
KUNGÖRELSE 

Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde 
Tid:    Måndag 25 juni 2018 klockan 17:00 
Plats: Sessionssalen kommunkontort, Skillingaryd 

Med anledning av behandling av budget för 2019 bereds allmänheten  
tillfälle att ställa frågor med början klockan 17:00 enligt kommun-
fullmäktiges arbetsordning. Frågor kan inlämnas till kommunlednings-
kontoret före sammanträdet om så önskas eller via e-post till 
kommunstyrelsen@vaggeryd.se 
Handlingar inklusive budgethandlingar finns tillgängliga på 
kommunkontoret i Skillingaryd och på www.vaggeryd.se. 

Christer Holmgren 
Ordförande /Annika Hedvall 

Kommundirektör 
Ärenden 
1. Sammanträdets kungörande
2. Upprop
3. Val av protokolljusterare samt fastställande av tid och plats för

protokollets justering
4. Godkännande av dagordning
5. Interpellationer och frågor
6. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om

influensområdet utanför skjutfältsområdet
Bilaga 

7. Inkomna motioner och medborgarförslag Bilaga 
8. Motion – Tätortsutvecklingsplan Bondstorp Bilaga 
9. Motion – Friskvårdspeng för personer med funktionsvariation Bilaga
10. Medborgarförslag – Utred växling av semesterlönetillägg till

extra semesterdagar
Bilaga 

11. Parlamentariska gruppens förslag till förändringar inför
mandatperioden 2019-2022

Bilaga 

12. Budgetuppföljning för Vaggeryds kommun per april 2018 Bilaga 
13. Budgetanslag till kommunens revisorer för budgetåret 2019
14. Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning Bilaga
15. Strategisk plan och budget 2019-2021 Bilaga 



Sida 
2(2) 

16. Taxor för rengöring/sotning och brandskyddskontroll under
upphandlingsperiod

Bilaga 

17. Köp av fastigheten Hasseln 3 i Skillingaryd Bilaga 
18. Årsredovisning med bokslut och revisionsberättelse 2017 för

Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
Bilaga 

19. Valärenden
20. Delgivningar Bilaga 

Ledamot i kommunfullmäktige som är förhindrad att delta vid sammanträdet 
ska anmäla detta till kommunledningskontoret, tel. 0370-678 000. 
Kallelse av ersättare sker genom kommunledningskontorets försorg. 

Bilaga



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-05-28 § 076 2018/164 3 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
influensområdet utanför skjutfältsområdet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 25 juni 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Interpellation har inlämnats till kommunstyrelsens ordförande av Berry Lilja 
(S) om influensområdet utanför skjutfältsområdet. 

Ett av ”femklöverns” tydligaste löften var att tillse att inga restriktioner 
skulle få förekomma i influensområdet utanför skjutfältsområdet. Om inte 
detta skulle tillmötesgås var det uttalande kravet att verksamheten vid fältet 
helt skulle avvecklas. 

Lång tid har förflutet med låg aktivitet eller snarare avsaknad av sådan. 

Frågan är: 
Varför denna stora passivitet i denna prioriterade och viktiga landsbygds-
utvecklingsfråga. Hur ämnar kommunstyrelsens ordförande ta frågan 
vidare? 

Beslutsunderlag 
Interpellation inlämnad 2018-05-28 

6.





Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun 
2018-06-01 

1 

Motion angående förändrad användning av lokaler 

Under denna mandatperiod så har köerna hos vårt allmännyttiga bostadsbolag, 
VSBO ökat kraftigt. Vakanserna har dessutom minskat rejält hos de privata 
hyresvärdarna. Detta har i vissa fall lett till att man inte kunnat bosätta sig i vår 
kommun och i stället valt att flytta till en annan plats. Vi har också fått 
påstötningar från personer som söker lägenhet i vår kommun. 

Även när vi Socialdemokrater besökt olika arbetsgivare i kommunen så säger 
många att kompetensfrågan är den allra viktigaste frågan men även 
bostadsfrågan är mycket viktig då det kan vara svårt att få eventuella anställda 
att ta ett arbete om de inte kan lösa bostadssituationen. 
Nyligen besökte Näringsminister Mikael Damberg Hooks Herrgård och även där 
lyftes frågan om behovet av bostäder precis som den lyfts på ett flertal andra 
arbetsplatser som vi varit på. 

Nyligen beslutade Socialnämnden att lämna tillbaka Talludden i Vaggeryd 
och Gullvivan i Skillingaryd eftersom de inte ser något behov av dessa lokaler 
längre. Dessa lokaler skulle kunna bli utmärkta som lägenheter för inte minst  
en lite yngre målgrupp som är i behov av bostad. 

Därför föreslår vi: 
Att både Gullvivan som Socialförvaltningen precis lämnat och Talludden görs 
om till bostäder. 

För Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun 
Kenth Williamsson/Gruppledare  

7.













SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-06-05 § 159 2018/100 36 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Motion – Tätortsutvecklingsplan Bondstorp 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen om att ta fram tätorts-
utvecklingsplan, för Bondstorp och att arbetet tas med i det kommande 
arbetet med en ny ÖP. 

Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit en motion om att ta fram en tätortsutvecklingsplan för 
Bondstorp. En tätortsutvecklingsplan fås genom att en fördjupad 
översiktsplan, FÖP. 

En fördjupning av översiktsplan är en avgränsad del till exempel för tätorter 
och kommundelar där det är konkurrens mellan olika intressen och anspråk, 
såsom bebyggelse, infrastruktur eller restriktioner inom natur med stora 
bevarandevärden. En fördjupning ska klargöra huvuddragen i 
markanvändning, kvartersstruktur och gatunät. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-05-07 
Motion daterad 2018-03-26 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-05-16, § 141 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulf Abrahamsson (C) föreslår bifall arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 

8.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16 § 141 2018/100 8 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Motion – Tätortsutvecklingsplan Bondstorp 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen om att 
ta fram tätortsutvecklingsplan, för Bondstorp och att arbetet tas med i det 
kommande arbetet med en ny ÖP. 

Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit en motion om att ta fram en tätortsutvecklingsplan för 
Bondstorp. En tätortsutvecklingsplan fås genom att en fördjupad 
översiktsplan, FÖP. 

En fördjupning av översiktsplan är en avgränsad del till exempel för tätorter 
och kommundelar där det är konkurrens mellan olika intressen och anspråk, 
såsom bebyggelse, infrastruktur eller restriktioner inom natur med stora 
bevarandevärden. En fördjupning ska klargöra huvuddragen i 
markanvändning, kvartersstruktur och gatunät. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-05-07 
Motion daterad 2018-03-26 

Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Samhällsutvecklare Tina Blomster föredrar ärendet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulf Abrahamsson (C) föreslår bifall till motionen, men att arbetet tas med i 
det kommande arbetet med en ny ÖP. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla Ulf Abrahamssons förslag 
och finner det bifallet. 



Kommunledningskontoret 

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2018-05-07 

1(1) 

Till kommunstyrelsens 

Motion – Tätortsutvecklingsplan Bondstorp. 
KS 2018/100 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen om att ta fram tätorts-
utvecklingsplan, för Bondstorp och ge kommunledningskontoret i uppdrag 
att upprätta förslag till Fördjupning av översiktsplan (FÖP) för Bondstorp, 
Vaggeryds kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit en motion om att ta fram en tätortsutvecklingsplan för 
Bondstorp. En tätortsutvecklingsplan fås genom att en fördjupad 
översiktsplan, FÖP. 

En fördjupning av översiktsplan är en avgränsad del till exempel för tätorter 
och kommundelar där det är konkurrens mellan olika intressen och anspråk, 
såsom bebyggelse, infrastruktur eller restriktioner inom natur med stora 
bevarandevärden. En fördjupning ska klargöra huvuddragen i 
markanvändning, kvartersstruktur och gatunät. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-05-07 
Motion daterad 2018-03-26 

Handläggare 
Tina Blomster 
Samhällsutvecklare 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-03-26 § 031 2018/100 6 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Motion – Tätortsutvecklingsplan Bondstorp

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (-) har lämnat in en motion  
2018-03-26 med förslag att Vaggeryds kommun upprättar en plan för 
tätortsutveckling Bondstorp. Planen behöver omfatta nya bostadsområden, 
barnomsorg/skola, äldreomsorg, förbifart, gång/cykelvägar, cirkulations-
plats, grönytor, lekplatser och andra viktiga funktioner för utveckling av 
tätorten. 

Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 2018-03-26 





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-06-05 § 160 2017/288 37 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Motion – Friskvårdspeng för personer med 
funktionsvariation 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen, i enlighet med 
socialnämndens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamöterna Ewa Magnusson (L) och Lars Seger (M) har 
inlämnat en motion daterad 2017-10-31 med förslag att: 
- ett årligt friskvårdsbidrag för personer med funktionsvariation som tillhör 

LSS personkrets och som har en betydande fysisk funktionsnedsättning 
införs i Vaggeryds kommun. 

- det i detta ska finnas någon form av stöd att få till genomförandet av 
aktiviteterna, förslagsvis via den dagliga verksamheten. 

Yttrande har begärts från socialnämnden, som i beslut 2018-03-28 § 33 
föreslår att motionen avslås med hänsyn till medborgares möjlighet att söka 
bistånd.  
Socialnämnden ser inte att särskilt friskvårdsbidrag ska inrättas.  
Socialnämnden anser inte att annat stöd ska ges än det som är behovsprövat 
enligt LSS-lagens intentioner. 

Beslutsunderlag 
Inlämnad motion daterad 2017-10-31 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27, § 154 
Remiss till socialnämnden 2017-12-11 
Socialnämndens beslut 2018-03-08, § 33 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-04 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-05-16, § 156 

9.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16 § 156 2017/288 25 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Motion – Friskvårdspeng för personer med 
funktionsvariation 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen, i 
enlighet med socialnämndens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamöterna Ewa Magnusson (L) och Lars Seger (M) har 
inlämnat en motion daterad 2017-10-31 med förslag att: 
- ett årligt friskvårdsbidrag för personer med funktionsvariation som tillhör 

LSS personkrets och som har en betydande fysisk funktionsnedsättning 
införs i Vaggeryds kommun. 

- det i detta ska finnas någon form av stöd att få till genomförandet av 
aktiviteterna, förslagsvis via den dagliga verksamheten. 

Yttrande har begärts från socialnämnden, som i beslut 2018-03-28 § 33 
föreslår att motionen avslås med hänsyn till medborgares möjlighet att söka 
bistånd.  
Socialnämnden ser inte att särskilt friskvårdsbidrag ska inrättas.  
Socialnämnden anser inte att annat stöd ska ges än det som är behovsprövat 
enligt LSS-lagens intentioner. 

Beslutsunderlag 
Inlämnad motion daterad 2017-10-31 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27, § 154 
Remiss till socialnämnden 2017-12-11 
Socialnämndens beslut 2018-03-08, § 33 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-04 



Kommunledningskontoret 

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2018-05-04 

1(1) 

Till kommunstyrelsen 

Motion – Friskvårdspeng för personer med 
funktionsvariation 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen, i 
enlighet med socialnämndens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamöterna Ewa Magnusson (L) och Lars Seger (M) har 
inlämnat en motion daterad 2017-10-31 med förslag att: 

- ett årligt friskvårdsbidrag för personer med funktionsvariation som tillhör 
LSS personkrets och som har en betydande fysisk funktionsnedsättning 
införs i Vaggeryds kommun. 

- det i detta ska finnas någon form av stöd att få till genomförandet av 
aktiviteterna, förslagsvis via den dagliga verksamheten. 

Yttrande har begärts från socialnämnden, som i beslut 2018-03-28 § 33 
föreslår att motionen avslås med hänsyn till medborgares möjlighet att söka 
bistånd.  
Socialnämnden ser inte att särskilt friskvårdsbidrag ska inrättas.  
Socialnämnden anser inte att annat stöd ska ges än det som är behovsprövat 
enligt LSS-lagens intentioner. 

Beslutsunderlag 
Inlämnad motion daterad 2017-10-31 

Handläggare 
Rose-Marie Moberg 
Förvaltningssekreterare 







Datum Beteckning/Dnr Sida 
2017-12-11 2017/288 1(1) 

Socialnämnden 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnummer 
Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-781 00 0370-781 55 5950-7434 212000-0522 
568 21 Skillingaryd Skillingaryd 
E-post Internetadress 
kommunstyrelsen@vaggeryd.se www.vaggeryd.se 

Motion – Friskvårdspeng för personer med 
funktionsvariation 

En motion har inlämnats av fullmäktigeledamöterna Ewa Magnusson (L) 
och Lars Seger (M) med förslag att: 
- ett årligt friskvårdsbidrag för personer med funktionsvariation som tillhör 

LSS personkrets och som har en betydande fysisk funktionsnedsättning 
införs i Vaggeryds kommun. 

- det i detta ska finnas någon form av stöd att få till genomförandet av 
aktiviteterna, förslagsvis via den dagliga verksamheten. 

Motionen remitteras härmed till socialnämnden för yttrande senast den 
3 april 2018. 

För kommunstyrelsen 

Gert Jonsson  Annika Hedvall 
Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2017-11-27 § 154 2017/288 5 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Motion – Friskvårdspeng för personer med 
funktionsvariation

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamöterna Ewa Magnusson (L) och Lars Seger (M) har 
inlämnat en motion daterad 2017-10-31 med förslag att: 
- ett årligt friskvårdsbidrag för personer med funktionsvariation som tillhör 

LSS personkrets och som har en betydande fysisk funktionsnedsättning 
införs i Vaggeryds kommun. 

- det i detta ska finnas någon form av stöd att få till genomförandet av 
aktiviteterna, förslagsvis via den dagliga verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Inlämnad motion daterad 2017-10-31 





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-06-05 § 162 2017/331 40 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Medborgarförslag – Utred växling av semester-
lönetillägg till extra semesterdagar 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att ge personalenheten i uppdrag att

utreda växling av semesterlönetillägg till extra semesterdagar i enlighet 
med medborgarförslagets intentioner. 

2. Medborgarförslaget anses därmed bifallet.

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-12-28 med förslag att 
kommunfullmäktige beslutar att Utred möjlighet till semesterväxling. 

Yttrande över medborgarförslaget har begärts av personalenheten. 

Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2017-12-28 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-01-29, § 006 
Remiss till personalenheten 2018-02-19 
Personalenhetens tjänsteskrivelse 2018-04-17 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-05-16, § 155 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kommunstyrelsen diskuterar arbetsutskottets förslag ingående. 

Roger Ödebrink (S) föreslår att första punkten i förslaget ändras till 
”Kommunfullmäktige beslutar att ge personalenheten i uppdrag att utreda 
växling av semesterlönetillägg till extra semesterdagar i enlighet med 
medborgarförslagets intentioner”. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
med Roger Ödebrinks ändringsförslag och finner det bifallet. 

10.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16 § 155 2017/331 24 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Medborgarförslag – Utred möjlighet till 
semesterväxling 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 
1. Ge personalenheten i uppdrag att undersöka om de fackliga

organisationerna är intresserade av att sluta ett lokalt kollektivavtal  
för växling av semesterlönetillägg till extra semesterdagar. I dagens  
konkurrens om kompetensförsörjning till kommuner är löner och 
personalförmåner delar som kan vara positiv att kunna erbjuda 
medarbetare för att både behålla med också attrahera nya medarbetare. 

2. Medborgarförslaget anses därmed bifallet.

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-12-28 med förslag att 
kommunfullmäktige beslutar att Utred möjlighet till semesterväxling. 

Yttrande över medborgarförslaget har begärts av personalenheten. 

Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2017-12-28 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-01-29, § 006 
Remiss till personalenheten 2018-02-19 
Personalenhetens tjänsteskrivelse 2018-04-17 



Datum  Beteckning/Dnr Sida 
2018-04-17 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Handläggare 
Åsa Öhrn 
Direkt tfn. 0370-678156 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnummer 
Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-678 000 0370-67 81 55 5950-7434 212000-0522 
568 21 Skillingaryd Skillingaryd 
E-post Internetadress 
kommunstyrelsen@vaggeryd.se www.vaggeryd.se 

Kommunstyrelsen/kommun fullmäktige 

Svar medborgarförslag (2017/331)–  
Utred växling av semesterlönetillägg till extra 
semesterdagar 

Förslag till beslut 
Att ge personalenheten i uppdrag att undersöka om de fackliga 
organisationerna är intresserade av att sluta ett lokalt kollektivavtal för 
växling av semesterlönetillägg till extra semesterdagar. 
I dagens konkurrens om kompetensförsörjning till kommuner är löner och 
personalförmåner delar som kan vara positiv att kunna erbjuda medarbetare 
för att både behålla med också attrahera nya medarbetare. 

Utredning 
I kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB) regleras bland annat regler 
för semester inom kommunal verksamhet i 27§. 

 I avtalet finns flera avvikelser från Semesterlagen som är till fördel för 
medarbetare i kommunal verksamhet, 
- Semesteråret = kalenderåret 
- Anställd över tre månader med månadslön har rätt till betald semester i 
förhållande till anställningstiden 
- Antal semesterdagar ökar med åldern 
-39 år  25 semesterdagar 
40 år – 31 semesterdagar 
50 år -  32 semesterdagar 
- En ny förändring från 2018 är att möjligheten att spara semesterdagar 
minskas till 30 från 40 semesterdagar. 

I Vaggeryds kommun 2017-12-31 hade 667 medarbetare (75% av urvalet 
månadsanställda mer än tre månader) 10 167 sparade semesterdagar med 
variation 1-40 dagar, övriga 25% hade inga sparade semesterdagar. Av de 
med sparade semesterdagar har 105 st mer än 30 dagar och 1-5 dagar 158 st. 

I AB ger möjlighet att sluta ett lokalt kollektivavtal mellan arbetsgivaren 
och arbetstagarorganisationerna, om avvikelse från AB enligt 27§, mom 21. 



  
Sida 

2(2) 
 
 
 
Flera kommuner i landet har valt att sluta lokala kollektivavtal med 
regelverk där semesterlönetillägget omvandlas till extra semesterdagar. 

För att göra det kostnadsneutralt kan det t ex innebära 
-39 år  25 semesterdagar – extra dagar 4 st 
40 år –  31 semesterdagar– extra dagar 5 st 
 
50 år -  32 semesterdagar - extra dagar 6 st 

Regelverket brukar innebära att det finns begränsningar i hur många sparade 
semesterdagar, t ex inga dagar eller max 5 dagar som får finnas i slutet av 
året för att det ska vara möjligt att ansöka om extra dagar. Ansökan lämnas 
in i slutet av semesteråret inför kommande år. Det finns heller inte möjlighet 
att spara dessa extra dagar mellan åren. Har de ej nyttjats betalas 
semesterlönetillägget ut. 
 

I Jönköpings kommun är det ca 10 % av de anställda som nyttjar 
möjligheten till extra semesterdagar. Omräknat till Vaggeryds kommun 
skulle det innebära ca 100 medarbetare. 
 
 
Vaggeryds kommun 
 
 
 
Åsa Öhrn 
Personalchef 
 
 



Datum Beteckning/Dnr Sida 
2018-02-19 2017/331 1(1) 

Personalenheten 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnummer 
Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-781 00 0370-781 55 5950-7434 212000-0522 
568 21 Skillingaryd Skillingaryd 
E-post Internetadress 
kommunstyrelsen@vaggeryd.se www.vaggeryd.se 

Medborgarförslag – Utred möjlighet till 
semesterväxling 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-12-28 med förslag att 
kommunfullmäktige beslutar att utreda möjlighet till semesterväxling som 
anställd i kommunen. Möjlighet att byta sitt semestertillägg mot extra 
semesterdagar. 

Förslaget remitteras härmed till personalenheten för yttrande senast den 
21 maj 2018. 

För kommunstyrelsen 

Gert Jonsson  Annika Hedvall 
Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör 
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Medborgarförslag – Utred möjlighet till 
semesterväxling 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-12-28 med förslag att 
kommunfullmäktige beslutar att Utred möjlighet till semesterväxling 

Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2017-12-28 
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Parlamentariska gruppens förslag till förändringar 
inför mandatperioden 2019-2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att anta parlamentariska gruppens förslag till 
förändringar för mandatperioden 2019-2022 i enlighet med tjänsteskrivelse 
daterad 2018-04-27. 

Reservation 
Kenth Williamsson (S), Roger Ödebrink (S), Kenneth Åberg (S) och 
Annelie Borgström (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till 
förmån för socialdemokraternas förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
En parlamentarisk grupp bestående av en representant från varje parti i 
kommunfullmäktige har på uppdrag av kommunfullmäktige under 
innevarande mandatperiod arbetat fram ett gemensamt förslag med 
förändringar rörande den politiska organisationen, 
förvaltningsorganisationen samt ersättningar och arvoden. Gruppens förslag 
framgår av denna skrivelse och separat skrivelse ”Bestämmelser om 
ersättningar förtroendevalda”. 

Parlamentariska gruppens förslag 
Kommunfullmäktige 
Antalet ledamöter ska vara oförändrat, 41 ledamöter 
Kommunfullmäktige ska ha ett sammanträde även i februari. 
En allmänpolitisk debatt ska hållas i februari och augusti 
Starttid för kommunfullmäktiges sammanträden ska fortsätta vara 17.00. 
Kriterier för lokalerna tas fram 2019, inklusive lokalisering och beskrivning 
av kostnader, säkerhet och funktion. Tekniken i lokalen skall vara mycket 
bra. Fullmäktiges presidium ansvarar för verkställandet. 
Fullmäktiges sekreterare ska kunna vara annan än kommundirektören, detta 
regleras i arbetsordningen. 
Begränsad talartid införs på försök 2019, regleras i fullmäktiges 
arbetsordning. 
Genomförda förändringar: 
Webbsändning har genomförts på initiativ av parlamentariska gruppen. 

forts. 

11.
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Kommunalrådens roll 
Inga ändringar i kommunstyrelsens reglemente gällande kommunstyrelsens 
ordförande. 
Förtydligande i kommunstyrelsens reglemente gällande oppositionsrådets 
roll: Oppositionsrådet företräder främst kommunen, därefter oppositionen 
och sist sitt eget parti. 
Ersättning för oppositionsrådet är 70% av kommunstyrelsens ordförandes 
tjänstgöringsgrad. 
Oppositionsrådet är alltid överförmyndare vilket ersätts med 10% av 
kommunstyrelsens ordförandes tjänstgöringsgrad.  
 
Kommunstyrelsen 
Antalet ledamöter ska vara oförändrat, 13 ledamöter 
Införande av 1:e vice ordf från majoriteten 18% av kommunstyrelsens 
ordförandes tjänstgöringsgrad. 
Införande av 2:e vice ordf från oppositionen. Skall vara oppositionsråd. 
Kommunstyrelsens sammanträden ska hållas i en ändamålsenlig lokal. 
Genomförda förändringar: 
Planfrågorna flyttades till kommunstyrelsen 2017. 
Plankommittén flyttad till kommunstyrelsen 2018. Målsättning att införas 
var tredje KS-möte på förmiddagen.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Tjänstgöringsgrad 1:e v ordförande från majoriteten ska vara 18 % av 
kommunstyrelsens ordförandes tjänstgöringsgrad. 
Arbetsutskottets 2:e v ordförande är oppositionsrådet. 
Övriga ledamöters (2 st) tjänstgörtjänstgöringsgrad är 10% av 
kommunstyrelsens ordförandes tjänstgöringsgrad 
Arbetsutskottets arbetsuppgifter kvarstår frånsett fastighetsfrågorna som går 
till teknisk nämnd. 
Genomförda förändringar: 
Planfrågorna flyttade till kommunstyrelsen 2017. 
 
Barn och utbildningsnämnden 
Antalet ledamöter i nämnden minskas till 11. 
Inga övriga förändringar. 
 
Socialnämnden 
Antalet ledamöter i nämnden minskas till 11. 
Inga övriga förändringar. 
 forts. 
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Miljö- och byggnämnden 
Antalet ledamöter i nämnden minskas till 7. 
Inga övriga förändringar. 
Genomförda förändringar: 
Planfrågorna flyttade till kommunstyrelsen 2017. 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
Antalet ledamöter i nämnden minskas till 7. 
Översyn av delegationsordning och reglemente 2019. 
Inga övriga förändringar. 
 
Införande av en teknisk nämnd 
En ny nämnd införs med 5 ledamöter. 
Tekniska nämnden övertar tekniska utskottets ansvarsområden inom 
kommunstyrelsens reglemente. 
Tekniska nämnden övertar även ansvaret för fastighetsfrågorna från 
kommunstyrelsen avseende byggnation, drift och underhåll. 
Kommunal planering byggnation , framtidsfrågor, principer och beställning 
kvarstår i kommunstyrelsens reglemente. 
 
VSBO  
Inga förändringar (5 ledamöter) 
 
VEAB 
Inga förändringar (7 ledamöter) 
 
Vaggeryds Elverk 
Inga förändringar (7 ledamöter) 
Vid en eventuell bolagisering av elverket bör 5 ledamöter övervägas. 
 
Kommunala råd 
Samtliga kommunala råd inordnas under kommunstyrelsen. Ledamöter från 
berörda nämnder ska utses av kommunstyrelsen. 
 
Tillgänglighetsrådet föreslås bli ett Tillgänglighets- och folkhälsoråd och 
flyttas till kommunstyrelsen från socialnämnden. 
 
Ungdomsrådet – kvarstår. 
 
Pensionärsrådet – flyttas till kommunstyrelsen från socialnämnden. 
 
 forts. 
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Natur- och miljöråd – flyttas till kommunstyrelsen från miljö- och 
byggnämnden. 
 
Brottsförebyggande rådet – kvarstår. 
 
Vaggeryds Näringslivsråd 
Ingen förändring. 
 
Pensionsavtal 
Personalavdelningen tillsammans med personalutskottet arbetar på att lägga 
om pensionssystemet utifrån beslut i kommunfullmäktige 2018-04-23. 
Pensionsavtalen har hittills bara gällt kommunalråden, men ska på sikt 
kunna gälla samtliga förtroendevalda. 
 
Arvoden 
Arvoden och ersättningar fastställs i enlighet med ”Förslag till 
Arvodesreglemente 2019-2022” (Bilaga). 
 
Övriga förändringar 
Vice mötesordförande utan arvode införs för att garantera majoritetens 
ordföranderoll i nämnder. Ändringen förs in i reglementen. 
 
Kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet medverkar vid vissa 
tillfällen i kommunens ledningsgrupp för att utbyta information. 
 
Hantering av beslutsunderlag till förtroendevalda. En utveckling av såväl 
hantering som hårdvara ska vara på plats inför kommande mandatperiod. 
Denna utveckling bör även inbegripa effektiviseringar som exempelvis 
digital justering av protokoll. 
 
Digitalisering – krav på kompatibla systemlösningar mellan kommunens 
verksamheter. 
 
Övriga frågor som diskuterats 
Arbetsmarknadsenhetens organisatoriska tillhörighet. AME ska även 
fortsättningsvis vara organiserat under kommunstyrelsen. 
 
Roller – politiker och tjänstemän, hur och vad-frågor. Ett seminarium har 
hållits våren 2018, arbetet med denna fråga fortsätter. 
 
 forts. 
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Samtliga nämnder skall under mandatperioden se över delegationsordning 
och reglementen.  

Barnomsorg i samband med politiska uppdrag. Skrivelser i 
arvodesreglementet §13 gäller även fortsättningsvis. Barntillsyn kvällstid 
ska utredas 2019-2022. 

En tidig samordning av nämndernas möten och budgetberedningen ska ske. 

Etik och moral i debatter och nämnder och sociala medier. Politiken ska 
vara ett gott exempel. Gemensam hållning för hantering av media. 

Demokratiutredningen har diskuterats och parlamentariska gruppen anser 
det särskilt viktigt att stärka ungas inflytande. En barn- och ungdomspolicy 
ska med anledning av det tas fram.  

Parlamentariska gruppen har diskuterat trygghet och säkerhet för 
förtroendevalda.  

PWCs rapport om kommunledningskontorets organisation och funktion. En 
handlingsplan har beslutats av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Förvaltningsorganisationen 
Parlamentariska gruppen har löpande stämt av förvaltningsorganisationen 
med kommunledningskontoret. Handlingsplanen (enl ovan) har varit en del i 
arbetet, och kommundirektören har deltagit i mötena.  
Förvaltningsorganisationen hanteras efter att den politiska organisationen 
fastställts. 

Beslutsunderlag  
Parlamentariska gruppens förslag 2018-04-27 
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-09, § 112 
Socialdemokraternas förslag 2018-06-04 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Per-Olof Toftgård (C) ordförande i Parlamentariska organisationsgruppen 
redogör för ärendet. 

forts. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) redogör för socialdemokraternas förslag, bilaga till 
protokollet, och föreslår bifall till detsamma. 
 
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår att kommunstyrelsen bifaller den 
parlamentariska gruppens förslag. 
 
Sammanträdet ajourneras klockan 13:40 
Sammanträdet återupptas klockan 13:45 
 
Lennart Karlsson (-) föreslår bifall till Kenth Williamsson förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, parlamentariska 
gruppens förslag och Kenth Williamssons förslag och ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller den parlamentariska 
gruppens förslag. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för den parlamentariska gruppens förslag 

Nej-röst för Kenth Williamsson förslag. 

Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 5. 

Kommunstyrelsen beslutar, med 7 Ja-röster för parlamentariska gruppens 
förslag mot 5 Nej-röster för Kenth Williamssons förslag  och 1 ledamot som 
avstår från att rösta, att bifalla den parlamentariska gruppens förslag. 

 



Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun 2018 06 04 

Yrkande angående parlamentariska gruppen förslag mandatperioden 2019-
2022. 

Vi tycker att det är viktigt att demokratin ges goda förutsättningar oavsett 
om man tillhör opposition eller majoritet. 
Men vi konstaterar att majoriteten av partierna i parlamentariska gruppen 
vill höja arvodena för de styrande och sänka dem för minoriteten på ett 
sådant sätt att styrkeförhållandena både tidsmässigt och ekonomiskt, 
kraftigt förändras. Detta tycker vi är orimligt.  

Vi konstaterar att Vaggeryds kommuns kostnader för den politiska 
organisationen redan nu är höga jämfört med andra kommuner i länet och 
i riket. Ett införande av en teknisk nämnd och en vice ordförande i 
kommunstyrelsen gör att kostnaderna även fortsatt kommer vara höga. 

Vi yrkar att: 

KF 
Starttid skall vara 15.00 för att lättare kunna kombinera politik och arbete/fritid 

Kommunalrådens roll 
Oppositionsrådet ska arvoderas som i dag med 80% av KSO vara överförmyndare. 

Kommunstyrelsen 
Vi ser inte behovet av införandet av ytterligare en vice ordförande i KS. Det föreslagna 
arvodet på 120.000 kr tas bort. 

KSAU 
KSO leder utskottet. Vice ordförande är oppositionsrådet. 
Tjänstgöringsgraden för KSAU övriga 3 ledamöter ska vara 10 % 
Tekniska frågor flyttas till KSAU enligt tidigare beslut i parlamentariska gruppen. 

Tekniska utskottet 
Vi yrkar att de tekniska frågorna flyttas över till KSAU enligt det tidigare beslutet i 
kommunfullmäktige. 

Teknisk nämnd 
Vi anser inte att Vaggeryds kommun med under 14.000 invånare är i behov av att införa en 
teknisk nämnd med 5 ledamöter och ersättare.  



  
Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun 2018 06 04 
 
 
Arvoden i Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden 
Vi yrkar att arvoden för Ordförande och vice ordförande ska räknas upp som tidigare. Vi 
anser att dessa arvoden i dag är rimliga. Att höja Ordförandes arvoden och kompensera detta 
med att sänka vice ordförandes arvoden känns helt orimligt särskilt då det inte finns något 
underlag som visar att arvodena tidigare varit oskäliga. 
 
Arvoden egenföretagare 
Arvoden för schablonmässig ersättning för egenföretagare ska räknas upp som i dag. Någon 
ytterligare höjning anser vi inte att det finns skäl för då denna grupp kan få en högre 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst bara det kan styrkas. 
 
Arvodesreglemente 
Vi tycker att det är rimligt att antalet icke tjänstgörande ersättare begränsas. Därför anser vi 
att partier med 4 mandat eller fler får ha 2 icke tjänstgörande ersättare närvarande och partier 
med färre än 4 mandat får ha 1 ersättare närvarande. Däremot anser vi att alla ersättare som 
deltar ska få förlorad arbetsinkomst och arvode.  
 
Vi tycker att majoritetens förslag där man ska kunna välja mellan förlorad arbetsförtjänst eller 
arvode känns märklig. Detta innebär att de som begär förlorad arbetsinkomst inte kommer att 
vara berättigade till arvode medans andra som inte har någon förlorad arbetsinkomst 
garanteras ett arvode. Vi tror inte att detta förslag kommer att upplevas rättvist och det 
hämmar sannolikt även nyrekrytering av förtroendevalda.  
 
Vi yrkar på att arvoden för BUN:s och Socialnämndens presidium räknas upp som tidigare. 
Att höja dem för ordföranden och kompensera detta med sänkningar för vice ordförande 
känns orimligt då det inte finns något underlag som visar att arvodena tidigare varit felaktiga. 
 
Vi yrkar även på att man tar bort skrivningen om oppositionsrådets roll. 
 
I handlingarna får man uppfattningen att det funnits ett gemensamt förslag från den 
parlamentariska gruppen. Så är inte fallet. Därför yrkar vi på att denna text ändras så att det 
framgår att det funnits olika förslag. 
 
 
 
För Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun 
Kenth Williamsson/Oppositionsråd 
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Parlamentariska gruppens förslag inför 
mandatperioden 2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till Parlamentariska 
gruppen för vidare behandling. 

Ärendet tas upp på nytt vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 juni. 

Sammanfattning av ärendet 
En parlamentarisk grupp bestående av en representant från varje parti i 
kommunfullmäktige har på uppdrag av kommunfullmäktige under 
innevarande mandatperiod arbetat fram ett gemensamt förslag med 
förändringar rörande den politiska organisationen, 
förvaltningsorganisationen samt ersättningar och arvoden. Gruppens förslag 
framgår av denna skrivelse och separat skrivelse ”Bestämmelser om 
ersättningar förtroendevalda”. 
Avvikande mening ska inges separat. 

Parlamentariska gruppens förslag 
Kommunfullmäktige 
Antalet ledamöter ska vara oförändrat, 41 ledamöter 
Kommunfullmäktige ska ha ett sammanträde även i februari. 
En allmänpolitisk debatt ska hållas i februari och augusti 
Starttid för kommunfullmäktiges sammanträden ska fortsätta vara 17.00. 
Kriterier för lokalerna tas fram 2019, inklusive lokalisering och beskrivning 
av kostnader, säkerhet och funktion. Tekniken i lokalen skall vara mycket 
bra. Fullmäktiges presidium ansvarar för verkställandet. 
Fullmäktiges sekreterare ska kunna vara annan än kommundirektören, detta 
regleras i arbetsordningen. 
Begränsad talartid införs på försök 2019, regleras i fullmäktiges 
arbetsordning. 
Genomförda förändringar: 
Webbsändning har genomförts på initiativ av parlamentariska gruppen. 

Kommunalrådens roll 
Inga ändringar i kommunstyrelsens reglemente gällande kommunstyrelsens 
ordförande. 
Förtydligande i kommunstyrelsens reglemente gällande oppositionsrådets 
roll: Oppositionsrådet företräder främst kommunen, därefter oppositionen 
och sist sitt eget parti. 
Ersättning för oppositionsrådet är 70% av kommunstyrelsens ordförandes 
tjänstgöringsgrad. forts. 
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Oppositionsrådet är alltid överförmyndare vilket ersätts med 10% av 
kommunstyrelsens ordförandes tjänstgöringsgrad.  
 
Kommunstyrelsen 
Antalet ledamöter ska vara oförändrat, 13 ledamöter 
Införande av 1:e vice ordf från majoriteten 18% av kommunstyrelsens 
ordförandes tjänstgöringsgrad. 
Införande av 2:e vice ordf från oppositionen. Skall vara oppositionsråd. 
Kommunstyrelsens sammanträden ska hållas i en ändamålsenlig lokal. 
Genomförda förändringar: 
Planfrågorna flyttades till kommunstyrelsen 2017. 
Plankommittén flyttad till kommunstyrelsen 2018. Målsättning att införas 
var tredje KS-möte på förmiddagen.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Tjänstgöringsgrad 1:e v ordförande från majoriteten ska vara 18 % av 
kommunstyrelsens ordförandes tjänstgöringsgrad. 
Arbetsutskottets 2:e v ordförande är oppositionsrådet. 
Övriga ledamöters (2 st) tjänstgörtjänstgöringsgrad är 10% av 
kommunstyrelsens ordförandes tjänstgöringsgrad 
Arbetsutskottets arbetsuppgifter kvarstår frånsett fastighetsfrågorna som går 
till teknisk nämnd. 
Genomförda förändringar: 
Planfrågorna flyttade till kommunstyrelsen 2017. 
 
Barn och utbildningsnämnden 
Antalet ledamöter i nämnden minskas till 11. 
Inga övriga förändringar. 
 
Socialnämnden 
Antalet ledamöter i nämnden minskas till 11. 
Inga övriga förändringar. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Antalet ledamöter i nämnden minskas till 7. 
Inga övriga förändringar. 
Genomförda förändringar: 
Planfrågorna flyttade till kommunstyrelsen 2017. 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
Antalet ledamöter i nämnden minskas till 7. 
Översyn av delegationsordning och reglemente 2019. 
Inga övriga förändringar. forts. 
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Införande av en teknisk nämnd 
En ny nämnd införs med 5 ledamöter. 
Tekniska nämnden övertar tekniska utskottets ansvarsområden inom 
kommunstyrelsens reglemente. 
Tekniska nämnden övertar även ansvaret för fastighetsfrågorna från 
kommunstyrelsen avseende byggnation, drift och underhåll. 
Kommunal planering byggnation , framtidsfrågor, principer och beställning 
kvarstår i kommunstyrelsens reglemente. 
 
VSBO  
Inga förändringar (5 ledamöter) 
 
VEAB 
Inga förändringar (7 ledamöter) 
 
Vaggeryds Elverk 
Inga förändringar (7 ledamöter) 
Vid en eventuell bolagisering av elverket bör 5 ledamöter övervägas. 
 
Kommunala råd 
Samtliga kommunala råd inordnas under kommunstyrelsen. Ledamöter från 
berörda nämnder ska utses av kommunstyrelsen. 
 
Tillgänglighetsrådet föreslås bli ett Tillgänglighets- och folkhälsoråd och 
flyttas till kommunstyrelsen från socialnämnden. 
 
Ungdomsrådet – kvarstår. 
 
Pensionärsrådet – flyttas till kommunstyrelsen från socialnämnden. 
 
Natur- och miljöråd – flyttas till kommunstyrelsen från miljö- och 
byggnämnden. 
 
Brottsförebyggande rådet – kvarstår. 
 
Vaggeryds Näringslivsråd 
Ingen förändring. 
 
Pensionsavtal 
Personalavdelningen tillsammans med personalutskottet arbetar på att lägga 
om pensionssystemet utifrån beslut i kommunfullmäktige 2018-04-23. 
Pensionsavtalen har hittills bara gällt kommunalråden, men ska på sikt 
kunna gälla samtliga förtroendevalda. 
 forts. 
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Arvoden 
Arvoden och ersättningar fastställs i enlighet med ”Förslag till 
Arvodesreglemente 2019-2022” (Bilaga). 
 
Övriga förändringar 
Vice mötesordförande utan arvode införs för att garantera majoritetens 
ordföranderoll i nämnder. Ändringen förs in i reglementen. 
 
Kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet medverkar vid vissa 
tillfällen i kommunens ledningsgrupp för att utbyta information. 
 
Hantering av beslutsunderlag till förtroendevalda. En utveckling av såväl 
hantering som hårdvara ska vara på plats inför kommande mandatperiod. 
Denna utveckling bör även inbegripa effektiviseringar som exempelvis 
digital justering av protokoll. 
 
Digitalisering – krav på kompatibla systemlösningar mellan kommunens 
verksamheter. 
 
Övriga frågor som diskuterats 
Arbetsmarknadsenhetens organisatoriska tillhörighet. AME ska även 
fortsättningsvis vara organiserat under kommunstyrelsen. 
 
Roller – politiker och tjänstemän, hur och vad-frågor. Ett seminarium har 
hållits våren 2018, arbetet med denna fråga fortsätter. 
 
Samtliga nämnder skall under mandatperioden se över delegationsordning 
och reglementen.  
 
Barnomsorg i samband med politiska uppdrag. Skrivelser i 
arvodesreglementet §13 gäller även fortsättningsvis. Barntillsyn kvällstid 
ska utredas 2019-2022. 
 
En tidig samordning av nämndernas möten och budgetberedningen ska ske. 
 
Etik och moral i debatter och nämnder och sociala medier. Politiken ska 
vara ett gott exempel. Gemensam hållning för hantering av media. 
 
Demokratiutredningen har diskuterats och parlamentariska gruppen anser 
det särskilt viktigt att stärka ungas inflytande. En barn- och ungdomspolicy 
ska med anledning av det tas fram.   
 
 forts. 
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Parlamentariska gruppen har diskuterat trygghet och säkerhet för 
förtroendevalda.  
 
PWCs rapport om kommunledningskontorets organisation och funktion. En 
handlingsplan har beslutats av kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Förvaltningsorganisationen 
Parlamentariska gruppen har löpande stämt av förvaltningsorganisationen 
med kommunledningskontoret. Handlingsplanen (enl ovan) har varit en del i 
arbetet, och kommundirektören har deltagit i våra möten.  
Förvaltningsorganisationen hanteras efter att den politiska organisationen 
fastställts. 
 
Avslutning 
Ordföranden i parlamentariska organisationsgruppen tackar både tjänstemän 
och deltagande partirepresentanter. I stor utsträckning har det funnits stort 
engagemang för att komma fram till gemensamt förslag från gruppen. 
 
Beslutsunderlag  
Parlamentariska gruppens förslag 2018-04-27 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Per-Olof Toftgård (C) ordförande i Parlamentariska organisationsgruppen 
redogör för ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår att ärendet återremitteras till den 
parlamentariska gruppen för vidare behandling och för att partigrupperna 
ska ha möjlighet att diskutera förslagen. 
 
Lennart Karlsson (-) och Jan-Olof Svedberg (S) föreslår bifall till Kenth 
Williamssons förslag.  
 
Per-Olof Toftgård (C) med instämmande av Maritha Bengtsson (KD), Jenny 
Larsen (KD) och Jerry Karlsson (L) föreslår att kommunstyrelsen bifaller 
parlamentariska gruppens förslag.  
 
Beslututgång 
Ordförande finner att det finns två föreslag till beslut, Kent Williamssons 
förslag om att ärendet ska återremitteras och Per-Olof Toftgårds m.fl. 
förslag. 

Ordförande ställer frågan om ärendet ska återremitteras eller om det ska 
avgöras vid dagens sammanträde och finner att ärendet ska återremitteras. 
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Sida 

Datum 
2018-04-27 

Dnr 
KS 2018/138 
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Parlamentariska gruppens förslag inför 
mandatperioden 2019-2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta parlamentariska 
gruppens förslag till förändringar för mandatperioden 2019-2022 i enlighet 
med denna tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning av ärendet 
En parlamentarisk grupp bestående av en representant från varje parti i 
kommunfullmäktige har på uppdrag av kommunfullmäktige under 
innevarande mandatperiod arbetat fram ett gemensamt förslag med 
förändringar rörande den politiska organisationen, 
förvaltningsorganisationen samt ersättningar och arvoden. Gruppens förslag 
framgår av denna skrivelse och separat skrivelse ”Bestämmelser om 
ersättningar förtroendevalda”. 
Avvikande mening ska inges separat. 

Parlamentariska gruppens förslag 
Kommunfullmäktige 
Antalet ledamöter ska vara oförändrat, 41 ledamöter 
Kommunfullmäktige ska ha ett sammanträde även i februari. 
En allmänpolitisk debatt ska hållas i februari och augusti 
Starttid för kommunfullmäktiges sammanträden ska fortsätta vara 17.00. 
Kriterier för lokalerna tas fram 2019, inklusive lokalisering och beskrivning 
av kostnader, säkerhet och funktion. Tekniken i lokalen skall vara mycket 
bra. Fullmäktiges presidium ansvarar för verkställandet. 
Fullmäktiges sekreterare ska kunna vara annan än kommundirektören, detta 
regleras i arbetsordningen. 
Begränsad talartid införs på försök 2019, regleras i fullmäktiges 
arbetsordning. 
Genomförda förändringar: 
Webbsändning har genomförts på initiativ av parlamentariska gruppen. 

Kommunalrådens roll 
Inga ändringar i kommunstyrelsens reglemente gällande kommunstyrelsens 
ordförande. 
Förtydligande i kommunstyrelsens reglemente gällande oppositionsrådets 
roll: Oppositionsrådet företräder främst kommunen, därefter oppositionen 
och sist sitt eget parti. 
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Ersättning för oppositionsrådet är 70% av kommunstyrelsens ordförandes 
tjänstgöringsgrad. 
Oppositionsrådet är alltid överförmyndare vilket ersätts med 10% av 
kommunstyrelsens ordförandes tjänstgöringsgrad.  
 
Kommunstyrelsen 
Antalet ledamöter ska vara oförändrat, 13 ledamöter 
Införande av 1:e vice ordf från majoriteten 18% av kommunstyrelsens 
ordförandes tjänstgöringsgrad. 
Införande av 2:e vice ordf från oppositionen. Skall vara oppositionsråd. 
Kommunstyrelsens sammanträden ska hållas i en ändamålsenlig lokal. 
Genomförda förändringar: 
Planfrågorna flyttades till kommunstyrelsen 2017. 
Plankommittén flyttad till kommunstyrelsen 2018. Målsättning att införas 
var tredje KS-möte på förmiddagen.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Tjänstgöringsgrad 1:e v ordförande från majoriteten ska vara 18 % av 
kommunstyrelsens ordförandes tjänstgöringsgrad. 
Arbetsutskottets 2:e v ordförande är oppositionsrådet. 
Övriga ledamöters (2 st) tjänstgörtjänstgöringsgrad är 10% av 
kommunstyrelsens ordförandes tjänstgöringsgrad 
Arbetsutskottets arbetsuppgifter kvarstår frånsett fastighetsfrågorna som går 
till teknisk nämnd. 
Genomförda förändringar: 
Planfrågorna flyttade till kommunstyrelsen 2017. 
 
Barn och utbildningsnämnden 
Antalet ledamöter i nämnden minskas till 11. 
Inga övriga förändringar. 
 
Socialnämnden 
Antalet ledamöter i nämnden minskas till 11. 
Inga övriga förändringar. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Antalet ledamöter i nämnden minskas till 7. 
Inga övriga förändringar. 
Genomförda förändringar: 
Planfrågorna flyttade till kommunstyrelsen 2017. 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
Antalet ledamöter i nämnden minskas till 7. 
Översyn av delegationsordning och reglemente 2019. 
Inga övriga förändringar. 
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Införande av en teknisk nämnd 
En ny nämnd införs med 5 ledamöter. 
Tekniska nämnden övertar tekniska utskottets ansvarsområden inom 
kommunstyrelsens reglemente. 
Tekniska nämnden övertar även ansvaret för fastighetsfrågorna från 
kommunstyrelsen avseende byggnation, drift och underhåll. 
Kommunal planering byggnation , framtidsfrågor, principer och beställning 
kvarstår i kommunstyrelsens reglemente. 
 
VSBO  
Inga förändringar (5 ledamöter) 
 
VEAB 
Inga förändringar (7 ledamöter) 
 
Vaggeryds Elverk 
Inga förändringar (7 ledamöter) 
Vid en eventuell bolagisering av elverket bör 5 ledamöter övervägas. 
 
Kommunala råd 
Samtliga kommunala råd inordnas under kommunstyrelsen. Ledamöter från 
berörda nämnder ska utses av kommunstyrelsen. 
 
Tillgänglighetsrådet föreslås bli ett Tillgänglighets- och folkhälsoråd och 
flyttas till kommunstyrelsen från socialnämnden. 
 
Ungdomsrådet – kvarstår. 
 
Pensionärsrådet – flyttas till kommunstyrelsen från socialnämnden. 
 
Natur- och miljöråd – flyttas till kommunstyrelsen från miljö- och 
byggnämnden. 
 
Brottsförebyggande rådet – kvarstår. 
 
Vaggeryds Näringslivsråd 
Ingen förändring. 
 
Pensionsavtal 
Personalavdelningen tillsammans med personalutskottet arbetar på att lägga 
om pensionssystemet utifrån beslut i kommunfullmäktige 2018-04-23. 
Pensionsavtalen har hittills bara gällt kommunalråden, men ska på sikt 
kunna gälla samtliga förtroendevalda. 
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Arvoden 
Arvoden och ersättningar fastställs i enlighet med ”Förslag till 
Arvodesreglemente 2019-2022” (Bilaga). 
 
Övriga förändringar 
Vice mötesordförande utan arvode införs för att garantera majoritetens 
ordföranderoll i nämnder. Ändringen förs in i reglementen. 
 
Kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet medverkar vid vissa 
tillfällen i kommunens ledningsgrupp för att utbyta information. 
 
Hantering av beslutsunderlag till förtroendevalda. En utveckling av såväl 
hantering som hårdvara ska vara på plats inför kommande mandatperiod. 
Denna utveckling bör även inbegripa effektiviseringar som exempelvis 
digital justering av protokoll. 
 
Digitalisering – krav på kompatibla systemlösningar mellan kommunens 
verksamheter. 
 
 
Övriga frågor som diskuterats 
Arbetsmarknadsenhetens organisatoriska tillhörighet. AME ska även 
fortsättningsvis vara organiserat under kommunstyrelsen. 
 
Roller – politiker och tjänstemän, hur och vad-frågor. Ett seminarium har 
hållits våren 2018, arbetet med denna fråga fortsätter. 
 
Samtliga nämnder skall under mandatperioden se över delegationsordning 
och reglementen.  
 
Barnomsorg i samband med politiska uppdrag. Skrivelser i 
arvodesreglementet §13 gäller även fortsättningsvis. Barntillsyn kvällstid 
ska utredas 2019-2022. 
 
En tidig samordning av nämndernas möten och budgetberedningen ska ske. 
 
Etik och moral i debatter och nämnder och sociala medier. Politiken ska 
vara ett gott exempel. Gemensam hållning för hantering av media. 
 
Demokratiutredningen har diskuterats och parlamentariska gruppen anser 
det särskilt viktigt att stärka ungas inflytande. En barn- och ungdomspolicy 
ska med anledning av det tas fram.   
 
Parlamentariska gruppen har diskuterat trygghet och säkerhet för 
förtroendevalda.  
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PWCs rapport om kommunledningskontorets organisation och funktion. En 
handlingsplan har beslutats av kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Förvaltningsorganisationen 
Parlamentariska gruppen har löpande stämt av förvaltningsorganisationen 
med kommunledningskontoret. Handlingsplanen (enl ovan) har varit en del i 
arbetet, och kommundirektören har deltagit i våra möten.  
Förvaltningsorganisationen hanteras efter att den politiska organisationen 
fastställts. 
 
Avslutning 
Ordföranden i parlamentariska organisationsgruppen tackar både tjänstemän 
och deltagande partirepresentanter. I stor utsträckning har det funnits stort 
engagemang för att komma fram till gemensamt förslag från gruppen. 
 
 
P O Toftgård    Torbjörn Åkerblad 
Ordförande parlamentariska gruppen  Kanslichef 
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Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i 
Vaggeryds kommun 

FÖRTROENDEUPPDRAG SOM OMFATTAS AV BESTÄMMELSERNA 
§ 1
Dessa bestämmelser om sammanträdes- och förrättningsarvoden m.m. skall äga tillämpning 
på av kommunfullmäktige tillsatta styrelser (även bolag), nämnder, kommittéer och 
beredningar samt av dessa inom sig tillsatta arbetsutskott och beredningar. 
Bestämmelserna äger även tillämpning på ledamot och ersättare i kommunfullmäktige med 
undantag för § 10. 
Beträffande kommunens och kommunägda bolagens revisorer gäller endast 
bestämmelsernas 3-5, 8, 10 och 12 §§. 
För förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller minst 40 % av heltid gäller 
bestämmelsernas 7, 11, 12, 19 samt 21-23 §§. 
För förtroendevald som fullgör uppdrag på deltid gäller bestämmelsernas 3-5, 8, 10 (endast 
betr. ”egna” nämnden), 12, 18-19, 21-23 §§. 

ERSÄTTNINGSBERÄTTIGADE SAMMANTRÄDEN M.M. 
§ 2
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts 
närvarorätt, har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3-6, 10, 12-17, §§ för 

Protokollförda sammanträden 
1. med kommunstyrelsen och övriga styrelser och nämnder, nämndutskott,

nämndberedningar
2. med utredningskommittéer, projekt- och arbetsgrupper.

Protokollsjustering 
1. då särskild tid och plats bestämts härför.

Förrättningar typ 
1. konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson,

studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som
har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget

2. förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation
eller annan motpart till kommunen

3. överläggning med annat kommunalt organ än den förtroendevalde själv
tillhör och överläggning med icke kommunalt organ

4. sammankomst med kommunalt samrådsorgan
5. överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det

kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör
6. besiktning eller inspektion
7. överläggning med utomstående myndighet eller organisation
8. representation beslutad av vederbörligt organ (högst 3 timmar)
9. evenemang anordnat av egen styrelse/nämnd eller förvaltning,

skolavslutningar,
uppvaktningar, (födelsedagar, pensionsavgångar och liknande) samt
begravningar.
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Arvode utges till den eller de förtroendevalda som utsetts att vara officiella 
representanter för styrelsen/nämnden. 
För att erhålla ersättning vid förrättningar enligt punkterna 1-9 krävs särskilt uppdrag 
(beslut). 

 
FÖRLORAD ARBETSINKOMST 

§ 3  
Ersättning för faktiskt förlorad arbetsinkomst utges för sammanträdes- resp. 
förrättningstiden. Dessutom utges ersättning för skälig tid för inställelse till sammanträdet 
(förrättningen) samt återställelse till arbetet. Ersättning utges för faktiskt förlorad 
arbetsförtjänst. Med faktiskt förlorad arbetsinkomst menas att löneavdrag fått vidkännas. 
Den som har semester, kompledighet eller uppbär sjuk- eller föräldrapenning kan således 
inte erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ej heller den som uppbär heltidspension. 
För att få ersättning skall inkomstbortfallet styrkas med intyg från ordinarie arbetsgivare. 
Tid för inläsning av handlingar och annat material som behövs inför nämndsammanträden 
och andra förrättningar berättigar ej till ersättning.  
Ersättare som inte tjänstgör kan välja antingen arvode eller ersättning. 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst till egenföretagare. 
Ersättning till egenföretagare ska schablonmässigt utgå för förlorad arbetsinkomst med 175 
kr/tim, om inte annat kan styrkas. Beloppet ska indexuppräknas årligen. Ordförande i 
styrelse och nämnd har att signera inlämnat intyg. 
 
FÖRLORAD PENSIONSFÖRMÅN 
§ 4 
Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån på under året uppburen 
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Pensionsavgiften uppgår till 4,5 % av nämnda 
ersättning. Den förtroendevalde tillgodoräknas pensionsavgift endast om den för 
kalenderåret är högre än 200 kronor. Pensionsavgiften utbetalas kontant om den totala 
summan inkl ev pensionsavsättning enligt OPF-KL understiger 3,5 % av årets 
inkomstbasbelopp. Om avsättningen överstiger denna nivå görs en avsättning till en 
försäkringslösning enligt kommunens hantering av pensionsavsättningar för 
förtroendevalda.  
 
FÖRLORAD SEMESTERFÖRMÅN 
§ 5 
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån, dock högst med 
12% på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ersättning för förlorad 
semesterförmån ingår i ersättningen för förlorad arbetsinkomst. 
 
SÄRSKILDA ARBETSFÖRHÅLLANDEN M.M. 
§ 6 
Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevald med 
speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt 
att den förtroendevalde fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till 
sammanträdet (förrättningen). 
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HELTIDSARVODE 
§ 7 
Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid har rätt till 
arvode med följande belopp. 
Kommunalråd, heltid: 90 % av inkomstbasbeloppet per månad. 
Oppositionsråd, deltid 80% av kommunstyrelsens ordförandes arvode per månad.  
 
Arvodet justeras årligen i enlighet med förändringen av inkomstbasbeloppet.  
 
Förtroendevald som engageras på deltid (minst 40 %) är berättigad till samma ersättning 
som heltids oppositionsråd, multiplicerat med tjänstgöringsgraden. 
 
Heltidsarvoderad förtroendevald har rätt till semesterledighet med bibehållet arvode i 
motsvarande grad som kommunal tjänsteman har rätt till semesterledighet. Ledigheten ska 
förläggas på ett sådant sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras. 
 
Vid sjukdom ska de allmänna bestämmelser som gäller för kommunalt anställd personal 
tillämpas. 
 
BEGRÄNSAT ARVODE 
§ 8 
Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på mindre än 40 % av heltid, har rätt till begränsat 
arvode i den utsträckning som anges i § 9. 
 
Förtroendevald med begränsat arvode som på grund av sjukdom eller annat förhinder inte 
kan fullgöra sitt uppdrag har full ersättning under en sammanhängande tid av 3 månader. 
Arvodet skall därefter minskas i förhållande till tjänstgöringsgrad. 
 
ARVODEN OCH SAMMANTRÄDESERSÄTTNINGAR SAMT ÖVRIGA 
KOSTNADSERSÄTTNINGAR 
 

§ 9. 
Arvoden och sammanträdesersättningar utgår enligt nedan. Arvoden och ersättningar 
justeras årligen i enlighet med förändringen av inkomstbasbeloppet. Första justering görs 
2019 med 2018 som basår. 
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Nämnd eller 
motsvarande 

Funktion Arvode i kr         
år 2019 

Per  
tidsperiod 

Kommunfullmäktige 
 

Ordf 28 714 År 
1e vice ordf 14 351 År 
2e vice ordf 14 351 År 

 Ledamot och 
ersättare 

529 Sammanträde 

Kommunstyrelse 1:e Vice ordf 120 000 År 
KSAU 2 ledamöter Ledamot 67 500 År 
Teknisk nämnd Ordf 120 000 År 

Vice ordf 60 000 År 
Barn- och utb. nämnden Ordf 220 000 År 

Vice ordf 110 000 År 
Socialnämnden Ordf 220 000 År 

Vice ordf 110 000 År 
Miljö- och byggnämnden Ordf 120000 År 

Vice ordf 60 000 År 
Kultur- och 
fritidsnämnden 

Ordf 90 278 År 
Vice ordf 45 127 År 

Valnämnden, valår Ordf 19 875 Valår 
Vice ordf 9 936 Valår 

Valberedning samt 
valnämnden icke valår 

Ordf 4 996 År 
Vice ordf 2 498 År 

Valdistrikt Ordf 2 961 Per valår 
Vice ordf 1 346 Per valår 

Valförättare  1 346 Per valdag 
Kommunens 
lekmannarevisorer 

Ordf 28 137 År 
Vice ordf 22 776 År 
Ledamot 17 420 År 

Bolagens lekmannarevisorer 7 754 År 
Vaggeryds Elverk/ Ordf 61 384 År 
Vaggeryds Energi AB Vice ordf 31 751 År 
VSBo Ordf 57 420 År 

Vice ordf 28 714 År 
**Arvode till en ord. ledamot från varje 
parti i KS som inte är representerat i KS 
presidium. 

13 407 År 

Timarvode 
 (1a timman inkluderar 
ersättning för ev. 
partigruppsmöte)  

1a timmen 318 Sammanträde 
Därefter per 
påbörjad 
halvtimma 

82 Sammanträde 

Barntillsynskostnader  Maximalt 1 % av 
inkomstbasbeloppet 

Sammanträde o dygn 

Kostnader för vård av handikappad eller 
svårt sjuk 

Maximalt 1 % av 
inkomstbasbeloppet 

Sammanträde o dygn 

Handikappad förtroendevalds särskilda 
kostnader 

Maximalt 1 % av 
inkomstbasbeloppet 

Sammanträde o dygn 

 
* Om uppdraget följer annat arvoderat uppdrag i kommunstyrelsen skall inget arvode utgå.  
** Ledamoten från varje parti utses av kommunfullmäktige. 
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ARVODE FÖR SAMMANTRÄDEN M.M. 
§ 10 
Förtroendevald, som inte är heltidsarvoderad, har rätt till timarvode enligt § 9. 
Ny ”förstatimme” vid flera sammanträden med samma organ eller utskott därav utges 
endast om mellanliggande tidsrymd överstiger 2 timmar. 
Arvode utges för 10 timmar per dygn. 
Arvode utges inte för restid i kommunen. 

Ersättare som inte tjänstgör kan välja antingen arvode eller ersättning. 
 
Sammanträde med kommunfullmäktige berättigar ej till ersättning enligt denna paragraf. 
 
Vid sammanträde (förrättning) utanför kommunen anses förrättningen påbörjad resp. 
avslutad när avresa/hemkomst skett från resp till hemorten. Tiden räknas mellan 06.00 - 
24.00. Den faktiska avrese- och hemkomsttiden skall alltid anges på rese- och 
arvodesblanketten. Vid förrättning utanför kommunen med gemensam samling och 
avslutning räknas tiden från samlingen resp. avslutningen. 
 
KOMMUNAL PENSION – OPF-KL FÖR FÖRTROENDEVALDA 
§ 11 
Gäller  

- omställningsstöd 
- pensionsbestämmelser 

 
OPF-KL gäller för alla förtroendevalda som nytillträtt efter valet 2014 eller senare samt för 
de som ej omfattats av PRF-KL/PBF eller äldre avtal tidigare. Förtroendevald som tidigare 
har omfattats av PBF eller äldre reglementen kvarstår i dessa pensionsbestämmelser.  
 
Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet. 
 
OMSTÄLLNINGSSTÖD 
Gäller för förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, minst 
40%. 
 
Omställningsstöd bör i första hand ses som ett tidsbegränsat stöd för återgång i arbete. 
 Aktiva omställningsinsatser 
- Rätt till aktiva insatser har förtroendevald som lämnat sitt uppdrag efter minst fyra 

års sammanhängande uppdragstid 
 Ekonomiskt omställningsstöd 
- Ett års uppdrag = 3 månaders omställningsstöd 
- Utges i högst tre år 
- År ett och två = 85% av årsarvodet före avgångstidpunkten 
- År tre = 60% av årsarvodet året före avgångstidpunkten 
 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 
 Samordning 
- Det första årets utbetalningar av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 

förvärvsinkomster. 
- De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från samordning. 
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PENSIONSBESTÄMMELSER 
Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning, om 
inte annat anges 
 
 Avgiftsbestämd ålderspension 
 Pensionsgrundande inkomst 
- I den pensionsgrundande inkomsten ingår den förtroendevaldes årsarvode och 

sammanträdesersättningar 
 Pensionsavgift 
- 4,5% på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. 

På inkomst överstigande 7,5 bb är pensionsavgiften 30%. 
- Pensionsavgiften intjänas från första kronan och någon nedre åldersgräns för 

tillgodoräknande av pensionsavgift finns inte. 
- Vid pensionsavgifter som understiger 3,5% av årets inkomstbasbelopp ink ev 

ersättning enligt §4 utbetalas detta kontant till den förtroendevalde 
 Pensionsförsäkring 
- Pensionsavgiften tryggas genom en försäkrad direktpension och avgiften för ett 

kalenderår avsätts senast den 31 maj följande år till en försäkring i enlighet med 
kommunens riktlinjer för Trygg Politikerpension®. Försäkringsbolag anvisas av 
kommunen.  

- Pensionsförsäkring innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd som går att välja 
bort. 

 
Pensionsavsättningen regleras i övrigt genom dokumenten: 
1. Vaggeryds Kommuns bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL) 
2. Vaggeryds Kommuns Utfästelse om Trygg PolitikerPension 
3. Vaggeryds Kommuns kompensation till förtroendevald för förlorad pensionsförmån 
 
 
RESEKOSTNADER OCH TRAKTAMENTEN 
§ 12 
Vid sammanträde (förrättning) utges ersättning enligt gällande reseavtal för kommunens 
arbetstagare. 
 
 
BARNTILLSYNSKOSTNADER 
§ 13 
Ersättning för kostnader avseende barnpassning som föranletts av det kommunala 
uppdraget utges med styrkta kostnader, dock högst med det belopp som framgår av § 9. 
Ersättning utges om barnet/barnen är under 10 år (fyllda) och tillsynen inte utförts av egen 
familjemedlem, annan närstående eller då barnet vistats i ordinarie barnomsorg. 
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KOSTNADER FÖR VÅRD AV HANDIKAPPAD ELLER SVÅRT SJUK 
§ 14 
Ersättning för kostnader avseende vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk person i 
den förtroendevaldes bostad, om kostnaden föranletts av det kommunala uppdraget utges 
med styrkta kostnader, dock högst med det belopp som framgår av § 9. 
Ersättning betalas inte för tillsyn som utförts av egen familjemedlem eller annan 
närstående. 
 
HANDIKAPPAD FÖRTROENDEVALDS SÄRSKILDA KOSTNADER 
§ 15 
Ersättning avseende handikappad förtroendevalds särskilda kostnader som föranletts av det 
kommunala uppdraget utges med styrkta kostnader, dock högst med det belopp som 
framgår av § 9. Kostnaden kan t.ex. avse resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av 
handlingar och dyl. 
 
 
AVBYTARE I JORDBRUK 
§ 16 
Ersättning för kostnader för s.k. avbytare i jordbruk som föranletts av det kommunala 
uppdraget utges med styrkt kostnad som överstiger erhållen ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. 
 
ÖVRIGA KOSTNADER 
§ 17 
För andra kostnader än som avses i 12-16 §§ betalas ersättning om den förtroendevalde kan 
visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. Ersättning utges inte om den 
förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av arbete eller på annat 
sätt kunnat förhindra att kostnaden uppkom. 
 
ARBETSUPPGIFTER FÖR ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE 

§ 18 
Arbetsuppgifterna för ordförande och vice ordförande skall framgå av särskilt reglemente 
för resp. styrelse/nämnd/bolag. Beskrivningen av arbetsuppgifter förutsätts vara 
heltäckande i syfte att det fasta arvodet (heltidsarvode eller begränsat årsarvode) skall 
kunna rätt dimensioneras. Principen är att det fasta arvodet skall utgöra full ersättning för 
samtliga arbetsuppgifter som utförts av ordföranden resp. vice ordföranden.  
 
Medverkan i protokollfört sammanträde med den egna styrelsen/nämnden/bolaget skall 
dock berättiga till ersättning enl. § 3 (förlorad arbetsinkomst) och § 10 (arvode för 
sammanträden) liksom ersättning för resor med egen bil. 
Styrelsens/nämndens/bolagets reglemente får ej innehålla regler om ersättningar och 
arvoden till förtroendevalda som i något avseende avviker från arvodesreglementets regler. 
I de fall styrelse/nämnder/bolag finner det angeläget och befogat att i något avseende ändra 
eller komplettera reglerna i arvodesreglementet skall frågan hänföras till 
kommunfullmäktige för beslut. 
 
IFYLLNADSANVISNINGAR 
§ 19 
Vid protokollförda sammanträden åligger det ordföranden/sekreteraren att ansvara för att 
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ett för mötesdeltagarna gemensamt arvodesunderlag upprättas i direkt anslutning till 
sammanträdet. 
 
Vid förrättningar skall den förtroendevalde egenhändigt fylla i arvodesräkning på särskild 
blankett.  
I kolumnen ”Övriga ersättningar” noteras styrkta utlägg typ parkeringsavgifter, tågbiljetter 
o dyl. 
Ersättning för kostnader typ barntillsyn, vård av sjuk, handikappad, avbytare i jordbruk och 
liknande anges i kolumnen ”Övriga ersättningar”. 
Den förtroendevalde skall med namnteckning intyga att alla uppgifter på blanketten är 
riktiga, samt lämna densamma till nämnden för attestering.  
 

REVISION 
§ 20 
Den interna kontrollen åvilar resp. styrelse/nämnd. Dessutom kommer kommunrevisionens 
sedvanliga granskning att äga rum. 
 
RUTIN FÖR SKATTEAVDRAG 
§ 21 
Preliminär skatt dras med 30 % för förtroendevald som uppbär fast arvode som ordförande 
eller vice ordförande. Önskas annat skatteavdrag skall detta styrkas med intyg eller 
jämkning. 
För övriga förtroendevalda dras i normalfallet 30 % i preliminärskatt. Den som vill ha ett 
större skatteavdrag får kontakta lönekontoret. 
 
UTBETALNING AV ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR 

§ 22 
Årsarvoden och begränsade arvoden utbetalas med en tolftedel per månad. Övriga 
ersättningar utbetalas en gång per månad i efterskott. 
 
TOLKNING 
§ 23  
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunfullmäktiges 
presidium. 
 
Bestämmelserna gäller från och med 2019-01-01 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-06-05 § 147 2018/007 4 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Budgetuppföljning för Vaggeryds kommun per april 
2018 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att delge kommunfullmäktige nämndernas och 
de kommunala bolagens budgetuppföljning per 2018-04-30. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige betonar vikten av att budgetföljsamheten ägnas

hög prioritet i nämnderna, så att kommunens finansiella mål nås vid 
årets slut.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att socialnämnden utifrån nuvarande
prognos för ensamkommande barn har möjlighet att ianspråktaga 0,9 
mnkr innevarande år ur deras fond för denna målgrupp. Ytterligare 
ställningstagande kopplat till denna målgrupp värderas i samband med 
delårsrapport per 31/8-2018.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla tekniska utskottets begäran om
att ianspråkta 0,6 mnkr ur sin fond dnr TU 2018/040 i syfte att minska 
utskottets prognostiserade underskott för 2018.  

4. Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB och Vaggeryds Energi AB ska
inkomma med helårsprognos angivet i belopp till kommunens 
delårsbokslut per augusti 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret har överlämnat rapport över budgetuppföljning 
för perioden 2018-01-01 – 2018-04-30 inklusive helårsprognos för 
nämnderna och kommunen som helhet. 
Budgetuppföljningen består av: 

• Ekonomisk redovisning avseende utfall och budget för Vaggeryds
kommun 

• Budgetuppföljning för nämnderna tom april 2018
• Prognoser över nämndernas beräknade avvikelser för helår 2018

forts. 

12.
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Periodens utfall 
Resultatet för de fyra första månaderna 2018 uppgår till 4,8 mnkr. Totala 
skatteintäkter har blivit 0,3 mkr sämre än budgeterat samtidigt överstiger 
utjämning och generella statsbidrag budgeten med cirka 6 mnkr. De 
finansiella intäkterna beräknas något högre än budget samtidigt som de 
finansiella kostnaderna i nuläget, med fördelaktiga räntenivåer ligger något 
lägre. Finansnettot bedöms sammantaget ge ett överskott om ungefär 1 
mnkr. Verksamhetens nettokostnader är 7,5 mkr högre än budgeterat, främst 
beroende på nämndernas prognoser som sammantaget har en något högre 
nettokostnadsnivå än budgeterat men också kopplat till att vi har en något 
högre kostnad för faktiska arbetsgivaravgifter, där nivån på de 
kollektivavtalade pensionerna höjts inför 2018.  Nämndernas 
budgetföljsamhet per april exklusive affärsdrivande verksamhet visar på 
minus 1,9 mkr.  
 
Helårsprognos 2018 
Helårsprognosen för 2018 pekar på ett resultatöverskott på cirka 13,2 mnkr. 
Totala skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas överstiga budget 
med 5,7 mnkr. Inom de generella statsbidragen är det framförallt 
fastighetsavgiften som förväntas bli något högre, men också 
utjämningssystemet har förbättrats något. Finansnettot bedöms sammantaget 
ge ett överskott om ungefär 1 mnkr där fördelaktiga räntenivåer ger lägre 
räntekostnader än beräknat. Löneöversynen har en viss osäkerhet, då 
lärarförbundet kvarstår. I nuläget är dock bedömningen att den centrala 
lönepotten balanserar med parternas avtal.  
 
Kommunstyrelsen 
Ett visst underskott befaras inom försörjningsstöd, likaså inom bygg och 
planverksamheten och den politiska verksamheten indikerar underskott vid 
årets slut samtidigt bedöms fastighetsenhet och vissa personalinsatser ge ett 
överskott. De olika enheterna som ligger under kommunledningskontoret är 
i nuläget i balans med budget och bedöms även för helåret landa inom 
tilldelade medel. Övriga program bedöms ha små avvikelser mot budget.  
 
Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten redovisar en prognos som innebär budget i balans vid 
årets slut. En osäkerhetsfaktor är dock sommarperioden som normalt sett 
genererar större personalkostnader på grund av långvariga insatser. 
Innevarande år har dessutom inletts med flera större insatser i Vaggeryds 
kommun där stöd från andra kommuner inte reglerats i räkenskaperna ännu 
och därmed utgör en viss osäkerhet. 
 forts. 
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Tekniska  
Tekniska prognostiserar ett underskott mot budget vid årsskiftet med 1,9 
mkr, främst beroende på att vinterväghållningen varit extra kostsam i början 
på året.  
 
Miljö och byggnadsnämnd 
Nämnden redovisar ett överskott om 0,3 mnkr en kombination av 
effektivare arbetssätt inom miljö- och hälsoskydd, 200 tkr och 
högkonjunkturen inom bygg ger högre intäkter och därmed ett överskott om 
100 tkr. 
 
Kultur och fritidsnämnden 
Bland de större beräknade avvikelserna inom verksamheten är 
utomhusanläggningar (idrottsplatser) minus 0,5 mnkr, vilket är en 
upparbetad skuld till kommunen. Nämndens bedömning är att varken 
föreningen Movalla eller Vaggeryds IP har ekonomiska förutsättningar att 
återbetala skulden till kommunen. Av det skälet hanteras kommunens 
fordran på föreningarna som mycket osäker. En sådan situation ska innebära 
att fordran inte kan tas upp till något värde i kommunen, med effekten att en 
förlust uppstår, minus 0,5 mnkr. Förlusten belastar nämndens 
resultaträkning. Kultur och fritidsnämnden har också beräknade kostnader 
för Hjortsjöns Camping som inte är finansierade i budget, minus 110 tkr. 
Inom biblioteksverksamheten uppstår ett tillfälligt underskott om 250 tkr i 
personalplaneringen innevarande år. Museiverksamheten ger ett överskott 
om plus 160 tkr.   
 
Elverket 
Styrelsen beräknar för helår ett överskott med 4,0 mnkr och avvikelsen mot 
kommunens budget 2,5 mnkr.  
 
Barn- och utbildningsnämnd  
Nämndens prognos för helårsresultat är ett nollresultat mot budget. 
Underskott beräknas för grundskolan om minus 2,4 mnkr medan 
förskoleklass och fritidshemsverksamhet ger förväntade överskott om 0,9 
mnkr respektive 1,5 mnkr. Viss omfördelning inför 2019 torde behöva  
göras inom ramen för nämndens programbudgetarbete mellan dessa 
programområden. Gymnasieskolans prognos uppgår till plus 0,8 mnkr, där 
de interkommunala elevkostnaderna utgör 0,2 mnkr och resterande är 
överskott i vår egen gymnasieverksamhet. Likaså vuxenutbildning beräknas 
ge överskott främst beroende på högre statsbidrag än budgeterat.  
 
 forts. 
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Inom kostverksamheten beräknas ett underskott om 0,5 mnkr vid årets slut, 
dock beskriver nämnden att återstående tid av året kommer balansera med 
budget. Inom skolskjutsverksamheten förväntas kostnaden minska något på 
grund av att anläggningsboendet i Yxenhaga upphört och att kommunen 
upphandlat ett gynnsammare avtal för skolresor.  
 
Socialnämnd 
Nämndens prognos visar på ett underskott mot budget på 3 mkr. Det finns 
flera avvikelser såväl positiva som negativa utifrån redovisningen på 
programområdesnivå.  
En stor ersättningsförändring och åldersuppskrivning av ensamkommande 
barn har lett till att verksamheten HVB kraftigt har minskat under första 
tertialet 2018, vilket medfört lägre intäkter från Migrationsverket . En större 
minskning av intäkter från Migrationsverket än planerat kommer leda till att 
verksamheten ensamkommande barn förväntas ha ett underskott för helåret 
om 3 000 tkr. Samtidigt beräknas den budgeterade reserven inom 
Socialförvaltningen tillsammans med vakanta tjänster ge ett plus om 3,0 
mnkr. 
Dyra LSS-ärenden samt volymutvecklingen av antal timmar gör att 
verksamhetsprogram LSS insatser överskrider budget. Prognosen är att 
verksamhetsprogrammet redovisar ett underskott på 3 000 tkr. 
Inom IFO-verksamheten och myndighet barn och unga beräknas ett 
underskott om minus 1,7 mnkr mot budget vid årets slut medan en 
minskning av placering på institution av vuxna missbrukare samt vakanta 
tjänster leder till överskott på 2 000 tkr.  
Inom äldreomsorgen förväntas hemtjänst ge ett underskott om 0,5 mnkr, 
demens och korttidsverksamheten likaså minus 0,4 mnkr och 
sjukvårdsinsatser minus 0,4 mnkr. Särskilda boenden balanserar med budget 
i nämndens prognos för helåret. Sammantaget finns en viss obalans om 
ungefär 1,3 mnkr i ovan tre program.  
 
VSBO och VEAB 
Vaggeryds Energi AB (VEAB) beräknar ett prognostiserat överskott vid 
årets slut i linje med deras målsättning, det vill säga plus 6,5 mnkr. 
Vaggeryd-Skillingaryd Bostads AB (VSBO) räknar med ett positivt resultat 
på helårsbasis om inget väldigt oförutsett händer. Underhållsbudgeten är 
kraftigt förstärkt vilket gör att resultatet inte kan förväntas bli lika högt som 
föregående år. (ingen siffra är angiven i deras underlag).  
 
 forts. 
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Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-06-01 
Budgetuppföljning för Vaggeryds kommun per april 2018 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Ekonomichef Jörgen Hansson föredrar ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla kommunlednings-
kontorets förslag och finner det bifallet. 



  T j ä n s t e s k r i v e l s e  
    2018-05-25     Sida 1 av 4 

Dnr  KS2018/007 

Budgetuppföljning för Vaggeryds kommun per april 2018 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att delge kommunfullmäktige nämndernas och de kommunala 
bolagens budgetuppföljning per 2018-04-30. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige betonar vikten av att budgetföljsamheten ägnas hög prioritet i

nämnderna, så att kommunens finansiella mål nås vid årets slut.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att socialnämnden utifrån

nuvarande prognos för ensamkommande barn har möjlighet att ianspråktaga 0,9 mnkr
innevarande år ur deras fond för denna målgrupp. Ytterligare ställningstagande kopplat
till denna målgrupp värderas i samband med delårsrapport per 31/8-2018.

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla tekniska utskottets begäran om att
ianspråkta 0,6 mnkr ur sin fond dnr TU 2018/040 i syfte att minska utskottets
prognostiserade underskott för 2018.

4. Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB och Vaggeryds Energi AB ska inkomma med
helårsprognos angivet i belopp till kommunens delårsbokslut per augusti 2018.

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret har överlämnat rapport över budgetuppföljning för perioden 2018-
01-01 – 2018-04-30 inklusive helårsprognos för nämnderna och kommunen som helhet. 
Budgetuppföljningen består av: 

• Ekonomisk redovisning avseende utfall och budget för Vaggeryds kommun
• Budgetuppföljning för nämnderna tom april 2018
• Prognoser över nämndernas beräknade avvikelser för helår 2018

Periodens utfall 
Resultatet för de fyra första månaderna 2018 uppgår till 4,8 mnkr. Totala skatteintäkter har 
blivit 0,3 mkr sämre än budgeterat samtidigt överstiger utjämning och generella statsbidrag 
budgeten med cirka 6 mnkr. De finansiella intäkterna beräknas något högre än budget 
samtidigt som de finansiella kostnaderna i nuläget, med fördelaktiga räntenivåer ligger något 
lägre. Finansnettot bedöms sammantaget ge ett överskott om ungefär 1 mnkr. Verksamhetens 
nettokostnader är 7,5 mkr högre än budgeterat, främst beroende på nämndernas prognoser 
som sammantaget har en något högre nettokostnadsnivå än budgeterat men också kopplat till 
att vi har en något högre kostnad för faktiska arbetsgivaravgifter, där nivån på de 
kollektivavtalade pensionerna höjts inför 2018.  Nämndernas budgetföljsamhet per april 
exklusive affärsdrivande verksamhet visar på minus 1,9 mkr.  
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Helårsprognos 2018 
Helårsprognosen för 2018 pekar på ett resultatöverskott på cirka 13,2 mnkr. Totala 
skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas överstiga budget med 5,7 mnkr. Inom de 
generella statsbidragen är det framförallt fastighetsavgiften som förväntas bli något högre, 
men också utjämningssystemet har förbättrats något. Finansnettot bedöms sammantaget ge ett 
överskott om ungefär 1 mnkr där fördelaktiga räntenivåer ger lägre räntekostnader än 
beräknat. Löneöversynen har en viss osäkerhet, då lärarförbundet kvarstår. I nuläget är dock 
bedömningen att den centrala lönepotten balanserar med parternas avtal.  
 
Kommunstyrelsen 
Ett visst underskott befaras inom försörjningsstöd, likaså inom bygg och planverksamheten 
och den politiska verksamheten indikerar underskott vid årets slut samtidigt bedöms 
fastighetsenhet och vissa personalinsatser ge ett överskott. De olika enheterna som ligger 
under kommunledningskontoret är i nuläget i balans med budget och bedöms även för helåret 
landa inom tilldelade medel. Övriga program bedöms ha små avvikelser mot budget.  
 
Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten redovisar en prognos som innebär budget i balans vid årets slut. En 
osäkerhetsfaktor är dock sommarperioden som normalt sett genererar större personalkostnader 
på grund av långvariga insatser. Innevarande år har dessutom inletts med flera större insatser i 
Vaggeryds kommun där stöd från andra kommuner inte reglerats i räkenskaperna ännu och 
därmed utgör en viss osäkerhet. 
 
Tekniska  
Tekniska prognostiserar ett underskott mot budget vid årsskiftet med 1,9 mkr, främst 
beroende på att vinterväghållningen varit extra kostsam i början på året.  
 
Miljö och byggnadsnämnd 
Nämnden redovisar ett överskott om 0,3 mnkr en kombination av effektivare arbetssätt inom 
miljö- och hälsoskydd, 200 tkr och högkonjunkturen inom bygg ger högre intäkter och 
därmed ett överskott om 100 tkr. 
 
Kultur och fritidsnämnden 
Bland de större beräknade avvikelserna inom verksamheten är utomhusanläggningar 
(idrottsplatser) minus 0,5 mnkr, vilket är en upparbetad skuld till kommunen. Nämndens 
bedömning är att varken föreningen Movalla eller Vaggeryds IP har ekonomiska 
förutsättningar att återbetala skulden till kommunen. Av det skälet hanteras kommunens 
fordran på föreningarna som mycket osäker. En sådan situation ska innebära att fordran inte 
kan tas upp till något värde i kommunen, med effekten att en förlust uppstår, minus 0,5 mnkr. 
Förlusten belastar nämndens resultaträkning. Kultur och fritidsnämnden har också beräknade 
kostnader för Hjortsjöns Camping som inte är finansierade i budget, minus 110 tkr. Inom 
biblioteksverksamheten uppstår ett tillfälligt underskott om 250 tkr i personalplaneringen 
innevarande år. Museiverksamheten ger ett överskott om plus 160 tkr.   
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Elverket 
Styrelsen beräknar för helår ett överskott med 4,0 mnkr och avvikelsen mot kommunens 
budget 2,5 mnkr.  
 
Barn- och utbildningsnämnd  
Nämndens prognos för helårsresultat är ett nollresultat mot budget. Underskott beräknas för 
grundskolan om minus 2,4 mnkr medan förskoleklass och fritidshemsverksamhet ger 
förväntade överskott om 0,9 mnkr respektive 1,5 mnkr. Viss omfördelning inför 2019 torde 
behöva göras inom ramen för nämndens programbudgetarbete mellan dessa programområden. 
Gymnasieskolans prognos uppgår till plus 0,8 mnkr, där de interkommunala elevkostnaderna 
utgör 0,2 mnkr och resterande är överskott i vår egen gymnasieverksamhet. Likaså 
vuxenutbildning beräknas ge överskott främst beroende på högre statsbidrag än budgeterat. 
Inom kostverksamheten beräknas ett underskott om 0,5 mnkr vid årets slut, dock beskriver 
nämnden att återstående tid av året kommer balansera med budget. Inom 
skolskjutsverksamheten förväntas kostnaden minska något på grund av att 
anläggningsboendet i Yxenhaga upphört och att kommunen upphandlat ett gynnsammare 
avtal för skolresor.  
 
Socialnämnd 
Nämndens prognos visar på ett underskott mot budget på 3 mkr. Det finns flera avvikelser 
såväl positiva som negativa utifrån redovisningen på programområdesnivå.  
En stor ersättningsförändring och åldersuppskrivning av ensamkommande barn har lett till att 
verksamheten HVB kraftigt har minskat under första tertialet 2018, vilket medfört lägre 
intäkter från Migrationsverket . En större minskning av intäkter från Migrationsverket än 
planerat kommer leda till att verksamheten ensamkommande barn förväntas ha ett underskott 
för helåret om 3 000 tkr. Samtidigt beräknas den budgeterade reserven inom 
Socialförvaltningen tillsammans med vakanta tjänster ge ett plus om 3,0 mnkr. 
Dyra LSS-ärenden samt volymutvecklingen av antal timmar gör att verksamhetsprogram LSS 
insatser överskrider budget. Prognosen är att verksamhetsprogrammet redovisar ett underskott 
på 3 000 tkr. 
Inom IFO-verksamheten och myndighet barn och unga beräknas ett underskott om minus 1,7 
mnkr mot budget vid årets slut medan en minskning av placering på institution av vuxna 
missbrukare samt vakanta tjänster leder till överskott på 2 000 tkr.  
Inom äldreomsorgen förväntas hemtjänst ge ett underskott om 0,5 mnkr, demens och 
korttidsverksamheten likaså minus 0,4 mnkr och sjukvårdsinsatser minus 0,4 mnkr. Särskilda 
boenden balanserar med budget i nämndens prognos för helåret. Sammantaget finns en viss 
obalans om ungefär 1,3 mnkr i ovan tre program.  
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VSBO och VEAB 
Vaggeryds Energi AB (VEAB) beräknar ett prognostiserat överskott vid årets slut i linje med 
deras målsättning, det vill säga plus 6,5 mnkr. Vaggeryd-Skillingaryd Bostads AB (VSBO) 
räknar med ett positivt resultat på helårsbasis om inget väldigt oförutsett händer. 
Underhållsbudgeten är kraftigt förstärkt vilket gör att resultatet inte kan förväntas bli lika högt 
som föregående år. (ingen siffra är angiven i deras underlag).  
 
Handläggare 
Jörgen Hansson 
Ekonomichef 
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Vaggeryds kommun flerårsöversikt 
Nyckeltal för Vaggeryds kommun per april respektive år  
Beloppen är i miljoner kronor om ingenting annat anges 

Nyckeltal 201804 201704 201604 201504 201404 

Externa intäkter 325  315 308 267 254 

Externa kostnader * 318 311 305 274 267 

Resultat april  + 4,8 + 4,6 + 3,0 -7,3 - 13,5 

Prognos helår +13,2  + 0,1 + 5,0 Minus Minus 

Tillgångar 1 058 970 920 922 852 

Skulder och 
avsättningar  

 
465 391 394 394 328 

Eget kapital  +593 +577 +539 +529 +524 

Nettoinvesteringar 38 29 12 12 20 

Avvikelse 
investeringsbudget  

+126 + 44 +34 +34 +115 

Budgetavvikelse drift 
nämnder exklusive 
affärsdrivande   

 
 

- 1,9 -6,0 +1,8 - 7,9 -10,7 

Nettokostnadskvot 
(utfall) 

98,1 % 98,0 % 98,9 % 103,2 % 105,8 % 

Totala skatteintäkter 
och skatteutjämning 

 
262 247 238 225 220 

Långfristiga lån 
 

95 
 

50 50 50 54 

      
Antal invånare 13 847 13 644 13 372 13 281 13 190 
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Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning 

Belopp i tkr

Budget 2018
Prognos 

2018

Avvikelse 
budget mot 

prognos

Budget per 
april 2018

Nettoutfall 
per april 

2018

Avvikelse 
utfall mot 
budget per 
april 2018

Nettoutfall 
tom april 

2017

Verksamhetens nettokostnader, 
exklusive avskrivningar -724 500 -732 000 -7 500 -241 500 -242 500 -1 000 -228 944

Avskrivningar -43 000 -44 000 -1 500 -14 333 -14 306 27 -13 500

Verksamhetens nettokostnader -767 500 -776 000 -9 000 -255 833 -256 806 -973 -242 444

Skatteintäkter 608 500 608 179 -321 202 833 203 101 268 192 397

Generella statsbidrag och utjämning 174 000 180 088 6 088 58 000 58 703 703 54 702

Totala skatteintäkter o gen.statsbidrag 782 500 788 267 5 767 260 833 261 804 971 247 099

Finansiella intäkter 5 000 5 500 500 1 667 2 491 824 15

Finansiella kostnader -5 000 -4 500 500 -1 667 -2 679 -1 012 -44

Summa finansnetto 0 1 000 1 000 0 -188 -188 -29

Årets resultat 15 000 13 267 -2 233 5 000 4 810 -190 4 626  

Periodens utfall 
Resultatet för de fyra första månaderna 2018 uppgår till 4,8 mnkr. Totala skatteintäkter har blivit 0,3 mkr sämre 
än budgeterat samtidigt överstiger utjämning och generella statsbidrag budgeten med cirka 6 mnkr. De 
finansiella intäkterna beräknas något högre än budget samtidigt som de finansiella kostnaderna i nuläget, med 
fördelaktiga räntenivåer ligger något lägre. Finansnettot bedöms sammantaget ge ett överskott om ungefär 1 
mnkr. Verksamhetens nettokostnader är 7,5 mkr högre än budgeterat, främst beroende på nämndernas prognoser 
som sammantaget har en något högre nettokostnadsnivå än budgeterat men också kopplat till att vi har en något 
högre kostnad för faktiska arbetsgivaravgifter, där nivån på de kollektivavtalade pensionerna höjts inför 2018.  
Nämndernas budgetföljsamhet per april exklusive affärsdrivande verksamhet visar på minus 1,9 mkr.  

Helårsprognos 2018 
Helårsprognosen för 2018 pekar på ett resultatöverskott på cirka 13,2 mnkr. Totala skatteintäkter och generella 
statsbidrag beräknas överstiga budget med 5,7 mnkr. Inom de generella statsbidragen är det framförallt 
fastighetsavgiften som förväntas bli något högre, men också utjämningssystemet har förbättrats något. 
Finansnettot bedöms sammantaget ge ett överskott om ungefär 1 mnkr där fördelaktiga räntenivåer ger lägre 
räntekostnader än beräknat. Löneöversynen har en viss osäkerhet, då lärarförbundet kvarstår. I nuläget är dock 
bedömningen att den centrala lönepotten balanserar med parternas avtal.  

Elverket påverkar den positiva prognosen med 0,5 mnkr, När det gäller nämnder och styrelser beräknas Elverket 
bidra med en positiv prognos vid årsskiftet, likaså miljö och byggnadsnämnden plus 0,3 mnkr. är det främst den 
affärsdrivande verksamheten i form av positivt resultat från Elverket som beräknas bidrag positivt till resultatet.  
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Nämndernas driftredovisning 
Nedan återfinns en sammanställning över nämndernas budget, prognos och utfall. 

Budget 
2018

Prognos 
2018

Avvikelse 
budget mot 

prognos

Budget per 
april 2018

Nettoutfall 
per april 

2018

Avvikelse 
utfall mot 

budget per 
april 2018

Nettoutfall 
tom april 

2017

Belopp i tkr
Kommunstyrelse 63 265 63 265 0 21 088 19 554 1 534 16 922
Räddningstjänst 11 356 11 356 0 3 882 4 396 -611 3 398
Tekniska 28 775 30 675 -1 900 3 954 11 862 -2 268 27 472
Revisonsnämnd 750 750 0 250 198 52 142
Valnämnd 375 375 0 125 -269 394 4
Överförmyndare 900 900 0 300 344 -44 386
Miljö- och byggnämnd 5 714 5 414 300 1 904 1 204 700 1 777
Kultur- och fritidsnämnd 30 487 31 187 -700 10 162 10 359 -197 9 798
Elverksstyrelse -1 500 -4 034 2 534 -1 178 -1 879 -701 -1 474
Barn- och utbildningsnämnd 369 472 369 435 37 127 879 128 360 -481 122 511
Socialnämnd 242 326 245 326 -3 000 82 772 82 496 276 6 865
Summa 751 920 754 649 -2 729 251 138 256 625 -1 346 187 801

 

Kommunstyrelsen 

Ett visst underskott befaras inom försörjningsstöd, likaså inom bygg och planverksamheten och den politiska 
verksamheten indikerar underskott vid årets slut samtidigt bedöms fastighetsenhet och vissa personalinsatser ge 
ett överskott. De olika enheterna som ligger under kommunledningskontoret är i nuläget i balans med budget och 
bedöms även för helåret landa inom tilldelade medel. Övriga program bedöms ha små avvikelser mot budget.  
 
Räddningstjänsten 

Räddningstjänsten redovisar en prognos som innebär budget i balans vid årets slut. En osäkerhetsfaktor är dock 
sommarperioden som normalt sett genererar större personalkostnader på grund av långvariga insatser. 
Innevarande år har dessutom inletts med flera större insatser i Vaggeryds kommun där stöd från andra 
kommuner inte reglerats i räkenskaperna ännu och därmed utgör en viss osäkerhet. 

Tekniska  

Tekniska prognostiserar ett underskott mot budget vid årsskiftet med 1,9 mkr, främst beroende på att 
vinterväghållningen varit extra kostsam i början på året.  

Miljö och byggnadsnämnd 

Nämnden redovisar ett överskott om 0,3 mnkr en kombination av effektivare arbetssätt inom miljö- och 
hälsoskydd, 200 tkr och högkonjunkturen inom bygg ger högre intäkter och därmed ett överskott om 100 tkr. 

Kultur och fritidsnämnden 

Bland de större beräknade avvikelserna inom verksamheten är utomhusanläggningar (idrottsplatser) minus 0,5 
mnkr, vilket är en upparbetad skuld till kommunen. Nämndens bedömning är att varken föreningen Movalla eller 
Vaggeryds IP har ekonomiska förutsättningar att återbetala skulden till kommunen. Av det skälet hanteras 
kommunens fordran på föreningarna som mycket osäker. En sådan situation ska innebära att fordran inte kan tas 
upp till något värde i kommunen, med effekten att en förlust uppstår, minus 0,5 mnkr. Förlusten belastar 
nämndens resultaträkning. Kultur och fritidsnämnden har också beräknade kostnader för Hjortsjöns Camping 
som inte är finansierade i budget, minus 110 tkr. Inom biblioteksverksamheten uppstår ett tillfälligt underskott 
om 250 tkr i personalplaneringen innevarande år. Museiverksamheten ger ett överskott om plus 160 tkr.   
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Elverket 

Styrelsen beräknar för helår ett överskott med 4,0 mnkr och avvikelsen mot kommunens budget 2,5 mnkr.  
 
Barn- och utbildningsnämnd  

Nämndens prognos för helårsresultat är ett nollresultat mot budget. Underskott beräknas för grundskolan om 
minus 2,4 mnkr medan förskoleklass och fritidshemsverksamhet ger förväntade överskott om 0,9 mnkr 
respektive 1,5 mnkr. Viss omfördelning inför 2019 torde behöva göras inom ramen för nämndens 
programbudgetarbete mellan dessa programområden. Gymnasieskolans prognos uppgår till plus 0,8 mnkr, där de 
interkommunala elevkostnaderna utgör 0,2 mnkr och resterande är överskott i vår egen gymnasieverksamhet. 
Likaså vuxenutbildning beräknas ge överskott främst beroende på högre statsbidrag än budgeterat. Inom 
kostverksamheten beräknas ett underskott om 0,5 mnkr vid årets slut, dock beskriver nämnden att återstående tid 
av året kommer balansera med budget. Inom skolskjutsverksamheten förväntas kostnaden minska något på grund 
av att anläggningsboendet i Yxenhaga upphört och att kommunen upphandlat ett gynnsammare avtal för 
skolresor.  

Socialnämnd 

Nämndens prognos visar på ett underskott mot budget på 3 mkr. Det finns flera avvikelser såväl positiva som 
negativa utifrån redovisningen på programområdesnivå.  

En stor ersättningsförändring och åldersuppskrivning av ensamkommande barn har lett till att verksamheten 
HVB kraftigt har minskat under första tertialet 2018, vilket medfört lägre intäkter från Migrationsverket . En 
större minskning av intäkter från Migrationsverket än planerat kommer leda till att verksamheten 
ensamkommande barn förväntas ha ett underskott för helåret om 3 000 tkr. Samtidigt beräknas den budgeterade 
reserven inom Socialförvaltningen tillsammans med vakanta tjänster ge ett plus om 3,0 mnkr. 

Dyra LSS-ärenden samt volymutvecklingen av antal timmar gör att verksamhetsprogram LSS insatser 
överskrider budget. Prognosen är att verksamhetsprogrammet redovisar ett underskott på 3 000 tkr. 

Inom myndighet barn och unga beräknas ett underskott om minus 1,7 mnkr mot budget vid årets slut. Minskning 
av placering på institution av vuxna missbrukare samt vakanta tjänster leder till överskott på 2 000 tkr.  

Inom äldreomsorgen förväntas hemtjänst ge ett underskott om 0,5 mnkr, demens och korttidsverksamheten 
likaså minus 0,4 mnkr. Särskilda boenden balanserar med budget i nämndens prognos för helåret. Sammantaget 
finns en viss obalans om ungefär 0,9 mnkr i ovan delar.  

Inom Hälso- och sjukvård beräknas ett minus om 0,4 mnkr. 
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Investeringsredovisning 

 

Investerat nettobelopp tom per 30 april är 38,1 mnkr. Därav finns 4,0 mkr investeringsinkomster främst från 
sålda exploateringsfastigheter. Bruttoinvesteringarna uppgick till 42,1 mkr.  

En stor investering under året är nytt vattenverk i Vaggeryd som hittills upparbetat 16 mnkr. För VA-sidan är 
18,6 mkr investerat och prognosen för helåret är 44 mnkr.  

I Skillingaryd finns budgeterat 92 mkr för byggnation av särskilt boende och trygghetsboende (Mejeriet).  
Projektet kommer starta upp under hösten, det är i dagsläget svårt att prognosticera hur mycket av anslagen 
budget som kommer belasta 2018. 

Exploateringsområde Stigamo har sedan år 2008 en investeringskostnad på 48,7 mkr. Beslut om avvattning del 2 
har tagits av Kommunstyrelsen och inleds under året. Projektet är hittills budgeterat till 182 mkr.  

Investeringssatsningar sker även i förskolorna Åviken i Vaggeryds centalort, Nya Bullerbyn i Skillingaryd samt 
förskola i Hok. Total investeringsbudget för detta 2018 är cirka 70 mkr. Hittills är cirka 5,8 mkr upparbetat. 
Prognosen är att nya Bullerbyns förskola ska bli klart under 2018. Åvikens förskola kommer ta i anspråk 30% 
under 2018, resterande kostnader blir på 2019. 
 
Tabellen nedan visar investeringsprojekt som har en väsentlig budget 2018 sorterat i olika verksamheter. 

 

 

Nya vattenverket i Vaggeryd, bild tagen 2018-05-17. 
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Enskilda större investeringsobjekt år 2018 
ID  Investering per verksamhetsprogram/projekt Investerings- 

kostnad           
jan-april 
2018 

Investerings-
kostnad total 
2008-2018 

Total 
budget 
per 
projekt 
2008-2018 

Avvikelse 
mot 
totalbudget 
per 31 april 
2018 

   Exploateringsfastigheter            

9281  Industriområde Stigamo 2 868 48 776 182 000  133 224

9554  Kombiterminal etapp 2, Båramo 1 147 14 706 20 000  5 294

9961  Västra strand verksamhetsområde 0 0 13 500  13 500

9959  Götarpshage delomr 2 infrastr inkl terr 0 0 3300  3300

9955  Byarum kommunal infrastruktur 4 4 4 100  4 096

9105  Markinköp 2 864 81 607 63 500  ‐18 127

9107  Småhustomter ‐4 212 ‐33 266 ‐24 600  8 666

9108  Verksamhetstomter 0 ‐18 549 ‐47 700  ‐29 870

   Parker och lekplatser           

9907  Mejeriet , allmän platsmark 0 0 4 000  4 000

   Elverk           

9501  Årets investeringar elverket 2 994 86 944 78 551  ‐8 393

   VA, vattenverk, reningsverk           

9303  Vattenverk Vaggeryd med järn/mangan 16 004 27 710 48 500  20 790

9302  VA överföringsledning Hagafors/Svenarum/Hok 699 1 891 4 500  2 609

9311  Ledningsförnyelse i befintligt VA-ledningsnät 553 13 392 15 000  1 608

9951  Kapacitetsåtgärd och tillbygg arv i Skillingaryd 516 546 7 000  6 454

9279  VA nya verksamhets- och bostadsområden 140 3 280 7 100  3 820

9956  Byarum anläggkostnad vatten avlopp 0 0 4 400  4 400

   Kosthåll           

9161  Maskinutrustning och inventarier kök 0 4 395 12 000  7 605

   Förskola           

9168  Åvikens förskola V-ryd 6 avd inkl tillagningkök 54 54 25 000  24 946

9860  Nya Bullerbyns förskola 6 avdelningar 4 618 4 880 19 000  14 120

9186  Tillagningskök Bullerbynsfsk/Sörgårdskolan 834 834 10 000  9 166

9178  Ny förskola Hok 4 avdelningar 0 0 15 500  15 500

   Särskilt boende, trygghetsboende mm           

9166  Projektering och utveckling av Mejeriområde 1 311 2 323 1 000  ‐1 323

9184  Mejeriet lokaler 0 0 84 500  84 500

9185  Mejeriet köksutrustning 0 0 3 000  3 000
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Personalredovisning 2018-03-31 

I personalredovisning redovisas tillsvidareanställd personal enligt allmänna bestämmelser (AB). Timavlönade 
ingår inte, inte heller förtroendevalda. Vilande anställningar ingår inte i siffrorna. Skillnad görs mellan anställda 
och anställningar. Med anställningar avses befattningar och med anställd avses person. 
I redovisningen ingår nu socialförvaltningen som ersätter den tidigare organisationen med vård- och omsorg och 
individ- och familjeomsorg. 

De personer som arbetar 100 procent av normal arbetstid redovisas som heltid och de med en faktisk 
sysselsättning mellan 1-99 procent om deltid.  

Personalvolym, uppdelad per förvaltning 
Vaggeryds kommun hade den 30 april 2018, Tabell 1: Antal anställda per förvaltning: 

 

Förvaltning Tillsvidare Visstid Totalt Kvinnor Män Årsarbetare 

Barn-och 
utbildningsförvaltning 
(BUN) 

488 168 651 536 115 618,7 

Socialförvaltning 
(SOC) 

400 43 444 394 50 388 

Kommunledningskontor 
ink. Räddningstjänst 
(KLK) 

67 10 76 45 31 75 

Tekniskt utskott (TEK) 26 3 29 6 23 27,85 

Kultur- och 
fritidsförvaltning (KoF) 

29 5 34 22 12 29,75 

Miljö-och 
byggförvaltning (MoB) 

11 2 13 10 3 13 

VK 1021 231 1247 1013 234 1152,35 

 
Antalet årsarbetare är tjänstgöringsgrad omräknat till heltid. 

Av kommunens tillsvidareanställda är ca 81% kvinnor och 19 % av män, vilket är en ökning av män jämfört med 
föregående år. Fördelningen mellan kvinnor och män varierar stort mellan förvaltningarna. Socialförvaltningen 
har den högsta andelen kvinnor ca 89% medan tekniska har 21 %. 

Tabell 2: Heltid/deltid per kön och anställningsform 

Anställningsform Deltid/heltid  Kvinnor % Män % 

Tillsvidare Deltid 262 31% 17 9% 

  Heltid 572 69% 171 91% 

Visstid Deltid 98 49% 20 32% 

  Heltid 102 51% 42 68% 

Av tillsvidareanställda män arbetar 91% heltid, motsvarande för kvinnor är 69%. I gruppen visstidsanställda 
arbetar 42% av männen heltid och 51% av kvinnorna. 
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Personalförsörjning 
Det finns fortsatt grupper som är, svåra i varierande grad, att rekrytera som sjuksköterskor, sjukgymnaster, 
arbetsterapeuter, socialsekreterare, vissa lärarkompetenser. Glädjande är dock att medarbetare som tidigare slutat 
i kommunen börjar söka sig tillbaka, framförallt lärare. 
Även inom chefsleden har vi under årets tre första månader haft en rörlighet på knappt 8%. 

Ålder 
Medelåldern har inte förändrats utan kvarstår på 45 år. 

Arbetsmiljö och hälsa 

Sjukfrånvaro 
Under årets tre första månader har infektionstrycket varit högt. Men trots det har minskat med 0,53% sett till 
samma period de förgående åren. Den största minskningen ser vi i socialförvaltningen med 1,71%. Den totala 
sjukfrånvaron för januari-april 2018 är 7,01 %.  

Tabell 5: Sjukfrånvaro per förvaltning: 

 

Arbetsmiljöarbete 
Arbetet kring arbetsmiljö har förbättrats i och med nya stödsystem som införts under 2017. För att ytterligare 
förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet krävs mer aktivt arbete i organisationerna. Cirka hälften av våra 
arbetsplatser har genomfört en revision av arbetet 2017. Målet för 2018 är att alla arbetsplatser genomför 
revisionen.  

0

2

4

6

8

10

12

BUN IFO KLK K/F M/B TEK VoO SOC Totalt

2014 6,13 3,57 3,13 3,09 2,45 6,08 7,64 6,14

2015 6,74 2 2,43 1,5 1,97 4,49 9,51 6,85

2016 7,35 4,22 5,9 3,55 5,67 2,23 9,5 7,43

2017 6,73 4,22 2,34 1,69 5,22 10,34 7,64

2018 6,69 5,7 3,09 1,63 3,26 8,63 7,01

%

Sjukfrånvaro, Jan ‐ Mars 
2014‐2018
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Kommunstyrelse 

Periodens utfall 
Kommunstyrelsen visar en nettokostnad på 16,9 mkr. Detta är 1,5 mkr bättre än budgeterat.  

Nettokostnaden är dock 2,6 mkr högre än vid föregående år. Kostnadsökningen motsvarar 15 % vilket är en hög 
siffra. Väsentliga kostnadsökningar finns bland annat för programmen kommunstyrelse, arbetsmarknadsåtgärder 
och datakommunikation. Fastighetsenheten visar ett nettoöverskott på 1,2 mkr.  
Budgetuppföljningen pekar på att nämnden bör vara vaksam på kostnadsutvecklingen för vissa program. 

Ekonomi i sammandrag 

Driftverksamhet 

Program, belopp i tkr

Budget 
2018

Prognos 
2018

Avvikelse 
budget 

mot 
prognos

Budget 
per april 

2018

Nettoutfa
ll per 

april 2018

Avvikelse 
utfall mot 
budget per 
april 2018

Nettoutfal
l tom april 

2017

Kommunfullmäktige 719 769 -50 240 261 -21 232
Kommunstyrelse 5 311 6 411 -1 100 1 770 2 309 -539 1 944
Utvecklingsprojekt 2 650 2 250 400 883 470 413 1 573
Kommunalt partistöd 500 500 0 167 169 -3 485
Kommunal information 800 750 50 267 146 121 197
Fastighetsförvaltning 0 -800 800 0 -1 215 1 215 -2 259
Kommunledningskontor 20 354 20 354 0 6 785 6 773 11 7 835
Arbetsmarknadsåtgärder 7 350 7 350 0 2 450 1 657 793 1 160
Personalvård och personalutbildning 2 120 1 820 300 707 595 112 -15
Näringslivsbefrämjande åtgärder 1 626 1 626 0 542 767 -225 950
Övriga personaladministrativa åtgärder 700 700 0 233 225 8 94
Bygg och plan 2 043 2 343 -300 681 835 -154 280
Datakommunikation 5 665 5 665 0 1 888 2 654 -765 1 729
Televäxel 1 661 1 661 0 554 423 131 98
Försäkringar 1 000 1 000 0 333 724 -391 203
Övrig verksamhet Ks 630 630 0 210 258 -48 203
Skillingehus 609 509 100 203 46 157 246
Kollektivtrafik 170 170 0 57 23 34 11
Turism 686 686 0 229 311 -82 302
Samlingslokaler Skillingehus 236 236 0 79 82 -4 80
Samlingslokaler Skillingehus 236 236 0 79 82 -4 80
Försörjningsstöd 8 200 8 400 -200 2 733 3 065 -332 2 981
Flyktingmottagning -1 -1 0 0 -1 104 1 104 -1 485
Nettokostnad 63 265 63 265 0 21 088 19 554 1 534 16 922

 

Prognos för helår 2017 
Kommunstyrelsens prognos för helår 2017 pekar att budgeterat belopp för nämnden kommer att räcka. Dock 
varierar budgetföljsamheten mellan olika program. Fastighetsenhet, utvecklingsprojekt, personalvård, televäxel 
och skillingehus beräknas ge budgetöverskott. Underskott mot budget beräknas för kommunstyrelse, bygg- och 
plan samt försörjningsstöd.  
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Räddningstjänst 

Periodens utfall 
Program ”Räddningstjänst” redovisar ett underskott om 356 tkr. Det underskott som redovisas för perioden beror i huvudsak 
på en större fordran (ca 260 tkr) på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) , andra kundfordringar samt på 
ökade reparationskostnader på de äldsta tunga fordonen.  

När det gäller programmet för ”Befolkningsskydd och krisberedskap” redovisas ett underskott om 255 tkr vilket uteslutande 
beror på att de statliga bidragen för år 2018 ännu ej har betalats ut. 
 

Ekonomi i sammandrag 

Driftverksamhet 

Program, belopp i tkr

Budget 
2018

Prognos 
2018

Avvikels
e budget 

mot 
prognos

Budget 
per april 

2018

Nettoutfa
ll per 

april 2018

Avvikelse 
utfall mot 
budget per 
april 2018

Nettoutfal
l tom april 

2017

Räddningstjänst 11 356 11 356 0 3 785 4 141 -356 3 202
Befolkningsskydd och krisberedskap 0 0 0 0 255 -255 196
Nettokostnad 11 356 11 356 0 3 785 4 396 -611 3 398  

 

Prognos för helår 2018 
Räddningstjänstens prognos för 2018 visar på ett nollresultat för de två programmen. 

Följande bedömningar har gjorts: Räddningstjänstens kostnader och intäkter är inte jämnt fördelade över året och eftersom 
större delen av budgetavvikelsen för programmet ”Räddningstjänst” i periodutfallet härrör till en större fordran (ca 260 tkr) 
på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) så förväntas budgeten vara i balans när den är justerad. En 
osäkerhetsfaktor är dock att sommarperioden normalt sett genererar större personalkostnader på grund av långvariga insatser. 
2018 har dessutom inletts med flera större insatser i Vaggeryds kommun där stöd från andra kommuner inte reglerats ännu. 

När det gäller programmet  ”Befolkningsskydd och krisberedskap” så förväntas ett resultat enligt budget. Detta då de statliga 
medel som MSB tilldelar tillsammans med i budgeten planerat uttag av sparade statliga medel täcker kostnaderna. 
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Kommunstyrelsen tekniskt utskott 

Periodens utfall 
Tekniska utskottet redovisar per den 30 april 2018 ett negativt resultat, - 2 268 tkr. En större insats än normalt 
för vinterväghållning har utförts. Normal vintervägskostnad bedöms utifrån 5 års medelvärde. Detta medelvärde 
utgör också underlag för budgetering för vintervägskostnaderna. Driftbidrag till enskilda vägar är inte 
periodiserade som belastar periodens resultat. Det finns också mindre avvikelser i övriga program, både positiva 
och negativa som i stort uppnår en gemensam balans. 

 

Prognos för helår 2018 
Tekniska utskottets budget för helåret bedöms ge ett negativt resultat, - 1 900 tkr. Den största och enskilda 
anledningen bedöms vara vinterväghållningen som har överskridit årsbudgeten för första halva vinterperioden. 
Det är svårbedömt hur stor belastning vinterväghållningen utgör för perioden oktober – december. För prognosen 
helår har årsmedelvärde använts för att bedöma kommande periods kostnader. För övrigt finns det mindre 
variationer mellan programmen som har bedömt ta ut varandra inom respektive finansiering, skatte- och 
taxefinansierat. 
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Ekonomi i sammandrag 

Driftverksamhet 

Program, belopp i tkr

Budget 
2018

Prognos 
2018

Avvikelse 
budget 

mot 
prognos

Budget 
per april 

2018

Nettoutfa
ll per 

april 2018

Avvikelse 
utfall mot 
budget per 
april 2018

Nettoutfal
l tom april 

2017

Gemensam administration 563 503 60 188 3 185 102
Torgplatser 0 15 -15 0 13 -13 -7
Bygg o plan 0 0 0 0 19 -19 58
Kommunförråd 110 135 -25 37 191 -154 -234
Allmän markreserv - skogar 3 418 3 418 0 1 139 1 261 -121 880
Saneringsfastigheter 400 400 0 133 68 65 22
Kolonilotter 2 2 0 1 0 1 0
Gator och vägar 16 237 18 137 -1 900 5 412 7 413 -2 000 5 846
Gårds och vägbelysning 1 500 1 500 0 500 355 145 596
Enskild väghållning utan statsbidrag 250 250 0 83 169 -86 164
Enskild väghållning med statsbidrag 2 400 2 500 -100 800 1 553 -753 2 003
GS-personal -100 -100 0 -33 66 -100 -223
Maskiner -200 -150 -50 -67 83 -149 118
Transportmedel, bilar -100 -250 150 -33 -235 202 -75
Hållplatser tågtrafik 30 30 0 10 0 10 42
Hållplatser busstrafik 30 30 0 10 0 10 0
Juleklärering 120 120 0 40 56 -16 72
Bidrag till samhällsföreningar 30 30 0 10 6 4 1
Parker och lekplatser 4 045 4 065 -20 1 348 1 515 -166 1 674
Sidoordnad verksamhet, externa projekt 0 0 0 0 133 -133 95
Gemensam adm Vattenverk 2 500 2 500 0 833 634 199 614
Vatternverk -9 000 -9 100 100 -3 000 -3 480 480 -1 842
Rening av avloppsvatten 5 500 5 500 0 1 833 1 647 186 2 130
Besiktning och mätning hos abonnenter 1 000 1 100 -100 333 398 -64 193
Bortsforsling av avfall 0 -100 100 0 -71 71 -1 282
Deponering av avfall 0 100 -100 0 58 -58 1 262
Sidoordnad verksamhet Renhållning 0 0 0 0 4 -4 -78
Kraftanläggningar 40 40 0 13 3 10 0

Nettokostnad 28 775 30 675 -1 900 9 590 11 862 -2 268 12 131   
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Miljö- och byggnämnd 

Periodens utfall 
Nämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget per april 2018 på 700 tkr. Den största positiva avvikelsen 
ligger på programmet Bygg och plan på 623 tkr. Det positiva utfallet beror bland annat på att fler enbostadshus 
byggts, bygglov för kvarteret Tor har beviljats mm. 

Miljö- och hälsoskydd: Nettoutfallet per april blev 961 tkr med en avvikelse mot budget på -23 tkr. Intäkter från 
tillsyn av hälsoskydd har ökat med 100 tkr mot budget. De årliga tillsynsavgifterna för miljöfarlig verksamhet 
har inte debiterats ännu. Intäkter för livsmedelstillsyn har ökat med 150 tkr mot budget. 
 

Ekonomi i sammandrag 

Driftverksamhet 

Program, belopp i tkr

Budget 
2018

Prognos 
2018

Avvikelse 
budget 

mot 
prognos

Budget 
per april 

2018

Nettoutfa
ll per 

april 2018

Avvikelse 
utfall mot 
budget per 
april 2018

Nettoutfal
l tom april 

2017

Bygg och plan 1 927 1 827 100 642 20 623 694
Bostadsanpassning 0 20 -20 0 0 0 0
Miljö- och byggnämnd 532 562 -30 177 191 -14 189
Miljö- och hälsoskydd 2 815 2 615 200 938 961 -23 894
Naturvård 440 390 50 147 32 115 0

Nettokostnad 5 714 5 414 300 1 904 1 204 701 1 777   

 

Prognos för helår 2018 
Miljö- och byggnämndens prognos för 2018 visar på ett överskott om 300 tkr. 

Ökade resurser och effektivare arbetssätt beräknas ge ett överskott om 200 tkr för miljö- och hälsoskydd. Den 
fortsatta högkonjunkturen inom bygg beräknas hålla i sig under året och ge ett överskott om 100 tkr. 

 

 

 

 

 

Tillhör miljö- och byggnämndens beslut 2018-05-29 §   Bilaga 
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Kultur-och fritidsnämnd 

Periodens utfall 
Kultur‐ och fritidsnämndens uppföljning av driftbudgeten för årets fyra första månader redovisar ett 
nettoutfall på 10 162 tkr, vilket innebär en budgetavvikelse på ‐ 197 tkr.  
De största avvikelserna mot budget visar idrottsplatserna ‐ 731 tkr, föreningsbidrag + 631 tkr samt 
biblioteksverksamheten ‐ 681 tkr. 
Huvudorsaken till idrottsplatsernas underskott är kopplat till skulder från 2017 års verksamhet. 
Överskottet i föreningsbudgeten  beror på att föreningsbidragen betalas ut i olika omgångar under 
året. Biblioteksverksamhetens underskott är föranlett av dels att beviljade medel för Leaderprojektet 
Makerspace ännu inte betalts ut från Jordbruksverket dels att personalkostnaderna ligger över 
budget som följd av att tjänsten som biblioteksassistent inte är finansierad med anledning av 2018 
års krav på effektiviseringar som för nämndens del uppgår till 868 tkr.   
 

Ekonomi i sammandrag 

Driftverksamhet 

Program, belopp i tkr

Budget 
2018

Prognos 
2018

Avvikelse 
budget 

mot 
prognos

Budget 
per april 

2018

Nettoutfall 
per april 

2018

Avvikelse 
utfall mot 

budget per 
april 2018

Nettoutfall 
tom april 

2017

Gem adm Kultur/fritidsnämnd -2 238 -2 238 0 -746 -773 -27 -726
Anläggningar för utomhusidrott -5 878 -6 378 -500 -1 959 -2 690 -731 -2 344
Sim- och sporthallar -6 084 -6 084 0 -2 028 -2 106 -78 -2 171
Frilufsbad, Camping -296 -406 -110 -99 -59 40 -41
Bowlinghall -111 -111 0 -37 -73 -36 -137
Öppen Ungdomsverksamhet -2 711 -2 711 0 -904 -591 313 -590
Föreningsbidrag -1 875 -1 875 0 -625 18 643 145
Biblioteksverksamhet -5 611 -5 861 -250 -1 870 -2 551 -681 -2 399
Kulturminnesvård -99 -99 0 -33 -1 32 -1
Museiverksamhet -857 -697 160 -286 -294 -8 -299
Konstnärlig utsmyckning -39 -39 0 -13 -11 2 -19
Teaterverksamhet -84 -84 0 -28 -35 -7 -30
Övrig kulturverksamhet -346 -346 0 -115 -57 58 -14
Stöd till kulturföreningar -385 -385 0 -128 -100 28 -100
Studieorganisationer -431 -431 0 -144 0 144 0
Kulturskola -3 442 -3 442 0 -1 147 -1 036 111 -1 072
Nettokostnad -30 487 -31 187 -700 -10 162 -10 359 -197 -9 798  
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Prognos för helår 2018 
Kultur och fritidsnämndens prognos för helåret 2018 är ett för ovanlighetens skull relativt stort 
underskott på 700 tkr. 
 
Större avvikelserna förväntas inom verksamheterna 
Idrottsplatser      ‐500 tkr 
Friluftsbad/camping    ‐110 tkr 
Biblioteksverksamhet    ‐250 tkr 
Museiverksamhet       160 tkr 
 
Idrottsplatser 
Idrottsplatsernas underskott från 2017 års verksamhet uppgår till sammanlagt 509 tkr, vilket är 
bokfört som en skuld till kommunen. Nämndens bedömning är att varken föreningen Movalla eller 
Vaggeryds IP har ekonomiska förutsättningar att återbetala skulden. Därför kommer skulden att 
belasta nämndens resultat för 2018 negativt. 
 
Friluftsbad      
Årets beräknade kostnader för Hjortsjöns Camping är inte finansierade i budget. Därav underskottet. 
 
Bibliotek 
Det förväntade underskottet beror på att personalkostnaderna kommer att bli högre än vad som är 
budgeterat. Tjänsten som biblioteksassistent inte är finansierad under 2018 med anledning av kravet 
på effektiviseringar.  Tjänsten kommer inte att återbesättas efter den under året förestående 
pensionsavgången. Effektiviseringseffekten uppnås fullt ut under 2019. 
 
Museiverksamhet 
De medel som finns att tillgå i driftbudget 2018 för museiverksamhet och avsett för hyra av ny lokal 
för Bissefällarsamlingen kommer sannolikt att inte förbrukas fullt ut. Därav ett förväntat överskott. 
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Elverksstyrelse 

Periodens utfall 

Periodens utfall visar ett positivt resultat om 1,9 mnkr, vilket är 800 tkr högre än budgeterat för samma period. Största 
förklaringarna är kallare väder och rätt abonnemangsstorlek mot överliggande regionnät. Jämfört med samma period förra 
året är resultatet 400 tkr högre. 

Prognos för helår 2018 
Utifrån periodens utfall görs bedömningen att Elverksstyrelsens resultat förvänta bli +4 mnkr, vilket är 500 tkr högre än 
budgeterat. 

Ekonomi i sammandrag 
 

Belopp i tkr
Budget 

2018
Prognos 

2018

Avvikelse 
budget mot 

prognos

Utfall tom 
april 2018

Utfall tom 
april 2017

Bokslut 
2017

Rörelsens intäkter 43 617 44 117 500 16 242 15 284 43 843
Rörelsens kostnader -34 541 -34 541 0 -12 687 -11 939 -34 604
Avskrivningar -5 257 -5 257 0 -1 645 -1 635 -4 979
Rörelseresultat 3 819 4 319 500 1 910 1 710 4 260

Finansiella intäkter 0 0 0 224
Finansiella kostnader -285 -285 0 -31 -236
Resultat efter finansiella poste 3 534 4 034 1 879 1 474 4 484

Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0 0
Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0 0
Årets resultat 3 534 4 034 500 1 879 1 474 4 484

Kommunbidrag -1 500 -1 500 -1500

Resultat efter kommunbidrag 2 034 2 534 2 984  
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Barn- och utbildningsnämnd 

Periodens utfall 
Barn och utbildningsnämnden redovisar ett utfall på -481 tkr. 

Större avvikelser perioden jan-april Belopp
Gemensam adm BUN                               891 706

Kosthållning  -510 292

Skolskjutsar -1 079 172

Grundskola -3 291 236

Gymnasieskola Fenix 908 267

Vuxenutbildning 658 128

Särskolan  494 905

Förskola 717 960

Fritidshem 686 473
 

Totalt -523 261
 
 
Gemensam adm. BUN redovisar ett överskott med anledning av ännu ej inköpta datorer samt smärre vakanser.  
 
Kosthållningen visar ett underskott då budgeten inte tagit höjd för att personalstyrkan inte kunnat anpassas 
motsvarande det intäktsbortfall som uppstod vid uppdelningen av konstorganisationen.  Anledningen är att 
stordriftsfördelar försvunnit och att centralköket varit underbemannade tidigare år. 
 
Skolskjutsar visar ett rejält underskott. En felaktig periodisering samt skolskjuts till och från Yxenhaga har 
påverkat kostnaderna negativt. Vi har även ökade kostnader för specialresor.  

Grundskolan redovisar ett underskott vilket delvis förklaras av att kostnader faller ut på grundskolan i större 
mån än t.ex. fritidshem och särskolan vilka visar på överskott. Vi har inte heller fått in samtliga statsbidrag för 
perioden.  
 
Gymnasieskola Fenix visar på överskott tack vare statsbidrag för introduktionsprogram som inte fanns med i 
budgeten  
 
Vuxenutbildningen har högre intäkter, statsbidrag, och lägre personalkostnader än budgeterat.  
 
Särskolan visar på ett mindre överskott. Då särskolans ekonomi i stor utsträckning bygger på bedömning av 
enskilda elever är programmet mycket svårt att budgetera rätt. 
 
Förskola visar på överskott som till största del förklaras av att den planerade öppningen av ny avdelning i 
Vaggeryd som sedermera blev Svenarum förskjutits till hösten.  
 
Fritidshem visar på överskott vilket till stor del förklaras av att resurser kostnadsförs i grundskolan. 
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Prognos för helår 2018 
Barn- och utbildningsnämndens prognos för 2018 visar ett överskott på 37 tkr. 

Större avvikelser prognos 2018 Belopp
Kosthållning  -500 000

Skolskjutsar -700 000

Grundskola  -2 425 000

IKE Gymnasieskola 200 000

Gymnasieskola Fenix 590 000

Vuxenutbildning 550 000

Yrkeshögskola -468 000

Särskolan 400 000

Förskoleklass 890 000

Fritidshem 1 500 000
 

Totalt 37 000
 

Följande bedömningar har gjorts: 

Kosthållningen anses inte kunna hämta in det underskott som uppstått. Vår bedömning är att kosten inte 
kommer att göra ytterligare underskott resten av året anledning är att vissa inköp gjorts tidigt på året av 
stordriftsfördelar men periodiseringen i budget speglar inte detta. 

Skolskjutsar har i dagsläget ett rejält underskott. Vår bedömning är att underskottet ska dämpas då 
anläggningsboendet i Yxenhaga upphört samt att ett nytt gynnsammare avtal tillämpas fr o m augusti. En 
oroande del för oss är att kostnaderna för special- och undervisningsresor har ökat och kommer öka med det nya 
avtalet.  

Grundskolan visar redan på ett stort underskott vilket innebär att vi tror att prognosen kommer att visa på 
minus. Till hösten tillkommer statsbidrag för likvärdighet och jämlikhet på 1,4 MSEK vilket inte är budgeterat. 
Om resurser inte omfördelas i utfallet mellan grundskola, förskoleklass och fritidshem tror vi att grundskolans 
underskott fortskrider men att de andra programmen kommer att uppväga detta. Detta förklarar även varför 
förskoleklass (prognos visar på färre antal elever på HT), och fritidshem prognosticeras göra överskott. 

Gymnasieskola Fenix bedöms göra överskott men inte så mycket som under tertial 1 då uppstart- och 
driftskostnader tillkommer under hösten för det nya bygg och anläggningsprogrammet.  

Vuxenutbildningen visar på högre statsbidrag än budgeterat samt lägre personalkostnader. Denna utveckling 
förväntas fortsätta. 

Yrkeshögskolan upphör efter vårterminen. Två månaders personalkostnader till samt lägre statsbidrag än 
budgeterat visar på ett underskott. 

Särskolan bedömer vi kommer att uppvisa ett överskott då utfall t.o.m. april visar på detta. Dock tror vi att 
överskottet kommer att minska framöver då flera elever slutar efter vårterminen vilket inte avspeglas i 
periodiseringen i budget samt att någon elev tillkommer på höstterminen. 
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Ekonomi i sammandrag 

Driftverksamhet 

Program, belopp i tkr

Budget 
2018

Prognos 
2018

Avvikelse 
budget 

mot 
prognos

Budget 
per april 

2018

Nettoutfall 
per april 

2018

Avvikelse 
utfall mot 

budget per 
april 2018

Nettoutfall 
tom april 

2017

Gemensam administration 14 686 14 686 0 4 895 4 004 892 4 125
Kompetensutveckling 831 831 0 277 140 137 187
Verksamhetsledning och elevhälsa 9 247 9 247 0 3 077 3 038 39 3 256
Kosthåll 803 1 303 -500 390 900 -510 993
Skolskjutsar 11 800 12 500 -700 4 162 5 241 -1 079 4 809
Grundskola 132 663 135 088 -2 425 43 848 47 139 -3 291 41 289
IKE Gymnasieskola 23 131 22 931 200 10 547 10 388 159 10 085
Gymnsieskola 29 001 28 411 590 9 765 8 857 908 9 488
Vuxenutbildning 10 969 10 419 550 3 761 3 103 658 4 228
Yrkeshögskola 642 1 110 -468 217 404 -187 630
Särskola 10 688 10 288 400 3 729 3 234 495 3 074
Förskoleklass 10 309 9 419 890 3 546 3 584 -39 3 113
Förskola 92 671 92 671 0 32 304 31 586 718 30 740
Fritidshem 21 333 19 833 1 500 7 126 6 439 686 6 265
Vårdnadsbidrag 0 0 0 0 0 0 51
RemidaÅteranvändning 698 698 0 237 304 -67 178
Nettokostnad 369 472 369 435 37 127 879 128 360 -481 122 511
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Socialnämnd 

Periodens utfall 
Socialnämndens apriluppföljning på driftbudgeten redovisar överskott med 277 tkr varav socialförvaltning 
redovisar överskott på 1 703 tkr och ensamkommande barn redovisar underskott på 1 426 tkr.  

Ekonomi i sammandrag 

Driftverksamhet 

Program, belopp i tkr

Budget 
2018

Prognos 
2018

Avvikelse 
budget 

mot 
prognos

Budget 
per april 

2018

Nettoutfall 
per april 

2018

Avvikelse 
utfall mot 

budget per 
april 2018

Nettoutfall 
tom april 

2017

Bostadsanpassningsbidrag 1 100 1 100 0 367 302 65 198
Socialnämnd 1 100 1 100 0 367 369 -2 386
Verkställighet IFO 7 260 7 260 0 2 488 2 243 245 1 923
Familjerådgivning 120 120 0 40 25 15 41
Ensamkommande barn 0 3 000 -3 000 584 2 010 -1 426 -8 614
Myndighet barn och unga 14 088 15 788 -1 700 4 759 5 319 -560 7 457
Myndighet vuxna 11 910 9 910 2 000 4 056 2 899 1 157 3 693
Social omsorg 7 702 6 702 1 000 2 604 1 944 660 3 343
Socialförvaltning administration 31 312 28 312 3 000 10 872 7 643 3 229 8 202
Särskilt boende 52 213 52 213 0 17 539 18 831 -1 292 19 421
Demens-och korttidsverksamhet 16 068 16 468 -400 5 537 5 661 -124 3 765
Sjukvårdsinsatser 21 683 22 083 -400 7 352 7 560 -208 7 477
Hemtjänst och övrig service 30 573 31 073 -500 10 317 10 896 -579 11 318
LSS-insatser 15 613 18 613 -3 000 5 204 6 578 -1 374 7 467
Övriga insatser 10 490 10 490 0 3 558 3 345 213 3 809
Bostad med särskild service 21 094 21 094 0 7 129 6 871 258 6 865
Nettokostnad 242 326 245 326 -3 000 82 773 82 496 277 76 751

  

Prognos för helår 2018 
Socialnämndens prognos för 2018 visar ett underskott om 3 000 tkr.  

För att kunna stabilisera personalomsättning och säkra arbetsmiljön inom myndighetsutövningen kommer 
bemanningskonsulter att hyras in under viss del av perioden. Utifrån personalsituationen samt eventuellt fortsatt 
inflöde av ärenden med behov av placering enligt SoL eller LVU visar prognosen för myndighet barn och unga 
på ett underskott om 1 700 tkr.  

En stor ersättningsförändring och åldersuppskrivning av ensamkommande barn har lett till att verksamheten 
HVB kraftigt har avvecklats under första tertialet 2018. En större minskning av intäkter från Migrationsverket än 
planerad leder till att verksamheten ensamkommande barn förväntas ha ett underskott för helåret om 3 000 tkr.  

Prognosen för verksamhet sjukvårdsinsatser är - 400 tkr. Det är ökade kostnader för tekniska hjälpmedel som 
står för underskottet. Dubbelbemanning i samband med ett komplex ärende ger ett underskott om - 400 tkr inom 
demens-och korttidsverksamhet. I prognosen för hemtjänst och övrig service är det ett underskott beräknat på en 
halv miljon kronor.  

Dyra LSS-ärenden samt volymutvecklingen av antal timmar gör att verksamhetsprogram LSS insatser 
överskrider budget. Prognosen är att verksamhetsprogrammet redovisar ett underskott på 3 000 tkr.  
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Minskning av placering på institution av vuxna missbrukare samt vakanta tjänster leder till överskott på 2 000 tkr 
inom myndighet vuxna. Socialförvaltningens administration kommer att ha avvikelse i förhållande till budget 
vilket huvudsakligen beror på buffert samt vakanta tjänster. 

Social omsorg har under 2017 genomgått en omorganisation som genom den och arbetet med att stärka upp och 
säkerställa bra kvalitet ger positiva signaler.  Prognosen för social omsorg är överskott på 1 000 tkr. 
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Vaggeryds Energi AB 

Periodens utfall 

Utfallet för årets första fyra månader visar ett positivt resultat om 4,5 mnkr, vilket är i nivå med budget för samma tidsperiod. 

Intäkterna tom april är 6,1 mnkr högre än motsvarande period förra året. Detta beror främst på kallare väder. Även 
kostnaderna är högre än per april 2017, främst till följd av mer bränslekostnader. 

Prognos för helår 2018 

Under kommande sommarmånader förväntas intäkterna bli lägre och ökade kostnader främst i form av underhåll. Mot slutet 
av året ser vi ökade avskrivningar, vilket balanseras av ökade bredbandsintäkter. Detta gör att prognosticerat resultat 
förväntas bli i nivå med budgeterat. 

Ekonomi i sammandrag 
 

Belopp i tkr
Budget 

2018
Prognos 

2018

Avvikelse 
budget mot 

prognos

Utfall tom 
april 2018

Utfall tom 
april 2017

Bokslut 
2017

Rörelsens intäkter 92 982 92 982 0 42 007 35 911 92 766
Rörelsens kostnader -75 522 -75 522 0 -33 861 -27 928 -73 583
Avskrivningar -10 425 -10 425 0 -3 519 -3 195 -9 786
Rörelseresultat 7 035 7 035 0 4 627 4 788 9 397

Finansiella intäkter 65 65 0 20 22 0
Finansiella kostnader -635 -635 0 -173 -207 -739
Resultat efter finansiella poster 6 465 6 465 0 4 474 4 603 8 658

Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0 -6 947
Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0 0
Årets resultat 6 465 6 465 0 4 474 4 603 1 711  
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Vaggeryd‐Skillingaryd Bostads AB 

Periodens utfall 
 

Inget avvikande i periodbokslutet. Vi har alltid ett lågt resultat så här års eftersom 
uppvärmningen är upptagen med verklig kostnad och inte periodiserad. 

・ Hyresintäkterna ökar med årliga hyresrevisioner. 

・ Hyresförlusterna har minskat på lokalsidan. 

・ Början av året har varit kallare än vanligt vilket, tillsammans med taxehöjningar, påverkar 
taxebundna kostnader. 

・ Kostnaden för reparation och underhåll är inte jämnt fördelad över året och redovisade 
förändringar tar delvis ut varandra. 

・ Räntekostnaden sjunker fortfarande pga omsatta krediter under föregående år. 

Prognos för helår 2018 
Den redovisade taxebundna kostnaden utgör verklig kostnad utan periodisering. 
Vi räknar med ett positivt resultat på helårsbasis om inget väldigt oförutsett händer. 
Underhållsbudgeten är kraftigt förstärkt vilket gör att resultatet inte kan förväntas bli lika högt 
som föregående år. 
Inga större befarade vakanser eftersom efterfrågan är fortsatt stor och planerad nyproduktion 
inte kommer att vara inflyttningsklar under året. 
K3 reglerna kommer fortfarande att påverka resultatet positivt. 
 
 
 
 

 
Bild från VSBo hemsida, 79 lägenheter planeras på kvarteret Tor 
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Ekonomi i sammandrag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-06-05 § 149 2018/075 19 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk 
hushållning 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättade riktlinjer för 
ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning i Vaggeryds kommun. 

Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade i Strategisk plan och budget 2018-2020 att 
ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram regler för ekonomistyrning i 
Vaggeryds kommun. I beskrivningen av uppdraget tydliggörs att kommunen 
behöver tydliggöra samlat i ett styrdokument vilka riktlinjer som nämnder 
och förvaltning har att utgå ifrån i sina uppdrag. 

Bakgrund 
Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i 
sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Så uttrycks 
den grundläggande principen i kommunallagen. I lagen anges att 
fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. God 
ekonomisk hushållning syftar till att styra ekonomin både i ett kortare och i 
ett längre tidsperspektiv för att säkerställa att varje generation bär sina egna 
kostnader och därmed skapar förutsättningar kommande generationer att få 
en likvärdig balans mellan mål – medel och kvalitet.  

För att upprätthålla kapaciteten på lång sikt måste intäkterna överstiga 
kostnaderna. Detta är uttryckt i kommunallagen i form av det s.k. 
balanskravet. Balanskravet innebär att kommunens resultat måste vara 
positivt vilket är den lägsta godtagbara nivån för kommunens resultat på 
kort sikt. På lång sikt räcker inte ett nollresultat för att bevara den 
långsiktiga kapaciteten. Bland annat måste det finnas ett resultat för att 
kunna finansiera investeringar och värdesäkra det egna kapitalet. Skulle det 
ekonomiska resultatet bli negativt ska en åtgärdsplan upprättas som 
återställer den långsiktigt ekonomiska balansen inom tre år.  

I bilagan: ”Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning ” 
tydliggörs det finanspolitiska ramverket, med kommunfullmäktiges 
finansiella mål, övergripande inriktning i budgetarbetet, ansvarsenheter, 
regler kopplat till såväl drift som investeringar, roller och ansvar, nämndens 
arbetsgång vid ekonomisk obalans, underhåll, prissättning etc.  

forts. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-06-05 § 149 2018/075 20 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Vaggeryds kommuns bästa är överordnat enskilda verksamheters och bolags 
behov och önskemål. Detta innebär att koncernnyttan ska beaktas vid varje 
form av beslut i dialog med berörda enheter/nämnder/bolag både när det 
gäller frågor om ekonomi och verksamhet.  

I övrigt framgår bolagens styrning och villkor av fastställda ägardirektiv 
m.m. 

Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-03-02 
Förslag till regler och riktlinjer för ekonomistyrning 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-03-14, § 084 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-04-04, § 085 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 067 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-05-16, § 160 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Ekonomichef Jörgen Hansson redogör för ärendet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenneth Åberg (S), Kenth Williamsson (S), Maritha Bengtsson (KD) och 
Ulf Abrahamsson (C) föreslår att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16 § 160 2018/075 30 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk 
hushållning 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta upprättade riktlinjer för 
ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning i Vaggeryds kommun.  

Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade i Strategisk plan och budget 2018-2020 att 
ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram regler för ekonomistyrning i 
Vaggeryds kommun. I beskrivningen av uppdraget tydliggörs att kommunen 
behöver tydliggöra samlat i ett styrdokument vilka riktlinjer som nämnder 
och förvaltning har att utgå ifrån i sina uppdrag. 

Bakgrund 
Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i 
sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Så uttrycks 
den grundläggande principen i kommunallagen. I lagen anges att 
fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. God 
ekonomisk hushållning syftar till att styra ekonomin både i ett kortare och i 
ett längre tidsperspektiv för att säkerställa att varje generation bär sina egna 
kostnader och därmed skapar förutsättningar kommande generationer att få 
en likvärdig balans mellan mål – medel och kvalitet.  

För att upprätthålla kapaciteten på lång sikt måste intäkterna överstiga 
kostnaderna. Detta är uttryckt i kommunallagen i form av det s.k. 
balanskravet. Balanskravet innebär att kommunens resultat måste vara 
positivt vilket är den lägsta godtagbara nivån för kommunens resultat på 
kort sikt. På lång sikt räcker inte ett nollresultat för att bevara den 
långsiktiga kapaciteten. Bland annat måste det finnas ett resultat för att 
kunna finansiera investeringar och värdesäkra det egna kapitalet. Skulle det 
ekonomiska resultatet bli negativt ska en åtgärdsplan upprättas som 
återställer den långsiktigt ekonomiska balansen inom tre år.  

I bilagan: ”Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning ” 
tydliggörs det finanspolitiska ramverket, med kommunfullmäktiges 
finansiella mål, övergripande inriktning i budgetarbetet, ansvarsenheter, 
regler kopplat till såväl drift som investeringar, roller och ansvar, nämndens 
arbetsgång vid ekonomisk obalans, underhåll, prissättning etc.  

forts. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16 § 160 2018/075 31 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Vaggeryds kommuns bästa är överordnat enskilda verksamheters och bolags 
behov och önskemål. Detta innebär att koncernnyttan ska beaktas vid varje 
form av beslut i dialog med berörda enheter/nämnder/bolag både när det 
gäller frågor om ekonomi och verksamhet.  
 
I övrigt framgår bolagens styrning och villkor av fastställda ägardirektiv 
m.m. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-03-02 
Förslag till regler och riktlinjer för ekonomistyrning 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-03-14, § 084 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2018-04-04, § 085 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 067 
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1 Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning  
 
1.1 Syfte 
 
Dokumentet är kommunens interna riktlinjer för ekonomistyrning och ska vägleda 
organisationen främst i kommunala beslut, kopplat till ekonomistyrning och hantering av 
ekonomifrågor. Principerna ska genomsyra alla aktiviteter från planering, genomförande och 
uppföljning såväl på den politiska nivån som på tjänstemannanivån.  
 
1.2 Struktur och tolkning 
 
Styrdokumentet omfattar riktlinjer för ekonomistyrning.  
 
1.3 Lagstiftning och normerande organ  
 
All ekonomisk styrning utgår från gällande lagstiftning och normerande organ. Riktlinjer för 
ekonomistyrning utgör komplement till de delar som inte är reglerade. De viktigaste lagarna 
som styr ekonomiområdet utgörs av Kommunallagen och Lag om kommunal Redovisning. 
Vidare finns rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning samt anvisningar från 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och andra branschorganisationer.  
 
1.4 God ekonomisk hushållning 
 
”Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet 
som bedrivs genom andra juridiska personer.” Så uttrycks denna grundläggande princip i 
kommunallagen. I lagen anges att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning. Detta avsnitt utgör riktlinje för god ekonomisk hushållning i Vaggeryds 
kommun. God ekonomisk hushållning syftar till att styra ekonomin både i ett kortare och i ett 
längre tidsperspektiv för att säkerställa att varje generation bär sina egna kostnader och 
därmed skapar förutsättningar likvärdig balans mellan mål – medel och kvalitet över tid.  
 
För att upprätthålla kapaciteten på lång sikt måste intäkterna överstiga kostnaderna. Detta är 
uttryckt i kommunallagen i form av det s.k. balanskravet. Balanskravet innebär att 
kommunens resultat måste vara positivt vilket är den lägsta godtagbara nivån för kommunens 
resultat på kort sikt. På lång sikt räcker inte ett nollresultat för att bevara den långsiktiga 
kapaciteten. Bland annat måste det finnas ett resultat för att kunna finansiera investeringar 
och värdesäkra det egna kapitalet. Blir resultatet negativt ska det regleras inom tre år om inte 
synnerliga skäl föreligger eller resultatutjämningsreserv disponeras. Vaggeryds kommun 
använder inte resultatutjämningsreserv men har ett system för resultatfonder (se punkt 18-22 i 
denna riktlinje). 

Vaggeryds kommuns Strategiska plan och budget (SPB) är kommunfullmäktiges (KF) 
övergripande styrdokument för budgetåret. Där anges mål som är av betydelse för god 
ekonomisk hushållning och balanskrav. För Vaggeryds kommun innebär det att förutom 
lagstiftning och ekonomiska förutsättningar är de prioriterade målen styrande. I Strategisk 
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plan och budget som beslutas i kommunfullmäktige vid juni-sammanträdet årligen beskrivs 
och ges de ekonomiska förutsättningarna. Dessa förutsättningar anger takten i strävan mot att 
uppfylla målen. En väl fungerande verksamhet med god måluppfyllelse vilar alltid på en god 
ekonomisk kontroll och hushållning, det vill säga en balans mellan mål, medel och kvalitet. 
För att veta att en sådan balans råder krävs en systematiserad och väl inarbetad uppföljning 
och utvärdering av ekonomi och verksamhet som synliggör sambandet mellan mål, medel 
och kvalitet.  En bra balans mellan dessa hörnstenar stödjer förutsättningarna för att 
nuvarande och kommande generationer med likvärdiga resurser kan få en likvärdig 
kommunal service och kvalitet.  

 
För att våra verksamheter utifrån tillgängliga resurser ska utvecklas i riktning mot att 
uppfylla de prioriterade målen är det också viktigt att ansvar och befogenheter fördelas i hela 
organisationen. Decentraliseringen är ändamålsenlig samtidigt som den förutsätter tydliga 
ansvarsnivåer. Helhetssyn är nödvändig så att fler dimensioner än den egna 
kärnverksamhetens behov och intressen kan beaktas. För att få effekt och uppnå 
gemensamma mål ska engagemang och kompetens tas tillvara i organisationens olika delar.  
 
I kommunens Strategiska plan och budgetprocess finns utrymme för dialog, delaktighet och 
ansvarstagande. 
 
Det är i allt väsentligt nämndernas ansvar att göra verklighet av budgetens prioriterade mål. 
Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget beslutar nämnden om sina mål. På så sätt 
tydliggör nämnder innebörden av KFs politiska vilja och prioriterar sedan i förhållande till 
sina förutsättningar.  

När varje nämnd tagit beslut om budget, tar förvaltningen vid och arbetar med 
verksamhetsplaner.   
 
Strategisk plan och budget följs upp till kommunfullmäktige via delårsrapport per 31 augusti 
och genom årsredovisningen. I varje nämnd sker en kontinuerlig dialog kring mål, medel och 
kvalitet. 
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1.4.1 Finanspolitiskt ramverk  
 
Strategisk plan och budget innehåller fyra finansiella mål. Dessa mål ska stödja 
förutsättningarna för att upprätthålla en god ekonomisk hushållning i kommunen över tid. 
Kommunens finansiella mål nr 2 har koppling till investeringsnivåer i den skattefinansierade 
verksamheten och fastställer investeringsramen för varje mandatperiod. Målet följs upp varje 
år, men slutlig måluppfyllelse erhålls först efter sista året i mandatperioden. Ett genomsnitt 
beräknas över fyraårsperioden och rapporteras till kommunfullmäktige inom ramen 
kommunens ”Årsredovisning”. Det enskilda året fungerar som en avstämningspunkt och ger 
ett stöd, en indikation till politiska beslut kopplat till investeringsbudgeten.  
 
Beslut om att göra avsteg från investeringsmålet inför en ny mandatperiod kan medges i 
Strategisk plan och budget om investeringsbehovet bedöms vara av sådan art att en lägre 
självfinansieringsgrad är motiverad utifrån skäl som har stor betydelse för kommunens 
förutsättningar att hantera sitt grunduppdrag.  
 
Det långsiktiga finansiella hållbarhetsmålet är kommunens soliditetmål (se mål 3 nedan). 
Detta mål anger hur stor del av kommunens tillgångar som kommunen själv äger. Måttets 
målvärde om 30 % utgör en lägsta nivå, ett golv, som inte får understigas. Investeringarnas 
påverkan på utrymmet i den löpande verksamheten, ska finansieras via driftsbudgeten och 
ska vägas in i beslut kopplat till investeringar där driftseffekten kan förväntas bli betydande.   
 

1. Det årliga resultatet ska vara minst 2 procent av skatter och generella 
statsbidrag, vilket motsvarar cirka 15 mnkr. 

Indikator:  
Årets resultat, mnkr 
Riktat till: Alla verksamheter 

Mål      

Årets resultat ska vara minst 2 procent av skatter och generella statsbidrag, % 2,0  
vilket motsvarar ett årligt resultat enligt resultaträkningen om cirka 15 mnkr 15,0  

 
Ett överskott i verksamheterna skapar ett politiskt handlingsutrymme och möjliggör bland annat fortsatta satsningar och 
nyinvesteringar. 
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2. Investeringar i skattefinansierad verksamhet skall finansieras med egna medel 
över mandatperiod, vilket innebär att självfinansieringsgraden minst skall 
uppgå till 100 procent, vilket i nuläget motsvarar cirka 230 mnkr under en 
mandatperiod.  

Indikator:  
Finansiering av investeringar, % 
Riktat till: Alla verksamheter 

Mål 
År 1 

Mål 
År 2 

Mål 
År 3 

Mål 
År 4 

Mandatperiod  
År 1 – År 4 

Självfinansieringsgrad, % (snitt 
mandatperiod) 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Investeringsvolym skattefinansierad 
verksamhet, mnkr 

55 
mnkr 

57 
mnkr 

58 
mnkr 

60 
mnkr 

230 
mnkr 

Not: Genomsnittet beräknas genom att addera utfall per år under mandatperioden. Ex: Utfall 2015 avser endast år 2015, medan utfall 2016 
är ett genomsnitt av 2015 och 2016.  
 
Måluppfyllelsen uttrycks i procent, där målet är 100 %. En lånefinansiering av investeringar innebär på sikt ökade 
finansiella kostnader som tar resurser från kärnverksamheterna. En låg självfinansieringsgrad över lång tid skapar också 
utmaningar i den löpande verksamheten genom dess successivt högre kapitaltjänstkostnader. Beslut om att göra avsteg från 
målet inför en ny mandatperiod kan medges i Strategisk plan och budget om investeringsbehovet bedöms vara av sådan art 
att en lägre självfinansieringsgrad är motiverad utifrån skäl som har stor betydelse för kommunens förutsättningar att 
hantera sitt grunduppdrag.  
 

3. Soliditeten med pensionsförpliktelser t.o.m. 97-12-31 ska inte understiga 30 
procent. 

Indikator:  
Soliditet inklusive pensionsåtagande 
för anställda och förtroendevalda, % 
 
Riktat till: Alla verksamheter 

Mål 
År 1 

Mål 
År 2 

Mål 
År 3 

Mål 
År 4 

Mandatperiod  
År 1 – År 4 

Soliditet, %  30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 
Definition: (Eget kapital minus pensionsskuld t.o.m. 97-12-31 plus realiserad avkastning finansiella placeringar) dividerat med totala 
tillgångar. 
 
En ökad soliditet innebär bl.a. en minskad lånefinansiering och på sikt lägre finansiella kostnader. En hög soliditet innebär 
att både handlingsfriheten och förmågan att hantera svängningar i resultatutvecklingen ökar. 
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4. Den ekonomiska kontrollen och styrningen skall utvecklas, vilket dels innebär 
budget i balans och dels att prognossäkerheten ska förbättras och som mest 
avvika med 1 procent mot senaste prognos. 

 
Indikator 1:  
Budgetföljsamhet, % 
Riktat till: Alla verksamheter 

Mål 

Budgetföljsamhet, %  0 % 
Definition: Budgetföljsamheten mäts som nämndens resultat vid årets slut dividerat med dess nettoomslutning.  
 
 
Indikator 2:  
Prognossäkerhet, % 
Riktat till: Alla verksamheter 

Mål 

Prognossäkerhet, %  +/- 1 % 
Definition: Prognossäkerheten mäts som (nämndens resultat vid årets slut minus nämndens prognostiserade resultat vid delårsbokslutet per 
31/8 aktuellt budgetår) dividerat med nämndens nettoomslutning vid året slut.  
 
En ökad kontroll och styrning innebär bl.a. en tidig indikation om lägesbilden och en förbättrad framförhållning i att agera utifrån eventuella 
oförutsedda händelser. Politiska beslut ska vara finansierade. Ett coachande och pedagogiskt förhållningssätt i syfte att bland annat öka den 
ekonomiska medvetenheten i hela organisationen är en framgångsfaktor. 
 
 
1.4.2 Dialogbaserad och samordnad budgetprocess  
Kommunen samlar budgetrelaterade ärenden till kommunens budgetprocess och dess 
budgetberedning. Skälen till detta är många, bland annat är det ett effektivt sätt då 
samordningen ger tidsvinster. Metoden skapar också delaktighet och helhetssyn. Vidare är 
förändringsbeslut ofta förknippat med prioriteringar som i många fall behöver värderas av 
olika aktörer utifrån olika perspektiv och inte minst helhetens sammantagna utmaningar. 
Denna samordnade budgetprocess samlar helhetens utmaningar och väger dessa mot varandra 
utifrån de ekonomiska resurser som finns tillgängliga. Processen handlar om att lyssna och 
kommunicera olika parters/verksamheters utmaningar och samtidigt skapa förståelse och ett 
gemensamt ansvar för helheten. Förutom att dialogerna i sig är viktiga, är det också viktigt att 
sända tydliga styrsignaler tidigt i processen. Politiken ger signaler om hur de ser på olika 
prioriteringar och nämnderna och förvaltningarna får möjlighet att skicka signaler om de 
långsiktiga behoven av resurser och verksamhetsprioriteringar. På så sätt ökar förut-
sättningarna för att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt.  
 
Tydliga riktlinjer och anvisningar tillsammans med tidiga planeringsförutsättningar ger 
stabilitet och är en central framgångsfaktor i god ekonomisk hushållning. Beslut som innebär 
en ekonomisk påverkan ska alltid bygga på en analys, vidare måste finansiering finnas i 
beslutsunderlag som får ekonomiska effekter. 
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Omvärlds- och riskanalys 

Till en god ekonomisk hushållning hör att systematiskt inkludera omvärldsanalys och 
bevakning för att upprätthålla en beredskap för framtida utmaningar och risker. Genom ett 
sådant arbetssätt fångas förväntade förändringar och nödvändiga åtgärder kan vidtas.  

Ändamålsenlig och effektiv verksamhet  
 
Analys av följsamheten för god ekonomisk hushållning sker både kontinuerligt när nyckeltal 
och indikatorer publiceras men också inom ramen för den ordinarie budget- och 
uppföljningsprocessen samt i årsredovisningen. En god ekonomisk hushållning innebär inte 
enbart att räkenskaperna går ihop, utan innefattar även ett krav på att resurserna används till 
rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. För att uppnå detta krävs en ändamålsenlig 
styrning, där man kontinuerligt följer upp utvecklingen av både verksamhet och effektivitet. 
Som underlag för denna styrning ska nämnderna göra kostnads- och kvalitetsjämförelser med 
andra organisationer, upprätta interna kontrollplaner och genomföra interna kontrollmoment.  

1.5 Koncernen Vaggeryds kommun 
 
Vaggeryds kommuns bästa är överordnat enskilda verksamheters och bolags behov och 
önskemål. Detta innebär att koncernnyttan ska beaktas vid varje form av beslut i dialog med 
berörda enheter/nämnder/bolag både när det gäller frågor om ekonomi och verksamhet.  
 
Bolagens styrning och villkor framgår av respektive bolags ägardirektiv.  
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2 Anslagsbindningsnivå, drift och investering 
 
Ett anslag är ett ekonomiskt belopp som beviljas för ett ändamål. Begreppet är synonymt med 
ekonomisk ram. I Strategisk plan och budget framgår KFs fördelning av medel till nämnder 
och styrelsers ramar. Nedan tydliggörs de underliggande ansvarsnivåerna i organisationen.  
 
2.1 Ansvarsenheter 
 
I Vaggeryds kommun används följande typer av ansvarsenheter: 
 

• Kostnadsenheter  
• Resultatenheter 
• Balansräkningsenheter 
• Kommunala bolag/kommunalförbund 

 
Kostnadsenheter har inga eller mycket begränsade intäkter. Dessa enheter är till största delen 
finansierade av skatter och statsbidrag och är följaktligen i huvudsak anslagsstyrda 
verksamheter. Enheten får ett givet kommunbidrag (anslag) per år som finansiering av 
verksamheten. Ex: Personalenhet, ekonomienhet osv. Dessa verksamheter kallas för 
kostnadsenheter.   
 
Resultatenheter är enheter vars intäkter är direkt beroende av de prestationer som utförs. 
Deras intäkter kan erhållas antingen internt eller externt. Ansvaret gäller skillnaden mellan 
intäkter och kostnader. Ex: Fastighetsenheten finansierar sin verksamhet i huvudsak med 
interna och externa hyresintäkter.  
 
En organisatorisk högre nivå såsom kommunledningskontoret består således av både 
kostnadsenheter och resultatenhet. 
 
Balansräkningsenheter har internt inom kommunen en bolagsliknande karaktär och upprättar 
specifika resultat- och balansräkningar. Verksamheten finansieras oftast till fullo av taxe-
/avgiftsintäkter och har en avgränsad målgrupp (taxekollektiv). Målsättningen är att endast de 
verksamheter som är affärsdrivande eller har mera omfattande anläggningstillgångar ska 
redovisas som balansräkningsenheter. Ex: Vatten och avloppsverksamhet, Elverket.   
 
2.2 Anslagsbindning drift 
 
Nämnderna erhåller sina anslag i form av kommunbidrag per nämnd. Varje nämnd fördelar 
sedan dessa anslag utifrån sina principer till organisationens kostnadsenheter, men också 
mellan de olika programområdena. Programområdena är olika verksamhetsområden (ex: 
förskoleverksamhet, särskilda boenden inom äldreomsorgen, turism osv.) Nämnden fördelar 
nämndens hela ekonomiska ram på dessa programområden. Detta sker under hösten och 
sammanfattas i den så kallade programbudgeten.     
Nämnderna ansvarar för samtliga kostnadsslag inom sin ram. Beslut om nämndernas ramar 
för kommande år antas av KF i samband med budgetbeslutet i juni. Nämnderna äger rätt att 
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under året göra omdisponeringar inom ett programområde men inte mellan programområden 
utan justeringar görs i budgetarbetet inför varje nytt budgetår. Politiska satsningar inom ett 
programområde ska prioriteras och får inte omdisponeras för andra ändamål.  
 
De förvaltningar/enheter som inte uppbär något kommunbidrag finansierar sina verksamheter 
med externa och interna intäkter. 
  
2.3 Anslagsbindning investeringar och ombudgetering 
 
Grundregeln är att investeringsbudgeten är beslutad på id nivå, vilket innebär att nämnden 
inte kan disponera om mellan id utan att detta först har beslutats av kommunfullmäktige och 
att det i samband med ett sådant beslut klart framgår om det påverkar driftskostnaderna. För 
de så kallade självfinansierade investeringarna äger nämnden rätt att fritt disponera medlen 
inom sitt verksamhetsområde. Självfinansierade investeringar avser mindre 
investeringsanslag som nämnden förfogar över under året för inköp av inventarier och mindre 
investeringar.  
 
Exploateringsinvesteringar hanteras på ett annorlunda sätt (se riktlinjer för 
exploateringsredovisning). Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, 
bearbeta och iordningställa råmark för bostads- och industriändamål.  

 
För investeringar som beslutats av kommunfullmäktige gäller att kommunstyrelsen har rätt 
att besluta om omprioriteringar av investeringar inom totalramen med 4 mnkr årligen samt att 
löpande återrapportera besluten till kommunfullmäktige. Detta gäller omdisponeringar inom 
en nämnd och under förutsättning att det ryms inom nämndens totala budgetanslag. (se mer 
utförlig ”Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning”). 
 
2.4 Ombudgetering 
Ombudgetering av investeringar finns i dokumentet ”Riktlinjer för investeringars hantering 
och redovisning”. Ombudgetering av investeringar mellan olika år hanteras i 
budgethandlingen som beslutas i juni årligen eller inom ramen för programbudgeten som 
beslutas i november. Ombudgetering sker på id nivå, med undantag av 
exploateringsinvesteringarna. Överskott på ett id kan inte överföras till annat id. Överskott 
kan emellertid föreslås som finansiering i en situation där finansiering saknas. 
Förutsättningarna för omdisponering av medel inom beslutad investeringsram ska alltid 
undersökas innan ärende om tilläggsanslag föreslås.   
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3 Roller och ansvar 
 
3.1 Förvaltningschefens ekonomiska ansvar  
 
Förvaltningschefen ansvarar för att bygga en förvaltningsorganisation. Förvaltningschefen är 
genom sitt uppdrag som förvaltningens ledande tjänsteman ytterst ansvarig för att: 
 

• förvaltningen bedriver verksamhet inom tilldelade medel 
• det ekonomiska ansvaret och uppdraget blir tydligt för enhetschefer och anställda 
• förvaltningen har rutiner för uppföljning och återrapportering 
• det finns fungerande rutiner för den ekonomiska hanteringen i förvaltningen 
• att personal som handlägger ekonomi och ekonomiska frågor har tillfredställande 

kompetens och att det finns rutiner som säkerställer att kompetens vidmakthålls. Rätt 
utbildning och introduktion för uppdraget  

• att beslutade ekonomiska styrdokument följs  
 

4 Budget och uppföljning i nämnder och styrelser 
 
Kommunfullmäktiges årliga budgetbeslut är det övergripande styrdokumentet för 
kommunens samtliga nämnder.  

Detta dokument tillsammans med anvisningar för budget- och uppföljningsprocessen anger 
nämnders ansvar i arbetet med budget och uppföljning. Med budget- och uppföljningsprocess 
avses planering och uppföljning av samtliga delar av verksamheten utifrån alla relevanta 
perspektiv och således inte enbart de strikt ekonomiska frågorna.  

Nedan principer tillämpas för kommunens nämnder och dess förvaltningsorganisationer.  

1. Principerna för genomförande av budget tillämpas på nämnd och dess ansvarsområde 
samlat så som de har definierats i dess reglemente, samt i kommunfullmäktiges 
budgetbeslut.  
 
För nämnd som helt eller delvis ansvarar för en avgränsad verksamhet som till fullo 
finansieras av taxe-/avgiftsintäkter skall principerna tillämpas för varje taxekollektiv 
separat.  
 

2. Nämnds ansvarsområde och uppgifter framgår av dess reglemente. Bolags 
verksamhetsområde och uppgifter framgår av dess bolagsordning och ägardirektiv.  
 

3. Nämnd skall, inom de mål och ramar som fastställs av KF samt gällande lagstiftning, 
bedriva en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. KF´s budget anger de 
övergripande förutsättningarna för en god ekonomisk hushållning och nämnd skall 
beakta dessa förutsättningar i sin verksamhet på sådant sätt att verksamheten 
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långsiktigt bedrivs ändamålsenligt och bidrar till god hushållning utifrån ett 
helhetsperspektiv.  
 

4. Nämnd skall bedriva sitt arbete med planering, budgetering och uppföljning så att det 
egna ansvaret för verksamheten säkerställs. Nämnd svarar också för att eventuella 
åtgärder vidtas när så är påkallat med anledning av verksamheten och dess utfall. 
Arbetet med planering, budgetering och uppföljning skall ske med utgångspunkt från 
kommunfullmäktiges mål och uppdrag och bedrivas så att nämnd gör det möjligt för 
KS att utöva sin uppsiktsplikt.  
 

5. Nämnd skall följa den struktur- och tidplan för det kommungemensamma budget- och 
uppföljningsarbetet som kommuniceras i årliga anvisningar.  
 
Nämnd skall se till att den är så informerad att den kan ta sitt ansvar för 
verksamheten. Nämnd skall därför erhålla uppföljningsinformation om den egna 
verksamheten vid minst tre tillfällen på året enligt kommunens uppföljningsprocess.  
 

6. Nämnd har utöver vad som anges i anvisningar, alltid ett ansvar att på eget initiativ 
informera kommunstyrelsen/kommunfullmäktige om förändrade förutsättningar eller 
händelser som kan vara av betydelse för den kommunövergripande uppföljningen och 
styrningen av verksamheten.  
 

7. Nämnd har ansvar för att samråda med och aktivt söka samverkan med andra 
nämnder när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra eller när det är 
nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av kommunfullmäktiges 
visioner och mål. Resultatet och konsekvenserna av samråd och samverkan med andra 
nämnder skall alltid ingå som en del i det aktuella beslutsunderlaget.  
 

8. ”Nämnd skall i sina protokoll i frågor av väsentlig ekonomisk betydelse tydligt ange 
finansiering.”  
 

9. Den av kommunfullmäktige fastställda budgeten anger, för nämnder, 
kommunfullmäktiges prioriteringar inom givna ekonomiska ramar och gällande 
lagstiftning. De mål, planer, program som kommunfullmäktige i övrigt antagit är 
underordnade budgeten och har en stödjande funktion. (Strategisk plan och budget 
anger prioriteringarna på kort/medelfristig sikt). 
 
För nämnderna gäller att verksamheten skall bedrivas inom befintliga ekonomiska 
ramar och enligt gällande lagstiftning även om detta medför att de i budgeten angivna 
målen och inte helt kan uppnås. Nämnd får således inte överskrida sin ekonomiska 
ram avseende drift och/eller investering.  
 

10. Nämnd har rätt att besluta om ändrad inriktning eller omfattning av en verksamhet 
som nämnd bedömer lämplig eller nödvändig. Ändringar avseende såväl drift som 
investering som innebär antingen en avsevärd förändring av verksamheten eller är av 
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principiell art i förhållande till mål skall alltid lyftas till kommunstyrelse/ 
kommunfullmäktige för ställningstagande. I de fall då detta sker skall konsekvenser, 
på kort och lång sikt, utifrån olika aspekter framgå tydligt i nämndens 
beslutsunderlag. De ekonomiska konsekvenserna ska särskilt belysas.  
 

11. Nämnd skall senast den 31 oktober varje år besluta om programbudget för det 
kommande året. Under valår skall nämnd invänta det nyvalda kommunfullmäktiges 
budgetbeslut innan nämnd fattar beslut om egen budget. Senaste tidpunkten för 
nämndens budgetbeslut vid valår anges i de årliga anvisningarna.  
 

12. Nämnd skall i sitt budgetbeslut ha med de finansiella mål som påverkar nämnden och 
som beslutats i kommunfullmäktiges strategiska plan och budget avseende drifts- och 
investeringsverksamhet. Förändringar av de finansiella målen för god ekonomisk 
hushållning sker endast inom ramen för kommunens samlade budgetprocess.  
 
En nämnds budget för driftverksamheten får inte vara underbalanserad förutom i de 
fall det finns ett beslut om att ianspråkta medel ur resultatfond.  
 

13. För att möjliggöra en rättvisande redovisning och analyser mellan budget och faktiskt 
utfall skall nämnd/styrelse sträva efter att i möjligaste mån tillämpa bruttoredovisning 
(det vill säga intäkter/inkomster och kostnader/utgifter redovisas var för sig och inte 
kvittas mot varandra) vid upprättandet av såväl budget som uppföljning av drifts- och 
investeringsverksamheten.  
 

14. Nämnd skall sträva efter att periodisera såväl drifts- som investeringsbudget över 
årets samtliga månader så att regelbundna jämförelser och analyser gentemot aktuellt 
periodiserat utfall är möjliga.  
 

15. Nämnd skall kontinuerligt enligt egen fastställd arbetsplan/-ordning erhålla 
uppföljning av den egna verksamheten dels utifrån kommunfullmäktiges mål och dels 
utifrån egna prioriteringar och förutsättningar i sin nämnds budgetbeslut. 
Förutsättningarna för uppföljningen ur ett kommuncentralt perspektiv anges i 
kommunledningskontorets årliga anvisningar. Nämnd anger på eget initiativ hur 
uppföljningen av förvaltningen skall kompletteras och fördjupas så att den även fyller 
de egna behoven. Förvaltningens chefer ska aktivt själva söka kontakt med ekonom 
eller annan nyckelperson om behov av stöd finns kopplat till budget, uppföljnings – 
och prognosarbete.  
 
Uppföljningen skall under året fånga helheten och belysa hur verksamheten utvecklas 
i förhållande till mål som fastställts i kommunfullmäktiges budget och i det egna 
budgetbeslutet. Uppföljningen omfattar såväl drift- som investeringsverksamheten.  
 
Uppföljningen skall vara av sådan kvalité och innehålla analyser så att nämnd/styrelse 
kan agera på eventuellt förändrade förutsättningar utan oskäligt dröjsmål. 
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16. Innan nämnd tar ställning till respektive uppföljningsrapport skall samtliga väsentliga 
avvikelser, såväl positiva som negativa, i förhållande till budgetens ekonomiska mål 
analyseras och förklaras skriftligen av förvaltningschef. Regeln tillämpas på såväl 
drift- som investeringsverksamheten. Om tidsramar i uppföljningsprocessen vid något 
tillfälle under året försvårar kommunikation med hela nämnden ska förvaltningschef 
kommunicera förklaringar till väsentliga avvikelser med nämndens presidium.  
 

17. Nämnd ansvarar för att hantera sina avvikelser avseende drift- och 
investeringsverksamheten. Förvaltningschefens analyser och förklaringar skall därför 
vara sådana att nämnden kan ta ställning till huruvida åtgärder skall sättas in, 
verksamhetens mål skall justeras, eller om avvikelsen lämnas utan åtgärd.  
 
För negativa avvikelser, i förhållande till ekonomiska ramar för såväl drifts- som 
investeringsverksamheten gäller dessutom följande: (Ekonomienheten tillhandahåller 
mallar för åtgärder och konsekvensanalyser). 
 

• I de fall uppföljningsarbetet visar på en prognos för verksamhetsåret som avviker 
negativt mot nämndens ekonomiska ramar för perioden skall förvaltningschef senast 
vid nämndens nästkommande möte efter det att avvikelsen konstaterats presentera 
förslag till åtgärder för nämnden. Åtgärdsförslagen skall vara så utformade att 
nämnden senast till utgången av innevarande budgetår når en överensstämmelse med 
tilldelad ram. Ianspråktagande av medel från resultatfond kan göras under vissa 
förutsättningar (se nedan).  
 

18. Nämnd ska, efter det att en uppföljningsrapport med negativa avvikelser framlagts för 
nämnden, vid kommande nämndssammanträde fatta nödvändiga beslut om åtgärder 
enligt punkt 17 ovan. Besluten skall vara så utformade att nämnden senast till 
utgången av innevarande budgetår når en överensstämmelse med budget. Nämnden 
kan dock, om vissa förutsättningar är uppfyllda för ianspråktagande av medel ur 
resultatfonder, som alternativ till vissa åtgärder föreslå ett uttag ur resultatfond. Uttag 
ur resultatfond tillsammans med övriga åtgärder som nämnden fattar beslut om i sin 
åtgärdsplan för budget i balans skall rapporteras till kommunstyrelsen inom ramen för 
kommunens uppföljningsprocess. Alla eventuella bokningar mot resultatfond görs av 
redovisningsansvarig i kommunen. (Ekonomienheten tillhandahåller mallar för denna 
särredovisning av nämndens beslut till kommunstyrelsen av åtgärder och 
konsekvensanalyser).  
 

19. Nämnd skall vid beslut om åtgärder av större vikt som berör andra nämnder särskilt 
beakta punkt 7 ovan om skyldighet att samråda med berörda nämnder före 
genomförandet. (Ex: samutnyttjande av lokaler i syfte att sänka lokalkostnader ska 
ske i samråd med fastighetsenheten och beredas i budgetberedningen). 
 

20. Nämnd som vidtar större åtgärder eller förändringar av verksamheten skall innan så 
sker säkerställa att förändringarna ryms inom nämndens ansvar och befogenheter och 
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därefter ska återrapportering ske av innehåll och konsekvenser i den löpande 
uppföljningen till kommunstyrelsen.  
 

21. Det huvudsakliga syftet med nämndernas resultatfonder är att möjliggöra ett 
långsiktigt hållbart ekonomiskt tänkande i verksamheten så att hastigt förändrade 
förutsättningar kan överbryggas. Nämnd bör därför sträva efter att ha resultatfonden 
på en nivå som kan motiveras utifrån verksamheten och de förutsättningar under 
vilken nämnden verkar och därmed speglar den enskilda nämndens specifika riskbild 
den s.k. ”nämndrisken”. Kommunen centralt tar ansvar för risker därutöver dvs 
”kommunrisker”.  
 
- Uttag från resultatfonder får en resultatpåverkande effekt för hela kommunen. 

Innan beslut om uttag ur fonder beviljas ska värdering göras mot kommunens 
sammantagna resultatprognos. I de fall en aktuell resultatprognos visar negativ 
avvikelse mot kommunfullmäktiges finansiella mål får uttag inte göras ur 
resultatfonderna utan att först beredas i budgetberedningen.  

 
- Ett enskilt år får uttagen uppgå till högst 10 % av resultatfondens behållning. 

Vissa fonder hanteras utanför denna restriktion.  
 
- Ackumulerade resultatfonder uppräknas inte årligen för inflation. 
 
- Beslut om ianspråktagande av medel ur resultatfond tas tidigast efter kommunens 

första budgetuppföljning i maj.  
 

22. Nämnd skall alltid åtgärda en negativ resultatfond. I de fall det uppstår en negativ 
resultatfond skall situationen hanteras inom ramen för punkt 17 till 20 och/eller enligt 
nedan.  
 
- Underskott i resultatfonder som utifrån ändamålsenlighet behöver lite mer tid för 

att kunna återställas ska senast året efter aktuellt budgetår vara reglerat.  
 

- Nämnd som av mycket särskilda skäl inte kan åtgärda en negativ resultatfond utan 
alltför stora negativa konsekvenser för verksamheten kan ansöka hos 
kommunstyrelsen om dispens. Denna möjlighet skall användas med stor 
restriktivitet. Under förutsättning att nämnden genom en konsekvensbeskrivning 
och motivering kan visa på att alla andra möjligheter har prövats kan 
kommunstyrelsen undantagsvis bevilja en förlängd återställandetid under 
förutsättning att god ekonomisk hushållning för kommunen som helhet inte 
äventyras.  
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5 Underhåll fastigheter, markanläggningar och övriga anläggningar 
 
Med underhåll avses underhåll på fastigheter, markanläggningar och övriga anläggningar.  
 
5.1 Syfte 
 
Syftet med underhållet är att upprätthålla standarden på fastigheten eller anläggningen för 
avsett ändamål. Därför ska resurser avsättas av den förvaltning som ansvarar för fastigheten 
eller anläggning. Underhållsbehovet varierar över tid och är inte alltid lika stort varje år.  
 
5.2 Underhållsplan 
 
Underhållsplanering har framför allt betydelse för det periodiska underhållet. 
Tidsintervallerna mellan olika åtgärder är oftast långa och kostnaderna höga. Därför behövs 
kunskap om när underhållsbehoven kan komma att uppstå och vilken ekonomisk belastning 
de medför för kommunen.  
 
För att bli tillförlitlig måste underhållsplaneringen vara långsiktig. Planeringen bör omfatta 
en så lång tidsperiod att underhållsbehoven tydligt framträder. Underhållsplaneringen har två 
huvuduppgifter, en teknisk och en ekonomisk. Den tekniska planeringen av underhållet görs 
för att planera och utföra förebyggande åtgärder och medverka till en god standard på 
objektet. Den ekonomiska planeringen av underhållet gör man för att beräkna en korrekt 
budget för underhåll med hänsyn till framtida behov av underhåll.  
 
Att tidsplanera underhållet betyder inte att man låser sin handlingsfrihet. Planen är ett stöd 
för anpassning till eventuella, nya förutsättningar. Det leder ibland till att underhållet skjuts 
fram i tiden, men även att det tidigareläggs. 
 
5.3 Underhåll 
 
Underhåll delas in i planerat och löpande underhåll. 
 
5.3.1 Löpande underhåll  
 
Löpande underhåll är övriga åtgärder av avhjälpande karaktär, exempelvis reparation av 
skador och småreparationer.  
 
5.3.2 Planerat underhåll  
 
Till planerat underhåll räknas arbeten som återkommer med regelbundna intervaller och som 
föranleds av normal förslitning.  
 
Förbättringsunderhåll avser åtgärder för att förbättra konstruktionen och bör leda till 
minskade driftskostnader.  
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5.4 Ekonomisk planering 
 
Det underhåll som är av driftskaraktär belastar den förvaltning som ansvarar för fastigheten 
eller anläggning. Detta gäller både löpande och planerat underhåll. Åtgärder som är av 
investeringskaraktär hanteras i ordinarie investeringsprocess och klassas som en 
investeringsutgift. Nämnden/verksamheten belastas och kompenseras då med 
kapitalkostnader för den gjorda investeringen. För gränsdragning mellan drift- och 
investeringsutgifter hänvisas till riktlinjen för investeringars hantering och redovisning.  
 
 
6 Övriga riktlinjer för fastigheter, interna köp och försäljningar, 
prissättning intern och extern försäljning 
 
6.1 Fastigheter  
 
Fastighetsenheten anskaffar lokalyta på beställning av berörd nämnd och/eller genom 
budgetbeslut. Huvudprincipen är att alla fastigheter, inhyrda som ägda, ska förvaltas av 
fastighetsenheten.  
 
6.2 Interna- köp och försäljning 
 
För kommungemensamma resurser som exempelvis IT-system för personal och ekonomi, 
data- och telefoninät kan inte nämnd eller enhet besluta om att köpa egna eller avstå från att 
använda dessa resurser. De kommungemensamma resurserna ska då det anses vara 
ekonomiskt motiverat och nyttan överstiger det administrativa merarbetet debiteras brukarna 
enligt självkostnad.  
 
Nämnd får inte bygga upp nya egna resurser för de tjänster eller funktioner som tillhandahålls 
av andra interna enheter. (Ex: Nämnder får inte ha egna HR-specialister eftersom dessa 
resurser finns tillhands under kommunledningskontoret). 
 
6.3 Prissättning intern och extern försäljning 
 
De interna affärstransaktionerna mellan beställare och utförare ska regleras genom skriftliga 
avtal samt att 

• de prissätts för att tydliggöra ansvar och effektivitet 
• de ska bygga på självkostnadspris 
• utförarens overheadkostnader medräknas i självkostnadspriset 
• de nya priserna på servicetjänster ska vara klara i god tid så att nämnderna kan ta med 

dessa i sina planeringsförutsättningar under våren.  
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Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-06-05 § 148 2018/012 9 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Strategisk plan och budget 2019 – 2021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar:  

1. Strategisk plan med budget för åren 2019-2021 för Vaggeryds
kommun. Dokumentet innehåller de övergripande målen och de
finansiella målen som ska styra verksamheten.

2. Resultat-, kassaflödes- och balansbudget för åren 2019-2021.

Driftsbudgeten för år 2019 om 789,8 miljoner kronor, samt 814,9 i plan
för 2020 och 846,1 mnkr för 2021 fastställs per nämnd och styrelse
enligt följande fördelning:
• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad

till drift för Valnämndens verksamhet med sammanlagt 300 tkr för
2019. Anslagen för 2020 om 25 tkr och 2021 om 25 tkr antas som
underlag för fortsatt planering.

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad
till drift för Revisionsnämndens verksamhet med sammanlagt
700 tkr för 2019. Anslagen för 2020 om 700 tkr och 2021 om 750 tkr
antas som underlag för fortsatt planering.

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad
till drift för Överförmyndare verksamhet med sammanlagt 800 tkr
för 2019. Anslagen för 2020 om 800 tkr och 2021 om 900 tkr antas
som underlag för fortsatt planering.

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad
till drift för Kommunstyrelsens verksamhet med sammanlagt
62 417 tkr för 2019. Anslagen för 2020 om 65 187 tkr och 2021 om
68 148 tkr antas som underlag för fortsatt planering.

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad
till drift för Räddningstjänstens verksamhet med sammanlagt
11 246 tkr för 2019. Anslagen för 2020 om 11 634 tkr och 2021 om
12 035 tkr antas som underlag för fortsatt planering.

forts. 

15.
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• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad 

till drift för Teknisk verksamhet med sammanlagt 28 482 tkr för 
2019. Anslagen för 2020 om 29 465 tkr och 2021 om 30 482 tkr 
antas som underlag för fortsatt planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad 
till drift för Elverksstyrelsens verksamhet med sammanlagt  
-2 000 tkr för 2019. Anslagen för 2020 om -2 000 tkr och 2021 om  
-2 000 tkr antas som underlag för fortsatt planering 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad 
till drift för Miljö och byggnämndens verksamhet med sammanlagt  
5 607 tkr för 2019. Anslagen för 2019 om 5 800 tkr och 2021 om  
6 000 tkr antas som underlag för fortsatt planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad 
till drift för Barn och utbildningsnämndens verksamhet med 
sammanlagt 373 561 tkr för 2019. Anslagen för 2020 om 390 940 tkr 
och 2021 om 404 448 tkr antas som underlag för fortsatt planering. 

 
• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad 

till drift för Kultur och fritidsnämndens verksamhet med sammanlagt 
30 285 tkr för 2019. Anslagen för 2020 om 31 330 tkr och 2021 om 
32 665 tkr antas som underlag för fortsatt planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad 
till drift för Socialnämndens verksamhet med sammanlagt  
241 704 tkr för 2019. Anslagen för 2020 om 253 018 tkr och  
2021 om 263 747 tkr antas som underlag för fortsatt planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad 
till drift för Central lönepott med sammanlagt 34 406 tkr för 2018 
och 2019. Anslagen för 2020 om 20 000 tkr och 2021 om 21 000 tkr 
antas som underlag för fortsatt planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad 
till drift för Finansförvaltningens verksamhet med sammanlagt  
2 322 tkr för 2019. Anslagen för 2020 om 8 000 tkr och 2021 om  
8 000 tkr antas som underlag för fortsatt planering. 

 forts. 
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3.  Investeringsbudgeten, skattefinansierad del för år 2018 och 2019 med 
en nettoutgift på 159,4 miljoner kronor respektive 104,3 miljoner 
kronor för år 2018 och 2019 exklusive självfinansierade investeringar, 
den avgiftsfinansierade delen om 38,2 miljoner kronor och 82,2 
miljoner kronor samt exploateringsbudgeten om 84,5 miljoner kronor 
och 162,1 miljoner kronor. Investeringsplanen, den avgiftsfinansierade 
planen samt exploateringsplanen för 2020 – 2021 antas som underlag 
för fortsatt planering. Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om 
omprioriteringar av investeringar inom totalramen med 4 mnkr under 
2019 samt att löpande återrapportera besluten till kommunfullmäktige. 

Investeringsbudgeten för år 2018 (reviderad) om 197,6 miljoner kronor 
och 186,5 miljoner kronor för 2019, samt i plan för 2020 246,5 mnkr 
och 37,0 mnkr för 2021 fastställs per nämnd och styrelse enligt följande 
fördelning: 

Investeringsram, skattefinansierad verksamhet, för mandatperioden 
2019- 2022 fastställs till 338 mnkr vilket motsvarar en 
självfinansieringsgrad om 70,0 %. Investeringsnivå för taxefinansierad 
verksamhet budgetåret samt påföljande två planår framgår i 
kommunens Strategiska- Plan och Budget för 2019- 2021.  

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för 
kommunstyrelsens verksamhet med sammanlagt 138,2 mnkr för 
2018 och 77,0 mnkr för 2019. Planen för 2020 om 144,2 mnkr och 
2021 om 7,5 mnkr antas som underlag för fortsatt planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för 
Teknisk verksamhet med sammanlagt 42,6 mnkr för 2018 och  
37,6 mnkr för 2019. Planen för 2020 om 39,5 mnkr och 2021 om 
18,5 mnkr antas som underlag för fortsatt planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för 
Kultur och fritidsnämndens verksamhet med sammanlagt 4,4 mnkr 
för 2018 och 2,5 mnkr för 2019. Planen för 2020 om 0,9 mnkr och 
2021 om 0,8 mnkr antas som underlag för fortsatt planering 

 forts.  
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• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för 
Barn och utbildningsnämndens verksamhet med sammanlagt  
4,2 mnkr för 2018 och 4,2 mnkr för 2019. Planen för 2020 om  
4,2 mnkr och 2021 om 4,2 mnkr antas som underlag för fortsatt 
planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för 
Socialnämndens verksamhet med sammanlagt 2,1 mnkr för 2018 och 
8,3 mnkr för 2019. Planen för 2020 om 0 mnkr och 2021 om 0 mnkr 
antas som underlag för fortsatt planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för 
Räddningstjänstens verksamhet med sammanlagt 0,1 mnkr för 2018 
och 2,8 mnkr för 2019. Planen för 2020 om 1,4 mnkr och 2021 om 
1,9 mnkr antas som underlag för fortsatt planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för 
Elverkets verksamhet med sammanlagt 11,0 mnkr för 2018 och  
60,0 mnkr för 2019. Planen för 2020 om 59,0 mnkr och 2021 om  
7,0 mnkr antas som underlag för fortsatt planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för 
Miljö- och Byggnämndens verksamhet med sammanlagt 1,0 mnkr 
för 2018 och 0 mnkr för 2019. Planen för 2020 om 0 mnkr och  
2021 om 0 mnkr antas som underlag för fortsatt planering. 

4.  Utdebiteringen för 2019 fastställs till 21:49 per skattekrona. 

5.  Kommunstyrelsen har under 2019 rätt att nyupplåna det vill säga öka 
kommunens skulder med totalt 202 miljoner kronor.  

6.  Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att ta fram internbudget 
för 2019 och verksamhetsplan för 2019 utifrån anslag och politiska mål 
och ambitioner som beskrivs i den strategiska planen. Nämndernas 
övergripande verksamhetsplaner delges kommunfullmäktige i den så 
kallade Programbudgeten vid kommunfullmäktiges sammanträde i 
november 2018. 

7.  Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att utreda beslutade 
uppdrag som specificeras i Strategisk plan och budget. Uppdragen 
redovisas till kommunfullmäktige enligt plan i Strategisk plan och 
budget 2019-2021.  

 forts. 
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8.  Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att fortsatt arbete med 
effektivitetshöjande insatser för att nå långsiktig balans i resultatbudget 
2020 och 2021.  

9.  Kommunfullmäktige beslutar att utdelnings-/ersättningskravet på 
Vaggeryds Energi AB ökar med 250 tkr från och med 2019. 

10.  Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgiften förblir oförändrad, 
d.v.s. 0,5 % av beviljad borgenssumma. Detta innebär tack vare stor 
upplåning av Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB att avkastningen till 
Vaggeryds Kommun ökar i storleksordningen 250 tkr och uppåt från 
och med 2019. 

11.  Internräntan för 2019 fastställs till 1,5 % enligt Sveriges kommuner och 
landstings rekommendation (cirkulär 18:5). Nämndernas ramar räknas 
om till följd av förändrad internränta under våren 2019 utifrån faktiska 
utfall 2018. Ekonomichefen har rätt att fördela om budgeterade medel 
utifrån effekter av förändrad kapitaltjänst innefattande intern ränta och 
avskrivning efter beredningen i KSAU under våren 2019.  

12.  Ekonomichefen har rätt att fördela ut centralt budgeterade medel 
”central lönepott”, fastställd av kommunfullmäktige i detta beslut efter 
att lönerevidering är genomförd i kommunen och efter beredning i 
KSAU under hösten 2018. 

13.  Kommunfullmäktige beslutar att taxor och avgifter fastställs vid 
sammanträdet i november.  
 

Reservation 
Kenth Williamsson (S), Kenneth Åberg (S), Annelie Borgström (S) och 
Tommy Ottosson (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till 
förmån för socialdemokraternas budgetförslag. 
Jan-Olof Svedberg (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till 
förmån för sverigedemokraternas budgetförslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Strategisk plan med budget för åren 2019-2021 har utarbetats i enlighet med 
kommunens planeringsprocess.  Mål för verksamheten är beslutade för 
mandatperioden 2015-2018 och för 2019. Dessa slutredovisas i 
årsredovisningen 2019.  
 
 forts. 
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Budgetberedningen föreslår några justeringar i kommunens fyra finansiella 
mål. Målen ska stödja förutsättningarna för att upprätthålla en god 
ekonomisk hushållning i kommunen över tid det vill säga vara vägledande 
både på kort- och långsikt. Kommunens finansiella mål nr 2 har koppling till 
investeringsnivåer i den skattefinansierade verksamheten och fastställer 
investeringsramen för varje mandatperioden. Målet följs upp varje år, men 
slutlig måluppfyllelse erhålls först efter sista året i mandatperioden.  
Ett genomsnitt beräknas över fyraårsperioden och rapporteras till 
kommunfullmäktige årligen inom ramen kommunens ”Årsredovisning”.  
Det enskilda året fungerar som en avstämningspunkt och ger ett stöd,  
en indikation till politiska beslut kopplat till investeringsbudgeten.  
 
Beslut om att göra avsteg från investeringsmålet inför en ny mandatperiod 
kan medges i Strategisk plan och budget om investeringsbehovet bedöms 
vara av sådan art att en lägre självfinansieringsgrad är motiverad utifrån 
skäl som har stor betydelse för kommunens förutsättningar att hantera sitt 
grunduppdrag.  
 
För kommande mandatperiod är självfinansieringsgraden 70 % i den 
skattefinansierade investeringsverksamheten. Detta motsvarar 338 mnkr för 
åren 2019-2022. 
 
Soliditetsmåttet justerades redan inför 2018 och är formulerat som ett golv, 
vilket innebär att soliditeten med ansvarsförbindelsen inte ska understiga 30 
procent över tid.  
 
Kommunen jobbar kontinuerligt med att utveckla nyckeltal och indikatorer i 
styrningen. I Strategisk plan och budget redovisas ett antal av dessa. 
 
Vi planerar att få ett negativt kassaflöde under 2019, vilket påverkar 
kommunens upplåning och långa skulder. (se beslut ovan). 
 
Medel för lönerevidering ligger centralt. Syftet är en bättre förutsättning för 
satsningar på vissa grupper samt en säkerställd finansiering av ingångna 
avtal mellan parterna. I de medel som är avsatta i budget ingår förutom 
finansiering av avtalen även en del för lönesatsningar.  
 
 
 forts. 
 
  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Strategisk plan och budget 2019-2021 
Socialdemokraternas förslag till budget 
Sverigedemokraternas förslag till budget 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Vid dagens sammanträde finns också socialdemokraternas och  
sverigedemokraternas budgetförslag. 
Ekonomichef Jörgen Hansson föredrar ärendet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår bifall till budgetberedningens förslag. 

Kenth Williamsson (C) redogör för socialdemokraternas budgetförslag, 
bilaga till protokollet, och föreslår bifall till detsamma. 

Jan-Olof Svedberg (SD) presenterar sverigedemokraternas budgetförslag, 
bilaga till protokollet, och föreslår bifall till detsamma. 

Sammanträdet ajourneras klockan 11:35 
Sammanträdet återupptas klockan 11:40 

Beslutsgång 
Följande beslutsgång fastställs 
Punkt 1 och 2 i budgetberedningens förslag, Strategisk plan med budget för 
åren 2019-2021 för Vaggeryds kommun, Driftsbudgeten för år 2019. 
Punkt 3 i budgetberedningens förslag, Investeringsbudgeten 
Punkt 4 i budgetberedningens förslag, Kommunal utdebitering för år 2019 
Punkt 5-13 i budgetberedningens förslag 

Punkt 1 och 2 i budgetberedningens förslag, Strategisk plan med 
budget för åren 2019-2021 för Vaggeryds kommun, Driftsbudgeten för 
år 2019 
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut, 
budgetberedningens förslag, socialdemokraternas förslag och 
sverigedemokraternas förslag. 

forts. 
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Beslutsgång i huvudomröstningen 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller budgetberedningens förslag. 
 
Omröstning begärs. Ordförande meddelar att budgetberedningens förslag är 
huvudförslag. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
1. Socialdemokraternas förslag och sverigedemokraternas förslag  ställs 

mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget. 
2. Budgetberedningens förslag ställs mot det förslag som 

kommunstyrelsen utser till motförslag. 
 
Ja-röst för bifall till budgetberedningens förslag 
Nej-röst för det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag 
 
Beslutsgång i omröstning om motförslag 
Ordförande ställer socialdemokraternas förslag och sverigedemokraternas 
förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen utser  social-
demokraternas förslag till motförslag. 
 
Omröstning begärs.  
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att socialdemokraternas förslag utses till motförslag 
Nej-röst för att sverigedemokraternas förslag utses till motförslag 
 
Omröstningsresultat i omröstning om motförslag 
Kommunstyrelsen beslutar, med 4 Ja-röster för socialdemokraternas förslag 
mot 1 Nej-röst för sverigedemokraternas förslag och 8 ledamöter som avstår 
från att rösta, att utse socialdemokraternas förslag till motförslag. 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 1. 
 
Omröstningsresultat i huvudomröstningen 
Kommunstyrelsen beslutar, med 7 Ja-röster för budgetberedningens förslag 
mot 4 Nej-röster för socialdemokraternas förslag och 2 ledamöter som 
avstår från att rösta, att bifalla budgetberedningens förslag. 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 2. 
 
 forts. 
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Punkt 3 i budgetberedningens förslag, Investeringsbudgeten 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla budgetberedningens 
förslag och finner det bifallet. 

Punkt 4 i budgetberedningens förslag, Kommunal utdebitering för  
år 2019 
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut, 
budgetberedningens förslag om oförändrad utdebitering och 
socialdemokraternas förslag om att höja den kommunala utdebiteringen  
med 20 öre samt sverigedemokraternas förslag om att höja den kommunala 
utdebiteringen med 10 öre. 

Beslutsgång i huvudomröstningen 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller budgetberedningens förslag. 
 
Omröstning begärs. Ordförande meddelar att budgetberedningens förslag är 
huvudförslag. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
1. Socialdemokraternas förslag och sverigedemokraternas förslag  ställs 

mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget. 
2. Budgetberedningens förslag ställs mot det förslag som 

kommunstyrelsen utser till motförslag. 
 
Ja-röst för bifall till budgetberedningens förslag 
Nej-röst för det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag 
 
Beslutsgång i omröstning om motförslag 
Ordförande ställer socialdemokraternas förslag och sverigedemokraternas 
förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen utser  
socialdemokraternas förslag till motförslag. 
 
Omröstning begärs.  
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att socialdemokraternas förslag utses till motförslag 
Nej-röst för att sverigedemokraternas förslag utses till motförslag 
 
 
 forts. 
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Omröstningsresultat i omröstning om motförslag 
Kommunstyrelsen beslutar, med 4 Ja-röster för socialdemokraternas förslag 
mot 1 Nej-röst för sverigedemokraternas förslag och 8 ledamöter som avstår 
från att rösta, att utse socialdemokraternas förslag till motförslag. 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 3. 
 
Omröstningsresultat i huvudomröstningen 
Kommunstyrelsen beslutar, med 7 Ja-röster för budgetberedningens förslag 
mot 4 Nej-röster för socialdemokraternas förslag och 2 ledamöter som 
avstår från att rösta, att bifalla budgetberedningens förslag. 
 
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 4. 
 
Punkt 5-13 i budgetberedningens förslag 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla budgetberedningens 
förslag och finner det bifallet. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Härledning Budget 2019 1 2 3 4 5 6a 6b 7 8 9
Budget Resursförd. Central Struktur- Kapital Politiska Politiska Rättelser Krav Budget
2018 modeller lönepott förändring tjänst prioriteringar prioriteringar effektivitet 2019

2,7% ökade minskade 2018 Beslut
Verksamhetsområde resurser resurser 25-jun-17
Valnämnd 375 0 0 0 0 -75 300

Revisionsnämnd 750 0 0 0 0 -50 700

Överförmyndarverksamhet 900 0 0 0 0 -100 800

Kommunstyrelsen 55 065 0 0 0 700 -1 548 54 217

Försörjningsstöd 8 200 437 0 0 0 0 -437 0 8 200

Räddningstjänst 11 356 0 0 0 0 -110 11 246

Teknisk verksamhet 28 775 0 0 0 0 -293 28 482

Elverksstyrelse -1 500 0 0 0 0 -500 -2 000 

Miljö- och byggnämnd 5 714 0 0 0 0 0 -107 5 607

Barn- och utbildningsnämnd 369 472 7 515 0 260 0 0 0 -3 686 373 561

Kultur och fritidsnämnd 30 487 0 0 0 100 -302 30 285

Socialnämnd 242 326 1 807 0 0 0 0 -2 429 241 704

Central lönepott 15 806 0 15 600 3 800 0 0 -800 34 406

Finansförvaltning 2 0 0 2 920 0 -600 2 322

S:a Nämndernas ramar: 767 728 9 759 15 600 4 060 2 920 800 -437 0 -10 599 789 831

Ram 2019: 804 830
De statsbidrag om 260 tkr som avses ovan är: Skolstart vid 6 års ålder 100 tkr, 
Skolkostnadsutredningen 10 tkr, Prao i årskurs 8 och 9 30 tkr, Kvar av ram 2019: 15 000
Läsa-skriva-räkna garanti 55 tkr, betygsättning i moderna språk 15 tkr.
Nyanlända elever i grundskolan 50 tkr, Avvikelse mot 15 Mkr: -0 

Budgetberedning



Tillbaka till 
KS förslag





Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun 

Socialdemokraternas förslag till förändringar av driftbudget 2019 

Budget utgår från kommunfullmäktiges mål på 2 procents överskott vilket motsvarar ca 15 
mkr. För att klara detta så har femklövern lagt ett besparingskrav på -10 499 tkr. Utöver detta 
görs besparingar för personalens löner med ungefär 3 000 tkr men man ökar även intäkterna 
på våra kommunala bolag.  

Vår budget bygger på Socialdemokraternas nationella budget. Därför tar vi upp 5 mkr upp i 
ökade statsbidrag, så kallade välfärdsmiljarder samtidigt som vi höjer skatten med 20 öre 
vilket förstärker budgeten med 5.6 mkr för i huvudsak satsningar på Barn och 
utbildningsnämndens och Socialnämndens verksamhet men även 
Överförmyndarverksamheten och Revisionen slipper besparingskrav. Samtidigt anslår vi 3 
mkr extra så att våra anställdas löner kan höjas i paritet med lönerna i övriga kommunsverige. 

Sedan valet 2014 har Sverige en röd/grön regeringen. En regering som tydligt lägger om 
kursen för att öka tryggheten genom att stärka de kommunala välfärdstjänsterna, skolan och 
vården samt satsningar för ökad trygghet ute i samhället. 

Arbetsmarknadspolitiken och bekämpningen av arbetslösheten inte minst bland våra unga och 
nyanlända står högst på den politiska agendan vilket gett väldigt goda resultat, bland annat i 
form av ett sysselsättningsrekord inom EU. Till skillnad från de förra mandatperioderna då vi 
hade en hög arbetslöshet och en rekordhög ungdomsarbetslöshet som gjorde att vi fick stöd 
från EU för att bekämpa detta. 

Vi Socialdemokrater välkomnar de initiativ som redan tagits i syfte att åter göra 
arbetsmarknaden till en lokal och regional utvecklingsfråga, bland annat genom tecknande av 
lokala avtal med Arbetsförmedlingen. Ett fortsatt gott och utökat samarbete blir allt viktigare 
för att nå utsatta grupper. Att lägga ned arbetsförmedlingen som vissa partier förespråkar 
utvecklar inte verksamheten utan kommer göra det svårare att nå bra resultat. Det är väsentligt 
att de insatser som görs överensstämmer med den lokala/regionala efterfrågan och att den 
därmed medverkar till att stödja våra lokala företag. Därför ser vi positivt på de utbildningar 
som genomförts och som anpassats efter företagens behov men ser även möjligheter till att 
utveckla det lokala samarbetet ytterligare för invånarnas och företagens bästa. Vi märker 
också hur regeringen gör satsningar för att göra läraryrket mer attraktivt genom satsningar på 
en Jämlik skola och mindre klasser. Detta bidrar också positivt på arbetsmiljön för lärare och 
elever. Regeringens satsningar på IFO och framförallt äldreomsorgen har varit viktiga för att 
stärka verksamheterna. Bara satsningen för ökad bemanning inom äldreomsorgen har gjort att 
kommunen kunnat ta del av närmare 10 mkr under mandatperioden.  

I vårt förslag når vi upp till den av fullmäktige tidigare fastställda resultatnivån vilket är 
viktigt med tanke på de stora investeringar som planeras. 
I förslaget följs SKL s rekommendation som vi förra året var överens om mellan blocken men 
som femklövern nu lämnat. Den förväntade löneutvecklingen för kommunsektorn antas bli    
3, 1 %, en avvikelse från denna innebär att kommande skatteprognos måste justeras ner. 
Minskas löneutrymmet innebär detta naturligtvis också att vår attraktivitet som arbetsgivare 
försämras gentemot andra kommuner. Anslag ökat löneutrymme 17 800 tkr. 



  
Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun  
 
 
Verksamhetsförändringar Barn- och utbildningsnämnden 
 
Ett ökat stöd ges för verksamheten i enligt med vår resursfördelningsmodell på 7 515 tkr. 
Stödet beror på fler barn och elever i verksamheten. 
 
Statsbidrag ges för strukturkostnader som berör grundskolan och tas upp med 260 tkr. Detta 
gäller framförallt skolstart vid 6 års ålder, praoverksamhet i 8:an och 9:an, Läsa- skriva- 
räknagaranti samt nyanlända i grundskolan. 
 
Grundskolan  
Grundskolans resultat har pekat uppåt under en längre period och vi har gått från en position i 
den nedre delen bland Sveriges kommuner till länets bästa när det gäller att kunna komma 
vidare i skolsystemet. För att ta oss dit så har vi gjort särskilda satsningar för att nå bättre 
resultat. Både genom att anslå särskilda medel men även genom satsningar på att stärka 
lärarkollektivet och organisationen. Satsningarna har varit långsiktiga och gett väldigt bra 
resultat. Denna mandatperiod har utvecklingen gått åt andra hållet tyvärr och försämrats trots 
att den Socialdemokratiskt ledda regeringen satsat stora summor på stöd till kommuner och 
landsting/regioner för att vända utvecklingen i skolan. Detta har lyckats men de kraftiga 
besparingskrav som femklövern lagt på skolans verksamhet i vår kommun 2018 (10 611 mkr) 
och 2019 (3 686 tkr) gör tyvärr att dessa statliga satsningar inte fullt ut slå igenom. En 
problematik som det flaggas för är att en del stöd kan man inte få om man skär ner på 
verksamheten. Med de kraftiga besparingar som görs och har gjorts på BUN riskerar 
statsbidrag att tappas och arbetet med att stärka resultaten i skolan att försvåras. Således kan 
detta få en kontraproduktiv effekt.  
För att underlätta arbetet med att nå bättre resultat i skolan anslår vi 3 686 tkr extra jämfört 
med Femklövern vilket motsvara besparingskravet i BUN. 
 
Till Barn och utbildningsnämndens verksamhet anslås utöver medel från 
resursfördelningsmodellerna 3 686 tkr. 
 
Socialnämnden 
Inom äldreomsorgen gjordes omfattande neddragningar/besparingar 2009-10, besparingar 
som slagit hårt mot verksamheten. Dessa neddragningar kompenserades under föregående 
mandatperiod men kompensationen var inte tillräcklig. Med den Socialdemokratiskt ledda 
regeringen har också ytterligare satsningar gjorts för att öka bemanningen inom 
äldreomsorgen. Under mandatperioden så har regeringen anslaget nära 10 mkr för ökad 
bemanning inom äldreomsorgen för Vaggeryds kommun.  
 
Men en grundförutsättning för god kvalitet i omsorgen är att vår personal känner sig 
tillfredsställda. Vår personal är grunden för en god kvalitet. För att personalen skall känna 
tillfredsställelse är tillgång till information grundläggande, liksom inflytande på arbetsplatsen 
och planering av den dagliga verksamheten. Schema- och arbetstidsförläggning är frågor där 
personal skall känna stor delaktighet. Inom verksamheten finns en hög andel oönskade 
deltider och delade turer, vi anser detta som oacceptabelt. I 2018 års budget anslog vi 
särskilda medel för en heltidsanställd projektledare för en satsning på heltid. En fråga där det 
finns en överenskommelse med kommunal om hur man ska arbeta med detta. Detta fanns inte 
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med i majoritetens budget och inte heller har en handlingsplan för arbetet presenterats. Denna 
satsning är avgörande för att personalens löner ytterligare kan höjas liksom deras framtida 
pensioner men den är också viktig för att kunna konkurrera om personal. 
  
Vi ser också att andelen visstidsanställningar och inte minst timanställningar är betydande. 
Utvecklingen för de anställda när det gäller otrygga anställningar känns inte rimlig. Vi har 
förståelse för att det finns schematekniska frågor och varierande vårdbehov att ta hänsyn till. 
En väg att gå kan vara att anvisa kombinationstjänstgöring, särskilt boende- hemtjänst –
funktionshinderomsorg. Denna kombinationstjänstgöring skulle enligt oss positivt bidra till en 
förbättrad kontinuitet i verksamheten och minska behovet av timvikarier. En annan åtgärd kan 
vara ökad poolverksamhet. Vi ser också vikten av att göra anställningarna mer attraktiva för 
att på olika sätt för att kunna konkurrera om personal. 
 
Individ och familjeomsorg 
Satsningarna från regeringen för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och 
ungdomsvården är långsiktiga och viktiga för barn- och unga. Detta stöd tillsammans med 
satsningar på insatser för barn och unga med psykisk ohälsa är viktiga och kan ge en bättre 
och långsiktig effekt. 
  
Till Socialnämndens verksamhet anslås från resursfördelningsmodellen samt 2 429 tkr 
Vilket motsvarar effektivitetskravet i Socialnämnden. 
 
 
Kultur och fritid 
 
Biblioteket 
För att upprätta en rimlig nivå på biblioteksverksamheten så att verksamheten får en möjlighet 
att utvecklas så anslår vi medel för en ny tjänst i verksamheten. För detta ändamål anslås 
500 tkr. 
 
Kulturskolan 
För att skapa förutsättningar för att fler ska kunna delta i kulturskolans verksamhet så vill vi 
sänka avgifterna. För detta ändamål anslås 100 tkr i politiska prioriteringar. 
 
Budgeten för försörjningsstödet sänks då kostnaderna på senare år minskat. Inte minst har den 
goda arbetsmarknaden gjort att behovet av stöd minskat på senare år. Anslaget minskas med 
437 tkr. 
 
 
Överförmyndarnämnd 
Vi säger nej till minskning av ramen med 100 tkr för överförmyndarverksamheten eftersom vi 
inte ser en minskning av verksamheten som motiverar detta.  Även om vi ser att ökningen av 
gode män och förvaltare har planat ut så ser vi att ärendena blir mer komplicerade över tid 
vilket även bidrar till att verksamheten blir mer kostsam. Besparingskravet tas bort. 
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Revision 
Revision har sin grund i ett behov av en lokal demokratisk kontroll för att säkerställa och se 
till att verksamhet som bedrivs med skattemedel, avgifter och bidrag utförs utifrån 
fullmäktiges mål och beslut, enligt gällande lagar och föreskrifter. För att revisionen ska 
kunna fullfölja sitt uppdrag och fortsatt gör ett gott arbete- till gagn för alla- säger vi nej till 
den föreslagna besparingen. Besparingskravet tas bort. 
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Strategisk plan och budget 2019 - 2021 
Förslag till beslut 

Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta:  

1. Strategisk plan med budget för åren 2019-2021 för Vaggeryds kommun. Dokumentet innehåller de övergripande målen
och de finansiella målen som ska styra verksamheten. 

2. Resultat-, kassaflödes- och balansbudget för åren 2019-2021.

Driftsbudgeten för år 2019 om 789,8 miljoner kronor, samt 814,9 i plan för 2020 och 846,1 mnkr för 2021 fastställs per 
nämnd och styrelse enligt följande fördelning:    

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till drift för Valnämndens verksamhet med
sammanlagt 300 tkr för 2019. Anslagen för 2020 om 25 tkr och 2021 om 25 tkr antas som underlag för fortsatt
planering.

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till drift för Revisionsnämndens verksamhet
med sammanlagt 700 tkr för 2019. Anslagen för 2020 om 700 tkr och 2021 om 750 tkr antas som underlag för
fortsatt planering.

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till drift för Överförmyndare verksamhet med
sammanlagt 800 tkr för 2019. Anslagen för 2020 om 800 tkr och 2021 om 900 tkr antas som underlag för fortsatt
planering.

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till drift för Kommunstyrelsens verksamhet
med sammanlagt 62 417 tkr för 2019. Anslagen för 2020 om 65 187 tkr och 2021 om 68 148 tkr antas som
underlag för fortsatt planering.

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till drift för Räddningstjänstens verksamhet
med sammanlagt 11 246 tkr för 2019. Anslagen för 2020 om 11 634 tkr och 2021 om 12 035 tkr antas som
underlag för fortsatt planering.

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till drift för Teknisk verksamhet med
sammanlagt 28 482 tkr för 2019. Anslagen för 2020 om 29 465 tkr och 2021 om 30 482 tkr antas som underlag för
fortsatt planering.

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till drift för Elverksstyrelsens verksamhet med
sammanlagt -2 000 tkr för 2019. Anslagen för 2020 om -2 000 tkr och 2021 om -2 000 tkr antas som underlag för
fortsatt planering

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till drift för Miljö och byggnämndens
verksamhet med sammanlagt 5 607 tkr för 2019. Anslagen för 2019 om 5 800 tkr och 2021 om 6 000 tkr antas som
underlag för fortsatt planering.

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till drift för Barn och utbildningsnämndens
verksamhet med sammanlagt 373 561 tkr för 2019. Anslagen för 2020 om 390 940 tkr och 2021 om 404 448 tkr
antas som underlag för fortsatt planering.
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• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till drift för Kultur och fritidsnämndens 
verksamhet med sammanlagt 30 285 tkr för 2019. Anslagen för 2020 om 31 330 tkr och 2021 om 32 665 tkr antas 
som underlag för fortsatt planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till drift för Socialnämndens verksamhet med 
sammanlagt 241 704 tkr för 2019. Anslagen för 2020 om 253 018 tkr och 2021 om 263 747 tkr antas som underlag 
för fortsatt planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till drift för Central lönepott med sammanlagt 
34 406 tkr för 2018 och 2019. Anslagen för 2020 om 20 000 tkr och 2021 om 21 000 tkr antas som underlag för 
fortsatt planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till drift för Finansförvaltningens verksamhet 
med sammanlagt 2 322 tkr för 2019. Anslagen för 2020 om 8 000 tkr och 2021 om 8 000 tkr antas som underlag för 
fortsatt planering. 

3. Investeringsbudgeten, skattefinansierad del för år 2018 och 2019 med en nettoutgift på 159,4 miljoner kronor respektive 
104,3 miljoner kronor för år 2018 och 2019 exklusive självfinansierade investeringar, den avgiftsfinansierade delen om 38,2 
miljoner kronor och 82,2 miljoner kronor samt exploateringsbudgeten om 84,5 miljoner kronor och 162,1 miljoner kronor. 
Investeringsplanen, den avgiftsfinansierade planen samt exploateringsplanen för 2020 – 2021 antas som underlag för fortsatt 
planering. Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om omprioriteringar av investeringar inom totalramen med 4 mnkr under 
2019 samt att löpande återrapportera besluten till kommunfullmäktige. 

Investeringsbudgeten för år 2018 (reviderad) om 197,6 miljoner kronor och 186,5 miljoner kronor för 2019, samt i plan för 
2020 246,5 mnkr och 37,0 mnkr för 2021 fastställs per nämnd och styrelse enligt följande fördelning: 

Investeringsram, skattefinansierad verksamhet, för mandatperioden 2019- 2022 fastställs till 338 mnkr vilket motsvarar en 
självfinansieringsgrad om 70,0 %. Investeringsnivå för taxefinansierad verksamhet budgetåret samt påföljande två planår 
framgår i kommunens Strategiska- Plan och Budget för 2019- 2021.  

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för kommunstyrelsens verksamhet med sammanlagt 
138,2 mnkr för 2018 och 77,0 mnkr för 2019. Planen för 2020 om 144,2 mnkr och 2021 om 7,5 mnkr antas som 
underlag för fortsatt planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för Teknisk verksamhet med sammanlagt 42,6 mnkr 
för 2018 och 37, 6 mnkr för 2019. Planen för 2020 om 39,5 mnkr och 2021 om 18,5 mnkr antas som underlag för 
fortsatt planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för Kultur och fritidsnämndens verksamhet med 
sammanlagt 4,4 mnkr för 2018 och 2,5 mnkr för 2019. Planen för 2020 om 0,9 mnkr och 2021 om 0,8 mnkr antas 
som underlag för fortsatt planering 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för Barn och utbildningsnämndens verksamhet med 
sammanlagt 4,2 mnkr för 2018 och 4,2 mnkr för 2019. Planen för 2020 om 4,2 mnkr och 2021 om 4,2 mnkr antas 
som underlag för fortsatt planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för Socialnämndens verksamhet med sammanlagt 2,1 
mnkr för 2018 och 8,3 mnkr för 2019. Planen för 2020 om 0 mnkr och 2021 om 0 mnkr antas som underlag för 
fortsatt planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för Räddningstjänstens verksamhet med sammanlagt 
0,1 mnkr för 2018 och 2,8 mnkr för 2019. Planen för 2020 om 1,4 mnkr och 2021 om 1,9 mnkr antas som underlag 
för fortsatt planering. 
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• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för Elverkets verksamhet med sammanlagt 11,0 mnkr 
för 2018 och 60,0 mnkr för 2019. Planen för 2020 om 59,0 mnkr och 2021 om 7,0 mnkr antas som underlag för 
fortsatt planering. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för Miljö- och Byggnämndens verksamhet med 
sammanlagt 1,0 mnkr för 2018 och 0 mnkr för 2019. Planen för 2020 om 0 mnkr och 2021 om 0 mnkr antas som 
underlag för fortsatt planering. 

4. Utdebiteringen för 2019 fastställs till 21:49 per skattekrona. 
 
5. Kommunstyrelsen har under 2019 rätt att nyupplåna det vill säga öka kommunens skulder med totalt 202 miljoner kronor.  
 
6. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att ta fram internbudget för 2019 och verksamhetsplan för 2019 utifrån 
anslag och politiska mål och ambitioner som beskrivs i den strategiska planen. Nämndernas övergripande verksamhetsplaner 
delges kommunfullmäktige i den så kallade Programbudgeten vid kommunfullmäktiges sammanträde i november 2018. 
 
7. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att utreda beslutade uppdrag som specificeras i Strategisk plan och budget. 
Uppdragen redovisas till kommunfullmäktige enligt plan i Strategisk plan och budget 2019-2021.  

8. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att fortsatt arbete med effektivitetshöjande insatser för att nå långsiktig 
balans i resultatbudget 2020 och 2021.  

9. Kommunfullmäktige beslutar att utdelnings-/ersättningskravet på Vaggeryds Energi AB ökar med 250 tkr från och med 
2019. 

10. Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgiften förblir oförändrad, d.v.s. 0,5 % av beviljad borgenssumma. Detta 
innebär tack vare stor upplåning av Vaggeryd – Skillingaryds Bostads AB att avkastningen till Vaggeryds Kommun ökar i 
storleksordningen 250 tkr och uppåt från och med 2019. 

11. Internräntan för 2019 fastställs till 1,5 % enligt Sveriges kommuner och landstings rekommendation (cirkulär 18:5). 
Nämndernas ramar räknas om till följd av förändrad internränta under våren 2019 utifrån faktiska utfall 2018. 
Ekonomichefen har rätt att fördela om budgeterade medel utifrån effekter av förändrad kapitaltjänst innefattande intern ränta 
och avskrivning efter beredningen i KSAU under våren 2019.  

12. Ekonomichefen har rätt att fördela ut centralt budgeterade medel ”central lönepott”, fastställd av kommunfullmäktige i 
detta beslut efter att lönerevidering är genomförd i kommunen och efter beredning i KSAU under hösten 2018. 

13. Kommunfullmäktige beslutar att taxor och avgifter fastställs vid sammanträdet i november.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Strategisk plan med budget för åren 2019-2021 har utarbetats i enlighet med kommunens planeringsprocess.  
Mål för verksamheten är beslutade för mandatperioden 2015-2018 och för 2019. Dessa slutredovisas i 
årsredovisningen 2019.  
 
Budgetberedningen föreslår några justeringar i kommunens fyra finansiella mål. Målen ska stödja 
förutsättningarna för att upprätthålla en god ekonomisk hushållning i kommunen över tid det vill säga vara 
vägledande både på kort- och långsikt. Kommunens finansiella mål nr 2 har koppling till investeringsnivåer i den 
skattefinansierade verksamheten och fastställer investeringsramen för varje mandatperioden. Målet följs upp 
varje år, men slutlig måluppfyllelse erhålls först efter sista året i mandatperioden. Ett genomsnitt beräknas över 
fyraårsperioden och rapporteras till kommunfullmäktige årligen inom ramen kommunens ”Årsredovisning”. Det 
enskilda året fungerar som en avstämningspunkt och ger ett stöd, en indikation till politiska beslut kopplat till 
investeringsbudgeten.  
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Beslut om att göra avsteg från investeringsmålet inför en ny mandatperiod kan medges i Strategisk plan och 
budget om investeringsbehovet bedöms vara av sådan art att en lägre självfinansieringsgrad är motiverad 
utifrån skäl som har stor betydelse för kommunens förutsättningar att hantera sitt grunduppdrag.  

För kommande mandatperiod är självfinansieringsgraden 70 % i den skattefinansierade 
investeringsverksamheten. Detta motsvarar 338 mnkr för åren 2019-2022. 

Soliditetsmåttet justerades redan inför 2018 och är formulerat som ett golv, vilket innebär att soliditeten med 
ansvarsförbindelsen inte ska understiga 30 procent över tid.  

Kommunen jobbar kontinuerligt med att utveckla nyckeltal och indikatorer i styrningen. I Strategisk plan och 
budget redovisas ett antal av dessa. 

Vi planerar att få ett negativt kassaflöde under 2019, vilket påverkar kommunens upplåning och långa skulder. 
(se beslut ovan). 

Medel för lönerevidering ligger centralt. Syftet är en bättre förutsättning för satsningar på vissa grupper samt en 
säkerställd finansiering av ingångna avtal mellan parterna. I de medel som är avsatta i budget ingår förutom 
finansiering av avtalen även en del för lönesatsningar.  

Ärende 

Vaggeryds kommuns Strategiska plan och budget för 2019-2021 är kommunfullmäktiges (KF) övergripande 
styrdokument.  

Budgeten lyfter fram de mål som är särskilt prioriterade. Övrigt ska utföras som tidigare, enligt gällande 
lagstiftning och övriga styrdokument. Syftet med att formulera mål för verksamheterna är att förtydliga 
inriktningen och ambitionsnivån för utvecklingsarbetet. De mål som KF beslutar om är viktiga för Vaggeryds 
långsiktiga utveckling. För kommunen innebär det att målen är styrande. I budgeten ges de ekonomiska 
förutsättningarna. Dessa förutsättningar anger takten i vår strävan mot att uppfylla målen. Grundläggande för en 
god ekonomisk hushållning är en ekonomi i balans och en välfungerande uppföljning och utvärdering av 
ekonomi och verksamhet där varje generation bär sin kostnad. 
 
Det är i allt väsentligt nämndernas och bolagens ansvar att göra verklighet av budgetens prioriterade mål. Varje 
enskild nämnd värderar sin egen roll i arbetet med att nå intentionerna i budgeten. Med utgångspunkt i 
kommunfullmäktiges budget har nämnderna prioriterat de mål de ser som mest angeläget att särskilt prioritera 
kommande år. På så sätt tydliggör nämnder och bolag innebörden av KFs politiska vilja och prioriterar sedan i 
förhållande till sina förutsättningar. Nämndernas prioriteringar har legat till grund för framtagandet av denna 
Strategisk plan och budget.  

Målen skall även vara kopplade till ett önskat resultat och varje nämnd har därför mått och metoder för 
uppföljning av måluppfyllelse. 
 
När varje nämnd tagit beslut om budget, tar förvaltningen vid och arbetar in mål och uppdrag i sina 
verksamhetsplaner. Verksamhetsplanerna ska innehålla en mer detaljerad beskrivning med en strategi som 
konkretiserar hur verksamheterna tänker arbeta för att nå målen. En strategi beskriver olika vägar eller 
prioriteringar för att nå målet. En strategi uttrycks ofta som att öka, utveckla eller verka för något. Ett 
komplement för att bedöma måluppfyllelsen är resultatmätning. Verksamheterna arbetar fram handlingsplaner 
för att beskriva hur strategierna kan hanteras och prioriteras för att uppnå de politiska målen. 
 
Strategisk plan med budget för åren 2019-2021 har utarbetats i enlighet med kommunens planeringsprocess.   
 

Under 2019 följs Strategisk plan och budget upp till kommunfullmäktige via delårsrapport per 31 augusti och 
genom årsredovisningen. I varje nämnd sker en kontinuerlig dialog kring mål, medel och kvalitet. 
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Risker – möjligheter och osäkerhetsfaktorer kommande år 
Den svenska ekonomin närmar sig nu konjunkturell balans från ett högkonjunkturläge, vilket innebär att 
sysselsättningen kan förväntas utvecklas svagare framöver. Därmed kan vi också förvänta oss en svagare 
utveckling av det reala skatteunderlaget. Antalet unga och äldre i befolkningen ökar kraftigare framöver jämfört 
med antalet invånare i arbetsför ålder. Det förväntas leda till svårigheter vad gäller finansieringen av 
välfärdsuppdraget. Och även om finansieringsproblematiken får sin lösning kommer det att bli svårt att klara 
bemanningen. Det kommer därför vara viktigt att lyckas med rekrytering av ny kompetens och att behålla den 
befintliga. Bristen på utbildad personal tvingar ibland fram dyra lösningar i form av exempelvis temporära 
konsultlösningar inom välfärdstjänsterna, inte minst inom handläggningen. Kommunen behöver ta ett 
helhetsgrepp i olika frågor, skapa förståelse och ha god framförhållning och handlingsberedskap.  
Samtidigt behövs nya effektivare sätt att jobba, bland annat genom digitalisering. Kommunerna har, totalt sett, 
ett starkt finansiellt utgångsläge, men tuffare tider väntar.  
 
Statens statsbidrag har varit till stor hjälp de senaste åren på olika områden. En svårighet är när staten gör 
förändringar i dessa statsbidrag och minskar dem i en takt som är svår att möta, särskilt om behovet av medlen i 
kommunens olika verksamheter i verkligheten kvarstår. Då uppstår ett ställningstagande kring om skatt ska 
ersätta dessa uteblivna statsbidrag. 
 
Flyktingsituationen är en aktuell utmaning då kommunen bland annat ansvarar för skolgång, utredning och 
boende och där det samtidigt i vissa delar sker en nedtrappning i statsbidragsnivåer. Osäkerheten är stor kring de 
ekonomiska konsekvenserna av asyl-och flyktingmottagandet. Ett lyckat arbete med att integrera nyanlända i 
samhället blir i detta sammanhang viktigt.  
 
Ytterligare en osäkerhet är vad som händer inom LSS-området. Även här har konsekvenserna varit olika mellan 
kommunerna. Till följd av högsta förvaltningsdomstolens och försäkringskassans bedömningar har många 
kommuner fått betydande kostnadsökningar för personlig assistans när kommunen fått ta kostnader som tidigare 
staten har tagit. Lagstiftningen är otydlig och öppnar för olika tolkningar. Det kommer att dröja tills tidigast 2020 
innan effekterna av den pågående LSS-utredningen kan få genomslag. 
 
De kommande årens ökade investeringar och exploateringar är en möjliggörare för fortsatt tillväxt på olika sätt i 
samhället, samtidigt innebär satsningarna att kommunens låneskuld stiger. I takt med att skuldsättningsgraden 
ökar, växer kommunens känslighet mot ränteförändringar, om än från en låg nivå. Utmaningar i att finansiera 
expansionen i driftsbudgeten är förstås i många fall ännu större. Invånarantalet i Vaggeryds kommun beräknas 
stiga årligen under planperioden (se avsnitt befolkningsprognos). Hur mycket kommunen erhåller i skatt och 
statsbidrag beror förutom konjunktur och statliga beslut också på hur invånarantalet utvecklas.  
 
Driftverksamhet 
De skatteintäkter och statsbidrag som Vaggeryds kommun har till verksamhet under 2019 baseras på skattesats 
om 21:49 kr per hundralapp. Kommunens nettokostnader beräknas öka fortare än intäkterna kommande år, vilket 
innebär ett fortsatt arbete med effektivitetshöjande insatser i hela kommunens verksamheter även kommande år. 
Verksamheternas ramar uppgår till 789,8 mnkr 2019. För detaljerad information se respektive nämnd, i 
Strategisk plan och budget 2019-2021. Nämnderna ansvarar för att beslutad verksamhet uppnås inom tilldelad 
budgetram.  
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Budget 2019 - 2021 

Verksamheternas ramar uppgår till 789,8 mnkr 2019. För detaljerad information se respektive nämnd i denna 
handling. Kommunbidragen lämnas som en nettosumma till nämnderna. Nämnderna ansvarar för att beslutad 
verksamhet uppnås inom tilldelad budgetram.   

Budgetramar Aktuell 
Budget 2018 

Förändring Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Valnämnd 375 -75 300 25  25  
Revisionsnämnd 750 -50 700 700  750  
Överförmyndare 900 -100 800 800  800  
Kommunstyrelsen 55 065 -848 54 217 56 087  59 148 
Försörjningsstöd 8 200 0 8 200 9 100 9 100 
Räddningstjänst 11 356 -110 11 246 11 634  12 035  
Teknisk verksamhet 28 775 -293 28 482 29 465  30 482  
Elverksstyrelse -1 500 -500 -2 000 -2 000  -2 000  
Miljö- och byggnämnd 5 714 -107 5 607 5 800  6 000  
Barn och utbildningsnämnd 369 472 4 089 373 561 390 940  404 448  
Kultur och fritidsnämnd 30 487 -202 30 285 31 330  32 665  
Socialnämnd 242 326 -622 241 704 253 018  263 773  
Central lönepott 15 806 18 600 34 406 20 000  21 000  
Finansförvaltning 2 2 320 2 322 8 000 8 000 
Nämndbudget 767 728 +22 103 789 831 814 900 846 100 

Not: Centrallönepott i budget 2018 fördelas ut efter att avtal slutits mellan parterna. Budgeten 2018 ligger fortfarande kvar i potten eftersom 
avtalen blev klara sent och inte kunnat justeras inom ramen för budgetprocessen under våren.  

 
Investeringsverksamhet 

I Strategisk plan och budget 2019-2021 (handlingen) redovisas varje enskilt investeringsprojekt för hela 
mandatperioden 2019-2022. De kommande årens ökade investeringar och exploateringar är en möjliggörare för 
fortsatt tillväxt på olika sätt i Vaggeryds kommun, samtidigt innebär satsningarna att kommunens låneskuld 
stiger. I takt med att skuldsättningsgraden ökar, växer kommunens känslighet mot ränteförändringar, om än från 
en låg nivå. Det största projektet är det så kallade ”Mejeriet”. En fastighet som ska inrymma ett särskilt boende, 
gemensamhetslokaler med restaurang samt lägenheter för trygghetsboende. Fastigheten kommer ligga i 
Skillingaryd vid Hemköp. 

Barn och utbildning fick i Strategisk plan och budget för 2018 i uppdrag att revidera tidigare lokalplan. 
Inom ramen för budgetprocessen har denna plan presenterats för politiken. Flera investeringsprojekt ska 
genomföras under 2018 och framåt med koppling till både förskola och skola. Under investeringsavsnittet, 
skattefinansierade investeringar och under Kommunstyrelsen framgår investeringar i verksamhetslokaler. Nya 
insatser har varit viktiga att prioritera redan under 2018, vilket inneburit omdisponering av medel från tidigare 
investeringsprojekt till nya insatser främst kopplat till verksamhetslokaler. Ett fast anslag i investeringsbudgeten 
för inventarier respektive arbetsmiljörelaterade åtgärdar finns också i investeringsbudgeten.  

Inom Kultur och fritidsnämnden har utomhusidrottsplatserna fått 800 tkr i investeringsmedel under 2019 och 
därefter 400 tkr årligen under mandatperioden.  



  T J Ä N S T E S K R I V E L S E
     2018-06-11              Sida 7 av 8 

Dnr  KS2018/012 

Kommunstyrelsen och Socialnämnden har redovisat möjligheter kopplat till digitalisering av verksamheten för 
att möta medborgarnas behov på ett effektivare sätt, och har av det skälet tilldelats medel 2019 i 
investeringsplanen.  

Räddningstjänsten har i investeringsplanen för kommande år 2019 – 2022 ett tankfordon och ett 
släck/räddningsfordon.  

Elverket erhåller extra medel inom den taxefinansierade verksamheten 2019 och 2020. 

Inom den tekniska verksamheten är trycket högt även kommande år, både vad gäller nivåer inom vatten och 
avloppsverksamheten, men också inom andra områden såsom den fortsätta satsningen på centrumutveckling, 
gång och cykelvägar. Likaså fortsätter stora exploateringssatsningar både kopplat till bostäder, men också 
kopplat till näringslivsverksamhet.   

Investeringar och exploateringar under 2018 och mandatperioden 2019-2022 

Investeringar och exploateringar Budget 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Mandatperiod 
2019-2022 

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET 165 454 110 244 166 365 24 725 41 885 343 219 

     DÄRAV: SJÄLVFINANSIERADE OBJEKT -6 075 -5 900 -2 900 -2 900 -900 -12 600 

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET 159 379 104 344 163 465 21 825 40 985 330 619 

AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET 38 200 82 200 83 100 15 200 16 400 196 900 

EXPLOATERINGSVERKSAMHET 84 500 162 100 13 500 -19 600 -3 000 153 000 

TOTALT EXKLUSIVE SJÄLVFINANSIERADE OBJEKT 288 154 354 544 262 965 20 325 55 285 693 119 

Investeringar per nämnd under 2018 och mandatperioden 2019-2022 

Skattefinansierad verksamhet Budget 2018 Plan 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Mandatperiod 
 2019-2022 

Kommunstyrelsen 138 245 76 975 144 200 7 500 7 500 236 175 

Teknisk verksamhet 15 400 15 400 15 600 10 300 9 500 50 800 

Kultur och Fritidsnämnden 4 435 2 485 885 785 16 535 20 690 

Barn och utbildningsnämnden 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 17 000 

Socialnämnden 2 084 8 334 0 0 0 8 334 

Räddningstjänsten 40 2 800 1 430 1 890 4 100 10 220 

Miljö och byggnadsnämnden 1 000 0 0 0 0 0 

TOTALT SKATTEFINANSIERAD 165 454 110 244 166 365 24 725 41 885 343 219 

Affärsdrivande verksamhet Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Mandatperiod 
 2019-2022 

Teknisk verksamhet 27 200 22 200 24 100 8 200 9 400 63 900 

Elverket 11 000 60 000 59 000 7 000 7 000 133 000 

TOTALT AFFÄRSDRIVANDE 38 200 82 200 83 100 15 200 16 400 196 900 
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Investeringar per nämnd Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Mandatperiod 
 2019-2022 

Kommunstyrelsen 138 245 76 975 144 200 7 500 7 500 236 175 

Teknisk verksamhet 42 600 37 600 39 700 18 500 18 900 114 700 

Kultur och Fritidsnämnden 4 435 2 485 885 785 16 535 20 690 

Barn och utbildningsnämnden 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 17 000 

Socialnämnden 2 084 8 334 0 0 0 8 334 

Räddningstjänsten 40 2 800 1 430 1 890 4 100 10 220 

Elverket 11 000 60 000 59 000 7 000 7 000 133 000 

Miljö och byggnämnden 1 000 0 0 0 0 0 

TOTALT SKATT + AFFÄRSDRIVANDE 203 654 192 444 249 465 39 925 58 285 540 119 

 

Total exploateringsbudget Budget   
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Mandatperiod 
 2019-2022 

Båramo -5 000 0 5 500 -1 500 0 4 000 

Västra strand 0 14 000 0 0 0 14 000 

Mejeriet 0 38 500 24 000 0 0 62 500 

Logpoint 83 100 48 000 -11 500 -11 500 -11 500 13 500 

Byarum Öster om Järnvägen 0 8 500 -900 -800 -900 5 900 

Östra Strand 0 20 000 -200 - 1 200 8 800 27 400 

Götarps hage 6 400 2 800 -1 200 -1 200 -1 200 -800 

Östermo 0 3 500 1 000 -200 0 4 300 

Norr om Travbana 0 26 800 -3 200 -3 200 1 800 22 200 

TOTALT EXPLOATERINGSBUDGET 84 500 162 100 13 500 -19 600 -3 000 153 000 

 

Beslut ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
Valnämnd 
Revisionsnämnd 
Överförmyndarverksamhet 
Räddningstjänsten 
Tekniskt utskott 
Elverksstyrelse 
Miljö och byggnämnd 
Barn och utbildningsnämnd 
Kultur och fritidsnämnd 
Socialnämnd 
Kommunstyrelsens ordförande 
Kommundirektör 
Ekonomichef 

Handläggare 
Jörgen Hansson, Ekonomichef 





Datum 
2018-05-29 

Centrala samverkansgruppen 
Kommunal, MBL 

Protokoll 

Förhandling/samverkan avser: 
Tid: Tisdag den 29 maj kl.14.30 
Plats: Nämndrummet 
Närvarande: Annika Hedvall, Jörgen Hansson, Jennie Säf,  Sanja Matic, Josephine 
Svanberg, Ann-Sofie Linderum, Kristina Magnusson, Sofie Johansson  
Gert Jonsson, Kommunalråd 

Förhandling/samverkans avser: 

Ärenden: 

1. Dagordning
2. Justering

Josephine Svanberg, Kommunal
Sofie Johnsson, Vårdförbundet

3. Ekonomi
Ekonomichef, Jörgen Hansson och Kommunalråd Gert Jonsson presenterar
budgetförslag 2019, bilaga, Strategisk plan och budget Vaggeryds kommun 2018.

De fackliga organisationerna lämnar synpunkter och yrkanden till Rose-Marie
Moberg senast 1 juni.

Ekonomichef Jörgen Hansson, presenterar budgetuppföljning april 2018, bilaga
Förvaltningsberättelse budgetuppföljning april 2018.

4. Nästa möte 19 juni start kl.13.00

Vid protokollet 

Jennie Säf 
PA-konsult 

Protokollet justeras 

Josephine Svanberg Sofie Johnsson 
Kommunal Vårdförbundet 



Budgetdialog med nämnderna den 21-22 maj 2018 

Närvarande: Gert Jonsson, Ulf Abrahamsson, Kent Williamsson, Kristin Stark, Jerry Karlsson, Maritha Bengtsson, Kenneth Åberg, Lennart 
Karlsson, Jan-Olof Svedberg, Annika Hedvall, Jörgen Hansson, Torbjörn Åkerblad och Åsa Öhrn. 

Namn 

Kallade:  

Plats: Varberg, Stadshotell 

1. Dagens punkter

Rubrik Syfte med frågan Föredragande Tid Kort beskrivning/anteckningar. 

Driftsbudget Nuläget: 
Budgetuppföljning per april 

Ekonomichef Budgetuppföljning per april redovisades för att ge en bild av 
nuläget.  

Scenarioanalys – 
investeringars 
effekt på driften 

Effekter av olika 
investeringsnivåer på 
driftsbudget kommande år 

Ekonomichef Simuleringar gjordes på olika investeringsnivåer i syfte att 
synliggöra effekter på kapitaltjänstkostnader. Likaså intern 
hyror vid olika m2 redovisades kopplat till projekt med olika 
investerings- och m2 nivåer.  

Övning: Mål, 
medel, kvalitet 
och effektivitet. 

Gruppen gjorde en 
subjektiv bedömning 
utifrån en tregradig skala 
(röd, blå, grön).  

Alla Gruppen fick en bild av alla deltagarnas känsla för nuläget 
avseende måluppfyllelse, resurser (medel), kvalitet och 
effektivitet. En snabbanalys av gruppen, med olika 
motiveringar och reflektioner följde av sammanställningen. 

Inkomna 
äskande från 
nämnderna 

Genomgång av inkomna 
äskanden i driften 

Alla Nämnder och verksamheternas äskanden gicks igenom och 
korta kommentarer och reflektioner följde kopplat till de 
enskilda behoven.  

KS behov och 
utmaningar 2019 
och framåt 

KS fick delge sina behov 
och utmaningar såsom 
övriga nämnder tidigare 
haft gjort vid 
budgetdialogerna i 
processen. 

Kommundirektör 



Initiala 
prioriteringar i 
driften 2019 

KSO och Femklövern 
presenterade sitt nuläge 
avseende prioriteringar 
2019 (drift). 

Kommun-
styrelsens 

ordförande 

 Kommunstyrelsens ordförande föredrog förslag på 
prioriteringar utifrån Femklöverns diskussioner för övriga i 
budgetberedningen. Dialog kontinuerligt med övriga i 
budgetberedningen kring de olika ställningstagandena 
löpande under föredragningen.   

Investeringar 
avslutade dag 1 
och påbörjade 
dag 2 

Genomgång av 
Investeringar och 
exploateringar 2019 - 
2022 

Alla  Genomgång av alla investeringsprojekt uppifrån och ner, 
med kontinuerlig prioriteringsdiskussion genomfördes. 
Fokus initialt på de stora projekten i nämndernas begäran. 
Dialog kring expansion vs omflyttning av barn och elever 
från temporära lokaler. Hur många nya m2 tål de 
ekonomiska förutsättningarna kommande år? Hur många 
nya elever kommande år i olika åldrar osv… 
 

Oppositionen har 
ordet 

Var har vi samsyn? Kenth W, Jan-
Olof S, Lennart 
K 

 Situationen och synen på prioriteringarna i 
investeringsverksamheten i allt väsentligt väldigt 
överensstämmande med femklöverns tidigare presentation. 
Driften marginella skillnader i diskussionerna. S 
informerade om att de kommer lägga sitt förslag på KS den 
5 juni. SD oklart hur man gör i nuläget.  

Budgetberedning
ens förslag till KS 

   Budgetberedningen beslutade att nuvarande prioriteringar i 
drift och investeringar utgör budgetberedningens förslag till 
KS den 5 juni. Ekonomichef fick i uppdrag att arbeta fram 
handlingen inför sammanträdet den 5 juni.   

Riktlinjer för 
ekonomistyrning 

Dialog/beredning inför KS 
den 5 mars 

Alla  Ekonomichef presenterade de justeringar i de finansiella 
målen som föranlett återremiss i KF den 23 april 2018. 
Gruppen godkände skrivningarna. Därefter fortsatte 
diskussionerna kring nuvarande vs föreslagna regler för 
fonder i kommunen. Förslaget om riktlinjer hanteras i KS 
den 5 juni och därefter i KF den 25 juni.   

 
5. kommande möten (instyrning) 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-06-05 § 150 2018/132 21 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Taxor för rengöring/sotning och 
brandskyddskontroll under upphandlingsperiod 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

- att taxor för rengöring/sotning och brandskyddskontroll för Vaggeryds 
kommun antas att gälla fr o m 1 juli 2018 fram till dess nytt avtal 
tecknats med entreprenör samt att tidigare taxor därmed upphör att gälla 
från samma datum som nya avtalet träder i kraft. 

Sammanfattning av ärendet  
Kommunen ansvarar enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor för  
rengöring/sotning och brandskyddskontroll i kommunen. I Vaggeryds 
kommun är verksamheten utlagd på entreprenad. Kommunen fastställer 
taxor för verksamheten. Upphandling av verksamheten håller på att 
genomföras under 2018 men är överprövade varför förlängningen med 
nuvarande entreprenör med oförändrade taxor måste ske.  
Detta beslut om taxor gäller till dess upphandlingen är slutförd och nytt 
avtal tecknats då nytt beslut om taxor enligt nya avtalet måste fattas. 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänsten tjänsteskrivelse daterad 2018-04-24 
Taxa för rengöring/sotning 
Taxa för brandskyddskontroll 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-05-16, § 152 

16.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16 § 152 2018/132 20 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Taxor för rengöring/sotning och 
brandskyddskontroll under upphandlingsperiod 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

- att taxor för rengöring/sotning och brandskyddskontroll för Vaggeryds 
kommun antas att gälla fr o m 1 juli 2018 fram till dess nytt avtal 
tecknats med entreprenör samt att tidigare taxor därmed upphör att gälla 
från samma datum som nya avtalet träder i kraft. 

Sammanfattning av ärendet  
Kommunen ansvarar enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor för  
rengöring/sotning och brandskyddskontroll i kommunen. I Vaggeryds 
kommun är verksamheten utlagd på entreprenad. Kommunen fastställer 
taxor för verksamheten. Upphandling av verksamheten håller på att 
genomföras under 2018 men är överprövade varför förlängningen med 
nuvarande entreprenör med oförändrade taxor måste ske.  
Detta beslut om taxor gäller till dess upphandlingen är slutförd och nytt 
avtal tecknats då nytt beslut om taxor enligt nya avtalet måste fattas. 

Beslutsunderlag 
- Räddningstjänsten tjänsteskrivelse daterad 2018-04-24 
- Taxa för rengöring/sotning 
- Taxa för brandskyddskontroll 



Räddningstjänsten 

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2018-04-24 

1(2) 

Till kommunstyrelsen 

Taxor för rengöring/sotning och 
brandskyddskontroll under upphandlingsperiod 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige 

- att taxor för rengöring/sotning och brandskyddskontroll för Vaggeryds 
kommun antas att gälla fr o m 1 juli 2018 fram till dess nytt avtal 
tecknats med entreprenör samt att tidigare taxor därmed upphör att gälla 
från samma datum som nya avtalet träder i kraft. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen ansvarar enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor för  
rengöring/sotning och brandskyddskontroll i kommunen. I Vaggeryds 
kommun är verksamheten utlagd på entreprenad. Kommunen fastställer 
taxor för verksamheten. Upphandling av verksamheten håller på att 
genomföras under 2018 men är överprövade varför förlängningen med 
nuvarande entreprenör med oförändrade taxor måste ske.  
Detta beslut om taxor gäller till dess upphandlingen är slutförd och nytt 
avtal tecknats då nytt beslut om taxor enligt nya avtalet måste fattas. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-24 
- Taxa för rengöring/sotning 
- Taxa för brandskyddskontroll 

Ärende 
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor har kommunen att ansvara för 
att rengöring/sotning och brandskyddskontroll av fasta 
förbränningsanordningar (eldstäder och rökkanaler) och imkanaler i 
restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen. Rengöring/sotning 
och brandskyddskontroll ska utföras enligt frister som fastställs av 
kommunen. Kommunen har också att besluta om taxor för 
rengöring/sotning och brandskyddskontroll. 



 Sida 
2(2) 

 
 
 
 
Kommunen kan utföra verksamheten i egen regi eller genom entreprenör. 
Utförandet av rengöring/sotning och brandskyddskontroll kan ske av en 
entreprenör för varje del eller av en för både rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll. 
Avtal med nuvarande entreprenörer har gällt sedan 2014-01-01. 
Habo, Mullsjö, Vaggeryd, Eksjö, Vetlanda, Nässjö, Aneby, Sävsjö och 
Jönköpings kommuner har gemensamt genomfört upphandling samordnad 
av upphandlingsenheten i Jönköpings kommun. 
En arbetsgrupp bestående av representanter för dessa kommuner har 
tillsammans med upphandlare från Jönköpings och Vaggeryds kommun 
utvärderat inkomna anbud. Respektive kommun fattar beslut om 
entreprenör. 
Denna upphandling är i nuläget överprövad vilket innebär att beslut om nytt 
avtal med entreprenör och därmed nya taxor ej har kunnat fattas.  
Befintliga taxor för 2018 behöver därmed förlängas tills vidare och som 
längst till dess nytt avtal med entreprenör har kunnat tecknas. 
 
Handläggare 
Fredrik Björnberg 
Räddningschef 



2017-10-10 

Taxa för brandskyddskontroll 2018
inom Vaggeryds kommun

gäller tills vidare men längst t o m nytt avtal är tecknat 

För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter ut-
går ersättning enligt denna taxa.

Angivna avgifter i kronor exkl. moms och inkl moms.

Exkl moms Inkl moms
1. Objekt i småhus

1.1 Grundavgift 127:00 158:00
Inställelse för utförande av brandskyddskontroll

1.2 Kontrollavgift

1 Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal. Se nedan
Villapanna fastbränsle: 380:00 475:00
Villapanna oljeeldad: 295:00 369:00
Lokaleldstad: 295:00 369:00
Lättbesiktigad anläggning* 211:00 264:00

2 Kontroll av tillkommande objekt. Samma skorsten som första objekt.
Se nedan
Villapanna fastbränsle: 169:00 211:00
Villapanna oljeeldad: 127:00 158:00
Lokaleldstad: 127:00 158:00

3 Kontroll av tillkommande objekt. Egen skorsten. Se nedan
Villapanna fastbränsle: 295:00 369:00
Villapanna oljeeldad: 211:00 264:00
Lokaleldstad: 211:00 264:00
Lättbesiktigad anläggning* 169:00 211:00

* med lättbesiktigad anläggning avses okomplicerad eldstad ansluten till fristående rökka-
nal med endast en genomföring och som inte går i något schakt.

1.3 Tilläggsavgift
För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning
 eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden med pris, som anges i punkt 4.3 ne-
dan.

2. Övriga objekt
Kontrollavgift utgår med pris som anges i punkt 4.3 nedan.

3. Avgift för efterkontroll
För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris
som anges i punkt 4.3.



2017-10-10 

4. Särskilda bestämmelser 
 
4.1  För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie  

avisering och skäl för detta inte förelegat, utgår ersättning med en extra grundavgift enligt 
1.1 i taxan.  
 

4.2 För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektsinnehavaren begärt 
detta, utgår ersättning med pris som anges i punkt 4.3 med ett tillägg på 15 % om arbetet 
sker i anslutning till ordinarie arbetstid och med tillägg på 50 % om arbetet sker på annan 
tid.  
 
Med ordinarie arbetstid menas vardagar kl 07.00-16.00.  
 

4.3 Timersättning utgår med 507 kr (exkl moms), 633 kr (inkl moms) 
 
Påbörjad kvartstimme räknas som hel kvartstimme. 
 

4.4 Vid beräkning av arbetstidens längd enligt punkterna 2, och 3 ovan inräknas förflyttnings-
tiden till och från förrättningsplatsen, dock längst avståndet från sotarkammaren till förrätt-
ningsplatsen.  
 

4.5 I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel 
samt för protokollering av brandskyddskontrollen. 



gäller tills vidare men längst t o m nytt avtal är tecknat

För utförande av rengöring (sotning) enligt lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor
samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.

1. Regelbunden rengöring (sotning) av objekt i småhus och lägenheter
Objektpris

1.1 Grundavgift exkl moms inkl moms

För inställelse för rengöring (sotning) utgår avgift med……………………………….. 117:00 146:00
Inrymmer fastigheten komplementbyggnader, vilkas avstånd till småhuset inte
överstiger 200 m, så anses rengöringsobjekt i dessa tillhöra småhuset.

1.2 Objektsavgift
För rengöring (sotning) av objekt med tillhörande rök- och förbindelsekanal eller
bikanal i småhus utgår avgiftenligt nedan.
I avgiften ingår omhändetagande av de produkter (sot från konvektionsdelar och
rökkanaler) som genererats vid rengöringsarbetet.
Detta gäller ej för restprodukter (aska),  som uppstår vid förbränning av bränslet i eldstaden.

1.2.1 Första objektet i varje byggnad…………………………………………………. 163:00 204:00

1.2.2 Varje tillkommande objekt utöver första objektet……………………………… 88:00 110:00

1.3 Lägenheter i flerbostadshus
I de fall rengöring (sotning) budas och debiteras mot varje enskild bostadslägenhet
gäller avgift enligt 1.1 och 1.2. Utförs rengöring (sotning) i flera lägenheter
samtidigt, samordnat av en beställare, gäller avgift enligt 2.1 och 2.2

1.4 Avvikelser
Om det vid utförandet av rengöring (sotning) enligt ovan föreligger omständigheter
eller sådana avvikelser som medför att tidsåtgången för rengöringsarbetet avsevärt
förlängs, uttas ersättningen för rengöring i stället i form av grundavgift enlig 1.1
samt timersättning enligt 3.1.
Vid dessa tillfällen ska rengöringsföretaget skriftligen informera fastighetsägaren om detta, samt vilka 
årgärder som kan/bör vidtas för att underlätta arbete. 

2. Övriga objekt
För rengöring (sotning) i byggnader som ej är småhus och/eller där värmepannans
effekt överstiger 60 KW samt imkanaler i storkök, utgår ersättning  enligt 2.1 och
2.2

2.1 Inställelseavgift
För inställelse för rengöring enligt 2.0 uttas en avgift om per man och tillfälle om..… 175:00 219:00

Avgift för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att rengöringsobjetet kräver detta.

2.2 Objektsavgift
För rengöring (sotning) enligt 2.uttas ersättning per man och timma med pris, som
anges i 3.1.

Parterna kan träffa överenskommelse om fast pris.

Taxa för rengöring (sotning)  2018
inom Vaggeryds kommun

 2017-10-10



3. Timersättning

3.1 Timersättning
Timersättning utgår med………………………………………………………………….. 350:00 438:00

För arbete under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel 
kvartstimme. För övertidsarbete räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme.

4.0 Övriga bestämmelser

4.1 Extra inställelse
I de fall aviserad rengöringsförrättning inte kan utföras på grund av att avbokning ej 
skett och tillträde inte är möjlig, utgår ersättning med grundavgift. För den 
rengöringsförrättningen som sedan genomförs vid annat tillfälle debiteras enligt 
nedan.

I de fall ombokning sker och till tid då arbete pågår i området, utgår ersättning enligt 
1. Om ombokning sker till tid då arbete inte pågår i området utgår ersättning som 
anges i 2.1 och 2.2.
Ersättning enligt 2.2 gäller för tid på plats.

4.2 Arbete utom ordinarie arbetstid
För arbete, som utförs utom ordinarie arbetstid (07-16), orsakat av att objektet inte 
är tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttas ersättning per man och timme med 
pris som anges i 3.1 samt tillägg motsvarande den ökade lönekostnaden  i kr.

4.3 Speciell teknisk utrustning och förbrukningsmaterial
I angivna ersättningar ingår kostnaden för konventionell teknisk utrustning. För 
användande av speciell teknisk utrustning exempelvis tvättaggregat samt 
kemikalier och annat förbrukningsmaterial utgår tilläggsersättning enligt 
överenskommelse. 
Stoftsug anses vara konventionell utrustning.

4.4 Beställt arbete
För undersökningsarbete, urbränning eller annat av kund beställt arbete inom 
ramen för den föreskrivna rengöringen uttas ersättning per man och timma med 
pris som anges enligt 2.

4.5 Indexreglering av taxan
Ersättning för rengöring enligt denna taxa revideras årligen med de av centrala 
parterna Sveriges kommuner och landsting och Skorstensfejarmästarnas 
riksförbund publicerat Sotningsindex. Justering genomförs per den 1/1 respektive 
år enligt fåregående års indextal. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-06-05 § 154 2018/151 31 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Köp av fastigheten Hasseln 3 i Skillingaryd 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner avtal om köp av fastigheten Hasseln 3 i 
Skillingaryd. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Hasseln 3 har inkommit med en förfrågan om 
kommunen är intresserad av köp av fastigheten. 

Intilliggande fastighet Hasseln 7, köptes nyligen av kommunen för 
utveckling av området och eventuell möjliggörande av kommunal 
verksamhet i området. 

Värdering har genomförts för fastställande av köpeskillingen. 

Avtal har upprättats för köp av fastigheten. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-05-15 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-05-16, § 138 
Värdeutlåtande 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulf Abrahamsson (C) föreslår att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 

17.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16 § 138 2018/151 5 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Köp av fastigheten Hasseln 3 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner avtal om köp av fastigheten Hasseln 3. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Hasseln 3 har inkommit med en förfrågan om 
kommunen är intresserad av köp av fastigheten. 

Intilliggande fastighet Hasseln 7, köptes nyligen av kommunen för 
utveckling av området och eventuell möjliggörande av kommunal 
verksamhet i området. 

Värdering har genomförts för fastställande av köpeskillingen. 

Avtal har upprättats för köp av fastigheten. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-05-15 











Kommunledningskontoret 

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 
2018-05-15 

1(1) 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Köp av fastigheten Hasseln 3 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår godkännande av avtal om köp av Hasseln 3. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till Hasseln 3 har inkommit med en förfrågan om kommunen är 
intresserad av köp av fastigheten. 

Intilliggande fastighet Hasseln 7, köpte nyligen av kommunen för 
utveckling av området och eventuell möjliggörande av kommunal 
verksamhet i området. 

Värdering har genomförts för fastställande av köpeskillingen. 

Avtal har upprättats för köp av fastigheten. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-05-15 

Handläggare 
Tina Blomster 
Samhällsutvecklare 
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1. Sammanfattning 

   

Värderingsobjekt: Värderingsobjektet utgörs av fastigheten Vaggeryd Hasseln 3. 

Uppdragsgivare: Uppdragsgivare är Vaggeryds Kommun (org.nr. 212000-0522), genom Tina 
Blomster. 

Syfte: Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Enligt 
uppdragsgivaren skall värderingen användas som beslutsunderlag vid för-
värv. 

Värdetidpunkt  Värdetidpunkt är 2018-04-03. 

Objektstyp:  Inom värderingsobjektet inryms lokaler för bilverkstad. 

Marknadsvärde: Mot bakgrund av vad som redovisas i värdeutlåtandet bedöms marknads-
värdet av värderingsobjektet vid värdetidpunkten 2018-04-03 till: 

1 700 000 KRONOR 

(EN MILJON SJUHUNDRA TUSEN KRONOR) 

 

  

Marknadsvärde tkr 1 700

Marknadsvärde / m² 3 542

Marknadsvärde / taxeringsvärde 3,05

Bruttokapitalisering, år 1 8,0

(marknadsvärde / årshyra år 1)

Direktavkastning, initial 9,2%
(aktuellt driftnetto / marknadsvärde)
Direktavkastning, år 1 9,2%
(driftnetto år 1 / marknadsvärde)
Marknadsmässig direktavkastning 8,6%
(Marknadsmässigt driftnetto / marknadsvärde)
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2. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 
Värderingsobjektet utgörs av Fastigheten Vaggeryd Hasseln 3. 

Inom värderingsobjektet inryms lokaler för bilverkstad. 

Uppdragsgivare 
Uppdragsgivare är Vaggeryd kommun (org.nr.212000–0522), genom Tina Blomster. 

Syfte 
Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Enligt uppdragsgivaren skall värde-
ringen användas som beslutsunderlag vid förvärv. 

Värdetidpunkt 
Värdetidpunkt är 2018-04-03. 

Allmänna villkor 
För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan. 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska mark-
naden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna 
villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.  

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtan-
det vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värde-
ringsobjektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade be-
dömningar av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas. 

De allmänna villkoren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare 
som för icke auktoriserade värderare. 

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgiva-
ren/fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller 
ofullständiga. 

Besiktning och värderingsunderlag 
Besiktning av värderingsobjektet utfördes 2018-03-14 av Johanna Artell, Svefa. Vid besiktningen deltog 
Fredrik Nordquist som representant för fastighetsägaren.  

Vid besiktningen har ett urval av lokaler, allmänna utrymmen och tekniska installationer studerats. 

Följande uppgifter har erhållits från fastighetsägaren: 

• Inhämtade tekniska uppgifter vid besiktning 
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Vidare har underlag inhämtats och bearbetats från kommunens planarkiv, fastighetsregistret samt offentlig 
statistik från SCB med flera. 

3. Värderingsobjekt 

Objektstyp 
Inom värderingsobjektet inryms lokaler för bilverkstad.  

Lagfaren ägare 
Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Motorcentrum i Skillingaryd AB. 

Läge 
Värderingsobjektet är beläget i Skillingaryd i Vaggeryds kommun. Gatuadressen är Norra Trädgårdsgatan 
18. Se kartor i bilagt utdrag ur fastighetsregistret. 

Omgivningen utgörs huvudsakligen av tätortsbebyggelse i form av småhus och lättare industrier. Service 
finns närmast i centrala Skillingaryd på drygt 500 meters avstånd. Allmänna kommunikationer finns i form 
av buss och tåg. Större trafikleder (väg 152 samt E4) finns på cirka 2 kilometers avstånd.  

Tomt 
Värderingsobjektet har en markareal om 2 172 kvadratmeter. På värderingsobjektet finns en byggnad som 
upptar cirka 40 % av markarealen. Den obebyggda delen av värderingsobjektet utgörs främst av hårdgjord 
yta för parkering och kommunikation.  

Byggnadsbeskrivning 
Byggnaden på värderingsobjektet uppfördes ursprungligen 1938 och är senare tillbyggd och ombyggd. 
Byggnaden inrymmer ett plan ovan mark.  

Den totala uthyrbara arean uppgår till cirka 840 kvadratmeter översiktligt uppmätt i digital karta, fördelat 
enligt nedan: 

 

Konstruktion 

Grundläggning  Betongplatta 
Stomme  Stål 
Fasadmaterial  Plåt 
Yttertak  Papp 
Fönster  2-glas, 3-glas 
Takhöjd  4 – 5 meter 

Lokaltyp

m² % Antal
Industri 400 83 -
Ej uppvärmda lokaler 80 17 -
Summa/Medel 480 100 0

Uthyrbar area
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Portar  2 st. 

Teknik 

Uppvärmning  Värmepump (luft/luft) 
Ventilation  Mekanisk F-ventilation, samt avgasutsug 

Övrigt 

Parkering  Inom fastigheten 

Skick och standard 

Byggnadens yttre och inre skick bedöms som bra med hänsyn till ålder och användning. Byggnaden är väl 
underhållen. 

Rationell verkstadslokal med god fri takhöjd och generösa portar. Separat kundentré samt mindre kontors- 
och personalutrymme med pentry och omklädningsrum. Lokalerna håller normal standard.  

Inga reparationsbehov, som inte bedöms inrymmas inom ramen för ordinarie löpande/periodiskt underhåll, 
noterades vid besiktningen.  

Flexibilitet och alternativanvändning 

Lokalerna bedöms vara flexibla i sin utformning, och därmed bedöms möjligheten till alternativt utnyttjande 
som goda. Möjlig alternativanvändning bedöms främst utgöras av annan typ av verkstad eller lättare pro-
duktion.  

Miljö 
Vid avstämning gentemot Länsstyrelsens register med potentiellt förorenade markområden framkom att 
värderingsobjektet ej har riskklassats. På värderingsobjektet har tidigare bedrivits drivmedelsstation vilket 
sanerats till känslig markanvändning.  

  

Inom ramen för detta uppdrag har det inte genomförts någon ytterligare kontroll avseende potentiella miljö-
belastningar inom värderingsobjektet (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).   
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Rättsliga förhållanden 
I bilaga återfinns ett utdrag ur fastighetsregistret. Av denna bilaga framgår bland annat: 

• Lagfaren ägare 
• Adressuppgifter 
• Planförhållanden 
• Servitut med mera 
• Inteckningar 
• Taxeringsuppgifter 

Planförhållande 

Värderingsobjektet omfattas av detaljplan, f.d. stadsplan, fastställd 1929-06-20 samt tomtindelning från 
1950.  

Planbestämmelserna anger industriändamål. 

 

 

Byggrätten bedöms vara fullt utnyttjad. 
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4. Marknadsanalys 

Makroekonomi 

Svensk ekonomi 

Svensk ekonomi är alltjämt stark. Den rådande högkonjunkturen väntas hålla i sig under 2018, för att däref-
ter mattas av något. Den expansiva finans- och penningpolitiken, i Sverige och i omvärlden, stimulerar 
efterfrågan på bred front. Utmaningar finns dock, till exempel på bostads- och arbetsmarknaden.  

BNP ökade med 2,4 procent under 2017 (ett något svagare resultat än prognostiserat, trots ett relativt 
starkt fjärde kvartal). Det var främst hushållens konsumtion och de fasta bruttoinvesteringarna som låg 
bakom tillväxten. En fortsatt expansiv finanspolitik, en stark arbetsmarknad och en fortsatt ekonomisk åter-
hämtning i omvärlden bidrar till att BNP under 2018 väntas uppgå till 2,9 procent. Under 2019 väntas BNP-
tillväxten växla ner, bland annat som en följd av att penningpolitiken börjar normaliseras och att finanspoliti-
ken blir något åtstramande. Prognosen för 2019 ligger på 2,0 procent. 

Offentlig konsumtion och hushållens investeringar har legat bakom en stor del av senare års starka tillväxt, 
men dess bidrag till BNP väntas minska framöver. Istället tar exporten, stärkt av den goda investeringskon-
junkturen i omvärlden, över som den viktigaste tillväxtmotorn under 2018 och 2019.  

Den ökande befolkningen medför att Sverige står inför stora demografiska utmaningar vilket väntas sätta 
tydliga avtryck i svensk ekonomi och politik under många år framöver. Att tillgodose det ökande behovet av 
social infrastruktur inom boende, skola samt hälso- och sjukvård kommer att vara en stor utmaning. Om 
den offentliga sektorns åtagande ska bibehållas talar de demografiska utmaningarna för stigande utgifter 
vilket riskerar att slå tillbaka på tillväxten.  

Riksbanken beslöt i februari att lämna reporäntan oförändrad på -0,5 procent. Den svenska konjunkturen 
bedöms vara stark och inflationen närmar sig 2 procent, men utvecklingen går något långsammare än vid 
tidigare prognos vilket motiverar en fortsatt expansiv penningpolitik. Räntan väntas långsamt höjas under 
hösten, men når inte 0 procent (som årsgenomsnitt) förrän under 2019, då även inflationen väntas nå målet 
på 2 procent. Vidare fortsätter köpen av statsobligationer som nu uppgår till 310 mdkr, exklusive återinve-
steringar av förfall och kupongbetalningar. Riksbanken fortsätter att varna för hushållens skuldsättning, 
något de anser bör hanteras med riktade åtgärder inom bostadspolitiken, skattepolitiken och makrotillsy-
nen. I detta sammanhang är det emellertid värt att notera att hushållens sparande ligger på fortsatt hög 
nivå, till stor del för att ta höjd inför kommande räntehöjningar (och då behovet av att amortera). 

Den svenska arbetsmarknaden är fortsatt stark, även om senare års goda utveckling väntas avta något. 
Under 2018 och 2019 väntas sysselsättningen öka med 74 000 respektive 56 000 personer (jämfört med 
97 000 under 2017). Arbetslösheten för 2017 uppgick till 6,8 procent (något högre än prognostiserat). Un-
der 2018 väntas arbetslösheten minska till 6,6 procent, men ökar något till 6,7 procent under 2019 då även 
arbetskraften ökar (varav många med en utsatt ställning på arbetsmarknaden). 

Storstadsregionerna väntas stå för den tydligaste jobbtillväxten på grund av en diversifierad arbetsmark-
nad, välutbildad arbetskraft och stark tjänstesektor. Situationen på arbetsmarknaden för utrikes födda och 
andra grupper med svag ställning på arbetsmarknaden har förbättrats, men arbetsmarknaden är fortsatt 
polariserad. Fullgjord gymnasieutbildning är nu i princip ett krav för alla jobb (undantaget enklare jobb inom 
servicesektorn som handel, hotell, restaurang och dylikt). Utmaningarna på arbetsmarknaden ställer stora 
krav på ökad omställning (utbildning), ökad rörlighet (”flytta till jobben”) och subventionerade anställningar 
för att skapa förutsättningar för fortsatt ökad sysselsättning och tillväxt. 
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Kommun/kommunfakta 

Befolkning 

Befolkningen i Vaggeryd uppgick vid årsskiftet 2017/2018 till 13 840, en ökning med cirka 1,4 % sedan 
föregående år. Befolkningsutvecklingen i kommunen under den senaste 10-årsperioden redovisas i tabel-
len nedan.  

Källa: SCB 

Källa: SCB 

 
I nedanstående diagram redovisas befolkningsmängden i kommunen för olika åldergrupper samt deras 
andelar av den totala befolkningsmängden. Noterbart är att andelen personer som är 5-14 år är högre än 
riket i övrigt. 

Befolkning 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Vaggeryd 12 981 12 959 12 991 13 160 13 148 13 209 13 229 13 372 13 644 13 840
Tillväxt, Vaggeryd 0,3% -0,2% 0,2% 1,3% -0,1% 0,5% 0,2% 1,1% 2,0% 1,4%
Tillväxt, Sverige 0,8% 0,9% 0,8% 0,7% 0,8% 0,9% 1,1% 1,1% 1,5% 1,3%
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Källa: SCB   

Medelinkomsten i Vaggeryd är generellt något lägre än riket i stort, något som gäller inom samtliga ålders-
kategorier, förutom kategorierna 20-24 år och 25-29 år.  

         

Källa: SCB 

Arbetslöshet  

Ser man till Arbetsförmedlingens statistik för 2016 (avser den registerbaserade arbetskraften som är öppet 
arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd) uppgår arbetslösheten i Vaggeryd till 4,4 % vilket kan jämfö-
ras med Jönköpings län som har en arbetslöshet om 5,3 % och riket i stort som har en arbetslöshet om 6,0 
%. 

Ålder Kommunen [tkr] Länet [tkr] Riket [tkr]
20-24 år 177,6 171,4 147,9
25-29 år 254,1 238,5 227,4
30-44 år 310,5 311,6 327,7
45-64 år 343,0 349,1 372,1
65+ år 220,6 226,3 242,4
Totalt 20+ år 284,1 282,3 295,9
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Källa: Arbetsförmedlingen 

Näringsliv 

Tyngdpunkten i kommunens näringsliv ligger på tillverkning och utvinning. 

 

         
Källa: SCB 

I Svenskt Näringslivs kommunranking, vilken baseras på kommunernas näringslivsklimat, hamnar Vagge-
ryd på plats 37 i rankingen för 2017.    
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Fastighetsmarknad 

Investeringsmarknaden 

Det är fortfarande ett stort intresse för investeringar i svenska fastigheter. Transaktionsvolymen för 2017 
uppgick till cirka 180 mdkr (avser transaktioner >10 mkr). Detta är förvisso en minskning med nästan 40 
mdkr jämfört med rekordåret 2016, men utgör en mycket god nivå sett till senare års genomsnittliga trans-
aktionsvolym.  

Bostadsfastigheter utgör som vanligt det stora segmentet med nästan 1/3-del av transaktionsvolymen. 
Industri- och logistikfastigheter har stått för en anmärkningsvärt stor andel av försäljningarna, cirka 30 pro-
cent. Kontor och handel ligger båda kring 15 procent med samhällsfastigheter kring 5 procent. 

Köparna domineras av svenska investerare, men även utländska aktörer visar intresse för den svenska 
fastighetsmarknaden. Utländska aktörer har generellt ett mer ”snävt” investeringsfokus än de svenska med 
en stor andel av investeringarna i storstäderna eller genom nischade portföljer. 

Logistik/lager upplever stark efterfrågan. Likaså hotell, även om detta är en relativt begränsad delmarknad. 
Marknaden för externhandelsfastigheter bedöms dock ha svalnat något. Vad gäller samhällsfastigheter är 
intresset fortsatt stort. Detta gäller även för kontorsfastigheter med hyresgäst från offentlig sektor, särskilt 
om det tecknats ett långt hyresavtal.  

I slutet av mars 2017 presenterades den så kallade paketeringsutredningen avseende beskattning av fas-
tighetsbolag. Uppdraget från regeringen har varit att analysera beskattningen av fastighetsbranschen och 
då särskilt med avseende på möjligheterna att skattefritt avyttra fastigheter genom så kallade paketerade 
transaktioner. I korta drag har utredningen kommit fram till att fastighetsbranschen inte är underbeskattad. 
Trots detta lägger utredningen fram förslag om ökad skattebelastning vid fastighetstransaktioner med start 
1 juli 2018. Om, när, hur och i vilken omfattning utredningen kommer att leda till nya lagar och regler är 
ännu för tidigt att uttala sig om. Klart är dock att paketeringsutredningen – såväl som regeringens nya skat-
teförslag som påverkar ränteavdrag och bolagsskatt – i nuläget skapat en osäkerhet bland köpare och 
säljare på den kommersiella fastighetsmarknaden.  

Fastighetsmarknaden bedöms överlag vara fortsatt stark, men något avvaktande, under det kommande 
året. Bostadsfastigheter, samhällsfastigheter och moderna kontor – främst i storstads- och tillväxtregioner-
na – ses fortfarande som attraktiva investeringar, men potentialen för fortsatt sjunkande direktavkastnings-
krav bedöms som begränsad. Värdetillväxten, åtminstone på den kommersiella marknaden, bedöms främst 
komma från stigande hyror, snarare än sjunkande direktavkastningskrav. Investeringar i kontorsfastigheter 
utanför A-läge i storstads- och tillväxtregionerna, bostadsfastigheter inom mindre orter, lager/logistik och 
hotell kan därför ses som intressanta alternativ. Det stora intresset för nyproduktion och byggrätter har 
avtagit.  

Bankerna bedöms vara något restriktiva, särskilt vid nyutlåning, men finansieringsmöjligheterna bedöms 
överlag vara relativt goda.  

Risk för stigande avkastningskrav bedöms främst finnas för objekt med investeringsbehov (moderniserings-
/anpassningsbehov, eftersatt underhåll) på svaga delmarknader. 
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Lokala marknadsförutsättningar 

Transaktionsaktiviteten på fastighetsmarknaden i Vaggeryds kommun avseende industrifastigheter omfat-
tade mellan 10 och 15 lagfarna överlåtelser under 2014 och 2015 för avta under 2016 och 2017 då endast 
3 respektive 4 köp lagfors. Direktavkastningskraven har varit avtagande under tiden för att sedan stabilise-
ras under det senaste året. Prognosen för det närmaste året är svårbedömd, sannolikt något låg aktivitet 
likt föregående år. Köpare och säljare har i huvudsak varit lokala aktörer.  

Projektaktivitet inom värderingsobjektets närområde avseende industrifastigheter bedöms vara låg.   

För industrifastigheter i Vaggeryds kommun bedöms marknadsmässiga hyresnivåer normalt ligga i interval-
let 300 – 600 kr/kvm uthyrbar area och den marknadsmässiga vakans-/hyresrisken bedöms normalt ligga i 
intervallet 5 – 10 %. 

Värderingsobjektets marknadsförutsättningar 

Värderingsobjektet har ett bra läge i Skillingaryd.  

Efterfrågan på värderingsobjektet bedöms sammantaget som bra. Sannolik köparkategori bedöms främst 
vara lokal aktör och egenanvändare.   

Nedan redovisas en sammanfattning avseende värderingsobjektets styrkor och svagheter: 

Styrkor och möjligheter:   Svagheter och hot: 

- Bra skick    - Starkt beroende av en hyresgäst 
- Flexibel byggnad 
- Attraktiv storlek    

5. Värderingsmetodik  

Definition av marknadsvärde och metodtillämpning 

Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden.  

Marknadsvärdebedömningen sker genom en kombination av två metoder; ortsprismetod och avkastnings-
metod. Utifrån resultaten av dessa metoder görs en sammanfattande bedömning av marknadsvärdet. 

Ortsprismetod 

Ortsprismetoden innebär att värderingsobjektet jämförs med sålda fastigheter med liknande egenskaper, 
exempelvis utifrån objektstyp, läge, standard och hyresgäststruktur. Hänsyn tas till den värdeutveckling 
som skett mellan förvärvs- och värdetidpunkt. Köpeskillingarna jämförs direkt eller normeras med avseende 
på en eller flera värdebärande egenskaper, exempelvis uthyrbar area, hyra, driftnetto eller taxeringsvärde.  

Avkastningsmetod 

Avkastningsmetoden innebär att de betalningsströmmar samt det restvärde som fastighetsinnehavet för-
väntas ge upphov till nuvärdesberäknas med en kalkylränta baserad på de direktavkastningskrav som kan 
härledas från ortsprismetoden. Kassaflödesanalysen finns redovisad i bilaga 1:1. 



2017-04-03 Ordernummer: 165600   
Fastighetsbeteckning: Vaggeryd Hasseln 3

 

14 (17) 
Svefa AB, Södra Strandgatan 3, 553 20 Jönköping 
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

 

De faktiska värdefaktorer, exempelvis hyror, drift- och underhållskostnader, som finns tillgängliga används i 
den mån de kan anses spegla en marknadsmässig nivå. När faktiska uppgifter om värderingsobjektets 
betalningsströmmar inte är tillgängliga eller om de inte speglar marknadens förväntningar baseras kalkylen 
istället på värden som kan anses normala för det aktuella värderingsobjektet med hänsyn till den rådande 
marknadssituationen och marknadens framtidsbedömningar.  

6. Värdering 

Ortsprismetod  
Det har sedan 2014 totalt skett omkring 30 lagfarna försäljningar av industrifastigheter i Vaggeryds kom-
mun. Efter gallring med avseende på köp med intressegemenskap samt av köp som på annat sätt bedömts 
avsevärt avvikande återstår 10 objekt.  

Objekten har sålts till priser som varierar mellan 2 100 och 3 900 kr/kvm uthyrbar area.  

 

 
Direktavkastningarna bedöms med beaktande av marknadsmässiga parametrar, statistik och erfarenhet 
relaterat till jämförbara delmarknader i huvudsak variera mellan 8,0 och 9,5 %.    

Resultat 

Med beaktande av värderingsobjektets specifika egenskaper, vilka redovisats i objektets marknadsförut-
sättningar ovan, bedöms värderingsobjektets värde sammantaget ligga i den övre delen av det ovan redo-
visade prisintervallet. 

Med utgångspunkt från detta bedöms ett marknadsmässigt direktavkastningskrav för värderingsobjektet 
uppgå till mellan 8,0 och 9,0 %.  

Sammantaget bedöms ortsprismetoden ge ett värde mellan 3 000 och 4 000 kr/kvm, vilket motsvarar ett 
totalt värde i intervallet om cirka 1 400 000 till 1900 000 kronor. 

Avkastningsmetod 

Kalkylperioden 

Kalkylperioden löper på 10 år från och med 2018-05-01. 

Inflation 

Ett inflationstagande om 2 % har nyttjats under kalkylperioden. 
 

Kommun Fastighet Adress Köpedatum Köpare Säljare Pris Tkr Kr/kvm Typkod Totalyta Areal Nybygg
.år 

Ombygg
.år 

Vaggeryd LOKATTEN 5 Fabriksgatan 31 2014-02-05 Skillingaryds Fastigheter Ab Petersson,Anne 1 600 3 721 433 430 3 288 1986 2001

Vaggeryd ÅNGVISSLAN 1 Krokvägen 2 2014-02-28 Motorcentrum I Skillingaryd Ab Vaggeryds Svets Ab 1 600 2 576 423 621 3 919 1989 2007

Vaggeryd BÄCKASKOG 20 Frideborgsvägen 23 2014-04-01 Krängshults Fastigheter Ab Ågren,Ingrid 4 200 3 443 432 1 220 4 168 1958

Vaggeryd HERMES 5 Ödestuguvägen 41 2014-04-07 Anders Johanssons Fastighets Ab Kinnarps Aktiebolag 1 353 2 506 425 540 9 993 1979

Vaggeryd TIGERN 6 Gjuterigatan 10 2015-10-12 SKILLTRYCK AB ALTEAMS DISPENSING AB 1 400 2 778 423 504 1 065 1950 2005

Vaggeryd KLEVSHULT 1:100 Hagshultsvägen 2 2015-12-17 KLEFFAN AB Swensson,Kjell Folke Jan 875 2 869 426 305 9 672 1962

Vaggeryd RÖNNEN 8 Smedjegatan 12 2016-03-01 Human Care Sweden AB ANDERS&ANN-LOUISE SPORT AB 1 400 3 500 433 400 2 010 1954

Vaggeryd RÅBOCKEN 10 Industrigatan 4 2016-03-15 RT Steel AB PHL Fastigheter AB 2 800 2 128 423 1 316 5 511 1950 2012

Vaggeryd RÖNNEN 1 Smedjegatan 14 2016-05-18 Svensson,Emil Mattias ROLF BARDHS AB 1 130 3 870 433 292 2 625 1990

Vaggeryd FORMGIVAREN 8 Formvägen 1 2017-06-29 PR TRYCK AB Ragnarsson,Allan Gustaf Sigvard 2 540 2 032 426 1 250 5 908 1974
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Inflationsantagandet är baserat på en samlad bedömning av prognoser från Riksbanken, Konjunkturinstitu-
tet och de ledande bankerna.  

Direktavkastningskrav, Kalkylränta och Restvärde 

Direktavkastningskravet har i den mån möjligt bedömts med utgångspunkt från på marknaden genomförda 
försäljningar av likvärdiga fastigheter, kompletterat med marknadsmässiga parametrar, statistik och erfa-
renhet. Direktavkastningskravet bedöms sammantaget till 8,5 %. 

Teoretisk utgångspunkt för val av kalkylränta är den nominella ränta som gäller på andrahandsmarknaden 
för statsobligationer med en löptid motsvarande kalkylperiodens längd. Till detta läggs en fastighetsrelate-
rad risk som exempelvis beror på värderingsobjektets typ, storlek, läge och alternativa användningsmöjlig-
heter. I praktiken bedöms kalkylräntan ofta genom att inflationsanpassa direktavkastningskravet, vilket 
också gjorts i detta värdeutlåtande. 

Restvärdet utgörs av marknadsvärdet som fastigheten bedöms ha i slutet av kalkylperioden. Restvärdet 
bedöms genom att dividera det prognostiserade driftnettot året efter kalkylperiodens slut med ett bedömt 
direktavkastningskrav, vilket för värderingsobjektet har bedömts till 8,5 %.  

Hyror 

Samtliga lokaler nyttjas internt av fastighetsägaren och dessa har därför åsatts bedömda marknadsmässiga 
hyresnivåer i kalkylen. 

 

Hyrorna är redovisade exklusive värme och övriga driftsrelaterade tillägg. Ersättning för fastighetsskatt är 
exkluderad från hyrorna.  

Hyresutvecklingen för lokalerna bedöms följa förväntad inflationsutveckling. 

I hyresgästförteckningen (se bilaga 1:2) framgår exempelvis om lokalerna är registrerade för moms, utgå-
ende hyresnivåer, bedömda marknadsmässiga hyresnivåer, fastighetsskatt samt indexering. 

Vakanser 

Värderingsobjektet är idag fullt nyttjat.  

 

Det egna nyttjandet av lokalerna har i kalkylen betraktats som ett 3-årigt hyresavtal med marknadsmässiga 
villkor. Vid den tänkta kontraktstidens utgång uppstår en risk för avflyttning vilket har beaktas i en bedömd 
långsiktig vakansgrad om 5 %. 

Lokaltyp

Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats
Industri 200 500 - 200 500 - 0 - 200 500 -
Ej uppvärmda lokaler 12 150 - 12 150 - 0 - 12 150 -
Summa/Medel 212 442 212 442 0 0 0 0 212 442  

Vakanta ytor Totalt
Marknadsmässig hyra

Uthyrd area
Utgående hyra

Lokaltyp
Aktuell Marknad

m² % Antal m² % Antal m² % Antal % %
Industri 400 83 - 400 100 - 0 0 - 0,0% 5,0%
Ej uppvärmda lokaler 80 17 - 80 100 - 0 0 - 0,0% 5,0%
Summa/Medel 480 100 0 480 100 0 0 0 0 0,0% 5,0%

Uthyrbar area Ekonomisk vakansOuthyrd areaUthyrd area
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Drift och underhåll 

Uppgifter om faktiska kostnader har inte erhållits utan bedömts genom statistik och erfarenhet.  

 

I kostnaden ingår både löpande och periodiskt underhåll där periodiskt underhåll avser en schabloniserad 
annuitetsberäkning över värderingsobjektets livslängd. 

Drift- och underhållskostnader är redovisade exklusive värme. 

Kostnadsutvecklingen har under kalkylperioden bedömts följa förväntad inflationsutveckling.  

Investeringar och hyresgästanpassningar 

Inga investeringar, utöver periodiskt underhåll, har bedömts nödvändiga under kalkylperioden. 

Taxeringsvärde och fastighetsskatt-/avgift 

Värderingsobjektet har vid fastighetstaxeringen 2013 åsatts typkod 430 (industrienhet, bensinstation). 
Byggnaden har åsatts värdeår 1960. 
 

 
 
För industrifastigheter utgår fastighetsskatt med 0,5 % av taxeringsvärdet. Fastighetsskatt utgår därmed 
under år 2018 med cirka 3 000 kronor. Fastighetsskatten har bedömts återfås från den fiktiva hyresgästen 
som hyrestillägg, vilket även bedömts vara fallet långsiktigt.  

Resultat 

Det marknadsbaserade avkastningsvärdet för värderingsobjektet bedöms till cirka 3 500 kr/kvm uthyrbar 
area, vilket motsvarar ett totalt värde om cirka 1 700 000 kronor (se bilaga 1:1). 

 

 

 

  

Lokaltyp

Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats
Industri 52 130 - 52 130 -
Ej uppvärmda lokaler 4 50 - 4 50 -
Summa/Medel 56 117 56 117

Bedömd initial D&U Bedömd långsiktig D&U

Taxeringsvärden (kr)

Markvärde 152 000
Byggnadsvärde 406 000
Totalt 558 000

Varav bostad 0
Varav lokaler 558 000
Totalt 558 000
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Känslighetsanalys 

För att visa hur avkastningsvärdet påverkas då vissa indata förändras har en känslighetsanalys utförts med 
utgångspunkt från resultatet i avkastningsmetoden. Känslighetsanalysen har utförts gällande hyror, drift- 
och underhållskostnader, inflation, kalkylränta och direktavkastning vid kalkylperiodens slut enligt följande 
tabell: 

 

 

Variabel Förändring
Tkr %

Hyra lokaler % 10,0% 238 13,8%
Drift och underhåll % 5,0% -33 -1,9%
Inflation %-enheter 1,0% 117 6,8%
Vakans lokaler %-enheter 5,0% -124 -7,2%
Kalkylränta %-enheter 1,0% -105 -6,1%
Direktavk. för restv. %-enheter 1,0% -80 -4,6%

Värdeförändring
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7. Slutsatser 

Resultat 
Ortsprismetoden   cirka 1 400 000 – 1 400 000 kronor 
Avkastningsmetoden   cirka 1 700 000 kronor 

I den sammanlagda marknadsvärdebedömningen beaktas resultatet från båda metoderna. 

Marknadsvärde 
Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet vid 
värdetidpunkten 2018-04-03 till: 

1 700 000 kronor 
En miljon sjuhundra tusen kronor 

vilket ger följande beräknade nyckeltal: 

 

Jönköping 2018-04-03 

  
Johanna Artell                                                             Christina Lennéer Lind 
Civilingenjör Lantmäteri                                                Civilingenjör Lantmäteri                                             
 
av Samhällsbyggarna auktoriserade fastighetsvärderare 

Bilagor 
Bilaga 1  Kassaflödesanalys, hyresgästförteckning samt tabeller 

Bilaga 2  Foton 

Bilaga  Utdrag ur fastighetsregistret, inklusive kartor 

Bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande 

Marknadsvärde tkr 1 700

Marknadsvärde / m² 3 542

Marknadsvärde / taxeringsvärde 3,05

Bruttokapitalisering, år 1 8,0

(marknadsvärde / årshyra år 1)

Direktavkastning, initial 9,2%
(aktuellt driftnetto / marknadsvärde)
Direktavkastning, år 1 9,2%
(driftnetto år 1 / marknadsvärde)
Marknadsmässig direktavkastning 8,6%
(Marknadsmässigt driftnetto / marknadsvärde)
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KASSAFLÖDESANALYS Fastighet: Vaggeryd Hasseln 3 Bilaga 1:1

Kalkylantaganden

Start kalkyl: 2018-05-01
Värdeår: 1960

Tax. värde: 558
Typkod: 430

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Inflation 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Jämkad direktavkastning 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5%
Kalkylränta 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7%

Direktavkastning för restvärdeberäkning: 8,5%

Ekonomisk vakans
Bostäder 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Lokaler 0,0% 0,0% 0,0% 3,8% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
Garage / P-platser

Totalt 0,0% 0,0% 0,0% 3,8% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
Delår Delår

Kassaflöde (tkr) År 1 (kr/m², styck) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Hyra bostäder (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyra lokaler (+) 442 142 216 221 225 229 234 239 244 248 253 86
Hyra garage mm (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hyresrisk/vakans bostäder (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyresrisk/vakans lokaler (-) 0 0 0 -9 -11 -12 -12 -12 -12 -13 -4
Hyresrisk/vakans garage mm (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Netto tillägg och rabatter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tillägg (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabatt (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effektiv hyra 442 142 216 221 216 218 222 227 231 236 241 81

Drift och underhåll (-) -117 -37 -57 -58 -59 -61 -62 -63 -64 -66 -67 -23
Fastighetsskatt (-) -6 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -1
Fastighetsskatt åter (+) 6 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
Tomträttsavgäld (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftnetto före investeringar 325 104 159 162 157 157 160 164 167 170 174 59

Återstående investeringar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftnetto efter investeringar 325 104 159 162 157 157 160 164 167 170 174 59

Nuvärde driftnetto

Nuvärde restvärde

Marknadsbaserat avkastningsvärde

Nyckeltal:

Avkastningsvärde / m² 3 593
Avkastningsvärde / taxeringsvärde 3,09
Bruttokapitalisering, år 1 8,1
Direktavkastning, initial 9,0%
Direktavkastning, år 1 9,0%
Marknadsmässig direktavkastning 8,4%

969

756

1 725
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Hyresgästförteckning Fastighet: Vaggeryd Hasseln 3 Bilaga 1:2

Hyresgäst Lokaltyp Lokalanvändning Area Löptid Löptid Not

 m², st  Fr o m T o m Tkr Kr/m² Index Tkr Kr/m² Index Tkr Kr/m² (J / N) (J / N) (J / N)
Mekonomen I Bilverkstad - normal 400 2018-05-01 2021-04-30 200 500 100% 200 500 100% 3 7 J N J

Mekonomen EU Ej uppvärmda lokaler 80 2018-05-01 2021-04-30 12 150 100% 12 150 100% 0 0 J N J

Summa/Medel 480 212 442 212 442 3 6

Ingår 
värme **)

Utg. total hyra Marknadshyra Fastighetsskatt åter Moms-
pliktig 

Egen-
använda
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Fastighet: Vaggeryd Hasseln 3 Bilaga 1:3

Lokaltyp
Aktuell Marknad

m² % Antal m² % Antal m² % Antal % %
Industri 400 83 - 400 100 - 0 0 - 0,0% 5,0%
Ej uppvärmda lokaler 80 17 - 80 100 - 0 0 - 0,0% 5,0%
Summa/Medel 480 100 0 480 100 0 0 0 0 0,0% 5,0%

Lokaltyp

Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats
Industri 200 500 - 200 500 - 0 - 200 500 -
Ej uppvärmda lokaler 12 150 - 12 150 - 0 - 12 150 -
Summa/Medel 212 442 212 442 0 0 0 0 212 442  

Lokaltyp

Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats
Industri 52 130 - 52 130 -
Ej uppvärmda lokaler 4 50 - 4 50 -
Summa/Medel 56 117 56 117

Variabel Förändring
Tkr %

Hyra lokaler % 10,0% 238 13,8%
Drift och underhåll % 5,0% -33 -1,9%
Inflation %-enheter 1,0% 117 6,8%
Vakans lokaler %-enheter 5,0% -124 -7,2%
Kalkylränta %-enheter 1,0% -105 -6,1%
Direktavk. för restv. %-enheter 1,0% -80 -4,6%

Värdeförändring

Totalt
Marknadsmässig hyra

Uthyrd area
Utgående hyra

Bedömd initial D&U Bedömd långsiktig D&U

Uthyrbar area Ekonomisk vakans

Vakanta ytor

Outhyrd areaUthyrd area
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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

VAGGERYD HASSELN 3 2016-12-21 2011-01-12 13:00 2018-04-03
Nyckel: 060064144
UUID: 909a6a4f-e0e1-90ec-e040-ed8f66444c3f
Distrikt: Tofteryd

ADRESS
Adress
Norra Trädgårdsgatan 18
568 31 Skillingaryd

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) Registerkarta
1 6365687.7 445165.6 VAGGERYD

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 2 172 kvm 2 172 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
556773-0527
Motorcentrum i Skillingaryd AB
NORRA TRÄDGÅRDSGATAN 18
568 31 SKILLINGARYD
Köp: 2010-12-30
Köpeskilling:  800 000 SEK Avser hela fastigheten

1/1 2011-01-12 11/939

ANTECKNINGAR
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning.

AVTALSRÄTTIGHETER
Nr Rättighet Inskrivningsdag Akt
1 Avtalsservitut: DAGVATTENLEDNING MM 1965-06-23 65/3297

INTECKNINGAR
Totalt antal inteckningar: 1
Totalt belopp:  800 000 SEK
Nr Information Belopp Inskrivningsdag Akt
2 Datapantbrev 800 000 SEK 2011-01-12 11/949

RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Akt
DAGVATTENLEDNING MM Last Avtalsservitut 06-IM2-65/3297.1

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Tomtindelning: HASSELN 1950-06-17

Senast ajourföring: 2009-11-18
0665K-TI48SKI

Stadsplan: SKILLINGARYDS MUNICIPALSAMHÄLLE 1929-06-20
Senast ajourföring: 2010-11-01

06-SKK-3

Delområde som avser genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
INDUSTRIENHET, BENSINSTATION (430)
394962-7
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar hel
registerfastighet.

2013

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
558 000 SEK 406 000 SEK 152 000 SEK 2172 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
556773-0527
Motorcentrum i Skillingaryd AB
NORRA TRÄDGÅRDSGATAN 18
568 31 SKILLINGARYD

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Övriga aktiebolag

Värderingsenhet lager värderad enligt avkastningsmetoden 2894120
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
88 000 SEK 665058
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår
1960 1938 2000
Yta lagerutrymme Standardklass Saneringsmogen
101 kvm Normal Nej
Värderingsenhet lager värderad enligt avkastningsmetoden 61256120
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
48 000 SEK 665058
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår
1960 1938 2000
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TAXERINGSINFORMATON
Yta lagerutrymme Standardklass Saneringsmogen
77 kvm Mycket enkel Nej
Värderingsenhet produktionslokaler värderad enligt avkastningsmetoden 2893120
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
270 000 SEK 665058
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår
1960 1938 2000
Lokalyta Standardpoäng Saneringsmogen
283 kvm 16 Nej
Värderingsenhet industrimark 2892120
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
152 000 SEK 665058
Areal Riktvärde tomtareal Riktvärde byggrätt
2172 kvm 70 SEK/kvm

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Tomtmätning 1950-09-26 0665K-TM224
Sammanläggning 1962-02-02 06-SKK-230

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
F-SKILLINGARYD HASSELN 3 1993-12-01 0683-566

URSPRUNG
VAGGERYD SKILLINGARYD 5:103, 5:108



Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING Fastighetsnyckel 909A6A4F-E0E1-90EC-E040-
ED8F66444C3F

Sidan 3 av 5

KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:500000; fastighet:text,fastighet:granser; A4; Portrait



Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING Fastighetsnyckel 909A6A4F-E0E1-90EC-E040-
ED8F66444C3F

Sidan 4 av 5

KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:25000; fastighet:text,fastighet:granser; A4; Portrait



Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING Fastighetsnyckel 909A6A4F-E0E1-90EC-E040-
ED8F66444C3F

Sidan 5 av 5

KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:2000; fastighet:text,fastighet:granser; A4; Portrait
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, 
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. 
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande 
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 
 
 
1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende.  

 
2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 

genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”. 

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 

nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

 
4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 

kunskaper för att upptäcka. 
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

 
5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten. 

 
6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet. 

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.  

 
7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet. 

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 



 

 

Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-06-05 § 158 2018/129 35 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Årsredovisning med bokslut och revisionsberättelse 
2017 för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings 
län 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för

Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län för räkenskapsåret 
2017. 

2. Kommunfullmäktige beviljar direktionen i Kommunalförbundet
Mediacenter Jönköpings län ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning och revisionsberättelse har inkommit för 
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län för räkenskapsåret 2017. 

Förbundschefen beskriver en ökande efterfrågan på utbildningar, support, 
rådgivning och nätverkande och ser att Mediacenter spelar en viktig roll i 
området. Verksamhetens intäkter ökade 2017 med 5,4% jämfört med 2016 
och soliditeten stärktes från 42,3% 2016 till 46,5% 2017. 

Revisorerna bedömer att de finansiella målen uppfyllts och att målen för 
verksamhet för 2017 till största del uppfyllts och tillstyrker därför att 
förbundets årsredovisning godkänns av respektive fullmäktige och att 
direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-07 
Missivbrev 2018-04-18 
Förbundschefen har ordet (Bilaga 1) 
Verksamhetsberättelse 2017 (Bilaga 2) 
Förvaltningsberättelse 2017 (Bilaga 3) 
Revisionsberättelse för år 2017 (Bilaga 4) 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-05-16, § 153 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16 § 153 2018/129 21 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Årsredovisning med bokslut och revisionsberättelse 
2017 för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings 
län 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna

årsredovisningen för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län 
för räkenskapsåret 2017. 

2. Kommunfullmäktige beviljar direktionen i Kommunalförbundet
Mediacenter Jönköpings län ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning och revisionsberättelse har inkommit för 
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län för räkenskapsåret 2017. 

Förbundschefen beskriver en ökande efterfrågan på utbildningar, support, 
rådgivning och nätverkande och ser att Mediacenter spelar en viktig roll i 
området. Verksamhetens intäkter ökade 2017 med 5,4% jämfört med 2016 
och soliditeten stärktes från 42,3% 2016 till 46,5% 2017. 

Revisorerna bedömer att de finansiella målen uppfyllts och att målen för 
verksamhet för 2017 till största del uppfyllts och tillstyrker därför att 
förbundets årsredovisning godkänns av respektive fullmäktige och att 
direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-07 
Missivbrev 2018-04-18 
Förbundschefen har ordet (Bilaga 1) 
Verksamhetsberättelse 2017 (Bilaga 2) 
Förvaltningsberättelse 2017 (Bilaga 3) 
Revisionsberättelse för år 2017 (Bilaga 4) 



Kommunledningskontoret 

Sida 

Datum 
2018-05-07 

Dnr 
KS 2018/129 

1(1) 

Kommunstyrelsen 

Årsredovisning med bokslut och revisionsberättelse 
2017 för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings 
län 

Kommunledningskontorets förslag till arbetsutskottet 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna

årsredovisningen för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län 
för räkenskapsåret 2017. 

2. Kommunfullmäktige beviljar direktionen i Kommunalförbundet
Mediacenter Jönköpings län ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning och revisionsberättelse har inkommit för 
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län för räkenskapsåret 2017. 

Förbundschefen beskriver en ökande efterfrågan på utbildningar, support, 
rådgivning och nätverkande och ser att Mediacenter spelar en viktig roll i 
området. Verksamhetens intäkter ökade 2017 med 5,4% jämfört med 2016 
och soliditeten stärktes från 42,3% 2016 till 46,5% 2017. 

Revisorerna bedömer att de finansiella målen uppfyllts och att målen för 
verksamhet för 2017 till största del uppfyllts och tillstyrker därför att 
förbundets årsredovisning godkänns av respektive fullmäktige och att 
direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-07 
Missivbrev 2018-04-18 
Förbundschefen har ordet (Bilaga 1) 
Verksamhetsberättelse 2017 (Bilaga 2) 
Förvaltningsberättelse 2017 (Bilaga 3) 
Revisionsberättelse för år 2017 (Bilaga 4) 

Handläggare 
Torbjörn Åkerblad 
Kanslichef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-06-25 § 0 2018/004 2 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Delgivningar 

Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar delges kommunfullmäktige: 

- Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05, § 161 Medborgarförslag – 
Besöka vindkraftsområden som drabbats av felkalkyleringar 

20



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-06-05 § 161 2018/095 38 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Medborgarförslag – Besöka vindkraftsområden som 
drabbats av felkalkyleringar 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen tar kommunledningskontorets skrivelse som sin

egen. 

2. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till kommunlednings-
kontorets skrivelse.

Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslaget föreslår att Vaggeryds kommun ska besöka ett 
vindkraftsområde som drabbats av vindkraftsindustrins felkalkyleringar 
innan fler beslut i vindkraftsfrågor tas. Som exempel ges Ekestad 
Kristianstad.     

Utlåtande 
Buller från vindkraftsverk är en miljöprövningsfråga som hanteras av 
Länsstyrelsen, där kommunen är remissinstans. Kommunen, och andra 
remissinstanser, har möjlighet att framföra synpunkter i samrådsskedet, vid 
komplettering av ansökan samt i remisskedet. Detta förfarande anser 
kommunen fungerar bra. Det är upp till var och en att besöka platser där 
vindkraft har etablerats. 

Vaggeryds kommun har i sin vindbruksplan, som är ute på granskning, valt 
att 35 dB(a) ekvivalent buller från vindkraftsverk ej får överskridas vid 
bostäders fasad utomhus. Kommunen anser i övrigt att den praxis och de 
rekommendationer från Boverket gällande buller från vindkraftsverk som 
finns är tydliga och tillräckliga.  

Kommunen har förståelse för att vissa enskilda upplever sig som drabbade 
av vindkraftsetableringar. Kommunens ställningstagande är dock att 
utlåtande ska utföras i varje enskilt fall och detta utlåtande ska baseras på 
ovan nämnda praxis och rekommendationer samt gällande översiktsplan och 
kommande vindbruksplan.    

forts. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2018-06-05 § 161 2018/095 39 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2018-02-23, med kompletterande skrivelse 
daterad 2018-03-29 
Kommunfullmäktiges protokoll § 033, 2018-03-26 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-18 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-05-16, § 154 
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