjänst, fritid och polis i syfte 
att tidigt upptäcka och förebygga ungdomsbrott. Samordnas av utvecklingsavdelningen 
Ren kraft – antidopingnätverk med gym/träningsanläggningar, föreningar, RF SISU 
Småland och polis. Syftar till att öka kompetensen kring doping samt förebygga 
användande av doping. Samordnas av utvecklingsavdelningen 
Trafiksäkerhetsråd – samverkansgrupp för trafiksäkerhetsfrågor med representation från 
civilsamhället, polis, Kalmar länstrafiken, kommun m.fl. Syftar till att öka 
trafiksäkerheten i Vimmerby. Samordnas av samhällsbyggnadsenheten. 
 
Polis och socialtjänst deltar varje år på Lag och rätt i åk 7. Syftet är att informera elever 
och öka kunskapen om Sveriges lagar samt konsekvenser av brott. 
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Åtagande 
Parterna åtar sig att: 

 Följa de beslutade åtagandena 
 Uppföljning ska ske kontinuerligt minst en gång per år till det lokala 

brottsförebyggande rådet 
 Parterna ansvarar för den interna informationen till respektive verksamhet 

angående överenskommelsen. Parterna samverkar kring den externa 
informationen. 

 Avrapportering ska lämnas till kommunstyrelsen och till polismyndigheten  
 Kontinuerligt informera allmänheten om arbetet med överenskommelsen 
 Parterna åtar sig att följa det lokala medborgarlöftet för kommunpolisområde 

Hultsfred-Vimmerby 
 
 
 

Överenskommelsen giltighet 
Överenskommelsen gäller från 2021-xx-xx till 2025-12-31 och har upprättats i två 
likalydande exemplar. 
 
 
Polismyndigheten i Kalmar län  Vimmerby kommun 
Vimmerby 2021-xx-xx   Vimmerby 2021-xx-xx 
 
 
 
…………………………………                       …………………………………. 
Anders Pleijel    Leif Larsson 
Polismyndigheten   Kommunfullmäktiges ordförande 
Kalmar län    Vimmerby kommun
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 MEDBORGARLÖFTE 1 (4) 

 Datum   
  2021-04-26  

 Diarienr (åberopas)   

   
  

Polismyndigheten 
Polisregion Syd 
Lokalpolisområde Västervik 
Vimmerby/Hultsfred 
Håkan Karlsson 

 
VIMMERBY KOMMUN 
POLISMYNDIGHETEN 

LOKALT MEDBORGARLÖFTE VIMMERBY KOMMUN 2022-2025. 
 

Inledning 

Detta medborgarlöfte är en bilaga till samverkansöverenskommelse mellan 
Vimmerby Kommun och Lokalpolisområde Västervik. 

Medborgarlöftet gäller 2022-2025 men utvärderas kontinuerligt och kan justeras  

Enligt samverkansöverenskommelsen ska parterna tillsammans utfärda 
medborgarlöften framtagna ur en lokal lägesbild. Som grund till denna lägesbild 
ligger: anmälda brott i Vimmerby kommun Lokalpolisområde Västervik, 
Trygghetsundersökningen 2020, drogvaneundersökningar i Vimmerby kommun 
samt rapporter och dialoger med kommunala verksamheter samt 
medborgardialoger. 

Problembild 

Resultat från den senaste trygghetsundersökningen samt statistik från RAR-
systemet påvisar att Vimmerby Kommun upplever en förhöjd oro för 
inbrottsstöld. Statistik för 2020 visar att Vimmerby kommun hade 28 st 
villainbrott (brottskod 9801, 9802 RAR-systemet).  

Tillgreppsbrotten är delvis konstanta där villainbrott samt försök minskar. 
Anmälan om tillgrepp i butik sjunker vilket uteslutande beror på 
coronapandemin. Denna brottstyp har senaste åren ökat betydligt vilket beror på 
gemensamma informationskampanjer hur man anmäler brott m.m 
 
Trygghetsindex för 2020 påvisar att Vimmerby kommun tillhör de allra tryggaste 
i hela region syd. Sammanfattningsvis anger de som svarat i undersökningen en 
låg utsatthet för brott och att de bekymmer som finns är främst bilar som kör för 
fort, mopeder som buskör, oro för inbrott samt trygghetskänslan utomhus 
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Polisregion Syd   
 

 
Medborgarlöften - Prioriterade områden 
 

1. Trafik  
Allmänheten upplever trafiken som ett stort problem. Via trygghetsundersök-
ningen, polisens rapporter, telefonsamtal från medborgare och näringsliv m.m. 
ser vi att A-traktorer och bilar förs fram på ett sett som stör boende, inte minst 
deras sömn och skapar otrygghet. 
 
Åtgärd  
Polismyndigheten:  

 Hastighetskontroller ska ske med kontinuitet, så ofta att dämpande effek-
ter uppnås. 

 Riktade insatser för kontroll av mopeder, A-traktorer och liknande for-
don. 

 
Vimmerby kommun: 

 Kontinuerliga trafikmätningar där bl.a. mätningar av hastigheten in-
går, i syfte att ligga till grund för den fysiska trafikplaneringen. Has-
tighetsmätningarna ska delges polisen som stöd i deras arbete. 

 Ska aktivt förebygga och göra insatser, främst till målgruppen motor-
intresserade unga för att förhindra motorburen problematik. 

 
2. Tillgreppsbrott, företrädesvis i villa, radhus och lägenhet 

En källa till otrygghet är inbrott i sitt eget hem. Antal inbrott i Vimmerby varie-
rar och 2020 genomfördes 28 inbrott i villa.  Metoden Grannsamverkan syftar 
till att öka känsla av trygghet i lokalsamhället, minska utbudet av såkallad 
stöldbegärlig egendom i hemmen, minska antalet anmälda tillgreppsbrott samt 
minska antalet anmälda skadegörelsebrott 
I medborgardialogerna framkommer ett stort intresse för Grannsamverkan. 
 
Åtgärd 
Polismyndigheten:  

 Fortsätta samt utveckla arbetet med Grannsamverkan. 
 
Vimmerby kommun: 

 Fortsätta samt utveckla arbetet med Grannsamverkan 
 
Konceptet med Grannsamverkan kan med fördel utvecklas med andra trygghets-
skapande åtgärder, t.ex. hjärtstartarutbildning, kunskap om bedrägerier på inter-
net etc. 
 
 

3. Alkohol och narkotika 
Alkohol kan skapa personligt lidande och stora samhällskostnader. En viktig 
hörnsten i det alkoholpreventiva arbetet är tillsyn av försäljning vid restauranger 
och andra försäljningsställen. Narkotika är förbjudet och bidrar till otrygghet, 
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Polisregion Syd   
 

mänskligt lidande och den innebär stora samhällskostnader. I drogvaneundersök-
ningen för år 2 på gymnasiet ser vi en relativt låg frekvens av narkotikaanvänd-
ning men narkotika förekommer i varierad grad i olika åldrar i Vimmerby. Vim-
merby kommun samt polismyndigheten arbetar kontinuerligt med hela ANDTS 
området (alkohol, narkotika doping, tobak och spel) men i denna överenskom-
melse läggs fokus på narkotika.  
 
Åtgärd  
Polismyndigheten: 

 Utöva tillsyn på restauranger och försäljningsställen, vid vissa planerade 
tillfällen i samverkan med Vimmerby kommun 

 Nyttja tänkbara resurser såsom områdespoliser och ingripandepoliser 
med ett särskilt fokus på att upptäcka och förebygga narkotikaanvänd-
ning.  

 Genomföra särskilda insatser där narkotika kan förekomma, t.ex. i trafi-
ken men även andra miljöer där det finns/kan finnas narkotika. 
 

Vimmerby kommun: 
 Utöva tillsyn på restauranger och försäljningsställen, vid vissa planerade 

tillfällen i samverkan med polisen 
 Kontinuerligt kartlägga och följa utvecklingen av narkotikaläget i Vim-

merby kommun och förmedla den till parter som berörs med syfte att nå 
samsyn i problem och åtgärder.  

 Använda evidens- och/eller kunskapsbaserade metoder i preventivt syfte 
mot narkotika, exempel kan vara Örebromodellen, ANDTS-coach, to-
baksförebyggande arbete och Krogar mot knark. 

 
 
 

4. Våld i nära relation 
Våld i nära relationer kännetecknas av att den utsatta har en nära relation till och 
ofta starka känslomässiga band till förövaren vilket försvårar möjligheten till 
motstånd och uppbrott. Våldet som vanligtvis sker inomhus i offrets egen bostad 
kan anta många former, t.ex. både fysiskt och psykiskt, sexuellt och materiellt. 
De senaste åren ser vi en ökning av antalet ansökningar. Orsaken kan vara flera, 
pandemin har satt flera förhållanden under press men det kan också bero på att 
fler anmäler. 
 
 
Åtgärd  
Polismyndigheten: 

 Ska aktivt arbeta för att upptäcka och förebygga våld i nära relation 
 
Vimmerby kommun: 

 Ska tillse att medarbetare i kommunala verksamheter har god kunskap 
om våld i nära relation 

 Ska erbjuda stöd och hjälp till utsatta 
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 Ska informera medborgare i Vimmerby kommun var hjälp och stöd 
finns att få och hur man når den.   
 
 

5. Trygghet  
Ovan nämns flera orsaker till att människor känner sig otrygga men otrygghet 
kan påverkas av flera omständigheter. Exempelvis kan bristande belysning, 
buskage m.m. skapa otrygghet på allmän plats, för företag kan risk för inbrott 
vara en orsak. Vimmerby ska upplevas som en säker och trygg plats att leva och 
verka i. 
 
Åtgärd 
Polismyndigheten:  

 Ska verka trygghetsskapande bl.a. genom att möta medborgare, närings-
liv och civilsamhälle i dialog. Polisen ska vara lyhörd för oro och otrygg-
het och kan t.ex. bistå med relevanta fakta samt andra trygghetsskapande 
insatser.  

 
Vimmerby kommun: 

 Ska verka trygghetsskapande bl.a. genom att möta medborgare, närings-
liv och civilsamhälle i dialog. Vimmerby kommun ska vara lyhörd för 
oro och otrygghet och kan t.ex. bistå med relevanta fakta samt andra 
trygghetsskapande insatser.  

 
 

Uppföljning 

Uppföljning av detta medborgarlöfte ska ske kontinuerligt i samverkansgruppen 
Lokala BRÅ. 

 

Vimmerby 2021-xx-xx 

 

 

……………………………………   …………………………………….. 
Anders Pleijel  Leif Larsson 
Chef LPO Västervik  Kommunfullmäktiges ordförande 
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Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-11-30 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 338  2018/505 2021.5372  
 

Beslut om reviderat regelverk för föreningsbidrag 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige  
 

1. anta reviderat regelverk för Vimmerby kommuns stöd till föreningar och 
studieförbund.  
 

2. regelverket börjar gälla från och med 1 januari 2022. 
 

Sammanfattning 
2020-10-19 § 113 beslutade Vimmerby kommun om ett nytt regelverk för stöd till 
föreningar och studieförbund. Regelverket började gälla med start 1 januari 2021 där vi 
nu snart har passerat ett år med de nya reglerna.  
 
När regeldokumentet beslutades diskuterades att en utvärdering skulle göras samt att en 
beslutspunkt fattades kring att ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att fortsätta utreda 
frågan kring differensen mellan föreningsägda och kommunala anläggningar.  
 
Efter knappt ett år av det nya regelverket har vi fått med oss lärdomar och 
uppmärksammat en del områden som eventuellt kan behöva justeras.  
Nedan följer en lägesbild över arbetet kring: 

1. Utvärdering och förslag på justering av regelverk 
2. Subventioner 

 
Ett enklare frågeformulär har skickats ut till samtliga föreningar där synpunkter har 
samlats in beträffande hur de upplevt det nya regelverket samt eventuella justeringar 
eller förbättringsåtgärder som föreningarna önskar. Utvecklingsavdelningen har 
mottagit förhållandevis få svar på frågeformuläret.  
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Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-11-30 

 

 
 

 
I kombination med frågeformuläret som har gått ut till föreningslivet har 
utvecklingsavdelningen under året även tagit in synpunkter samt listat en del mindre 
eller större potentiella förändringar i regelverket. Det är svårt att tänka in alla variabler 
som finns i framtagande och implementeringen av ett nytt system.  
 
Utvecklingsavdelningen föreslår en rad justeringar i regelverket, vilka justeringar och 
motivering till samtliga punkter kan läsas i Excelfilen som ligger med som bilaga samt i 
regelverket som helhet.   
 
Att göra en analys eller utredning beträffande differensen av föreningsägda 
anläggningar och kommunala anläggningar är ett omfattande arbete och kan egentligen 
göras hur stort som helst. Samtidigt är det en viktig parameter i det avseendet att de 
subventioner som kommunen ger vid uthyrning av anläggningar är ett faktiskt 
föreningsstöd liksom de kontanta föreningsstöden som ges.  
 
Utvecklingsavdelningen har påbörjat arbetet genom en del omvärldsbevakningar samt 
genom att ta in de kostnader och intäkter som Vimmerby kommun har på sina 
anläggningar. Detta för att se hur stor subvention som lämnas vid bokning av 
kommunala anläggningar. När utvecklingsavdelningen har gjort omvärldsbevakning 
syns det att arbetet är komplext och att det inte är många kommuner som har gjort detta 
arbete.  
 
Detta sammantaget gör att utvecklingsavdelningen i denna revidering av regelverket 
inte har ett färdigt förslag till beslut utan har en fortsatt dialog kring detta med kultur- 
och fritidsutskottet.  
 
Resurser och finansiering 
Inget som påverkar finansiering utan justeringar ryms inom befintliga budgetramar för 
föreningsstöden.  
 
Uppföljning av beslutet 
Ytterligare utvärdering av regelverket hösten 2022. 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 

 
Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-11-30 

 

 
 

Beslutsunderlag 
 Sammanställning på föreslagna justeringar Vimmerby kommuns stöd till 

föreningar och studieförbund, DNR 2018/505, id 238016. 
 

 Reviderat dokument av ”Regler för Vimmerby kommuns stöd till föreningar och 
studieförbund”, DNR 2018/505, id 238395. 

 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Ekonomiavdelningen  
Föreningslivet 
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Inledning  

Föreningslivet är en miljö för människor att mötas och tillsammans utvecklas genom en 

meningsfull fritid. Föreningslivet erbjuder möjligheter till deltagande och påverkan i de aktiviteter 

och frågor som individen har intresse i.  

Människor söker sig till miljöer som har ett rikt kulturliv, kreativa mötesplatser och upplevelser 

som berör. Att kommunen och föreningarna i kommunen erbjuder ett levande och varierat kultur- 

och fritidsutbud kan avgöra om människor vill bo här, flytta hit eller besöka oss. 

 

Självklart vill Vimmerby kommun vara med och stötta föreningslivet!  

Vimmerby kommun ger inte bara ekonomiskt stöd till föreningar och studieförbund utan också 

stöd i form av subventionerade lokalhyror och rådgivning så att föreningen och studieförbundet 

kan bidra till att göra Vimmerby till en levande och attraktiv kommun för alla.  

Stöd ges till föreningar och studieförbund vars verksamhet ligger i linje med Vimmerby kommuns 

värdegrund, folkhälsoplan och den lokala utvecklingsstrategin.   

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, är svensk lag. Hela samhället, 

offentlig förvaltning såväl som föreningar och övrigt civilsamhälle är därmed skyldiga att följa det 

som står i konventionen, detta är således även ett krav för att få ta del av föreningsstöden. Barn har 

rätt till trygga uppväxtvillkor utan risk att utsättas för diskriminering, kränkningar eller att utsättas 

för ohälsosamma miljöer, alkohol eller andra droger. Särskild hänsyn bör tas till artiklarna 2, 3, 6, 

12, 24 och 31. 

Artikel 2 Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. 

Artikel 3 Barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn. 

Artikel 6 Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas. 

Artikel 12 Alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad 

Artikel 24 Barn har rätt till bästa möjliga hälsa 

Artikel 31 Barnet har rätt till lek, vila och fritid. 

 

 

Vill du veta mer om bakgrunden till reglerna för stöd till föreningar och 

studieförbund?  

Reglerna för stödet baseras på det riktlinjedokument som beslutades 2019-06-17 § 111 i 

kommunfullmäktige.  

Om du vill läsa ovanstående dokument är du välkommen att kontakta oss eller ladda ner dem på 

kommunens hemsida.  
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Definitioner  

Stöd 

Med stöd avses alla former av hjälp som föreningar och studieförbund kan få från Vimmerby 

kommun. Stöd kan utgå i olika former: kontant stöd, subventionerat stöd, rådgivande stöd samt 

olika avtal.  

Betalande medlem  

Med medlem avses den som betalat medlemsavgift och som är aktiv och regelbundet deltar i 

föreningens verksamhet. Hedersmedlem, stödmedlem eller tillfälliga medlemskap för enstaka 

arrangemang är inte grund för stöd.  

Aktivitetstillfällen  

Med aktivitetstillfällen menas ett tillfälle om minst 45min med minst 3 deltagare där föreningens 

huvudsakliga verksamhet bedrivs/genomförs. Det kan exempelvis vara en föreställning, träning, 

medlemssammankomst m.m.  

Undantag gäller för lokalt aktivitetsstöd där en aktivitet/sammankomst måste pågår i minst 60min. 

Barn- och ungdomsverksamhet 

Innefattar aktiviteter som är riktade till barn och unga i åldrarna 7 år till och med 25 år. 

Kommunens orter  

För driftsbidrag för lokalägande förening utgår reglerna från Vimmerby kommuns orter som i 

detta dokument innefattas av följande: Djursdala, Frödinge, Gullringen, Locknevi, Pelarne, 

Rumskulla, Storebro, Södra Vi, Tuna, Vimmerby.  
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Grundläggande regler   

Följande gäller för den förening eller det studieförbund som vill kunna få stöd från kommunen.  

Föreningen eller studieförbundet ska: 

 vara öppen för alla och bygga på demokratiska principer 

 ha av sitt årsmöte beslutade stadgar 

 ha sin verksamhet och/eller säte i Vimmerby kommun  

 ha minst 10 betalande medlemmar* 

 ha ett eget plus-, bankgiro eller bankkonto  

 ha haft verksamhet minst 6 månader 

 vara en aktiv förening med minst 5 styrelsemöte/sammankomster/år  

 att följa lagen om FN:s konvention om barnets rättigheter 

 

 

Stöd beviljas inte för:  

 Verksamhet som drivs med rent vinstintresse 

 Stödföreningar (supporterklubbar el. liknande)  

 Politiska föreningar där huvudsaklig verksamhet är partipolitiskt arbete  

 Paraplyorganisationer (organisation/sammanslutning med fler mindre föreningar under sig) 

 Verksamhet som bryter mot de demokratiska principer där en organisation om den eller 

någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten: 

 

1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes  

grundläggande fri- och rättigheter  

2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde  

3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1 eller 2, eller  

4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket 
 

 

 

 

 

 

 

 

* undantaget studieförbund (arbetar inte med betalande medlemmar) och föreningar om tydlig motivering kan ges till 

varför man ej har betalande medlemmar.   
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Uppföljning och utvärdering  

För att Vimmerby kommun ska kunna säkerställa att föreningen lever upp till de krav som ligger 

till grund för stödet behövs en tydlig uppföljning.  

Vid strävan efter transparens och en god dialog med föreningslivet är uppföljning och utvärdering 

värdefull. I dialogen och uppföljningen kan båda parterna ta lärdom av varandra och tillsammans 

sträva efter att utveckla och samverka för en meningsfull fritid.   

Om kommunen bedömer att stödet inte använts på ett sätt som ligger i linje med det som det är 

avsett för kan det efter en fördjupad utvärdering leda till återbetalningskrav. Utvärderingen kan 

även resultera i att föreningen inte längre är stödberättigad.  

 

Uppföljning kan ske på flera sätt:  

 Föreningen och studieförbundet skickar årligen in verksamhetsberättelse, resultat- och 

balansräkning, årsmötesprotokoll och revisionsberättelse.  

 Ansvariga tjänstemän på utvecklingsavdelningen för en kontinuerlig dialog med 

föreningarna samt besöker verksamheten vid behov.  

 2-3 stickprov med en fördjupad utvärdering görs årligen.  

 Utvecklingsavdelningen kan på uppdrag av kultur- och fritidutskottet göra en fördjupad 

utvärdering av en förening. 

 Utvecklingsavdelningen kan, om det inkommer uppgifter om missbruk av stödet, ta 

initiativ till en fördjupande utvärdering.   

 

Vilka skyldigheter har den förening eller studieförbund som får stöd?  

Den verksamhet som tar emot stöd är skyldig att, förutom att dela Vimmerby kommuns 

värdegrund, lämna ifrån sig årsmöteshandlingar, stadgar, verksamhetsberättelse och andra 

handlingar som kommunen frågar efter. Föreningen eller studieförbundet är också skyldig att se 

till att handlingarna är aktuella och riktiga. Genom att ta del av handlingarna skapar sig ansvariga 

tjänstemän en uppfattning om verksamheten, förvaltningen, ekonomin och medlemstatus. 
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Hitta rätt stöd 

Det kontanta stödet delas in i fem kategorier: verksamhet, anläggning, utveckling, investering och 

särskilt stöd. Kategorierna kan i sin tur innehålla flera stöd. För varje stöd finns olika kriterier och 

krav. Utöver det kontanta stödet finns också ett konsultativt (rådgivning) stöd samt stöd i form av 

subventionerad hyra av kommunala anläggningar. 

Här är en sammanfattning av de olika stödtyperna. På sidan 8 och framåt finns mer detaljerad 

information om de olika stöden.  

 

Beroende på vilken kategori föreningen tillhör kan föreningen söka olika stödformer. Nedan 

återfinns en förklaring samt tabell vad respektive kategori kan söka.  

 

 

 

I regeldokumentet står inga summor eller belopp utskrivna. Detta för att dokumentet ska kunna 

vara föränderligt med tiden utefter politiska prioriteringar och ekonomisk förmåga. Regelverket är 

således detsamma men summor i de olika stödformerna kan ändras. Aktuella summor och 

schabloner beslutas politiskt i kommunens budget varje år och finns att hämta på kommunens 

hemsida. 
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Ansökan och ansökningsdatum 

 Ansökan ska vara utformad och inlämnad på det sätt utvecklingsavdelningen bestämmer 

för varje typ av stödform, samt vara undertecknad av föreningens firmatecknare. 

 Finns samarbete mellan föreningen och privat företag ska det redovisas. 

 Stöd beviljas efter ansökan och bedömning årligen, om inte annat avtalats.  

 Om föreningen har en skuld till kommunen regleras skulden före utbetalning av stöd.  

 Samtliga stöd ansöks på särskild blankett för respektive stödform.  

 Sista ansökningsdatum gäller för att fullt kontant stöd ska betalas ut.  

Vid för sent inkommen ansökan, inom en månad, utbetalas 50% av godkänt stöd.  

Mer än en månad för sent inkommen ansökan ger avslag.   

 För att beviljat stöd ska betalas ut ska föreningen har skickat in föregående års 

verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll, balans- och resultaträkning samt av revisorer 

underskriven revisionsberättelse.  

Kan dokumenten inte bifogas i ansökan ska de skickas in omgående efter genomfört 

årsmöte. Om handlingarna inte inkommer under året som stöd betalats ut kan föreningen 

bli återbetalningsskyldig.  

 Kultur- och fritidsutskottet har tolkningsföreträde vid tillämpning av dessa regler. 

 Ansökningsdatum samt utbetalning för de olika stöden följer nedan:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Anläggningsstöd för lokalägande föreningar ansöks 25 januari och betalas ut i februari,  

övriga anläggningsstöd ansöks senast 15 april och betalas ut i maj.   
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Verksamhetsstöd  

Grundstöd 

Syfte: Syftet med grundstödet är att uppmuntra själva förekomsten av föreningen samt att kunna 

stimulera till ytterligare utveckling av föreningens verksamhet i enlighet med Vimmerby 

kommuns mål och strategiska dokument.  

 

Det här gäller: 

 Stödet kan sökas av följande föreningskategorier: idrott- och fritid, kultur samt idé- och 

intresseföreningar.  

 Grundstödet utgår från en trappstegsmodell i 3 olika nivåer. Föreningen har möjlighet att 

få ett grundläggande stöd på nivå 1, och ett större grundstöd på nivå 2 och 3, beroende på 

omfattning av verksamheten kopplat till Vimmerby kommuns mål och riktlinjer för 

föreningslivet.  

 Nivå 1 innefattar de grundläggande reglerna, i det här steget krävs att samtliga punkter 

uppfylls.  

 Nivå 2 och 3 har ytterligare krav för att stimulera till utveckling i föreningen samtidigt som 

det bidrar till samhällsutveckling och mervärde för kommuninvånarna. I dessa två nivåer 

krävs att föreningen uppnår minimikravet för medlemsantal samt aktivitetstillfällen samt 

minst 2 ytterligare insatspunkter på respektive nivå.  

 Insatserna bedöms och beräknas utifrån föregående års verksamhet och ska kunna följas 

upp exempelvis i föreningens verksamhetsberättelse, policydokument eller liknande. 

 Modellen är ackumulerande vilket innebär att föreningen måste uppfylla föregående 

nivå/nivåer.  

 De olika nivåerna i modellen är kopplade till Vimmerby kommuns mål och strategiska 

dokument för att följa en röd tråd.  

 På kommunens hemsida finns ett mer detaljerat dokument som tydligare beskriver de olika 

kraven som finns för varje steg. Dokumentet är levande och kan komma att uppdateras 

utefter kommunens mål och ändringar beslutas av Kultur- och fritidsutskottet.  

 För nystartad förening som ansöker om grundstöd första gången krävs även att föreningen 

skickar in protokoll för bildandet av föreningen samt föreningens stadgar.  

 Summan för respektive nivå sätts i kommunens budget varje år.  

 I modellen nedan redovisas de olika nivåerna samt insatspunkter i en övergripande bild.  
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Ansök senast 15 april: På avsedd blankett där föreningen beskriver hur de uppfyllt kraven på en 

eller flera nivåer.  
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Lokalt aktivitetsstöd  

Syfte: Stödet har till syfte att underlätta för föreningar som har aktiviteter som riktas till barn och 

unga.  

 

Det här gäller:  

 Stödet kan sökas av följande föreningskategorier: idrott- och fritid, kultur samt idé- och 

intresseföreningar.  

 Vimmerby kommun har 7-25 år som stödberättigad ålder. För deltagare med 

funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns. 

 Stöd utgår med en summa för varje sammankomst. Aktuell summa per sammankomst 

beslutas politiskt i kommunens budget varje år.  

 Lokalt aktivitetsstöd delas in och ansöks i två olika perioder, 1 januari - 30 juni och 1 juli- 

31 december.  

 

Följande gäller för att en sammankomst ska berättiga till lokalt aktivitetsstöd: 

 Att aktiviteten pågår i minst 60 min och ligger i linje med föreningens verksamhetsidé  

 Att gruppen innehåller minst 3 deltagare i åldern 7-25 år 

 Att stöd enbart utgår en gång per dag, deltagare och grupp 

 Aktiviteten skall vara ledarledd   

 En grupp inte får delas upp i mindre grupper för erhållande av flera aktivitetsbidrag  

 Närvarokort skall föras vid varje sammankomst och ska förvaras av föreningen i 4 år 

 Närvarokort ska på begäran kunna redovisas 

 Kommersiella arrangemang och studiecirklar är inte stödberättigade  

 Föreningar som är anslutna till RF/SISU ansöker och handhar sina närvarokort via 

Idrottonline där Vimmerby kommun hämtar uppgifterna av RF/SISU. För att aktivt ansöka 

hos Vimmerby kommun krävs kopia på bekräftelsen som skickas ut av RF-SISU vid 

ansökningstillfället.   

 

Ansök skall göras på avsedd blankett senast:  

25 februari för perioden 1 juli- 31 december  

25 augusti för perioden 1 januari - 30 juni 
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Grundstöd studieförbund  

Syfte: Stödet syftar till att ge ett grundläggande stöd så att studieförbunden själva kan forma och 

utveckla sin bildningsverksamhet.  

 

 

Det här gäller: Nya regelverket startar först 2023 med anledning av effekterna av Covid-19. 

 

 Stödet kan sökas av studieförbund som är verksamma i Vimmerby kommun och vars 

centrala organisation erhåller statsbidrag via Folkbildningsrådet.  

 Verksamhet som är stödberättigad är studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och 

kulturarrangemang som genomförs i kommunen och vänder sig till kommunens invånare.  

 Respektive studieförbund erhåller stöd beräknad på föregående års andel av totalt redovisa 

verksamhetsvolym och antal studietimmar och kulturarrangemang.  

 Stödet delas ut procentuellt på ansökningar som inkommit till kommunen och utgår från 

den budget som är avsatt till studieförbunden och som beslutas årligen i kommunens 

budget.  

 

 

Ansök senas 15 april: Ansökan skall göras på avsedd blankett.  

 

Utöver ansökningsblanketten ska även föregående års  

- verksamhetsberättelse 

- bokslut 

- revisionsberättelse 

- kommunsammandrag från SCB 

skickas in till utvecklingsavdelningen. Kan de inte bifogas i ansökan ska de skickas in omgående 

efter genomfört årsmöte.  
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Anläggnings- och lokalstöd  

Syfte: Stödet har som syfte att stötta skötsel och drift av anläggning och/eller stöd till 

lokalkostnader till föreningar som inte har möjlighet att använda kommunens subventionerade 

lokaler/anläggningar.  

 

Det här gäller:  

 Stödet kan sökas av idrott- fritid och kulturföreningar som äger eller hyr en egen 

anläggning/lokal som krävs för att föreningen ska kunna ha en fungerande verksamhet. 

 För att vara berättigad stöd för anläggning/lokal krävs att föreningen genomför minst 40 

stycken aktivitetstillfällen (minst 45 min) årligen på anläggningen eller i lokalen de 

ansöker om.*  

 Föreningen kan inte söka för delar de har kostnader för som inte kan kopplas till 

föreningens huvudsakliga verksamhet. 

 Öppna anläggningar som uppmuntrar till spontana aktiviteter och som kan nyttjas av 

allmänheten kan ges extra stöd. 

 Stödet kan inte sökas för anläggning/lokal som hyrs av kommunen och som redan har en 

subventionerad taxa/hyreskostnad.  

 Stöd för anläggning utgår från en schablon och nya anläggningar ska ansöka och 

godkännas av kultur- och fritidsutskottet enligt ovan angivna kriterier och inom given 

budgetram. Aktuell schablon finns att hämta på kommunens hemsida.  

 Stöd för lokal utgår till max 30% av den totala hyreskostnaden för förening som hyr lokal. 

 Lokalstödet fördelas proportionellt utefter inkomna ansökningar och inom given 

budgetram för lokalstöd som beslutas politiskt i kommunens budget varje år.  

 Förhyrningen ska styrkas med hyreskontrakt.  

 För tillfällig hyrning av lokaler utgår inget stöd.  

 

Ansök senast 15 april: Ansökan skall göras på avsedd blankett där föreningen fyller i vilka delar 

man söker stöd till.  

 

 

 

 

 

 

 

* Undantaget hembygdsföreningar som undantas detta krav   
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Driftsstöd lokalägande föreningar 

Syfte: Stödet har som syfte att stödja förening vars huvudsakliga verksamhet är att sköta och hyra 

ut en allmän samlingslokal i kommunen.  

 

Det här gäller: 

 Stödet kan sökas av förening som förvaltar en samlingslokal där huvudsaklig verksamhet 

är att hyra ut den till olika typer av verksamheter. ex. förening, studie, kulturell, 

arrangemang för ortsbor eller liknande verksamheter. 

 Stöd utgår generellt till en samlingslokal per ort men kan komma att prövas om behov 

uppstår för fler större samlingslokaler på en ort.   

 Lokalen ska vara tillgänglig för alla i kommunen verksamma organisationer och grupper 

med organiserad verksamhet, som fungerar utifrån demokratiska principer.  

 Volymen på stödet bedöms utifrån lokalens driftskostnader, aktivitet/uthyrning för 

föregående år. Detta i relation till att lokalen bedöms vara viktig för kommunens 

innevånare i respektive ort.  

 Som stödberättigade driftskostnader räknas hyra/arrende, vatten/avlopp, el/värme, 

soptömning, snöröjning, sotning, försäkring samt ev. miljöavgifter. 

 Samtliga kostnader ska redovisas skriftligt med ansökan och kunna hänvisas till den 

ekonomiska rapporten. 

 Budget för stödet beslutas politiskt i kommunens budget varje år.  

 Stödet fördelas därefter proportionellt utefter samtliga föreningars inkomna ansökningar. 

 

Ansök senast 25 januari: Ansökan skall göras på avsedd blankett där föreningen fyller i 

uppgifter om driftskostnader och antal uthyrning för föregående år.   
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Subventioner  
Subventionerade taxor i kommunala anläggningar är indirekt ett föreningsstöd. Nedan listas de 

anläggningar där kommunala taxor råder:  

 Ishallen 

 Ceosvallen 

 Idrottshallar på våra kommunala skolor  

 Ryttargården  

 Fabriken  

 Kulturskolan  

 

För aktuella taxor se senast antagna dokument för Taxor och avgifter som finns att hämta på 

kommunens hemsida.  

Vimmerby kommun är medvetna om att det finns skillnader, både för och nackdelar, i att 

äga/driva en egen anläggning och att hyra in sig på en kommunal anläggning.  
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Utvecklingsstöd 

Syfte: Stödet syftar till att stärka föreningen eller studieförbundets utveckling, uppmuntra till nya 

idéer, nya verksamheter eller att nå för föreningen/studieförbundet nya målgrupper.  

 

Det här gäller:  

 Stödet kan sökas av de föreningar och studieförbund som erhållit grundstöd eller särskilt 

stöd innevarande år.  

 Stöd kan sökas för en aktivitet, ett arrangemang eller satsning som vanligen inte ingår i 

föreningen eller studieförbundets huvudsakliga verksamhet.  

 Förening eller studieförbund som söker utvecklingsstöd ska i ansökan beskriva hur 

projektmedel ska användas och hur projektet eventuellt implementeras till en del av 

föreningens ordinarie verksamhet.  

 Vimmerby kommun lägger stor vikt vid att pengarna används för fortsatt utveckling inom 

föreningen eller studieförbundet och inte enbart för avgränsande projekt under en viss tid. 

 Stöd beviljas inte för investeringar i anläggning/lokal.   

 Redovisning av beviljat utvecklingsstöd ska ske senast 2 månader efter avslutat projekt 

med beskrivning vad pengarna har använts till. Redovisningen ska styrkas med kopia på 

kvitton/underlag för kostnaderna som föreningen ansökt om.  

 

 

Prioriterade insatsområden: 

 Aktiv och meningsfull fritid  

 Barnrättsperspektiv 

 Jämställdhetsperspektiv 

 Hållbarhet  

 Inkludering   

 

 

Ansök löpande: Ansökan skall göras på avsedd blankett där föreningen eller studieförbundet 

beskriver projektet enligt blankettens rubriksättning.  

Löpande ansökningar gäller så länge medel finns kvar att fördela. Som regel lämnas beslut på 

föreningens ansökan inom 1 månads tid från datumet då ansökan inkom. Längre handläggningstid 

kan förekomma under sommarmånaderna.  
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Investeringsstöd 

Syfte: Stödet har som syfte att underlätta för föreningen att underhålla anläggning och 

delfinansiera större investeringar, åtgärder eller maskin/häst/inventarie-inköp. 

Det här gäller:  

 Stödet kan sökas av de föreningar som erhållit grundstöd eller särskilt stöd innevarande år. 

 Investeringsstöd kan sökas för att skapa en långsiktig hållbar verksamhet. 

 Investeringsstöd för ny, till- eller ombyggnad kan beviljas med max 30 % av faktiska och 

av kommunen godkända kostnader. Undantaget prioriterade insatser som kan beviljas 

fullt ut: 

- Tillgänglighetsanpassningar av anläggningen 

- Energisparande eller miljöförbättrande åtgärder  

 

Energisparande eller miljöförbättrande åtgärder ska styrkas i ansökan genom en 

energikartläggning gjord av oberoende part.  

 Investeringsstöd kan sökas för maskiner som föreningen har behov av kopplat till sin 

huvudsakliga verksamhet. Ansökningar för maskiner kan beviljas med max 50 % av inköp 

av kostnader överstigande 10 000kr. Inköp under 10 000kr kan beviljas fullt ut.  

Vid ett maskinköp för 20 000kr har föreningen möjlighet att få fullt stöd upp till 10 000kr 

och 50% av de överstigande 10 000kr.  

 Investeringsstöd kan sökas för större speciella inventarier som är nödvändiga för 

föreningens verksamhet. Förbrukningsmaterial räknas inte in som speciella inventarier.  

Ansökningar om speciella inventarier kan beviljas om max 30 % av kostnaden för inköpet 

och max 10 000kr/år/förening.  

 För ridsportföreningar kan stöd utgå för investering i ny ponny/häst som ska användas till 

barn- och ungdomsverksamhet. Ansökningar om häststöd kan beviljas med max 30 % av 

kostnaden för inköpet och max 10 000kr/år/förening.   

 Investeringsstöd kan sökas för installation av fiber till anläggning om den anses nödvändig 

till föreningens huvudsakliga verksamhet. Ansökningar om fiber kan beviljas om max 30 

% av kostnaden/installationen för inköpet och max 10 000kr/år/förening. 

 Föreningen uppmanas att nyttja andra bidragsmöjligheter samt att redovisa dessa i 

ansökan. 

 Ansökningar behandlas individuellt efter behov och med hänsyn till kommunens budget.  

 Föreningen ska beskriva ett tydligt syfte och motivering för behovet av investeringen.  

 Ansökan ska innehålla ritningar, offerter, redogörelse för projektets kostnader och 

finansiering och ev. energikartläggning. Eget arbete (ideellt eller anställd personal) kan 

räknas in som en kostnad, dock högst med 10 procent av totala investeringskostnaden. 

Eget arbete värderas till 200 kr per utförd arbetstimme. 

 Investeringsstöd betalas ut mot inlämnande av kopia på faktura och kvitto med 

betalningsdatum. Investeringsstöd kan i undantagsfall betalas ut i förskott under 

förutsättning att underlag inkommer innevarande år och sker i dialog med 

utvecklingsavdelningen. Inkommer inte rätt underlag kan föreningen bli 

återbetalningsskyldig.  

 Vid beviljat investeringsstöd ska inköpet göras samma år som beviljat stöd alternativt ska 

arbetet påbörjas vid ny-, till- eller ombyggnation. Möjlighet finns att skjuta på uppstart av 
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investeringen i det fall föreningen söker medfinansiering hos Boverket eller annan aktör 

där ansökningstiderna inte synkar med Vimmerby kommuns regelverk. 

 Större investeringar där ett eventuellt stöd överstiger 300 000 kronor och där särskilt 

budgetäskande i fullmäktige krävs, ska hanteras som särskilda ärenden. 

  

 

Ansök senast 15 april: Ansökan skall göras på avsedd blankett tillsammans med bifogade 

ritningar, offerter och redogörelse för projektets kostnader.  

Om medel finns kvar kan en andra ansökningsomgång utlysas under hösten med sista 

ansökningsdatum 15 oktober. 
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Särskilda former för stöd 

Särskilda former för stöd kan utgå till föreningar/organisationer som utför, i kommunens 

bedömning, en viktig roll i samhället och som av olika anledningar har behov av ett särskilt 

utformat stöd som särskiljer sig från stöden i de specificerade föreningskategorierna.  

Särskilda former för stöd delas in i tre underkategorier enligt följande:  

Övriga föreningar/organisationer 

Förening/organisation som har verksamhet i Vimmerby kommun och som kompletterar eller på 

annat sätt stödjer och utvecklar möjligheter till meningsfull fritid för kommunens medborgare.  

Utefter enskilda bedömningar upprättas ett avtal där parternas prestationer regleras och tydliggörs. 

Arrangerande kulturföreningar 

Föreningar som arrangerar teater-, konst-, film- och musikföreställningar kan ingå avtal med 

kommunen under förutsättning att kommunen anser att föreningens inriktning är av stor vikt för 

kulturen som helhet i Vimmerby kommun. Syftet är att stödja och främja långsiktigt planerad 

offentlig och utåtriktad verksamhet för kommunens invånare och besökare.   

Utefter enskilda bedömningar upprättas ett avtal där parternas prestationer regleras och tydliggörs. 

Stödet kan utgå både för den arrangerande verksamheten men också delvis för lokalkostnader det 

kan medföra.  

 

Stödjande social verksamhet 

Föreningar/organisationer vars ändamål är att stödja personer i utsatthet och som fyller en stor 

samhällsfunktion för medborgare i Vimmerby kommun kan ingå avtal om särskilt stöd. För att 

stöd ska utgå behöver föreningen visa vilken verksamhet som genomförs i Vimmerby kommun 

samt vilket förebyggande arbete eller kvalificerat stöd till grupper eller individer som 

föreningen/organisationen arbetar med.  

För att en riks-, läns- eller paraplyförening ska kunna söka stöd krävs att verksamheten för 

Vimmerby kommun är tydligt avskild från övrig verksamhet vad gäller ekonomisk redovisning 

och verksamhetens innehåll. 
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Särskilda former av stöd utgår från avtal mellan kommunen och förening/organisation. Avtal 

förhandlas utifrån grundläggande principer enligt följande:  

 Avtal förhandlas från fall till fall i dialog med ansvariga tjänstemän samt kultur- och 

fritidsutskottet. 

 Utformningen och behoven ses över individuellt och utefter varje situation. 

 Kommunens totala budget till föreningsstöd styr i vilket om fattning avtal kan upprättas.  

 Som grund gäller att föreningen eller organisationen verkar inom området kultur- och fritid 

eller har en social stor betydelse för att främja välmående hos våra medborgare.  

 För att stöd ska utgå behöver föreningen eller organisationen kunna visa vilken verksamhet 

som genomförs i Vimmerby kommun. 

 Att avtalets utformning bidrar till mervärde för allmänheten och medborgare i kommunen.  

 Beroende på omfattning så lyfts frågan för beslut hos antingen kultur- och fritidsutskottet 

alternativt kommunstyrelsen.      

 

Ansök löpande: Förening eller organisation kan löpande skicka in förfrågan/önskemål om att 

upprätta ett avtal mellan föreningen och Vimmerby kommun.  

Vid behov eller önskemål om särskilt stöd får förening/organisation inkomma med en skrivning 

till kommunen om vilka önskemål och behov som finns samt med motivering varför ansökande 

förening inte passar in under de specificerade föreningskategorierna/stöden. 

 

Aktuell lista över föreningar/organisation som Vimmerby kommun har avtal med finns att hämta 

hos Utvecklingsavdelningen. 
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Område Föreslagen förändring Sidnr Orsak/effekt

Förändringar regleverk

1 Grundläggande 

regler 

Undantag på punkten "10 betalande medlemmar" om 

motivering kan ges varför föreningen inte arbetar med 

medlemmar skall möjlighet till grundstöd ändå kunna 

ges. 

5 Stor risk för att tappa intresseföreningar där vi har fler föreningar 

som varit väldigt tydliga med att de inte har för avsikt att börja med 

medlemsregister men ändå gör en viktig samhällsnytta på orten. 

2 LOK-stödet Skriva ut perioder för de olika LOK-stödsomgångarna (1 

jan - 30 juni och 1 juli- 31 dec). 

11 Redationell ändring. 

3 LOK-stödet Skriva dit att RF-SISU anslutna föreningar ska skicka in 

bekräftelsemail från deras ansökan i Idrottonline som då 

räknas som en aktiv ansökan hos Vimmerby kommun.

11 Förtydligande.

4 LOK-stödet Ingen åldersbegränsning för LOK-stöd till aktiviteter för 

personer med funktionsvariationer.

11 Möjligöra fysisk aktivitet för personer med funktionsvariation 

oavsett ålder. 

5 Grundsstöd till 

studieförbund

Förlänga det nu gällande överenskommelser ytterligare 

ett år och starta det nya regelverket 2023 för 

studieförbunden. 

12 Pandemin och restriktioner har påverkat studieförbundens möjlighet 

att genomföra sina verksamheter. Det nya regelverket baseras på 

verksamhetsvolym varpå utvecklingsavdelningen i dialog med 

studieförbunden ser det fördelaktigt om det nya regelverket börjar 

gälla först 2023 när det förhoppningvis ges bättre förutsättningar att 

genomföra studiecirklar, kulturarrangemang m.m.

6 Anläggningsstöd Ta bort minikravet om 40h aktivitet/år för 

hembygdsgårdar. 

13 Grundkrav för anläggningsstöd är att genomföra 40h aktivitet på 

ansökt anläggning. Det kan bli svårt för hembygdsförereningar att 

leva upp till miniminivån varpå vi föreslår att hembygdsföreningar 

undantas kravet på 40h då deras huvudsakliga föreningssyfte i regel 

inte är att arrangera träffar/träningar m.m. 

7 Driftsstöd 

lokalägande förening

Tidigarelägga  ansökningsdatum och utbetalning för 

lokalägande föreningarna  till januari och februari 

månad. 

14 En del av de lokalägande föreningarnan har stora utgifter i början av 

året varpå vi föreslår att återgå till ansökan och utebetalning i 

januari/februari istället för april/maj.

8 Subventioner Inte färdigt ännu, justering föreslås läggas in vid ett 

senare tillfälle. 

15 Viktigt avsnitt men som är krävande i omfattning och analys. 
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9 Utvecklingsstöd Lägga till att redovisning av utvecklingsstöd ska ske 

senast 2 månader efter avslutat projekt med beskrivning 

vad pengarna har använts till samt kopia på 

kvitton/underlag för kostnaderna. 

16 Kontroll och uppföljning.

10 Investering- och 

utvecklingsstöd

Lägga till att både investeringsstödet och 

utvecklingsstödet enbart går att söka för föreningar som 

får grundstöd eller särskilt stöd under innevarande år.

16-17 Vi ser att föreningarna bör vara intresserade och ha ansökt om 

grundsstöd för att kunna ta del av andra sökbara stöd.

11 Investering- och 

utvecklingsstöd

Uppdatera så att samtliga föreningskatergorier (övriga 

föreningar/särskilt stöd) också är berättigade att ansöka 

om investeringsstöd samt utvecklingsstöd.

16-17 Ge alla föreningar samma möjlighet att ansöka om dessa sökbara 

stöd då även de har behova av investeringar och utvecklingsprojekt.

12 Investeringsstöd Kunna söka investeringsstöd för fiber på en anläggning 

med max 30% och/eller högst 10 000kr/år. 

17 Attraktiva lokaler för föreningslivet och dess verksamheter. 

13 Investeringsstöd Lägga till att investeringsstöd i undantagsfall kan betalas 

ut i förskott under förutsättning att underlag inkommer 

innevarande år och sker i dialog med fritidssamordnarna.

17 Underlätta för föreningar som har dålig likviditet att kunna 

genomföra investeringar. 

14 Investeringsstöd Förlänga möjligheten/tiden att påbörja 

investeringsprojekt i det fall föreningen söker 

medfinansiering hos Boverket eller annan aktör där 

ansökningstiderna inte synkar med Vimmerby kommuns 

regelverk.

17 Investeringsreglerna harmoniserar inte med ex. Boverket som har 

sista ansökningsdatum i dec. och först ger besked i maj. Samtidigt 

som de kräver en kommunal finansiering vilket idag skapar en 

omöjlig ekvation.

15 Investeringsstöd Lägga till att investeringsansökningar ska ha tydligt syfte 

och motivering för av vilken orsak föreningen ansöker 

om stöd.

17 Underlag för prioriteringar och fördelningar.
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Taxa för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn 
enligt lagen om tobak och liknande produkter 
(SFS 2018:2088)  


Inledande bestämmelser  
1 § Avgift enligt denna taxa erlägges för miljö- och byggnadsnämndens 
verksamhet enligt lagen om tobak och liknande produkter.  


Avgiftsskyldig  
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver näringsverksamhet med tobak eller 
liknande produkter.  


Avgifter för tillsyn 
3 § Avgift för tillsyn över försäljning av tobaksvaror ska betalas med 2 timmar 
multiplicerad med timtaxan kronor per år (fast årlig avgift). Den fasta avgiften 
omfattar kalenderår och faktureras efter årligt utförd tillsyn. Sådan avgift ska 
betalas från och med det kalenderår som följer efter det att försäljning av tobak 
har anmälts. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje 
påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.  
 
Om bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver den normala tillsynen 
av tobaksverksamheten, ska avgift för denna extra tillsyn betalas med 
tillsynstiden multiplicerad med timtaxan (timdebitering). Timavgift debiteras i 
efterhand efter utfört tillsynsbesök.  
 
4 § Avgift ska betalas med 998 kronor per timme nedlagd handläggningstid på 
ärendet (timavgift).  
 
För tillsyn som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, 
söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton 
och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.  
 
5 § Timavgift tas ut för varje halvtimme nedlagd handläggningstid. Med 
handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid 
nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd 
med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, beredning i övrigt av 
ärendet, föredragning, beslut och restid.  
 
6 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för  


1. tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat  
2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut 
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Avgift för tillstånd  
7 § Avgift för ansökan om tillstånd ska betalas av sökanden. Avgift för 
ansökan tas ut även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en ansökan som 
återkallas innan handläggningen påbörjats. 
 
8 § För tillståndsprövning enligt lagen om tobak och liknande produkter (SFS 
2018:2088) tas en avgift på 5 094 kronor ut efter att beslut meddelats.  
 
9 § För anmälan om tillståndshavares ändrade ägar- eller bolagsförhållanden 
tas en avgift enligt följande ut: 
Byte av delägare/styrelse med 50 % eller fler 5094 kr 
Byte av delägare/styrelse med mindre än 50 %  2547 kr 
 
Indexuppräkning 
8 § Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att 
höja i avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas 
förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året 
före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2019.  


Nedsättning av avgift  
9 § Om det finns särskilda skäl, får miljö- och byggnadsnämnden – med 
hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga 
omständigheter – sätta ned eller efterskänka avgiften.  


Avgiftens erläggande, med mera  
10 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Hultsfreds kommun. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller på faktura  
 
Beslut som en kommun har fattat enligt denna lag kan överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. 
____________  
Denna taxa träder i kraft från och med 1 januari 2022. 
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