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Datum 

2017-11-15 

 

Kommunfullmäktige 

  

Kommunfullmäktiges sammanträde 

Tid: måndagen den 27 november 2017 kl. 15:00 

Plats: Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby 

 

 Upprop 

 

Informationsärenden 

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

2.  Meddelanden 2017 

- Beslut om ny ledamot i fullmäktige efter Birger Andersson Dalsjö (C) från länsstyrelsen i Kalmar 

län. Ny ledamot är Birger Andersson (C) och ny ersättare är Christoffer Cederstrand (C). 

- Inbjudan till utbildning till förtroendevalda den 30 november 2017  i introduktion till nya 

kommunallagen och hantering av hat och hot mot förtroendevalda. 

3.  Organisationsberedningen - information om förslaget till ny politisk organisation för mandatperioden 

2019-2022  

4.  Ledamöternas frågestund 2017 

5.  Allmänhetens frågestund 2017 

6.  Information från revisorerna till fullmäktige 2017 

Revisor Ulf Svensson 

7.  Återrapportering av beslutade investeringar 

Samhällsbyggnadschef Miklos Hathazi 

8.  Ekonomiuppföljning 2017 
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Ärenden för avgörande 

9.  Budget 2018 för Vimmerby kommun med plan 2019 – 2020, skattesats för 2018 samt investeringsram 

2018 

Ekonomichef Mattias Karlsson 

Varje parti lämnas därefter möjlighet att göra ett budgetanförande – rekommenderad maxtid 10 

minuter per parti och i följande ordning. 

Socialdemokraterna 

Moderaterna 

Centerpartiet 

Sverigedemokraterna 

Kristdemokraterna 

Vänsterpartiet  

Liberalerna  

Miljöpartiet 

10.  Låneram och borgen 2018 för Vimmerby kommun  

11.  Taxor och avgifter 2018 för Vimmerby kommun 

12.  Taxor och avtal Ceosvallen 2018 

13.  Renhållningstaxa 2018 

14.  Uppdrag att lägga fram förslag om sänkning av avgiften för prövning av strandnära byggande 

15.  Motion - sänk avgiften för att pröva strandskyddet 

16.  Krishanteringsplan för Vimmerby kommun 2015-2018 

 

 

Ärenden för beredning 

17.  Motion om kameraövervakning i Vimmerby 

18.  Medborgarförslag om belysning på gång- och cykelväg vid Folkets Park, mot Reutersgatan-

Ählströmsgatan 

19.  Motion om klimatsmart fordonsförvaltning 
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20.  Begäran om entledigande från Anita Westerback (S) avs uppdrag som ersättare i valnämnden 

21.  Begäran om entledigande från Morgan Esping (M) avs uppdrag som ledamot i socialnämnden samt 

nominering av ny ledamot och ersättare 

22.  Inkomna handlingar 

 
 
 
Handlingarna finns tillgängliga på administrativa avdelningen, stadshuset, Vimmerby och på 
kommunens webbplats www.vimmerby.se under fliken "Kommun och politik". 
 
Kl 17:00 ajournerar fullmäktige sig för att äta kycklingsallad och kall dryck i cafeterian.  
 
Det kommer att finnas kaffe, te, vatten, frukt och frallor i foajén under kvällen.  
 
Anmäl särskilt kostbehov så snart som möjligt. 
 
Protokollet justeras den 11 december 2017 på administrativa avdelningen, stadshuset, Vimmerby. 
 
Vimmerby den 15 november 2017 
 

 

Lennart Nygren 

Ordförande 

 

 

 

Therese Jigsved 

Kanslijurist 

 

 
 

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

mail till kommunens huvudbrevlåda: kommun@vimmerby.se 

Kontakta även din gruppledare 

 

Vid frågor kontakta: 

Administratör Liselott Frejd: 0492/ 76 90 18 

Kanslijurist Therese Jigsved: 0492/ 76 90 06 
 

mailto:kommun@vimmerby.se
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Välkommen till utbildning för förtroendevalda 

INTRODUKTION NYA KOMMUNALLAGEN 

HANTERING AV HOT OCH HAT 

PROGRAM 

Del 1 – Ny kommunallag, kl 09.30  

med kanslijurist Therese Jigsved 

En ny kommunallag träder i kraft 2018-01-01 och ersätter 

nuvarande kommunallag. Den nya lagen innehåller en del viktiga 

förändringar som krav på webbaserad anslagstavla och 

instruktion för kommundirektören. 

 

Under utbildningen kommer en genomgång att göras av lagens 

nya struktur och de viktigaste ändringarna. Vilka åtgärder måste 

vidtas före årsskiftet och vilka åtgärder blir möjliga att vidta efter 

lagens ikraftträdande.  

 

 

Del 2 – Hot och hat mot förtroendevalda, kl 12.30 

med docent Agneta Blom 

Hot och hat mot förtroendevalda har under senare år blivit ett allt 

större problem för enskilda politiker såväl som för hela 

demokratin. Det finns skäl att befara att problemet kommer att 

öka under valåret 2018. Problemet synliggörs genom olika 

konkreta exempel och begreppet ”otillåten påverkan” definieras.  

För att ge kunskap om hur den faktiska situationen ser ut i landet 

presenteras statistik från Brå. Vidare kommer förväntningarna på 

förtroendevalda, liksom hur de exponerar sig i sitt uppdrag, att 

diskuteras. Utbildningen kommer avslutningsvis att ge goda 

exempel och ta upp hur man kan gå vidare i denna fråga. 

NÄR? 

Torsdagen den 30 november 2017 

TID? 

Kl. 09.00-15.00 

VAR? 

Plenisalen, Stadshuset 

KONTAKT 

 
Kanslijurist Therese Jigsved 
therese.jigsved@vimmerby.se  
0492 – 76 90 06 
 
Säkerhetssamordnare 
Håkan Westerback 
hakan.westerback@vimmerby.se  
 
 

mailto:therese.jigsved@vimmerby.se
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MÅLGRUPP 

Samtliga förtroendevalda i Vimmerby kommun, vilket 

innebär ledamöter och ersättare i samtliga politiska organ, 

ledamöter och suppleanter i kommunala bolagsstyrelser 

samt kommunens revisorer. I mån av plats erbjuds också 

tjänstemän att delta. 

MEDVERKANDE 

Kanslijurist Therese Jigsved, Vimmerby kommun 

 

Docent Agneta Blom, Örebro Universitet på uppdrag av 

Sveriges Kommuner och Landsting. 

PRAKTISK INFORMATION 

Arvode utgår till förtroendevalda. 

Tidplan 

 

09.00 – kaffe/te och fralla i Plenisalens foajé 

09.30 – Utbildningsdel 1 

10.30 – Kort paus 

10.40 – Utbildningsdel 1 fortsätter 

11.30 – Lunchpaus – var och en ordnar sin lunch 

12.30 – Utbildningsdel 2 

13.30 – Kort paus 

13.40 – Utbildningsdel 2 fortsätter 

14.30 – Eftermiddagsfika och sedan avslutas dagen av 

fullmäktiges ordförande Lennart Nygren 

KONTAKT 

Liselott Frejd 
liselott.frejd@vimmerby.se 
0492 – 76 90 18 

ANMÄLAN 

Anmälan senast 23 november till 
kommun@vimmerby.se. 
 

Ange om du behöver specialkost. 
 
Ange om du vill delta hela eller 
delar av dagen så att vi kan 
planera för rätt antal personer  

 

Välkommen! 

mailto:liselott.frejd@vimmerby.se
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Länsstyrelsen 
Kalmarlän 

VIMMERBY KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Administrativa avdelningen 

2017 -11- o 2 
on~rfJ'I~:<. lD-piån/// 

PROTOKOLL 
2017-11-01 

Id nr 
-

Dnr: 201-8108-17 

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
l november 2017 till och med den 14 oktober 2018. 

Kommun: Vimmerby 
Parti: Centerpartiet 
Ny ledamot: Birger Andersson 
Ny ersättare: Christoffer Cederstrand 
Avgången ledamot: Birger Andersson 

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

Vimmerby 

Ledamot 

Ingela Nilsson Nachtweij 
Eva Svensson 
Anna Svensson 
Peter Karlsson 
Curt Tyrberg 
MarcusJonmyren 
Birger Andersson * 
Lisbeth Karlsson 
Bo Svensson 
Rein Soovik 

Ersättare 

l. Kenneth Karlsson 
2. Krister Bergqvist 
3. Erik Paulsson 
4. Maja Danlid 
5. Christoffer Cederstrand * 

1/2 



Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. 

skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, Regeringsgatan l, 391 86 KALMAR inom tio 
dagar efter dagen för detta beslut. 

Kopia till 
Kommunfullmäktige ~ 
Ny ledamot 
Ny ersättare 
Partiet 
Pärmen 

2/2 
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Kommunfullmäktige 

 

Ny politisk organisation för mandatperioden 2019-2022. 

Förslag till beslut 

Organisationsberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1) Antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige är oförändrat 

(49) + (30). 

2) Presidierna till fullmäktige, styrelse och nämnd består av 

ordförande, 1:a vice ordförande samt 2:a vice ordförande. 2:a vice 

ordförande innehas av opposition. 

3) Presidierna till kommunstyrelsens utskott består av ordförande och 

vice ordförande. Vice ordförande innehas av opposition. 

4) Funktionen oppositionssamordnare tas bort. 

5) Kommunstyrelsens antal ledamöter och ersättare utökas till 11 + 11. 

6) Bilda tre stycken utskott under Kommunstyrelsen: 

i. Arbetsutskott (3+3) 

ii. Samhällsbyggnadsutskott (3+3) 

iii. Kultur- och fritidsutskott (3+3).  

7) Nuvarande organisation samt antal ledamöter och ersättare i 

Socialnämnden samt Barn- och utbildningsnämnden är oförändrat 

(7+7).  

8) Antal ledamöter och suppleanter i kommunala bolagsstyrelser är 

oförändrat (5+2). Styrelsen ska fortsatt vara lokala politiker.  

9) Valnämndens ansvarsområde även innefattar demokratiutveckling 

och medborgardialog. Valnämnden ska vara representerad av 

samtliga partier men den politiska majoriteten ska vara i majoritet. 

10) Att den nya politiska organisationen börja gälla från och med 2019-

01-01. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige tillsatte under våren 2017 en fullmäktigeberedning (kallad 

organisationsberedningen) med syftet att ta fram ett förslag på en ny politisk 

organisation. Samtliga kommunfullmäktiges partier har varit representerade i 

beredningen.   

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

Bakgrund 

Kommunfullmäktige tillsatte under våren 2017 en fullmäktigeberedning (kallad 

organisationsberedningen) med syftet att ta fram ett förslag på en ny politisk 

organisation. Samtliga kommunfullmäktiges partier har varit representerade i 

beredningen. Beredningen har bestått av totalt 13 ledamöter och 10 ersättare. 

Uppdraget från kommunfullmäktige till organisationsberedningen finns att tillgå i 

beslutsunderlaget. 

 

Aktuell situation 

Organisationsberedningen har sammanträtt sex gånger. Samtliga möten har 

antecknats och finns att tillgå via beslutsunderlaget.  

Beredningen har inte enkom fokuserat på den fysiska organisationen utan även 

analyserat och diskuterat kring kulturer, samarbeten och relationer, både mellan 

partier och nämnder.  

Första mötet handlade främst om att analysera problem med nuvarande 

organisation och vilket mål man ville uppnå med en ny organisation.  

Beredningen enades om ett huvudproblem och ett gemensamt mål:  

Vimmerby kommun har brister i den politiska styrningen och 

delaktigheten. 

Vimmerby kommun har en tydlig politisk styrning med bred delaktighet. 

Kring detta knöt man sedan problemorsaker och problemeffekter samt delmål och 

övergripande mål. 

Övriga möten har handlat om att skaffa sig kunskap om nuvarande organisation 

genom möten med förvaltningschefer och bolagsordföranden. Samtliga partier har 

fått presentera och argumentera för sina förslag på ny politisk organisation. 

Beredningens förslag presenteras nedan. 

Förslag på ny politisk organisation 

Organisationsberedningens förslag på ny politisk organisation utifrån 

kommunfullmäktiges uppdrag presenteras nedan. Presentationen sker i samma 

följd som uppdragsbeskrivningen. 

1. Antal ledamöter och ersättare i fullmäktige. 

Beredningen är ense om att nuvarande antal ledamöter (49) och ersättare (30) 

i kommunfullmäktige är god representation av Vimmerby kommuns 

medborgare.  

2. Översyn av den politiska organisationen med nämnder och andra politiska 

organ. 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/
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 Beredningen anser att Barn- och utbildningsnämndens och 

Socialnämndens nuvarande organisationsstruktur och verksamhet fungerar 

på ett tillfredställande sett och inte bör ändras.  

 Under nuvarande mandatperiod har det skett två stora 

organisationsförändringar inom kommunstyrelsen. Kultur- och 

fritidsnämnden lades ned 2016 och verksamheten flyttade in under 

kommunstyrelsen. Det bildades vid samma period ett arbetsutskott.  

Beredningen kan konstatera att kommunstyrelsen, med enbart ett 

arbetsutskott, upplevt utmaningar med att efterleva sitt ansvar som 

kommunstyrelse och samtidigt bedriva verksamheten. Enbart ett utskott 

som beredningsform har inte varit tillräckligt. 

Beredningen har djupgående diskuterat och analyserat huruvida lösningen 

på ovanstående utmaning finns i införande av ytterligare nämnder eller 

utskott. Diskussionen har skett, både ur ett demokrati- och ett 

organisationsperspektiv. Beredningens förslag är att införa fler utskott 

under kommunstyrelsen.   

 Beredningen anser att nuvarande antal ledamöter och ersättare i 

kommunstyrelsen ska öka från 9+9 till 11+11. Tre stycken utskott kräver 

ett större urvalsunderlag från kommunstyrelsen. Det ger även möjlighet 

för fler partier att sitta med i kommunstyrelsen. 

 Utökat ansvar för valnämnden. Beredningen saknar ett tydligt forum i 

nuvarande politiska organisation för demokratiutveckling och 

medborgardialog. Beredningens förslag är att utöka valnämndens 

ansvarsområde inom dessa områden. På så vis får man även en 

kontinuerligt aktiv valnämnd. Beredningen önskar avvakta valresultatet 

innan beslut om antal ledamöter fattas, detta med anledning av att man 

önskar representation från samtliga partier.   

 Förtydligande av arbetsordningen i kommunfullmäktige. I nuvarande 

arbetsordning är det beskrivet att fullmäktiges presidium, minst två gånger 

per år, ska träffa fullmäktiges gruppledare. Beredningen ger medskick till 

fullmäktiges presidium att redan inför 2018, tydliggöra och fördjupa 

denna beskrivning. 

3. Översyn av om utskott till styrelsen och nämnder ska finnas och i så fall vilka. 

Två nya utskott (3+3) införs under kommunstyrelsen. Nuvarande 

arbetsutskott ändras från 4+4 till 3+3. Införande av två ytterligare utskott 

ger kommunstyrelsen förutsättningar att på ett ordentligt sätt kunna bereda 

ärenden, vara aktiva och insatta i verksamheterna samt bedriva 

kommunstyrelsens övergripande uppgifter. En tydlig gränsdragning 

mellan utskottens ansvar- och verksamhetsområden skapar även tydlighet 

gentemot tjänstemän, medborgare och övriga förtroendevalda. 

mailto:kommun@vimmerby.se
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Tjänstemannaorganisationen inom kommunstyrelsen har den senaste 

perioden upplevt stora organisationsförändringar. Beredningen har med 

detta i åtanke, lagt ett förslag som inte skapar energikrävande 

förändringsarbete i tjänstemannaorganisationen. Beredningen ger istället 

organisationen förutsättningar att skapa tydliga roller och processer. Man 

vill även bevara och utveckla de samordningsvinster som skapats genom 

att flera verksamheter hör till samma myndighet. 

 Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden avgör själva huruvida 

de önskar införa utskott. 

4. Översyn av hur presidierna i de politiska organen ska vara utformade.  

 Beredningen bedömer att beslutet att ta bort 2:a vice ordförande från 

presidierna har försvårat oppositionens möjligheter till insyn och 

delaktighet i beslutsprocesserna. Återinförandet av 2:a vice ordförande i 

presidiet för styrelse och nämnd ska bidra till bättre insyn och delaktighet 

för oppositionen. Beredningen är överens om att platsen 2:a vice 

ordförande ska innehas av ett parti i opposition.  

 För kommunstyrelsens utskott består presidierna enbart av ordförande 

samt vice ordförande. Beredningen är överens om att platsen 1:a vice 

ordförande ska innehas av ett parti i opposition. 

5. Översyn av antalet ledamöter och suppleanter i kommunala bolagsstyrelser 

och hur dessa rekryteras. Ska kommunen ha styrelseledamöter utifrån 

professionell grund eller ska det fortsätta vara lokala politiker? 

Beredningen är nöjd med dagens nuvarande bolagsstruktur och anser inte att 

denna behöver genomgå någon förändring. 

 

Vimmerby kommun har en tydlig politisk styrning med bred delaktighet. 

Den nya organisationen skapar en tydlig politisk styrning genom införande av 

ytterligare utskott, där fokus läggs på verksamheterna. Kommunstyrelsen och 

arbetsutskottet ges utrymme att på ett tydligare och mer fokuserat sätt arbeta med 

styrning, kontroll och uppföljning.  

Fler platser i kommunstyrelsen och fler utskott skapar förutsättningar för bredare 

delaktighet från fler partier och personer. Utökat ansvar för valnämnden att även 

arbeta med demokratiutveckling och medborgardialog bidrar också till att skapa 

bred delaktighet från flera områden samt stärker den lokala demokratin.  

Finansiering 

Frågan om arvode och kostnad för hela den politiska organisationen är ett 

uppdrag placerat hos arbetsutskottet och HR-avdelningen. 

Redovisning av inkomna yttranden 

Förslaget har varit uppe i FÖSAM samt skickats på remiss till kommunstyrelsen 

och ledningsgruppen. 

mailto:kommun@vimmerby.se
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Protokollsanteckning 

Beredningen är till stora delar överens om redovisat förslag. 

Protokollsanteckningar om organisationsberedningens förslag redovisas nedan. 

 

 Jens af Ekenstam Stenman (V) - Vänsterpartiet vill först tacka för goda 

diskussioner i beredningen. Vi vill ha till protokollet antecknat att vi i 

första hand helst hade sett en återupprättad Kultur- och fritidsnämnd, men 

att, för att nå koncensus i beredningen, vi ser ett utskott under KS med 

samma ansvarsområde som ett bättre alternativ än dagens ordning. 

 Lars Sandberg (C) - Bland det viktigaste i såväl samhället som i en 

politisk organisation är demokratin. I den befintliga organisationen ligger 

alldeles för stor börda på Kommunstyrelsen som av förklarliga skäl inte 

hinner behandla alla ärenden som borde behandlas, t.ex. kultur- och 

fritidsfrågor. Centerpartiets förslag på ny politisk organisation innehöll 

just därför en helt ny nämnd, denna nämnd skulle bestå av 7 ordinarie 

ledamöter och 7 ersättare, detta för att sprida ut ansvaret på fler personer 

som kan sätta sig in i vad ärendena handlar om och därefter fatta kloka 

beslut. 

Jag tycker det är olyckligt att majoritetens förslag i praktiken innebär en 

maktkoncentration till endast ett fåtal ledamöter, som jag ser det är det en 

klar försämring av demokratin. Jag tycker även att ordförande och vice 

ordförande i utskotten skall vikas åt majoritet och 2:e vice ordförande till 

oppositionen precis som vi beslutat för Kommunstyrelse och nämnderna. 

Jag representerar ett oppositionsparti och inser att det är majoriteten som 

beslutar, men vill genom denna protokollsanteckning belysa den stora 

risken till försämring av just demokratin i majoritetens förslag. 

 Ola Gustafsson (KD) - Kristdemokraterna anser att återinförande av en 

kultur- och fritidsnämnd eller annan nämnd som innebär att verksamhet 

flyttas ut från kommunstyrelsen vore att föredra framför de båda 

föreslagna nya utskotten under kommunstyrelsen. Utskott istället för 

nämnd innebär en maktkoncentration eftersom platserna i utskotten endast 

kan gå till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen. 

Kristdemokraterna anser att antalet ledamöter i kommunstyrelsens 

arbetsutskott inte ska minskas utan även fortsättningsvis ska vara 4 + 4. Vi 

anser inte heller att det är självklart att oppositionen ska inneha den enda 

vice ordförandeposten i respektive utskott under kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Mötesanteckningar 

Uppdragsbeskrivning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Organisationskarta 
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Beslutet ska skickas till 

Samtliga gruppledare 

Samtliga nämnder och bolag 

Länsstyrelsen Kalmar län 

 

Beslutande 

Beredningens ledamöter och ersättare har bestått av följande: 

Ledamöter Ersättare 

Lennart Nygren, ordförande (S)   

Björn Swedborg, vice ordförande(M)  Kjell Alexandersson (M) 

Eva Berglund (S)  Kenneth Björklund (S) 

Daniel Nestor (S) Bo Stigstedt (S) 

Peter Högberg (S)  

Tomas Peterson (M) Claes Wetterström (M) 

Marie Nicholson (M) Niklas Gustafsson (M) 

Annika Fundin (MP)  

Jimmy Alexandersson (L)  Börje Forss (L) 

Sandor Högye (SD) Jimmy Rödin (SD) 

Gustafsson, Ola (KD) Torbjörn Sandberg (KD) 

Jens af Ekenstam Stenman (V) Anders Eriksson (V) 

Lars Sandberg (C) Magnus Danlid (C) 

 

 

Axel Stenbeck 

Kommunsekreterare  
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Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelse 

Koncernledning 

Kommunchef 

Kommunstyrelse
förvaltning 

Samhällsbyggnads
avdelning 

Gemensam 
hjälpmedelsnämnd 

Samverkan med övriga 
kommuner i Kalmar län 

kring tekniska hjälpmedel. 
Säte i Kalmar. 

Utvecklings
avdelning 

avdelning 

Gemensam 
i n köpscentral 

Medlemskommuner är 
Hultsfred, Högsby, 

Mönsterås, Oskarshamn, 
Vimmerby och Västervik. 

Kommunalförbundet 
l T SAM 

Medlemskommuner är 
Boxholm, Kinda, Vimmerby, 

Ydre, Atvidaberg och 
Ödeshög . Säte i Kinda. 

Vimmerby 
Energi & Miljö AB 

Vimmerby 
Energiförsäljning AB 

Vimmerby 
Energi Nät AB 

VimarhemAB 

Vimmerby Fibernät AB 

Kommunalförbundet 
sydarkivera 

Gemensamt digitalt arkiv 
med vissa kommuner 
i Småland, Blekinge 

och Skåne. 

Överförmyndare 
i samverkan 

Medlemskommuner är 
Kinda, Vimmerby, Ydre 

och Atvidaberg . 
Säte i Vimmerby. 

Blå färg - Politisk organisation Röd färg - Tjänstemannaorganisation Grön färg - Kommunala bolag Gul färg - Samverkan med andra 

Organisationskarta avseende förslag på den nya politiska organisationen i Vimmerby kommun, gällande från 2019-01-01 
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Datum 

2017-11-02  
Referens 

VIMKS 2017/000257/08  

 
Id 

58683  

 

 

  
Organisationsberedningen 

 

Ny politisk organisation 

Kommunfullmäktige tillsatte under våren 2017 en fullmäktigeberedning (kallad 

organisationsberedningen) med syftet att ta fram ett förslag på en ny politisk 

organisation. Samtliga kommunfullmäktiges partier har varit representerade i 

beredningen. Beredningen har bestått av totalt 13 ledamöter och 10 ersättare. 

Organisationsberedningens förslag skickas nu på remiss till berörda parter för 

förankring och eventuella synpunkter. 

Remissinstanser 

Kommunstyrelsen 

Ledningsgruppen 

Beslutsunderlag 

Förslag på ny politisk organisation  

Beslutet ska skickas till 

Organisationsberedningen vill ha ert svar och eventuella synpunkter skriftligt 

senast den 5 december 2017. Svaret skickas digitalt till 

axel.stenbeck@vimmerby.se 

 

 

 

Axel Stenbeck 

Kommunsekreterare  
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   Analysträd 
Effekter av problemet  Övergripande mål 

 Dålig Ekonomi   Bra ekonomi 

 Politiska avhopp   Attraktivt att vara politiker 

 Uppfattas som otydliga och svaga från 

medborgare och företagare 

  Uppfattas som starka, tydliga och 

pålitliga 

 Samarbetet mellan förtroendevalda och 

förvaltning är inte så bra 

 

  Gott samarbete mellan politiker och 

förvaltning 

Huvudproblem  Mål 
 Vimmerby kommun har brister i den 

politiska styrningen och delaktigheten 

 

  Vimmerby kommun har en tydlig 

politisk styrning med bred delaktighet 

Orsaker till problemet  Delmål/ Aktiviteter 
 Ej renodlad politisk organisation   Renodlad politisk organisation 

 Ny politisk majoritet och splittrad 

opposition 

  Den politiska organisationen ska vara 

väl förankrad 

 Oppositionen får inte information, flödet 

fungerar ej 

  Ett väl fungerande informationsflöde 

 Ny politisk organisation utan opposition 

i presidierna som inte är förankrad 

  Få effekt av SLUS-arbetet 

 Krävs snabb hantering/tidsbrist   

 



    UPPDRAGSBESKRIVNING 1(1) 

   2017-04-04 

   Dnr 2017/175  

Kommunstyrelseförvaltningen   Id 55600 

Therese Jigsved 
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Tillfällig fullmäktigeberedning för politisk organisation i Vimmerby 
kommun efter valet 2018 - organisationsberedningen 
 

Tidplan 
Fullmäktige fattar beslut om den tillfälliga fullmäktigeberedningen den 24 april 2017 och 

därefter tillsätts beredningen som kallas organisationsberedningen.  

 

Redovisning av arbetet och förslag till beslut presenteras senast vid fullmäktiges sam-

manträde 18 december 2017. Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för yttrande och 

beslut i fullmäktige senast februari 2018.  

 

 

Sammansättning 
Beredningen ska bestå av tretton ledamöter som utses bland dem som är valbara. Det bör 

vara en jämn fördelning av män och kvinnor. 

 

Ersättare till varje ledamot får utses. Ersättare har enbart närvarorätt vid tjänstgöring 

 

Sammansättningen ska spegla den politiska majoriteten i fullmäktige.  

 

En ordförande och en vice ordförande för beredningen utses av fullmäktige. 

 

För att en så stor beredning ska fungera behövs en arbetsgrupp inom beredningen.  

 

Beredningen beslutar om arbetsgruppens sammansättning och funktion. 

 

En eller flera tjänstemän knyts till beredningen. Kommunstyrelsen lämnar uppdrag till 

förvaltningen att utse lämplig person. 

 

 

Utredningsuppdrag 
Utredningen ska ta fram förslag till beslut inom följande frågor: 

 

1. Antal ledamöter och ersättare i fullmäktige. Minsta antal ledamöter är 31 och Vim-

merby har för närvarande 49 ledamöter. Ska antalet ledamöter fortsätta vara 49 eller 

ska antalet minska? Förslag ska lämnas om hur många ledamöter och ersättare full-

mäktige ska ha från och med mandatperioden 2019-2022. 

 

2. Översyn av den politiska organisationen med nämnder och andra politiska organ. 

Obligatoriska organ utöver fullmäktige är kommunstyrelse, revisorer, valnämnd och 

överförmyndare.  I övrigt bestämmer kommunen vilka nämnder som ska finnas och 

hur den politiska organisationen ska se ut.  

 

mailto:kommun@vimmerby.se
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Översynen gäller inte överförmyndarverksamheten då fullmäktige beslutat att frågan 

om gemensam nämnd för överförmyndarverksamheten ska utredas under mandatpe-

rioden 2015-2018 och är lämnat till överförmyndarnämnden, numera överförmynda-

ren, KF § 93, 2014-05-19.  

 

Översynen gäller inte heller den gemensamma nämnden miljö- och byggnadsnämn-

den eller andra politiska samverkansorgan med andra kommuner.  

 

Förslag ska lämnas om hur den politiska organisationen med nämnder och andra po-

litiska organ ska se ut från och med mandatperioden 2019-2022 samt förslag om an-

tal ledamöter och ersättare i varje politiskt organ.  

 

3. Översyn av om utskott till styrelsen och nämnder ska finnas och i så fall vilka. Förslag 

ska lämnas om vilka nämnder och andra politiska organ som ska ha utskott och hur 

stora utskotten ska vara från och med mandatperioden 2019-2022. 

 

4. Översyn av hur presidierna i de politiska organen ska vara utformade. Förslag ska 

lämnas om hur presidierna ska vara utformade från och med mandatperioden 2019-

2022. 

 

5. Översyn av antalet ledamöter och suppleanter i kommunala bolagsstyrelser och hur 

dessa rekryteras. Ska kommunen ha styrelseledamöter utifrån professionell grund eller 

ska det fortsätta vara lokala politiker? Förslag ska lämnas om hur kommunala bolags-

styrelser ska vara utformade från och med mandatperioden 2019-2022. 

 

 

Budget 
Organisationsberedningen får en budget om maximalt 150 000 kr. Det ska räcka till arvo-

den och andra kostnader som uppstår med anledning av beredningens arbete. 

 

Beredningsordförande får arvode för sitt uppdrag med 1,5 % av KSO (10 336 kr) vilket är 

ungefär lika mycket som beredningsordförande hade enligt arvodesbestämmelserna under 

2011 med årlig uppräkning. Erhåller personen årsarvode utgår inte något fast arvode om 

1,5 %.  

 

Sammanträdesarvode utbetalas till beredningsordförande och ledamöter i beredningen 

enligt gällande bestämmelser för ersättning för förtroendevalda. 

 



Ärende 

6



 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2017-10-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 197 Dnr 2017/000039  Kod 007 

Information från revisorerna till fullmäktige 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet utgår och att information från 

revisorerna lämnas vid nästkommande sammanträde.  

 

Sammanfattning 

Vid varje sammanträde ska kommunens revisorer lämna aktuell information 

från revisorerna.  

 

Revisor Ulf Svensson hade inte möjlighet att komma till dagens 

sammanträde.  

 

Beslutet skickas till 

Revisor Ulf Svensson      

 

___________________ 

 



Vimmerby kommun 
Kommunens revisorer 

Till 
Kommunfullmäktige 

Utlåtande över delårsrapport 2017 

2017-10-13 

Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som 
kommunfullmäktige beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen. 

Kommunens revisorer har översiktligt granskat Vimmerby kommuns delårsrapport per 31 
augusti 20 l 7. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och 
mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som 
utarbetats av PwC. 

Revisorerna bedömer: 

• att kommunen, enligt prognosen, kommer att klara balanskravet år 2017, 

• att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed, 

• att de av kommunen prognostiserade resultaten i delårsrapporten är förenliga med de 
antagna finansiella målen för år 2017, 

• att uppföljningen som görs av verksamhetsmålen per 31 augusti visar att 
måluppfyllelsen är svag. Uppföljningen visar att 38% av de redovisade målen är 
uppfyllda. 

• att delårsrapporten uppfyller syftet att ge kommunfullmäktige underlag för styrning, 
ledning och kontroll över den kommunala verksamheten. 

Vimmerby den 13 oktober 2017 

$(1~ 
Uly Svensson 



www.pwc.se 
 
 
 

 

 

Revisionsrapport 

 

 

 

 

 
Caroline Liljebjörn 

Certifierad kommunal 

revisor 

 

Alexander Arbman 

Revisionskonsult 

 

13 oktober 2017 
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1. Sammanfattning  

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat 

kommunens delårsrapport för perioden 2017-01-01 – 2017-08-31. Uppdraget ingår som 

en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2017. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för 

sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som kommunfullmäktige 

fastställt.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revision-

ella bedömning: 

 Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav 

och god redovisningssed i övrigt. Vi bedömer vidare att redovisningen av semesterlönes-

kulden per 31 augusti inte överensstämmer med god redovisningssed. 

Vår bedömning är att balanskravet kommer att uppfyllas enligt prognosen för år 2017. 

 Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för 

god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att upp-

nås? 

 

Vi bedömer att det prognostiserade resultat är förenligt med de finansiella mål som full-

mäktige fastställt i budget 2017. 

Vi bedömer att den prognosticerade måluppfyllelsen av verksamhetsmålen per 31 decem-

ber är svag. Prognosen av utfallet för verksamhetsmålen visar att 38 % av de redovisade 

målen kommer att uppfyllas, att 31 % bedöms vara nära målet, att 21 % inte bedöms bli 

uppfyllda och att det saknas uppgift för bedömning av 10 % av målen.   

Vi bedömer att i kommande delårsrapporter och årsredovisningar bör samtliga mål som 

finns i det aktuella årets budgetdokument redovisas för att fullmäktige ska få en återkopp-

ling av beslutade mål. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Kommuner är skyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (de-

lårsrapport) för verksamheten från årets början och i revisorernas uppgift ingår att 

granska kommunens delårsrapport.  

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av rä-

kenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kom-

munens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.  

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovis-

ning.  

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken 

skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma.  

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

 Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

 Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen 

för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 

uppnås? 

2.3. Revisionskriterier 
Följande kriterier används i granskningen: 

 Kommunallag (KL), kap 9:9 a 

 Lag om kommunal redovisning (KRL), kap 9 

 Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22, Delårsrapport 

 Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning 

 Fullmäktiges anvisningar avseende delårsrapport 

2.4. Avgränsning och metod 
Granskningen av delårsrapporten avgränsas till följande: 

 översiktlig granskning av det siffermässiga bokslutet per 2017-08-31, 

 förvaltningsberättelsens innehåll, 
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 hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med 

målen för god ekonomisk hushållning (både finansiella och verksamhetsmässiga 

mål). 

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges 

kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning 

och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande. 

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att 

i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är 

översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information 

som ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter 

kan förekomma. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning 

jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisions-

sed i övrigt har. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningsansvarig.  
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3. Iakttagelser och bedömningar 

3.1. Lagens krav och god redovisningssed 

3.1.1. Iakttagelser 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti vilket överensstäm-

mer med lagen om kommunal redovisning1. Resultatet för perioden uppgår till 42,6 mnkr 

(24,0 mnkr).  

Delårsrapporten består av en förvaltningsberättelse samt resultaträkning, balansräkning 

och kassaflödesanalys. Resultatet i den sammanställda redovisningen (kommunkoncer-

nen) uppgår till 59,6 mnkr (41,4 mnkr). 

Översiktlig förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgifter om händelser av väsentlig betydelse som 

inträffat under eller efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten upprättas. 

Upplysningar lämnas för kommunstyrelsen och nämnderna samt övergripande avseende 

projektet Social lokal utvecklingsstrategi. 

Delårsrapporten lämnar upplysningar om den förväntade utvecklingen i verksamheten för 

kommunstyrelsen och nämnderna, men motsvarande beskrivning avseende ekonomin 

kan utvecklas till exempel vad gäller hur den förväntade utvecklingen i verksamheten 

kommer att påverka ekonomin i framtiden.  

En samlad, övergripande redovisning av kommunens investeringsverksamhet framgår av 

delårsrapporten. Bruttoinvesteringarna under perioden uppgår till 15,1 mnkr. Enligt pro-

gnosen återstår det att arbeta upp 16,0 mnkr fram till årsskiftet, vilket innebär att 

3,1 mnkr kommer att återstå av årsbudgeten. 

En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den 

löpande verksamheten görs. Det prognostiserade resultatet uppgår till 30,0 mnkr vilket är 

13,0 mnkr bättre än budgeterat. Enligt prognosen kommer nämnderna att överskrida till-

delade budgetbelopp med 15,5 mnkr. Det är främst barn- och utbildningsnämnden som 

förbrukar 13,5 mnkr utöver budget enligt prognosen. Även samhällsbyggnadsnämndens 

verksamheter överskrider budget medan kommunstyrelsens övriga verksamheter visar en 

positiv avvikelse jämfört med budget. Skatteintäkter, generella statsbidrag samt finansi-

ella intäkter bedöms samtliga bli högre än budget medan finansiella kostnader beräknas 

bli lägre än budgeterat belopp. 

En bedömning av balanskravsresultatet utifrån delårsresultatet lämnas. Bedömningen är 

att balanskravet uppfylls vilket innebär en ekonomi i balans. Det finns inga underskott att 

återställa från tidigare år. 

Upplysningar om hur den kommunala koncernen avgränsats, vilka juridiska personer den 

består av och hur den förändrats i sin sammansättning under delårsperioden framgår. 

Under perioden har bolaget Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB avyttrats och akti-

                                                             
1 Lag (1997:614) om kommunal redovisning kap 9 § 1 
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erna i Vimmerby Turistbyrå har förvärvats. Efter förvärvet har Vimmerby Turistbyrå AB 

fusionerats med Vimmerby kommun Förvaltnings AB. 

Finansiella rapporter  

Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys samt noter. 

Räkenskaperna omfattar periodens utfall samt jämförelsetal i enlighet med gällande re-

kommendation. Sammanställda räkenskaper redovisas separat och omfattar de bolag som 

ska ingå. 

Vid granskningen av periodens resultat- och balansräkning för kommunen har följande-

avvikelse noterats: 

 Förändringen av semesterlöneskulden och av löneskulden till timanställda har inte 

bokförts under år 2017. Upplysningar om avvikelsen lämnas i avsnittet Redovis-

ningsprinciper. 

Vissa andra upplysningar 

Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges som ett eget avsnitt i delårsrapporten. 

Principerna överensstämmer med de som användes i årsredovisning 2016 förutom vad 

gäller semesterlöneskuldens förändring samt förändringen av skuld till timanställda. Bor-

gens- och ansvarsförbindelser har inte justerats. 

3.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav 

och god redovisningssed i övrigt. Vi bedömer vidare att redovisningen av semesterlönes-

kulden per 31 augusti inte överensstämmer med god redovisningssed. 

Vår bedömning är att balanskravet kommer att uppfyllas enligt prognosen för år 2017. 
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3.2. God ekonomisk hushållning 
I dokumentet ”Budget 2017 med plan 2018-2019” beskrivs det kommunövergripande 

styrkortet som innehåller fyra perspektiv: 

 En ekonomi i balans 

 Tjänster av hög kvalitet 

 En attraktiv arbetsgivare 

 En hållbar utveckling och hög livskvalitet 
 

3.2.1. Iakttagelser 

Finansiella mål 

I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål som 

fastställts i budget 2017: 

Finansiellt m ål, fastställt av  

fullm äktige i budget 2017
Prognos 2017

Måluppfyllelse, kom m unens 

bedöm ning

Resultatet för kommunen ska uppgå 

till 2,0 % (18,0 mnkr) av  summa 

skatte- och statsbidrag.

Resultatet efter andra tertialet 

uppgår till 42,6 mnkr och 

prognosen för helåret landar 

på 30,0 mnkr eller 3,3 % av  

skatter och statsbidrag.

Prognosen pekar på att målet 

kommer att nås.

Investeringarna ska själv finansieras 

till 100 %.

Investeringsutgifterna uppgår 

till 31 ,1  mnkr.

Prognosen pekar på att målet 

kommer att nås.

Amortering av  skulderna ska ske 

motsvarande effekten av  

skattehöjningen (15 mnkr).

Amortering har skett med 60 

mnkr.

Prognosen pekar på att målet 

kommer att nås.
 

Av redovisningen framgår att samtliga mål uppfylls enligt prognosen.  

Mål för verksamheten 

I budgetdokumentet för år 2017 anges nämndsmål utifrån de fyra perspektiven. För 

nämndsmålen definieras målnivåer för år 2017 tillsammans med nyckeltal/indikatorer 

och aktiviteter. 

I delårsrapporten redovisar nämnderna en uppföljning av verksamhetsmålen. Det finns 

enstaka mål i budgeten som inte följs upp i delårsrapporten. Målen som redovisas för 

samhällsbyggnadsavdelningen samt för fritid- och kultur återfinns inte i budgetdokumen-

tet för år 2017. 

 Uppföljning görs utifrån följande parametrar: 

 Målet är uppfyllt (grön) 

 Nära målet (gul) 

 Målet är inte uppfyllt (röd) 

 Uppgift saknas eller kan inte bedömas (vit) 
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Det görs både en avstämning av målen per 31 augusti 2017 samt en prognos över utfallet 

per 31 december 2017. 

Kommunstyrelsen (inklusive utvecklingsavdelningen och samhällsbyggnadsavdelning-

en) redovisar tio mål. Prognosen visar att ett av målen kommer att uppfyllas medan fyra 

av målen inte kommer att uppfyllas. Ett av målen kommer mätas baserat på medarbetar-

enkäten som genomförs under hösten. 

Hultsfred-Vimmerby Miljö- och byggnadsnämnd redovisar fem mål. Prognosen 

visar att två mål kommer att uppfyllas och ett mål vara nära att uppfyllas. För två av må-

len kommer mätning att ske under hösten i medarbetarenkäten. 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar fem mål. Prognosen visar att två av målen 

kommer att uppfyllas, ett av målen kommer inte att uppfyllas medan ett mål kommer att 

vara nära att uppfyllas. Ett av målen kommer mätas baserat på medarbetarenkäten som 

genomförs under hösten. 

Socialnämnden redovisar fyra mål. Prognosen visar att två av målen kommer att upp-

fyllas medan två av målen kommer vara nära att uppfyllas.  

Överförmyndare i samverkan redovisar fem mål. Prognosen visar att fyra mål kom-

mer att uppfyllas medan ett mål bedöms vara nära att uppfyllas. 

Totalt redovisas 29 mål varav 11 bedöms komma att uppfyllas, 9 bedöms enligt prognosen 

vara nära målet, 5 bedöms inte bli uppfyllda medan uppgift saknas för bedömning av 3 av 

målen. 

3.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att det prognostiserade resultat är förenligt med de finansiella mål som full-

mäktige fastställt i budget 2017. 

Vi bedömer att den prognosticerade måluppfyllelsen av verksamhetsmålen per 31 decem-

ber är svag. Prognosen av utfallet för verksamhetsmålen visar att 38 % av de redovisade 

målen kommer att uppfyllas, att 31 % bedöms vara nära målet, att 21 % inte bedöms bli 

uppfyllda och att det saknas uppgift för bedömning av 10 % av målen.  

Vi bedömer att i kommande delårsrapporter och årsredovisningar bör samtliga mål som 

finns i det aktuella årets budgetdokument redovisas för att fullmäktige ska få en återkopp-

ling av beslutade mål. 

 
2017-10-13 

 

Caroline Liljebjörn 

  

   
Caroline Liljebjörn 
Uppdragsledare/Projektledare 
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§ 193 Dnr 2017/000053  Kod 007 

Återrapportering av beslutade investeringar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet utgår från dagens sammanträde och 

tas upp vid nästkommande sammanträde.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger information om beslutade investeringar 

och hur det ekonomiska utfallet har blivit.  

 

Samhällsbyggnadschef Miklos Hathazi hade inte möjlighet att närvara vid 

dagens sammanträde som planerat.  

 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av genomförda investeringsprojekt, Id 58124 

Underlag återrapportering Fanérfabriken, Id 58351 

Återrapportering av beslutade investeringar per 2017-10-12, Id 58492 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef Miklos Hathazi 

Kanslijurist Therese Jigsved      

 

___________________ 

 



Förvaltning                                                
tkr Projekt

Utfall 2017 
jan-okt Budget 2017

Igångsättnin
gs beslut Prognos för året

Infrastruktur för fiber 988 500 200 1 410 1
Lekplats vid Senioren 73 73

Passersystem stadshuset 5 1 010 1 010 100 2
Stadshuset takrenovering 1 199 2 100 2 100 3 800

Ny förskola 3 400 100

Djursdala skola, proj. 100 50

Brännebro skola, proj 100 50

Ombyggnation Vimarskolans kök för 

packmaskin 1 200 1 200 500

Köksutrustning, ny packmaskin 5 900 900 1 100

Släckbil 4 200 4 200 0

Slangtvätt 1 200 1 200 1 300

Exploatering Nossen 500 0

Exploatering Nybble 500 0

Exploatering Folkets Park 2 3

Asfalteringsprogram 1 010 2 000 2 000 2 000

Inventering avfalssdeponier 700 700 500 3
Rensning Lillån 210 100 100 130 4
Parkering Norrgården 95 179 179 179

Asfaltsplan 500 500 300

Ledningsfordon 784 900 900 784

Ceos, Beläggning och dikesarbeten 500 500 500 5
Ceosvallen iordningsställande 1 672 1 544 1 544 1 730

Driftoptimering 672 1 000 1 000 1 000

Anslutningsavgifter fiber 49 167 167 279

Utrustning plenisalen 298 600 600 308

Verksamhetsanpassade lokaler 931 1 000 1 000 1 000

A-Lskolan upprustn. Teknik. Yt. 2 200 2 061 2 061 2 700

Gruppboende Villekulla 1 208 1 200 1 200 1 208

Norrängen luktproblem 688 1 100 1 700

Södra Vi skola Ventilation 3 754 3 139 3 139 3 754 6
Resecentrum 600 600 350

Kontaktcenter 400 400 100

Äldreboende ny till och ombyggnad 175 2 500 2 500 175 7
Utbyggnad personalparkering 107 150

Astrid Lindgrens gata 47 60

Innebandysarg 42 107

Kommunstyrelsen 16 217 32 900 29 900 27 500

Teknisk utrustning campus 31 100 100 100

Barn och Utbildningsnämnden 31 100 100 100

Inventarier ny gruppbostad 303 600 600 600

Kontorsinventarier 586 600 600 600

Socialnämnden 889 1 200 1 200 1 200

Totalt 17 137 34 200 31 200 28 800

1 - Inkl  kostnad 300' pga avtal med Rumskulla Sockenförening, konsultkostn aug 22' samt 212' Filmbyn. 

2 - Utfall för utredningskostnader. Totalbehov bedöms till 2 000 tkr

3 - Avvaktar på godkännande av förslag på klassning enligt MIFO1 från miljömyndigheten 

4 - Utfall högre än prognos, VEMAB tar en del av kostnaden.

5 - Avvaktan med beläggningsarbeten pga planerade fjärrvärmejobb. 

6 - Beviljat bidrag på 993 tkr, hittils erhållit 298 tkr

7 - Åtgärder efetr slutbesiktning pågår, planerad föärdigställande första halvåret 2018, utbetalning av 2 500 tkr kommer att ske då. 



 
 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Kommunstyrelseförvaltningen 

MH 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2017-08-28  
Referens 
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Id 
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Fanerfabriken återredovisning av affären  

Sammanfattning av ärendet 

Vimmerby kommun ingick i ett trepartsavtal och genomför ett 

transportköp mellan det Norska bolaget Bohmans, dåvarande ägare till 

Fanerfabriken och Vimmerbyföretaget Holmstrand & Karlsson 

Fastighets AB, nuvarande ägare till Fanerfabriken. 

Ärendet 

Vintern 2012 blev Vimmerby kommun kontaktad av Bohmans som 

ägde fanerfabriken om Vimmerby Kommun skulle vara intresserade 

av att köpa Fanerfabriken med tillhörande fastighet. 

Kommunen fick kontakt med ett företag i Gamleby som har startat en 

försöksanläggning för fanertillverkning med en ny metod. Tanken var 

att tillverka faner till IKEA. 

Samtalen pågick under 2012 både med Bohmans och den tänkta 

fanertillverkaren. Fanertillverkaren var i stort behov av anläggningen i 

Vimmerby och planerade ha ett 25 tal anställda. 

I maj månad 2013 skrev fanertillverkaren i Gamleby ett avtal med 

IKEA. Förhandlingarna med Bohmans inte ledde till avslut då 

kommunen och Bohmans stod långt från varandra. Kommunen 

tackade nej till Bohmans erbjudande om att köpa området för 18 mkr. 

Följden av detta blev att bolaget i Gamleby som skulle tillverka faner 

inte kunde starta sin verksamhet i fanerfabriken i Vimmerby. 

I slutet av 2013 Holmstrand & Karlsson Fastighets AB skapade 

kontakt med Bohmans och inledde förhandlingar om ett förvärv av 

Fanerfabriken. Bohmans krävde att kommunen ska vara den part som 

de vill göra affären med (transportköp). Kommunen gick med på detta 

för att gynna utvecklingen av området. 

Efter förhandlingar mellan Holmstrand & Karlsson fastighets AB och 

Bohman med kommunen som mellanhand, blev parterna överens och 

maj 2014 görs affären upp mellan Vimmerby kommun och Bohmans 

och vidare till Holmstrand & Karlsson Fastighets AB. 

Kommunen behöll delar av fastigheten, en del som är förorenad, 

gamla byggnaden med fanerkniv och tillhörande maskiner, 

parkområde samt en gul villa tillhörande Fanerfabriken. 



 

 

Fortsatta förhandlingar pågick under hela 2014 om en ny 

fanertillverkning med företaget i Gamleby. I mitten av 2015 

meddelade Gamlebyföretaget att IKEA på grund av bristande kvalité 

bröt avtalet.  

Kommunen i slutet av 2015fattade beslut om att försöka sälja 

maskinparken och skrev avtal med ett företag i Tyskland (Manfred du 

Maire and Management Consulting Reuthling, Germany) som är 

specialiserade på ljust denna typ av maskiner och marknad över hela 

världen. Under tiden hyrde kommunen fabrikslokalerna med 

maskinerna i av Holmstrand & Karlsson fastighets AB.  

Kommunen sålde parkområdet till Nilsbuss under våren 2016. 

Maskinförsäljningen lyckades inte och det gjordes en upphandling på 

att skrota maskinparken vilket gjordes under första kvartalet 2017. 

Alla hyresavtal har upphört mellan Holmstrand & Karlsson Fastighets 

AB och Vimmerby kommun våren 2017. 

 

Aktuell situation 

I dagsläget finns det kvar i Vimmerby kommuns ägo Fabrikören 4 ett 

område med förorenad mark och Fabrikören 27, bostadshus med 

tillhörande tomt på hörnan Älåkragatan – Östra Tullportsgatan.  

Beslutsunderlag 

Ekonomisk sammanställning  

Beslutet ska skickas till 

 Samhällsbyggnadsavdelningen/Gatukontoret  

 Ekonomiavdelningen 

Miklós Hatházi 

Samhällsbyggnadschef  

 



Sammanfattning intäkter o kostnader 2014-20171231 (per 170821)

Intäkter

Lokalhyror -237 667

Bostadshyror -58 000

Övriga ersättningar o intäkter -449 502

-745 169

Kostnader

Lokal o bostadshyror 647 615

VA 1 472

Övr städ o renh tjänster 16 773

Mindre reparationer av fastigheter 360 095

Mindre underhåll av fastigheter 91 609

Serviceavtal fastigheter 75 823

Myndighetsbesiktningar 1 781

Fastighetsskötsel 405 580

Övriga fastighetskostnader 318 816

El 453 209

Värme o kyla 83 253

El uppvärmning 723

Vatten o avlopp 27 220

Annonsering 16 540

Försäkringspremier 8 442

Larm och bevakning 1 757

Konsulttjänster 84 251

Övriga främmande tjänster 56 345

Skrotning maskin 0

Slutfaktura Holmstrand & Karlsson 201 324

Fastighetsskatt o fastighetsavg 74 220

Avskrivning på byggnader, tekniska anläggningar 97 842

Värdeförändring omsättn tillg 2 255 000

5 279 690

NETTOKOSTNAD 4 534 521



Credits not available.
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§ 277 Dnr 2017/000250 042 

Ekonomiuppföljning 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Mattias Karlsson, ekonomichef och Jakob Bank, controller presenterar 

ekonomiuppföljningen för september månad.  

Beslutsunderlag 

Ekonomiuppföljning september, Jakob Bank, controller 

 

___________________ 
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Sammanfattning 

Årets femte budgetuppföljning visar en prognos för 2017 40 000. Resultatet för året är budgeterat till 17 001 tkr 

vilket innebär en total budgetavvikelse på 22 999 tkr.  

Nettokostnaderna i förhållande till skatter och generella statsbidrag är ett mått som visar hur kommunens resultat 

utvecklar sig. Prognosen för 2017 innebär att nettokostnaderna är lägre än skatter och generella statsbidrag. 

Kommunens stora utmaning framöver är att bibehålla detta förhållande samtidigt som kvaliteten på våra tjänster 

ska bibehållas eller bli högre.  

Räntenivåerna är historiskt låga just nu, men räntorna kan komma att stiga framöver. I och med att Vimmerby 

kommun har en hög låneskuld så innebär det en risk för kommunen. Om räntorna stiger ökar räntekostnaderna 

för kommunen, vilket Vimmerby kommun måste vara beredd på.  

Investeringsnivån år 2017 är i nivå som Vimmerby kommun klarar av att självfinansiera. Fram till och med 

september har kommunen investerat för 15 949 tkr och prognos för helår är 29 125 tkr.  

Inför budget 2017 avsattes 2 500 tkr för oförutsedda medel och under året har följande beslut fattats där 

finansiering har skett genom dessa.  

Budget 2500  
Bostadsförsörjningsplan 60 KS § 268, 2016-06-21 

Utbildning av förtroendevalda 200 KF § 16, 2017-01-30 

Förstudie av Yxern 68 KS § 29, 2017-02-07 

Retroaktiv utbetalning av lokalt aktivitetsstöd 106,96 KS § 47, 2017-03-07 

Nationaldagsfirande 80 KS § 51, 2017-03-07 

Maskinbidrag 99,9 KS § 107, 2017-04-25 

Tillfällig fullmäktigeberedning för politisk organisation 150 KF § 78, 2017-04-24 

Höjt hemsändningsbidrag 80 KS § 116, 2017-05-09 

Delägarskap i Inera 42,5 KS § 155, 2017-05-30 

Extra tjänster AME 166 KS § 171, 2017-06-13 

Fiber  300 KS § 190, 2017-06-13 

Investeringsbidrag gullringens simhall 19 KS § 214, 2017-09-05 
   

Summa 1 372,4  

   

Kvar av oförutsedda medel 1 127,6 
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Resultatredovisning 

Prognos för 2017 är 40 000 tkr. Resultatet för 2017 är budgeterat till 17 001 tkr, vilket innebär en positiv 

budgetavvikelse på 22 999 tkr.  

Resultatbudget Perioden Helår    

Tkr 

Utfall 2017 

Jan-sep 

Utfall 

2016 

Jan-sep 

Helårs-

budget 

2017 

Bedömd 

Prognos  

utfall 

helår 

Avvikelse 

mot budget 

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 

2016  

Bedömd 

Prognos 

föregående 

månad 

utfall helår 

Avvikelse 

mot budget 

överskott+ 

underskott - 

Verksamhetens intäkter 259 004 240 765 269 753 346 813 77 060  376 067  341 027 71 274  

Verksamhetens kostnader -873 072 -832 999 -1 100 589 -1 188 079 -87 490  -1 179 020  -1 177 552 -76 963  

Varav personalkostnader -533 558 -502 426 -657 162 -712 016 -54 854  -727 356  -710 853 -53 833  

Avskrivningar -24 080 -32 127 -32 725 -32 300 425  -40 504  -32 725 0  

Summa nettokostnader -638 148 -624 362 -863 561 -873 566 -10 005  -843 457  -869 250 -5 689 

                  
Skatter och generella 

statsbidrag 673 971 627 612 890 562 898 282 7 720  839 763  899 250 8 688  

Finansiella intäkter 19 447 18 305 11 750 23 795 12 045  23 650  16 750 5 000  

Finansiella kostnader -5 941 -8 382 -21 750 -8 800 12 950  -9 878  -16 750 5 000  

Extraordinära intäkter 289 0 0 289 289  8 893   0 0  

Summa finansiering 687 477 637 535 880 562 913 566 33 004  862 428  899 250 18 688  

                   

Summa resultat 49 329 13 173 17 001 40 000 22 999  18 971  30 000 12 999  

 

En av orsakerna till den positiva prognosen är ersättningarna från Migrationsverket. Under andra halvåret 2017 

kommer dock dessa ersättningar att minskas. Utöver dessa ersättningar så prognostiseras skatteintäkter och 

generella statsbidrag bli högre än budgeterat, vilket beror på att befolkningsantagandet vid budgetbeslutet var 

lägre än antalet invånare vid november 2016. De finansiella intäkterna prognostiseras bli högre än budgeterat 

samt att de finansiella kostnaderna bedöms bli lägre än budgeterat.  

En av kommunens stora framtidsutmaningar är att kostnaderna ser ut att öka i snabbare takt än vad utvecklingen 

av skatteintäkter och generella statsbidrag är. Detta innebär att kommunen måste bli mer kostnadseffektiv eller 

öka intäkterna.  

Skillnaden mellan prognosen för september och prognosen för augusti är 10 mnkr bättre. Det beror bland annat 

på att det tillkommit ett nytt ärende inom äldreomsorgen motsvarande 30 personaltimmar/dygn, vilket innebär en 

ökad kostnad på cirka 1 160 tkr. Utöver det har prognos för Barn- och utbildningsnämnden förbättrats med cirka 

1 300 tkr, vilket bland annat beror på lägre prognos inom förskolan.  

Förutom skillnaderna hos nämnderna så prognostiseras de finansiella intäkterna bli högre än budget, samt att de 

finansiella kostnaderna bedöms bli lägre än budget.  

För utförligare information, se bilagorna med nämndernas driftredovisningar.  
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Bilden visar hur Vimmerby kommuns nettokostnader har utvecklats i förhållande till skatteintäkter och generella 

statsbidrag, exklusive finansnetto. För att Vimmerby kommun ska klara av sina välfärdsuppdrag framöver, samt 

egenfinansiera investeringarna, krävs det att nettokostnaderna fortsättningsvis understiger skatteintäkterna och de 

generella statsbidragen.  

 

 

 

 

 

 

 

  

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Prognos

2017

Verksamhetens nettokostnader 712,3 705,5 749,7 796,4 785,9 834,5 873,3

Skatteintäkter och generella
statsbidrag

735,3 741,6 755,4 767,8 792,9 839,8 898,3

660

710

760

810

860

910

960

Miljoner kr

Verksamhetens nettokostnader samt skatteintäkter och 
generella statsbidrag
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Nämndernas driftredovisning 

I tidigare avsnitt redovisas Vimmerby kommuns ekonomi utifrån kostnader och intäkter. I driftredovisningen är 

ekonomin istället uppdelad utifrån nämndernas ansvarsområden. Nämndernas totala avvikelse för helåret 

prognostiseras till minus 9 203 tkr, exklusive de centrala kostnadsposterna. Om de centrala kostnadsposterna 

inkluderas prognostiseras avvikelsen till minus 9 716 tkr.   

I Bilagorna finns en detaljerad redovisning och kommentarer om nämndernas budgetuppföljning och prognos för 

helåret. Nämndernas underskott vägs upp av en positiv avvikelse på skatter och generella statsbidrag samt den 

post som budgeterades för framtida räntehöjningar, under året tillkommande investeringar samt valnämndens 

budget.   

 Perioden Helår    

Tkr 

Utfall 

2017 jan-

sep 

Utfall 

2016 jan-

sep 

Helårs-

budget 

2017 

Bedömd 

Prognos  

utfall helår 

Avvikelse 

mot budget 

överskott+ 

underskott - 

Utfall helår 

2016  

Bedömd 

Prognos  

utfall helår 

Avvikelse 

mot budget 

överskott+ 

underskott - 

Intäkter kommunstyrelsen 107 321 102 557 124 497 138 588 14 091  148 000  127 621 3 124  

Kostnader kommunstyrelsen -236 558 -241 975 -320 410 -332 610 -12 200  -358 654  -322 778 -5 724  

Netto kommunstyrelsen -129 237 -139 419 -195 913 -194 022  1 891  -210 654  -195 157  -2 600  

Intäkter Socialnämnden 83 300 82 044 76 857 107 407 30 550  127 013  78 738 16 791  

Kostnader Socialnämnden -335 533 -323 775 -414 786 -446 926 -32 140  -445 555  -424 211 -24 501  

Netto Socialnämnden -252 233 -241 731 -337 929 -339 519  -1 590  -318 542  -345 473  -7 710  

Intäkter barn och utbildningsnämnden 38 970 29 097 32 942 60 572 27 630  62 159  48 142 15 200  

Kostnader barn och utbildningsnämnden -281 892 -257 802 -345 688 -382 562 -36 874  -361 321  -368 932 -26 199  

Netto Barn- och utbildningsnämnden -242 922 -228 705 -312 746 -321 991  -9 245  -299 162  -320 791  -11 000  

Intäkter Miljö och byggnadsnämnden 0 0 0 0 0  0  0 0  

Kostnader Miljö och byggnadsnämnden -5 231 -5 166 -6 879 -6 839 40  -5 982  -6 839 40  

Netto Miljö och byggnadsnämnden -5 231 -5 166 -6 879 -6 839  40  -5 982  -6 839  40  

Intäkter revision 0 0 0 0 0  0  0 0  

Kostnader revision -377 -269 -811 -811 0  -789  -811 0  

Netto revision -377 -269 -811 -811  0  -789  -811  0  

Intäkter överförmyndare 3 318 2 834 5 704 6 877 1 173  6 479  5 704 0  

Kostnader överförmyndare -5 460 -6 257 -7 485 -8 958 -1 473  -7 925  -6 992 493  

Netto överförmyndare -2 142 -3 423 -1 781 -2 081  -300  -1 446  -1 288  493  

Intäkter valnämnden 0 0 0 0 0  0  0 0  

Kostnader valnämnden -3 -475 -73 -73 0  -477  -73 0  

Netto valnämnden -3 -475 -73 -73 0  -477  -73 0  

Summa intäkter nämnder 232 909 216 532 240 000 313 444 73 444  343 651  260 205 35 115  

Summa kostnader nämnder -865 054 -835 719 -1 096 132 -1 178 779 -82 647  -1 180 703  -1 130 636 -55 891  

Nettokostnader nämnder -632 145 -619 188 -856 132 -865 335 -9 203  -837 052  -870 431 -20 777  

Intäkter finansförvaltningen 719 518 670 156 932 065 955 837 23 772 904 729  944 785 12 720 

Kostnader finansförvaltningen -38 044 -37 795 -58 932 -50 502 8 430 -48 706  -52 384 13 025 

Netto finansförvaltningen 681 474 632 361 873 133 905 335 32 202  856 023  892 401 25 745  

                   

Summa totala intäkter 952 427 886 688 1 172 065 1 269 281 97 216 1 248 380  1 204 990 47 835 

Summa totala kostnader -903 098 -873 514 -1 155 064 -1 229 281 -74 217 -1 229 409   -1 183 020 -42 866 

Summa totalt 49 329 13 173 17 001 40 000 22 999  18 971  21 970 4 969  
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Investeringsredovisning 

Under året har investeringar genomförts för 15 949 tkr. Prognosen för investeringar uppgår till 29 125 tkr och 

budgeten för 2017 är 34 200 tkr. Under året kommer det att göras en genomgång för att se om utgifterna är att 

klassificeras som investering eller drift.  

Förvaltning                                                

tkr Projekt 

Utfall 

2017 

jan-sep 

Budget 

2017 

Igångsättnings 

beslut 

Prognos 

för året 

  Infrastruktur för fiber 779 500 200 780 

  Lekplats vid Senioren 73     71 

  Passersystem stadshuset 5 1 010 1 010 650 

  Stadshuset tak och plåtarbeten 940 2 100 2 100 3 800 

  Ny förskola   400   200 

  Djursdala skola, proj.    100   50 

  Brännebro skola, proj   100   100 

  

Ombyggnation Vimarskolans kök för 

packmaskin   1 200 1 200 500 

  Köksutrustning, ny packmaskin   900 900 900 

  Släckbil   4 200 4 200 0 

  Slangtvätt   1 200 1 200 1 300 

  Exploatering Nossen   500   200 

  Exploatering Nybble   500   0 

  Exploatering Folkets Park 2     3 

  Asfalteringsprogram 1 005 2 000 2 000 2 000 

  Inventering avfalssdeponier   700 700 500 

  Rensning Lillån 210 100 100 130 

  Parkering Norrgården 88 179 179 179 

  Asfaltsplan   500 500 300 

  Ledningsfordon 784 900 900 784 

  Ceos, Beläggning och dikesarbeten   500 500 500 

  Ceosvallen iordningsställande 1 672 1 544 1 544 1 730 

  Driftoptimering 338 1 000 1 000 1 000 

  Anslutningsavgifter fiber 31 167 167 279 

  Utrustning plenisalen 298 600 600 308 

  Verksamhetsanpassade lokaler 931 1 000 1 000 1 000 

  A-Lskolan upprustn. Teknik. Yt. 1 907 2 061 2 061 2 700 

  Gruppboende Villekulla 1 208 1 200 1 200 1 208 

  Norrängen luktproblem 686 1 100   1 700 

  Södra Vi skola Ventilation 3 754 3 139 3 139 3 754 

  Resecentrum   600 600 615 

  Kundcenter   400 400 200 

  Äldreboende ny till och ombyggnad 174 2 500 2 500 174 

  Utbyggnad personalparkering 106     150 

  Astrid Lindgrens gata 47     60 

Kommunstyrelsen   15 038 32 900 29 900 27 825 

  Teknisk utrustning campus 31 100 100 100 

Barn och Utbildningsnämnden   31 100 100 100 

  Inventarier ny gruppbostad 294 600 600 600 

  Kontorsinventarier 586 600 600 600 

Socialnämnden   880 1 200 1 200 1 200 

Totalt   15 949 34 200 31 200 29 125 

 

Kommunens behov av att investera är fortsatt stort och i framtiden kommer kommunen att behöva investera i 

större utsträckning än idag. Dock så kommer det att innebära att prioritering mellan projekt och år sker, samt att 

det behöver till ett högre driftsresultat för att det ska gå att självfinansiera investeringarna och samtidigt minska 

kommunens låneskuld.  
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Bilagor 
Central förvaltnings driftredovisning 
 

    Perioden Helår    
    

Verksamhet/tkr 

Intäkt 

Kostnad                    

Netto 

Utfall 

2017 

jan-

sep 

Utfall 

2016 

jan-

sep 

Helårs-

budget 

2017 

Bedömd 

Prognos  

utfall 

helår 

Avvikelse 

mot 

budget 

överskott+               

underskott 

- 

Utfall 

helår 

2016  

Bedömd 

Prognos  

föregående 

månad utfall 

helår 

Avvikelse 

mot 

budget 

överskott+               

underskott 

- 

1) 00 Kommunfullmäktige Intäkt 0 0 0 0 0  0  0 0  

     Kostnad -560 -367 -807 -807 0  -501  -807 0  

     Varav personal -454 -288 -646 -646 0  -382  -646 0  

      Netto -560 -367 -807 -807 0  -501  -807 0  

2) 00 Övrig  Intäkt 846 314 0 878 878  495  878 878  

   Kommunledning Kostnad -7 137 -11 430 -15 364 -11 309 4 055  -13 495  -11 309 4 074  

     Varav personal -2 088 -2 087 -2 835 -2 950 -115  -2 582  -2 950 -115  

      Netto -6 291 -11 116 -15 364 -10 431 4 933  -13 000  -10 431 4 952  

3) 02 Kommun- Intäkt 67 123 779 691 -88  589  691 -88  

   ledning inkl jurist Kostnad -2 463 -2 409 -4 250 -3 705 545  -3 541  -3 705 546  

     Varav personal -1 773 -1 684 -2 343 -2 400 -57  -2 378  -2 400 -57  

      Netto -2 396 -2 286 -3 471 -3 014 457  -2 952  -3 014 458  

4) 03 Administrativ- Intäkt 635 752 1 002 1 032 30  1 189  1 032 30  

   avdelning Kostnad -7 377 -6 853 -11 278 -11 453 -175  -9 435  -11 453 -175  

     Varav personal -4 328 -4 187 -5 786 -5 873 -87  -5 658  -5 873 -87  

      Netto -6 742 -6 101 -10 276 -10 421 -145  -8 246  -10 421 -145  

5) 04 Ekonomi- Intäkt -57 347 440 495 55  445  495 55  

   avdelning Kostnad -3 781 -3 835 -5 713 -5 266 447  -5 283  -5 266 447  

     Varav personal -2 582 -2 866 -4 147 -3 970 177  -3 923  -3 970 177  

      Netto -3 838 -3 488 -5 273 -4 771 502  -4 838  -4 771 502  

6) 06 CLA, Intäkt 0 0 0 0 0  0  0 0  

   centralt löneanslag Kostnad 0 0 -2 100 0 2 100  0  0 2 100  

     Varav personal 0 0 -2 100 0 2 100  0  0 2 100  

      Netto 0 0 -2 100 0 2 100  0  0 2 100  

7) 06 HR-avdelning Intäkt 0 93 440 440 0  592  440 0  

     Kostnad -7 198 -7 455 -11 799 -10 281 1 518  -9 916  -10 281 1 518  

     Varav personal -4 674 -4 794 -6 314 -6 279 35  -6 297  -6 279 35  

      Netto -7 198 -7 362 -11 359 -9 841 1 518  -9 324  -9 841 1 518  

8) 08 IT-service Intäkt 0 0 0 0 0  0  0 0  

     Kostnad -6 026 -6 264 -7 236 -8 040 -804  -8 443  -8 040 -804  

     Varav personal 0 0 0 0 0  0  0 0  

      Netto -6 026 -6 264 -7 236 -8 040 -804  -8 443  -8 040 -804  

9) 09 Övrig gemensam Intäkt 0 0 0 0 0  0  0 0  

   verksamhet Kostnad -1 603 -1 279 -2 062 -2 115 -53  -1 932  -2 115 -53  

       0 0 0 0 0  0  0 0  

      Netto -1 603 -1 279 -2 062 -2 115 -53  -1 932  -2 115 -53  

10) 40 Bilpool Intäkt 195 214 340 340 0  343  340 0  

     Kostnad -219 -225 -340 -340 0  -294  -340 0  

     Varav personal 0 0 0 0 0  0  0 0  

      Netto -24 -11 0 0 0  49  0 0  

    TOTALT Intäkt 1 686 1 843 3 001 3 876 875  3 653  3 876 875  

     Kostnad -36 364 -40 117 -60 949 -53 316 7 633  -52 840  -53 316 7 653  

      Varav personal -15 899 -15 906 -24 171 -22 118 2 053  -21 220  -22 118 2 053  

      Netto -34 678 -38 274 -57 948 -49 440 8 508  -49 187  -49 440 8 528  
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Kommentar till helårsprognos etc  

1) 0011 Kommunfullmäktige: 

 Prognos enligt budget.  

   
2) 0012-0073 Kommunstyrelsen m m : 

 
Prognos visar ett beräknad överskott på 4965 tkr mot budget.  

 Överskottet beror dels på en reserv som finns för oförutsedd, dels på ersättning från Zitius för bredbandsnätet samt  

  på ett överskott för kapitaltjänst i samband med försäljningen av Näs och ett bidrag från Energimyndigheten. 

 Högre kostnader för arvoden gör att personalomkostnaderna beräknas blir 115 tkr högre än budget. 

   

3) 0201, 0204 Kommunledning: 

 

Prognos visar ett beräknad överskott på 458 tkr mot budget.  Överskottet beror på lägre kostnader för externa köpta 

tjänster samt oförutsedda händelser. 

 För samverkan juristtjänster beräkans kostnaderna blir lägre än budget vilket gör att också intäkerna blir också lägre. 

   
4) 0302-0317 Administrativ avdelning:  

 Prognosen visar ett beräknad underskott på -145 tkr mot budget. 

 Prognosen visar en högre kostnader än budget för personal samt köpta posttjänster. 

   
5) 0401 Ekonomiadmnistration: 

 
Prognos visar ett beräknad överskott på 502 tkr mot budget. Minskade kostnader för personal samt köpta externa tjänster. 

   
6)7) 0601-0699 HR-administration: 

 Prognos för CLA visar ett överskott på 2100 tkr.  

 

  

 

Prognosen för övrig verksamhet HR-avdelning visar ett överskottet på 1517 tkr. Överskottet beror på lägre kostnader för 

friskvårdsbidrag samt lägre 

 kostnader för projekt som tex. kompetensförsörjning, rehabilitering och strategisk annonsering. 

 

  

8) 0811 IT-service: 

 

Prognosen visar ett beräknad underskott på -804 tkr mot budget. Underskottet beror på ökade kostnader för köpta 

tjänster, ITSAM. 

 

Kommunen har tidigare betalat ett anslaget för gemensamma IT-tjänster men nu kommer vi att få betala en avgift per 

användarkonto. 

 

  

9) 0991-0992 Övrig gemensam verksamhet: 

 Prognos visar ett beräknad underskott på -53 tkr mot budget. Underskottet beror på ökade kostnader för försäkringar. 

 

  

10) 4015 Bilpool: 

 Prognosen enligt budget. 
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Samhällsbyggnadsavdelningens driftredovisning 

    Perioden Helår     
    

Verksamhet/tkr 

Intäkt           

Kostnad          

Netto 

Utfall 

2017 

jan-

sep 

Utfall 

2016 

jan-

sep 

Helårs-

budget 

2017 

Bedömd 

Prognos  

utfall 

helår 

Avvikelse 

mot budget             

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 

2016   

Bedömd 

Prognos  

föregående 

månad 

helår 

Avvikelse 

mot budget             

överskott+ 

underskott - 

1) 05 Teknisk Intäkt 63 51 0 0 0  1   0 0  

    administration Kostnad -1 982 -2 043 -2 437 -2 597 -160  -2 628   -2 587 -150  

      Varav personal -1 611 -1 799 -2 105 -2 105 0  -2 336   -2 105 0  

      Netto -1 919 -1 992 -2 437 -2 597 -160  -2 627   -2 587 -150  

2) 12 Industriavtal Intäkt 0 0 0 0 0  0   0 0  

      Kostnad -4 378 -5 570 -7 200 -5 840 1 360  -7 324   -5 840 1 360  

      Varav personal 0 0 0 0 0  0   0 0  

      Netto -4 378 -5 570 -7 200 -5 840 1 360  -7 324   -5 840 1 360  

3) 14 Kostenheten Intäkt 7 459 8 819 8 959 10 629 1 670  12 965   10 629 1 670  

      Kostnad -32 340 -31 218 -40 754 -43 854 -3 100  -43 439   -43 851 -4 020  

      Varav personal -18 215 -17 119 -24 044 -24 548 -504  -22 937   -24 548 -694  

      Netto -24 881 -22 399 -31 795 -33 225 -1 430  -30 474   -33 222 -2 350  

4) 15 Lokalvårdsenheten Intäkt 13 378 11 803 16 560 17 820 1 260  16 060   17 730 1 170  

      Kostnad -13 155 -12 308 -16 241 -17 961 -1 720  -16 573   -17 851 -1 610  

      Varav personal -11 929 -11 216 -14 758 -16 158 -1 400  -15 133   -16 108 -1 350  

      Netto 223 -505 319 -141 -460  -513   -121 -440  

5) 21 Grustag Intäkt 149 97 1 000 300 -700  389   300 -700  

      Kostnad -256 -149 -700 -500 200  -781   -500 200  

      Varav personal 0 0 0 0 0  0   0 0  

      Netto -107 -52 300 -200 -500  -392   -200 -500  

6) 24 Skogsdrift Intäkt 797 1 407 2 955 3 155 200  4 956   3 155 200  

      Kostnad -746 -906 -1 950 -2 150 -200  -1 920   -2 150 -200  

      Varav personal 0 0 0 0 0  0   0 0  

      Netto 51 501 1 005 1 005 0  3 036   1 005 0  

7) 28 Bostadsanpassning Intäkt 18 0 0 18 18  0   16 16  

      Kostnad -841 -1 691 -2 152 -1 670 482  -2 716   -2 168 -16  

      Varav personal 0 0 0 0 0  0   0 0  

      Netto -823 -1 691 -2 152 -1 652 500  -2 716   -2 152 0  

8) 32 Gatukontoret Intäkt 10 894 8 042 10 428 12 200 1 772  12 785   10 558 130  

      Kostnad -30 570 -28 547 -37 821 -41 083 -3 262  -42 687   -39 441 -1 620  

      Varav personal -9 623 -8 824 -12 856 -12 856 0  -12 130   -12 856 0  

      Netto -19 676 -20 505 -27 393 -28 883 -1 490  -29 902   -28 883 -1 490  

9) 36 Infrastruktur, trafik Intäkt 442 378 0 0 0  1 076   0 0  

      Kostnad -6 849 -6 834 -11 002 -11 512 -510  -13 714   -11 772 -770  

      Varav personal 0 0 0 0 0  0   0 0  

      Netto -6 407 -6 456 -11 002 -11 512 -510  -12 638   -11 772 -770  

10) 37 Mark o exploatering    Intäkt 4 473 4 060 0 4 852 4 852  4 061   4 775 4 775  

      Kostnad -5 398 -11 510 -906 -6 238 -5 332  -34 814   -6 161 -5 255  

      Varav personal -15 -12 0 -35 -35  -29   -35 -35  

      Netto -925 -7 450 -906 -1 386 -480  -30 753   -1 386 -480  
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11) 88 Räddningstjänsten Intäkt 1 510 1 715 1 431 1 651 220  2 284   1 651 220  

      Kostnad -14 542 -13 577 -18 055 -19 845 -1 790  -18 191   -19 845 -1 790  

      Varav personal -10 232 -9 316 -13 261 -13 717 -456  -12 500   -13 717 -456  

      Netto -13 032 -11 862 -16 624 -18 194 -1 570  -15 907   -18 194 -1 570  

12)   Fastighetsenheten Intäkt 59 587 62 803 77 134 79 732 2 598  86 684   80 014 2 880  

      Kostnad -60 726 -59 469 -84 140 -88 168 -4 028  -84 767   -87 875 -6 335  

      Varav personal -1 679 -1 709 -3 193 -2 502 691  -2 412   -2 553 640  

      Netto -1 139 3 334 -7 006 -8 436 -1 430  1 917   -7 861 -3 455  

13)   TOTALT Intäkt 98 770 99 175 118 467 130 357 11 890  141 261   128 828 10 361  

     Kostnad -171 783 -173 822 -223 358 -241 418 -18 060  -269 554   -240 041 -20 206  

      Varav personal -53 304 -49 995 -70 217 -71 921 -1 704  -67 477   -71 922 -1 895  

      Netto -73 013 -74 647 -104 891 -111 061 -6 170  -128 293   -111 213 -9 845  

 

  Kommentarer till helårsprognos   
1) 

 

Under året har verksamheten bekostat framtagning av Bostadsförsörjningsplan samt Vattenförsörjningsplan, vilket ej 

ryms i budget. 60 tkr har erhållits i tilläggs-anslag för Bostadsförsörjningsplanen. Samhällsbyggnadsavdelningen 

ämnar ansöka om tilläggsanslag även för den resterande kostnaden, 160 tkr. Om tilläggs anslag erhålls förväntas 

verksamheten hålla budget.  

 Prognosen har försämrats med 10 tkr, pga att Vattenförsörjningsplanen prognostiseras bli något dyrare.    

    
2) 

 

Vemabs debitering för industriavtal förväntas bli nära 1,4 mnkr lägre än budgeterat, pga minskade 

avskrivningskostnader.   

 Prognosen är oförändrad.      

     
3) 

 

Enskilt största orsaken till kostenhetens budgetavvikelsen är livsmedelskostnaderna, vilka utgör ca -2,1 mnkr. Årets 

livsmedelsbudget är lägre än 2016 års utfall, livsmedelskostnaderna bedöms ha ökat med ca 11% i nya avtalet (högre 

andel närproducerat), samtidigt som antalet portioner ökat. I syfte att mildra effekten av kostnadsökningen pågår en 

översyn av matsedlar. Även nytt avtal för transporter har gett en kostnadsökning och transportkostnaderna förväntas 

överstiga budget med ca 220 tkr. Kostnaderna för företagshälsovård är höga pga hög sjukfrånvaro, samt genomförda 

aktiviteter i syfte att förebygga sjukfrånvaro.  

 Intäkterna prognostiseras överstiga budget delvis pga matdistribution till Hultsfred.   

 

Personalkostnaderna prognostiseras överstiga budget pga utökning pool och administratör för att täcka hög frånvaro 

samt möjliggöra ett mer närvarande ledarskap.  

 

Vidare har Kostenheten även haft kostnader utöver budget pga flytten från CF. Prognostiserat utfall är oförändrat, men 

eftersom tilläggsanslag har erhållits för Lilla Lunden har prognosen förbättrats med 920 tkr.    

     
4) 

 

Lokalvårdens intäkter förväntas hamna över budget, pga utökat uppdrag bla i form av flyttstädningar och nya förskolor. 

Det utökade uppdraget ger högre personalkostnader än budget.  

 Vidare prognostiseras kostnaderna bli högre än budget pga uppdatering av städritningsunderlag, flytt från CF samt  

 servicetekniker. Prognosen har försämrats med 20 tkr, vilket främst beror på inköp av städmaskin till Lilla Lunden.     

  
5) 

 

Tillkomna kostnader utöver budget för Grustaget för ny tillståndsansökan 184 tkr, kostnader för vidtagna åtgärder till 

följd av krav från Länsstyrelsen ca 112 tkr samt sanktionsavgift till Länsstyrelsen 35 tkr.  

 Ytterligare uttag kan komma att förbättra resultatet, men inga ytterligare uttag under året är i dagsläget kända.   

 Prognosen är oförändrad.      

     
6)  Utfallet för skogsdriften förväntas följa budget. Ny skogsbruksplan tas fram under året till en kostnad om 200 tkr.   

 

Avverkningar har skett i Västra Skogen, Toppesten, Storebro, Gullringen och vid Anen. Ytterligare avverkningar under 

året vid Nybble och område söder om reningsverket. Ny upphandling av skogsförvaltare kommer att ske under hösten. 

Prognosen är oförändrad.  

     
7) 

 

För bostadsanpassningar är ack utfall mot budget efter september en positiv diff på +792 tkr, samtidigt som det i 

dagsläget inte finns några inkomna ansökningar om större bostadsanpassningar. Prognosen är +500 tkr mot budget, 

men prognosen är alltid osäker för bostadsanpassningar.  

 

Notera att utfallet föregående år var högre än årets budget. Intäkten avser erhållet bidrag från migrationsverket 

(eftersläpning, avser 2015).  

 Prognosen har förbättrats med 500 tkr.     
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8) 

 

Av Gatukontorets utfallet utgörs 580 tkr av kostnader som bokats om från öppet investeringskonto (GC-väg 

Tullportsgatan-Prästgårdsgatan) till drift.   

 

Kostnaderna för trafikbelysning förväntas bli ungefär desamma som föregående år, vilket innebär en kostnad utöver 

budget på 270 tkr.   

 

Prognosen för parkeringsövervakning är +150 tkr. Vidare har gatudriften haft merkostnader pga skadegörelse, 

mestadels i Källängsparken och på torget.   

 

Reparations- och underhållskostnaderna fortsätter att ligga på en mycket hög nivå, samtidigt som man tvingats skrota 

två maskiner och två nya hyrs in tillsvidare.   

 

Upphandling av nya maskiner har påbörjats, likaså upphandling av vinterväghållning. Kostnaderna för 

vinterväghållning för årets sista del är svårprognostiserade, samtidigt som de är avgörande för utfallet.  

 Prognosen är oförändrad.      

     
9) 

 

För verksamheten infrastruktur, trafik, förväntas utfallet bli ett underskott på -510 tkr. Kostnaden till Hultsfreds 

Kommun för särskoleskjutsar var tidigare ej känd  

 pga nytt avtal och indexuppräkning samt tillkommande skjutsar pga att åk 6 elever från Djursdala nu går på AL.   

 

Oklart om ersättning kommer att erhållas för busskort/skolskjutsar till asylsökande. Om ersättning erhålls så förbättras 

resultatet. För år 2016 erhölls ersättning med 175 tkr.  

 Prognosen har förbättrats med 260 tkr, vilket beror på ersättning för returnerade busskort.  

     
10) 

 

En stor andel av industritomtytan på Ceos är nu såld. Även de sista tomterna på området Öster Folkets Park har sålts 

under året samt ytterligare ett par övriga   

 

tomter. Fler försäljningar förväntas slutföras under året, för vilka förväntade reavinster respektive reaförluster ej tagits 

med i prognosen.   

 

Vidare ämnar Samhällsbyggnadsavdelningen ansöka om tilläggsanslag för anslutningsavgifter tomträttsavtal, vilka i år 

beräknas uppgå till 400 tkr. Om tilläggsanslag erhålls förbättras prognosen till att i stort sett överensstämma mot 

budget.  

 Prognosen är oförändrad.      

     
11) 

 

Räddningstjänstens prognos är ett underskott mot budget på nära 1,6 mnkr. Personalkostnaderna prognostiseras 

överstiga budget med ca 460 tkr, vilket främst beror på pensionsavgång där personal går omlott samt att 

säkerhetssamordnaren anställdes på heltid (enligt ök KSAU), men budget har erhållits för en halvtidstjänst.  

 

Även ökande kostnader för övertidsersättning, pga ökat antal larm i och med samarbetet med Hultsfred. 

Utryckningsställ ströks från investerings listan och tas av driften, 275 tkr. Årets inköp är nödvändiga ur 

arbetsmiljösynpunkt. Mycket höga reparations- och underhållskostnader, bl a har stegilen reparerats  

 

för ca 235 tkr. Vidare har ett nytt serviceavtal ingåtts. Sammanlagt prognostiseras reparations- och 

underhållskostnaderna överstiga budget med ca 340 tkr.   

 

Utbildningskostnaderna, med tillhörande kringkostnader, är i år mycket höga och prognostiseras överstiga budget med 

ca 285 tkr. Detta har sin förklaring i åtgärdsplan efter anmärkningar från Länsstyrelsen 2015, lagstadgade utbildningar 

samt satsning friska brandmän med övningar i ren miljö. Även flera nyanställda med behov av utbildning, delvis pga 

pensionsavgång. Det är svårt att i förhand förutspå hur många utbildningsplatser som tilldelas av MSB. I år har 

tilldelningen av platser varit relativt hög, men stort utbildningsbehov kvarstår likväl kommande år.  

 Intäkterna ngt över budget pga fler fellarm än budgeterat, fler genomförda utbildningar och restvärdesarbeten.   

 Prognosen är oförändrad.      

     
12) 

 

Fastighetskontorets prognostiserade avvikelse beror främst på förväntade kostnader utöver erhållet tilläggsanslag för 

etablering av förskolepaviljonger Lilla Lunden, 1,7 mnkr (etableringskostanderna beräknas hamna på ca 4,3 mnkr att 

jämföra mot erhållet tilläggsanslag på 2,6 mnkr). 

  Personalkostnaderna prognostiseras blir 640 tkr lägre än budget pga vakanta tjänster under del av året.  

  

För genomförda reparationer Vimarhaga har fastighetskontoret erhållit 380 tkr i finansiering genom det extra 

statsbidrag som betalades ut till kommunen 2015.  

  

Prognosen bedöms som osäker pga många beställda reparations- och underhållsarbeten där det ej är helt klart vilken 

sida om årsskiftet som de olika arbetena hinner 

  färdigställas.     

  Prognosen har förbättrats med 2 025 tkr, varav 2 600 tkr utgör tilläggsanslag för etableringskostnader Lilla Lunden.  

      
13)  Prognosen för Samhällsbyggnadsavdelningen har förbättrats med totalt 3 675 tkr.   

 Teknisk administration  -10 tkr   

 Kostenheten 920 tkr, varav TA Lilla Lunden +923  

 Lokalvårdsenheten -20 tkr   

 Bostadsanpassning 500 tkr   

 Infrastruktur, trafik 260 tkr   

 Fastighetskontoret 2025 tkr, varav TA Lilla Lunden +2600 tkr  

 Totalt 3675 tkr, varav TA Lilla Lunden +3523 tkr 
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Utvecklingsavdelningens driftredovisning 

      Perioden Helår    
    

Verksamhet/tkr 

Intäkt                

Kostnad                

Netto 

Utfall 

2017 

jan-sep 

Utfall 

2016 

jan-sep 

Helårs-

budget 

2017 

Bedömd 

Prognos  

utfall 

helår 

Avvikelse 

mot budget 

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 

2016  

Bedömd 

prognos  

föregående 

månad 

helår 

Avvikelse 

mot budget             

överskott+ 

underskott - 

1) 12 Näringslivsenheten Intäkt 
1 852 86 601 1 183 582  451 

  
1 183 582  

      Kostnad 
-4 287 -3 725 -5 817 -6 399 -582  -4 809 

  
-6 399 -582  

      Varav personal 
-2 539 -2 252 -3 177 -3 177 0  -3 083 

  
-3 177 0  

      Netto 
-2 435 -3 639 -5 216 -5 216 0  -4 358 

  
-5 168 0  

2) 49  Service Intäkt 
0 0 0 0 0  0 

  
0 0  

      Kostnad 
0 0 0 0 0  0 

  
0 0  

      Varav personal 
0 0 0 0 0  0 

  
0 0  

      Netto 
0 0 0 0 0  0 

  
0 0  

3) 40 Kultur- och fritids- Intäkt 
232 176 347 347 0  270 

  
297 -50  

    administration Kostnad 
-2 323 -2 063 -3 569 -3 569 0  -2 785 

  
-3 569 0  

      Varav personal 
-1 884 -1 577 -2 536 -2 536 0  -2 069 

  
-2 536 0  

      Netto 
-2 091 -1 887 -3 222 -3 222 0  -2 515 

  
-3 164 -50  

4) 42 Fritidsanläggningar Intäkt 
612 434 937 838 -99  735 

  
838 -99  

      Kostnad 
-4 367 -3 681 -4 952 -5 250 -298  -5 026 

  
-5 210 -258  

      Varav personal 
-2 -2 0 -2 -2  -1 

  
0 0  

      Netto 
-3 755 -3 247 -4 015 -4 412 -397  -4 292 

  
-4 409 -357  

5) 44 Övrig fritidsverk- Intäkt 
732 484 90 732 642  726 

  
512 422  

    samhet Kostnad 
-4 041 -4 145 -4 769 -5 411 -642  -5165 

  
-5 191 -422  

      Varav personal 
-2 283 -2 247 -2 656 -2 656 0  -2617 

  
-2 656 0  

      Netto 
-3 309 -3 661 -4 679 -4 679 0  -4 439 

  
-4 612 0  

6) 45 Stöd fritidsverk- Intäkt 
0 0 0 0 0  0 

  
0 0  

    samhet Kostnad 
-2 266 -2 021 -2 611 -2 411 200  -2 024 

  
-2 292 200  

      Varav personal 
0 0 0 0 0  0 

  
0 0  

      Netto 
-2 266 -2 021 -2 611 -2 411 200  -2 024 

  
-2 492 200  

7) 46 Kulturverksamhet Intäkt 
284 316 424 424 0  455 

  
424 0  

      Kostnad 
-5 038 -5 684 -7 106 -7 106 0  -7 677 

  
-7 106 0  

      Varav personal 
-2 949 -2 802 -3 961 -3 961 0  -3 819 

  
-3 961 0  

      Netto 
-4 754 -5 368 -6 682 -6 682 0  -7 222 

  
-6 603 0  

8) 48 Stöd kulturverk- Intäkt 
0 0 0 0 0  0 

  
0 0  

      Kostnad 
-1 125 -1 100 -1 142 -1 142 0  -1117 

  
-1 142 0  

      Varav personal 
0 0 0 0 0  0 

  
0 0  

      Netto 
-1 125 -1 100 -1 142 -1 142 0  -1 117 

  
-1 142 0  

9) 69 Kulturskola Intäkt 
749 149 430 430 0  365 

  
430 0  

      Kostnad 
-4 259 -5 280 -5 280 -5 430 -150  -7 102 

  
-5 380 -100  

      Varav personal 
-2 079 -2 610 -2 299 -2 449 -150  -3 541 

  
-2 399 -100  

      Netto 
-3 510 -5 131 -4 850 -5 000 -150  -6 737 

  
-4 814 -100  
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10) 79 Stöd till föreningar Intäkt 
2 400 0 0 201 201  0 

  
0 0  

      Kostnad 
-466 -165 -165 -466 -301  -165 

  
-265 0  

      Varav personal 
0 0 0 0 0  0 

  
0 0  

      Netto 
1 934 -165 -165 -265 -100  -165 

  
-265 0  

11) 89 Stöd till föreningar Intäkt 
0 0 0 0 0  0 

  
0 0  

      Kostnad 
-2 -2 -2 -2 0  -2 

  
-2 0  

      Varav personal 
0 0 0 0 0  0 

  
0 0  

      Netto 
-2 -2 -2 -2 0  -2 

  
-2 0  

12) 17 Varuhemsändning Intäkt 
4 -106 200 200 0  84 

  
200 0  

   sverksamhet Kostnad 
-238 -171 -690 -690 0  -388 

  
-690 0  

     Varav personal 
0 0 0 0 0  0 

  
0 0  

      Netto 
-234 -277 -490 -490 0  -304 

  
-490 0  

13)   TOTALT Intäkt 
6 865 1 539 3 029 4 355 1 326  3 086 

  
3 884 855  

      Kostnad 
-28 411 -28 037 -36 103 -37 876 -1 773  -36 260 

  
-37 246 -1 162  

      Varav personal 
-11 736 -11 490 -14 628 -14 780 -152  -15 130 

  
-14 728 -100  

      Netto 
-21 546 -26 498 -33 074 -33 521 -447  -33 174 

 
-33 362 -307  

 

 Kommentar till helårsprognos 

1) Personalkostnader klarar budget  
Centrum kommunstrateg, klarar budget.  
Övrigt medfinansiering, EU-projekt  klarar budget.  
Utveckling och infrastrukturfrågor klarar budget.  
SLUS klarar budget  
Entreprenörscollege, klarar budget. Intäkterna ej periodiserade därav höga intäkter. 1,2 mnkr ska periodiserar vid 

årsskiftet till två nästkommande år.  

 
2) Serviceenheten finns inte längre är flyttad till samhällsbyggnad.  

 
3) Kultur och fritids administration klarar budget  

Folkhälsa klarar budget  
Fabriken café med mera klarar budgeten.  

 
4) Ishallen klarar budget.  

Övriga fritidsaktiviteter klarar budget.  
Badanläggningar klarar budget.  
Ridhus klarar budget.  
Övriga idrottsanläggningar får ett underskott på 397 tkr, för mindre intäkter än beräknat samt ökade kostnader för städ 

på CEOS.  

 
5) Fabriken, allaktivitetshuset  klarar budget.  

Projekt ungdom klarar budget  
Feriearbete klarar budget.  
Sommarlovsaktiviteter klarar budget.  
Ungdomsrådet klarar budget.  
Övriga fritidsaktiviteter klarar budget  

 
6) Stöd fritidsverksamhet beräknas göra ett överskott på 200 tkr.  

 
7) Biblioteket klarar budget.  

Museet Näktergalen klarar budget  
Programverkamheten klarar budget.  

 
8) Stöd kulturverksamhet klarar budget  
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9) Kulturskola beräknas göra ett underskott på 150 tkr orsakat  bl.a. på eftersläpning från uppsägningarna samt ej 

genomförda kurser på gymnasiet.  
Höga intäkten på Kulturskolan är ej periodiserade. 500 tkr tillhör projektet med Kulturrådet.  
Övrig Kulturskoleverksamhet klarar budget.   

 
10) Stöd till föreningar klarar budgeten. Samverkansfond pengar är placerade här därav höga intäkter. Bidraget ska 

periodiserars varje årsskift tills pengarna har förbrukats.  

 
11) Stöd till föreningar klarar budgeten.  

 
12) Hemsändningsbidrag klarar budgeten.  

 
13) Totalt får avdelningen ett underskott på 347 tkr, pga  ökade kostnader för städ på Ceos och höga personalkostnader på 

Kulturskolan. 
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Socialnämndens driftredovisning 

 

     Perioden Helår   
  

  
Verksamhet/ 

tkr 

Intäkt                

Kostnad                

Netto 

Utfall 

2017 

jan-sep 

Utfall 

2016 

jan-sep 

Helårs-

budget 

2017 

Bedömd 

Prognos  

utfall 

helår 

2017 

Avvikelse 

mot 

budget               

överskott+ 

underskott 

- 

Utfall 

helår 

2016   

Bedömd 

Prognos  

föregående 

månad 

helår 

Avvikelse 

mot budget             

överskott+ 

underskott - 

1) 75 Individ- och  Intäkt 57 697 54 553 48 608 69 909 21 301  91 669 
  

69 909 21 301  

   familjeomsorg Kostnad -89 932 -89 432 -109 163 -123 363 -14 200  -128 612 
  

-123 339 -14 200  

     Varav personal -49 041 -54 500 -68 373 -70 445 -2 072  -71 691 
  

-70 421 -2 072  

      Netto -32 235 -34 879 -60 555 -53 454 7 101  -36 943 
  

-53 430 7 101  

2) 76 Förvaltningsöv Intäkt 2 686 1 620 0 3 972 3 972  980   3 972 3 972  

   ergripande Kostnad -16 126 -14 695 -19 451 -22 373 -2 922  -18 675 
  

-22 397 -2 922  

     Varav personal -13 849 -12 575 -15 635 -16 785 -1 150  -15 406 
  

-16 857 -1 150  

      Netto -13 440 -13 075 -19 451 -18 401 1 050  -17 695 
  

-18 425 1 050  

3) 77- Äldreomsorg 
Intäkt 14 036 13 089 13 897 18 534 4 637  17 635 

  
18 534 4 637  

  78   Kostnad -138 275 -132 993 -175 266 -182 726 -7 460  -179 652 
  

-181 566 -6 300  

     Varav personal -118 567 -109 575 -149 126 -156 655 -7 529  -147 215 
  

-155 495 -6 369  

      Netto -124 239 -119 904 -161 369 -164 192 -2 823  -162 017 
  

-163 032 -1 663  

4) 79 Funktionshinder Intäkt 7 934 11 870 13 123 13 631 508  15 319 
  

13 631 508  

     Kostnad -68 482 -64 521 -82 414 -89 672 -7 258  -89 113 
  

-89 672 -7 258  

     Varav personal -50 721 -48 652 -54 523 -61 974 -7 451  -66 138 
  

-61 974 -7 451  

      Netto -60 548 -52 651 -69 291 -76 041 -6 750  -73 794 
  

-76 041 -6 750  

5) 80 Hälso- och  Intäkt 947 912 1 229 1 361 132  1 410 
  

1 361 132  

  

 

 sjukvård Kostnad -22 718 -22 134 -28 492 -28 792 -300  -29 503 
  

-28 792 -300  

  

 
  Varav personal -16 684 -15 578 -21 379 -21 969 -590  -21 202 

  
-21 969 -590  

      Netto -21 771 -21 222 -27 263 -27 431 -168  -28 093 
  

-27 431 -168  

6) 

 
TOTALT Intäkt 83 300 82 044 76 857 107 407 30 550  127 013 

   
107 407 30 550  

  

 
  Kostnad -335 533 -323 775 -414 786 -446 926 -32 140  -445 555 

  
-445 766 -30 980 

      Varav personal -248 862 -240 880 -309 036 -327 828 -18 792  -321 652 
   

-326 716 -17 632 

      Netto 
-252 233 -241 731 -337 929 -339 519 -1 590  -318 542 

  
-338 359 -430  

 

Kommentar till helårsprognos  

  
1) Individ- och familjeomsorgen  

 

Individ och familjeomsorgen beräknas gå med ett överskott på 7,1 mnkr. Orsaken är ökade schablonintäkter för 

flyktingmottagande. 

 

Övriga intäktsökningar är statsbidrag för utökad bemanning inom barn och familj samt intäkter gällande växlat 

försörjningsstöd. 

 

Statsbidragen och ersättningen gällande växlat försörjningsstöd är inte budgeterade. Personalanställningar har gjorts 

motsvarande statsbidragsintäkterna. 

 Schablonintäkterna från migrationsverket är helt beroende av hur många flyktingar som flyttar in till kommunen. 

 

Överskridandet på kostnadssidan beror på att bemanningsföretag anlitats inom barn och familj. I dagsläget är socialsekreterare 

svåra att rekrytera. 

 Placeringskostnaderna för barn och ungdomar har ökat mot budget och ser ut att gå med underskott med ca 2,5 mnkr.  

 

Placeringar inom missbruksvården prognostiseras att gå med ett underskott på 1,4 mnkr. Placeringar inom socialpsykiatrin ser 

ut att ge ett överskott på 680 tkr. 

 Inom verksamheten barn och familj finns 624 tkr i riktade statsbidrag för att stärka bemanningen inom ungdomsvården. 
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2) Förvaltningsövergripande verksamheten  

 Intäkterna är statsbidrag för exempelvis psykisk hälsa och projekt i samarbete med samordningsförbundet. Statsbidragen och  

 projektmedlen kommer att förbrukas. Anställning har skett på projektmedlen från samordningsförbundet. 

 Nämnden ser ut att ge ett överskott på 40 tkr och prognosen för förvaltningens ser ut att ge ett överskott. 

  
3) Äldreomsorgen 

 

Verksamheten äldreomsorg ser i dagsläget ut gå med ett underskott på 2,823 mnkr.  Orsaken till att underskottet har ökat 

sedan augustis uppföljning är ett nytt ärende motsvarande 30 personaltimmar/dygn inom korttidsvården, detta medför en 

kostnad på 1,160 mnkr. 

 Resterande underskott är inom hemtjänst och nattpatrull. 

 

De intäkter som verksamheten har över budget är även här statsbidrag vilka är riktade till ökad bemanning inom 

äldreomsorgen, totalt 3 969 tkr.  

 Statsbidragen har använts till att anställa personal inom äldreomsorgen vilket bidrar till underskottet mot budget. 

  
4) Funktionshinder  

 Prognosen ser ut att bli ett underskott på 6,75 mnkr. 

 

Orsaken till det ökade underskottet mot förra uppföljnigen är att ett personligt assistans ärende tillkommit. Annars återstår 

tidigare orsaker till underskottet såsom att fler brukare boende på gruppbostad eller servicebostad har fått ökade 

omsorgsbehov dessutom har nattbemanning inrättats på tre gruppbostäder även detta pga brukarnas ökande omsorgsbehov. 

Detta ger ett överskridande på 3,6 mnkr. 

 Under senare delen av 2016 tillkom flera placeringar som ej fanns i budget, dessa ger en ökad kostnad på 1,8 mnkr. 

 

De brukare som har beslut på gruppbostad men har fått verkställas genom enskilda lösningar ger en fördyring motsvarande 1,5 

mnkr för 2017. 

 Under 2017 har två personliga assistansärenden tillkommit vilket ger en ökad kostnad på 1,2 miljoner kronor. 

 Kontaktpersoner, avlösarservice och daglig verksamhet ser ut att gå med ett överskott på 0,8 mnkr. 

 Intäkterna prognostiseras ge att överskott mot budget med 0,5 mnkr 

  
5) Hälso- och sjukvård  

 Verksamheten hälso- och sjukvård prognostiseras att gå med ett underskott på 168 tkr. 

  
6) Ett totalt resultat för socialnämnden visar på ett underskott mot budget på 1,590 mnkr. 

 Riktade statsbidrag för ökad bemanning inom ungdomsvården och äldreomsorgen uppgår 2017 till totalt 4,593 mnkr. 

 Varken intäkter eller kostnader är budgeterade för 2017. 
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Barn- och utbildningsnämndens driftredovisning 
  

     Perioden Helår     
  

  
Verksamhet/ 

tkr 

Intäkt Kostnad 

Netto 

Utfall 

2017 

jan-sep 

Utfall 

2016 

jan-sep 

Helårs

budget 

2017 

Bedömd 

Prognos  

utfall 

helår 

2017 

Avvikelse 

mot budget 

överskott+ 

underskott 

- 

Utfall helår 

2016   

Bedömd 

Prognos  

föregående 

månad 

helår 

Avvikelse 

mot 

budget             

överskott+ 

underskott 

- 

1) 60 Nämnd och 

kontor Intäkt 287 508 0 0 0  118   0 0  

      
Kostnad -6 474 -5 643 -9 170 -8 870 300  -7 686   -9 070 100  

      
Varav personal -5 531 -4 764 -7 843 -7 843 0  -6 311   -7 843 0  

      Netto -6 187 -5 135 -9 170 -8 870 300  -7 568   -9 070 100  

2) 62 Förskoleklass 
Intäkt 105 34 0 200 200  380   200 200  

      
Kostnad -6 275 -4 997 -7 478 -8 598 -1 120  -7 360   -8 578 -1 100  

      
Varav personal -6 198 -4 911 -7 127 -8 227 -1 100  -6 962   -8 227 -1 100  

      Netto -6 170 -4 963 -7 478 -8 398 -920  -6 980   -8 378 -900  

3) 63 Särskola 
Intäkt 0 186 0 0 0  196   0 0  

      
Kostnad -4 947 -3 680 -4 974 -6 674 -1 700  -5 260   -6 674 -1 700  

      
Varav personal -4 859 -3 587 -4 778 -6 478 -1 700  -5 131   -6 478 -1 700  

      Netto -4 947 -3 494 -4 974 -6 674 -1 700  -5 064   -6 674 -1 700  

4) 64 Grundskola 
Intäkt 8 707 4 958 913 13 523 12 610  15 743   13 523 12 610  

      

Kostnad 

-114 

158 

-101 

233 

-132 

563 -146 773 -14 210  -139 374   -146 773 -14 210  

      
Varav personal -83 156 -73 641 -94 588 -108 798 -14 210  -101 509   -108 798 -14 210  

      

Netto 

-105 

451 -96 275 

-131 

650 -133 250 -1 600  -123 631   -133 250 -1 600  

5) 65 Gymnasiet 
Intäkt 9 466 6 686 12 975 19 625 6 650  21 585   19 625 6 650  

      
Kostnad -59 897 -57 952 -74 572 -85 722 -11 150  -86 223   -85 722 -11 150  

      
Varav personal -30 827 -28 282 -35 872 -40 522 -4 650  -39 291   -40 522 -4 650  

      Netto -50 431 -51 266 -61 597 -66 097 -4 500  -64 638   -66 097 -4 500  

6) 66 Vuxenutbildning 
Intäkt 6 087 3 253 4 158 8 758 4 600  6 362   8 758 4 600  

      
Kostnad -14 346 -11 346 -14 479 -20 179 -5 700  -16 634   -20 179 -5 700  

      
Varav personal -11 135 -8 544 -10 748 -16 448 -5 700  -11 684   -16 448 -5 700  

      Netto -8 259 -8 093 -10 321 -11 421 -1 100  -10 272   -11 421 -1 100  

7) 67 Gymnasiesär 
Intäkt 0 0 0 0 0  0   0 0  

      
Kostnad -1 113 -1 737 -3 000 -2 500 500  -2 369   -2 500 500  

      
Varav personal 0 0 0 0 0  0   0 0  

      Netto -1 113 -1 737 -3 000 -2 500 500  -2 369   -2 500 500  

8) 68 Campus 

Vimmerby Intäkt 388 353 42 392 350  429   342 300  

      
Kostnad -1 235 -2 234 -2 929 -3 229 -300  -2 880   -3 229 -300  

      
Varav personal -1 421 -1 333 -1 643 -1 943 -300  -1 804   -1 943 -300  

      Netto -847 -1 881 -2 887 -2 837 50  -2 451   -2 887 0  

9) 70 Pedagogisk 

omsorg Intäkt 9 0 0 20 20  0   0 0  

      
Kostnad -34 0 0 -120 -120  0   0 0  

      
Varav personal 0 0 0 0 0  0   0 0  

      Netto -25 0 0 -100 -100  0   0 0  
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Kommentar till helårsprognos etc  

1) Nämnd och förvaltning kan komma att redovisa överskott med 0,1 mnkr. 

2) Förskoleklassverksamheten  ser ut att överskrida budgeten med 0,9 mnkr. Det finns fler barn i förskoleklasserna än vi 

budgeterat för.   

3) Särskolan  kan komma att överskrida budget med 1,7 mnkr när det skrivs in flera barn i särskolan än vad vi budgeterat för. 
  

4) Grundskolan kan komma att överskrida  budget med 1,6 mnkr. Fler elver ökar kostnaderna. Budgetmässigt svårt att 

omfördela  
medel när det finns för lite  i alla verksamheter. Det finns fler elever med behov av stöd som ökar kostnaderna. 

  

5) Gymnasiet ser ut att redovisa underskott vid årets slut med 4,5 mnkr. Interkommunal ersättning står för 8,0 mnkr.  
Prognosen är ganska säker när vi beräknar kostnader och intäkter efter de elever som gjort sina val till hösten.  
Vimmerby gymnasium håller budget och redovisar till och med plus 3,5 mnkr. 

  

6) Vuxenutbildningens budget kan bli överskriden med 1,1 mnkr. SFI -verksamheten ökar,  statsbidrag täcker upp stora delar 

av ökade kostnader. Internhyran blir 0,5 mnkr större sedan ytorna utökats pga större verksamhet, BUN har inte fått budget 

för detta.   

7) Gymnasiesärs budget för interkommunala ersättningar beräknas hålla för 2017 med ett litet överskott. 
  

8) Campus Vimmerbys verksamhet ser ut att hålla nettobudgeten. 
  

9) Pedagogisk omsorg finns nu när Lilla Sverigebyn startat upp under juli. Det saknas budget. Det finns tre barn placerade i 

september.   

10) Förskolan kan komma att redovisa underskott med 0,7 mnkr när tilläggsanslag förstärker budgeten för Lilla Lunden och 

Granebo. Antalet barn ser ut att öka mer än vad vi har budget för under 2017. Utökningen för Granebo och Lilla Lunden har 

BOU fått TA för.   

11) Fritidshemmen kan komma att redovisa ett litet överskott på 0,5 mnkr. 
 

Kyrkans fritids har 39 barn i september mot budgeterat 30.  
  

12) Ett totalt resultat på minus 9,3 mnkr kan komma att redovisas 2017 efter att tilläggsanslag i förskolan läggs till. 
 

Statsbidrag för lärarlönelyft och förstelärarnas löner är inte budgeterade, för 2017 är det  6,4 mnkr. 

 
Kostnaden för detta är inte heller budgeterat. 

 

  

10) 71 Förskola 
Intäkt 10 107 9 642 10 000 13 100 3 100  12 460  13 000 3 000  

      
Kostnad -61 328 -58 025 -79 691 -83 436 -3 745  -78 273  -84 436 -7 700  

      
Varav personal -44 496 -42 830 -55 201 -61 901 -6 700  -56 301  -61 901 -6 700  

      
Netto -51 221 -48 383 -69 691 -70 336 -645  -65 813  -71 436 -4 700  

11) 72 Fritidshem 
Intäkt 3 814 3 477 4 854 4 954 100  4 886  4 954 100  

      
Kostnad -12 084 -10 957 -16 832 -16 462 370  -15 262  -16 532 300  

      
Varav personal -10 730 -9 787 -14 278 -14 278 0  -13 246  -14 278 0  

      
Netto -8 270 -7 480 -11 978 -11 508 470  -10 285  -11 578 400  

12)   TOTALT Intäkt 38 970 29 097 32 942 60 572 27 630 62 159  60 402 27 460  

      
Kostnad -281 892 -257 802 -345 688 -382 562 -36 874 -361 321  -383 693 -40 960  

      
Varav personal -198 353 -177 679 -232 078 -266 438 -34 360 -242 239  -266 438 -34 360  

      
Netto -242 922 -228 705 -312 746 -321 991 -9 245  -299 162  -323 291 -13 500  
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Valnämndens driftredovisning 
  

     Perioden Helår    
  

  Verksamhet/tkr 

Intäkt                

Kostnad                

Netto 

Utfall 

2017 

jan-sep 

Utfall  

2016  

jan-sep 

Helårs-

budget 

2017 

Bedömd 

Prognos  

utfall 

helår 

Avvikelse 

mot budget 

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 

2016  

Bedömd 

prognos  

föregående 

månad 

helår 

Avvikelse 

mot budget             

överskott+ 

underskott - 

1) 09 Valnämnden Intäkt 
0 0 0 0 0  0 

 0 0  

      Kostnad 
-3 -475 -73 -73 0  -477 

 -73 0  

      Varav personal 
-2 -315 -69 -69 0  -317 

 -69 0  

      Netto 
-3 -475 -73 -73 0  -477 

 -73 0  

11)   TOTALT Intäkt 
0 0 0 0 0  0 

 0 0  

      Kostnad 
-3 -475 -73 -73 0  -477 

 -73 0  

      Varav personal 
-2 -315 -69 -69 0  -317 

 -69 0  

      Netto 
-3 -475 -73 -73 0  -477 

 -73 0  

 

 

Kommentar till helårsprognos etc.            
1) Prognos enligt budget. 

 

Verksamheten har lägre kostnader för arvoden samt övriga kostnader som annonsering, administrativa tjänster  

etc jämfört med samma period förra året. Detta beror kostnaderna för folkomröstningen. 

 

Revisorernas driftredovisning 
 

    Perioden Helår    
  

  
Verksamhet/ 

tkr 

Intäkt                

Kostnad                

Netto 

Utfall 

2017 

jan-sep 

Utfall 

2016 

jan-sep 

Helårs-

budget 

2017 

Bedömd 

Prognos  

utfall 

helår 

Avvikelse 

mot budget                

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 

2016  

Bedömd 

prognos  

föregående 

månad 

helår 

Avvikelse 

mot budget             

överskott+ 

underskott - 

1) 00 Revisorerna Intäkt 
0 0 0 0 0  0 

 
0 0  

      Kostnad 
-377 -269 -811 -811 0  -789 

 
-811 0  

      Varav personal 
-200 -170 -284 -284 0  -247 

 
-284 0  

      Netto 
-377 -269 -811 -811 0  -789 

 
-811 0  

11)   TOTALT Intäkt 
0 0 0 0 0  0 

 
0 0  

      Kostnad 
-377 -269 -811 -811 0  -789 

 
-811 0  

      
Varav 

personal 

-200 -170 -284 -284 0  -247 

 

-284 0  

      Netto 
-377 -269 -811 -811 0  -789 

 
-811 0  

Kommentar till helårsprognos etc. 

1) Prognos enligt budget. 
 

Verksamheten har högre kostnader för sammanträdesarvoden samt konsultkostnader jämfört med samma period 2016. 
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Miljö- och byggnadsnämndens driftredovisning 
 

    Perioden Helår     
  

  
Verksamhet/t

kr 

Intäkt                

Kostnad                

Netto 

Utfall 

2017 

jan-sep 

Utfall 2016 

jan-sep 

Helårs-

budget 

2017 

Bedömd 

Prognos  

utfall 

helår 

Avvikelse 

mot budget  

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 

2016   

Bedömd 

prognos  

föregående 

månad 

helår 

Avvikelse 

mot budget             

överskott+ 

underskott - 

1) 
81 Miljö-o  Intäkt 

0 0 0 0 0  0 
  

0 0  

    
Byggn.nämnd 

Kostnad 
-5 231 -5 166 -6 879 -6 839 40  -5 982 

  
-6 839 40  

      Varav personal 
-260 -195 -378 -378 0  -256 

  
-378 0  

      Netto 
-5 231 -5 166 -6 879 -6 839 40  -5 982 

  
-6 839 40  

11)   TOTALT Intäkt 
0 0 0 0 0  0 

  
0 0  

      Kostnad 
-5 231 -5 166 -6 879 -6 839 40  -5 982 

  
-6 839 40  

      Varav personal 
-260 -195 -378 -378 0  -256 

  
-378 0  

      Netto 
-5 231 -5 166 -6 879 -6 839 40  -5 982 

  
-6 839 40  

 

 

Kommentar till helårsprognos etc. 

Förvaltningens gemensamma överskott mot budget förväntas enligt prognos bli 200 tkr. I uppföljningen   

beräknas fördelningen lika mellan de båda kommunerna men vid årets slut fördelas det faktiska resultatet enligt en 

fördelningsnyckel som bygger på intäkter, antal ärenden samt befolkningsmängd i respektive kommun. Pga 

skillnader i nämndfinansiering bedöms årets utfall mot budget bli; 40 tkr i Vimmerby (100-60) och 250 tkr i 

Hultsfred (100+150). Lägre kostnader pga nedsatta och vakanta tjänster samt lägre kostnader för kartstöd, mm. Full 

effekt uppnås inte för lägre personalkostnader eftersom konsultstöd erfordras Lägre intäkter på livsmedel, miljö 

och bygglov beroende på antal verksamheter, konjunktur och personaltillgång. 

 

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc 

Införande av nytt verksamhetssystem, Vision, pågår. Utbildningsprogram i organisationsutveckling påbörjad för 

hela förvaltningen. För tillfället stabilt bemanningsläge. 

 

Avstämning av måluppfyllelse 

Nöjda och stolta medarbetare. Sjukfrånvaro januari-april: 2,08 %. Insikt: ännu inga resultat för 2017.  

Ranking Aktuell Hållbarhet presenteras i juni. 
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Överförmyndarverksamhetens driftredovisning 
 

    Perioden Helår     
  

  
Verksamhet/

tkr 

Intäkt                

Kostnad                 

Netto 

Utfall 

2017 

jan-sep 

Utfall 

2016 

jan-sep 

Helårs-

budget 

2017 

Bedömd 

Prognos  

utfall 

helår 

Avvikelse 

mot budget                 

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 

2016   

Bedömd 

Prognos  

föregående 

månad helår 

Avvikelse 

mot budget             

överskott+ 

underskott - 

1) 09 Överförmynd Intäkt 
3 318 2 834 5 704 6 877 1 173  6 479 

  
6 877 1 173  

    arverksamhet Kostnad 
-5 460 -6 257 -7 485 -8 958 -1 473  -7 925 

  
-8 958 -1 473  

      Varav personal 
-4 942 -5 796 -6 301 -8 200 -1 899  -7 213 

  
-8 200 -1 899  

      Netto 
-2 142 -3 423 -1 781 -2 081 -300 -1 446 

  
-2 081 -300 

      Intäkt 
3 318 2 834 5 704 6 877 1 173  6 479 

  
6 877 1 173  

      Kostnad 
-5 460 -6 257 -7 485 -8 958 -1 473  -7 925 

  
-8 958 -1 473  

      Varav personal 
-4 942 -5 796 -6 301 -8 200 -1 899  -7 213 

  
-8 200 -1 899  

      Netto 
-2 142 -3 423 -1 781 -2 081 -300  -1 446 

  
-2 081 -300  

 

Kommentar till helårsprognos etc 

1) Verksamhet 0981 Administrationen överförmynderi 

 

Prognos för administration överförmynderi visar ett överskott på 465 tkr vilket beror på en tjänst som 

handläggare som ej tillsatts finns med i budget-17 

 

Verksamhet 0982 Ensamkommande 

 

Prognosen för verksamhet Ensamkommande barn visar ett underskott på -300 tkr. Nya regler kring återsökning 

av kostnaderna för god man för ensamkommande barn gör att det är svårt att i dagsläget veta hur stor 

ersättningen verksamheten erhåller från Migrationsverket. 

 

Verksamhet 0983 Arvoden Överförmyndaren  

 

Prognosen för verksamheten visar ett underskott mot budget på -465 tkr vilket beror på att nettokostnaden för 

både 2016 och 2017 finns med i prognos 2017. De nya arvodesrutinen som infördes 2016 gör att kommunen 

betalar ut arvodeersättning direkt till god man. Kommunen debiteras sedan huvudmannen för denna kostnad 

men det kan bli svårt att få full kostnadstäckning.  

Utfall för 2016 blev -85 tkr mot budget. 
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Finansförvaltningens driftredovisning 
 

    Perioden Helår    
  

  Verksamhet/tkr 

Intäkt               

Kostnad               

Netto 

Utfall 

2017  

jan-sep 

Utfall 

2016 jan-

sep 

Helårs-

budget 

2017 

Bedömd 

Prognos  

utfall 

helår 

2017 

Avvikelse 

mot budget 

överskott+ 

underskott - 

Utfall 

helår 

2016  

Bedömd 

prognos  

föregående 

månad 

helår 

Avvikelse 

mot budget             

överskott+ 

underskott - 

                       

1) 06 Ofördelad budget Intäkt 0 0 0 0 0  0  0 0  

      Kostnad 0 0 -3 322 0 3 322  0  0 9 800  

      Varav personal 0 0 0 0 0  0  0 0  

      Netto 0 0 -3 322 0 3 322  0  0 9 800  

2) 90 Pensioner Intäkt 25 709 24 233 29 753 33 369 3 616  32 416  29 753 0  

      Kostnad -42 292 -37 299 -49 400 -55 300 -5 900  -51 624  -49 400 0  

      Varav personal -42 292 -37 280 -49 400 -55 300 -5 900  -51 605  -49 400 0  

      Netto -16 583 -13 066 -19 648 -21 931 -2 283  -19 208  -19 647 0  

3) 91 Kalkylerade  Intäkt 0 0 0 0 0  0  0 0  

    kapitalkostnader Kostnad 34 371 40 019 48 266 46 000 -2 266  53 307  48 266 0  

      Netto 34 371 40 019 48 266 46 000 -2 266  53 307  48 266 0  

4) 96 Avskrivningar Intäkt 0 0 0 0 0  0  0 0  

      Kostnad -24 080 -32 127 -32 725 -32 300 425  -40 504  -32 725 0  

      Netto -24 080 -32 127 -32 725 -32 300 425  -40 504 
 

-32 725 0  

  
  

Summa centrala 

nettokostnader   
-6 292 -5 174 -7 429 -8 231 -802  -6 405 

 

-4 106 9 800  

 
            

 
            

    Finansiering                    

5) 92 Kommunalskatt och  Intäkt 673 971 627 612 890 562 898 282 7 720  839 763  898 282 7 720  

    generella statsbidrag Kostnad 0 0 0 0 0  0  0 0  

      Varav personal 0 0 0 0 0  0  0 0  

      Netto 673 971 627 612 890 562 898 282 7 720  839 763  898 282 7 720  

6) 94 Finansiella intäkter Intäkt 19 452 18 311 11 750 23 800 12 050  23 657  16 750 5 000  

      Kostnad -5 -6 0 -5 5  -7  0 0  

      Varav personal 0 
 

0 0 0  0  0 0  

      Netto 19 447 18 305 11 750 23 795 12 055  23 650  16 750 5 000  

7) 95 Finansiella kostnader Intäkt 0 0 0 0 0  0  0 0  

      Kostnad -5 941 -8 382 -21 750 -8 800 12 950  -9 878  -21 750 0  

      Netto -5 941 -8 382 -21 750 -8 800 12 950  -9 878   -21 750 0  

8) 97 Extraordinära  Intäkt 386 0 0 386 386  8 893  0 0  

    intäkter Kostnad -97 0 0 -97 -97  0  0 0  

      Netto 289 0 0 289 289  8 893 
 0 0  

    Summa finansiering   687 477 637 535 924 062 913 277 33 004  862 428 
 893 282 12 720  

 

 

   Perioden Helår 

   

Intäkt             

Kostnad             

netto 

Utfall 

2017 Jan-

sep 

Utfall 

2016 Jan - 

sep 

Helårs-     

budget 

2017 

Bedömd 

prognos 

utfall 

helår 

2017 

Avvikelse 

mot budget 

överskott + 

underskott - 

Utfall 

helår 

2016 

TOTALT Intäkt 719 518 670 156 932 065 955 837 23 772 904 729 

    Kostnad -38 044 -37 795 -58 932 -50 502 8 430 -48 706 

    Varav personal -42 292 -37 280 -49 400 -55 300 -5 900 -51 605 

    Netto 681 474 632 361 873 133 905 335 32 202 856 023 
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Kommentar till helårsprognos etc     
1) Har fördelats ut pengar för förskolepaviljongerna.  

Bedömning att det inte kommer fördelas ut mer pengar än detta.  

    
2) Pensionskostnaderna bedöms bli högre än budgeterat enligt ny prognos från 

Skandia.   

    
3) Kalkylerade kapitalkostnader bedöms bli lägre än budgeterat, på grund av att investeringar inte startats upp i den takt som 

vid budgetantagandet  

    
4) Avskrivningarna bedöms bli lite lägre än budget  

    
5) Skatter och statsbidrag bedöms bli bättre än budget, främst på grund av att det var fler invånare i Vimmerby kommun i 

november än vad antagendet om befolkningen vid budgetbeslutet var.  

    
6) De finansiella intäkterna bedöms bli högre än 

budgeterat    

    
7) De finansiella kostnaderna bedöms bli lägre än 

budgeterat    

    
8) Bedömningen är att det inte kommer bli några fler extraordinära intäkter under 

året.   
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Personalkostnadsuppföljning 
Personalkostnader 

2017                           

TKR Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt 

Kommunstyrelse, inkl. 
överförmynderi, valnämnd 
och revision 

9 219 9 083 9 079 9 155 9 482 9 997 10 619 9 987 9 809       86 430 
Barn och 
Utbildningsnämnd 20 944 21 396 21 126 21 646 22 953 24 527 22 422 21 263 22 175       198 452 

Socialnämnd 26 805 26 644 25 584 25 529 27 573 27 003 29 724 31 224 28 775       248 862 

Miljö- och byggnadsnämnd 34 27 25 37 29 33 26 18 31       260 

Totalt 2017 57 003 57 151 55 814 56 367 60 037 61 560 62 791 62 492 60 790       534 005 

Ack 57 003 114 154 169 968 226 335 286 372 347 932 410 723 473 215 534 005        

Ack diff tkr 3 081 5 889 9 200 11 957 17 337 20 536 24 936 27 932 31 613        

Ack diff % 5,71% 5,44% 5,72% 5,58% 6,44% 6,27% 6,46% 6,27% 6,29%        
 

 

 

 

 

 

  

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Budget 2017 53 765 53 765 53 765 53 765 53 765 53 765 53 765 53 765 53 765 53 765 53 765 53 765

Personalkostnader 2017 57 003 57 151 55 814 56 367 60 037 61 560 62 791 62 492 60 790

Personalkostnader 2016 53 922 54 343 52 503 53 610 54 657 58 360 58 392 59 496 57 109 55 640 58 185 57 100

Personalkostnader 2015 50 886 50 483 48 293 50 837 51 111 54 643 54 779 56 283 52 578 50 380 51 441 54 331
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Personalkostnader 
2016                           

TKR Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt 

Kommunstyrelse, inkl. 
överförmynderi,  
valnämnd och revision 7 184 9 116 9 002 9 266 9 061 9 149 9 978 9 839 9 239 9 081 8 869 9 064 108 848 

Kultur och Fritidsnämnd 1 400 185 50 -50 46 45 47 45 36 44 44 0 1 891 
Barn- och 
Utbildningsnämnd 19 045 18 933 19 237 18 922 20 473 22 539 19 810 19 101 19 619 21 616 20 507 21 375 241 177 

Socialnämnd 26 265 26 096 24 194 25 449 25 054 26 599 28 533 30 503 28 187 24 890 28 735 26 634 321 139 

Miljö- och byggnadsnämnd 27 13 20 23 24 29 23 8 28 9 30 27 261 

Totalt 2016 53 922 54 343 52 503 53 610 54 657 58 360 58 392 59 496 57 109 55 640 58 185 57 100 673 317 

Ack 53 922 108 265 160 768 214 378 269 035 327 395 385 787 445 283 502 392 558 032 616 217 673 317  

Ack diff tkr 3 036 6 896 11 105 13 878 17 424 21 141 24 753 27 966 32 496 37 756 44 500 47 269  

Ack diff % 5,97% 6,80% 7,42% 6,92% 6,92% 6,90% 6,86% 6,70% 6,92% 7,26% 7,78% 7,55%  
 

 

 

 

 

  

Differens 2017-2016                           

TKR Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt 

Kommunstyrelse, inkl. överförm. Valn. Rev. 635 -218 27 -61 375 803 594 104 534    2 793 

Diff % 8,8% -2,4% 0,3% -0,7% 4,1% 8,8% 6,0% 1,1% 5,8%       3,3% 

Barn- och Utbildningsnämnd 1 899 2 463 1 889 2 724 2 480 1 988 2 612 2 162 2 556    20 773 

Diff % 10,0% 13,0% 9,8% 14,4% 12,1% 8,8% 13,2% 11,3% 13,0%       11,7% 

Socialnämnd 540 549 1 390 80 2 519 404 1 191 721 588    7 982 

Diff % 2,1% 2,1% 5,7% 0,3% 10,1% 1,5% 4,2% 2,4% 2,1%       3,3% 

Milj-och byggnadsnämnd 7 15 5 14 5 4 3 10 3    65 

Diff % 25% 114% 24% 61% 22% 15% 13% 117% 11%       33,5% 

Total diff per månad tkr 3 081 2 808 3 311 2 757 5 380 3 200 4 399 2 996 3 681       31 613 

Total diff per månad % 5,71% 5,17% 6,31% 5,14% 9,84% 5,48% 7,53% 5,04% 6,45%       6,29% 
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OBS! olika skalor i diagrammen 

 
 

 

 

 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Personalkostnadsbudget 2017 9 448 9 448 9 448 9 448 9 448 9 448 9 448 9 448 9 448 9 448 9 448 9 448

Personalkostnader 2017 9 219 9 083 9 079 9 155 9 482 9 997 10 619 9 987 9 809

Personalkostnader 2016 8 584 9 301 9 052 9 216 9 107 9 194 10 025 9 883 9 275 9 125 8 913 9 064

Personalkostnader 2015 8 494 8 861 8 273 8 676 8 643 8 484 9 367 9 045 8 264 8 185 8 636 7 540
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Personalkostnader Kommunstyrelse (exkl. CLA budget)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Personalkostnadsbudget 2017 24 826 24 826 24 826 24 826 24 826 24 826 24 826 24 826 24 826 24 826 24 826 24 826

Personalkostnader 2017 26 805 26 644 25 584 25 529 27 573 27 003 29 724 31 224 28 775

Personalkostnader 2016 26 265 26 096 24 194 25 449 25 054 26 599 28 533 30 503 28 187 24 890 28 735 26 634

Personalkostnader 2015 23 933 23 440 21 829 23 218 23 712 25 031 26 124 29 177 25 946 23 541 24 137 27 881
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Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Personalkostnadsbudget 2017 19 340 19 340 19 340 19 340 19 340 19 340 19 340 19 340 19 340 19 340 19 340 19 340

Personalkostnader 2017 20 944 21 396 21 126 21 646 22 953 24 527 22 422 21 263 22 175

Personalkostnader 2016 19 045 18 933 19 237 18 922 20 473 22 539 19 810 19 101 19 619 21 616 20 507 21 375

Personalkostnader 2015 18 424 18 153 18 157 18 912 18 718 21 102 19 260 18 046 18 341 18 628 18 649 18 875
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Personalstatistik 
2017 2016 2015 2014

Årsarbetare 1220 1201 1161 1146

Tillsvidareanställda 1327 1314 1271 1264

Tillsvidareanställda heltid 853 827 789 757

Vikarier 60 58 82 102

AVA 95 57 69 64  

Den personalgrupp som ökat mest de senaste åren bland de tillsvidareanställda i kommunen är omsorgspersonal 

inom socialförvaltningen. Det senaste året har antalet tillsvidareanställda omsorgsarbetare inom 

socialförvaltningen ökat med 5,45 %. 

Bland de allmänna visstidsanställningarna ser vi en kraftig ökning av elevassistenter där det i december 2016 

fans 2,43 heltider. Idag ligger den siffran på 17,66, en ökning på 6 26,75%. Även barnskötare har ökat i denna 

kategori de senaste åren, 2015 hade vi 2,85 heltider och idag finns det 11 heltider. 

År 2017 2016 2015

Medelålder 45,3 47 48,7

Andel kvinnor 83,31% 83,28% 84,81%

Kvinnors lön i förhllande till män 96,16% 95,75% 93,14%

Kvinnors lön i förhllande till män riket 96,60% 95,40%  
 

 

 

Just nu pågår ett generationsskifte på den svenska arbetsmarknaden. Pensionsavgångarna har varit många, det ser 

vi även i Vimmerby kommun med en sjunkande medelålder.  

Andelen anställda över 60 år har sjunkit från 23 % till 18 % de senaste 3 åren. 

År 2017 2016 2015

Medellön total 27918 27399 26524

Medellön -19 år 19900 - -

Medellön 20-29 år 23578 23330 22648

Medellön 30-39 år 26992 26096 24928

Medellön 40-49 år 29156 28127 26782

Medellön 50-59 år 28859 28179 27069

Medellön 60 år - 29465 28765 27979  

Medellönen i Vimmerby stiger i samma takt som medellönen i kommuner rikstäckande. 

Rehab och friskvård 

 

År 2017 2016 2015

Pågående ärenden 339 419 300

Avslutade ärenden 236 257 179

Andel åter i arbete 90,25% 84,82% 86,03%  

Rehabiliterad personal som återgår i arbete har detta år ökat, vilket tyder på att kommunens rehabprojekt ger 

resultat. Friskvårdsansökningarna för 2017 kommer fortfarande in så antalet bidrag detta år kommer att öka.  
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Sjukfrånvaro 

 

Jan-Sep År 2017 2016 2015

Total sjukfrånvaro 6,34% 6,91% 6,49%

Sjukfrånvaro kvinnor 7,02% 7,58% 7,20%

Sjukfrånvaro män 3,18% 3,80% 2,94%

Karensdagar 0,85% 0,78% 0,74%

Korttidsfrånvaro < 14 dagar 2,11% 2,03% 2,01%

15 dagar < 90 dagar 1,20% 1,35% 1,49%

91 dagar < Långtidssjukfrånvaro 2,18% 2,75% 2,24%

Långtidssjukfrånvaro för kvinnor 2,59% 3,09% 2,58%

Långtidssjukfrånvaro för män 0,28% 1,17% 0,53%

Sjukfrånvarotid 29 år eller yngre 6,72% 5,75% 4,56%

Sjukfrånvarotid 30 - 49 år 5,77% 6,12% 6,15%

Sjukfrånvarotid 50 år eller äldre 6,77% 7,93% 7,16%  

Korttidssjukfrånvaron i kommunen har ökat de senaste åren, något som även syns i den betalda sjuklönen som 

ökar. Samtidigt sjunker antalet sjukskrivningar på över 15 dagar och därmed sjukskrivningarna som total. 

Utbetald sjuklön 

 

Jan-Sep 2017 2-14 dagar 15-90 dagar Övrig sjuklön Totalt

Hela kommunen     5 611 548 kr       369 014 kr        209 805 kr 6 190 367 kr      

Barn- och Utbildning     1 855 179 kr       120 794 kr          93 785 kr 2 069 757 kr      

Kommunstyrelsen        758 371 kr         48 272 kr          12 368 kr 819 010 kr         

Socialförvaltningen     2 997 998 kr       199 948 kr        103 653 kr 3 301 600 kr       
Jan-Sep 2016 2-14 dagar 15-90 dagar Övrig sjuklön Totalt

Hela kommunen     4 945 075 kr       398 663 kr        401 006 kr 5 744 745 kr      

Barn- och Utbildning     1 486 093 kr       114 552 kr        105 251 kr 1 705 896 kr      

Kommunstyrelsen        726 981 kr         54 997 kr          95 319 kr 877 298 kr         

Socialförvaltningen     2 690 246 kr       226 137 kr        194 684 kr 3 111 068 kr      

Räddningstjänsten          25 316 kr                -   kr                  -   kr 25 316 kr           

Kultur och fritid          16 439 kr           2 976 kr            5 752 kr 25 168 kr            

Mertid/Övertid 

 

Jan-Sep 2017 2016 2015 2014

Arbtid enl avtal 2057614 1977167 1887241 1852613

Övertid 10208 9357 9144 10039

%Övertid 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Mertid 12350 9683 12219 12814

% Mertid 0,6% 0,5% 0,6% 0,7%  

Mertid och övertid ligger stadigt på 0.5-0.6%, detta är lågt om man jämför med nationella siffror. De grupper 

som sticker ut på detta område är räddningstjänst, skola/barnomsorg, social omsorg/vård samt gatu- och 

parkarbete. Dessa grupper har mertid/övertid som överstiger genomsnittet. 
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§ 257 Dnr 2017/000057 041 

Budget 2018 med plan 2019 - 2020 samt 
investeringsram 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

 

1.  

a. Anta förslag till driftbudget 2018 enligt föreliggande förslag 

samt att tidigare beslutad ram för barn- och 

utbildningsnämnden höjs med 3,5 mnkr och 

kommunstyrelsens ram höjs med 100 tkr. 

 

b. Anta förslag till investeringsplan 2018 enligt föreliggande 

förslag samt att tidigare beslutad ram för investeringsplan 

höjs från 35 mnkr till 56,2 mnkr. 

 

2. Anta förslag till tre finansiella mål för bedömning av god ekonomisk 

hushållning: 

 

 ett resultat som motsvarar två procent av skatter och statsbidrag 

 amortera på skulderna motsvarande skattehöjningen 2016 på 50 öre 

 100 procent självfinansiering av investeringarna 

 

3. Anta förslag om att kommunfullmäktige delegerar till 

kommunstyrelsen att omfördela från oförutsedda medel för kostnader 

under budgetåret. För kostnader som sträcker sig över mer än ett år 

krävs beslut i kommunfullmäktige. 

 

4. Anta förslag på skattesats till 22,36 kr per skattekrona.  

Reservationer 

Ledamöterna från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå 

Centerpartiets tilläggsyrkande 1. 
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Ledamöterna från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå 

Centerpartiets tilläggsyrkande 2. 

 

Ledamöterna från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå 

Centerpartiets tilläggsyrkande 3. 

 

Ledamöterna från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå 

Centerpartiets tilläggsyrkande 4. 

 

Ledamöterna från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå 

Centerpartiets tilläggsyrkande 5. 

 

Ledamöterna från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå 

Centerpartiets tilläggsyrkande 6. 

 

Ledamöterna från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå 

Centerpartiets tilläggsyrkande 7. 

 

Ledamöterna från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå 

Centerpartiets tilläggsyrkande 8. 

 

Ledamöterna från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå 

Centerpartiets tilläggsyrkande 9. 

 

Ledamöterna från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå 

Centerpartiets tilläggsyrkande 10. 

 

Ajournering 
Oppositionen ajournerar sig mellan 10:00-10:05 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun redovisar för året 2016 ett överskott på 19,0 miljoner 

kronor. Budgetberedningen har arbetat fram ett förslag till budget för 2018 

och plan 2018-2019. Förslaget innebär en oförändrad skattesats. I samband 

med KF § 131 2017-06-19 fick nämnderna i uppdrag att återkomma med 

nämndsplaner som kommunstyrelsen ansvarar för att sammanställa till ett 

samlat dokument. 

 

Under hösten har arbetet med nämndsplaner och detaljbudgetar pågått. Det 

framkom ny information vilket gjorde att majoriteten föreslog att utöka 

Barn- och utbildningsnämndens ram med 3,5 miljoner kronor extra utöver 

tidigare tilldelad ram. 
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På grund av lägre investeringsutfall tidigare år, i kombination med årets 

prognos, ses en möjlighet till att öka investeringsramen från 35 mnkr till 56,2 

mnkr.  

 

Vid dagens kommunstyrelsesammanträde redogör Mattias Karlsson, 

ekonomichef och Jakob Bank, controller i ärendet. 

.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att 

 

1. Anta förslag till budget 2018 enligt föreliggande förslag.  

 

2. Anta förslag till tre finansiella mål för bedömning av god ekonomisk 

hushållning: 

 

 ett resultat som motsvarar två procent av skatter och statsbidrag 

 amortera på skulderna motsvarande skattehöjningen 2016 på 50 öre 

 100 procent självfinansiering av investeringarna 

 

3. Anta förslag om att kommunfullmäktige delegerar till 

kommunstyrelsen att omfördela från oförutsedda medel för kostnader 

under budgetåret. För kostnader som sträcker sig över mer än ett år 

krävs beslut i kommunfullmäktige. 

 

4. Anta förslag på skattesats till 22,36 öre per skattekrona 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar för Centerpartiets budgetförslag. 

Budgetförslaget i sin helhet finns att tillgå via beslutsunderlaget.  

 

Tomas Peterson (M) yrkar på 100 tkr ytterligare till kultur- och 

fritidsenheten inom kommunstyrelsen. Finansiering sker genom kommunens 

resultat.  

 

Tomas Peterson (M) yrkar att den första attsatsen delas upp i två attsatser för 

driftbudget samt investeringsplan. 

 

Erik Paulsson (C) yrkar att attsats fyra gällande skattesatsen korrigeras till 

22,36 kr istället för öre.  
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Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Tomas Petersons (M) 

yrkande att den första attsatsen delas upp i två attsatser (a+b) för driftbudget 

samt investeringsplan. 

 

Arbetsutskottets förslag 1 (a) + Majoritetens tilläggsyrkande 1   

Anta förslag till driftbudget 2018 enligt föreliggande förslag tillsammans 

med Tomas Petersons (M) yrkande att höja driftbudgeten för kultur- och 

fritidsverksamheten inom kommunstyrelsen. 

 

Ordföranden ställer proposition för tilläggsyrkande 1 och finner att 

kommunstyrelsen beslutar att bifalla yrkandet.  

 

Centerpartiets tilläggsyrkande 1 

+100 000 kr extra stöd till föreningslivet som var budgeterat 2016. (265000 

istället för 165000) 

 

Ordföranden ställer proposition för tilläggsyrkande 1 och finner att 

kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.  

 

Centerpartiets tilläggsyrkande 2 

+200000kr extra till kulturskolan för att erbjuda fler instrumentundervisning, 

gärna i grupp och möjlighet till orkester mm. 

 

Ordföranden ställer proposition för tilläggsyrkande 2 och finner att 

kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.  

 

Votering begärs och följande voteringsproposition ställs upp och godkänns: 

 

Den som vill avslå yrkandet röstar ja. 

 

Den som vill bifalla yrkandet röstar nej. 

 

Omröstningsresultatet blir 6 ja-röster och 3 nej-röster. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsyrkande 2. 

 

Centerpartiets tilläggsyrkande 3 

-500000kr. Omfördela så att näringslivsavdelningen har 2 tjänster plus 

utvecklingschef och inte tre tjänster plus chef. Den tredje tjänsten bör kunna 

finansieras med externa medel. 
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Ordföranden ställer proposition för tilläggsyrkande 3 och finner att 

kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.  

 

Centerpartiets tilläggsyrkande 4 

-1200000kr. IT effektivisering i skolan, framförallt kring 1 till 1 

datorer/elevdatorer. Att genom att se över ägandeförhållande köp kontra 

leasing samt typ och prisklass på enhet efter elevernas behov, 

besparingspotential. 

 

Ordföranden ställer proposition för tilläggsyrkande 4 och finner att 

kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet. 

 

Arbetsutskottets förslag 1 (b) + Majoritetens tilläggsyrkande 2 

Anta förslag till investeringsplan 2018 enligt föreliggande förslag. 

 

Ordföranden ställer proposition för tilläggsyrkande 2 och finner att 

kommunstyrelsen beslutar att bifalla yrkandet.  

 

Centerpartiets tilläggsyrkande 5 

Bygga om skolorna i Djursdala och Brännebro och inrymma vardera två 

förskole- avdelningar. På samma gång bygga om ventilationen från självdrag 

till modern teknik. 6,8 miljoner.  

 

Ordföranden ställer proposition för tilläggsyrkande 5 och finner att 

kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.  

 

Votering begärs och följande voteringsproposition ställs upp och godkänns: 

 

Den som vill avslå yrkandet röstar ja. 

 

Den som vill bifalla yrkandet röstar nej. 

 

Omröstningsresultatet blir 6 ja-röster och 3 nej-röster. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsyrkande 5. 

 

Centerpartiets tilläggsyrkande 6 

Se över Tuna förskolas möjligheter till expansion med en avdelning och 

samverkan med skolan och fritids. 500000kr 

 

Ordföranden ställer proposition för tilläggsyrkande 6 och finner att 

kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.  
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Centerpartiets tilläggsyrkande 7 

Solceller 0,5 miljon 2018 och 1 miljon 2019 på Stadshusets tak och/eller 

annat lämpligt tak. Ger intäkter dag 1. 

 

Ordföranden ställer proposition för tilläggsyrkande 7 och finner att 

kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.  

 

Votering begärs och följande voteringsproposition ställs upp och godkänns: 

 

Den som vill avslå yrkandet röstar ja. 

 

Den som vill bifalla yrkandet röstar nej. 

 

Omröstningsresultatet blir 6 ja-röster och 3 nej-röster. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsyrkande 7. 

 

Centerpartiets tilläggsyrkande 8 

Skjuta på byggnation av kontaktcenter till 2019 inkl inventarier (1,8 milj+ 

650000) 

 

Ordföranden ställer proposition för tilläggsyrkande 8 och finner att 

kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.  

 

Centerpartiets tilläggsyrkande 9 

Byta hallgolv och vikvägg i Idrottshallen i samverkan med exempelvis 

Riksidrottsförbundet. 1 miljon 

 

Ordföranden ställer proposition för tilläggsyrkande 9 och finner att 

kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.  

 

Votering begärs och följande voteringsproposition ställs upp och godkänns: 

 

Den som vill avslå yrkandet röstar ja. 

 

Den som vill bifalla yrkandet röstar nej. 

 

Omröstningsresultatet blir 6 ja-röster och 3 nej-röster. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsyrkande 9. 

 

Centerpartiets tilläggsyrkande 10 

Ordna omklädningsrum till flickor/damer i Ishallen. Kan eventuellt 

medfinansieras av extern aktör. 200000 
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Ordföranden ställer proposition för tilläggsyrkande 10 och finner att 

kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.  

 

Arbetsutskottets förslag punkt 2 

Anta förslag till tre finansiella mål för bedömning av god ekonomisk 

hushållning: 

 ett resultat som motsvarar två procent av skatter och statsbidrag 

 amortera på skulderna motsvarande skattehöjningen 2016 på 50 öre 

 100 procent självfinansiering av investeringarna 

 

Ordföranden ställer proposition för arbetsutskottets förslag punkt 2 och 

finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.  

 

Arbetsutskottets förslag punkt 3 

Anta förslag om att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att 

omfördela från oförutsedda medel för kostnader under budgetåret. För 

kostnader som sträcker sig över mer än ett år krävs beslut i 

kommunfullmäktige. 

 

Ordföranden ställer proposition för arbetsutskottets förslag punkt 3 och 

finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.  

 

Arbetsutskottets förslag punkt 4 + yrkande från Erik Paulsson (C) 

Flera förslag föreligger. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner 

att kommunstyrelsen bifaller Erik Paulssons (C) yrkande. 

Omröstningsresultat 

Votering – Centerpartiets tilläggsyrkande nr 2 

Helen Nilsson (S)   Ja 

Marie Nicholson (M)   Ja 

Claes Wetterström (M)  Ja 

Eva Berglund (S)   Ja 

Peter Högberg (S)   Ja 

Peter Fjällgård (V)   Nej 

Ingela Nilsson Nachtweij (C)  Nej 

Erik Paulsson (C)   Nej 

Tomas Peterson (M)   Ja 

 

Votering – Centerpartiets tilläggsyrkande nr 5 

Helen Nilsson (S)   Ja 

Marie Nicholson (M)   Ja 
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Claes Wetterström (M)  Ja 

Eva Berglund (S)   Ja 

Peter Högberg (S)   Ja 

Peter Fjällgård (V)   Nej 

Ingela Nilsson Nachtweij (C)  Nej 

Erik Paulsson (C)   Nej 

Tomas Peterson (M)   Ja 

 

Votering – Centerpartiets tilläggsyrkande nr 7 

Helen Nilsson (S)   Ja 

Marie Nicholson (M)   Ja 

Claes Wetterström (M)  Ja 

Eva Berglund (S)   Ja 

Peter Högberg (S)   Ja 

Peter Fjällgård (V)   Nej 

Ingela Nilsson Nachtweij (C)  Nej 

Erik Paulsson (C)   Nej 

Tomas Peterson (M)   Ja 

 

Votering – Centerpartiets tilläggsyrkande nr 9 

Helen Nilsson (S)   Ja 

Marie Nicholson (M)   Ja 

Claes Wetterström (M)  Ja 

Eva Berglund (S)   Ja 

Peter Högberg (S)   Ja 

Peter Fjällgård (V)   Nej 

Ingela Nilsson Nachtweij (C)  Nej 

Erik Paulsson (C)   Nej 

Tomas Peterson (M)   Ja 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Jakob Bank, controller, 2017-10-19 

Budget 2018 med plan 2019-2020 

Centerpartiets budgetförslag 2018, 2017-10-24 Id 58556. 

Arbetsutskottets beslut 2017-10-24 § 259.  

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

Samtliga nämnder och bolag 
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Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 259 Dnr 2017/000057 041 

Budget 2018 med plan 2019 - 2020 samt 
investeringsram 2018 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att 

 

1. Anta förslag till budget 2018 enligt föreliggande förslag.  

 

2. Anta förslag till tre finansiella mål för bedömning av god ekonomisk 

hushållning: 

 

 ett resultat som motsvarar två procent av skatter och statsbidrag 

 amortera på skulderna motsvarande skattehöjningen 2016 på 50 öre 

 100 procent självfinansiering av investeringarna 

 

3. Anta förslag om att kommunfullmäktige delegerar till 

kommunstyrelsen att omfördela från oförutsedda medel för kostnader 

under budgetåret. För kostnader som sträcker sig över mer än ett år 

krävs beslut i kommunfullmäktige. 

 

4. Anta förslag på skattesats till 22,36 öre per skattekrona 

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun redovisar för året 2016 ett överskott på 19,0 miljoner 

kronor. Budgetberedningen har arbetat fram ett förslag till budget för 2018 

och plan 2018-2019. Förslaget innebär en oförändrad skattesats. I samband 

med KF § 131 2017-06-19 fick nämnderna i uppdrag att återkomma med 

nämndsplaner som kommunstyrelsen ansvarar för att sammanställa till ett 

samlat dokument.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att 

 

1. Anta förslag till budget 2018 enligt föreliggande förslag.  
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2. Anta förslag till tre finansiella mål för bedömning av god ekonomisk 

hushållning: 

 

 ett resultat som motsvarar två procent av skatter och statsbidrag 

 amortera på skulderna motsvarande skattehöjningen 2016 på 50 öre 

 100 procent självfinansiering av investeringarna 

 

3. Anta förslag om att kommunfullmäktige delegerar till 

kommunstyrelsen att omfördela från oförutsedda medel för kostnader 

under budgetåret. För kostnader som sträcker sig över mer än ett år 

krävs beslut i kommunfullmäktige. 

 

4. Anta förslag på skattesats till 22,36 öre per skattekrona. 

 

Tomas Peterson (M) yrkar enligt föreliggande förslag. 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar för Centerpartiets budgetförslag. 

Finansiering av de 3,5 extra miljonerna till förskolan görs genom 

besparingar på 2,1 miljoner. Resterande 1,6 miljoner finasieras genom ökade 

skatteintäkter tack vare ökad befolkning (senaste skatteprognosen) 

Investering:  

Skjuta på kontaktcenter: 2,452 miljoner till 2019. Bygga om och flytta in 

förskola i Brännebro och Djursdala skola: 6,8 miljoner. Tuna förskola: 0,5 

miljoner. Solceller: 0,5 miljoner. Byta hallgolv och vikvägg: 1 miljon 

Ordna omklädningsrum Ishallen: 0,2 miljoner. Utökad investeringsbudget 

2018: 6,548 miljoner varav ventilation i Djursdala och Brännebro är planerat 

2019 men vi vill flytta de 4,8 miljonerna till 2018. 

Detaljerna i yrkandet finns att tillgå i beslutsunderlaget (Id 58556).  

Beslutsgång 

Två förslag föreligger. Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller 

föreliggande förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Jakob Bank, controller, 2017-10-19 

Budget 2018 med plan 2019-2020 

Centerpartiets budgetförslag 2018, 2017-10-24 Id 58556.  

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

Samtliga nämnder och bolag 

Ekonomiavdelningen 
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___________________ 

 



 
 

Ekonomiavdelningen 

Jakob Bank 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2017-10-19  
Referens 

2017/000057 

 
Id 

58498 

 

 
 Kommunfullmäktige 

 

 

 
 

 

Budget Vimmerby kommun år 2018 med plan för 
åren 2019 - 2020 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

 

Anta förslag till budget 2018 enligt föreliggande förslag.  

 

Anta förslag till tre finansiella mål för bedömning av god ekonomisk 

hushållning: 

 

 ett resultat som motsvarar två procent av skatter och 

statsbidrag 

 amortera på skulderna motsvarande skattehöjningen 2016 

på 50 öre 

 100 procent självfinansiering av investeringarna 

 

Anta förslag om att kommunfullmäktige delegerar till 

kommunstyrelsen att omfördela från oförutsedda medel för kostnader 

under budgetåret. För kostnader som sträcker sig över mer än ett år 

krävs beslut i kommunfullmäktige. 

 

Anta förslag på skattesats till 22,36 öre per skattekrona 

 

Ärendet 

Vimmerby kommun redovisar för året 2016 ett överskott på 19,0 

miljoner kronor. Budgetberedningen har arbetat fram ett förslag till 

budget för 2018 och plan 2018-2019. Förslaget innebär en oförändrad 

skattesats. I samband med KF § 131 2017-06-19 fick nämnderna i 

uppdrag att återkomma med nämndsplaner som kommunstyrelsen 

ansvarar för att sammanställa till ett samlat dokument.  

 

   

 



 

 

 

Beslutsunderlag 

Budget 2018 med plan för 2019 och 2020 ID. 58462 

 

Beslutet ska skickas till 

Ledningsgruppen 

Samtliga nämnder och bolag 

Ekonomiavdelningen 

 

Mattias Karlsson 

Ekonomichef 

 

Jakob Bank 

Controller 
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Budgetförslag 2018, Centerpartiet i Vimmerby 
 

Säryrkanden, driftbudgeten:  
 
+100 000 kr extra stöd till föreningslivet som var budgeterat 2016. (265000 
istället för 165000) 
 
+200000kr extra till kulturskolan för att erbjuda fler instrumentundervisning, 
gärna i grupp och möjlighet till orkester mm. Erbjuda musikkåren att återigen 
repetera i kulturskolan.  
 
-500000kr. Omfördela så att näringslivsavdelningen har 2 tjänster plus 
utvecklingschef och inte tre tjänster plus chef. Den tredje tjänsten bör kunna 
finansieras med externa medel för olika satsningar kopplade exempelvis till 
att få fler utrikesfödda i arbete på de arbetsplatser som har svårt att 
rekrytera personal. Besparing 2018: 500000kr 
 
-500000kr. Samlad skoldag: besparing 500000kr. Effektivare skoldag där några 
får börja skolan senare /sluta tidigare/yngre får invänta skolskjuts och åka 
senare för att nyttja skolbussarna bättre. (görs redan i Södra Vi/Gullringen) 
Besparing 2018: 300000kr 2019: 500000kr 
 
-1200000kr. IT effektivisering i skolan, framförallt kring 1 till 1 
datorer/elevdatorer. Att genom att se över ägandeförhållande köp kontra 
leasing samt typ och prisklass på enhet efter elevernas behov, 
besparingspotential: 1200000kr Genom att arbeta fram en effektivare it-
försörjning i skolan underlättar vi också framöver arbetet med att förse fler 
elever med egna enheter/förse skolan med tillräckligt antal enheter för att nå 
läroplanens krav och främja elevernas utveckling. 
 
 
 

Investeringsbudgeten 
 
 
Bygga max. 6 avdelningar förskola i tätorten och ej i VOK-skogen. (Hellre 
Nosshult eller Kyrkans mark norr om Vimmerby)  
 
Byta marken norr om Vimmerby med kyrkan och detaljplanera för minst 100 
tomter.  
 
Göra markanvisningstävlingar för de centrala tomter som finns och erbjuda 
privata byggare att rita de förslag som de vill bygga och ange anbud. 
(Kiosken, Uven, Karlbergs)  



 

 

Vimmerby 

 
Bygga om skolorna i Djursdala och Brännebro och inrymma vardera två förskole- 
avdelningar. På samma gång bygga om ventilationen från självdrag till modern 
teknik. 6,8 miljoner 
 
Se över Tuna förskolas möjligheter till expansion med en avdelning och 
samverkan med skolan och fritids. 5000000kr 
 
Solceller 0,5 miljon 2018 och 1 miljon 2019 på Stadshusets tak och/eller annat 
lämpligt tak. Ger intäkter dag 1.  
 
Skjuta på byggnation av kontaktcenter till 2019 inkl inventarier (1,8 milj+ 
650000)  
 
Byta hallgolv och vikvägg i Idrottshallen i samverkan med exempelvis 
Riksidrottsförbundet. 1 miljon 
 
Ordna omklädningsrum till flickor/damer i Ishallen. Kan eventuellt 
medfinansieras av extern aktör. 200000 

Sammanställning:  

Drift,  omföringar enligt ovan. Finansiering av de 3,5 extra miljonerna till 

förskolan görs genom besparingar på 2,1 miljoner. Resterande 1,6 miljoner 
finasieras genom ökade skatteintäkter tack vare ökad befolkning (senaste 

skatteprognosen) 

Investering:  

Skjuta på kontaktcenter: 2,452 miljoner till 2019 

Bygga om och flytta in förskola i Brännebro och Djursdala skola: 6,8 miljoner 

Tuna förskola: 0,5 miljoner 

Solceller: 0,5 miljoner 

Byta hallgolv och vikvägg: 1 miljon 

Ordna omklädningsrum Ishallen: 0,2 miljoner 

Utökad investeringsbudget 2018: 6,548 miljoner varav ventilation i Djursdala och 

Brännebro är planerat 2019 men vi vill flytta de 4,8 miljonerna till 2018. 

 



 

 Vänsterpartiet i Vimmerby 

 2017 

Vimmerby byggt 

från grunden 

 

Vänsterpartiets 

kommunala budget 

2018 



 

 

En svår situation 

Liksom många kommuner i Sverige står Vimmerby inför svåra utmaningar de 

närmaste åren. Vimmerby sticker dock ut i negativt avseende inom flera 

områden, vilket är extra oroande. 

Att kommunens kostnader är högre än jämförbara kommuner har sagts många 

gånger, men förklaringarna till varför lyser med sin frånvaro. Tvärtom har vi 

lägre personaltäthet och sämre löner till kommunens anställda inom flera viktiga 

områden. Den största tillgång vi har för en långsiktigt bättre kommun är våra 

anställda och den kompetens de besitter.  

Många av kommunens anställda tvingas varje dag jobba under stor press och 

stress, vilket ger både sämre verksamhet, fysisk och psykisk ohälsa, och i 

förlängningen även är negativt för kommunens ekonomi. Vill vi ändra på detta 

duger inga kortsiktiga lösningar.  

Kommunen har också försatt sig i en svår situation med de stora skulder vi 

dragit på oss som ligger som ett ok vi måste bära. De misstag tidigare styren av 

kommunen gjort kan vi inte ändra på, och det duger inte att skylla på det som 

varit. Nu måste vi hantera kommunens utmaningar med beslutsamhet och 

långsiktighet, där såväl ekonomi som mänsklig hållbarhet väger lika tungt.  

Vänsterpartiets recept 

Vänsterpartiet presenterar därför en egen budget, med lösningar som är hållbara 

såväl ekonomiskt som mänskligt. Vi ser att det som behövs är en stabil 

kommun, där personal får och vågar säga vad de ser för behov, känna sig 

delaktiga och tillsammans bygga en framtid från grunden. 

Den överlägset största tillgången kommunen har är vår personal som varje dag 

gör kommunen lite bättre med sin kompetens. I den politiska debatten som 

kretsar runt ekonomiska problem låter det ofta som att personalen främst är en 

kostnad och ett problem. Det måste bli slut på den synen och istället dags att 

satsa på personalen. Människor som får tillit, trygghet och erkännande får 

möjlighet att bidra med allt de har att ge. 

Det är inte enbart personalen i kommunens verksamheter som är viktiga, utan 

varenda Vimmerbybo har en roll i att göra vår kommun bättre. Därför måste 

kommunen göra livet enklare för våra medborgare, och tillsammans utveckla 

vår hembygd. En företagar- och landsbygdskommun som Vimmerby måste bli 

bättre på att ta såväl det småskaliga näringslivets som landsbygdens kraft till 

vara! 

Dåliga förhållanden 

för kommunens 

anställda, men ändå 

höga kostnader 

Personalen är vår 

största tillgång och 

ska tas väl omhand 

Varenda 

Vimmerbybo är viktig 

och landsbygdens 

kraft ska tas till vara 



 

Budget med förnuft 

Trots att vi fortfarande är i en mycket bekymmersam situation har det 

ekonomiska läget i Vimmerby kommun förbättrats väsentligt de senaste åren. 

Flera år i rad har överskotten varit stora, samtidigt som stora och nödvändiga 

nedskrivningar av byggnader och mark har kunnat göras. Amorteringar av 

kommunens lån har skett i en mycket snabb takt. Förklaringen till detta är i 

första hand de stora tillskott till kommunerna som regeringen genomfört.  

Även om det inte är en lokal fråga för Vimmerby är det viktigt att inte glömma 

att kommunens ekonomi till stor delen beror på riksdagsbeslut. Det är bara en 

omfördelande vänsterpolitik på riksnivå som på allvar kan förbättra Vimmerbys 

situation.  

Under samma tid som detta skett har Vänsterpartiet lokalt pekat på att det finns 

utrymme i budget för att satsa på personal, och årsboksluten har visat att vi haft 

rätt. Majoritetens företrädare har skrutit med många miljoner i överskott, 

samtidigt som sjukskrivningarna inom många av kommunens områden fortsatt 

öka.  

När situationen nu nått det ohållbara inom främst förskolan har de tre största 

partierna i kommunen börjat anpassa sin politik till just det Vänsterpartiet sagt i 

ett par års tid. Det är välkommet, men oacceptabelt att det sker för sent, och inte 

heller tillräckligt mycket utifrån de behov som finns.  

Vänsterpartiet vill till skillnad från majoriteten aktivt utveckla vår kommun. Vi 

måste långsiktigt få ner kommunens kostnader, och då är en frisk och motiverad 

personal en nödvändighet. Jobbet att hitta de verkliga orsakerna till kommunens 

höga kostnader måste inledas, och det är personalen som bäst av alla kan 

verksamheterna och ser var det finns onödiga kostnader.  

Viktiga satsningar som bygger från grunden 

Stora barnkullar, samtidigt som den politiska majoriteten tidigare i flera steg 

sänkt personaltätheten i kommunens förskoleverksamhet, gör arbetsmiljön för 

personalen ohållbar. För att äntligen komma tillrätta med problemen satsar vi 

därför 21 miljoner generellt på förskolan, eller ungefär 6 miljoner mer än 

majoriteten. Detta räcker för att täcka de ökade kostnader för fler avdelningar 

och lokaler som tidigare inte fått täckning, och dessutom minska antalet barn 

per vuxen till en hållbar nivå.  

Utöver det inför vi äntligen barnomsorg på obekväma tider till en kostnad på 2 

miljoner 2018. Med så många som arbetar skift, i omsorgen med obekväma 

tider, eller inom hotell och restaurang borde en barnomsorg anpassad efter 

människors liv vara en självklarhet i Vimmerby.  

I takt med att barnkullarna växer upp kommer snart de problem vi ser i 

förskolan att flytta till grundskolans lägre årskurser. Det är viktigt att 

kommunen inte återigen halkar efter med ett behov vi tydligt ser framför oss. 

Därför satsar vi 2 miljoner på grundskolan, vilket räcker till omkring 4 nya 

 

Ökad personaltäthet 

i förskolan 

Nattis införs äntligen 

i Vimmerby 

Grundskola för 

framtiden 

 



 

tjänster från och med HT-18, och även en satsning på digitalisering för att möta 

framtiden. Dessutom satsas 1 miljon på särskolan.   

En livaktig landsbygd och småföretagande är en överlevnadsfråga för 

Vimmerby kommun. Därför satsar vi 1 miljon till en Bygdepeng, samt 

Småföretagarfond. Bygdepengen kan användas till servicepunkter i kransorterna 

och andra satsningar och projekt initierade av landsbygdens aktörer själva. 

Småföretagarfonden är ett mikrostöd till kommunens allra minsta företag där en 

mycket liten summa på upp till 20 000kr kan utgöra startskottet så får nya idéer 

att lyfta. Utvecklingsavdelningen får ansvar att ta emot ansökningar, fördela 

medel och stötta de olika projekten, liknande det arbete de framgångsrikt gjorde 

med destinationsprojektet.  

Föreningslivet är också en grundbult i vårt lokalsamhälle. Vänsterpartiet vill 

stötta den mångfald av verksamheter som bedrivs på alla håll i kommunen och 

återställer därför aktivitetsstödet till nivån före besparingarna. Det ger ungefär 

250 000 kr extra till det vardagliga föreningsarbetet fördelat till alla aktiva 

föreningar i kommunen.  

Stödet till Kvinnojouren fördubblas. Det jobb de gör för att skydda utsatta 

kvinnor är ovärderligt och borde vara en offentlig angelägenhet. Att Vimmerby 

kommun år efter år inte stöttat det arbetet i tillräcklig utsträckning är pinsamt, 

men nu vill Vänsterpartiet rätta till detta.  

 

En framtid för Vimmerby 

Vänsterpartiets budget är en heltäckande lösning på Vimmerbys svåra situation. 

Den kombinerar trygghet, en stabil ekonomi och framtidstro. Pengar till de 

satsningar vi föreslår finns redan i kommunens ekonomi, och vår budget har 

trots satsningarna fortfarande säkerhetsmarginaler. Med Vänsterpartiets budget 

rustar vi kommunen starkare på en rad områden inför framtiden, där såväl 

ekonomi som mänskliga behov får samma utrymme.  

Satsning på service 

på landsbygden 

Stärkt föreningsliv  

Fördubblat stöd till 

Kvinnojouren 



 

Driftbudget och resultatbudget 

Vänsterpartiets budget innebär att nettokostnaderna uppgår till 922,5 miljoner 

kronor. 

Resultatet för 2018 blir +14 miljoner, eller 1,5% av kommunens skatteintäkter 

och generella statsbidrag. Det når inte upp till det finansiella mål fullmäktige 

antagit på ett årligt överskott om 2% av intäkterna. Vänsterpartiet har dock 

föreslagit ett förändrat mål, så att resultatet ska vara positivt, utan att ange en 

bestämd procentsats.  

 

DRIFTBUDGET                                                  
Miljoner kronor 

2018 

Nämnd   

Kommunstyrelsen -211,3 

Barn- och utbildningsnämnden -338,5 

Socialnämnden -350,7 

Miljö- och byggnadsnämnden -6,9 

Överförmyndarnämnden -1,8 

Revision -0,8 

Valnämnden -0,7 

Summa nämnder -910,7 

Pensioner -21 

Kalkylerade kapitalkostnader 44,7 

Avskrivningar -33 

Oförutsedda medel  -2,5 

Summa nettokostnader -922,5 

 

 

RESULTATBUDGET 2018 

Miljoner kronor 

 

 

  

Summa nettokostnad -922,5 

Skatter och generella statsbidrag 933,5 

Finansnetto 3,0 

Summa finansiering 936,5 

SUMMA RESULTAT 14,0 

 

 

 

Vimmerby 2017-11-15 
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§ 259 Dnr 2017/000464 04 

Låneram och borgen 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

 

1. För budgetåret 2018 fastställa total låneram för kommunkoncernen 

till 1 400 mkr. 

 

2. Kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga, 

låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under 

år 2018.  

 

3. Kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, det vill säga, 

öka kommunens långfristiga skulder under 2018 med totalt 100 mkr.  

 

4. Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby Energi och Miljö 

AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 410 mkr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet 

skall i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid 

undertecknandet av skuldebreven. 

5. Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby kommun 

Förvaltnings AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 30 

mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta 

lånebeloppet ska i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga 

lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. 

 

6. Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimarhem AB:s 

låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 320 mkr, jämte därpå 

löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i 

dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid 

undertecknandet av skuldebreven. 

 

7. Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby Fibernät AB:s 

låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 25 mkr, jämte därpå 

löpande ränta och kostnader. Det totala hösta lånebeloppet ska i dessa 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(3) 

Sammanträdesdatum 

2017-10-31 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid 

undertecknandet av skuldebreven. 

 

8. Borgensavgiftsnivån inom kommunkoncernen fastställs till 0,3 

procent av nyttjad borgenram för 2017.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger förslag på låneram och borgen för 2018.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att 

 

1. För budgetåret 2018 fastställa total låneram för kommunkoncernen 

till 1 400 mkr. 

 

2. Kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga, 

låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under 

år 2018.  

 

3. Kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, det vill säga, 

öka kommunens långfristiga skulder under 2018 med totalt 100 mkr.  

 

4. Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby Energi och Miljö 

AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 410 mkr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet 

skall i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid 

undertecknandet av skuldebreven. 

5. Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby kommun 

Förvaltnings AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 30 

mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta 

lånebeloppet ska i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga 

lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. 

 

6. Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimarhem AB:s 

låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 320 mkr, jämte därpå 

löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i 

dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid 

undertecknandet av skuldebreven. 

 

7. Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby Fibernät AB:s 

låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 25 mkr, jämte därpå 

löpande ränta och kostnader. Det totala hösta lånebeloppet ska i dessa 
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fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid 

undertecknandet av skuldebreven. 

 

8. Borgensavgiftsnivån inom kommunkoncernen fastställs till 0,3 

procent av nyttjad borgenram för 2017.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Jakob Bank 2017-10-19 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 

 



 
 

Ekonomiavdelningen 

Jakob Bank 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2017-10-19  
Referens 

2017/000464 

 
Id 

58488 

 

 
 Kommunfullmäktige 

 

 

 
 

 

Låneram och borgensavgift 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

 

För budgetåret 2018 fastställa total låneram för kommunkoncernen 

till 1 400 mnkr. 

 

Kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att omsätta lån, det vill 

säga, låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning 

under år 2018.  

 

Kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, det vill säga, 

öka kommunens långfristiga skulder under 2018 med totalt 100 

mnkr.  

 

Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby Energi och Miljö 

AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 410 mnkr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet 

skall i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid 

undertecknandet av skuldebreven. 

Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby kommun 

Förvaltnings AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 30 

mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta 

lånebeloppet ska i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga 

lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. 

 

Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimarhem AB:s 

låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 320 mnkr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet 

skall i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid 

undertecknandet av skuldebreven. 

 



 

 

Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby Fibernät AB:s 

låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 25 mnkr, jämte därpå 

löpande ränta och kostnader. Det totala hösta lånebeloppet ska i 

dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid 

undertecknandet av skuldebreven. 

 

Borgensavgiftsnivån inom kommunkoncernen fastställs till 0,3 

procent av nyttjad borgenram för 2017.  

   

Beslutet ska skickas till 

Ledningsgruppen 

Samtliga nämnder och bolag 

Ekonomiavdelningen 

 

Mattias Karlsson 

Ekonomichef 

 

Jakob Bank 

Controller 
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§ 258 Dnr 2017/000462 041 

Taxor och avgifter 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa taxor 

och avgifter för 2018.  

 

Sammanfattning 

Inför varje enskilt budgetår ska det fastställas vilka taxor som ska gälla för 

budgetåret. Det bilagda förslaget anger dessa taxenivåer. Av KF § 193 Dnr 

2012/184 har beslut tagits att Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens 
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Kommunstyrelsens taxor 

Bilpool 

 
Beskrivning 2017 2018 

Bilhyra internt 33kr/mil 33kr/mil 

Startavgift 50 kr 50 kr 

Prislista tryckeriet 

Standard 
kopieringspapper 

Pappersformat Enkelsidigt 
tryck 

Dubbelsidigt 
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 0,90 kr 1,54 kr 

100 A3 Vitt 1,25 kr 1,90 kr 

80 A3 Färgat 1,23 kr 1,87 kr 

Premium Copy Color Pappersformat Enkelsidigt 
tryck 

Dubbelsidigt 
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 0,93 kr 1,36 kr 

300 A4 Vitt 2,16 kr 2,59 kr 

Premium Copy Color Pappersformat Enkelsidigt 
tryck 

Dubbelsidigt 
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 2,47 kr 3,11 kr 

250 A3 Vitt 1,51 kr 2,16 kr 

300 A3 Vitt 4,07 kr 4,72 kr 
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Prislista intern 
    

A4-3 Kopiering/utskrift svart-vitt 

Standard 
kopieringspapper 
Ytvikt gram 

Pappersformat Enkelsidigt 
tryck 

Dubbelsidigt 
tryck 

Pappers 
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 

A4-3 Kopiering/utskrift svart-vitt 

Premium Copy Color Pappersformat Enkelsidigt 
tryck 

Dubbelsidigt 
tryck 

Pappers 
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 0,99 kr 

250 A4 Vitt 0,48 kr 0,59 kr 0,38 kr 

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

Premium Copy Color Pappersformat Enkelsidigt 
tryck 

Dubbelsidigt 
tryck 

Pappers 
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 0,83 kr 0,99 kr 0,67 kr 

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

A4-3 Kopiering/utskrift i färg 

Standard 
kopieringspapper 

Pappersformat Enkelsidigt 
tryck 

Dubbelsidigt 
tryck 

Pappers 
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 
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A4-3 Kopiering/utskrift i färg 

Premium Copy Color Pappersformat Enkelsidigt 
tryck 

Dubbelsidigt 
tryck 

Pappers 
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 0,84 kr 1,29 kr 0,38 kr 

300 A4 Vitt 1,82 kr 2,27 kr 1,36 kr 

Premium Copy Color Pappersformat Enkelsidigt 
tryck 

Dubbelsidigt 
tryck 

Pappers 
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 1,36 kr 2,04 kr 0,67 kr 

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

 
Prislista Övriga 

Kopiering/utskrift i svart-vitt A4-3 

Standard 
kopieringspapper 

Pappersformat Enkelsidigt 
tryck 

Dubbelsidigt 
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 

Premium Copy Color Pappersformat Enkelsidigt 
tryck 

Dubbelsidigt 
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 1,18 kr 1,83 kr 

300 A4 Vitt 2,41 kr 3,06 kr 
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Premium Copy Color Pappersformat Enkelsidigt 
tryck 

Dubbelsidigt 
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 2,83 kr 3,81 kr 

250 A3 Vitt 1,87 kr 2,85 kr 

300 A3 Vitt 4,43 kr 5,41 kr 

Taxorna i tabellen ovan är oförändrade inför 2018 

 
Telefonkostnader till koncernbolag 

Beskrivning 2017 2018 

Vimarhem AB (exkl. moms) 40 000 kr/år 40 680 kr/år 
Vimmerby Energi & Miljö AB (exkl. moms) 80 000 kr/år 81 240 kr/år 

Anslutningsavgift fiber 

Beskrivning 2017 2018 

Anslutning med egen grävning (mtrl ingår max 200m) 18 490 18 490 

Anslutning med egen grävning byggnad 2,3 osv samma 
fastighetsbeteckning landsbygd/tätort (mtrl ingår max 200m) 

N/A 5 000 

Anslutning inom tätorterna ink grävning N/A 21 490 

Anslutning inom tätorterna ink grävning byggnad 2,3 osv samma 
fastighetsbeteckning 

N/A 10 000 

Anslutning BRF/Hyresfastigheter Offert Offert 

Anslutning företagsfastigheter/industrier Offert Offert 

Svartfiber sträckor inom tätorter SSNF** SSNF 

Svartfiber/transmission långa sträckor och långa avtal Offert Offert 

Hyra i Nod för aktiv utrustning Offert Offert 

SLA (Service Level Agreement). Offert Offert 

Priser inkl moms. 

**Svenska Stadsnätsföreningens riktlinjer tillämpas. 

 

Taxa för Borgerlig vigsel 

Beskrivning  2017 2018 

Avgift för borgerlig vigsel 500 kr ex moms 500 kr ex moms 

 

Taxa för kommunens matdistribution 

Beskrivning 2017 2018 

Kostnad för matdistribution 55 kr per portion 56 kr per portion 

 

Leverans 1 gång per vecka 

Till portionen får brukaren välja frukt eller kräm/soppa till dessert. 

Finare dessert ingår vid soppdagar samt en till veckoslut.  
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Färska grönsaker och tillbehör som sylt, rödbetor mm ingår ej. 

Bistånd för matdistribution krävs. 

Är brukaren ej hemma vid leverans tas en avgift ut för extraleverans på 50 kr per utkörning.  

Gäller ej vid akuta läkarbesök. 

Taxa för kommunens matsalsverksamhet 

Beskrivning 2017 2018 

Lunch för pensionärer och anhöriga 62 kr 64 kr 

Lunch för externa kunder 72 kr 74 kr 

Påskbord, julbord eller annan festmåltid 145 kr 149 kr 

 
Lunch pensionärer och anhöriga: ingår lunch, kaffe och kaka vardagar och efterrätt helgdagar och 
soppdagar. 
Lunch för externa kunder: ingår lunch, kaffe och kaka vardagar och efterrätt helgdagar och soppdagar. 

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 

förutsättningen att reglerna för varmhållningstider följs. 

Taxa för kommunens heldygnsabonnemang särskilt boende 

Abonnemangsavgift 2017 2018 

Heldygnsabonnemang måltid särskilt boende 3 200 kr/månad 3 281 kr/månad 

 
I heldygnsabonnemang ingår: 
 
Frukost, middag, kvällsmat och kaffe 

Till middag serveras mineralvatten/läskedryck/lättöl alternativ mjölk/måltidsdryck. 

Till kvällsmat serveras mjölk eller måltidsdryck 

Övrigt ingår knäckebröd och efterrätt vid middag, 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. 

Måltider vid korttidsboende 

Abonnemangsavgift Belopp Belopp 

Heldygnskostnad 105 kr/dygn 108 kr/dygn 

Enbart frukost 42 kr 43 kr 

Enbart lunch 62 kr 64 kr 

Enbart kvällsmat 52 kr 53 kr 

 
I heldygnsabonnemang ingår: 

 

Frukost, middag, kvällsmat och kaffe 

Till middag serveras mineralvatten/läskedryck/lättöl alternativ mjölk/måltidsdryck. 

Till kvällsmat serveras mjölk eller måltidsdryck 

Övrigt ingår knäckebröd och efterrätt vid middag, 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. 
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Taxa för kaffeabonnemang för kommunanställd personal  

Abonnemangsavgift Belopp per månad 

2017 

Belopp per månad 

2018 

Heldag 300 kr 308 kr 

Endast förmiddag 250 kr 256 kr 

Endast eftermiddag 103 kr 103 kr 

Endast kaffe för och eftermiddag 103 kr 103 kr 

 

Heldag 

Förmiddag 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 

Förmiddag ingår kaffe/te med påtår, två limpskivor eller en fralla med bordsmargarin, ost eller charkpålägg 

samt grönsak. 

Endast eftermiddag 

Eftermiddag ingår kaffe/te med påtår, frukt eller kaka. 

Endast kaffe för & 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 

Servering 2017 2018 

Kaffe/te 10 kr 15 kr 

Smil dryck 10 kr 10 kr 

Fralla hel, med ost eller charkpålägg 15 kr 15 kr 

Limpskiva med ost eller charkpålägg 10 kr 12kr 

Knäckebröd med ost eller charkpålägg 10 kr 10 kr 

Bulle 5 kr 10 kr 

Liten kaka 5 kr 7 kr 

Finare kaka (mjuk) 10 kr 15 kr 

Frukt 5 kr 5 kr 

Taxan avser styckpriser 

Taxa för lokalvård 

Beskrivning 2017 2018 

Taxa för lokalvård 305,5 kr per timme 309,29 kr per timme 

Lokalvårdstaxan ovan räknas upp i samband med lönerevision, motsvarande centralt löneanslag. Den 

uppräknade taxan gäller sedan from 1 maj 2018 
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Debiteringslista avseende maskiner och transportmedel m.m vid 
Vimmerby kommuns gatukontor 

Maskin Enhet Pris 2017 Pris 2018 

Väghyvel kr/tim 600 900 

Grävmaskin Lännen kr/tim 620 750 

Lastmaskin L70E  kr/tim 615 700 

Lastmaskin Ljungby  kr/tim 615 700 

Kompressor XAS 125  kr/tim 560 572 

Sopmaskin Broddway Junior  kr/tim 380 450 

Sopmaskin, Swingo  kr/tim 490 550 

Sopmaskin Nordic  kr/tim 380 450 

Sopmaskin Broddway Senior  kr/tim 380 450 

Vält CK 31  kr/dag 460 470 

Sandspridare  kr/tim 115 118 

Snöplogar  kr/tim 165 169 

Sopvals  kr/tim 105 107 

Vibroplatta, 2440, rund kr/dag 185 189 

Vibroplatta, 2490, 3050 kr/dag 250 255 

Vibroplatta, 5055, 6760, 6055 kr/dag 365 373 

Manskapsvagnar kr/dag 200 204 

Manskapsvagnar kr/mån 2500 2555 

Pumpar kr/dag 155 158 

Bergborrmask. cobra/pionjär kr/dag 175 179 

Bergborraggregat grävmaskin kr/tim 210 215 

Slamsug  kr/tim 340 347 

Motorsåg kr/dag 105 107 

Motorkapsåg kr/dag 135 138 

Elkap kr/dygn 145 148 

Spetthammare el kr/dygn 145 148 

Saltspridare, nya kr/tim 115 118 

Vattentunna kr/tim 20 20 

Ångbini kr/tim 55 56 

Planlasern kr/dygn 160 164 

Lövsug kr/tim 100 102 

Elverk, bensindr. kr/dag 160 164 

Häcksåg kr/dag 135 138 

Bensindriven svets kr/dag 225 230 

Släpkärra kr/dag 120 200 

Gångbro, körbar plåt kr/dag 70 80 

Byggskåp kr/dag 65 66 

Relinings borrmaskin kr/servis 1600 1635 
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Ogräsborste kr/tim 150 153 

Motorpump kr/dygn 200 204 

Tjältiningsmattor kr/dygn 100 102 

Vägmärkesvagn kr/dygn 150 153 

Minidebitering   200 400 

 

Transportmedel Enhet Pris 2017 Pris 2018 

Lastbilar:       

Volvo FM 12, XJN 211  kr/tim 600 750 

Krantillägg (under 33208)  kr/tim 240 250 

Scania-Vabis, SBA 910 kr/tim 600 750 

    
  

Traktorer:   
  

John Deere, TJO 604 kr/tim 520 650 

Valtra N 142, BWL 386  kr/tim 520 650 

John Deere 6410, PET 798  kr/tim 520 600 

Kubota 5740 BMC 322  kr/tim 470 500 

Kubota F 2880  kr/tim 450 500 

 

Arbetskraft Enhet Pris 2017 Pris 2018 

Arbetsledare, ord. tid kr/tim 375 415 

GS-personal, ord. tid  kr/tim 320 355 

GS-personal. ord.tid, inkl 
verkst.kostn.  

kr/tim 375 415 

    
  

Övertid 50% Kr/tim 125 138 

Övertid 100% Kr/tim 220 244 

 

  



 9 

  

 

Material 
Enhet Pris 2017 

Naturskatt 
kr/ton Pris 2018 

Naturskatt 
kr/ton 

Bergkross 0-150 
 

Ton 
el. m 

m3 
 

Ton 
el. m 

m3 
 

exkl. lastning ton 38 
  

39 
  

inkl. lastning ton 50 
  

51 
  

  
       

Bergkross 0-90 
       

exkl. lastning ton 46 
  

47 
  

inkl. lastning ton 58 
  

60 
  

  
       

Bärlager 0-35 
       

exkl. lastning ton 48 
  

49 
  

inkl. lastning ton 60 
  

62 
  

  
       

Krossgrus 0-18 
berg 

       

exkl. lastning ton 48 
  

49 
  

inkl. lastning ton 60 
  

62 
  

  
       

Jord, osorterad 
       

inkl. lastning kr/m3 / 
ton 

70 50 
 

72 51 
 

  
       

Jord, sorterad 
       

inkl. lastning kr/m3 / 
ton 

120 85 
 

123 87 
 

  
       

Kabelsand   
      

exkl. lastning kr/m3 
/ton 

76 45 13 78 46 13 

inkl. lastning kr/m3 
/ton 

93 55 13 96 56 13 

    
      

Sandningssand 
saltad (inköpt) 

  
      

inkl. lastning kr/m3/ 
ton 

232 145 
 

238 149 
 

    
      

Sandningsflis 2-5 
(inköpt) 

  
      

inkl. lastning kr/m3/ 
ton 

391 230 
 

402 236 
 

    
      

Granitkantsten kr/m 150 
  

154 
  

    
      

Återv.massor 0-100 
inkl lastn 

ton 35 
  

36 
  

    
      

Återvinningsasfalt 
0 - 22 

ton 60 
  

62 
  

    
      

Harpad vara ton 35 
  

39 
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Kostnader vid lagning efter Schaktarbete 

Asfaltlagningar Yta A-pris 2017 A-pris 2018 

Körbanor, gator, GC-väg, gångbanor       0-25 m2 600 617 

  25-100  " 510 525 

101-300  " 430 443 

301-500  " 380 391 

501-        " 360 370 

Oljegrus kr/ton 950 978 

 

Anm.1  Vid större ytor än här angivits och där omläggning av hela körbaneytan sker träffas särskild 

överenskommelse 

Anm. 2 Kostnader för lagning av asfaltsytor ökar med 50 % om ytorna har belagts eller toppats 

under de tre senaste åren 

Övrigt 
    

A-pris 2017 A-pris 2018 

Betongplattor omsättning 
  
  

       -20 m2 600 617 

21-100   m2 550 566 

101-       m2 500 515 

Betongplattor inkl. plattor tillkommer/m2 250 257 

 

  A-pris 2017 A-pris 2018 

Gatsten omsättning, lagning          - 2 m2 1 500 1 544 

2,1- 10    " 1 300 1 338 

11- 20     " 1 100 1 132 

21-100    " 1 000 1 029 

101-500  " 900 926 

 

  A-pris 2017 A-pris 2018 

Granitkantsten 12 cm:s omsättning, 
lagning 

         -20 lm 800 823 

21-100     " 750 772 

101-500   " 700 720 

 

  A-pris 2017 A-pris 2018 

Granitkantsten 30 cm:s omsättning, 
lagning 

         -20 lm 850 875 

21-100    " 800 823 

101-500  " 750 772 
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 A-pris 2017 A-pris 2018 

G-stöd A och B utbyte 600 617 

 

  A-pris 2017 A-pris 2018 

Lagning av gräsyta          - 5 m2 300 309 

      6- 10  " 200 206 

    11- 25  " 150 154 

    26-100 " 110 113 

  101- 100 103 

 

Taxa för markupplåtelse av offentlig plats/allmän platsmark 

Uteservering  
 
Uteservering med utskänkningstillstånd Pris 2017 Pris 2018 Enhet 

Sommarsäsong 1 maj – 30 september 50 51 kvm och månad 

Minimiavgift 1 maj – 30 september 3 000 3 086 /månad  

Vintersäsong 1 oktober – 30 april  25 26 kvm och månad  

 

Uteservering utan utskänkningstillstånd Pris 2017 Pris 2018 Enhet 

Sommarsäsong 1 maj – 30 september 40 41 kvm och månad 

Minimiavgift 1 maj – 30 september 2 500 2571 /månad 

Vintersäsong 1 oktober – 30 april 20 21 /kvm och månad 

 

Uteservering café utan utskänkningstillstånd Pris 2017 Pris 2018 Enhet 

Sommarsäsong 1 maj – 30 september 30 31 kvm och månad 

Minimiavgift 1 maj – 30 september 2 000 2057 /månad  

Vintersäsong 1 oktober – 30 april  15 15 /kvm och månad  

 

Staket för avgränsning/inhägnad uteservering Pris 2017 Pris 2018 Enhet 

Sektionslängd = 1.28 meter  400 411 /sektion och säsong 

Övriga försäljningsändamål 

Torghandel på anordnade försäljningsplatser Pris 2017 Pris 2018 Enhet 

1 plats (cirka 5x2,5 meter)   200 206 /dag 

El  70 72 /dag 

 

  



 12 

  

Marknader Pris 2017 Pris 2018 Enhet 

1 plats (Löpmeterpris)  100 103 /lpm och dag 

(minimiavgift 200:-/dag)   
  

El  70 72 /dag 

Hyra av disk eller liknande   375 386 /disk och tillfälle 

Frukt-/bär-/svamp-/julgransförsäljning  100 103 /dag 

Ovanstående taxor gäller ej ideella föreningar och 
skolklasser. 

Övriga kommersiella ändamål 

Affischering Pris 2017 Pris 2018 Enhet 

Affischering   1 000 1 029 /kvm och kvartal 

Trottoarpratare  500 514 /styck och kvartal 

Ovanstående taxor gäller ej ideella föreningar och politiska partier.   
För ideella föreningar och politiska partier gäller av kommunen anvisade platser. 

 

Cirkus/Tivoli Pris 2017 Pris 2018 Enhet 

Cirkus/Tivoli 1 000 1 029 /dygn 

 

Övriga ändamål  
Pris 2017 Pris 2018 Enhet 

Byggnadsupplag, ställningar mm 30 31 /kvm och månad 

Containrar 30 31 /kvm och månad 

 
Ovanstående taxa gäller vid uppställning av bodar, byggmaterial, containrar, byggställningar eller 
övriga upplag för längre tid än tre/3/ dagar.   
För uppställning av container eller bil vid flyttning på kortare tid än tre/3/ dagar utgår ingen avgift.  

 
För markupplåtelse av offentlig plats/allmän platsmark krävs tillstånd av polismyndigheten. 
Ansökan skall göras skriftligt till polisen.   
Kommunen är remissinstans och yttrar sig över ansökan innan tillstånd lämnas. Avgift enligt 
ovanstående taxa skall betalas till Vimmerby kommun.   

Betalning skall ske i förskott mot faktura om inget annat överenskommits.  
Taxan är om inget annat anges mervärdesskattebefriad.  

 

I övrigt gäller lokala ordningsföreskrifter för torghandel, lokala ordningsföreskrifter i Vimmerby 
kommun, Riktlinjer för uteserveringar och kommunens skyltpolicy.  

Taxa för Räddningstjänsten 

Tillsyn enligt Lag 2003:778 om skydd mot olyckor (LSO) 2017 2018 

Administrations- och inställelseavgift per tillfälle 420* kr 420 kr** 

Tillsynsavgift per timme 734* kr 734 kr** 

*ovanstående belopp är ej momspliktiga 
**Taxorna justeras den 1:e januari årligen enligt konsumentprisindex. KPI fastställda tal (1980=100) 
basmånad oktober. 
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Tillstånd och tillsyn enligt lag 2010:1011 om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE) 2017 2018 

Förlängning av tidigare tillstånd och tillståndsansökan som ej 
kräver platsbesök 

7 234* 7 234 kr** 

Tillståndsansökan som kräver platsbesök och nytt tillstånd 1 565* 1 565 kr** 

Tillstånd som kräver tidsåtgång överstigande två timmar 734* kr/h 734 kr/h** 

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

Felaktiga automatiska brandlarm 2017 2018 

Utryckning vid felaktiga automatlarm 4 324 4 324 kr** 

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

Biblioteket  

Beskrivning 2017 2018 

Uthyrning av videofilmer i 7 dygn 0 kr 0 kr 

Uthyrning av fackvideo 4 veckor 20 kr 20 kr 

Kopiering/utskrift (inkl 6 % moms) 2 kr/sida 2 kr/sida 

Dvd/cd-skivor (inkl 25 % moms) 10 kr 10 kr 

USB-minne (inkl 25 % moms). 70 kr 70 kr 

Nytt (förlorat) lånekort  10 kr 10 kr 

Reservation av vuxenböcker 0 kr 0 kr 

Fjärrlån 20 kr 20 kr 

Beställning av artiklar/kopior 20 kr/st 20 kr/st 

Förseningsavgift videofilmer 20 kr/vecka 20 kr/vecka 

Förseningsavgift böcker/tidskrifter/cd* 5 kr/vecka 5 kr/vecka 

Förkommen vuxenbok 200 kr eller 

återanskaffningsvärde 

200 kr eller 

återanskaffningsvärde 

Förkommen video/dvd 500 kr eller 

återanskaffningsvärde 

500 kr eller 

återanskaffningsvärde 

Förkommen tidskrift 50 kr eller 

återanskaffningsvärde 

50 kr eller 

återanskaffningsvärde 

Förkommen barnbok 100 kr eller 

återanskaffningsvärde 

100 kr eller 

återanskaffningsvärde 

Administrationskostnad vid fakturering 50 kr 50 kr 

Förseningsavgift vid fakturering* 25 kr/bok, max 100 kr 25 kr/bok, max 100 kr 

Fax (inkl 25 % moms) 10 kr (utlandet 20 kr) 10 kr (utlandet 20 kr) 

Biljett/entré avgift (ingen moms, 6 % moms 

eller 25 % moms beroende på 

tillställning/program) 

 

beroende på 

tillställning/program 

 

beroende på 

tillställning/program 

Straffavgift kommunanställda för ej 

avhämtade fjärrlån 

20 kr 20 kr 

*(Ingen avgift för barn- och ungdomsböcker) 
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Stadsmuseet Näktergalen 

Beskrivning 2017 2018 

Entré, vuxen 50 kr 50 kr 

Entré, skolungdom 20 kr 20 kr 

Årskort, entré 100 kr 100 kr 

Studiebesök/guidning (max 40 pers) 350 kr + entréavgift * 

antal personer 

350 kr + entréavgift * 

antal personer 
 

 

  

Busshyra YCT923 (9 personer): 

Beskrivning 2017 2018 

Bilhyra intern och till föreningar 35 kr/mil 35 kr/mil 

Startavgift 50 kr 50 kr 

Kulturskolan 

Beskrivning 2017 2018 

Elevavgift, ämneskurs, studerande* 645 kr/termin 645 kr/termin 

Elevavgift, ämneskurs vuxen, ej studerande* 1 500 kr/termin 1 500 kr/termin 

Elevavgift, gruppverksamhet** 750 kr/termin 750 kr/termin 

Lån av instrument 250 kr/termin 250 kr/termin 

Undervisning/aktiviteter för barn genomfört 

av kulturskolans personal (inom Vimmerby 

kommun) 

250 kr/timma inkl 

sociala avgifter 

250 kr/timma inkl sociala 

avgifter 

Undervisning/aktiviteter för barn genomfört 

av kulturskolans personal (utanför 

Vimmerby kommun) 

500 kr/timma inkl 

sociala avgifter 

500 kr/timma inkl sociala 

avgifter 

Fortbildning/uppdrag genomfört av 

kulturskolans personal för vuxna 

500 kr/timma inkl 

sociala avgifter 

500 kr/timma inkl sociala 

avgifter 

Biljett/entré avgift (ingen moms, 6 % moms 

eller 25 % moms beroende på 

tillställning/program) 

30-100 kr beroende på 

tillställning/program 

30-100 kr beroende på 

tillställning/program 

* Orkester- och ensembleverksamhet är avgiftsfri, det ingår i ämneskursen  

** Körverksamheten är avgiftsfri för dig som går ämneskurs sång. 

 Film/media 10 veckor á 500 kr. 

     

Fritidsgårdsutrustning 

 
Beskrivning 2017 2018 

Podieuthyrning (vid hämtning och lämning själva)  50 kr/st och dygn 50 kr/st och dygn 

Partytältuthyrning (vid hämtning och lämning själva) 500 kr/st och 

tillfälle 

500 kr/st och tillfälle 

 

  



 15 

  

Lokaluthyrning (Kulturskolan, Fabriken, Apollostugan och 
biblioteksfilialer) 
 

Lokal Heldag 

(mer än 6 

timmar) 

Halvdag 

(5-6 

timmar) 

Enskilda 

kr/tim  

(1-4 tim) 

Förening 

kr/tim (alltid) 

Max antal 

personer 

Aulan, Fabriken 1 500 kr 850 kr 90 kr 70 kr 170 st 

Bildsalen, Fabriken 900 kr 550 kr 70 kr 50 kr 15 st 

Konferenssal, 
Fabriken 

1 000 kr 650 kr 80 kr 60 kr 20 st 

Samlingsrummet, 
Fabriken 

1 000 kr 650 kr 80 kr 60 kr 30 st 

Aulan, Kulturskolan 1 500 kr 850 kr 90 kr 70 kr 180 st 

Tullportsteatern 1 500 kr 850 kr 90 kr 70 kr 140 st 

Apollostugan - - 50 kr 50 kr  

Storebro/Södra Vi 

biblioteksfilial 

800 kr/vecka 20 kr/tim kostnadsfritt  

 
Hyran kan även bestämmas genom ett hyresavtal, vid regelbunden och/eller längre hyrestid. 

Lokalerna hyrs bara till drog- och alkoholfri verksamhet. 

Taxorna inför 2018 är oförändrade. 
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Socialnämndens taxor 

Avgifter för serveringstillstånd samt försäljningstillsyn 

Beskrivning  

2017 

2018 

Nytt tillstånd 9 500 kr 9 500 kr 

Ny ägare 9 500 kr 9 500 kr 

Utvidgat/ändrat tillstånd 4 500 kr 4 500 kr 

Utökad serveringsyta 4 500 kr 4 500 kr 

Ändrad driftsform 6 400 kr 6 400 kr 

Gemensam serveringsyta 5 100 kr 5 100 kr 

Cateringtillstånd 9 500 kr 9 500 kr 

Tillfälligt tillstånd allmänheten 4 000 kr 4 000 kr 

Tillfälligt tillstånd slutna sällskap 1 500 kr 600 kr 

Avgift kunskapsprov 1 000 kr 1 000 kr 

Provsmakningstillstånd, stadigvarande 9 500 kr 9 500 kr 

Provsmakningstillstånd, tillfälligt 5 000 kr 4 000 kr 

Tillsynsavgift, tobak 800 kr 800 kr 

Tillsynsavgift, folköl 800 kr 800 kr 

Tillsynsavgift, läkemedel 800 kr 800 kr 

Tillsynsavgift, alkohol 800 kr 900 kr 

 

 

 

Tillsynsavgifter för permanenta serveringstillstånd 

  

2017 2018 

Omsättning (kr)   

0 -50 000 1 000 kr 1 000 kr 

50 001-100 000 1 500 kr 1 500 kr 

100 001- 250 000 2 000 kr 2 000 kr 

250 001-500 000 4 000 kr 4 000 kr 

500 001-750 000 5 500 kr 5 500 kr 

750 001-1 000 000 6 500 kr 6 500 kr 

1 000 001- 1 500 000 9 000 kr 9 000 kr 

1 500 001- 2 000 000 11 000 kr 11 000 kr 

2 000 001-2 500 000 13 000 kr 13 000 kr 

2 500 001-3 000 000 14 000 kr 14 000 kr 

3 000 001- 3 500 000 15 000 kr 15 000 kr 

2 000 000- 2 500 000 13 000 kr 13 000 kr 

2 500 001- 3 000 000 14 000 kr 14 000 kr 

3 000 001-3 500 000 15 000 kr 15 000 kr 

3 500 001-4 000 000 16 000 kr 16 000 kr 

4 000 001-4 500 000 17 000 kr 17 000 kr 

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

för varje 500 000 kr 

1 000 kr i påslag 

för varje 500 000 kr 
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Avgifter som ingår i maxtaxan 

Beskrivning 2017 2018 

Hemtjänst per timme 358 kr 367 kr 

Tvättservice per tillfälle 179 kr 183 kr 

Trygghetslarm per månad 205 kr 210 kr 

Korttidsplats, omvårdnad (kost tillkommer) 

per dygn 

67 kr 69 kr 

Ledsagning per tillfälle 358 kr 367 kr 

Inskriven i hemsjukvård per månad 358 kr 367 kr 

Inskriven i hemrehabilitering per månad 358 kr 367 kr 

Hembesök/besök av sjuksköterska per besök 179 kr 183 kr 

Hembesök/besök av arbets-, fysioterapeuter 

per besök 

179 kr 183 kr 

Tekniska hjälpmedel, bedömning, hantering  

mm per tillfälle 

179 kr 183 kr 

 

Högkostnadsskydd och förbehållsbelopp inom äldreomsorgen 

För avgifter inom äldreomsorgen tillämpas maxtaxa. Den enskildes avgiftsutrymme begränsas av 

förbehållsbeloppet som även det förändras med utvecklingen av prisbasbeloppet. Maxtaxans 

förbehållsbelopp och högkostnadsskydd ändras årligen efter fastställt prisbasbelopp och meddelas till 

kommunerna av socialstyrelsen. 

 

Avgifter som inte ingår i maxtaxan 

Beskrivning 2017 2018 

Hyra av elrullstol per kvartal 276 kr 283 kr 

Hyra av tyngdtäcke per år, (personer över 18 

år) 

600 kr 615 kr 

Hämtning av hjälpmedel per tillfälle 358 kr 367 kr 

Utfärdande av intyg 358 kr 367 kr 

Flyttstädning per timme (vård- och  

omsorgsboende) 

460 kr 472 kr 

Dagverksamhet Grangården (endast kost) 65 kr 67 kr 

Kost vård och omsorgsboende Enligt kosttaxa Enligt kosttaxa 

Dagverksamhet socialpsykiatrin (endast 

kost) 

Enligt kosttaxa Enligt kosttaxa 

Hyra vård- och omsorgsboende 

Hyran följer Vimarhem AB hyresökning som sker årligen i april. 

 

Taxa per timme,  dagligverksamhet (LSS) 2017 2018 

Uppdrag åt kommunen, andra företag eller 

enskilda 

Exklusive transporter, material och moms 

 

276 kr 283 kr 
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Avgifter i samband med korttidsvistelse eller korttidstillsyn samt 
avgifter i samband med boende i familjehem eller boende i bostad med 
särskild service, enligt LSS 

 

Upp till 12 år 2017 2018 

Frukost    11 kr 12 kr 

Lunch 26 kr 28 kr 

Kvällsmat 16 kr 17 kr 

Fika/mellanmål 6 kr 6 kr 

Per dygn 53 kr 57 

 

13 – 18 år 2017 2018 

Frukost 16 kr 17 kr 

Lunch 42 kr 45 kr 

Kvällsmat 21 kr 23 kr 

Fika/mellanmål 6 kr 6 kr 

Per dygn 80 kr 85 kr 

 

19 år och äldre 2017 2018 

Frukost 21 kr 24 kr 

Lunch 52 kr 56 kr 

Kvällsmat 31 kr 35 kr 

Fika/mellanmål 11 kr 12 kr 

Per dygn 110 kr 115 kr 

 

Sjudagarsboende kostnad per månad 

 2017 2018 

Upp till 12 år 1 635 kr 1 700 kr 

13 – 18 år 2 350 kr 2 400 kr 

19 år och äldre Enligt kosttaxa Enligt kosttaxa 
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Barn och utbildningsnämnden 

Kategori I: Ideella, politiska, och religiösa sammanslutningar, 

allmän fritidsverksamhet från Vimmerby kommun 

  

Kat II: Ungdomsverksamhet 7 till 20 år i Vimmerbyföreningar 
 

Kategori III: Kommersiell verksamhet, bingo, dans, privata 

sammankomster samt ideella föreningar från andra kommuner 

 

 
Kat 1 Kat 2 Kat 3 

 

Stor gymnastiksal Idrottshallen, AL-hallen, 

Stångåhallen, Södra Vi hallen 

110 100 155 kr/tim 

Liten gymnastiksal Storebro, Pelarne, 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, Pelarne, Rumskulla, , 

Södra vi, Djursdala, Brännebro, 

Tuna, Frödinge Godkänd 

kökspersonal om kök ska användas 

300 300 390 kr/gång 

Bespisningslokal inkl kök 

MÅN-TORSD 

AL Vimar, Stångådalen mån - tors 17 

- 24 kr/3tim+100 kr /extratim 

550/städtim deb, Godkänd 

kökspersonal om kök används 

625 625 750 kr/3tim 
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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 2018  

Avgiftsnivåer för maxtaxa 

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. 

Den högsta inkomsten som kommunen kan få ersättning för är 45 390 (2017) kr per månad. Vid förändring 

av index, som beslutas av Skolverket för beräkning av avgiftstaket för maxtaxan, justeras avgiften, KF § 304 

2015-12-14. 

Avgifter i förskola 

 Avgiftstak Dock högst 

Barn 1 3 % 1 362 kr  

Barn 2 2 % 908 kr  

Barn 3 1 % 454 kr  

Avgifter i fritidshem 

 Avgiftstak Dock högst 

Barn 1 2 % 908 kr  

Barn 2 1 % 454 kr  

Barn 3 1 % 454 kr  
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Miljö och byggnadsnämnden 

Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken 

Beskrivning 2017 2018 

Timtaxa 750 kr per timme 750 kr per timme 

 
Miljö- och byggnadsnämnden får inför varje avgiftsår räkna upp taxan med förändringar i 
konsumentprisindex (totalindex) fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning 
är september månad 2013. 

 

Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 

Beskrivning 2017 2018 

Ordinarie livsmedelskontroll 1 037 kr per timme 1 037 kr per timme 

Extra offentlig kontroll 964 kr per timme 964 kr per timme 

 

Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera i denna taxa fastställd 

timtaxa (timavgift) 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 2015. 

Taxa för kart- och mätverksamhet 

Denna taxa gäller för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet inom kart- och mätområdet. 

Avgiften tas ut med stöd av plan- och bygglagen, 12 kap 8 § och är avsedd att täcka kommunens 

kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. I nedan angivna fasta avgifter är 

administration och restid medräknat. 

Utstakning byggnad 

Beskrivning 2017 2018 

Grovutstakning, 4 hörn ,3 timmar x 850 kr/h. 2 640 kr 2 640 kr 
Extra hörn 200 kr/st 200 kr/st 
Finutstakning, 4 linjer  
6 timmar x 850 kr/h. 

5 280 kr 5 280 kr 

Extra linjer 250 kr/st 250 kr/st 

 

Gränsutvisning 

Beskrivning 2017 2018 

Hjälp att hitta gränsmarkeringar  
debiteras för nedlagd tid. Restidsersättning 
debiteras med 425 kr (30 min). 

880 kr/h 880 kr/h 

Nybyggnadskarta 

Beskrivning 2017 2018 

Tomtyta upp till 2000 m²  
5,5 timmar x 850 kr/h. 
För tomtyta större än 2000 m² utgår kostnad 
för nedlagd tid, dock lägst 4675 kr. 

4 840 kr/h 4 840 kr/h 
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Kartutdrag 

Beskrivning 2017 2018 

Utdrag ur primärkarta,  
ej fältkontrollerad (analog/digital). 

280kr/ha (lägst 
280kr) 

280 kr/ha  
(lägst 280 kr) 

Övrigt 

Beskrivning 2017 2018 

Timdebitering 880 kr/h 880 kr 

Moms på 25 % tillkommer i alla uppdrag som inte utgör myndighetsutövning. 

Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa 

antagna fasta avgifterna och timavgifterna 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 2015.  

Taxa för bygglov 

Taxan består av flera faktorer som multipliceras med varandra. Ibland tillkommer planavgift och avgift för 

kartutdrag. Vid nybyggnad tillkommer även en avgift för anslutning av vatten och avlopp enligt taxa. 

Beskrivning Faktor 

Justeringsfaktor 0,8 

 

 



Ärende 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2017-10-31 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 260 Dnr 2017/000423 821 

Taxor och avtal Ceosvallen 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget för 

taxor på Ceosvallen beträffande konstgräset samt naturgräset under 2018.  

 

Sammanfattning 

2017-03-27 beslutade kommunfullmäktige § 57 att naturgräsplanerna samt 

konstgräsplanen på Ceosvallen under 2017 skulle bokas genom en framtagen 

timtaxa. På så vis skulle hela Ceosvallen både skötas och drivas kommunalt 

med vissa undantag. Detta för att inget konkret avtal beträffande 

naturgräsplanerna kunnats ta fram beroende på olika omständigheter med 

driftsfrågor som inte var helt lösta, däribland fungerande bevattning m.m.  

Inriktningen var att ett nytt omtag skulle göras inför 2018 med intention att 

behålla taxesystemet på konstgräsarenan, men ta fram ett avtal för 

naturgräsplanerna i dialog med Vimmerby IF.  

 

Under 2017 har utvecklingsavdelningen påbörjat en utredning av 

kommunens bidragssystem till föreningslivet, samt kartläggning över 

subventioner för föreningar som äger och driftar egna anläggningar, kontra 

de föreningar som hyr in sig på kommunala idrottsanläggningar. 

Utredningen genomförs genom konsultföretaget Ernst & Young och 

förväntas bli klart vid årsskiftet.  

 

Utvecklingsavdelningen föreslår att invänta utredningen och den 

kartläggning som förhoppningsvis kommer fram för att därefter kunna ta 

fram en strategi hur man framöver ska skriva avtal för att göra dem så 

likartade och jämställda som möjligt. Detta innebär då att ett avtal på 

naturgräsplanerna för 2018 inte kommer hinna tas fram i det fall man vill ta 

utredningen i bejakande för att göra ett så omvärldsförankrat avtal som 

möjligt.  

 

Utvecklingsavdelningen föreslår därför att timtaxesystemet skall gälla även 

under 2018, både vad gäller naturgräset samt konstgräset, med nuvarande 

avgift utan några ändringar. 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2017-10-31 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Kommunfullmäktige beslutade i oktober, med ändring av kommunstyrelsens 

förslag, att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen att 

taxorna för 2018 ska anpassas i syfte att bättre stämma överens med taxorna 

för kommunens övriga anläggningar. 

 

Vid dagens kommunstyrelsesammanträde föreligger återremiss för 

diskussion och beslut. 

Mirja Holgersson, fritidssamordnare redogör i ärendet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget för 

taxor på Ceosvallen beträffande konstgräset samt naturgräset under 2018.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mirja Holgersson, fritidssamordnare, 2017-09-14 Id 58175 

Antagna taxor för 2017 för idrottsanläggningen Ceos, Id 56283  

Arbetsutskottets beslut 2017-09-26 § 221 

Kommunstyrelsens beslut 2017-10-03, KS § 238 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-23 § 200 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesdatum 

2017-10-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 200 Dnr 2017/000423  Kod 821 

Taxor och avtal Ceosvallen 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med ändring av kommunstyrelsens förslag att 

återremittera ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen att taxorna för 

2018 ska anpassas i syfte att bättre stämma överens med taxorna för 

kommunens övriga anläggningar.  

 

Sammanfattning 

2017-03-27 beslutade kommunfullmäktige § 57 att naturgräsplanerna samt 

konstgräsplanen på Ceosvallen under 2017 skulle bokas genom en framtagen 

timtaxa. På så vis skulle hela Ceosvallen både skötas och drivas kommunalt 

med vissa undantag. Detta för att inget konkret avtal beträffande 

naturgräsplanerna kunnats ta fram beroende på olika omständigheter med 

driftsfrågor som inte var helt lösta, däribland fungerande bevattning m.m.  

Inriktningen var att ett nytt omtag skulle göras inför 2018 med intention att 

behålla taxesystemet på konstgräsarenan, men ta fram ett avtal för 

naturgräsplanerna i dialog med Vimmerby IF.  

 

Under 2017 har utvecklingsavdelningen påbörjat en utredning av 

kommunens bidragssystem till föreningslivet, samt kartläggning över 

subventioner för föreningar som äger och driftar egna anläggningar, kontra 

de föreningar som hyr in sig på kommunala idrottsanläggningar. 

Utredningen genomförs genom konsultföretaget Ernst & Young och 

förväntas bli klart vid årsskiftet.  

 

Utvecklingsavdelningen föreslår att invänta utredningen och den 

kartläggning som förhoppningsvis kommer fram för att därefter kunna ta 

fram en strategi hur man framöver ska skriva avtal för att göra dem så 

likartade och jämställda som möjligt. Detta innebär då att ett avtal på 

naturgräsplanerna för 2018 inte kommer hinna tas fram i det fall man vill ta 

utredningen i bejakande för att göra ett så omvärldsförankrat avtal som 

möjligt.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Utvecklingsavdelningen föreslår därför att timtaxesystemet skall gälla även 

under 2018, både vad gäller naturgräset samt konstgräset, med nuvarande 

avgift utan några ändringar. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget för 

taxor på Ceosvallen beträffande konstgräset samt naturgräset under 2018. 

 

 

Deltagande i debatt 
Ola Gustafsson (KD) 

Anna Svensson (C) 

Peter Högberg (S) 

 

 

Yrkanden 
Ola Gustafsson (KD) yrkar med instämmande av Anna Svensson (C) 

återremiss med motiveringen att taxorna för 2018 ska anpassas i syfte att 

bättre stämma överens med taxorna för kommunens övriga anläggningar.  

 

Peter Högberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och att ärendet 

ska avgöras idag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att två förslag föreligger, varav ett återremissyrkande 

som ska avgöras först. Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. Votering begärs och 

följande voteringsproposition ställs upp och godkänns: 

 

Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja. 

 

Den som vill att ärendet ska återremitteras i enlighet med Ola Gustafssons 

(KD) återremissyrkande röstar nej. 

 

Ordföranden finner efter omröstningen att resultatet blir 28 ja-röster och 16 

nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att återremittera ärendet i 

enlighet med Ola Gustafssons (KD) yrkande. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mirja Holgersson, fritidssamordnare, 2017-09-14 Id 58175 

Antagna taxor för 2017 för idrottsanläggningen Ceos, Id 56283  

Arbetsutskottets beslut 2017-09-26 § 221 

Kommunstyrelsens beslut 2017-10-03, KS § 238 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen    Bilaga 

Uppdrag till KS Administratör Liselott Frejd 

 

 

___________________ 
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§ 238 Dnr 2017/000423 821 

Taxor och avtal Ceosvallen 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget för 

taxor på Ceosvallen beträffande konstgräset samt naturgräset under 2018.  

 

Sammanfattning 

2017-03-27 beslutade kommunfullmäktige § 57 att naturgräsplanerna samt 

konstgräsplanen på Ceosvallen under 2017 skulle bokas genom en framtagen 

timtaxa. På så vis skulle hela Ceosvallen både skötas och drivas kommunalt 

med vissa undantag. Detta för att inget konkret avtal beträffande 

naturgräsplanerna kunnats ta fram beroende på olika omständigheter med 

driftsfrågor som inte var helt lösta, däribland fungerande bevattning m.m.  

Inriktningen var att ett nytt omtag skulle göras inför 2018 med intention att 

behålla taxesystemet på konstgräsarenan, men ta fram ett avtal för 

naturgräsplanerna i dialog med Vimmerby IF.  

 

Under 2017 har utvecklingsavdelningen påbörjat en utredning av 

kommunens bidragssystem till föreningslivet, samt kartläggning över 

subventioner för föreningar som äger och driftar egna anläggningar, kontra 

de föreningar som hyr in sig på kommunala idrottsanläggningar. 

Utredningen genomförs genom konsultföretaget Ernst & Young och 

förväntas bli klart vid årsskiftet.  

 

Utvecklingsavdelningen föreslår att invänta utredningen och den 

kartläggning som förhoppningsvis kommer fram för att därefter kunna ta 

fram en strategi hur man framöver ska skriva avtal för att göra dem så 

likartade och jämställda som möjligt. Detta innebär då att ett avtal på 

naturgräsplanerna för 2018 inte kommer hinna tas fram i det fall man vill ta 

utredningen i bejakande för att göra ett så omvärldsförankrat avtal som 

möjligt.  

 

Utvecklingsavdelningen föreslår därför att timtaxesystemet skall gälla även 

under 2018, både vad gäller naturgräset samt konstgräset, med nuvarande 

avgift utan några ändringar.  
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Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget för 

taxor på Ceosvallen beträffande konstgräset samt naturgräset under 2018.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mirja Holgersson, fritidssamordnare, 2017-09-14 Id 58175 

Arbetsutskottets beslut 2017-09-26 § 221 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen  

Samhällsbyggnadsavdelningen  

Ekonomiavdelningen  

 

 

___________________ 

 



 
 

Utvecklingsavdelningen  

Mirja Holgersson  

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2017-09-14  
Referens 

2017/423/821 

 
Id 

58175 

 

 
 Kommunstyrelsen  

 

 

 
 

 

Taxor och avtal Ceosvallen 2018 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Att  anta förslaget för taxor på Ceosvallen beträffande 

konstgräset samt naturgräset under 2018. 

 

Sammanfattning av ärendet 

2017-03-27 beslutade kommunfullmäktige KF § 57 att 

naturgräsplanerna samt konstgräsplanen på Ceosvallen under 2017 

skulle bokas genom en framtagen timtaxa. På så vis skulle hela 

Ceosvallen både skötas och drivas kommunalt med vissa undantag. 

Detta för att inget konkret avtal beträffande naturgräsplanerna kunnats 

ta fram beroende på olika omständigheter med driftfrågor som inte var 

helt lösta, däribland fungerande bevattning m.m.  

Inriktningen var att ett nytt omtag skulle göras inför 2018 med 

intention att behålla taxesystemet på konstgräsarenan, men ta fram ett 

avtal för naturgräsplanerna i dialog med Vimmerby IF.  

Under 2017 har utvecklingsavdelningen påbörjat en utredning av 

kommunens bidragssystem till föreningslivet, samt kartläggning över 

subventioner för föreningar som äger och driftar egna anläggningar, 

kontra de föreningar som hyr in sig på kommunala 

idrottsanläggningar. Utredningen genomförs genom konsultföretaget 

Ernst & Young och förväntas bli klart vid årsskiftet.  

Utvecklingsavdelningen föreslår att invänta utredningen och den 

kartläggning som förhoppningsvis kommer fram för att därefter kunna 

ta fram en strategi hur man framöver ska skriva avtal för att göra dem 

så likartade och jämställda som möjligt. Detta innebär då att ett avtal 

på naturgräsplanerna för 2018 inte kommer hinna tas fram i det fall 

man vill ta utredningen i bejakande för att göra ett så 

omvärldsförankrat avtal som möjligt.  

Utvecklingsavdelningen föreslår därför att timtaxesystemet skall gälla 

även under 2018, både vad gäller naturgräset samt konstgräset, med 

nuvarande avgift utan några ändringar.   



 

 

Beslutsunderlag 

KF § 57 

Beslutet ska skickas till 

Utvecklingsavdelningen  

Samhällsbyggnadsavdelningen  

Ekonomiavdelningen  

Mirja Holgersson  

Fritidssamordnare  
 

 

 

 



 Dnr 2016/317 

 Id 56283 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antagen av Kommunfullmäktige  

2017-03-27 § 57 

  

Taxor 
Idrottsanläggningen 

Ceos 2017 
 



Taxor idrottsanläggningen Ceos 2017 

Utvecklingsavdelningen/Kommunstyrelseförvaltningen 

2 

  

Kommunfullmäktige har beslutat 2017-03-27, § 57, att nedanstående taxor ska gälla för 

idrottsanläggningen Ceos under 2017.  

Timpriserna är inklusive omklädningsrum på både konstgräset och naturgräset.  

Match och cuptaxan på konstgräset börjar gälla när läktaren tas i bruk.  

 

 

Konstgräset   

Träning helplan 300 kr/tim 

Match och cup 500 kr/tim 

Utomkommunala lag  800 kr/tim  

Hyra enbart omklädningsrum för friluftsaktivitet på Ceosområdet 20 kr/tillfälle 

 

 

 

Naturgräs  

Träning helplan  40 kr/tim 

Match 40 kr/tim 

Utomkommunala lag  140 kr/tim  

Arrangemangshyra Separata avtal 

Hyra enbart omklädningsrum för friluftsaktivitet på Ceosområdet 20 kr/tillfälle 

  



Ärende 

13
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§ 291 Dnr 2017/000492  

Renhållningstaxa 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för Vimmerby 

kommun anta föreslagen Renhållningstaxa för 2018.  

 

Sammanfattning 

Inför 2017 reviderades renhållningstaxan inför införandet av det nya 

insamlingssystemet som delvis har införts under 2017. Alla en- och 

tvåfamiljshus och fritidshus har fått erbjudande om det nya 

insamlingssystemet som innebär matavfallssortering och fastighetsnära 

insamling av förpackningar och tidningar. Nästa steg är att erbjuda dessa 

tjänster till flerfamiljshus och verksamheter. 

Målet med den nya taxan är den ska vara miljöstyrande för att uppfylla 

avfallsplanens mål om anslutningsgrad till det nya systemet, och att 

matavfall, förpackningar och tidningar sorteras ut och behandlas biologiskt 

respektive materialåtervinns istället för att skickas till förbränning.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för Vimmerby 

kommun anta föreslagen Renhållningstaxa för 2018.  

Beslutsunderlag 

Renhållningstaxa 2018 

Tjänsteskrivelse Renhållningstaxa, Daniel Johansson, VEMAB 

Styrelseprotokoll VEMAB 2017-10-04 § 103 

Beslutet skickas till 

VEMAB 

Ekonomiavdelningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 

 



inergr:_g,i,jö-ab 
Sammanträdesdatum 4 oktober 2017 
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Tid 

Beslutare 

Övriga 
Deltagare 

sekreterare 

Vimmerby Energi & Miljö AB 
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Claes Wetterström 
Stig Jaensson 
Kenneth Karlsson 
Birger Andersson 
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Administrativ chef Marie Arvidsson 
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_§_nB~iljöab 
Sammanträdesdatum 4 oktober 2017 

§ 103 RENHÅLLNINGsTAXA 2017 
Renhållningschef Daniel J o hans son presenterade forslag till ny taxa for 2018. 
Föreslaget innebär oforändrade avgifter för villor och fritidshus. Höjda avgifter 
föreslås enligt index for flerfamiljshus och verksamheter. Skrivning angående 
kompensation infogas i taxan. 

styrelsen beslutar 

a t t föreslå Kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige i 
Vimmerby kommun att anta fareslagen Renhållningstaxa enligt 
bilaga for 2018. 
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1 Allmänna bestämmelser 

1.1 Giltighetstid 
Renhållningstaxan gäller från och med 2018-01-01. Samtidigt upphör tidigare 

renhållningstaxa antagen 2016-05-30 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 hushållsavfallet 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 

hushållsavfall som hämtas vid fastigheten eller vid av kommunen anvisad eller 

överenskommen plats enligt § 13 i föreskrifter om avfallshantering i Vimmerby kommun.  

 
Verksamheter 

Med verksamhet avses varje fastighet där det uppstår hushållsavfall, 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 hushållsavfall, 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 (2011:927). 

 

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 som t.ex. 

återvinningscentralen och turbil för insamling av farligt avfall. 

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 



 

 7 

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”.  

 



 

 9 

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 

1 375 kr 1 500 kr 2 875 kr 2 500 kr 0 kr 

Lägenhet, per 

lägenhet 

731 kr 994 kr 1 538 kr  0 kr 

Fritidshus, per 

hushåll 

894 kr 975 kr 1 500 kr 1 100 kr 0 kr 

Verksamhet, per 

hämtningsställe 

425 kr 725 kr 1 900 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*  

13 ggr/år respektive 26 

ggr/år 
1 375 kr 

2 st. 370 liters kärl med fyra fack  13 ggr/år respektive 26 

ggr/år 
1 500 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 
1 375 kr 

1 st. 370 liters kärl med fyra fack 26 ggr/år 1 500 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 3.8 och 3.9.  

 

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 375 kr 

Kärl, 120 liter* 26 ggr/år 688 kr 

Kärl, 190 liter 26 ggr/år 813 kr 

Kärl, 240 liter 26 ggr/år 938 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*  10 ggr/år respektive 5 ggr/år  

v 20-39 
438 kr 

2 st. 240 liters kärl med fyra fack* 6 ggr/år respektive 3 ggr/år  

v 24-35 
250 kr 

2 st. 370 liters kärl med fyra fack  10 ggr/år respektive 5 ggr/år  

v 20-39 
500 kr 

2 st. 370 liters kärl med fyra fack 6 ggr/år respektive 3 ggr/år 

v 24-35 
313 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 
438 kr 

1 st. 240 liters kärl med fyra fack* 6 ggr/år  

v 24-35 
250 kr 

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

v 20-39 
500 kr 

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

v 24-35 
313 kr 

* får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.  
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Rött abonnemanget 

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 
500 kr 

Kärl, 190 liter 6 ggr/år 

vecka 24-35 
313 kr 

Kärl, 190 liter  HK 5 ggr/år 

vecka 20-39 
288 kr 

Säck, 160 liter BS 2 ggr/år* 

vecka 20-21 och v 38-39 
225 kr 

Container, 3 kbm 

vipp 

10 ggr/år 

vecka 20-39 
4 250 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 3.8 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 625 kr 

Kärl, 140 liter 52 ggr/år 1 250 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 813 kr 

Kärl, 190 liter 52 ggr/år 1 625 kr 

Kärl, 240 liter 26 ggr/år 938 kr 

Kärl, 240 liter 52 ggr/år 1 875 kr 

Kärl, 370 liter 26 ggr/år 1 625 kr 

Kärl, 370 liter 52 ggr/år 3 250 kr 

Kärl, 370 liter 104 ggr/år 6 500 kr 

Kärl, 660 liter 26 ggr/år 2 563 kr 

Kärl, 660 liter 52 ggr/år 5 125 kr 

Kärl, 660 liter 104 ggr/år 10 250 kr 

Vippcontainer  

2-3 kbm 

26 ggr/år 
9 750 kr 

Vippcontainer, 

2-3 kbm 

52 ggr/år 
19 500 kr 

Vippcontainer, 

6-8 kbm 

26 ggr/år 
21 250 kr 

Vippcontainer, 

6-8 kbm 

52 ggr/år 
42 500 kr 

Lastväxlarcontainer, 

omlastning 

26 ggr/år 
81 250 kr 

Lastväxlarcontainer, 

omlastning 

52 ggr/år 
162 500 kr 

Djupbehållare, 

3-4,5 kbm 

26 ggr/år 
15 000 kr 

Djupbehållare, 

3-4,5 kbm 

52 ggr/år 
30 000 kr 

Djupbehållare, 

4,51-6 kbm 

26 ggr/år 
21 250 kr 

Djupbehållare, 

4,51-6 kbm 

52 ggr/år 
42 500 kr 

Säck, 160 liter BS* 26 ggr/år 1 250 kr 

Säck, 160 liter BS* 52 ggr/år 2 500 kr 

Säck, 160 liter LS* 26 ggr/år 1 250 kr 

Säck, 160 liter LS* 52 ggr/år 2 500 kr 

Säck, 240 liter LS* 26 ggr/år 1 875 kr 

Säck, 240 liter LS* 52 ggr/år 3 750 kr 

Säck, 240 liter 

LS/KO* 

26 ggr/år 
2 500 kr 

Säck, 240 liter 

LS/KO* 

52 ggr/år 
5 000 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 

4 500 kr 

 

3 Tilläggsavgifter 

3.1 Gångavstånd 
Ordinarie hämtningsavgifter gäller för kärl och säck placerade högst 4 meter från 

hämtningsfordonets 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 40 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* *** 94 kr 188 kr 

6 ggr/år*  113 kr 225 kr 

9 ggr/år* ** 169 kr 338 kr 

10 ggr/år * 188 kr 375 kr 

15 ggr/år * ** 281 kr 563 kr 

26 ggr/år 488 kr 975 kr 

39 ggr/år ** 731 kr 1 463 kr 

52 ggr/år 975 kr 1 950 kr 

104 ggr/år 1 950 kr 3 900 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* *** 188 kr 250 kr 

6 ggr/år*  225 kr 300 kr 

9 ggr/år* ** 338 kr 450 kr 

10 ggr/år * 375 kr 500 kr 

15 ggr/år * ** 563 kr 750 kr 

26 ggr/år 975 kr 1 300 kr 

39 ggr/år ** 1 463 kr 1 950 kr 

52 ggr/år 1 950 kr 2 600 kr 

104 ggr/år 3 900 kr 5 200 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 7 150 kr 

Fritidshus säsong 10 ggr/år, vecka 20-39 2 750 kr 

Fritidshus säsong 6 ggr/år, vecka 24-35 1 650 kr 

 

Extra hämtning av latrinkärl kan ske efter beställning. Avgift för extra hämtning utgår med 

275 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 1 150 kr 

Permanentboende 4,1-9 kbm,  1 725 kr 

Permanentboende > 9,1 kbm 2 875 kr 

Permanentboende, bad, disk och 

tvättbrunn (BDT) 
1 150 kr 

Fritidshus 0-4 kbm 1 150 kr 

Fritidshus 4,1-9 kbm 1 725 kr 

Fritidshus > 9,1 kbm 2 875 kr 

Fritidshus, bad, disk och 

tvättbrunn (BDT) 
1 150 kr 

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

Tilläggstjänst Tilläggsavgift per hämtning 

Volym > 9,1 kbm, per kbm 250 kr 

Budning akut, tömning samma dag om 

beställning före 13.00 
2 063 kr 

Budning, tömning inom ett dygn 1 100 kr 

Budning, tömning inom 8 dygn 275 kr 

Budning, tömning vid specifik tidpunkt som 

kund bestämt och beställt 1-3 arbetsdagar i 

förväg 

2 063 kr 

Budning, tömning vid specifik tidpunkt som 

kund bestämt och beställt minst 4 arbetsdagar 

i förväg 

1 100 kr 

Slanglängd 21 – 35 meter 241 kr 

Slanglängd 36 – 50 meter 309 kr 

Slanglängd över 50 meter eller tömning med 

specialfordon 
584 kr 

Tömning av extra slamavskiljare/tank < 4 

kbm i samband med tömning av ordinarie 

anläggning 

356 kr 

Framkörningsavgift när budad tömning ej 

kunnat utföras 
756 kr 

Tömning där kunden deltar vid tömning, 

entreprenören meddelar dag och tid i förväg 
206 kr 

Tömning som kräver dubbelbemanning 481 kr 

Kontroll av utförd tömning efter begäran från 

kund. Avgiften tas ut om det visar sig att 

tömningen är korrekt utförd. Entreprenören 

meddelar dag och tid för kontrollen i förväg 

962 kr 
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3.4 Slamtömning av fettavskiljare  
 
Tabell 16 Slamtömning av fettavskiljare, kr inkl. moms 

 Avgift vid ordinarie 

tömning enligt fastställt 

schema 

Fettavskiljare 0-4 kbm 3 000 kr 

Fettavskiljare 4,1-9 kbm,  4 000 kr 

Fettavskiljare > 9,1 kbm 5 313 kr 

 

Tabell 17 Tilläggstjänster i samband med slamtömning av fettavskiljare, kr inkl. moms 

Tilläggstjänst Tilläggsavgift per hämtning och kbm 

Volym > 9,1 kbm, per kbm 500 kr 

Budning akut, tömning samma dag om 

beställning före 13.00 
2 063 kr 

Budning, tömning inom ett dygn 1 100 kr 

Budning, tömning inom 8 dygn 275 kr 

Budning, tömning vid specifik tidpunkt som 

kund bestämt och beställt 1-3 arbetsdagar i 

förväg 

2 063 kr 

Budning, tömning vid specifik tidpunkt som 

kund bestämt och beställt minst 4 arbetsdagar 

i förväg 

1 100 kr 

Slanglängd 21 – 35 meter 241 kr 

Slanglängd 36 – 50 meter 309 kr 

Slanglängd över 50 meter eller tömning med 

specialfordon 
584 kr 

Framkörningsavgift när budad tömning ej 

kunnat utföras 
756 kr 

Tömning där kunden deltar vid tömning, 

entreprenören meddelar dag och tid i förväg 
206 kr 

Tömning som kräver dubbelbemanning 481 kr 

Kontroll av utförd tömning efter begäran från 

kund. Avgiften tas ut om det visar sig att 

tömningen är korrekt utförd. Entreprenören 

meddelar dag och tid för kontrollen i förväg 

962 kr 

3.5 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 
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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 18 Budad hämtning av grovavfall, kr inkl. moms 

Volym hämtat grovavfall Avgift 

< 2 kbm 375 kr 

2 – 4 kbm 563 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 19 Hämtning av säck med brännbart grovavfall, kr inkl. moms 

 Avgift 

Hämtning av säck med brännbart grovavfall, 

avgift per säck 

50 kr 

 

3.6 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. 
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Tabell 20 Extra hämtning av kärl- och säckavfall, kr inkl. moms 

  Hämtningsavgift per 

behållare 

 

Budningsavgift per 

hämtningstillfälle 

Kärl upp till 370 liter 30 kr 250 kr 

Kärl större än 370 liter 40 kr 250 kr 

Container 2-3 kbm 375 kr 250 kr 

Container 6-8 kbm 817 kr 250 kr 

Lastväxlarcontainer 3 125 kr 250 kr 

Tömning av djupbehållare 817 kr 250 kr 

Matavfallstank < 4 kbm 2 633 kr 250 kr 

Matavfallstank  4,1 - 9 kbm 4 850 kr 250 kr 

Säck med brännbart restavfall, i 

samband med ordinarie hämtning 

50 kr  

3.7 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 21 Löst avfall utanför avfallsbehållare, kr inkl. moms 

 Avgift 

Löst avfall, per kbm 244 kr 
 

3.8 Byte av kärl 
 

Byte av kärlstorlek och kärltyp kan ske efter beställning till VEMAB till nedanstående avgift.  

 

Tabell 22 Byte av kärl, kr inkl. moms 

 Avgift per kärl 

Byte, utställning eller hemtagning av kärl, 

upp till 240 liter inkl flerfack 

250 kr 

Byte, utställning eller hemtagning av kärl, 

370 liter inkl flerfack 

250 kr 

Byte, utställning eller hemtagning av kärl, 

660 liter inkl flerfack 

313 kr 

Utkörning eller hemtagning av box för 

ljuskällor och batterier 

50 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. 
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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. 

 

3.9 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 23 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 

 

3.10 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 24 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 
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 25 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. 

1 200 kr 1 200 kr 

Specialfordon som normalt inte 

används inom kommunen. 

1 350 kr 1 350 kr 

Extra personal. 750 kr 750 kr 

 
 
Tjänst Avgift per ton 

Behandling brännbart avfall 920 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) 
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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 26 Grundavgifter för olika kundkategorier, kr per år inkl. moms 

Typ av kund Andel av 

grundavgift 

Grundavgift  

En- och tvåfamiljshus, 

per hushåll 
100 % 844 kr 

Lägenhet, per lägenhet 65 % 548 kr 

Kommunal inrättning, 

per hämtningsställe 
40 % 337 kr 

Verksamhet, per 

hämtningsställe 
40 % 337 kr 

Fritidshus, per hushåll 65 % 548 kr 

Övriga 40 % 337 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 27 Hämtningsavgifter hushållsavfall 80 – 240 liter kärl, kr per behållare och år 

inkl moms 

Avgift inkl kärlhyra, hämtning var 14:e dag 

 

Abonnemang Årsavgift  

80 lit kärl * 501 kr 

120 lit kärl ** 969 kr 

190 lit kärl 1 163 kr 

240 lit kärl 1 555 kr 

* kräver godkänd varmkompost, se kommunens avfallsföreskrifter 

** endast befintliga kunder, inga nya 120 l kärl lämnas ut 

 

Tabell 28 Hämtningsavgifter hushållsavfall 370 – 800 liter kärl, kr per behållare och år 

inkl moms 

Avgift exkl. kärlhyra, hämtning var 14:e dag 

 

Abonnemang Årsavgift  

370 lit kärl 2 168 kr 

660 lit kärl 3 097 kr 

800 lit kärl 4 363 kr 

Kärlet ska vara utställt 05.00 hämtningsdagen. 

  

 

 

 

Tabell 29 Hämtningsavgifter hushållsavfall 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 1 858 kr 

160 lit säck LS 1 858 kr 

240 lit säck BS 2 274 kr 

240 lit säck LS 2 274 kr 

240 lit säck BS/KO 2 649 kr 

240 lit säck LS/KO 2 649 kr 

240 lit säck KO säck i hög 2 649 kr 

 

BS = Byte säck LS = Losstagen säck KO = Komprimerad 
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Tabell 30 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 24 318 kr 

Molok 3 m3 21 484 kr 

 

Tabell 31 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 42 151 kr 
Tillkommer avgift per ton 920 kr / ton 

 

Tabell 32 Hämtningsavgifter fritidsboende, kr per behållare och år inkl moms 

Abonnemang Årsavgift  

190 lit kärl
 1
 496 kr 

190 lit kärl
 2
 248 kr 

160 lit säck BS
 3
 178 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 33 Containerhämtning för hushållsavfall, 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 m

3
 10 829 kr 

Container 3 m
3
 16 141 kr 

Container 6 m
3
 23 474 kr 

Container 8 m
3
 32 213 kr 
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Renhållningstaxa för Vimmerby kommun 2018  

 

Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Vimmerby kommun att 

anta föreslagen Renhållningstaxa för 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Allmänt om renhållningstaxan 

Inför 2017 reviderades renhållningstaxan inför införandet av det nya 

insamlingssystemet som delvis har införts under 2017. Alla en- och tvåfamiljshus och 

fritidshus har fått erbjudande om det nya insamlingssystemet som innebär 

matavfallssortering och fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. Nästa 

steg är att erbjuda dessa tjänster till flerfamiljshus och verksamheter. 

Målet med den nya taxan är den ska vara miljöstyrande för att uppfylla avfallsplanens 

mål om anslutningsgrad till det nya systemet, och att matavfall, förpackningar och 

tidningar sorteras ut och behandlas biologiskt respektive materialåtervinns istället för att 

skickas till förbränning. 

Uppföljning av taxan från 2017 

Eftersom det nya systemet endast har varit i drift några månader är det väldigt svårt att 

göra en korrekt ekonomisk uppföljning. VEMAB har ännu inte börjat fakturera efter det 

nya systemet. 

Inför delårsbokslutet den 31 aug gjordes ett försök till uppföljning genom ett antal olika 

beräkningar av intäkter och kostnader. Eftersom vi ännu inte har lagt upp de nya 

tjänsterna i vårt kundinformationssystem gjordes ett antal antaganden i beräkningarna. 

Det beräknade utfallet visar att det ekonomiska utfallet inte avviker från tidigare 

kalkyler.   
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Föreslagna avgiftsförändringar i taxan för 2018 

Med anledning av resultatet i delårsbokslutet och att det nya systemet ännu inte är helt 

infört förslås oförändrade avgiftsnivåer gällande avgifterna för det nya systemet. 

Vad gäller avgifter för flerfamiljshus och verksamheter som ännu inte blivit erbjudna de 

nya tjänsterna, bilaga 1 i taxan, så föreslås en höjning av avgifterna med 5,4 %. 

Höjningen motsvarar indexhöjningen enligt Avfall Sveriges avfallsindex A12:1MD 

mellan mars 2016 och augusti 2017. Föreslagen höjning är helt enligt förutsättningarna i 

avfallstaxan kap 1.9.  

Avgifterna i Bilaga 1 höjdes inte inför 2017. 

Övriga föreslagna förändringar i taxan för 2018 

Eftersom renhållningstaxan arbetades om från grunden inför 2017 har vi under året 

upptäckt vissa saker som saknats eller som inte varit helt tydligt. Därför föreslår vi vissa 

textförändringar i taxan för 2018. 

Bland annat föreslår vi ett helt nytt avsnitt (kap 1.11) kring kompensation till kunder 

som drabbas av utebliven hämtning där kriterier och nivå på kompensation regleras. 

Vi gick under 2017 in ett helt nytt avtal kring slamtömning där vi samtidigt tog över all 

hantering av budade slamtömningar. Under året har vi upptäckt att vissa avgifter saknats 

och att vissa avgifter i taxan varit otydliga (Kap 3.3 och 3.4). Detta försöker vi rätta till i 

förslagen taxa. 

Avgifterna kring extrahämtningar och kärlbyten (kap 3.6 och 3.8) har också varit något 

otydliga vilket vi försökt göra tydligare i förslaget. 

Övrigt 

Alla förslagna ändringar i renhållningstaxan är markerade med röd text. 

 

 

Daniel Johansson 

Renhållningschef 

 

Bifogas: 

Förslag till Renhållningstaxa för Vimmerby kommun 2018 

§ 103 , protokoll VEMAB styrelse 2017-10-04 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2017-11-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 285 Dnr 2017/000242 009 

Uppdrag att lägga fram förslag om sänkning av avgiften 
för prövning av strandnära byggande  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte sänka taxan 

för strandnära boende då det strider mot likabehandlingsprincipen och är 

tveksamt ur konkurrenssynpunkt. Det goda syftet i motionen att öka 

bostadsbyggande i kommunen och särskilt öka bostadsbyggande på 

landsbygden uppväger inte heller de nackdelar som en differentierad taxa för 

prövningen av lov i PBL-ärenden kan innebära vid handläggningen av 

enskilda ärenden.  

Reservationer/Protokollsanteckning 

Ola Gustafsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-27 § 54 att bifalla motionen om 

sänkt avgift för prövning av strandskyddet. Kommunstyrelsen har fått i 

uppdrag att lägga fram förslag om sänkning av avgiften för prövning av 

strandnära byggande från nuvarande 7 088 kr till exempelvis 1 000 kr.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att inte sänka taxan för 

strandnära boende då det strider mot likabehandlingsprincipen och är 

tveksamt ur konkurrenssynpunkt. Det goda syftet i motionen att öka 

bostadsbyggande i kommunen och särskilt öka bostadsbyggande på 

landsbygden uppväger inte heller de nackdelar som en differentierad taxa för 

prövningen av lov i PBL-ärenden kan innebära vid handläggningen av 

enskilda ärenden. 

 

Ola Gustafsson (KD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag 

Beslutsgång 

Två förslag föreligger. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag.  



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2017-11-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-27, KF § 54 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist 2017-10-05 Id 58361 

Arbetsutskottets beslut 2017-10-10 § 242 

Beslutet skickas till 

Gudrun Brunegård, Torbjörn Sandberg och Ola Gustafsson  

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2017-10-10 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 242 Dnr 2017/000242 009 

Uppdrag att lägga fram förslag om sänkning av avgiften 
för prövning av strandnära byggande  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att inte sänka taxan för 

strandnära boende då det strider mot likabehandlingsprincipen och är 

tveksamt ur konkurrenssynpunkt. Det goda syftet i motionen att öka 

bostadsbyggande i kommunen och särskilt öka bostadsbyggande på 

landsbygden uppväger inte heller de nackdelar som en differentierad taxa för 

prövningen av lov i PBL-ärenden kan innebära vid handläggningen av 

enskilda ärenden.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-27 § 54 att bifalla motionen om 

sänkt avgift för prövning av strandskyddet. Kommunstyrelsen har fått i 

uppdrag att lägga fram förslag om sänkning av avgiften för prövning av 

strandnära byggande från nuvarande 7 088 kr till exempelvis 1 000 kr.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att inte sänka taxan för 

strandnära boende då det strider mot likabehandlingsprincipen och är 

tveksamt ur konkurrenssynpunkt. Det goda syftet i motionen att öka 

bostadsbyggande i kommunen och särskilt öka bostadsbyggande på 

landsbygden uppväger inte heller de nackdelar som en differentierad taxa för 

prövningen av lov i PBL-ärenden kan innebära vid handläggningen av 

enskilda ärenden.       

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-27, KF § 54 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist 2017-10-05 Id 58361 

Beslutet skickas till 

Gudrun Brunegård, Torbjörn Sandberg och Ola Gustafsson  

Miljö- och byggnadsnämnden 

___________________ 
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Administrativa avdelningen 
Therese Jigsved 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(3) 

Datum 

2017-10-05  
Referens 

VIMKS 2017/000242/009  

 
Id 

58361  

 

 

 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  
 
Kommunstyrelsen 

 

Uppdrag att lägga fram förslag om sänkning av avgiften för 
prövning av strandnära byggande  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte sänka taxan för 

strandnära boende då det strider mot likabehandlingsprincipen och är tveksamt ur 

konkurrenssynpunkt. Det goda syftet i motionen att öka bostadsbyggande i 

kommunen och särskilt öka bostadsbyggande på landsbygden uppväger inte heller 

de nackdelar som en differentierad taxa för prövningen av lov i PBL-ärenden kan 

innebära vid handläggningen av enskilda ärenden. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-27 § 54 att bifalla motionen om sänkt 

avgift för prövning av strandskyddet. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att 

lägga fram förslag om sänkning av avgiften för prövning av strandnära byggande 

från nuvarande 7 088 kr till exempelvis 1 000 kr.  

 

Ärendet 

Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och Ola Gustafsson KD) har 

väckt motion om att sänka avgifter för att pröva strandskyddet. Från olika håll 

uttalas att ambitionen är att hålla hela Sverige levande. Det är nödvändigt att 

landsbygdskommuner ges möjlighet att utnyttja de fördelar och resurser som finns 

genom att erbjuda ett boende nära sjöar och vattendrag. 

 

Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och Ola Gustafsson KD) 

yrkade att kommunfullmäktige ska besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att 

lägga fram förslag om sänkning av avgiften för prövning av strandnära byggande 

från nuvarande 7 088 kr till exempelvis 1 000 kr. 

 

Ca 15 stycken ansökningar om strandskydd kommer in per år, vilket innebär en 

kostnad på ca 90 tkr per år.  

Kommunfullmäktige beslutade 2017- i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att bifalla motionen, vilket innebär att kommunstyrelsen får i uppdrag att lägga 

fram förslag om sänkning av avgiften för prövning av strandnära byggande från 

nuvarande 7 088 kr till exempelvis 1 000 kr 

 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/
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Therese Jigsved 
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Referens 

VIMKS 2017/000242009  
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Ärendet behandlades vid arbetsutskottets sammanträde 2017-06-27 och Anders 

Helgée, miljö- och byggnadschef och Therese Jigsved, kanslijurist deltog vid 

sammanträdet för avstämning. 

 

Aktuell situation 

Kontakt har därefter tagits med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och 

förbundsjurist Olof Moberg avråder från att ha differentierad taxa mellan ”vanliga 

boenden” och ”strandnära boenden”. Han menar att det inte går att gynna just 

strandnära boende p g a regeringsformens krav på likabehandling. Det kan vara 

fel även med hänvisning till likställighetsprincipen och är tveksamt ur 

konkurrenssynpunkt.  

Kommunen får ju ta ut avgift för sin handläggning av PBL-ärenden och avgiften 

ska anges i en taxa som antas av fullmäktige. De avgifter som ingår i taxan måste 

bygga på lika och rättvis grund, bl.a. med hänvisning till kommunallagens regler 

men även med hänvisning till regeringsformen.  

Av likställighetsprincipen, men även regeringsformens krav på likabehandling 

torde följa att det överhuvudtaget inte går att differentiera taxan mellan ”vanliga 

boenden” och ”strandnära boenden”. Kommunen måste där ha samma avgift för 

samma typ av besked eller beslut oavsett var den sökta åtgärden är belägen. Det 

går alltså inte att gynna just strandnära boenden.  

När det sedan gäller frågan om differentiering mellan juridiska personer och 

fysiska personer kan det också komma att strida mot likställighetsprincipen då 

många juridiska personer också är kommunmedlemmar i egenskap av 

fastighetsägare. Dessutom finns det ju näringsidkare som bedriver sin verksamhet 

i enskild firma och som alltså skulle kunna gynnas i förhållande till andra 

näringsidkare, vilket skulle strida mot 2 kap 8 § i kommunallagen om otillåtet 

stöd till enskild näringsidkare. Det skulle också kunna strida mot 

konkurrensrättsliga regler.  

En ytterligare aspekt är att det i PBL-ärenden är sökanden som ska betala den 

avgift som avses, se 12 kap 11§ PBL, vilket innebär att en juridisk person lätt 

skulle kunna kringgå den högre taxan för juridik personer genom att sätta en 

privatperson som bygglovsökande.  

Vidare är det många privatpersoner som köper sina hus av olika husfabrikanter, 

där dessa husfabrikanter står för bygglov och den administrativa process som är 

förenad med byggandet. Det är alltså väldigt svårt att se vad den tänkta 

taxekonstruktionen egentligen skulle komma att gynna. Även om ingen skulle 

överklaga själva antagandet av en differentierad taxa kan en rad problem uppstå 

med de enskilda avgiftsbesluten i samband med lov. 

Kommunstyrelsen har fått ett uppdrag att lägga fram förslag om sänkning av 

avgiften för prövning av strandnära byggande från nuvarande 7 088 kr till 

exempelvis 1 000 kr. 

 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/
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Oavsett att fullmäktige beslutat att bifalla motionen så kan kommunstyrelsen i sin 

beredning komma fram till att det inte är lämpligt eller möjligt att sänka taxan och 

lägga förslag till fullmäktige utifrån det.  

 

Bedömning och förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår därför kommunfullmäktige beslutar att inte sänka 

taxan för strandnära boende då det strider mot likabehandlingsprincipen och är 

tveksamt ur konkurrenssynpunkt. Det goda syftet i motionen att öka 

bostadsbyggande i kommunen och särskilt öka bostadsbyggande på landsbygden 

uppväger inte heller de nackdelar som en differentierad taxa för prövningen av 

lov i PBL-ärenden kan innebära vid handläggningen av enskilda ärenden. 

 

Kommunstyrelsen bör överväga att lyfta motionen på nytt och föreslå att 

motionen avslås. 

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och Ola 

Gustafsson KD), Id 54412 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19 KF § 297 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, Kommunsekreterare, 2017-01-02 Id 54836  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 34 2017-02-08 

Arbetsutskottets beslut § 53, 2017-02-28 

Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07, KS § 55 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-27, KF § 54 

Arbetsutskottets beslut 2017-06-27, KSAU § 166 

 

Beslutet ska skickas till 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Gudrun Brunegård (KD) 

Torbjörn Sandberg (KD) 

Ola Gustafsson (KD 

 

 

Therese Jigsved 

Kanslijurist  

 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/
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KF § 54 Dnr 2016/000647  Kod 109 

Motion - sänk avgiften för att pröva strandskyddet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

bifalla motionen, vilket innebär att kommunstyrelsen får i uppdrag att lägga 

fram förslag om sänkning av avgiften för prövning av strandnära byggande 

från nuvarande 7 088 kr till exempelvis 1 000 kr.  

 

Reservationer 

Ledamöterna från centerpartiet och vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet 

till förmån för Lars Johanssons (V) förslag.  

 

Sammanfattning 

Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och Ola Gustafsson KD) 

har väckt motion om att sänka avgifter för att pröva strandskyddet. Från 

olika håll uttalas att ambitionen är att hålla hela Sverige levande. Det är 

nödvändigt att landsbygdskommuner ges möjlighet att utnyttja de fördelar 

och resurser som finns genom att erbjuda ett boende nära sjöar och 

vattendrag. 

 

Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och Ola Gustafsson KD) 

yrkar att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att 

lägga fram förslag om sänkning av avgiften för prövning av strandnära 

byggande från nuvarande 7 088 kr till exempelvis 1 000 kr. 

 

Vid arbetsutskottets sammanträde informerades om att ca 15 stycken 

ansökningar kommer in per år, vilket innebär en kostnad på ca 90 tkr per år. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Deltagande i debatt 
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Gudrun Brunegård (KD) 

Niklas Gustafsson (M) 

Tomas Peterson (M) 

Lars Johansson (V) 

Bo Svensson (C) 

Magnus Gustafsson (M) 

Helen Nilsson (S) 

 

 

Yrkanden 
Gudrun Brunegård (KD) yrkar med instämmande av Helen Nilsson (S) bifall 

till kommunstyrelsens förslag. 

 

Lars Johansson (V) yrkar med instämmande av Bo Svensson (C) avslag på 

motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att två förslag föreligger och ställer dem mot varandra. 

Han finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens 

förslag att bifalla motionen.  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och 

Ola Gustafsson KD), Id 54412 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19 KF § 297 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, Kommunsekreterare, 2017-01-02 Id 54836  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 34 2017-02-08 

Arbetsutskottets beslut § 53 2017-02-28 

Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07, KS § 55 

 

Beslutet skickas till 
Gudrun Brunegård (KD) 

Ola Gustafsson (KD) 

Torbjörn Sandberg (KD) 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Liselott Frejd (uppdrag till KS)  

 

______________________________________ 
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§ 286 Dnr 2016/000647 109 

Motion - sänk avgiften för att pröva strandskyddet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta a upphäva 

fullmäktiges beslut 2017-03-27 § 54 och därefter avslå motionen om att 

sänka avgiften för att pröva strandskyddet.  

Reservationer/Protokollsanteckning 

Ola Gustafsson (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-27 § 54 att bifalla motionen om 

sänkt avgift för prövning av strandskyddet. Kommunstyrelsen har fått i 

uppdrag att lägga fram förslag om sänkning av avgiften för prövning av 

strandnära byggande från nuvarande 7 088 kr till exempelvis 1 000 kr.  

Under kommunstyrelsens arbete med att verkställa motionen framkom det 

att genomförandet strider mot likabehandlingsprincipen samt är tveksamt ur 

konkurrenssynpunkt. Ett ärende om att uppdraget att verkställa motionen inte 

är genomförbart har skrivits fram av kanslijurist Therese Jigsved.  

Då motionen inte kan verkställas rekommenderas kommunfullmäktige att 

avslå motionen i sin helhet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva 

fullmäktiges beslut 2017-03-27 § 54 och därefter avslå motionen om att 

sänka avgiften för att pröva strandskyddet.   

 

Ola Gustafsson (KD) yrkar avslag till föreliggande förslag.  

Beslutsgång 

Två förslag föreligger. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller 

föreliggande förslag.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och 

Ola Gustafsson KD), Id 54412 
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Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19 KF § 297 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, Kommunsekreterare, 2017-01-02 Id 54836  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 34 2017-02-08 

Arbetsutskottets beslut § 53, 2017-02-28 

Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07, KS § 55 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-27, KF § 54 

Arbetsutskottets beslut 2017-06-27, KSAU § 166 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist 2017-10-05 Id 58361 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Gudrun Brunegård (KD) 

Torbjörn Sandberg (KD) 

Ola Gustafsson (KD 

 

___________________ 
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Referens 

VIMKS 2016/000647/109  

 
Id 

58655  

 

 

  
 
Kommunfullmäktige 

 

Motion - sänk avgiften för att pröva strandskyddet 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att upphäva fullmäktiges beslut 2017-03-27 § 54 och därefter avslå 

motionen om att sänka avgiften för att pröva strandskyddet.   

Ärendet 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-27 § 54 att bifalla motionen om sänkt 

avgift för prövning av strandskyddet. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att 

lägga fram förslag om sänkning av avgiften för prövning av strandnära byggande 

från nuvarande 7 088 kr till exempelvis 1 000 kr.  

 

Aktuell situation 

Under kommunstyrelsens arbete med att verkställa motionen framkom det att 

genomförandet strider mot likabehandlingsprincipen samt är tveksamt ur 

konkurrenssynpunkt. Ett ärende om att uppdraget att verkställa motionen inte är 

genomförbart har skrivits fram av kanslijurist Therese Jigsved.  

Bedömning 

Då motionen inte kan verkställas rekommenderas kommunfullmäktige att avslå 

motionen i sin helhet.  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och Ola 

Gustafsson KD), Id 54412 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19 KF § 297 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, Kommunsekreterare, 2017-01-02 Id 54836  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 34 2017-02-08 

Arbetsutskottets beslut § 53, 2017-02-28 

Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07, KS § 55 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-27, KF § 54 

Arbetsutskottets beslut 2017-06-27, KSAU § 166 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist 2017-10-05 Id 58361  
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KF § 54 Dnr 2016/000647  Kod 109 

Motion - sänk avgiften för att pröva strandskyddet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

bifalla motionen, vilket innebär att kommunstyrelsen får i uppdrag att lägga 

fram förslag om sänkning av avgiften för prövning av strandnära byggande 

från nuvarande 7 088 kr till exempelvis 1 000 kr.  

 

Reservationer 

Ledamöterna från centerpartiet och vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet 

till förmån för Lars Johanssons (V) förslag.  

 

Sammanfattning 

Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och Ola Gustafsson KD) 

har väckt motion om att sänka avgifter för att pröva strandskyddet. Från 

olika håll uttalas att ambitionen är att hålla hela Sverige levande. Det är 

nödvändigt att landsbygdskommuner ges möjlighet att utnyttja de fördelar 

och resurser som finns genom att erbjuda ett boende nära sjöar och 

vattendrag. 

 

Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och Ola Gustafsson KD) 

yrkar att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att 

lägga fram förslag om sänkning av avgiften för prövning av strandnära 

byggande från nuvarande 7 088 kr till exempelvis 1 000 kr. 

 

Vid arbetsutskottets sammanträde informerades om att ca 15 stycken 

ansökningar kommer in per år, vilket innebär en kostnad på ca 90 tkr per år. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Deltagande i debatt 
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Gudrun Brunegård (KD) 

Niklas Gustafsson (M) 

Tomas Peterson (M) 

Lars Johansson (V) 

Bo Svensson (C) 

Magnus Gustafsson (M) 

Helen Nilsson (S) 

 

 

Yrkanden 
Gudrun Brunegård (KD) yrkar med instämmande av Helen Nilsson (S) bifall 

till kommunstyrelsens förslag. 

 

Lars Johansson (V) yrkar med instämmande av Bo Svensson (C) avslag på 

motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att två förslag föreligger och ställer dem mot varandra. 

Han finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens 

förslag att bifalla motionen.  

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och 

Ola Gustafsson KD), Id 54412 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19 KF § 297 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, Kommunsekreterare, 2017-01-02 Id 54836  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 34 2017-02-08 

Arbetsutskottets beslut § 53 2017-02-28 

Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07, KS § 55 

 

Beslutet skickas till 
Gudrun Brunegård (KD) 

Ola Gustafsson (KD) 

Torbjörn Sandberg (KD) 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Liselott Frejd (uppdrag till KS)  

 

______________________________________ 
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§ 55 Dnr 2016/000647 109 

Motion - sänk avgiften för att pröva strandskyddet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.  

Ajournering 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) begär ajournering  

Sammanfattning 

Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och Ola Gustafsson KD) 

har väckt motion om att sänka avgifter för att pröva strandskyddet. Från 

olika håll uttalas att ambitionen är att hålla hela Sverige levande. Det är 

nödvändigt att landsbygdskommuner ges möjlighet att utnyttja de fördelar 

och resurser som finns genom att erbjuda ett boende nära sjöar och 

vattendrag. 

 

Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och Ola Gustafsson KD) 

yrkar att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att 

lägga fram förslag om sänkning av avgiften för prövning av strandnära 

byggande från nuvarande 7 088 kr till exempelvis 1 000 kr. 

 

Vid arbetsutskottets sammanträde informerades om att ca 15 stycken 

ansökningar kommer in per år. Vilket innebär en kostnad på ca 90 tkr per år. 

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med miljö- och byggnadsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

 

Claes Wetterström (M) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

bifaller Claes Wetterströms (M) förslag.      
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2017-03-07 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och 

Ola Gustafsson KD), Id 54412 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19 KF § 297 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, Kommunsekreterare, 2017-01-02 Id 54836  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 34 2017-02-08 

Arbetsutskottets beslut § 53 2017-02-28 

 

Beslutet skickas till 

Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och Ola Gustafsson (KD) 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

 

___________________ 
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§ 53 Dnr 2016/000647 109 

Motion - sänk avgiften för att pröva strandskyddet 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med miljö- och byggnadsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

 

Sammanfattning 

Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och Ola Gustafsson KD) 

har väckt motion om att sänka avgifter för att pröva strandskyddet. Från 

olika håll uttalas att ambitionen är att hålla hela Sverige levande. Det är 

nödvändigt att landsbygdskommuner ges möjlighet att utnyttja de fördelar 

och resurser som finns genom att erbjuda ett boende nära sjöar och 

vattendrag. 

 

Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och Ola Gustafsson KD) 

yrkar att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att 

lägga fram förslag om sänkning av avgiften för prövning av strandnära 

byggande från nuvarande 7 088 kr till exempelvis 1 000 kr. 

 

Vid dagens sammanträde informeras arbetsutskottet om att ca 15 stycken 

ansökningar kommer in per år. Vilket innebär en kostnad på ca 90 tkr per år. 

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med miljö- och byggnadsnämnden, 

kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och 

Ola Gustafsson KD), Id 54412 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19 KF § 297 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, Kommunsekreterare, 2017-01-02 Id 54836  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 34 2017-02-08 

 

Beslutet skickas till 
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Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och Ola Gustafsson (KD) 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

___________________ 
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Yttrande om motion för att sänka avgiften för 
att pröva strandskyddet 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden framför att det är olämpligt att ändra taxan 

för prövning av strandskydd men lämnar det öppet för kommunstyrelsen att 

subventionera kostnaden för sökanden. Detta bör dock inte ske som en 

besparing av miljö- och byggnadsförvaltningens resurser utan tas från 

kommunstyrelsen i Vimmerbys budget. 

 

Motivering till beslut 
Taxan för prövning och handläggning enligt plan- och bygglagen är fast-

ställd av kommunfullmäktige i Vimmerby kommun. I taxan ingår även 

prövning av strandskydd även om den grundar sig i miljöbalken. Grund-

tanken med den fastställda taxan är att varje person eller företag ska stå för 

de kostnader som kommunen har vid hantering av ärenden för deras 

räkning. 

 

Samtliga taxor som används av miljö- och byggnadsförvaltningen är 

upplagda på samma vis, d v s att kunden ska ersätta den kostnad som 

kommunen har för myndighetsutövningen. Det är även med dessa intäkts-

krav som förvaltningens budget är lagd. 

 

Att sänka taxan skulle vara en direkt besparing på förvaltningen då det 

minskar möjligheterna till intäkter. Detta måste i så fall kompenseras 

genom att man tar in avgifter på annat håll eller sänker kvaliteten på 

arbetet. Det bedöms inte vara förenligt med rättssäkerhet och kundservice 

att sänka kvaliteten på arbetet. 

 

Om kommunen, läs kommunstyrelsen, så önskar kan man dock välja att 

sponsra vissa ärendetyper såsom handläggning av strandskydd. Med det 

menas att miljö- och byggnadsförvaltningen fakturerar samma totalbelopp 

som tidigare men att en del av detta faktureras Vimmerby kommun. 

 

Sammanfattning 
En motion om att sänka avgiften för prövning av strandskydd har 

inlämnats. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Vimmerby kommun har översänt en 

motion till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande. Motionen föreslår en 

MBN § 34/2017 Dnr MOB 2017-16  
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sänkning av avgiften för prövning av strandskydd till 1000 kronor. 
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Kommunstyrelsen 

 

 



VIMMERBY KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Administrativa avdelningen 

2016 -12- o g 
onr~{)tb(6lfr. -~o:~~-
ld nr 

Vimmerby kommunfullmäktige 

Motion 

Kristdemokraterna 

Sänk avgiften för att pröva strandskyddet 

Från olika håll uttalas att ambitionen är att hålla hela Sverige levande. Därför bör boendefrågorna 
på landsbygden åter lyftas. För att nå vår målsättning om att hela landet ska kunna leva är frågan 
om strandskydd och tillämpning av lagstiftningen av största vikt. Det är nödvändigt att 
landsbygdskommuner ges möjlighet att utnyttja de fördelar och resurser som finns genom att 
erbjuda ett boende nära sjöar och vattendrag. Faktum är att sjönära boenden är en allt för 
outnyttjad resurs, inte minst i vår kommun, med upp emot ett hundratal sjöar. 

Många kommuner förväntade sig nya möjligheter på det här området genom de nya riksdags- och 
regeringsbesluten. Ambitionen var en lagstiftning som skulle vara mera verklighetsnära, men 
förväntningarna har inte helt infriats. Det finns därför skäl att fortsätta arbetet med att reformera 
lagstiftning och tillämpning så att vi kan nå vår vision om att hela Sverige ska leva, med en god 
balans mellan allemansrätten och möjligheten att bygga strandnära i vissa utvalda områden. 

Ett moment som vi kan påverka direkt, på det kommunala planet, är den avgift som man måste 
betala för att få frågan om strandnära byggande prövat. Idag tar vi i Vimmerby kommun ut 7.088 
kr i avgift när man ansöker. Det kan å ena sidan vara motiverat om man får en bra 
boendelösning, men å andra sidan är det helt orimligt om detta blir en avgift som man tvingas 
betala för att få ett nej på sin ansökan. Denna höga avgift på över 7.000 kr uppmuntrar inte till att 
våga tänka nytt och få frågan prövad om man kan bygga strandnära. 

Vi vill att man snabbt gör det som är möjligt för oss på den kommunala nivån. Därför vill vi 
föreslå att kommunstyrelsen prövar om man kan sänka denna avgift till 1.000 kr. Tusen kronor 
kan man möjligen se som en rimlig peng att satsa oavsett om man f'ar bifall eller avslag på sin 
ansökan. Och genom att fler vågar pröva så tror vi kristdemokrater att bostadsbyggande kan öka 
också på landsbygden. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige 

att uppdra åt kommunstyrelsen att lägga fram förslag om sänkning av avgiften för 
prövning av strandnära byggande från nuvarande 7.088 kr till exempelvis 1.000 kr 

2016-11-29 

6Jd[tU~~-
Gudrun Brunegård ~ 
o~ c~ 

~~-------(fbj Sandberg (I~) 

V&V=ctfJ--
Ola Gustafsson (I<D) Thomas Karlsson (Till) 
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§ 290 Dnr 2015/000347 015 

Krishanteringsplan för Vimmerby kommun 2015-2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  anta reviderad krishanteringsplan. 

att föregående version antagen 2015-10-19 § 245 upphör att gälla. 

att  Ledningsplan extraordinära händelser 2011-08-29 §175 upphör 

 att gälla.  

Sammanfattning 

Aktuell krishanteringsplan saknar delvis den robusthet och tydlighet som 

krävs vid extraordinära händelser. I nuvarande plan finns det inte några 

alternativa ledningslokaler vid en händelse som innebär att stadshuset inte är 

brukbart. I den nya planen är det inskrivet vilka olika 

krishanteringsfunktioner som arbetar i vilka lokaler och vart alternativ plats 

för dessa finns. Vidare är hela avsnittet med instruktioner för 

kriskommunikationsarbetet utlyft och återfinns i den av kommunstyrelsen 

antagna kriskommunikationsplanen med en tydligare robusthet och tydlighet.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  anta reviderad krishanteringsplan. 

att föregående version antagen 2015-10-19 § 245 upphör att gälla. 

att  Ledningsplan extraordinära händelser 2011-08-29 §175 upphör 

 att gälla.  

Beslutsunderlag 

Beslut enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför 

och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Krishanteringsplan 2015-2018 Id 48671 

Tjänsteskrivelse Håkan Westerback, säkerhetssamordnare, 2017-10-04 

Arbetsutskottets beslut 2017-10-24 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen (för vidare distribution till berörda parter)  

___________________ 
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Krishanteringsplan 2015-2018 version 2.0 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  anta reviderad krishanteringsplan. 

att föregående version antagen 2015-10-19 § 245 upphör att gälla. 

att  Ledningsplan extraordinära händelser 2011-08-29 §175 upphör att 

gälla.  

   

Sammanfattning av ärendet 

Aktuell krishanteringsplan saknar delvis den robusthet och tydlighet som krävs 

vid extraordinära händelser. I nuvarande plan finns det inte några alternativa 

ledningslokaler vid en händelse som innebär att stadshuset inte är brukbart. I den 

nya planen är det inskrivet vilka olika krishanterings funktioner som arbetar i 

vilka lokaler och vart alternativ plats för dessa finns. Vidare är hela avsnittet med 

instruktioner för kriskommunikationsarbetet utlyft och återfinns i den av KS 

antagna kriskommunikationsplanen med en tydligare robusthet och tydlighet.    

Ärendet 

Enligt lagen om extraordinära händelser (2006:544 kap2 §1 stycke 2) skall 

kommuner och landsting med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen fastställa 

en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. Likt risk- och 

sårbarhetsanalysen är detta ett levande dokument som revideras vid behov och som 

ska antas minst en gång per mandatperiod.  

 

Bakgrund 

Aktuell plan saknar delvis den robusthet och tydlighet som krävs vid en kris eller 

en extraordinär händelse. Krisinformation och placering av de olika 

ledningsgrupperna är några saker som behöver bli tydligare i planen. Dessutom 

finns det i nuvarande plan beskrivet en del funktioner som ej finns i Vimmerby 

kommun. 

 

Aktuell situation 

Planen har reviderats med syfte att få en robustare och tydligare krishantering med 

de resurser vi har i Vimmerby kommun. Bland annat är det förberett med 

alternativa ledningsplatser. Kriskommunikation har lyfts ut till en egen plan som är 



antagen av KS. Sen har de funktioner som beskrivits i den gamla planen men som 

ej finns i kommunen plockats bort så att planen speglar de förutsättningar vi har i 

kommunen för att hantera en kris eller en extraordinär händelse. 

 

Beslutsunderlag 

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

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

  

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen (säkerhetssamordnarens uppgift) 

Regeringen (Länsstyrelsens uppgift) 

 

Håkan Westerback 

Säkerhetssamordnare  
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Planförfattare och revideringar 

Version Datum Sammanställd av Antagen 

Version 1.0 2015-08-11 
Jonas Svensson, 
säkerhetssamordnare 

2015-10-19 KF § 245 

Version 2.0 2017-10-03 
Håkan Westerback 
säkerhetssamordnare 
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Inledning 

Syftet med krishanteringsplanen är att beskriva Vimmerby kommuns arbetssätt vid en kris 

eller en händelse som faller under Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 

inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, hädanefter kallat LEH. 

Men även under en samhällsstörning där krisledningsgruppen är i arbete och händelsen inte 

går under LEH. 

Planen ska tjäna som ett stöd för de aktörer som arbetar inom krishantering i Vimmerby 

kommun. Den ska även vara ett verktyg för flera aktörer i samhället som kommunen 

samarbetar med vid en kris. 

Grundprinciper 

Utgångspunkten för samhällets krisberedskap är att den lokala nivån utgör grunden och 

kompletteras med regionala och nationella åtgärder om fallet så kräver. 

Tre viktiga principer styr det svenska krishanteringssystemet.  

 Ansvarsprincipen innebär att den som i vardagen ansvarar för en samhällsviktig 

verksamhet även har ansvaret under en kris.  

 Likhetsprincipen innebär att verksamheter så långt som möjligt ska fungera lika 

såväl vid en kris som i normalt läge.  

 Närhetsprincipen innebär att en kris i första hand ska hanteras där den inträffar 

och av de närmast berörda. 

För att krishanteringssystemet ska fungera så finns det något som kallas geografiskt 

områdesansvar. Det innebär att varje kommun har ansvar för sitt egna geografiska 

område och får inte gå in i annans kommun eller område utan vidare. I korthet innebär det 

att verka för att före, under och efter en kris samordna krisaktörerna i området samt att 

under en kris samordna information till allmänhet och media. Dock innebär det inte att den 

som har det geografiska områdesansvaret övertar ansvaret från någon annan. 

Beskrivning av Vimmerby kommun 

Vimmerby kommun har en centralort och flera mindre orter och ett totalt invånarantal per 

31/12 2016 på 15 636 personer.(scb.se) Vimmerby kommuns yta uppgår till totalt 1220 

km² areal varav 1140km
2 

landareal (scb.se) med mycket skog och ett antal mindre sjöar, 

även Stångån rinner genom kommunen.  

Den stora näringen i kommunen är tillverkningsindustrin tillsammans med lantbruk, även 

entreprenörskapet är stort i kommunen med många småföretagare. I Vimmerby kommun 

ligger Astrid Lindgrens Värld som varje år lockar cirka 500 000 besökare.  

Vimmerby kommun ligger i ett kärnkraftslän med cirka 55 km fågelvägen till OKG utanför 

Oskarshamn. Kärnkraftsolycka, översvämningar, extremväder, djursjukdomar med mera 

utgör några av de riskfaktorer som kommunen kan drabbas av. 
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Övergripande mål 

Målet är att kommunen ska ha en god beredskap inför större olyckor, krissituationer och 

allvarliga samhällsstörningar. Lagen som ska efterföljas är Lag (200:544) om kommuners 

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

(LEH) och denna krishanteringsplan följer den. 

Lagen innebär bland annat för kommunen att: 

 Risk- och sårbarhetsanalys ska göras 

 Förtroendevalda och tjänstemän ska övas 

 Kommunen har en rapporteringsskyldighet till länsstyrelsen 

 Att inneha det geografiska områdesansvaret 

 

Kommunfullmäktige ska fastställa en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras 

inom kommunen. Planen ska antas en gång per mandatperiod och revideras varje år om 

något specifikt har hänt så att planen behöver ändras. 

Kommunen ska värna om befolkningen genom att aktivt verka för en trygghet och säkerhet 

i kommunen. 

Kommunens ledningsorganisation ska ha god förmåga att utifrån risker och hot kunna 

utöva ledning och samordning i kommunen med uthållighet över tid. 

Kommunen ska verka för enhetliga beredskapsförberedelser samt att dessa genomsyras av 

säkerhetstänk. 

Kommunens krisledningsorganisation ska övas minst 1 gång per år.  

Kommunens krisledningsnämnd ska övas minst en gång per mandatperiod. 

Inom varje förvaltning/bolag ska det genomföras risk- och sårbarhetsanalyser för egen 

planering och som underlag i planen för krishantering samt kommunens övergripande 

Risk- och sårbarhetsanalys. 

Det finns ett avtal skrivet med Länsstyrelsen där man förbinder sig att samverka med andra 

aktörer och medverka på nätverksträffar etc. 

  



Krishanteringsplan 2.0 2015-2018 

Vimmerby kommun 

6 (16) 

  

Samverkan 

Alla kommuner har rapporteringsskyldighet till Länsstyrelsen. Rapporteringen sker inte 

enbart vid en krissituation utan även vid de 
1
TiB-veckomöten som hålls varje torsdag 

telefonledes. Genom det geografiska områdesansvaret har kommunen samordningsansvaret 

inom sitt egna geografiska område vid en kris och ska ha samverkan mellan såväl lokala, 

regionala som nationella aktörer. Det finns ett antal nätverk som kommunen är 

representerade i, bland annat OmRådet (LST Kalmar) som är Kalmar Läns regionala 

krishanteringsråd.  

 

OmRådets syfte är att:  

 Sprida aktuell information mellan myndigheter och organisationer 

 Samordna och prioritera förebyggande insatser 

 Skapa gemensam grundsyn för operativa insatser 

 Upprätthålla nätverk  

Extraordinär händelse 

Med en extraordinär händelse i en kommun avses enligt LEH en händelse som:  

 avviker från det normala  

 innebär en allvarlig störning eller medför överhängande risk för en allvarlig 

störning i viktiga samhällsfunktioner  

 kräver skyndsamma insatser av en kommun 

 

Kännetecknande för en extraordinär händelse i en kommun är att den kan ställas inför en 

svår akut ledningsuppgift. Ledningens uppgift är att så långt som möjligt minska 

konsekvenserna av det inträffade för kommunens invånare.  

Verksamheten ska så långt som möjligt bedrivas i sina ordinarie former. Ansvar, 

organisation, lokaler och arbetsrutiner bör i princip vara desamma som i den dagliga 

verksamheten. Det som utmärker ledningen vid en extraordinär händelse i kommunen är 

framförallt tidsförhållandena. Den ordinarie processen ersätts av ett snabbare agerande. Ett 

stort antal beslut kan behöva tas och verkställas med kort varsel.  

Vid en krishändelse i Vimmerby kommun kan kommunchefen, räddningschef i beredskap 

eller enskild medlem i kommunens krisledningsgrupp driftsätta kommunens 

krisledningsgrupp för att stötta den eller de förvaltningar som är drabbade av krisen. 

Krisledningen ska anpassa verksamheten efter hur händelsen utvecklas. Arbetet ska 

bedrivas effektivt och organiseras på ett sådant sätt att det finns en god uthållighet över tid. 

                                                 
1
 TiB-veckomöten är avstämningsmöte med Länsstyrelsen, länets kommuner, Polis, Försvarsmakt, Landstinget m.fl. 

Initiativet till dessa möten är tagen av Länsstyrelsen och deras Tjänsteman i Beredskap (TiB) medverkar alltid. 
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Räddningschef, kommunchef, förvaltnings-, och bolagschefer samt säkerhetssamordnaren 

har rätt och skyldighet att uppmärksamma ordföranden i krisledningsnämnden om 

krisledningsnämnden bör sammankallas.  

Kallelse sker via intern larmlista.  

Krisledningsnämnd  

Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd i Vimmerby kommun. Ordföranden (eller vice 

ordföranden då ordföranden har förhinder) i krisledningsnämnden bedömer när en 

extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion.  

Om både ordföranden och vice ordföranden har förhinder får krisledningsnämnden 

sammankallas på begäran av enskild ledamot. Nämnden kan sedan besluta om den ska 

träda i funktion. (Reglemente för krisledningsnämnden § 11).  

Vid en extraordinär händelse i Vimmerby kommun, som inte faller under ansvaret enligt 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, tas beslutsbefogenheter och ansvar för åtgärder och 

ledning över av krisledningsnämnden.   

 

Krisledningsnämndens uppgifter  

 Tolka kommunens roll vid extraordinär händelse  

 Företräda kommunen och ge en samlad bild av läget  

 Fatta beslut rörande den kommunala organisationen (avseende uppgifter och 

resurser)  

 Ange inriktning, bedöma behovet av och verka för samordning eller prioritering 

beträffande samhällsverksamheten på kommunens geografiska område  

 Fatta beslut som underlättar för enskilda och grupper av människor  

 Ta ställning i frågor som påkallas av t.ex. grannkommuner eller länsstyrelsen  

 Prioritera och samordna ledning, information och resurser  

 Samverka med externa intressenter efter krav/behov  

 

Ordföranden i krisledningsnämnden(eller dess ersättare) har rätt att besluta i ärenden som 

är så brådskande att hela krisledningsnämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana 

beslut ska snarast därefter anmälas till nämnden.  

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verk-

samhetsområden från övriga nämnder, kommunalförbund och kommunala bolag i den 

utsträckning som är nödvändigt med hänsyn till den extraordinära händelsens art och 

omfattning.  
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När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta om att de uppgifter som 

nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd, förbund eller 

bolag. Beslutsordningen ska återgå till det normala så snart situationen medger det.  

Kommunfullmäktige får besluta att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra. Om 

kommunfullmäktige fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som 

krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd, förbund eller bolag.  

Krisledningsnämnden har följande befogenheter om händelsen medför att kommunens 

service till fysiska och juridiska personer i kommunen inte kan upprätthållas:  

 Ge inriktningsdirektiv för kommunens verksamhet.  

 Ge rekommendationer till allmänheten om återhållsamhet i konsumtionen av bl.a. 

el, värme och vatten.  

 Besluta om vilka kommunala verksamheter som ska prioriteras.  

 Besluta om vilka kommunala verksamheter som ska stängas.  

 Besluta om ianspråktagande av reservsystem.  

 Besluta om hur reservkraften ska fördelas.  

 Ge direktiv till eventuell omflyttning av personal mellan de kommunala 

verksamheterna.  

 Ge direktiv till en eventuell flyttning av verksamhet (t.ex. patienter i vård dygnet 

runt)  

 Begära bistånd från annan kommun eller från statlig myndighet.  

 Ange inriktning för kommunens information till kommuninvånarna.  

 Efter begäran bistå andra kommuner och landsting som drabbas av en extraordinär 

händelse. Om bistånd har lämnats har kommunen rätt till skälig ersättning av den 

andra kommunen eller landstinget.  

 Om läget så kräver lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskilda som drabbas av 

händelsen.  

 Fatta beslut, ge anvisningar eller vidta andra åtgärder som är jämförbara med något 

av ovanstående fall.  

 

Vid utlämnande av information från krisledningsnämnden gäller den sekretess som skulle 

ha gällt i den ordinarie nämnden.  

Krisledningsnämndens beslut kan överklagas.  

Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde. 

Fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna för denna.  

Krisledningsnämndens verksamhet omfattas av kommunstyrelsens uppsiktsplikt och av 

den kommunala revisionen. 
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När arbetar krisledningsgruppen 

Krisledningsgruppen som består av kommunens koncernledning, arbetar vid varje 

samhällsstörning då en förvaltning/bolag inte klarar av händelsen själva, eller när den blir 

inkallad av RCB eller kommunchef. Det sker genom ett gruppsms till samtliga i 

krisledningsgruppen. Medlemmarna i gruppen bekräftar att de fått meddelandet till RCB, 

och inställer sig senast två (2) timmar efter larm i stadshuset enligt rutinen för 

krisledningsgruppen. 

När krisledningsgruppen är samlad sker en första avstämning om läget. Kommunchefen 

leder arbetet och beroende på händelsens dignitet kan kommunchefen eller dennes ersättare 

besluta om arbetet ska ske i skift, och då måste schema upprättas. Krisledningsgruppen är 

en beslutande enhet och deras arbetsuppgifter är att leda och fördela arbetsuppgifter samt 

besluta i kommunövergripande frågor. (se krisledningsgrupp sida 11) 

Ledningsplats  

Stadshuset har de lokaler som används för krisledningsnämnd, krisledningsgrupp och 

kriskommunikationsgruppen om inget annat beslutas. På ledningsplatserna finns direkta 

linjer till det allmänna telenätet. Det finns möjlighet att koppla in datorutrustning för 

tillgång till Internet och e-post, TV och radio. Utrustning för radiokommunikation 

(RAKEL) med räddningsstab och samverkande enheter finns på räddningstjänsten och 

förflyttas till stadshuset och krisledningsgruppen vid påkallat behov.  

Ledningsplatsen är försedd med det skriv- och kartmateriel som krävs för lägesuppföljning, 

t.ex. att föra dagbok över viktiga händelser, beslut och vidtagna åtgärder, eller upprätta 

lägeskartor. Datoriserat ledningsstöd ska finnas. Reservkraft finns i stadshuset, för att 

kunna bedriva krisledning även under strömbortfall. 

Kriskommunikationsgruppen med tillhörande upplysningscentral arbetar i enlighet med 

antagen kommunikationsplan vid kris och extraordinär händelse. 

Skulle stadshuset vara satt ur drift är alternativ ledningsplats räddningstjänstens lokaler i 

Vimmerby tätort. 

 Krisledningsnämnd – har Sevederummet till sitt förfogande. 

 Krisledningsgrupp – har Tunasalen till sitt förfogande, här finns även 

videokonferensanläggning för samverkansmöten. 

 Kriskommunikationsgruppen – har Rumskullarummet till förfogande, här finns 

även videokonferensanläggning för samverkansmöten. 

 Upplysningscentralen – arbetar i Södra Vi rummet som är förberett för ändamålet. 

 

Samtliga dessa rum är testade gällande täckning för RAKEL. 
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Samtliga rum har till sitt förfogande två stycken krisledningspärmar innehållande aktuella 

planer, bland annat krishanteringsplanen, kriskommunikationsplanen och Risk- och 

sårbarhetsanalysen. 

Samtliga pärmar förvaras inne i TUNA-salen i skåpet under videokonferensanläggningen. 

Därifrån fördelas pärmarna ut till de rum de tillhör vid behov. 

Vid den alternativa lokalen på räddningstjänsten förvaras sex pärmar i stabsrummet. 

Ansvaret för att uppdatera pärmarna ligger på säkerhetssamordnaren.  

Omfall – alternativ händelseutveckling  

Det är viktigt att krisledningen har beredskap för alternativ händelseutveckling och för 

oväntade situationer, det vill säga omfallsplanering. Omfallet kan bygga på olika variabler 

till exempel: händelsens varaktighet, skadornas omfattning, tidsåtgång för reparation eller 

hur allmänheten berörs.  

Krisledningsgruppen ansvarar för omfallsplaneringen. Omfallsplaneringen bör omfatta 

minst: behov av politiska beslut, resurser, uthållighet, samverkan och information till 

allmänheten. 
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Resurser  

Förvaltningar/bolag 

De samlade resurserna inom de kommunala förvaltningarna/bolagen kan disponeras. Även 

personella resurser från enskilda förvaltningar/bolag kan användas vid extraordinära 

händelser eller vid en samhällsstörning i kommunen. Det är lämpligt att 

förvaltningar/bolag i förväg inventerar den personal som kan ställas till förfogande utan att 

andra viktiga funktioner åsidosätts.  

Telefonlistor med personalens telefonnummer upprättas och hålls aktuella av respektive 

förvaltnings- och bolagsledning.  

Övriga resurser  

Den kommunala krisledningen disponerar även de eventuella resurser som ställs till 

förfogande av entreprenörer och statliga myndigheter.  

Höjd beredskap  

Denna krishanteringsplan ska efter viss komplettering även kunna användas vid höjd 

beredskap
2
. 

 

 

 

  

                                                 
2
 För att stärka Sveriges förmåga att försvara sig kan beredskapen höjas. Höjd beredskap betyder antingen skärpt 

beredskap eller högsta beredskap. Högsta beredskap betyder krig eller omedelbar risk för krig. (krisinformation.se) 
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Krisledningsgrupp 

Krisledningsgruppen är en beslutande enhet och deras arbetsuppgifter är att leda och fördela 

arbetsuppgifter samt besluta i kommunövergripande frågor. Krisledningsgruppen består av 

kommunens koncernledningsgrupp. 

 Leder och fördelar krisledningsarbetet  

 Fattar beslut och arbetsinriktning för händelsen  

 Föredrar lägesbild för krisledningsnämnden 

 Svarar för att hela tiden ha en aktuell lägesbild över händelsen 

 Genomför samverkansmöten med samverkande parter 

 Sorterar och bearbetar inkommande information och ärenden. 

 Följer upp beslut 

 Bedömer utvecklingen från lägesbilden och svarar för omfallsplanering 

 Planerar för åtgärder på kort och lång sikt 

 

Kriskommunikation 

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor är kommunen skyldig att planera för hur 

allmänheten ska varnas och informeras vid allvarliga olyckor.  

I alla olyckshändelser utgör informatören ett stöd för den/de förvaltningar/ bolag som är 

drabbade av händelsen.  

Kriskommunikationsgruppen med tillhörande upplysningscentral arbetar i enlighet med 

antagen kommunikationsplan vid kris och extraordinär händelse. 

Ekonomi  

Kostnadsredovisning  

Kommunen har bland annat i Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför 

och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, kap 4 och Lag (2003:778) 

om skydd mot olyckor, kap 7 rätt till ersättning från stat eller annan kommun och därför 

måste en korrekt kostnadsredovisning följa hela händelsen om kommunen i efterhand 

skulle söka ersättning.   

Kontofördelning  

Med hänsyn till kostnadsredovisning är det nödvändigt att alla inblandade 

förvaltningar/bolag redovisar kostnader för händelsen. 
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Samtliga kostnader för krisledningens verksamhet bör i princip redovisas på ett konto. 

Detta ger möjlighet att direkt se vad beslut och åtgärder kostat och underlättar arbetet om 

ersättning ska sökas. Om viss andel av åtgärderna i efterhand bedöms normala kan 

motsvarande andel genom omföring debiteras respektive förvaltnings/bolags ordinarie 

konton för verksamheten.  

Erforderlig specifikation av kostnadernas art sker på respektive förvaltnings/bolags egen 

ansvarskod. 

Ekonomi - uppgifter  

Ekonomichefen ingår i krisledningsgruppen och ansvarar själv eller via delegering att: 

1. Ta fram och delge unikt konto för händelsen, aktivitet 1416 - krisberedskap  

2. Ta emot redovisning av kostnader  

3. Följa och sammanställa kostnadsutvecklingen 

Tekniskt ledningsstöd 

För att kunna upprätthålla en fungerande informationsverksamhet vid en extraordinär 

händelse krävs fungerande IT- och telekommunikationer. Funktionen svarar för IT-

relaterade frågor och ser till att de IT- och telekommunikationer som är nödvändiga för att 

bedriva krisledningsarbetet fungerar. ITSAM ansvarar för detta och larmas via ITSAMs 

egen larmlista. 

Tekniskt ledningsstöds uppgifter  

 Säkerställa IT-miljön  

 Samordna IT-frågor inom och utom organisationen kopplat till händelsen  

 Samordna den tekniska utrustningen så den är anpassad till verksamheten 

Logistik  

För att kunna upprätthålla krisledning över tid krävs att nödvändiga servicefunktioner blir 

tillgodosedda. Initialt sköter stadshusets vaktmästeri denna funktion. Behövs det ytterligare 

specialistkompetens eller resurser ansvarar krisledningsgruppen för att tillsätta erforderlig 

personal till detta. 

Logistik - uppgifter  

 Iordningställa lokaler och utrustning (som ej faller under Tekniskt ledningsstöd) 

 transporter  

 kontorsservice  

 mat och dryck  
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Sekreterare 

Administrativa avdelningen ansvarar för att tillsätta sekreterare i krisledningsgruppen för 

dokumentation av händelsen. Om krisledningsnämnden aktiveras ansvarar administrativa 

avdelningen för att tillsätta sekreterare i krisledningsnämnden. 

 

Avveckling och efterarbete  

Så snart den ordinarie organisationen har möjlighet att leda verksamheten ska kommunen 

återgå till normala verksamhetsformer. Beslut om att återgå till ordinarie verksamhet fattas 

av krisledningsgruppen eller av krisledningsnämnden om den har varit aktiverad.  

 Om krisledningsnämnden har varit aktiverad ska den vid nästa kommunfullmäktige 

anmäla de beslut man har fattat. Kommunfullmäktige beslutar om omfattning och form för 

redovisning av de fattade besluten.  

Utvärderingen av händelsen bör påbörjas snarast möjligt efter det att kommunen återgått 

till normal verksamhet. En eller flera personer utses att genomföra utvärderingen.  

I utvärderingsarbetet bör allt material i form av t.ex. dokument och anteckningar samlas in 

och katalogiseras. All personal som deltagit bör intervjuas och samverkande myndigheters 

och organisationers synpunkter på det genomförda arbetet inhämtas. Med stöd av de 

insamlade uppgifterna görs en analys av arbetet, som kan resultera i förslag på revideringar 

i organisationen och planer. Analysen med slutsatser och förslag på förändringar redovisas 

för kommunstyrelsen som beslutar om åtgärder. Utvärderingen delges andra berörda parter. 
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Organisationskarta för krishantering 

 

  

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

KOMMUNSTYRELSEN/ 

KRISLEDNINGSNÄMND 

 

KRISLEDNING 

KRISKOMMUNIKATION EKONOMI TEKNISKT LEDNINGSSTÖD 

SEKRETERARE LOGISTIK 
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VIMMERBY ~MMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Administrativa avdelningen 

2017 -11- o 6 
onrrQd f 1-f bO o 'lb-prar tJC) 
Id nr 

Vimmerby 4/11-17 

Motion om kameraövervakning i Vimmerby 

Det har den senaste tiden inträffat flera fall av grova brott i Vimmerby och det senaste var en grov 
våldtäkt i Kungsparken. Kommunen har tagit det här på största allvar och ser till att belysningen ska lysa 
upp ordentligt i Vimmerby kommun vilket skapar trygghet för människor att gå där det finns 
tillfredsställande belysning men detta är inte tillräckligt .Brott sker ändå, oavsett belysning eller inte. 
Nästa steg är då att sätta upp kameraövervakning för att därigenom eventuellt få fast den skyldige och 
att ytterligare skapa trygghet för människor. Som argument mot kameraövervakning är att kameror 
inkräktar på den personliga integriteten men de som inte håller på med olagligheter behöver inte oroa 
sig. Enligt lagen om allmän övervakning (SFS 1998;150) kan man få tillstånd för kameraövervakning om 
intresset för övervakningen väger tyngre än enskilda personers intresse av att inte bli övervakad. 
Eftersom övervakningen kommer att ha ett preventivt syfte och hjälp med att lösa brott och skydda 
materiel egendom så borde det ligga i kommunens intresse att ansöka om detta. l samråd med vår lokala 
polis skulle kommunen kunna utreda förutsättningarna för kameraövervakning Med anledning av detta 
yrkar sverigedemokraterna 

Att kommunfullmäktige beslutar att i samråd med lokalpolisen utreda möjligheter och förutsättningar 
för kameraövervakning 

Att Vimmerby kommun ansöker tilllänstyrelsen om att få sätta upp kameror vid de områden som polisen 
anser att det behövs 

Sverigedemokraterna r tf'?YYJ ~' J0t/ur-.@4.~ 

Anneli Jakobsson 

Jimmy Rödin 

Kjell Jakobsson 

Sandar Högye 

Kerstin Högye 
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Motion till Vimmerby kommunfullmäktige     20171114 

 
Klimatsmart fordonsförvaltning 
 

 
Vimmerby kommun är förhållandevis framgångsrika vad gäller klimatanpassad värme och 
elproduktion tack vare en väl utbyggd fjärrvärme och en stor investering i ett kraftvärmeverk som 
eldas med lokalt producerat och förnybar biobränsle. Däremot finns mycket att göra vad gäller 
klimateffektivare transporter.  
 
Vimmerby kommun har en fordonsflotta som är både omodern och ännu ej klimatanpassad. 
Därför behöver det göras en transportsatsning där kommunen utifrån den kartläggning som gjorts 
2016 av Miljöfordon Syd så att vi anpassar våra transporter och förvaltning/service ur ett 
kostnadseffektivt och klimatanpassat perspektiv.  
 
Det finns gott om kommuner och landsting och privata företag som gått före och visat att det går 
att klimatanpassa sina transporter. 
 
Därför föreslår vi kommunfullmäktige i Vimmerby kommun   
 
att ta fram en strategisk transportplan ur ett kostnadseffektivt och klimatanpassat perspektiv 
 
att samordna upphandlingen av kommunens fordon ur ett kostnadseffektivt och klimatanpassat 
perspektiv 
 
att även upphandla förvaltningen/service av kommunens fordonsflotta på ett kostnadseffektivt 
och klimatsmart sätt 
 
 

 

______________________________ 
Ingela Nilsson Nachtweij, Centerpartiet i Vimmerby 
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