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8.  Årsredovisning Sydarkivera 2017 - fråga om ansvarsfrihet 
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10.  Handlingsplan och investering Ishall 

11.  Arbetsordning för rengöring och brandskydd samt frister för sotning och brandskyddskontroll 
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Valärenden 

12.  Begäran om entledigande från Anders Fransson (L) och Erik Helin (L) från uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige 

 

Ärenden för beredning 

13.  Medborgarförslag om hastighetsnedsättning på Trekantsvägen, Vimmerby 

14.  Motion om microstöd till småföretag 

15.  Inkomna handlingar 

 

 

 

 
Handlingarna finns tillgängliga på administrativa avdelningen, stadshuset, Vimmerby och på 
kommunens webbplats www.vimmerby.se under fliken "Kommun och politik". 
 
Protokollet justeras den 4 juni 2018 på administrativa avdelningen, stadshuset, Vimmerby. 
 
Vimmerby den 16 maj 2018 

 

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
























 

 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 83 Dnr 2018/000235  Kod 109 

Interpellation till kommunalrådet Tomas Peterson (M) 
om tiggeri i Vimmerby kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas till Tomas 

Peterson (M) vad gäller punkterna 1, 2, 5 och 6 och att svar lämnas vid 

nästkommande sammanträde.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger interpellation inlämnad av Anneli 

Jakobsson (SD) angående tiggeri i Vimmerby kommun. 

 

Interpellationen innehåller flera punkter som riktar sig till olika nämnder, 

men punkterna 1, 2, 5 och 6 riktar sig till kommunstyrelsen.  

 

Av interpellationen framgår: Under det senaste året har tiggeriet ökat i 

Sverige och Vimmerby är inget undantag. Rapporter från Rikspolisstyrelsen 

visar på att stora delar av tiggeriverksamheten är organiserad och att utsatt 

människor utnyttjas av kriminella ligor. För bara några månader sedan 

uppdagades en stor organiserad brottlighetshärva där Hultsfred var 

inblandad. Efter denna händelse har tiggeriet upphört i Hultsfred. Även i 

Vimmerby kan det finnas kriminella ligor.  

 

Enligt ordningsföreskrifterna 12 § så krävs polismyndighetens tillstånd för 

insamling av pengar i bössor eller liknande om insamlingen inte utgör led i 

en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. 

Polismyndighetens tillstånd krävs inte när pengar samlas in till 

hjälporganisationer eller i samband med framförande av gatumusik. 

 

Frågor till kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M): 

 

1. Varför vidtas inga åtgärder för att de kommunala ordningsföreskrifterna 

efterlevs? 
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2. Vem är högst ansvarig för att våra lokala ordningsföreskrifter efterföljs? 

 

5. Om regeringen fastslår att det är upp till kommunerna att införa lokala 

förbud mot tiggeri, kommer ni att införa detta? 

 

6. Hur ställer ni er mot ett nationellt förbud? 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 60822 

 

Beslutet skickas till 

Tomas Peterson (M) 

Kanslijurist Therese Jigsved 

 

___________________ 
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Kommunfullmäktige  

 

Årsredovisning 2017 Vimmerby kommun och fråga om 
ansvarsfrihet 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja 

ansvarsfrihet för följande politiska organ för verksamhetsåret 2017 

 

-Kommunstyrelsen 

 

-Barn- och utbildningsnämnden 

 

-Gemensamma nämnden för miljö- och bygg 

 

-Socialnämnden  

 

-Valnämnden 

 

-Överförmyndaren 

 

-ledamöterna i gemensamma hjälpmedelsnämnden i Kalmar län 

 

Jäv 

Marcus Jonmyren (C) deltar inte i fråga ansvarsfrihet för valnämnden. 

 

Ärendet 

Fullmäktige ska enligt 5 kap 24 § kommunallagen vid ett sammanträde före 

utgången av juni månad efter det år som revisionen avser besluta om ansvarsfrihet 

ska beviljas eller ej. Beslutet ska motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.  

 

Av revisionsberättelsen framgår sammanfattningsvis följande: Revisorerna 

ansvarar för att granska verksamhet, kontroll och redovisning samt pröva om 

verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Granskningen har 

utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god 

revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den 

inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 

ansvarsprövning. Utifrån granskning gör revisorerna följande bedömning: 
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Revisorerna bedömer att styrelsen och nämnderna har bedrivit verksamheten på 

ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt. 

Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och att den interna 

kontrollen har varit tillräcklig.  

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 

2017. Det finns inga underskott att återställa från tidigare år. Nämnderna 

överskrider tilldelad budget med totalt 45,6 mnkr. För att nämnderna ska ha en 

god ekonomisk hushållning krävs att nämnderna håller sig inom budgetram. 

Måluppfyllelsen för de finansiella målen bedöms som god. Vad gäller 

verksamhetsmålen bedömer revisorerna att redovisningen är svag, då endast 14 

mål av de 32 mål som redovisats bedöms som uppnådda. 

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöterna i 

kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, 

socialnämnden, valnämnden, överförmyndaren samt hjälpmedelsnämnden. 

 

Enligt nya kommunallagen 11 kap 21 § ska fullmäktige godkänna årsredovisningen 

innan frågan om ansvarsfrihet behandlas. Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-

23 att godkänna kommunens årsredovisning för 2017. Enligt fullmäktiges 

arbetsordning är det fullmäktiges presidium som bereder frågan om ansvarsfrihet. 

Fullmäktiges presidium delar revisorernas bedömning.  

 

Beslutsunderlag 

Granskningsrapport över årsredovisningen, Id 56494 

Revisionsberättelsen för år 2016 från revisorerna, Id 56351 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, KF § 67   

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden (Hultsfreds kommun) 

Socialnämnden  

Valnämnden 

Överförmyndaren Peter Högberg 

Hjälpmedelsnämnden (Kalmar kommun) 

Revisorerna 

 

 

Lennart Nygren (S) Björn Swedborg (M) Marcus Jonmyren (C) 

Fullmäktiges ordförande Fullmäktiges 1:e v ordf Fullmäktiges 2:e v ordf 

mailto:kommun@vimmerby.se
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1. Sammanfattning

PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat

kommunalförbundet Sydarkiveras årsredovisning för 2017. Uppdraget är en

obligatorisk del av revisionsplanen för år 2017.

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin

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

redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande

revisionella bedömning:

 Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens

finansiering och ekonomiska ställning?

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av

verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans och

underskott från tidigare år har återhämtats i och med årets resultat.

Vi bedömer att förvaltningsberättelsen i huvudsak innehåller den information som

ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.

 Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat

avseende god ekonomisk hushållning?

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk

hushållning i det finansiella perspektivet. Samtliga mål bedöms uppfyllda av de

finansiella målen för 2017.

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall

delvis är förenligt med de verksamhetsmål som presenteras i årsredovisningen.

Målen har sitt ursprung i verksamhetsplan 20171 och som är av betydelse för en god

ekonomisk hushållning.

Redovisningen av måluppfyllelsen är överskådlig och lättillgänglig och det finns

kommentarer till resultatet. För de övergripande verksamhetsmålen bedömer vi att

redovisningen tydligare behöver baseras på redovisad statistik, jämförelsetal eller

motsvarande.

Fullmäktige har i samband ned fastställandet av budget 2017 inte fastställt särskilda

verksamhetsmål för 2017 med bäring på god ekonomisk hushållning.

Kommunallagen (KL 8:1 första stycket) anger att ”kommuner och landsting ska ha

en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet”. Fullmäktige ska enligt

kommunallagen besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Vidare ska

1 Beslutad av fullmäktige 2016-11-04
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det i budget anges mål och riktlinjer, dels för verksamheten och dels finansiella mål

för ekonomin, som har betydelse för en god ekonomisk hushållning (KL 8:5).

Förbundsfullmäktige beslutade 2016-11-04 riktlinjer för god ekonomisk hushållning

och antog mål för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv, men inte

ur ett verksamhetsperspektiv.

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Årsredovisningen är

upprättad enligt god redovisningssed.



3 av 8
PwC

2. Inledning

I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner och

landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den

kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och

i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.

Revisionsobjekt är styrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för

årsredovisningens upprättande.

2.1. Syfte och revisionsfrågor
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom

ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med

lag om kommunal redovisning. Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (12:2)

avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt

med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta

sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara

följande revisionsfrågor:

 Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens

finansiering och ekonomiska ställning?

 Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat

avseende god ekonomisk hushållning?

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

 förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)

 resultaträkning

 kassaflödesanalys

 balansräkning

 sammanställd redovisning

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det

innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och risk-

perspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt

ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte inne-

håller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt

som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att

bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen.
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Då vår granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att

andra än här framförda brister kan förekomma.

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med

förbundets ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med

utgångspunkt i SKYREV:s utkast ”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner

och landsting”. Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing).

Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför

tillämpliga ISA helt eller delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktas

i årets revisionsplan. Granskningen har skett genom intervjuer,

dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i förekommande fall

registeranalys.

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som

presenterades 2018-03-02. Förbundsstyrelsen fastställer årsredovisningen 2018-

03-02 och fullmäktige behandlar årsredovisningen 2018-04-06.

Rapportens innehåll har sakgranskats av Sydarkiveras förbundschef.

2.2. Revisionskriterier
Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer:

 Kommunallagen (KL)

 Lag om kommunal redovisning (KRL)

 Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)

 Fullmäktiges beslutade mål om god ekonomisk hushållning
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3. Granskningsresultat

3.1. Verksamhetens utfall, finansiering och
ekonomiska ställning

3.1.1. Iakttagelser
Utveckling av kommunalförbundets verksamhet

I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under och

delvis efter räkenskapsåret. Vidare framgår den förväntade utvecklingen inom olika

verksamheter.

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas enligt KRL 4:1 a, det vill

säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt

åldersindelad. I övrigt lämnar den personalekonomiska redovisningen inga

uppgifter om personalen i form av diagram och verbal information. Avsnittet kan

med fördel utvecklas och omfatta medelålder, pensionsavgångar, arbetsmiljö osv.

Förvaltningsberättelsen innehåller även information om andra förhållanden som

har betydelse för styrning och uppföljning av verksamheten. Ekonomiska nyckeltal

redovisas men däremot saknas nyckeltal för verksamheten. Detta bör på ett tydli-

gare sätt framgå av förvaltningsberättelsen.

Investeringsredovisning

Årets investeringar redovisas i form av beskrivande text i förvaltningsberättelsen

och uppgår till 100 tkr. Anledning till budgetavvikelser beskrivs.

Balanskravsresultat

Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning, dock inte i enlighet

med KRL. Årets balanskravsresultat är 761 tkr och uppfyller därmed balanskravet. I

och med årets resultat så återställer förbundet 2016 års underskott och redovisar en

ekonomi i balans för år 2017.

Utvärdering av ekonomisk ställning

Förvaltningsberättelsen innehåller i huvudsak en utvärdering av ekonomisk

ställning. Redovisningen av nyckeltal kan utvecklas.

3.1.2. Revisionell bedömning
Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av

verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans

och underskott från tidigare år har återhämtats i och med årets resultat.

Vi bedömer att förvaltningsberättelsen i huvudsak innehåller den information som

ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.
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3.2. God ekonomisk hushållning
Kommunallagen (KL 8:1 första stycket) anger att ”kommuner och landsting ska ha

en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet”. Fullmäktige ska enligt

kommunallagen besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Vidare ska

det i budget anges mål och riktlinjer, dels för verksamheten och dels finansiella mål

för ekonomin, som har betydelse för en god ekonomisk hushållning (KL 8:5).

Förbundsfullmäktige beslutade 2016-11-04 om riktlinjer för god ekonomisk

hushållning och antog mål för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt

perspektiv, men inte ur ett verksamhetsperspektiv. Vidare har Fullmäktige i

samband med fastställandet av budget 2017 inte fastställt särskilda verksamhetsmål

med bäring på god ekonomisk hushållning.

3.2.1. Iakttagelser
Finansiella mål

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål för god

ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2017. Av redovisningen nedan

framgår att samtliga mål bedöms uppfyllda:

Finansiella mål Utfall
2017

Måltal
2017

Mål
uppfyllelse

Balanserad budget utan höjning av avgifterna 2
% överskott av verksamheten

785 tkr 124 tkr Uppfylls

Nettoinvesteringarnas andel av
medlemsavgifter och bidrag bör understiga 10 %

1,0 % < 10 % Uppfylls

Likviditet motsvarande 1 månads löner 2 002 tkr 618 tkr* Uppfylls

Oförändrad soliditet 27,7 % 21 % Uppfylls
*genomsnittliga kostnader för personal per månad 2017

Mål för verksamheten

Förbundet redovisar verksamhetsmål i årsredovisningen som har sitt ursprung i

Verksamhetsplan 2017 som Fullmäktige beslutade 2016-11-04 och som är av

betydelse för en god ekonomisk hushållning. I verksamhetsplanen för 2017

redovisas fem övergripande verksamhetsmål som återrapporteras i

årsredovisningen. Tre mål (60 %) bedöms uppfyllda och två mål (40 %) som delvis

uppfyllda. Till grund för den samlade bedömningen av måluppfyllelse för respektive

mål finns måttindikatorer.

3.2.2. Revisionell bedömning
Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk

hushållning i det finansiella perspektivet. Samtliga finansiella mål för år 2017

bedöms uppfyllda.

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall

delvis är förenligt med de verksamhetsmål som presenteras i årsredovisningen.
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Målen har sitt ursprung i verksamhetsplan 20172 och som är av betydelse för en god

ekonomisk hushållning.

Redovisningen av måluppfyllelsen är överskådlig och lättillgänglig och det finns

kommentarer till resultatet. För de övergripande verksamhetsmålen bedömer vi att

redovisningen tydligare behöver baseras på redovisad statistik, jämförelsetal eller

motsvarande.

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning om måluppfyllelsen för god

ekonomisk hushållning.

3.3. Rättvisande räkenskaper
3.3.1. Iakttagelser
Resultaträkning

Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 och omfattar tillräckliga noter.

Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt samtliga förbundets intäkter och

kostnader för året samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret.

Jämförelse med föregående år lämnas för varje delpost.

Årets resultat uppgår till 785 tkr (-24 tkr). Resultatet medför en positiv avvikelse

mot budget med 502 tkr. Av lämnade resultatkommentarer redogörs för

budgetavvikelserna.

Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år och budget.

Resultaträkning (tkr)
Utfall
2016

Utfall
2017

Budget
2017

Budget
avvikelse

Verksamhetens intäkter 8 953 13 072 12 420 652

Verksamhetens kostnader -8 684 -11 957 -11 606 -351

Avskrivningar -292 -328 -529 201

Verksamhetens nettokostnader -23 787 285 502

Finansiella intäkter 0 0 0 0

Finansiella kostnader -1 -2 -2 0

Årets resultat -24 785 283 502

 Att intäkterna ökat mot föregående år beror till största delen på att

förbundet under 2017 har fler medlemmar. Övriga intäkter består till största

delen av lönebidrag, anslutningsavgifter och statsbidrag.

 Verksamhetens kostnad avser främst personalkostnader och köp av IT-

konsulttjänster. Budgetavvikelsen beror på ökning av personal för att

hantera anslutning av nya medlemmar, lokalkostnader samt kostnader i

samband med driftsättning av bevarandeplattform.

 Bidrag från medlemskommunerna fördelas mellan sjutton kommuner och

Region Blekinge.

2 Beslutad av fullmäktige 2016-11-04
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Balansräkning

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter.

Balansräkningen redovisar i allt väsentligt förbundets tillgångar, avsättningar och

skulder per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt

periodiserade samt har värderats enligt principerna i KRL.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar

tillräckliga noter och överensstämmelse med övriga delar av årsredovisningen finns.

Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper

Årsredovisningen lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för

tillämpade redovisningsprinciper i tillräcklig omfattning.

3.3.2. Revisionell bedömning
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är

upprättade enligt god redovisningssed.

2018-03-12

_________________
Rebecca Lindström
Projektledare
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Kommunfullmäktige 

 

Kommunalförbundet Sydarkivera - fråga om ansvarsfrihet 
för förbundsstyrelsen för verksamhetsåret 2017 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja 

ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen i kommunalförbundet Sydarkivera för 

verksamhetsåret 2017. 

 

Ärendet 

Fullmäktige ska enligt 5 kap 24 § kommunallagen vid ett sammanträde före 

utgången av juni månad efter det år som revisionen avser besluta om ansvarsfrihet 

ska beviljas eller ej. Beslutet ska motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.  

Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen i Sydarkivera beviljas av medlemmarna. 

 

Av revisionsberättelsen framgår sammanfattningsvis att revisorerna bedömer att 

förbundet lever upp till kommunallagens krav om en ekonomi i balans. Årets 

resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning. 

Verksamhetens utfall är delvis förenligt med de verksamhetsmål som presenteras i 

årsredovisningen. Revisorerna tillstyrker att Sydarkiveras förbundsstyrelse 

beviljas ansvarsfrihet. 

 

Enligt fullmäktiges arbetsordning är det fullmäktiges presidium som bereder fråga 

om ansvarsfrihet. Fullmäktiges presidium delar revisorernas bedömning. 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse för Sydarkivera 

Granskningsrapport 

Årsredovisning för Sydarkivera 

Missiv från Sydarkivera med instruktion 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunalförbundet Sydarkivera 

 

 

Lennart Nygren (S) Björn Swedborg (M) Marcus Jonmyren (C) 

Fullmäktiges ordförande Fullmäktiges 1:e v ordf Fullmäktiges 2:e v ordf 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/
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§ 116 Dnr 2018/000248  Kod 003 

Riktlinjer för e-post i Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjer för 

e-post i Vimmerby kommun.   

 

Sammanfattning 

Mycket av kommunens interna och externa information sker via e-post. Denna 

riktlinje är framtagen för att alla anställda och förtroendevalda ska hantera och 

kommunicera via e-post på ett enhetligt, lagenligt och effektivt sätt. Varje 

verksamhet ska se till att alla berörda känner till riktlinjer och gällande lag-

stiftning inom området.  

 

Förslaget har vari ute på remiss till ledningsgruppen, barn- och utbildnings-

förvaltningen och socialförvaltningen. Synpunkterna har vägts in i förslaget 

och den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft 2018-05-25 har tagits i 

beaktande.  

 

Vid dagens sammanträde föreligger förvaltningens förslag.  

 

Ärendet diskuteras.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjer för 

e-post i Vimmerby kommun.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Liselott Frejd, administratör 2018-04-25, Id 60858 

Riktlinjer för e-post, Id 60915 

 

Beslutet skickas till 
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Inledning 

Mycket av kommunens interna och externa information sker via e-post. Denna 

riktlinje är framtagen för att alla anställda och förtroendevalda ska hantera och 

kommunicera via e-post på ett enhetligt, lagenligt och effektivt sätt. Varje 

verksamhet ska se till att alla berörda känner till riktlinjer och gällande lagstiftning 

inom området.  

E-post 

Vimmerby kommun tilldelar sina förtroendevalda och anställda en kommunal e- 

postadress. Förtroendevalda erhåller en e-postadress via en beställning till ITSAM 

genom administrativa avdelningen och anställda genom beslut av anställande chef.  

I Vimmerbys kommun skiljer vi på två typer av epostbrevlådor, funktionsbrevlåda 

och individuell brevlåda. Funktionsbrevlådan är kopplad till en officiell e-postadress, 

exempelvis kommun@vimmerby.se och barn.utbildningsforvaltning@vimmerby.se. 

I första hand bör allmänhetens första kontakt via e-post med kommunen styras till 

funktionsbrevlådorna, för att förenkla kommunens hantering i fråga om registrering 

av allmänna handlingar.  

Individuell brevlåda är en brevlåda som är knuten till en enskild person och ska 

bevakas på samma sätt som funktionsbrevlåda där inkommande allmänna handlingar 

omgående och utan dröjsmål ska tas om hand för registrering och handläggning. 

Kommunicera effektivt med e-post 

Mottagaren bör kunna se vad e-postmeddelandet handlar om redan innan han eller 

hon öppnar det. Skriv därför en tydlig rubrik på ämnesraden – ofta kan hela 

huvudbudskapet stå på ämnesraden. Skriv aldrig känslig information i ämnesraden, 

till exempel personuppgifter. 

Skicka e-post direkt till de som verkligen berörs. Undvik ”svara alla” och undvik att 

skicka kopia om det inte är helt nödvändigt.  

Undvik att skicka massutskick till större e-postgrupper. Om du bedömer att du 

behöver skicka e-post till många samtidigt, överväg att använda dig av intranätet som 

kommunikationskanal.  

Öppna och besvara e-post 

Inkorgen bör öppnas vid minst ett tillfälle varje dag. Frågor från enskilda ska enligt 

förvaltningslagen besvaras så snart som möjligt, det vill sägas inom 1 till 2 

arbetsdagar. Om du inte har möjlighet att lämna ett svar eller besked till frågeställaren 

mailto:kommun@vimmerby.se
mailto:barn.utbildningsforvaltning@vimmerby.se
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ska du meddela att du har mottagit e-postmeddelandet och be att få återkomma med 

konkret svar eller besked snarast möjligt. 

Observera att interna e-postmeddelande som skickas från en förvaltning till en annan 

(olika myndigheter) är allmän handling och därför måste öppnas samma dag som 

meddelande inkommit.  

Postöppning vid semester eller längre frånvaro 

Funktionsbrevlådan ska bevakas löpande och inkommande allmänna handlingar ska 

tas om hand minst en gång per dag under vardagar. Brevlådan får inte lämnas 

obevakad under frånvaro, inte ens vid sjukdom eller semester. Om en 

funktionsbrevlåda har tagits i bruk ska minst två personer utses med ansvar för att 

bevaka inkommen post. 

Individuell brevlåda bör kontrolleras av användaren varje arbetsdag. Brevlådan får 

inte lämnas obevakad under frånvaro. Det innebär att epostbrevlådan bör kontrolleras 

minst en gång per arbetsdag. Varje förvaltning har ett ansvar att se till att det finns 

en upprättad rutin för hur individuella brevlådor bevakas vid frånvaro, till exempel 

att en kollega ges behörighet att kontrollera brevlådan under frånvaro eller att e-

posten vidarebefordras till en funktionsbrevlåda. Om du är borta från arbetet bör ett 

autosvar läggas in, se rubrik Autosvar. 

För att uppfylla myndighetens skyldigheter om allmänna handlingars offentlighet har 

arbetsgivaren rätt att gå in i enskilda användares epostbrevlåda för att kunna lämna ut 

en allmän handling.   

E-postsignatur och avsändare 

När vi kommunicerar via e-post är det viktigt att det finns en tydlig avsändare. För- 

och efternamn och titel ska exempelvis alltid finnas med i e-postmeddelande som 

skickas externt. 

E-postsignatur ska följa den grafiska profilen, se bild nedan. På intranätet under 

fliken kommunikation/e-postsignatur finns tydliga instruktioner om hur du själv gör 

en egen e-postsignatur med logotyp.  

Information om behandling av personuppgifter  

I e-postsignaturen ska det också finnas med information till den 

som skickat e-posten om hur vår hantering av personuppgifter ser 

ut.  E-postsignaturen ska också innehålla en hänvisning till 

hemsidan där mer information om hanteringen av 

personuppgifter finns.  
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Kvittens 

E-post som kommer till en funktionsbrevlåda bör kvitteras via ett autosvar. Exempel 

på autosvar i en funktionsbrevlåda:  

Tack för ditt meddelande. 
 
Vi läser inkommande e-postmeddelande måndag till fredag. Har du ställt frågor i 
meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt. 
 
Nästan alla inkommande e-postmeddelande som skickas till oss blir en allmän 
handling. Det innebär att alla som begär att få ta del av innehållet i ett meddelande 
har i de flesta fall rätt att göra det.  

Vi tar regelbundet bort e-post som är av ringa betydelse enligt lag. 
 
Med vänlig hälsning 
Vimmerby kommun 
 
Besöks- och postadress: Stadshuset, Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby 
Telefon: 0492-76 90 00 
www.vimmerby.se   

Thank you for your e-mail. 

We open incoming e-mails every day from Monday to Friday. If you have ask 

questions in your e-mail we will come back to you as soon as possible. 

Almost all incoming e-mails sent to Vimmerby Municipality turn into public 

documents. It means that anyone who wishes to see a public document normally 

may see it.    

We take away e-mails of low importance according to law. 

With kind regard 

Vimmerby Municipality 

Visiting and postal address: Stadshuset, Stångågatan 28, S- 598 81 Vimmerby, 

Sweden 

Phone: 0046 (492) 76 90 00 

Website: www.vimmerby.se 

 

  

file:///C:/Users/lisfre1/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/XGV6NSLA/www.vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/
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Autosvar 

Vid frånvaro bör ett autosvar läggas in. På så sätt får avsändaren information om hur 

e-posten hanteras under frånvaron. 

När du skriver ett autosvar, var tydlig med hänvisning till funktionsbrevlåda, växel 

eller dylikt. Exempel på autosvar vid frånvaro: 

Hej! Jag har semester mellan perioden 25/6 till 6/7. Vid brådskande ärenden kan du 

skicka ditt meddelande till funktionsbrevlåda@vimmerby.se eller kontakta 

kommunens växel på telefonnummer: 0492-76 90 00. 

Hej! Jag är på tjänsteresa och återkommer den 6/10. Jag kontrollerar min e-post 

sporadiskt. Vid brådskande ärenden kan du skicka ditt meddelande till 

funktionsbrevlåda@vimmerby.se eller kontakta kommunens växel på 

telefonnummer: 0492-76 90 00. (Här går det bra att lägga in expeditionsnummer 

eller dylikt. Undvik direktnummer till kollegor eftersom de också kan vara 

frånvarande). 

Ordning i inkorgen 

Det är viktigt att det är ordning i inkorgarna eftersom inkomna meddelanden räknas 

som allmän handling.  

Tänk därför på att: 

 Inkorgen endast är en tillfällig förvaringsplats 

 Rensa inkorgen och utkorgen samt töm papperskorgen regelbundet 

 Dokument gällande tjänsteärenden ska sorteras in och sparas i mappar  

eller i dokumenthanteringssystem, såväl brev som bilagor.  

 Radera reklam, privat e-post och liknande.  

Hantering av bilagor 

Bilagor ska undvikas i så stor utsträckning som möjligt för att minska 

lagringsutrymme för e-post. I e-postmeddelanden och kalenderbokningar kan du, där 

det är möjligt, istället länka till webbplats eller intranät. I interna e-post kan du länka 

till y:/katalog om mottagaren har behörighet att öppna den. 

Etiska regler 

Verktyg för digital kommunikation är arbetsredskap. Undvik därför att använda 

dessa för privat bruk. Kommunikation av privat karaktär ska raderas så snart som 

möjligt. Spridande av material som strider mot upphovsrätt, är rasistiskt, 

pornografiskt eller på annat sätt är diskriminerande får inte ske.  

mailto:funktionsbrevlåda@vimmerby.se
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Lagar och regler 

Allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar är en grundlagsskyddad rättighet 

för alla medborgare.  

Vid hantering av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar 

när det handlar om vad som är allmän handling, registrering, diarieföring och 

arkivering. De bestämmelser som styr e-posthanteringen finns främst i, 

tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, 

dataskyddsförordningen, förvaltningslagen, arkivlagen och i kommunens 

arkivreglemente.  

Sekretess 

E-post får inte användas för att skicka sekretessbelagd information. Alla 

sekretessbelagda allmänna handlingar ska diarieföras och sedan omgående raderas 

för e-postkontots inkorg. Var noga med att även radera dessa från e-postens 

papperskorg.  

Allmän handling och diarieföring 

Vid skriftlig, digital kommunikation gäller samma lagar och regler som för 

pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering, 

diarieföring och arkivering. Enligt tryckfrihetsförordningen är en handling allmän om 

den är inkommen till eller upprättad hos kommunen. E-post meddelanden kan därför 

vid begäran komma att lämnas ut som en allmän handling. 

Huvudregeln är att allmänna handlingar ska diarieföras men det finns en del 

undantag. I kommunens antagna dokumenthanteringsplaner framgår vilka handlingar 

som ska diarieföras och inte. Är du osäker på om ett e-postmeddelande ska 

diarieföras eller inte, kontakta förvaltningens registrator eller administrativa 

avdelningen för råd och hjälp. 

Exempel på handlingar som ska diarieföras 

 Beslut 

 Instruktioner 

 Remiss med svar 

 Inkommande eller utgående handlingar som kräver handläggning 

 Handlingar som berörs av sekretess 
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Exempel på handlingar som inte behöver diarieföras 

 Reklam och kursinbjudningar 

 Svar på enkla förfrågningar 

 Handlingar som är ordnade på annat sätt än genom diarieföring, exempelvis 

genom registrering i ett verksamhetssystem. 

 Handlingar som inte är allmän handling som till exempel: 

o Utkast till beslut eller skrivelser 

o Arbetsmaterial (handlingar som inte har expedierats eller 

färdigställts) 

o Privata meddelanden 

E-postlogg 

Alla inkomna och skickade e-postmeddelanden registreras i en logg. Uppgifterna i 

loggen gallras efter tre månader. Loggen innehåller uppgifter om avsändare, mottagare, 

ärenderubrik, klockslag och datum när e-posten skickades. Denna kan alltså innehålla 

uppgifter om privata meddelande och annat som inte är en allmän handling. Skriv aldrig 

integritetskänslig information i ärenderubriken eller i e-postmeddelande.  

Lämna ut logg 

När någon begär ut din e-postlogg ska du kontakta registratorn på din förvaltning 

som i sin tur kontaktar ITSAM. Innan e-postloggen lämnas ut ska den person som 

förfrågan avser ha möjlighet att gå igenom loggen. Detta för att kunna ta ställning 

till om delar av loggen omfattas av sekretess eller om det finns privata meddelande 

som inte ska lämnas ut. 

Hantering av personuppgifter i e-post 

E-post innehåller alltid personuppgifter exempelvis e-postadress och avsändare. Det 

betyder att dataskyddsförordningen gäller för e-post, precis som för all annan 

personuppgiftsbehandling. När e-posten är mottagen beror det på innehållet om och 

hur länge det får sparas. När e-posten tagits emot och hanteras måste bedömning 

göras av hur meddelandet och personuppgifterna ska behandlas och vilket rättsligt 

stöd som finns för den fortsatta behandlingen. 

Flytta personuppgifter till andra system  

Det är olämpligt att använda e-postsystemet för att förvara personuppgifter under 

lång tid. Epostsystemet är inte lämpligt för förvaring och det kan vara svårt att hitta 

uppgifter om en enskild i e-posten eller säkerställa att uppgifterna blir borttagna när 

de inte längre behövs. Vid hantering av information ska relevanta personuppgifter 
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flyttas över från e-post till ett ärende- eller verksamhetssystem om detta finns och 

därefter ska e-postmeddelandet tas bort. Detta görs om bedömning har gjorts att 

uppgifterna ska sparas. 

Säkerhet 

Tänk på att iaktta försiktighet med att öppna bifogade filer från okänd avsändare. 

Bifogade filer kan innehålla skadlig kod som exempelvis virus. Öppna aldrig en fil 

eller klicka på en länk om du inte känner till avsändaren. Om du misstänker att du 

fått virus i din dator ska du kontakta ITSAMs servicedesk direkt via telefon: 0494-

19 777 eller via e-post: servicedesk@itsam.se 

Hot och trakasserier 

E-postmeddelande med innehåll som uppfattas som hotfullt eller trakasserande ska 

polisanmälas och sparas av mottagaren då det kan utgöra bevismaterial. Informera 

din närmaste chef om innehållet.  

Mer information 

Guide för e-postsignatur finns på intranätet. 

ITSAMs riktlinjer för IT finns på ITSAMs webbplats 

Förvaltningsspecifika rutiner för hantering av e-post vid frånvaro se intranätet. 

mailto:servicedesk@itsam.se
http://www.itsam.se/
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Riktlinjer för e-post i Vimmerby kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjer för 

e-post i Vimmerby kommun.   

Ärendet 

Mycket av kommunens interna och externa information sker via e-post. Denna 

riktlinje är framtagen för att alla anställda och förtroendevalda ska hantera och 

kommunicera via e-post på ett enhetligt, lagenligt och effektivt sätt. Varje 

verksamhet ska se till att alla berörda känner till riktlinjer och gällande 

lagstiftning inom området.  

 

Redovisning av inkomna yttranden 
Förslaget har vari ute på remiss till ledningsgruppen, barn- och 

utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Synpunkterna har vägts in i 

förslaget och den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft 2018-05-25 har 

tagits i beaktande. 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för e-post i Vimmerby kommun 

Beslutet ska skickas till 

Ledningsgruppen 

Samtliga avdelningar inom kommunstyrelseförvaltningen 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Socialförvaltningen 

Liselott Frejd 

Administratör  

 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/
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§ 117 Dnr 2016/000582  Kod 805 

Handlingsplan och investering Ishall 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att renovera nuvarande ishall för att klara av dispensen för spel i 

Hockeyettan och klara av svenska ishockeyförbundets arenakrav för 

publikhall B.  

 

att finansieringen om 11 200 000 kr sker genom 2019 års investeringsbudget.  

 

Protokollsanteckning 

Magnus Gustafsson (M) vill lämna protokollsanteckning.  

 

Sammanfattning 

Svenska ishockeyförbundet beviljade Vimmerby hockey dispens för spel i 

Hockeyettan säsongen 2017/2018 i Vimmerby ishall, under förutsättning att 

en handlingsplan som är tidsangiven för att uppnå arenakravet Publikhall B 

skulle göras. Även sargen och det härdade glaset måste bytas då förbundet 

kommit med nya säkerhetskrav gällande sargens svikt.  

 

Arbetsutskottet beslutade 2017-10-10 § 241 att ge utvecklingsavdelningen 

och samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att beräkna kostnader för 

renovering av ishallen utifrån svenska ishockeyförbundets krav för spel i 

Hockeyettan.  

 

Vid dagens sammanträde föreligger förvaltningens förslag och ärendet 

diskuteras.  

 

Sammanträdet ajourneras kl. 10.30 - 10.35. 
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2018-05-08 
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Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att renovera nuvarande ishall för att klara av dispensen för spel i 

Hockeyettan och klara av svenska ishockeyförbundets arenakrav för 

publikhall B.  

 

att finansieringen om 11 200 000 sker genom 2019 års investeringsbudget. 

 

Beslutsunderlag 

Dispensbeslut, tävlingsnämnden 2017-09-07, Id 58019 

Tjänsteskrivelse, Anton Palmer, fritidssamordnare, 2018-03-07, Id 60134 

Arbetsutskottets beslut 2018-04-24 § 102 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Utvecklingsavdelningen  

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 102 Dnr 2016/000582 805 

Handlingsplan Ishall 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att  Renovera nuvarande ishall för att klara av dispensen för spel i 

 Hockeyettan och klara av svenska ishockeyförbundets 

 arenakrav för publikhall B.  

Att Finansieringen om 11 200 000 sker genom 2019 års 

 investeringsbudget.  

Sammanfattning 

Svenska ishockeyförbundet har beviljat dispens för spel i Hockeyettan 

säsongen 2017/2018 i Vimmerby ishall, under förutsättning att en 

handlingsplan för att uppnå arenakravet Publikhall B. 

Kostnadsförutsättningar och tidsplan har tagits fram av 

kommunstyrelseförvaltningen. 

 

Vid dagens sammanträde deltar Anton Palmer, fritidssamordnare, Thomas 

Svärd, utvecklingschef och Bo Palmer, projektledare.  

Förslag till beslut 

Helen Nilsson (S) yrkar, med instämmande av samtliga ledamöter, 

Att renovera nuvarande ishall för att klara av dispensen för spel i 

Hockeyettan och klara av svenska ishockeyförbundets arenakrav för 

publikhall B.  

Att finansieringen om 11 200 000 sker genom 2019 års investeringsbudget.  

Beslutsunderlag 

Dispensbeslut, tävlingsnämnden 2017-09-07 

Tjänsteskrivelse, Anton Palmer, fritidssamordnare, 2018-03-07 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

___________________ 



Projekt: Ishallen, ny isyta Uppdaterad: 2018-02-27

Kostnadsställe Konto Projektnummer

Fastighetskontoret

Aktivitetskod/ Alternativ 1 Alternativ 2 Etapp 2 Alternativ 1 Alternativ 2

kostnadsslag Etapp 1 Etapp 1 Brand, omkläd totalt totalt

Uppsågning och Utökning av och

omgjutning befintlig pist ventilation

Utökning av isytan 6 000 000 1 000 000

Sargutrustning 1190000 1190000

Belysning 100 000 100 000

Byggentreprenad 1 500 000 1 500 000

Rivning av träläktare 5 000 5 000

Utrymningsvägar/dörrar 700 000 700 000

Container som tillfälliga förråd 202 000 202 000

Rullport vid ismaskinpassage 50 000 50 000

Ombyggnation/flytt av gym 150 000 150 000

Avfallshantering 200 000 200 000

El för arbeten gällande isytan 20 000 20 000

Utrymningslarm 430 000

Övriga nödutrymningsdörrar/beslagningar 200000

Brandskyddsmålning/inklädnad av stål i konstruktionen 700 000

Fjärrvärmeinstallation 500 000

Omklädningsrum 4 000 000

Renovering befintliga omkläd 3 787 000

Uppdatering ventilation 2 000 000

Byggherrekostnad 50 000 50 000

9998 Oförutsett (ca 10%) 1 033 000 533 000 1 183 000

Summa kalkyl 11 200 000 5 700 000 12 800 000 24 000 000 18 500 000



Projekt: Uppdaterad:

Kostnadsställe Konto Projektnummer

Fastighetskontoret

Aktivitetskod/ Förkalkyl Kalkyl Kalkyl Kalkyl (löpvärde) Avstämningskalkyl: Slutredovisning

kostnadsslag Uppskattat Budget Anbud

[datum] [datum] [datum] [Datum] [Datum] [Datum] [Datum]

Arkitekt

Konstruktör

VS-konsult

Luft-konsult

Kyla-konsult

El-konsult

Brand-konsult

Storkök-konsult

Styr

Markentreprenad

Byggnadsentreprenad

VS-entreprenad

Sprinklerentreprenad

Kylentreprenad

Luftbehandlingsentreprenad

El-entreprenad

Brandanl entreprenad

Hissentreprenad

Byggherrekostnad

9400-9401 Tillfälliga anläggningar*)

9402-9403 Behovsanalys/utredning**)

9404-9405 Förstudie

Garantikostnader

9998 Oförutsett

Summa investering exkl 9400-9403 0 0 0 0 0 0

Summa kalkyl 0 0 0 0 0 0

Förkalkyl Kalkyl totalt varav 2015 varav 2016 varav 2017 from tom

*) 9400-9401 Tillfälliga anläggningar/provisorier

Avskrivningstid



Projekt: Uppdaterad:

Kostnadsställe Konto Projektnummer

Fastighetskontoret

Aktivitetskod/ Förkalkyl Kalkyl Kalkyl Kalkyl (löpvärde) Avstämningskalkyl: Slutredovisning

kostnadsslag Uppskattat Budget Anbud

[datum] [datum] [datum] [Datum] [Datum] [Datum] [Datum]

Kalkyl driftkostnader (direktavskrivning)
Kostnadsställe Konto Projektnummer Kalkyl totalt varav år 2015 varav år 2016 varav år 2017

Behovsanalys**) 8???? 6075

Rivning, inkl index 8???? 6075

Övriga driftkostnader 8???? 6075

Summa driftkostnader 0 0 0 0



 
 

Utvecklingsavdelningen 

Fastighetskontoret 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(3) 

Datum 

2018-03-07  
Referens 

Diarienummer 

 
Id 

Idnummer  

 

 
 Kommunstyrelsen 

 

 

 
 

Renovering Vimmerby ishall 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att  Renovera nuvarande ishall genom Förslag 1 under 

etapp 1 för att klara av dispensen för spel i 

Hockeyettan och klara av svenska ishockeyförbundets 

arenakrav för publikhall B.  

Att Finansieringen om 11 200 000 sker genom 2019 års 

investeringsbudget.  

   

Sammanfattning av ärendet 

 

Svenska ishockeyförbundet beviljade Vimmerby hockey dispens för 

spel i Hockeyettan säsongen 2017/2018 i Vimmerby ishall, under 

förutsättning att en handlingsplan som är tidsangiven för att uppnå 

arenakravet Publikhall B skulle göras. Även sargen och det härdade 

glaset måste bytas då förbundet kommit med nya säkerhetskrav 

gällande sargens svikt.  

 

Arbetsutskottet beslutade 2017-10-10 §241 att ge 

utvecklingsavdelningen och samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag 

att beräkna kostnader för renovering av ishallen utifrån svenska 

ishockeyförbundets krav för spel i Hockeyettan.  

 

Aktuell situation 

  

Vimmerby Hockey spelar i Hockeyettan i Vimmerbys ishall med 

dispens från förbundet på grund av att rinken är underdimensionerad. 

Om en åtgärd inte görs i ishallen för att uppnå dispenskraven finns det 

enligt Svenska ishockeyförbundets tävlingschef stor sannolikhet att 

Vimmerby hockey kommer att tvingas ner till division 2.  

Om Vimmerby kommun fattar beslut på en tidsatt operativ plan för 

renovering av ishallen för att klara dispenskraven för Publikhall B 



inför säsongstarten 2019/2020 finns det stor sannolikhet att Vimmerby 

hockey får dispens för säsongen 2018/2019.  

Fastighetskontoret har fått in kostnadsförslag från två olika 

leverantörer samt delat upp renoveringen i två etapper.  

 

Etapp 1 

Förslag 1: Motsvarar en kostnadsbedömning på 11. 200.000:- enligt 

bifogad budgetsammanställning. I detta exempel får vi en helt ny 

betongplatta, nya piströr, nytt permafrostskydd, isolering mm. Med 

denna nya installation får vi en minskad driftskostnad på cirka 130tkr 

om året. 

Förslag 2: Motsvarar en kostnadsbedömning på 5.700.000:- enligt 

bifogad budgetsammanställning. Den leverantör som säger sig kunna 

utföra detta har tidigare inte förstorat en betongrink i en ishall utan 

Vimmerbys ishall blir då den första. Det finns en stor osäkerhetsfaktor 

beträffande befintlig ytskikt på betongytan och dess underliggande 

armering och kylslingor. Denna metod medför inte heller några 

driftssänkningar utan marginella ökningar.  

 

Etapp 2 

Kostnadsförslag: Framöver finns det ytterligare investeringsåtgärder 

som behöver göras både vad gäller säkerhet men också drift, 

funktionalitet och jämställdhet. Utrymningslarm, nödutrymmen, 

fjärrvärmeinstallation, omklädningsrum(dam), ventilation samt 

renoveringar av befintliga ytor. Kostnaden för dessa renoveringar 

uppgår till 12 800 000:-.  

 

Kostnadsförslagen handlar enbart om att säkra spel i Hockeyettan. 

Skulle Vimmerby hockey gå upp en division krävs Publikhall A. 

Vimmerby hockey har denna säsong, spelat 20 stycken 

hemmamatcher med ett publiksnitt på 973 personer. Vimmerby 

hockey har 547 st medlemmar varav 220 av dessa är mellan 7-20 år 

gamla. Vimmerby hockey har 10 deltidsanställda hockeyspelare där 

inkomsten från hockeyn är 50% eller mer av deras löner och 12 

spelare som har 20-50% av sin inkomst från Vimmerby hockey. De 

har heltidsanställd tränare och en sportchef och andre tränare anställda 

på 50% vardera.  

 

 

 

 

 



Bedömning 

Utvecklingsavdelningen och samhällsbyggnadsavdelningen bedömer 

en renovering av ishallen som nödvändig för att säkra spel i 

Hockeyettan. Utvecklingsavdelningen och 

samhällsbyggnadsavdelningen förespråkar kostnadsförslag 1 för att 

det är en beprövad och tillförlitlig renovering som dessutom ger 

driftbesparingar. 

Utvecklingsavdelningen och samhällsbyggnadsavdelningen anser att 

ett genomförande av etapp två är nödvändig på sikt, men att det i 

nuläget bör fokuseras på etapp ett. Etapp två kan genomföras vid 

senare tillfälle när ekonomiska förutsättningar finns. 

Finansiering 

 

Finansiering sker via politiska prioriteringar.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1, Fastighetskontorets kostnadskalkyl.  

 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Utvecklingsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

 

 

 

Anton Palmer 

Fritidssamordnare 

 

Torbjörn Bergström 

Fastighetschef  
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§ 119 Dnr 2018/000166  Kod 171 

Arbetsordning för rengöring och brandskydd samt 
frister för sotning och brandskyddskontroll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna nya 

sotnings- och brandskyddskontrollfrister samt uppdaterad arbetsordning för 

rengöring och brandskyddskontroll.  

 

Sammanfattning 

Frister för brandskyddskontroll regleras i föreskrift MSBFS 2014:6. Ändring 

har skett från tidigare antagen handling från 2005, då fristerna var 2, 4 och 8 

år. Enligt nuvarande förskrift är fristerna 3 och 6 år.  

 

Sotningsfristerna har anpassats till allmänna rådet i MSBFS 2014:6.  

 

Arbetsordning för rengöring och brandskyddskontroll har endast uppdaterats 

med hänvisningen till rätt förskrift. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger arbetsutskottets förslag.  

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna nya 

sotnings- och brandskyddskontrollfrister samt uppdaterad arbetsordning för 

rengöring och brandskyddskontroll.  

 

Beslutsunderlag 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förskrift MSBFS 2014:6 

Sotningsfrister 2018 

Brandskyddskontrollsfrister 2018 

Arbetsordning för rengöring och brandskyddskontroll 2018 
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Tjänsteskrivelse Roger Linder, brandmästare 2018-03-15 

Arbetsutskottets beslut 2018-04-24 § 112 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Räddningstjänsten 

 

___________________ 

 



 

Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps författningssamling 
 

1
 

Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
ISSN 2000-1886 MSBFS 

2014:6 
Utkom från trycket  
den 21 november 2014 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
föreskrifter om rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll1; 

beslutade den 11 november 2014. 
 
Med stöd av 3 kap. 2 och 10 §§ förordningen (2003:789)2 om skydd mot 
olyckor föreskriver3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
följande.  

Inledande bestämmelser 

1 § Denna författning innehåller bestämmelser om vilka objekt som 
omfattas av krav på rengöring (sotning) respektive brandskyddskontroll 
enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, med vilka 
intervall kontroll ska ske (kontrollfrister), samt vad kontrollen ska omfatta.   

Författningen innehåller också bestämmelser om vilken utbildning som 
krävs för att ha behörighet att utföra brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § 
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 
 

2 § I denna författning används följande begrepp med nedan angiven 
betydelse.  

anläggning Fast förbränningsanordning och därtill hörande 
rökkanaler eller avgaskanaler samt imkanaler och 
de övriga byggnadsdelar som ska kontrolleras 
enligt denna författning.  

avgaskanal Kanal för bortledande av avgaser från 
förbränningsanordning som eldas med gas samt 
till kanalen monterade delar såsom 
förbindelsekanal, fläkt, avskiljare och spjäll. 

                                                 
1 Allmänna råd som ansluter till föreskrifterna finns på sid 7. 
2 Förordningen senast ändrad 2013:321. 
3 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett 
informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande 
föreskrifter för informationssamhällets tjänster. 



MSBFS 
2014:6 

 

 

2 
 

eldningsapparat Del av eldstad för automatisk inmatning och 
förbränning av bränslet samt till apparaten 
monterade delar såsom fläkt, spjäll och övrig 
reglageutrustning. 

imkanal Frånluftskanal från matlagningsutrymme i 
restauranger, storkök och därmed jämförbara 
utrymmen samt till kanalen monterade delar 
såsom fläkt, avskiljare och spjäll. 

lokaleldstad Eldstad som till sin funktion och konstruktion 
endast är avsedd att värma upp det rum den är 
uppställd i eller en begränsad del av ett hus. 
Exempel på lokaleldstäder är braskamin, kakelugn 
och öppen spis. 

rökkanal Kanal för bortledande av rökgaser från 
förbränningsanordning som eldas med fasta eller 
flytande bränslen samt till kanalen monterade 
delar såsom förbindelsekanal, fläkt, avskiljare och 
spjäll. 

tung eldningsolja Eldningsolja som vanligen betecknas med 
kvalitetsnummer 3 eller högre. 

värmecentral En särskild byggnad innehållande en eller flera 
fasta förbränningsanordningar med tillhörande 
skorsten för produktion av värme eller kraft för 
exempelvis en större industrianläggning eller för 
flera byggnader inom område med flerbostadshus, 
militäranläggning eller sjukhusanläggning. 

Rengöring (sotning) 

3 § Kravet på rengöring (sotning) ska gälla för 

1. värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor, 

2. köksspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder för matlagning, 

3. lokaleldstäder, och 

4. imkanaler. 

Anläggningar som är inrättade för eldning uteslutande med gas omfattas inte 
av kravet på rengöring. 



 MSBFS 
2014:6 
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Brandskyddskontroll 

Kontrollfrister 

4 § Anläggningar som avses i 3 § ska genomgå brandskyddskontroll med 
längst de intervaller som följer av nedanstående kontrollfrister, räknat från 
den dag den senaste kontrollen genomfördes. Kontrollen bör inte göras 
tidigare än tre månader innan den dag då fristen löper ut. 

En anläggning som inte längre är i bruk behöver inte brandskydds-
kontrolleras. Innan en sådan anläggning åter tas i bruk ska dock 
brandskyddskontroll göras. 

Sådana fasta förbränningsanordningar som är avsedda för eldning 
uteslutande med gas ska endast genomgå brandskyddskontroll om de är 
anslutna till avgaskanal.  
 

5 § Efter nyinstallation eller ändring av en anläggning ska tiden för 
kontrollfristen räknas från den första av dessa dagar; dagen när slutbesked 
utfärdats eller dagen när anläggningen började användas. 

När ett slutbesked utfärdats enligt plan- och bygglagen (2010:900) får tiden 
fram till den första brandskyddskontrollen förlängas eller förkortas med upp 
till 18 månader, om det behövs för planeringen av brandskyddskontrollen. 

När en ny anläggning börjat användas utan att slutbesked utfärdats får den 
första brandskyddskontrollen tidigareläggas med upp till 36 månader, om 
det behövs för planeringen av brandskyddskontrollen. 
 

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor 

6 § Vid eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja ska 
kontrollfristen vara tre år.  

Kontrollfristen ska vara sex år om eldning sker  

1. med pellets i helautomatisk, standardiserad anläggning som är speciellt 
konstruerad för eldning med pellets, 

2. i mycket begränsad omfattning, eller  

3. i panna som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig 
övervakning av personal, med driftingenjörsutbildning eller av annan 
kvalificerad driftledare.  

Vid eldning med annat bränsle ska kontrollfristen vara sex år. 
 

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder för matlagning 

7 § Vid eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja ska 
kontrollfristen vara tre år. Vid eldning med annat bränsle ska kontrollfristen 
vara sex år. 



MSBFS 
2014:6 
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8 § Vid eldning för ett enskilt hushålls behov där eldstaden används i 
mindre omfattning eller finns i ett fritidshus, ska kontrollfristen vara sex år. 

Ett fritidshus där någon är folkbokförd eller permanent boende ska inte 
betraktas som fritidshus enligt dessa föreskrifter. 
 

Lokaleldstäder 

9 § Vid eldning i lokaleldstäder med fasta bränslen ska kontrollfristen 
vara tre år.  

Om lokaleldstaden används i mindre omfattning ska kontrollfristen vara sex 
år. Detsamma ska gälla för lokaleldstäder som finns i fritidshus. 

Kontrollfristen ska också vara sex år för lokaleldstäder som 

1. eldas uteslutande med gas, eller 

2. eldas med pellets i anläggning som är helautomatisk och speciellt 
konstruerad för eldning med pellets. 

Ett fritidshus där någon är folkbokförd eller permanent boende ska inte 
betraktas som fritidshus enligt dessa föreskrifter. 
 

Imkanaler 

10 § För imkanaler ska kontrollfristen vara två år. 
 

Omfattning 

11 § Brandskyddskontrollen ska omfatta de moment som krävs för att 
kunna bedöma den enskilda anläggningens säkerhet från 
brandskyddssynpunkt. 

Hänsyn ska tas till hur brandskyddet påverkas av 

1. sotbildning och beläggningar, 

2. skador eller förändringar av det tekniska utförandet, 

3. temperaturförhållanden, 

4. tryckförhållanden och täthet, samt 

5. drift och skötsel. 

Eldningsapparater för gas och tillhörande gasledningar omfattas inte av 
brandskyddskontrollen. 

 

Dokumentation 

12 § Varje kontrolltillfälle ska dokumenteras. Av dokumentationen ska 
framgå vad som kontrollerats, vilka provningar som gjorts, resultat och 
datum för kontrollen. Ägaren, och i förekommande fall nyttjande-
rättshavaren, ska informeras om resultatet av brandskyddskontrollen.  
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Undantag i enskilda fall 

13 § Efter ansökan från en fastighetsägare eller från en kommun får 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap förlänga kontrollfristen i ett 
enskilt fall om det finns synnerliga skäl.  

Till ansökan ska bifogas yttrande från en sådan nämnd som avses i 3 kap. 
11 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 
 

Behörighet 

14 § Behörig att utföra brandskyddskontroll är den som avlagt examen som 
skorstensfejartekniker enligt 1 § förordningen (2003:477) om utbildning i 
skydd mot olyckor. Detsamma gäller den som enligt äldre bestämmelser 
avlagt teknikerexamen för skorstensfejare, genomgått kurs för 
skorstensfejarmästare eller har avlagt mästarexamen för skorstensfejare. 

______________ 
 
1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2015. Statens 

räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2005:9) om rengöring (sotning) 
och brandskyddskontroll ska samtidigt upphöra att gälla. 

2. Kontrollfrister som är tre år enligt denna författning ska tillämpas senast 
från och med den 1 januari 2018. Dessförinnan får kontroll av 
anläggningar som omfattas av treårsfrist enligt denna författning 
genomföras med frist som är mellan tre år och fristen som gällde enligt 
de äldre reglerna.  

3. Kontrollfrister som är sex år enligt denna författning ska tillämpas 
senast från och med den 1 januari 2021. Dessförinnan får kontroll av 
anläggningar som omfattas av sexårsfrist enligt denna författning 
genomföras med frist som är mellan sex år och fristen som gällde enligt 
de äldre reglerna.  

 

 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
 
 
 
HELENA LINDBERG 
 
 
 
                                Patrik Perbeck 
                               (Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete) 
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
allmänna råd om rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll 

Dessa allmänna råd kompletterar de regler som gäller för rengöring 
(sotning) enligt lagen (2003:778), och förordningen (2003:789) om skydd 
mot olyckor samt enligt Myndigheten för samhällskydd och beredskaps 
föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. 

Termer och begrepp som används i lagen eller förordningen om skydd mot 
olyckor samt i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter 
om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll har samma betydelse här.  

Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. Allmänna råd är 
inte tvingande. Deras funktion är att förtydliga innebörden i lag, förordning 
eller myndighetsföreskrifter och att ge generella rekommendationer om 
deras tillämpning.  

Allmänna råd är markerade med grå bakgrund. 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

 

 

CECILIA NYSTRÖM 

  

 

                                Patrik Perbeck 
                               (Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete) 
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Allmänt 

Den rengöring (sotning) som ska utföras enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) 
om skydd mot olyckor syftar till att förebygga brand. Som en vägledning för 
kommunernas arbete med att fastställa frister för sotningen har Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap tagit fram exempel på frister, vilka 
redovisas nedan. 

Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka fel och brister i anläggningen 
för att förebygga skador på människor, egendom och miljö till följd av 
brand. Kontrollen innebär en prövning av den enskilda anläggningens 
funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt. I huvudsak kontrolleras 
att anläggningen överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen 
togs i bruk. 
 

För att kunna utforma och följa upp sotnings- och kontrollverksamheten bör 
kommunen, eller den som utför sotningen eller brandskyddskontrollen åt 
kommunen, ha uppgifter om de byggnader och andra anläggningar i 
kommunen där sotning och brandskyddskontroll ska göras. För varje 
byggnad eller annan anläggning bör det framgå hur ofta sotning och 
brandskyddskontroll ska utföras och när sådan genomförts. Det är också 
viktigt att förelägganden och förbud för varje byggnad eller annan 
anläggning framgår.  

 

Den enskilde har det primära ansvaret för sitt eget brandskydd. Enligt 2 kap. 
2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska också ägare eller 
nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar vidta de åtgärder 
som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador 
till följd av brand.  

 

Fastighetsägare bör anmäla sådana förändringar som kan föranleda ändring 
av sotnings- eller kontrollfristerna för en anläggning. Anmälan bör göras 
direkt till den som utför sotning respektive brandskyddskontroll på 
kommunens uppdrag. Byte av bränsleslag är exempel på sådan åtgärd som 
bör anmälas. 
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Rengöring (sotning) 

Sotningens omfattning 

Vid sotning av eldstäder med tillhörande rökkanaler samt imkanaler från 
restauranger och storkök bör samtliga delar där sot eller andra brandfarliga 
beläggningar kan avsättas, rengöras i sådan omfattning att risken för 
uppkomst av brand och skadeverkningar vid en brand minimeras. 

Om det i samband med sotning upptäcks brister i anläggningen som kan 
medföra risk för uppkomst av brand bör den som är ansvarig för sotningen 
underrätta fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren om detta. 

 
Kompetenskrav  

Som följer av 3 kap. 14 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor omfattas 
även den som utför sotning på kommunens uppdrag av kraven på 
kompetens. 

De personer som utför sotning på kommunens uppdrag bör ha genomgått 
yrkesutbildning för skorstensfejare och skaffat sig tillräcklig erfarenhet 
genom yrkesverksamhet inom området.  

 
Sotningsfrister 

När kommunen fastställer sotningsfrister för olika typer av anläggningar bör 
fristernas längd prövas mot bakgrund av hur brandskyddet påverkas av 

 sotbildning, 

 bränsle, 

 typ av anläggning,  

 energibehov med hänsyn till klimatförhållanden, och 

 bebyggelsestruktur. 

Nedanstående exempel kan användas som vägledning för kommunens 
arbete med att fastställa sotningsfrister. 

 
Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor 

Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning 
av en kvalificerad driftsledare kan sotning utföras med fristen tre år, oavsett 
vilket bränsleslag som används. 

I övriga fall kan, om eldning sker med fasta bränslen, sotning göras enligt 
följande. 
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Frist Tillämpningskriterier 

3-5 ggr/år Avser konventionella pannor 

- Fristen 3 ggr/år kan tillämpas när årsmedeltemperaturen 
i kommunen är ca +5 ºC eller högre. 

- Fristen 4 ggr/år kan tillämpas när årsmedeltemperaturen 
i kommunen överstiger ca +1 ºC men understiger ca 
+5 ºC. 

- Fristen 5 ggr/år kan tillämpas när årsmedeltemperaturen 
i kommunen är ca +1 ºC eller lägre. 

 2-3 ggr/år Avser pannor med keramisk inklädnad i förbrännings-
kammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv 
förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till 
ackumulatortank eller motsvarande anordning. 

- Fristen 2 ggr/år kan tillämpas när årsmedeltemperaturen 
i kommunen är ca +5 ºC eller högre. 

1-2 ggr/år Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från 
sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där 
eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv 
förbränning av bränslet. 

- Fristen 1 ggr/år kan tillämpas när årsmedeltemperaturen 
i kommunen är ca +5 ºC eller högre. 

 

Om eldning sker med flytande bränslen kan sotning göras enligt följande. 

Frist Tillämpningskriterier 

3-5 ggr/år Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller 
annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle. 

- Fristen 3 ggr/år kan tillämpas när årsmedeltemperaturen 
i kommunen är ca +5 ºC eller högre. 

- Fristen 4 ggr/år kan tillämpas när årsmedeltemperaturen 
i kommunen överstiger ca +1 ºC men understiger ca 
+5 ºC. 

- Fristen 5 ggr/år kan tillämpas när årsmedeltemperaturen 
i kommunen är ca +1 ºC eller lägre. 

1 år Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller 
annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och 
pannans märkeffekt överstiger 60 kW. 

2 år Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller 
annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och 
pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW. 
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Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för 
matlagning 

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov kan 
sotning göras enligt följande. 

Frist Tillämpningskriterier 

6 ggr/år Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung 
eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, 
motsvarande bränsle. 

1 år Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller 
annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle. 

Om eldning sker för enskilt hushållsbehov kan sotningsfrister för 
lokaleldstäder tillämpas. 
 

Lokaleldstäder 

Om eldning sker i lokaleldstäder kan sotning göras enligt följande. 

Frist Tillämpningskriterier 

1 år Avser eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för 
uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för 
matlagning. 

3 år Avser eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte 
är den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där 
eldstaden är uppställd eller för matlagning. 

3 år Eldstaden finns i ett fritidshus. 

 
Imkanaler i restauranger eller andra storkök  

Sotning kan ske tre gånger per år. I fråga om imkanaler i kök som endast 
används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet kan sotning ske 
en gång per år. 

Övrigt 

Kommunens föreskrifter om sotningsfrister kan i tillämpliga fall omfatta  

 undantag från sotningen när ingen eldat mellan två sotningstillfällen, 

 möjligheter att ändra sotningsfristen i enskilda fall av 
brandskyddsmässiga skäl, samt 

 övergångsförfarandet vid införandet av nya föreskrifter om 
sotningsfrister. 
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Sotning på den egna fastigheten 

Kommunen får efter ansökan medge att en fastighetsägare sotar eller låter 
någon annan sota på den egna fastigheten, om det kan ske på ett från 
brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Medgivandet kan återkallas om det 
vid brandskyddskontroll eller tillsyn skulle visa sig att sotningen inte skett 
på ett sådant sätt att anläggningen är säker från brandskyddssynpunkt. 
 

Prövning av ansökan  

Vid prövning av ansökan bör kommunen beakta förbränningsanordningens 
komplexitet, risksituationen, den enskildes kunskap samt de generella 
förutsättningarna för uppgiften. Prövning av ansökan bör omfatta 
förutsättningarna för att utföra sotning av anläggningen i dess helhet. 

Den som ska utföra sotningen bör själv visa att nödvändiga kunskaper om 
sotning och brandskydd finns. 

När en fastighetsägare ansöker om att själv få sota inom den fastighet där 
denne själv är bosatt bör kommunen ta hänsyn till att fastighetsägaren 
normalt har viss kunskap om anläggningens konstruktion och funktion, samt 
ett eget intresse av att sotningen sker på ett sätt som ger god brandsäkerhet. 

Om en fastighetsägare ansöker om att låta någon annan sota bör 
kompetenskraven på utföraren inte skilja sig från vad som gäller för de 
personer som utför sotning på kommunens uppdrag. 

 
Utformning av beslut 

Beslut om medgivande bör innehålla uppgifter om 

 fastighetsbeteckning, 

 vilket sotningsobjekt som avses, 

 tillämplig sotningsfrist, 

 vem som har fått medgivande att utföra sotningen, 

 hur utförda sotningar ska dokumenteras och kontrolleras, 

 giltighetstid, och 

 villkor för återkallande av medgivande. 
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Brandskyddskontroll  

Kontrollfrister 

6 § 

Med eldning i mycket begränsad omfattning avses vanligen eldning vid 
enstaka tillfällen per år. 

 
8 och 9 § 

Eldstäder bör anses användas i mindre omfattning om de eldas i korta 
eldningscykler någon gång per vecka eller mindre. Sådan eldning övergår 
normalt inte 500 kg (ca en kubikmeter) normaltorkad ved per år. 

 
Omfattning 

11 § 

Brandskyddskontrollen omfattar anläggningen i sin helhet och särskild 
uppmärksamhet bör i förekommande fall ägnas åt följande. 

Sotbildning och beläggningar 

Kontroll bör ske av sotbildning och beläggningars omfattning och 
egenskaper från brandskyddssynpunkt. 

Kontrollen bör omfatta tillförseln av förbränningsluft till eldstadens 
förbränningskammare.  

Skador eller förändringar av det tekniska utförandet 

Kontroll bör ske med avseende på skador eller förändringar som kan 
medföra brandfara till följd av  

 korrosion, 

 temperaturförhållanden, 

 slitage, 

 klimatpåverkan. 

Kontrollen bör omfatta tak med de tillträdes- och skyddsanordningar som 
krävs för utförande av sotning och brandskyddskontroll.  

Kontrollen bör i förekommande fall omfatta pannrummets brandtekniska 
utförande.  

Kontroll bör ske av funktionen hos anordningar för skydd mot tillbakabrand 
vid automatiserad eldning med fasta bränslen. 

Kontroll bör ske av funktionen hos anordningar för flamövervakning vid 
automatisk eldning.  
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Temperaturförhållanden 

Kontroll bör ske av att nödvändigt avstånd till brännbart material 
upprätthålls. 

Kontroll bör göras av att anläggningen är lämpad för sitt ändamål med 
hänsyn till de temperaturförhållanden som förekommer under drift. Vid 
misstanke om felaktighet som inte kan konstateras på annat sätt än genom 
temperaturmätning bör sådan mätning ingå i kontrollen. 

Tryckförhållanden och täthet 

Anläggningen bör kontrolleras så att det, under drift, föreligger nödvändiga 
tryckförhållanden.  

Vid misstanke om felaktighet som inte kan konstateras på annat sätt än 
genom tryckmätning, bör sådan mätning ingå i kontrollen. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt tryckförhållanden i bland annat 
förbränningskammare, förekommande dragavbrott och anslutningar. 
Anläggningen bör kontrolleras så att dess täthet är sådan att brandfara inte 
föreligger. 

Kontroll av tätheten bör i första hand ske okulärt. Vid misstanke om otäthet 
och då detta inte kan konstateras okulärt, bör tätheten kontrolleras genom 
röktrycksprovning eller läckagemätning. 

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt anläggningar där det, under normala 
driftförhållanden, föreligger övertryck i förhållande till omgivande 
utrymmen. 

Drift och skötsel 

Brandskyddskontrollen bör omfatta rutinerna för anläggningens drift och 
skötsel. Eldningens intensitet och längd bör på förekommen anledning följas 
upp (gäller lokaleldstäder). 

I de fall anläggningen, efter medgivande av kommunen, sotas av ägaren 
eller annan som denne anlitat, bör kontrollen innefatta att sotning utförts i 
tillräcklig omfattning. 

 
12 § 

Dokumentationen bör ha en sådan utformning att statistisk analys av 
resultatet från brandskyddskontrollen underlättas. 
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Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 112 Dnr 2018/000166 171 

Arbetsordning för rengöring och brandskydd samt 
frister för sotning och brandskyddskontroll 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna nya sotnings- och brandskyddskontrollfrister samt uppdaterad 

arbetsordning för rengöring och brandskyddskontroll.  

 

Sammanfattning 

Frister för brandskyddskontroll regleras i föreskrift MSBFS 2014:6. Ändring 

har skett från tidigare antagen handling från 2005, då fristerna var 2, 4 och 8 

år. Enligt nuvarande förskrift är fristerna 3 och 6 år. 

Sotningsfristerna har anpassats till allmänna rådet i MSBFS 2014:6. 

Arbetsordning för rengöring och brandskyddskontroll har endast uppdaterats 

med hänvisningen till rätt förskrift.  

Förslag till beslut 

Räddningstjänsten föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna nya sotnings- och brandskyddskontrollfrister samt uppdaterad 

arbetsordning för rengöring och brandskyddskontroll.  

Beslutsunderlag 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förskrift MSBFS 2014:6 

Sotningsfrister 2018 

Brandskyddskontrollsfrister 2018 

Arbetsordning för rengöring och brandskyddskontroll 2018 

Tjänsteskrivelse Roger Linder, brandmästare 2018-03-15 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten 

 

___________________ 



 
 

Räddningstjänsten/Samhällsbyggnad 

Roger Linder 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-03-15  
Referens 

2018/000166 

 
Id 

 

 
 Kommunfullmäktige 

 

 

 
 

Sotnings- och brandskyddskontrollfrister samt 
arbetsordning för rengöring och 
brandskyddskontroll 

Förslag till beslut 

Räddningstjänsten föreslår kommunfullmäktige besluta  

att godkänna nya sotnings- och brandskyddskontrollfrister samt 

uppdaterad arbetsordning för rengöring och brandskyddskontroll. 

Sammanfattning av ärendet 

Ändringar för att följa rådande förskrifter och allmänna råd. 

Ärendet 

Frister för brandskyddskontroll regleras i föreskrift MSBFS 2014:6.    

Ändring har skett från tidigare antagen handling från 2005, då 

fristerna var 2, 4 och 8 år. Enligt nuvarande förskrift är fristerna 3 och 

6 år.  

Sotningsfristerna har anpassats till allmänna rådet i MSBFS 2014:6. 

Arbetsordning för rengöring och brandskyddskontroll har endast 

uppdaterats med hänvisningen till rätt förskrift. 

Bakgrund 

Sotning(rengöring) och brandskyddskontroll skall utföras i enlighet 

med Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och Förordningen 

om skydd mot olyckor (SFS 2003:789). Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap har i MSBFS 2014:6 lämnat föreskrifter 

om vilka objekt som skall omfattas av sotning och 

brandskyddskontroll samt med vilka intervaller brandskyddskontroll 

skall ske. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i 

MSBFS 2014:6 lämnat allmänna råd som en vägledning till 

kommunernas arbete med att fastställa frister för sotningen. 

Aktuell situation 

Nuvarande frister och arbetsordning i Vimmerby kommun är från 

2005 och hänvisar till gamla förskrifter(SRVFS 2003:11) och 

allmänna råd(SRVFS 2004:5). 

Bedömning 

Att Vimmerby kommun ska följa förskrifter från myndighet. 



Beslutsunderlag 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förskrift MSBFS 

2014:6 

Sotningsfrister 2018 

Brandskyddskontrollsfrister 2018 

Arbetsordning för rengöring och brandskyddskontroll 2018 

Beslutet ska skickas till 

Räddningschef 

Handläggare Roger Linder 

Mats Karlsson, Skorstensfejarmästare 

 

Roger Linder 

Brandmästare  

 

 

 



 

Datum  

Dnr  

Id  

1(3) 

 

Räddningstjänsten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frister för 

 

RENGÖRING / SOTNING 
 

inom  

 

VIMMERBY KOMMUN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  2(3) 

 

Räddningstjänsten 

 

Frister för rengöring (sotning) av fastigheter inom Vimmerby kommun. 
 

Beslutet grundar sig på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter  

och allmänna råd om rengöring/sotning (MSBFS 2014:6) och efter klimatzonen med  

en årsmedeltemperatur på +5
o
C eller högre. 

 

 

 

 

Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en 

kvalificerad driftsledare kan sotning utföras med fristen tre år, oavsett vilket bränsleslag 

som används. 

 

I övriga fall kan, om eldning sker med fasta bränslen, sotning göras enligt följande. 

Frist Tillämpningskriterier 

4 ggr/år Avser konventionella pannor. 

 

Om sotning infaller under sommarperioden maj-augusti och ingen eldning 

sker med fastbränsle kan fristen förlängas till 22 veckor. Under övrig tid 

av året sker sotning var 10:e vecka 

3 ggr/år Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller 

motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där 

pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning. 

2 ggr/år Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från 

sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är 

speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet. 

 

Om eldning sker med flytande bränslen ska sotning göras enligt följande. 

Frist Tillämpningskriterier 

3 ggr/år Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från 

sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle 

1 år Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från 

sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt 

överstiger 60 kW. 

2 år Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från 

sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt  

uppgår till högst 60 kW. 

 

 

 

 

 

 

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor 
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Räddningstjänsten 

 

 

 

 

 

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov kan sotning göras enligt 

följande. 

Frist Tillämpningskriterier 

6 ggr/år Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja 

eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle. 

1 år Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från 

sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle. 

Om eldning sker för enskilt hushållsbehov kan sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas. 

 

 

 

 

Om eldning sker i lokaleldstäder kan sotning göras enligt följande. 

Frist Tillämpningskriterier 

1 år Avser eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av 

det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning. 

3 år Avser eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den 

huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är 

uppställd eller för matlagning. * 

3 år Eldstaden finns i ett fritidshus. ** 

 

 

 

 

Sotning kan ske tre gånger per år. I fråga om imkanaler i kök som endast används för 

uppvärmning av mat eller liknande verksamhet kan sotning ske en gång per år. 

 

Övrigt 

 Undantag från sotning kan medges när ingen har eldat mellan två sotningstillfällen. 

 Det är möjligt att ändra sotningsfristen i enskilda fall om behov finns av 

brandskyddsmässiga skäl. 

 Undantag kan medges vid övergångsförfarandet i samband med införandet av nya 

sotningsfrister 

 

* Eldning i mindre omfattning innebär mindre än 500 kg normaltorkad ved per år, ca en 

kubikmeter 

** Fritidshus där någon är folkbokförd permanent ska inte i dessa fall betraktas som 

fritidshus 

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för 

matlagning 

Lokaleldstäder 

Imkanaler i restauranger eller andra storkök 



 

Datum  

Dnr  

Id  

1(3) 

 

Räddningstjänsten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frister för 

 

Brandskyddskontroll 
 

inom  

 

VIMMERBY KOMMUN 
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Räddningstjänsten 

 

Brandskyddskontroll. 
 

Brandskyddskontroll skall utföras i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor (SFS 

2003:778) och Förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789). Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap har i MSBFS 2014:6 lämnat föreskrifter om vilka objekt som 

skall omfattas av brandskyddskontroll samt med vilka intervaller brandskyddskontroll skall 

ske. Nedan redovisas en sammanställning av fristerna för brandskyddskontroll, för exakta 

formuleringar se MSBFS 2014:6. 

 

 

 

 

Frist Typ av eldstad/bränsle eller omfattning av bränsle 

3 år Konventionella pannor som eldas med fasta bränslen eller tung 

eldningsolja. 

6 år Eldning sker med pellets i helautomatisk, standardiserade anläggningar 

som är speciellt konstruerad för eldning med pellets. 

6 år Pannor där eldning sker i mycket begränsad omfattning.* 

6 år Pannor som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig 

övervakning av kvalificerad driftledare. 

6 år Pannor som eldas med annat bränsle än fast bränsle eller tung 

eldningsolja. 

 

 

 

 

Frist Typ av eldstad eller bränsle 

3 år Eldstäder där eldning sker med fasta bränslen eller tung eldningsolja. 

6 år Eldstäder där eldning sker med annat bränsle än fasta bränslen eller tung 

eldningsolja. 

6 år Eldstäder där eldning sker i minder omfattning för enskilt hushåll eller 

eldstäder som finns i ett fritidshus.** 

 
* Med eldning i mycket begränsad omfattning avses vanligen eldning vid enstaka tillfällen  

per år. Ex. reservpannor och pannor som används för så kallad spetsvärme i t ex 

värmepumpsanläggningar. 

 

** Eldning i mindre omfattning innebär mindre än 500 kg normaltorkad ved per år, ca en 

kubikmeter.  

Fritidshus där någon är folkbokförd permanent ska inte betraktas som fritidshus i dessa fall. 

 

 

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor 

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar 
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Räddningstjänsten 

 

 

 

 

Frist Tillämpningskriterier 

3 år Eldstäder som eldas med fast bränsle. 

6 år Eldstäder som används i mindre omfattning eller finns i ett fritidshus.*** 

6 år Eldstäder som eldas uteslutande med gas. 

6 år Eldning sker med pellets i eldstäder som är helautomatiska och speciellt 

konstruerad för eldning av pellets 

 

 

 

 

Frist Tillämpningskriterier 

2 år Imkanaler betjänar kök där matlagning sker i större omfattning än för 

enskilt hushålls behov. 

 

Övergångsbestämmelser 

 

Fristen för den första brandskyddskontrollen för ett objekt som infaller efter den 1 januari 

2015 får av planeringsskäl avvika från fastställda frister enligt följande:  

 Kontrollfrister som är tre år ska tillämpas senast från och med 1 januari 2018. 

Dessförinnan får kontroll av anläggningar som omfattas av treårsfrist enligt 

förskriften genomföras med frist som är mellan tre år och fristen som gällde enligt 

de äldre reglerna. 

 Kontrollfrister som är sex år ska tillämpas senast från och med 1 januari 2021. 

Dessförinnan får kontroll av anläggningar som omfattas av sexårsfrist enligt 

förskriften genomföras med frist som är mellan sex år och fristen som gällde enligt 

de äldre reglerna. 

 

*** Eldning i mindre omfattning innebär mindre än 500 kg normaltorkad ved per år, ca en 

kubikmeter.  

Fritidshus där någon är folkbokförd permanent ska inte i dessa fall betraktas som 

fritidshus. 

Lokaleldstäder 

Imkanaler i restauranger eller andra större kök 
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Denna arbetsordning är ett komplement till avtalet mellan kommun och entreprenör. 

Arbetsordningen beskriver kommunens, entreprenörens och fastighetsägarens åligganden. 

 

 

KOMMUNENS ANSVAR OCH VERKSAMHETENS ÄNDAMÅL 
 
Den i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor 

föreskrivna rengöringen (sotningen) samt brandskyddskontrollen har till uppgift att hindra uppkomst 

och spridning av brand. 

 

Sådan rengöring och brandskyddskontroll omfattar eldstäder och andra fasta förbränningsanordningar, 

som eldas med fasta eller flytande bränslen, och där tillhörande rökkanaler samt imkanaler från större 

kök eller motsvarande och från bageriugn, grill, pizzaugn eller liknande anläggning. 

Brandskyddskontrollen omfattar också förbränningsanordningar inrättade för eldning uteslutande med 

gas och därtill hörande avgaskanaler. 

 

Rengöringen och brandskyddskontrollen skall verkställas regelbundet genom entreprenörens försorg, 

med de tidsintervaller som har fastställts av kommunen för rengöringen och av Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) för brandskyddskontrollen (MSBFS 2014:6, 14§). 

 

Kommunen kan, efter ansökan från fastighetsägaren, medge att fastighetsägaren själv utför 

eller låter någon annan utföra den föreskrivna rengöringen på den egna fastigheten. Om 

medgivandet avser annan än fastighetsägaren, är kompetenskraven på utföraren desamma som 
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för de personer som utför sotning för kommunens räkning.  Denna dispensmöjlighet omfattar 

inte brandskyddskontrollen. 
Medgivande får endast ske om rengöringen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. 

 
Prövning av ansökan skall ske enligt de riktlinjer som fastställts av kommunen. Medgivande kan 

återkallas om det vid brandskyddskontroll eller tillsyn skulle visa sig att sotningen inte skett på ett 

sådant sätt att anläggningen är säker från brandskyddssynpunkt. 

 

Kommunen kan uppdra åt entreprenören att tillse att fastighetsägaren erhåller av kommunen framtagen 

informationsmateriel, exv. informationsblad om systematiskt brandskyddsarbete etc. 

 
Kommunen kan även anmoda entreprenören att inom sin verksamhet främja en god energihushållning 

och att verka för ett gott miljöskydd. Uppgifterna inom energihushållning och miljöskydd är frivilliga 

och utförs efter överenskommelse mellan fastighetsägaren och entreprenören. Exempel på sådana 

uppgifter är ekonomirengöring av eldstäder och andra förbränningsanordningar, rengöring av 

ventilationsanläggningar, täthetsprovningar av byggnader och lokaler samt av 

ventilationsanläggningar. Inreglering av värme- och ventilationsanläggningar till bästa driftstatus samt 

annan energisparteknisk kontroll och rådgivning om energisparåtgärder är andra exempel. 

 

 

FÖR ENTREPRENÖREN GÄLLER 

RENGÖRINGENS UTFÖRANDE OCH INTERVALLER 

 
Personal som självständigt utför rengöring skall ha erforderlig yrkesutbildning eller arbeta under 

sakkunnig ledning. 

 

Rengöringen skall utföras med varsamhet och omtanke så att skada eller onödig olägenhet ej uppstår. 

 

Om det i samband med rengöringen upptäcks brister i anläggningen som kan medföra risker för 

uppkomst av brand, skall entreprenören underrätta fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren om 

detta. I de fall bristerna motiverar särskild brandskyddskontroll skall entreprenören delge kommunen 

lämpligt beslutsunderlag. 

 

Tiden från en rengöring till nästa – rengöringsintervallet eller rengöringsfristen – är bestämd med 

hänsyn till behovet för att hindra brands uppkomst och spridning. Fristen varierar för olika objekt med 

hänsyn till sotbildningen, bränslet, effektuttaget, objektets konstruktion och funktion samt drifttillsyn. 

Antalet rengöringsförrättningar är för vissa objekt också beroende av eventuella sammanhängande 

uppehåll i eldning och längden av dessa. 

 

Frister för rengöring är fastställda i kommunalt beslut. Rengöring och brandskyddskontroll skall om 

möjligt samordnas. 

 

Har rengöringsobjektet inte använts efter senaste rengöringen, bestäms nästa rengöringstillfälle enligt 

tillämpad rengöringsintervall. 

 

BRANDSKYDDSKONTROLLENS UTFÖRANDE 

 

Brandskyddskontrollen skall genomföras och utföras av personal med erforderlig kompetens enligt 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift MSBFS 2014:6. 

 



Brandskyddskontrollen innebär en prövning av den enskilda anläggningens funktion och egenskaper 

från brandskyddssynpunkt. I huvudsak skall kontrolleras att anläggningen överensstämmer med de 

krav som gällde när anläggningen togs i bruk. 

 

Brandskyddskontrollen skall omfatta de moment som krävs för att kunna bedöma den enskilda 

anläggningens säkerhet från brandskyddssynpunkt. Kontrollen omfattar anläggningen i dess helhet. 

Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt följande: 

Sotbildning och beläggningar, 

Skador eller förändringar av det tekniska utförandet, 

Temperaturförhållanden 

Tryckförhållanden och täthet samt 

Drift och skötsel 

 

Kontrollen skall huvudsakligen utföras okulärt men vid misstanke om felaktigheter, som inte kan 

fastställas okulärt, kan kontrollen behöva utökas med någon form av provning eller mätning. Som 

exempel på sådan utökad kontroll kan nämnas behov av täthetsprovning för att konstatera otätheter i 

en rök- eller avgaskanals omslutningsvägg, mätning av rökgas- eller yttemperatur, om inte detta kan 

bedömas på erfarenhetsmässiga grunder. 

 

Varje kontrolltillfälle skall dokumenteras. Av dokumentationen skall framgå vad som kontrollerats, 

vilka provningar som gjorts och resultatet av kontrollen. Ägaren och i förekommande fall 

nyttjanderättshavaren skall informeras om resultatet av kontrollen. Det skall även framgå om det 

förelåg avvikelser från normaltillståndet och varför speciell kontrollmetod ansetts motiverad. 

 

Eldstad och rökkanal, som inte använts under kontrollfristen, skall brandskyddskontrolleras, innan den 

åter tas i bruk. Fastighetsägaren skall meddelas om denna skyldighet. 

 

 

KONTROLL AV FÖREKOMSTEN AV FUNGERANDE BRANDVARNARE I 
BOSTADSHUS 
 

I samband med rengöring (sotning) i bostadsfastighet skall efterfrågas om fastigheten är försedd med 

fungerande brandvarnare. Detta sker i de fall när fastighetsägare eller dennes ombud är i bostaden. 

Frekvensen brandvarnare dokumenteras och utgör grund för att bedöma hur stor del av 

bostadsbeståndet som har fungerande brandvarnare. Resultatet redovisas årsvis till Räddningstjänsten. 

 

 

RAPPORTERINGS- OCH KONTROLLRUTINER 

Entreprenören representerar i sitt arbete kommunen och skall om möjligt tillmötesgå kundernas 

önskemål om tidpunkt för kontrollen. 

Entreprenören skall eftersträva en god kvalitet i arbetsutförande och kundvård samt ha rutiner för 

klagomålshantering. 

Kommunen äger rätt att kontrollera rengöringen (sotningen) och brandskyddskontrollen och därmed 

sammanhängande arbetsuppgifter inom såväl den tekniska som den administrativa delen av 

verksamheten. Entreprenören skall vid anfordran kunna lämna en ekonomisk redovisning över 

uppdraget enligt avtalet. 

Entreprenören skall efterkomma kommunens begäran om verksamhetsstatistik betingat av krav från 

regional eller central tillsynsmyndighet enligt lagen om skydd mot olyckor. 

 

 



PLANERING OCH AVISERING 

 

Rengöringsarbetet respektive brandskyddskontrollen skall planeras så att det kan utföras rationellt. För 

detta erfordras en planering på både kort och lång sikt, vilket förutsätter en god kommunikation med 

fastighetsägarna beträffande eldningsplaneringen. 

 

En bra planering och en god kommunikation möjliggör en smidig tillämpning av entreprenörens 

tillträdesrätt för utförande av arbetet. 

 

Förrättningen skall aviseras i förväg. Avisering bör i möjlig utsträckning ske direkt till varje enskild 

fastighetsägare eller nyttjanderättshavare. Aviseringen kan ske genom meddelande i brevlåda, genom 

postförsändelse, genom e-post eller genom anslag i trappuppgång eller på annan lätt uppmärksammad 

plats. Till ägare av fritidshus bör avisering lämpligen ske genom postförsändelse till adressen för den 

fasta bostaden. 

 

Avisering skall ske minst tio dagar före förrättningen för bostadshus och minst fyra veckor för 

fritidshus. Alternativt kan överenskommelse träffas om att rengöring sker löpande visst datum eller 

viss veckodag i månad eller liknande. På grund av oberäkneliga förändringar i arbetsstyrkan eller i 

arbetsuppgifterna kan kortare aviseringstid eller ändring av aviserad tid undantagsvis få godtas. 

 

Tidpunkten för förrättningen ska anges till förmiddag eller eftermiddag med högst tre timmars 

tidsintervall, t.ex. kl. 07.00-10.00, kl. 09.00-12.00 eller kl. 12.00–15.00. 

 

Aviseringsmeddelandet skall innehålla förutom tidsangivelser uppgift om vilka objekt som skall 

rengöras/brandskyddskontrolleras. Vidare bör meddelandet innehålla upplysningar om vad 

fastighetsägaren har att iaktta för arbetets utförande och vad som gäller vid hinder härför och för det 

fall att fastighetsägaren ej kan lämna tillträde den aviserade tiden. Förrättningen kan utföras vid annan 

tid utan extra kostnad under förutsättning att annat arbete pågår inom samma arbetsområde. Ersättning 

för extra inställelse i annat fall regleras i gällande taxor. 

 

Entreprenören skall tillse att det finns möjlighet att mottaga meddelande från fastighetsägaren 

angående aviserad rengöring eller i annat ärende. Detta kan ske genom särskilda kontorstider, 

telefonsvarare, e-postadress eller på annat sätt. 

 

Om hinder uppkommer för arbetets utförande på förut aviserad tidpunkt, skall entreprenören utan 

dröjsmål meddela fastighetsägare återbud om förrättningen.  

 

Om fastigheten trots avisering inte är tillgänglig för arbete, skall ett meddelande om besöket lämnas, 

där fastighetsägaren uppmanas ta kontakt med entreprenören för bestämmande av ny tid för 

förrättningen. 

 

Då entreprenören aviserat och besökt fastigheten två gånger, utan att rengöring respektive 

brandskyddskontroll kunnat utföras skall detta meddelas till kommunen. Innan entreprenören tillgriper 

lagenliga åtgärder för tillträdet, skall kommunen medverka för tillträde och snarast kontakta 

fastighetsägaren respektive nyttjanderättshavaren på lämpligast sätt. 

 

Entreprenören skall tillämpa god inkassosed. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FÖR FASTIGHETSÄGARE GÄLLER 

UPPGIFTSLÄMNANDE OCH ANMÄLAN 

 

För rationell planering av rengöringsarbete respektive brandskyddskontroll och för en smidig 

tillämpning av entreprenörens tillträdesrätt för arbetets utförande skall fastighetsägare på begäran 

lämna uppgifter om de objekt som berörs av föreskriven rengöring och brandskyddskontroll. Exempel 

på sådan uppgifter är; 

• ändringar av beståndet av rensningspliktiga och kontrollpliktiga objekt. 

• idrifttagande av eldstad, som har varit avställd längre tid än tillämplig frist för 

brandskyddskontrollen. 

• ändringar i eldningsplaneringen  

• övergång till annat bränsleslag, om detta föranleder ändring av den tillämpade 

rengörings- eller kontrollintervallen. 

 

Om tillträde för arbetet ej kan lämnas på den aviserade tiden, skall anmälan härom göras snarast efter 

aviseringen till entreprenörens expedition. Ändring av tiden utan särskilt skäl, medför särskilda 

avgifter enligt bestämmelser i taxan för rengöring respektive taxan för brandskyddskontroll. 

 

Som särskilda skäl för att aviserad förrättning skall flyttas till annan tidpunkt utan extra kostnad räknas 

hastigt påkommen sjukdom eller jämförbart speciellt förhållande, men ej t.ex. förestående resa, eget 

arbete, önskemål om att själv vara med vid förrättningstillfället, pågående städning eller tvätt eller 

förestående helgtid. 

 

TILLGÄNGLIGHET OCH FÖRBEREDELSE 

 

Fastighetsägare skall tillse att fastigheten är tillgänglig för arbetets utförande vid den tidpunkt som har 

aviserats. 

 

Angående tillträdesrätten hänvisas till information under avsnittet ”PLANERING OCH 

AVISERING”. 

 

Fastighetsägaren skall ha vidtagit erforderliga förberedelser så att arbetet kan påbörjas utan dröjsmål 

och utföras utan onödigt hinder. De förberedande åtgärder som fastighetsägaren skall vidta är en 

förutsättning för att arbetet skall ersättas med de fasta avgifter som anges i rengöringstaxan. 

 

Om rengöring sker i egen regi skall dokumentation av genomförd rengöring kunna redovisas. 

 

För rengöringen skall särskilt tillses att: 

 

• vägen till pannrummet eller annat rum med eldstad ej är belamrad med föremål som är 

hindrande eller kan komma till skada  

 

• det finns arbetsutrymme runt eldstaden 

 

• sådant som är ömtåligt för smuts ej finns i pannrummet eller nära eldstad i annat rum 

 

• prydnadsföremål på eller invid eldstad tas bort 

 

• det för uppsamling av sot finns särskilt askutrymme i närheten av eldstaden eller kärl av 

obrännbart material inkl. lock (OBS! att plastkärl ej får användas) samt lämplig skyffel 

 

 



• rensluckor i vinds- och källarutrymme ej är blockerade och att utrymme med sådan 

lucka hålls tillgängligt vid rengöring 

 

• i byggbestämmelser föreskrivna anordningar för takarbetet (ev. erforderlig fast 

anbringad stege till taklucka, takstege, takbrygga, glidskydd, skorstensstege, och 

arbetsplan med skyddsräcke) finns och underhålls väl 

 

• om lös väggstege godtas, skall denna finns tillgänglig vid uppstigningsstället till taket 

 

• väg är skottad fram till uppstigningsstället till taket vintertid 

 

• om stoftsugare eller el-drivet verktyg används vid sotningen, ett skyddsjordat el-uttag 

finns tillgängligt vid eldstaden eller i dess omedelbara närhet 

 

• vid arbete inom bostadsutrymme stege eller liknande, som fordras för rensningen, finns 

tillgänglig vid arbetsstället. 

 

 

GARANTI OCH REKLAMATION 

 

Entreprenören ansvarar för att arbetet utförs på ett yrkesmässigt godtagbart sätt. 

 

Eventuell anmärkning på utfört arbete skall göras utan dröjsmål efter det att felet har upptäckts för att 

göra det möjligt att kunna avgöra huruvida fel i arbetet föreligger eller ej. Detta är särskilt viktigt vid 

eldningsanläggningar, där förhållandena även efter en relativt kort drifttid kan göra bedömningar svåra 

eller omöjliga. 

 

Vid fel i arbetet skall detta efter anmärkning (reklamation) avhjälpas utan onödigt dröjsmål och utan 

extra kostnad för fastighetsägaren. 

 

Reklamation görs i första hand till entreprenören. Om samsyn rörande felet ej kan uppnås, kan 

hänvändelse göras till den ansvariga kommunala nämnden. 

 

Entreprenören ska hålla försäkring för sådan egendomsskada eller skada på tredje man som vållas av 

entreprenören eller av hans personal. 





 

Microstöd till 

småföretag 

Motion till kommunfullmäktige i Vimmerby 

Många välmående företag i olika branscher är viktigt för att få en 

fungerande kommun som kan möta framtiden.   

 

Samhälle och näringsliv förändras ständigt, och vilka framtidens framgångsrika 

företag kommer att bli kan ingen veta. Vad som däremot är säkert är att av de 

minsta företagen idag, eller något som ännu bara finns som en idé, i framtiden 

kan bli avgörande för vår kommuns utveckling. 

 

Att stödja småföretag är därför att satsa på utveckling för framtiden. Småföretag 

med en fast förankring i sin bygd ger stabila företag som ofta bidrar till 

samhället på fler sätt än att erbjuda arbeten, och som inte lämnar vår kommun 

för kortsiktiga vinster någon annanstans  

 

De företagsstöd som idag finns via det offentliga, till stor del finansierade med 

EU-medel, är ofta till ingen hjälp alls för de minsta och växande företagen. Vad 

EU menar med småföretag är en helt annan sak än vad vi här i Hultsfred tänker 

på när vi hör ordet. För att kunna nå de stöd som finns krävs det en redan 

relativt stor verksamhet och framför allt kapital för att komma på fråga.  

 

Därför vill Vänsterpartiet att kommunen ska verka för ett enklare stöd till de 

minsta företagarna, ett Microstöd. För de allra minsta företagen kan ett sådant 

stöd vara skillnaden mellan att ta ett viktigt och osäkert utvecklingssteg eller att 

inte växa alls. Konkret kan det handla om inköp av en liten maskin för 

automatisering eller utöka kapaciteten, men minst lika värdefullt är känslan att 

någon tror på ens idé så pass att man får stöd till den.  

 

För kommunen innebär det att en mycket liten summa kan göra stor skillnad för 

en framtida framgångsrik företagare. Därför föreslår vi att kommunen inför ett 

sökbart microstöd för de allra minsta och nya företagen. Stödet kan förslagsvis 

vara på max 25000 kr och begränsas till 4 beviljanden per år. En mindre 

uttagningskommitté bestående av företagare och kommunen bör bildas. 

 

 

Med anledning av ovanstående föreslår vi att: 

- kommunfullmäktige ger KS uppdraget att utveckla ett system med mikrostöd 

till små företag och personer med intressanta ideér.  

 

Vimmerby 180504 

 

 

 

Lars Johansson 

Vänsterpartiet
 






















