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Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i
Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 28 januari 2019 klockan 17.00.
Före sammanträdet blir det en andaktsstund av pastor Jakob Fagher
Bjärkhed, Betelförsamlingen, Vaggeryd

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. Inkomna motioner och medborgarförslag

Bilaga

7. Motion – Ge ägardirektiv till kommunnägda bostadsbolaget
VSBO att bygga jämnare i de två tätorterna och även ett visst
antal i Klevshult, Byarum och Hok

Bilaga

8. Motion – Sök medlemskap i Södra Skogsägarna ekonomisk
förening

Bilaga

9. Medborgarförslag – Fler alternativa driftsformer inom barn
och äldreomsorg

Bilaga

10. Riktlinjer för tomtförsäljning småhus, egnahem

Bilaga

11. Uppdatering av placeringsriktlinjer för pensionsmedelsförvaltning

Bilaga

12. Utträde ur Sveriges ekokommuner

Bilaga
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13. Köp av fastigheten Gästgivaren 2 i Skillingaryd

Bilaga

14. Valärenden

Bilaga

15. Delgivningar

Bilaga

Ledamot i kommunfullmäktige som är förhindrad att delta i sammanträdet
ska anmäla detta till kommunledningskontoret, tel. 0370-67 80 00.
Kallelse av ersättare sker genom kommunledningskontorets försorg.

6.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2019-01-09

Dnr

§ 011

2017/316

7.
Motion – Ge ägardirektiv till kommunägda
bostadsbolaget VSBO att bygga jämnare i de två
tätorterna och även ett visst antal i Klevshult,
Byarum och Hok
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen, men att delar av
synpunkterna i motionen kommer att beaktas i kommande ägardirektiv till
kommunägda bostadsbolaget VSBO.
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktigeledamöterna Adinda Atcha (L) och Ewa Magnusson (L) har
lämnat in en motion daterad 2017-11-29 med förslag att
kommunfullmäktige beslutar att ge ägardirektiv till kommunägda
bostadsbolaget VSBO att bygga jämnare i de två tätorterna Vaggeryd
Skillingaryd och även ett visst antal i Klevshult, Byarum och Hok.
VSBO anger i sitt yttrande att väldigt mycket byggnation är på gång och att
man följer utvecklingen inför övervägandet av var nästa byggnation ska ske
och att de mindre orterna är med i bedömningen.
Motionen kommer att beaktas i den kommande uppdateringen av
ägardirektivet till VSBO.
Under våren 2019 kommer ägardirektivet uppdateras, där inkommen motion
kommer att beaktas.
Beslutsunderlag
Inlämnad motion daterad 2017-11-29
Kommunfullmäktiges beslut 2018-01-29, § 003
Remiss till VSBO för yttrande 2018-02-19
VSBOs yttrande 2018-10-01
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-13
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-12-05, § 263

Justering

Exp

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-12-05

Dnr

§ 263

2017/316

Motion – Ge ägardirektiv till kommunägda
bostadsbolaget VSBO att bygga jämnare i de två
tätorterna och även ett visst antal i Klevshult,
Byarum och Hok
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen,
men att delar av synpunkterna i motionen kommer att beaktas i kommande
ägardirektiv till kommunägda bostadsbolaget VSBO.
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktigeledamöterna Adinda Atcha (L) och Ewa Magnusson (L) har
lämnat in en motion daterad 2017-11-29 med förslag att
kommunfullmäktige beslutar att ge ägardirektiv till kommunägda
bostadsbolaget VSBO att bygga jämnare i de två tätorterna Vaggeryd
Skillingaryd och även ett visst antal i Klevshult, Byarum och Hok.
VSBO anger i sitt yttrande att väldigt mycket byggnation är på gång och att
man följer utvecklingen inför övervägandet av var nästa byggnation ska ske
och att de mindre orterna är med i bedömningen.
Motionen kommer att beaktas i den kommande uppdateringen av
ägardirektivet till VSBO.
Under våren 2019 kommer ägardirektivet uppdateras, där inkommen motion
kommer att beaktas.
Beslutsunderlag
Inlämnad motion daterad 2017-11-29
Kommunfullmäktiges beslut 2018-01-29, § 003
Remiss till VSBO för yttrande 2018-02-19
VSBOs yttrande 2018-10-01
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-13
Arbetsutskottets behandling av ärendet
Samhällsutvecklare Tina Blomster redogör för kommunledningskontorets
förslag.
forts.

Justering

Exp

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-12-05

Dnr

§ 263

2017/316

Förslag till beslut på sammanträdet
Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående och enas om att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen, men att
delar av synpunkterna i motionen kommer att beaktas i kommande
ägardirektiv till kommunägda bostadsbolaget VSBO.

Justering

Exp

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-11-13

Sida 1 av 1

Dnr KS 2017/316
Kommunledningskontoret
Till Kommunstyrelsen

Motion – Ge ägardirektiv till kommunägda bostadsbolaget
VSBO att bygga jämnare i de två tätorterna och även ett
visst antal i Klevshult, Byarum och Hok.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
delvis bifalla motionen om att ge ägardirektiv till kommunägda bostadsbolaget VSBO att
bygga jämnare i de två tätorterna och även ett visst antal i Klevshult, Byraum och Hok, då
ägardirektivet kommer att uppdateras under 2019, där synpunkterna kommer att beaktas.
Sammanfattning av ärendet
Motionen om att ge ägardirektiv till kommunägda bostadsbolaget VSBO att bygga jämnare i
de två tätorterna och även ett visst antal i Klevshult, Byraum och Hok kommer att beaktas i
den kommande uppdateringen av ägardirektivet till VSBO.
Ärende
Atcha Adinda (L) och Ewa Magnusson (L), har inkommit med en motion om att ge
ägardirektiv till kommunägda bostadsbolaget VSBO att bygga jämnare i de två tätorterna och
även ett visst antal i Klevshult, Byraum och Hok.
VSBO anger i sitt yttrande att väldigt mycket byggnation är på gång och att man följer
utvecklingen inför övervägandet av var nästa byggnation ska ske och att de mindre orterna är
med i bedömningen.
Under våren 2019 kommer ägardirektivet uppdateras, där inkommen motion kommer att
beaktas.
Beslutet ska skickas till
Motionärerna
Kommunledningskontoret
VSBO

Handläggare
Tina Blomster
Samhällsutvecklare

Datum

Beteckning/Dnr

Sida

2018-02-19

2017/316

1(1)

Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB
(VSBO)

Motion – Ge ägardirektiv till kommunägda
bostadsbolaget VSBO att bygga jämnare i de två
tätorterna och även ett visst antal i Klevshult,
Byarum och Hok
Fullmäktigeledamöterna Atcha Adinda (L) och Ewa Magnusson (L) har
inlämnat en motion 2017-11-29 med förslag att kommunfullmäktige
beslutar att ge ägardirektiv till kommunägda bostadsbolaget VSBO att
bygga jämnare i de två tätorterna och även ett visst antal i Klevshult,
Byrarum och Hok.
Motionen remitteras härmed till Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB
(VSBO) för yttrande senast den 21 maj 2018.
För kommunstyrelsen

Gert Jonsson
Kommunstyrelsens ordförande

Annika Hedvall
Kommundirektör

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

Organisationsnummer

Box 43
568 21 Skillingaryd

Bangårdsgatan 2
Skillingaryd

0370-781 00

0370-781 55

5950-7434

212000-0522

E-post

Internetadress

kommunstyrelsen@vaggeryd.se

www.vaggeryd.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2018-01-29

Dnr

§ 003

2017/316

Motion – Ge ägardirektiv till kommunägda
bostadsbolaget VSBO att bygga jämnare Vaggeryd
även ett visst antal i Klevshult, Byarum och Hok
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktigeledamöterna Adinda Atcha (L) och Ewa Magnusson (L) har
lämnat in en motion daterad 2017-11-29 med förslag att
kommunfullmäktige beslutar att ge ägardirektiv till kommunägda
bostadsbolaget VSBO att bygga jämnare Vaggeryd även ett visst antal i
Klevshult, Byarum och Hok.
Beslutsunderlag
Inlämnad motion daterad 2017-11-29

Justering

Exp

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2019-01-09

Dnr

§ 012

2018/059

8.
Motion – Sök medlemskap i Södra Skogsägarna
ekonomisk förening
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i enlighet med tekniska utskottets förslag att
kommunfullmäktige avslår motionen, med följande motivering:
Nuvarande leveranser av skogsprodukter bedöms fungera väl utifrån
ekonomiskt utfall och kommunens behov av efterfrågad service. Därför
anses inte ett medlemskap i Södra Skogsägarnas ekonomiska förening vara
fördelaktigt för kommunen.
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (-) har lämnat in en motion
2018-01-29 med förslag att:
•
•

Vaggeryds kommun söker medlemskap i Södra Skogsägarnas
ekonomiska förening.
Vaggeryds kommun därefter levererar alla skogsprodukter till Södra
Skogsägarna ekonomiska förening.

Tekniska kontoret ser i dagsläget inte att ett medlemskap i Södra
Skogsägarnas ekonomiska förening är fördelaktigt för kommunen.
Kommunens möjligheter till bra avkastning vid försäljning av
skogsprodukter över tid är viktigt. Nuvarande leveranser av skogsprodukter
bedöms fungera väl utifrån ekonomiskt utfall och kommunens behov av
efterfrågad service. Att binda sig och leverera alla skogsprodukter till Södra
Skogsägarnas ekonomiska förening anses inte vara en ekonomisk fördel
över tid.
Kommunal försäljning av skogsprodukter omfattas inte av Lagen om
offentlig upphandling som reglerar kommunens inköp.
Tekniska utskottet föreslår att motionen avslås.
Beslutsunderlag
Inlämnad motion 2018-01-29
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 029
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-11-20, § 130

Justering

Exp

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska utskottet

2018-11-20

Dnr

§ 130

TU 2018/050 4(14)

Yttrande på motion – sök medlemskap i Södra
Skogsägarna ekonomisk förening, dnr TU 2018/050
Tekniska utskottets beslut
Föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen.
Nuvarande leveranser av skogsprodukter bedöms fungera väl utifrån
ekonomiskt utfall och kommunens behov av efterfrågad service. Tekniska
utskottet ser inte att ett medlemskap i Södra Skogsägarnas ekonomiska
förening är fördelaktigt för kommunen.
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (-) har lämnat in en motion 2018-0129 med förslag att:
•
Vaggeryds kommun söker medlemskap i Södra Skogsägarnas
ekonomiska förening.
•
Vaggeryds kommun därefter levererar alla skogsprodukter till Södra
Skogsägarna ekonomiska förening.
Tekniska kontorets yttrande
Tekniska kontoret ser i dagsläget inte att ett medlemskap i Södra
Skogsägarnas ekonomiska förening är fördelaktigt för kommunen.
Kommunens möjligheter till bra avkastning vid försäljning av skogsprodukter
över tid är viktigt. Nuvarande leveranser av skogsprodukter bedöms fungera
väl utifrån ekonomiskt utfall och kommunens behov av efterfrågad service.
Att binda sig och leverera alla skogsprodukter till Södra Skogsägarnas
ekonomiska förening anses inte vara en ekonomisk fördel över tid.
Kommunal försäljning av skogsprodukter omfattas inte av Lagen om offentlig
upphandling som reglerar kommunens inköp.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets remiss från 2018-04-17 med motion – sök
medlemskap i Södra Skogsägarna ekonomisk förening, dnr KS 2018/059.
Förslag på sammanträdet
Kenth Williamsson (S) står bakom beslutet, men föreslår att motiveringen
förtydligas.

Justering

Exp

Sida:

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska utskottet

2018-11-20

Dnr

§ 130

TU 2018/050 5(14)

Beslutsgång
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla Kenth Williamssons
förslag, och finner det bifallet.
Protokollet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Teknisk chef
Gatu- och parkchef
Diarium

Justering

Exp
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2018-03-26

Dnr

§ 029

2018/059

Motion – Sök medlemskap i Södra Skogsägarna
ekonomisk förening
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (-) har lämnat in en motion
2018-01-29 med förslag att:
• Vaggeryds kommun söker medlemskap i Södra Skogsägarna
ekonomisk förening.
• Vaggeryds kommun därefter levererar alla skogsprodukter till Södra
Skogsägarna ekonomisk förening.
Beslutsunderlag
Inlämnad motion 2018-01-29

Justering

Exp

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2019-01-09

Dnr

§ 014

2018/119

9.
Medborgarförslag – Fler alternativa driftsformer inom
barn och äldreomsorg
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget mot bakgrund av
att både barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden redan idag har
till uppgift att pröva förslag om alternativa driftsformer i samband med
utveckling av verksamhet.
Reservation
Kenth Williamsson (S), Kenneth Åberg (S), Annelie Borgström (S) och
Anna Karin Slunge (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till
förmån för Kenth Williamssons förslag.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inlämnats daterat 2018-04-16 med förslag om:
- att påbörja processen med att överlåta driften av ett av kommunens
äldreboende till en alternativ utförare
- att påbörja processen med att överlåta driften av kommunala förskolor till
en eller flera alternativa utförare med syftet att få en bättre balans mellan
kommunal och alternativ drift.
Medborgarförslaget har remitterats för yttrande från barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden. Båda nämnderna har svarat BUN
2018-09-26 §70 och SN 2018-08-30 §69 att man redan idag har en rutin
som innebär att man alltid ska pröva alternativa driftsformer när det är
aktuellt för utveckling av verksamhet eller expansion av mer verksamhet.
Socialnämnden skriver i sitt yrkande att Mejeriet – ett nytt särskilt boende i
Skillingaryd förväntas vara klart våren 2020. Förvaltningen kommer inom
ramen för detta boende pröva alternativ driftsform för vård och omsorgsboendet på Mejeriet.
Inom barn- och utbildningsnämnden framgår att femklövern är positiva till
att bredda mångfalden och alternativa driftsformer, vilket finns angivet i
kommunfullmäktiges övergripande mål och programförklaring. Femklövern
skriver att man ser fler alternativ exempelvis föreningsdrivna fritidshemsverksamheter, privat fastighetsägande, intraprenad. Man menar samtidigt att
det är viktigt att det finns kommunala riktlinjer samt initiativ från olika
aktörer.
forts.
Justering

Exp

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2019-01-09

Dnr

§ 014

2018/119

Beslutsunderlag
Inlämnat medborgarförslag 2018-04-16
Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 055
Remiss till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 2018-05-07
Socialnämndens beslut 2018-08-30, § 69
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-09-26, § 70
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-07
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-12-05, § 275
Förslag till beslut på sammanträdet
Kenth Williamsson (S) föreslår att medborgarförslaget avslås.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets
förslag och Kenth Williamssons förslag, och ställer förslagen mot varandra
och finner att arbetsutskottets förslag antas.

Justering

Exp

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-12-05

Dnr

§ 275

2018/119

Medborgarförslag – Fler alternativa driftsformer inom
barn och äldreomsorg
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget mot bakgrund av att både barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden redan idag har till uppgift att pröva förslag om alternativa
driftsformer i samband med utveckling av verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inlämnats daterat 2018-04-16 med förslag om:
- att påbörja processen med att överlåta driften av ett av kommunens
äldreboende till en alternativ utförare
- att påbörja processen med att överlåta driften av kommunala förskolor till
en eller flera alternativa utförare med syftet att få en bättre balans mellan
kommunal och alternativ drift.
Medborgarförslaget har remitterats för yttrande från barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden. Båda nämnderna har svarat BUN
2018-09-26 §70 och SN 2018-08-30 §69 att man redan idag har en rutin
som innebär att man alltid ska pröva alternativa driftsformer när det är
aktuellt för utveckling av verksamhet eller expansion av mer verksamhet.
Socialnämnden skriver i sitt yrkande att Mejeriet – ett nytt särskilt boende i
Skillingaryd förväntas vara klart våren 2020. Förvaltningen kommer inom
ramen för detta boende pröva alternativ driftsform för vård och omsorgsboendet på Mejeriet.
Inom barn- och utbildningsnämnden framgår att femklövern är positiva till
att bredda mångfalden och alternativa driftsformer, vilket finns angivet i
kommunfullmäktiges övergripande mål och programförklaring. Femklövern
skriver att man ser fler alternativ exempelvis föreningsdrivna fritidshemsverksamheter, privat fastighetsägande, intraprenad. Man menar samtidigt att
det är viktigt att det finns kommunala riktlinjer samt initiativ från olika
aktörer.

forts.

Justering

Exp

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-12-05

Dnr

§ 275

2018/119

Beslutsunderlag
Inlämnat medborgarförslag 2018-04-16
Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 055
Remiss till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 2018-05-07
Socialnämndens beslut 2018-08-30, § 69
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-09-26, § 70
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-07
Förslag till beslut på sammanträdet
Kenth Williamsson (S) föreslår att medborgarförslaget avslås.
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår att arbetsutskottet bifaller
kommunledningskontorets förslag att medborgarförslaget avslås mot
bakgrund av att både barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden
redan idag har till uppgift att pröva förslag om alternativa driftsformer i
samband med utveckling av verksamhet.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut,
kommunledningskontorets förslag och Kenth Williamssons förslag, och
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunledningskontorets
förslag antas.
Omröstning begärs.
Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till kommunledningskontorets förslag
Nej-röst för bifall till Kenth Williamssons förslag
Omröstningsresultat
Ledamot
Maritha Bengtsson (KD)
Ulf Abrhamsson (C)
Annelie Borgström (S)
Kenth Williamsson (S)
Gert Jonsson (M)

Ja
X
X

X
3

Nej

X
X
___
2

Arbetsutskottet beslutar, med 3 Ja-röster mot 2 Nej-röster, att bifalla
kommunledningskontorets förslag.

Justering

Exp

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-11-07

Sida 1 av 2

Dnr KS 2018/119
Kommunledning
Till Kommunstyrelsen

Medborgarförslag – fler alternativa driftsformer inom barn
och äldreomsorg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget mot bakgrund av att både Barn -och
utbildningsnämnden och Socialnämnden redan idag har till uppgift att pröva förslag om
alternativa driftsformer i samband med utveckling av verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inlämnats daterat 2018-04-16 med förslag om:
- att påbörja processen med att överlåta driften av ett av kommunens äldreboende till en
alternativ utförare
- att påbörja processen med att överlåta driften av kommunala förskolor till en eller flera
alternativa utförare med syftet att få en bättre balans mellan kommunal och alternativ drift.
Medborgarförslaget har remitterats för yttrande från Barn och utbildningsnämnden och
Socialnämnden. Båda nämnderna har svarat BUN 2018-09-26 § 70 och SN 2018-08-30 §69
att man redan idag har en rutin som innebär att man alltid ska pröva alternativa driftsformer
när det är aktuellt för utveckling av verksamhet eller expansion av mer verksamhet.
Socialnämnden skriver i sitt yrkande att Mejeriet – ett nytt särskilt boende i Skillingaryd
förväntas vara klart våren 2020. Förvaltningen kommer inom ramen för detta boende pröva
alternativ driftsform för vård och omsorgsboendet på Mejeriet.
Inom Barn och utbildningsnämnden framgår att femklövern är positiva till att bredda
mångfalden och alternativa driftsformer, vilket finns angivet i Kommunfullmäktiges
övergripande mål och programförklaring. Femklövern skriver att man ser fler alternativ
exempelvis föreningsdrivna fritidshemsverksamheter, privat fastighetsägande, intraprenad.
Man menar samtidigt att det är viktigt att det finns kommunala riktlinjer samt initiativ från
olika aktörer.
Ärende
.
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Datum

Beteckning/Dnr

Sida

2018-05-07

2018/119

1(1)

Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden

Medborgarförslag – Fler alternativa driftsformer inom
barn- och äldreomsorg!
Ett medborgarförslag har inlämnats daterat 2018-04-16 med förslag:
- att påbörja processen med att överlåta driften av ett av kommunens
äldreboenden till en alternativ utförare.
- att påbörja processen med att överlåta driften av kommunala förskolor till
en eller flera alternativa utförare så att en bättre balans uppnås mellan
kommunal och alternativ drift.
Förslaget remitteras härmed till barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden för yttrande senast den 3 september 2018.
För kommunstyrelsen

Gert Jonsson
Kommunstyrelsens ordförande

Annika Hedvall
Kommundirektör

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

Organisationsnummer

Box 43
568 21 Skillingaryd

Bangårdsgatan 2
Skillingaryd

0370-781 00

0370-781 55

5950-7434

212000-0522

E-post

Internetadress

kommunstyrelsen@vaggeryd.se

www.vaggeryd.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2018-04-23

Dnr

§ 055

2018/119

Medborgarförslag – Fler alternativa driftsformer inom
barn- och äldreomsorg!
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inlämnats daterat 2018-04-16 med följande
förslag:
- att påbörja processen med att överlåta driften av ett av kommunens
äldreboenden till en alternativ utförare.
- att påbörja processen med att överlåta driften av kommunala förskolor till
en eller flera alternativa utförare så att en bättre balans uppnås mellan
kommunal och alternativ drift.
Beslutsunderlag
Inlämnat medborgarförslag daterat 2018-04-16
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Förslagsställaren ger en kort presentation av förslaget.

Justering

Exp

Utdragsbestyrkande

Sida:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2019-01-09

Dnr

§ 004

2018/292

10.
Riktlinjer för tomtförsäljning småhus, egnahem
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till riktlinjer för
tomtförsäljning småhus, egnahem, med tillägget att blankettansökan ska
vara möjlig.
Sammanfattning av ärendet
Riktlinjer för godkännande har tagits fram för tomtförsäljning småhusegnahem, för att förtydliga processen vid tomtförsäljning. Riktlinjerna är
avstämda och justerade enligt rekommendationer från kommunjurist.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-27
Riktlinjer för försäljning av småhustomter för egnahems byggnation inom
Vaggeryds kommun
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-12-05, § 260
Förslag till beslut på sammanträdet
Kenth Williamsson (S) föreslår att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag
och finner det bifallet.

Justering

Exp

Utdragsbestyrkande

Sida:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-12-05

Dnr

§ 260

2018/292

Riktlinjer för tomtförsäljning småhus, egnahem
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till riktlinjer för
tomtförsäljning småhus, egnahem, med tillägget att blankettansökan ska
vara möjlig.
Sammanfattning av ärendet
Riktlinjer för godkännande har tagits fram för tomtförsäljning småhusegnahem, för att förtydliga processen vid tomtförsäljning. Riktlinjerna är
avstämda och justerade enligt rekommendationer från kommunjurist.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-27
Riktlinjer för försäljning av småhustomter för egnahems byggnation inom
Vaggeryds kommun
Arbetsutskottets behandling av ärendet
Samhällsutvecklare Tina Blomster föredrar ärendet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Arbetsutskottet diskuterar ärendet och enas om att godkänna
kommunledningskontorets förslag med tillägget att blankettansökan ska
vara möjlig.

Justering

Exp

Utdragsbestyrkande

Sida:
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Dnr KS 2018/292
Kommunledningskontoret
Till Kommunstyrelsen

Riktlinjer för tomtförsäljning småhus, egnahem
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
godkänna riktlinjer för tomtförsäljning småhus, egnahem.
Sammanfattning av ärendet
Riktlinjer för godkännande har tagits fram för tomtförsäljning småhus-egnahem, för att
förtydliga processen vid tomtförsäljning. Riktlinjerna är avstämda och justerade enligt
rekommendationer från kommunjurist.
Ärende
Riktlinjer för tomtförsäljning småhus, egnahem, har tagits fram enligt direktiv och avstämning
av formuleringar med kommunjurist.
Detta för att förtydliga processen vid tomtförsäljning av småhus, egnahem. Riktlinjerna anger
bland annat att tomterna släpps digitalt via hemsidan/boivaggeryd.se. Vid nysläpp ska
områden/tomter annonseras. Först-till-kvarn-principen gäller, varför den digitala
bokningsmodellen är av vikt. För de som inte är digitala ges möjlighet att få hjälp med sin
digitala ansökan hos kommunen. Det ska endast vara möjligt att boka en tomt åt gången.
För riktlinjerna i sin helhet, se bifogade riktlinjer.
Beslutet ska skickas till
Kanslienheten

Handläggare
Tina Blomster Samhällsutvecklare och Torbjörn Åkerblad Kanslichef.

Riktlinjer för försäljning av
småhustomter för egnahems
byggnation inom Vaggeryds
kommun
Antagen av kommunfullmäktige 20XX-XX-XX § X
Ansvarig förvaltning: Kommunledningsförvaltningen
Ansvarig tjänsteman: Tina Blomster

Inledning och syfte .................................................................................................................................................. 2
Ansvar ..................................................................................................................................................................... 2
Information om lediga tomter och tomtansökan ..................................................................................................... 2
Bokning och avgifter ............................................................................................................................................... 2
Försäljningsvillkor .................................................................................................................................................. 2
Ordlista.................................................................................................................................................................... 3
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Inledning och syfte
Riktlinjer för försäljning av småhustomter, klargör hur försäljningsprocessen av småhus tomter för egnahems
byggnation, går till inom Vaggeryds kommun.

Ansvar
Ansvaret för framtagande av avtal och försäljning av småhustomter ligger hos
Kanslienheten/kommunledningskontoret, under Kommunstyrelsen.

Information om lediga tomter och tomtansökan
Nya tomter/områden annonseras i pressen, där det även ska anges när tomterna är bokningsbara på Vaggeryds
kommuns hemsida och boivaggeryd.se . Tomterna ska vara avstyckade när de är bokningsbara och priset beslutat
av kommunen.
I mån av lediga tomter läggs lediga tomter upp på Vaggeryds kommuns hemsida och boivaggeryd.se. Ansökan
om tomt ska vara digital och görs direkt genom kommunens hemsida.
Vid fler än en köpare ska ansökan göras av samtliga köpare.

Bokning och avgifter
Tomterna tilldelas allt eftersom en komplett digital ansökan inkommer till kommunen, i turordning, d.v.s. det är
den som först inkommer till kommunen med ansökan om den lediga tomten som också får boka den (först-tillkvarn-principen). Dessutom ska nyttjanderättsavgiften vara erlagd, för att bokningen ska gälla.
När den digitala ansökan inkommit och nyttjanderättsavgiften är inbetald, tecknas nyttjanderättsavtal mellan den
sökande som bokat tomten och Vaggeryds kommun. En nyttjanderättsavgift om 5 000 kr tas ut och vid
eventuellt köp, dras 5 000 kr av från köpeskillingen. Om inte villkoren fullföljs enligt nyttjanderättsavtalet,
släpps tomten åter för bokning på Vaggeryds kommuns hemsida och boivaggeryd.se. Kommunen återbetalar inte
den inbetalade avgiften om 5 000 kr, om inte köp genomförs.
Endast en tomt åt gången är möjlig att teckna nyttjanderättsavtal på per person/företag, för egnahems
byggnation.
För att nyttjanderätten ska vara giltig, ska både avgiften vara inbetald och avtal undertecknat och inskickat till
kommunen.

Försäljningsvillkor
För att få köpa den bokade tomten, som disponeras med nyttjanderätt, ska bygglov för bostadshus vara beviljat.
Bygglovet ska vara beviljat inom 6 månader från det att nyttjanderättsavtalet tecknades. Om tomter släpps för
bokning innan infrastruktur är utbyggd, räknas tidsfristen om 6 månader från det att nyttjanderättshavaren har
möjlighet till tillträde till tomten.
Möjlighet finns till 3 månaders förlängning om särskilda skäl föreligger.
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När bygglov är beviljad och köpeskillingen erlagd, upprättas köpebrev mellan kommunen och köparen/köparna,
som ligger som grund för köparens/köparnas ansökan om lagfart.

Ordlista
Egnahems byggnation
Bostad för eget boende.
Nyttjanderättsavtal
Avtal som reglerar rättighet att nyttja mark.
Avstyckad
Avskilja en bit mark, för att bilda en mindre fastighet (tomt). Avstyckning genomförs av
fastighetsbildningsmyndigheten Lantmäteriet.
Köpeskilling
Pris
Lagfart
Officiell registrering hos Inskrivningsmyndigheten av ny ägare till fastighet(tomt).
Köpebrev
En juridisk bindande handling som reglerar och definierar ägandet av egendom. I samband med fastighetsköp
upprättas ett köpebrev som ett kvitto på att villkoren, bland annat betalningen i köpekontraktet är uppfyllda

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen
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11.
Uppdatering av placeringsriktlinjer för
pensionsmedelsförvaltning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att uppdatera placeringspolicyn enligt
upprättat förslag.
Sammanfattning av ärendet
Gällande placeringspolicy har i väsentligheter uppdaterats i avsnittet
riskbegränsning och övergripande placeringslimiter. Likaså har avsnittet
övergripande placeringslimiter justerats så att placeringar i svenska enskilda
företag upphör utifrån risk. Begreppet återlån har strukits ur riktlinjen, en
företeelse som inte används. Avsnittet ansvarsfulla placeringar har
kompletterats med sociala hänsyn och därför omformulerats.
Beslutsunderlag
Uppdaterad placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-11-06
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-12-05, § 266

Justering

Exp

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-12-05
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§ 266

2018/277

Uppdatering av placeringsriktlinjer för
pensionsmedelsförvaltning
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att uppdatera placeringspolicyn enligt upprättat
förslag.
Sammanfattning av ärendet
Gällande placeringspolicy har i väsentligheter uppdaterats i avsnittet
riskbegränsning och övergripande placeringslimiter. Likaså har avsnittet
övergripande placeringslimiter justerats så att placeringar i svenska enskilda
företag upphör utifrån risk. Begreppet återlån har strukits ur riktlinjen, en
företeelse som inte används. Avsnittet ansvarsfulla placeringar har
kompletterats med sociala hänsyn och därför omformulerats.
Beslutsunderlag
Uppdaterad placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-11-06
Arbetsutskottets behandling av ärendet
Ekonomichef Jörgen Hansson redogör för ärendet.

Justering

Exp

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018/277
Kommunledning
Till Kommunstyrelsen

Uppdatering av placeringsriktlinjer för
pensionsmedelsförvaltning
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdatera placeringspolicyn enligt föreliggande
förslag, bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Gällande placeringspolicy har i väsentligheter uppdaterats i avsnittet riskbegränsning och
övergripande placeringslimiter. Likaså har avsnittet övergripande placeringslimiter justerats så att
placeringar i svenska enskilda företag upphör utifrån risk. Begreppet återlån har strukits ur riktlinjen,
en företeelse som inte används. Avsnittet ansvarsfulla placeringar har kompletterats med sociala
hänsyn och därför omformulerats.

Ärende
Beslutsunderlaget utgörs av uppdaterad placeringspolicy gällande förvaltning av
pensionsmedel. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-11-27.
Beslutet ska skickas till
Kommundirektör
Ekonomichef

Handläggare
Jörgen Hansson
Ekonomichef

Placeringsriktlinjer för
pensionsmedelsförvaltning
Antagen av kommunfullmäktige 2019-01-XX
Ansvarig förvaltning: Kommunledningsförvaltningen
Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef

1 Övergripande förvaltningsstrategi gällande pensionsmedel ................................................................................. 2
1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................................... 2
1. 2 Det övergripande förvaltningsmålet ............................................................................................................. 2
1.2.1 Riskbegränsning ..................................................................................................................................... 2
2 Övergripande placeringsregler ............................................................................................................................. 3
2.1 Tillåtna tillgångsslag ..................................................................................................................................... 3
2.2 Övergripande placeringslimiter ..................................................................................................................... 3
2.3 Likvida medel i svenska kronor .................................................................................................................... 3
2.4 Svenska räntebärande värdepapper ............................................................................................................... 3
2.5 Svenska aktier aktiefonder och aktierelaterade instrument samt utländska aktiefonder och aktierelaterade
instrument ........................................................................................................................................................... 4
2.5.1 Svenska aktier och aktiefonder samt utländska aktiefonder ................................................................... 4
2.5.2 Svenska och utländska aktierelaterade instrument ................................................................................. 4
2.6 Alternativa tillgångar .................................................................................................................................... 4
2.7 Ansvarsfulla placeringar ............................................................................................................................... 5
2.8 Belåning samt återinvestering av kuponger och utdelningar......................................................................... 5
2.9 Rebalansering vid överträdelse av övergripande placeringslimit .................................................................. 5
3 Förvaltning av kapitalet ....................................................................................................................................... 6
3.1 Utvärdering mot index .................................................................................................................................. 6
3.1.1 Extern förvaltares behörighet ................................................................................................................. 6
3.1.2 Urvalskriterier för externa förvaltare ..................................................................................................... 6
3.1.3 Externa förvaltarens åtaganden .............................................................................................................. 6
3.1.4 Avveckling av förvaltare och fonder ...................................................................................................... 6
4 Rapportering ........................................................................................................................................................ 7
4.1 Rapporteringens syfte.................................................................................................................................... 7
4.2 Ansvar ........................................................................................................................................................... 7
4.3 Månadsrapport .............................................................................................................................................. 7
4.4 Årsrapport ..................................................................................................................................................... 7
5 Fördelning av ansvar och befogenheter ............................................................................................................... 7
5.1 Kommunfullmäktiges ansvar ........................................................................................................................ 7
5.2 Kommunstyrelsens ansvar ............................................................................................................................ 7
5.3 Kommunledningskontorets Ekonomichefens ansvar .................................................................................... 7
6 Definitioner av vanligt förekommande termer ..................................................................................................... 8

2

1 Övergripande förvaltningsstrategi gällande
pensionsmedel
Förvaltningen av pensionsmedel ska ske enligt nedanstående placeringsregler.

1.1 Bakgrund
Kommunens övergripande mål med den långsiktiga kapitalförvaltningen är att skapa en buffert för stigande
pensionskostnader samt variationer i resultatnivån.

1. 2 Det övergripande förvaltningsmålet
Det övergripande förvaltningsmålet är en real avkastning om lägst två procent vilket bör ses över en rullande
femårsperiod. Med real avkastning avses nominell avkastning justerad för inflation.

1.2.1 Riskbegränsning
Den övergripande risken är att de förvaltade medlen inte ska räcka till för att uppnå det övergripande
förvaltningsmålet. Det riskmått pensionsmedelsförvaltningen främst ska mäta sig mot är att en given
procentandel av det ingående kapitalet vid varje årsskifte, vilket kan karakteriseras som kommunens
säkerhetsgolv. Detta säkerhetsgolv justeras med insättningar och uttag under perioden och kan även justeras
uppåt över tiden om förutsättningar finns. Riskmålet är satt till 90 % av det ingående portföljvärdet vid varje
årsskifte. Detta gäller för totalt förvaltat kapital exklusive återlån från kommunen.
En positiv värdetillväxt/värdeökning i pensionsportföljen relativt riskmålet kan möjliggöra en något högre
exponering mot tillgångsslag med högre risk. Detsamma gäller om utvecklingen är negativ då andelen riskfyllda
tillgångar skall minskas.
För att nå det övergripande avkastningsmålet krävs i normalläget en viss relativt hög andel riskfyllda tillgångar. I
syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall ska andelen riskfyllda tillgångar i portföljen (primärt
aktiefonder) styras dynamiskt.
Andelen riskfyllda tillgångar ska löpande justeras så att portföljen som mest kan tappa 10 % i värde i förhållande
till det högsta värdet de senaste 12 månaderna (beräknat som värdet den sista dagen varje månad). Detta
säkerhetsgolv om 90 % kan justeras upp vid perioder då kommunen önskar ta mindre risk. Beslut tas av
ekonomichef.
Innebörden av detta är att risken i portföljen i första hand styrs på övergripande nivå. För att kunna agera på detta
sätt krävs breda intervall för hur mycket kapital som får placeras i respektive tillgångsslag. Framför allt behöver
andelen aktiefonder kunna minskas kraftigt för att skydda portföljens värde från att falla mer än 10 %.
Vid sidan av riskbegränsningen är utgångspunkten för allokeringen mellan tillgångsslagen att i normalläget ha en
så hög andel aktiefonder som möjligt för att maximera förväntad avkastning.
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2 Övergripande placeringsregler
2.1 Tillåtna tillgångsslag
Pensionsförvaltningens medel får placeras i följande tillgångsslag. En detaljerad beskrivning över tillåtna
tillgångsslag återfinns längre fram i policyn:
•
•
•
•
•

Likvida medel i svenska kronor.
Svenska räntebärande värdepapper, samt återlån inom kommunkoncernen.
Svenska aktier, aktiefonder och aktierelaterade instrument.
Utländska aktiefonder och aktierelaterade instrument.
Alternativa tillgångar.

Med aktierelaterade instrument avses strukturerade produkter som aktieindexobligation och andra typer av
instrument för att nå aktieindexexponering som inte står i strid med övriga begräsningar i denna instruktion.
Återlån inom kommunkoncernen skall inte räknas med i riskbegränsningsberäkningarna då de tenderar att ge en
lägre riskbild om de räknas med än vad förvaltningen exklusive återlånen ger.

2.2 Övergripande placeringslimiter
Procenttalen i följande tabell anger lägsta och högsta andel som respektive tillgångsslag vid varje tidpunkt ska få
utgöra av pensionsmedelförvaltningens totala marknadsvärde exklusive återlån för kommunen.
Tabell 2-1 Övergripande placeringslimiter för tillgångsslagen
Tillgångsslag
1. Likvida medel i svenska kronor
2. Svenska räntebärande värdepapper
Duration
3. Svenska aktier, aktiefonder och aktierelaterade instrument
4. Utländska aktiefonder och aktierelaterade instrument
5. Alternativa tillgångar

Min
0%
50 %
0 år
0%
0%
0%

Max
10 %
100 %
15 år
20 %
30 %
10 %

2.3 Likvida medel i svenska kronor
Placering på räntebärande konto definieras som likvida medel

2.4 Svenska räntebärande värdepapper
Portföljens medel, vad det gäller räntebärande papper, får placeras i:
•

•
•

Värdepappersfonder registrerade hos Finansinspektionen eller motsvarande organ inom EU bestående
av räntebärande värdepapper med god kreditvärdighet och riskspridning. Fondens värde ska kunna gå
att följa kontinuerligt samt realiseras med kort varsel samtidigt som den genomsnittliga
kreditvärdigheten ska vara i linje med kreditlimiterna enligt tabell 2-2.
Direkt i svenska räntebärande värdepapper (denominerade i SEK) som är offentligt utbjudna och som
löpande prissätts.
Återlån till marknadsmässiga villkor inom kommunen.

Vid placering i direkt räntebärande värdepapper gäller nedanstående limiter. Procenttalen i tabellen nedan avser
andelar av portföljens totala marknadsvärde samt max andel per emittentkategori. Mängden kreditrisk som får
tas beror på hur lång löptid underliggande instrument har samt hur stor del instrument utgör av portföljen.

4

Värden inom parentes avser kortfristig ratingskala som används på räntebärande värdepapper med en löptid
under ett år.
Tabell 2-2 Kreditlimiter
Emittent/ duration

0-2 år

2-5 år

Över 5 år

Max andel per
emittent (under 1 år)

A. Stater, kommuner, landsting
med rating AAA/Aaa (A-1+/P-1)
B. Övriga värdepapper med rating
AAA/Aaa (A-1+/P-1)
C. Värdepapper med rating lägst
AA-/Aa3 (A-2/P-2)
D. Värdepapper med rating lägst
A-/A3 (A-2/ P-2)
E. Värdepapper med lägst rating
BBB-/Baa3 (A-3/P-3)

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

85 %

70 %

15 % (25 %)

70 %

50 %

40 %

10 % (20 %)

40 %

30 %

20 %

5 % (15 %)

20 %

10 %

5%

5 % (10%)

I första hand ska värdepapprets rating användas och om det inte finns, emittentens rating.
Om löptiden på ett instrument är kortare än 1 år får kortfristig rating användas. Kort rating översätts till lägsta
motsvarande långa rating i tabellen ovan. Översättningstabell återfinns under avsnittet definitioner.
Räntebärande värdepapper utan rating, men med statliga garantier faller under kategori C. Kommuner och
landsting utan rating hamnar också i denna kategori. Ovanstående gäller rating enligt Standard & Poor´s eller
Moody´s. Om låntagaren har rating från både Standard & Poor´s och Moody´s, krävs att minst en av dem ligger
angiven nivå.
Placering i värdepapper emitterade av Vaggeryds kommun eller närstående bolag är inte tillåtet.

2.5 Svenska aktier aktiefonder och aktierelaterade instrument samt
utländska aktiefonder och aktierelaterade instrument
2.5.1 Svenska aktier och aktiefonder samt utländska aktiefonder
Pensionsmedelsportföljens aktieplaceringar ska ske i börsnoterade aktiefonder. Aktier hänförliga till ett enskilt
bolag, eller bolag inom samma koncern, får utgöra maximalt 10 procent av aktieportföljens marknadsvärde.
Undantaget från denna regel är aktier som utgör mer än 10 procent av jämförelseindex som anges i tabell 3-1.
För de aktier som eventuellt utgör mer än 10 procent så får maximalt belopp som investeras motsvara den andel
som aktien utgör av jämförelseindex.

2.5.2 Svenska och utländska aktierelaterade instrument
Med strukturerade produkter avses derivat kombinerade med räntebärande värdepapper i ett och samma
strukturerade värdepapper. Gemensamt för placeringar i strukturerade produkter är att en kapitalgaranti på 100 %
av det nominella beloppet är ett krav samtidigt som överkursen aldrig får vara större än 10 %. Strukturerade
produkter ska som huvudregel betraktas som en placering mot den marknad som produkten skapar exponering
gentemot. Det lägger också grunden för vilket tillgångsslag produkten klassificeras som. Placering får inte ske i
produkter vars konstruktion innebär en kreditrisk som är högre än de limiter som avser kreditrisk i tabell 2-2.

2.6 Alternativa tillgångar
Genom att investera i tillgångar som uppvisar låg korrelation med den befintliga portföljen kan den totala risken
reduceras och avkastningen höjas. Exempel på sådana tillgångar kan vara valutor, råvaror, realtillgångar (ex
skog, mark, produktionsanläggningar) och hedgefonder. Investeringar klassas som alternativa efter exponering
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snarare än den juridiska form som investeringen görs i. Om korrelationen mellan tillgången och den övriga
portföljen skulle förändras på ett sådant sätt att innehavet ökar portföljens totala risk ska den utvärderas. Dessa
investeringar bör vidare ske i former med en kontinuerlig värdering samt betryggande likviditet.

2.7 Ansvarsfulla placeringar
Kommunens placeringar skall ske på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Vidare skall etiska riktlinjer tillämpas
som baseras på svensk lagstiftning, på av riksdag och regering undertecknade deklarationer och konventioner
inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljöhänsyn, samt på resolutioner eller motsvarande
utfärdade av FN och ILO inom nyss nämnda områden. Direkta Placeringar ska inte ske i värdepapper utgivna av
företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av tillverkning eller försäljning av vapen eller alkoholhaltiga
drycker. Placering ska ske på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt .tex. ska företag vars affärsverksamhet inriktas
mot utvinning av fossila bränslen inte ingå i direkta placeringar. Placeringar i statspapper är undantagna
ovanstående begränsningar.
Vid indirekta placeringar i fonder ska eftersträvas att fonden har en placeringsinriktning som så långt som
möjligt uppfyller de etiska krav som anges ovan.
Placeringar får inte ske i företag vars huvudsakliga verksamhet är produktion och/eller försäljning av pornografi,
alkohol, tobak, vapen eller kommersiell spelverksamhet. Med huvudsaklig verksamhet menas mer än 10 % av ett
företags eller koncerns omsättning enligt praxis på marknaden.
Placeringar får inte heller göras i företag som inte följer internationella konventioner om mänskliga rättigheter,
arbetsvillkor, barnarbete och miljö.
Placeringar får inte ske i företag vars huvudsakliga verksamhet är utvinning av fossila bränslen *. Placeringar ska
även undvikas i företag som på annat sätt är inblandade i framställningen av fossila bränslen genom t.ex.
produktion och prospektering.
Vid placeringar i strukturerade produkter gäller att emittenten av instrumentet ska uppfylla ovanstående krav.

2.8 Belåning samt återinvestering av kuponger och utdelningar
Tillgångarna i pensionsmedelsförvaltningen får inte belånas. Räntor och utdelningar eller motsvarande
avkastning på fondens tillgångar ska återinvesteras.

2.9 Rebalansering vid överträdelse av övergripande placeringslimit
Vid beräkning av portföljens värde och övergripande limit ska dess tillgångar värderas med ledning av gällande
marknadsvärde. Om en placeringslimit enligt tabell 2-1 överskrids ska tillgångar avyttras i motsvarande mån så
snart det lämpligen kan ske, varvid skälig hänsyn ska tas till den risk som överskridandet innebär för portföljen
som helhet. Motsvarande gäller om övergripande limit underskrids, varvid tillgångar anskaffas så snart det
lämpligen kan ske.

*

Undantag medges vid placering i fonder förutsatt att det inte finns tillgängliga alternativ inom ramen för önskad placeringsinriktning. Detta
undantag gäller till 2020-12-31
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3 Förvaltning av kapitalet
Förvaltningen av kapitalet kan ske såväl internt som externt

3.1 Utvärdering mot index
Pensionsmedelsförvaltningens primära jämförelseindex är det övergripande förvaltningsmålet under punkt 1.2.
Förvaltningsresultatet bör även utvärderas mot relevanta index som mäter utvecklingen på olika marknader på
vilka placeringarna görs.
Tabell 3-1 Jämförelseindex vid utvärdering
Tillgångsslag
Svenska räntebärande värdepapper
Svenska aktier, aktiefonder och aktierelaterade
instrument
Utländska aktiefonder och aktierelaterade instrument
Alternativa tillgångar

Index
OMRX Total
SIX Portfolio Return eller motsvarande
MSCI AC (total return i SEK) eller motsvarande
OMRX T-Bill + 2%

Om något av ovan nämnda index upphör att vara relevant för jämförelse av förvaltningen eller upphör att noteras
ska annat index utses. Utbyte av index tillsammans med motivering ska meddelas till kommunstyrelsen i den
rapport som följer närmast i tiden.

3.1.1 Extern förvaltares behörighet
Eventuell extern förvaltare ska:
•

•

Vara ett värdepappersinstitut som har finansinspektionens tillstånd för förvaltning av annans finansiella
instrument, 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, eller utländsk institution som har
tillstånd liknande det som anges ovan och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt
organ.
Tillgångarna i pensionsmedelsförvaltningen ska förvaras hos svenskt förvaringsinstitut med relevanta
tillstånd från Finansinspektionen.

Vid beslut av att anlita extern förvaltare av hela eller delar av pensionsmedelsförvaltningen ska sådant
uppdrag grundas på skriftligt avtal.

3.1.2 Urvalskriterier för externa förvaltare
Vid val av eventuell extern förvaltare kommer en samlad bedömning av olika kriterier att ligga till grund för
beslut. Historiska resultat, organisation, arbetssätt och pris är exempel på kriterier som kommer att beaktas.

3.1.3 Externa förvaltarens åtaganden
Eventuell extern förvaltare ska åta sig att följa denna policy.

3.1.4 Avveckling av förvaltare och fonder
En övergripande samlad bedömning görs om huruvida förvaltare eller fond ska avvecklas. I en sådan
bedömning beaktas historisk prestation samtidigt som framtida prestation och övriga relevanta faktorer
uppskattas.
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4 Rapportering
4.1 Rapporteringens syfte
Syftet är att informera om pensionsmedelsförvaltningens resultat och exponering i relation till fastställda limiter.

4.2 Ansvar
Samtliga personer och parter delaktiga i arbetet med pensionsmedelsförvaltningen ska omedelbart rapportera om
händelser som inte kan betraktas som normala i placeringsverksamheten.

4.3 Månadsrapport
Kommunledningskontoret eller eventuell extern förvaltare ska månadsvis kontrollera at placeringslimiterna
enligt riktlinjerna i tabell 2-1 följs. Vidare ska minst följande rapporteras månadsvis:
•
•
•

Pensionsmedelsförvaltningens fördelning på olika tillgångsslag till de övergripande placeringslimiterna
under 2.2.
Utveckling av pensionsmedelsförvaltningen senaste månaden och under senaste året samt utveckling
mot valda jämförelseindex under tabell 3-1.
Avstämning av pensionsmedelsförvaltningen mot riskbegränsningen under 1.2.1.

4.4 Årsrapport
Kommunledningskontoret eller eventuell extern förvaltare sammanställer en årsrapport vilket innebär en skriftlig
redogörelse över det gångna årets placeringsverksamhet inklusive en avstämning av att denna policy har följts
samt en bedömning av det kommande årets utveckling.

5 Fördelning av ansvar och befogenheter
5.1 Kommunfullmäktiges ansvar
•
•

Tillse att förvaltningen sker i överensstämmelse med Kommunallagen 8 kap 2- 3a §§.
Fastställa placeringspolicyn.

5.2 Kommunstyrelsens ansvar
•
•

Inför kommunfullmäktige att kapitalförvaltningen sker i överensstämmelse med dessa föreskrifter.
Vid behov uppdatera placeringspolicyn.

5.3 Kommunledningskontorets Ekonomichefens ansvar
•
•
•
•

Kontinuerligt göra uppföljning och utvärdering.
Tillse att finansiella avtal och transaktioner sker inom ramen för denna placeringspolicy.
Initiera och utarbeta förslag till uppdatering av placeringspolicyn och övriga särskilda föreskrifter.
Minska riskbegränsning enligt punkt 1.2.1.

Förutom ovanstående ansvarsfördelning gäller kommunens ordinarie attestinstruktion.
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6 Definitioner av vanligt förekommande termer
Aktieindexobligation
Aktieportfölj
Ansvarsförbindelse
Derivatinstrument
Duration

Emittent
Exponering
Index
Kreditrisk
Likvida medel
Likviditet
Limit
Löptid
Marknadsvärde
Matchning
MSCI AC- index
Obligation
OMRX Total-index
Option

Placeringshorisont
Rating

Obligationslån där avkastningen är knuten till ett eller flera aktieindex eller i
kombination av ränteplacering.
En förmögenhet som är placerad i aktier.
Del av pensionsskuld som redovisas inom linjen som ansvarsförbindelse, dvs inte i
balansräkningen.
Riskhanteringsinstrument som kan härledas till ett underliggande värdepapper, t ex
köp- och säljoptioner i aktier, ränteterminer m fl.
Kan beskrivas som den räntebärande portföljens vägda genomsnittliga återstående
löptid. Duration bestäms av obligationernas och kupongernas återstående löptid,
kupongernas storlek samt räntenivån. Ju högre värde desto mer känslig är portföljen
för förändringar i marknadsräntan. Durationen för en s.k. nollkupongobligation är
lika med dess löptid och för en kupongobligation lägre än dess löptid.
Utgivare och garant av finansiella instrument.
Det värde, uttryckt i kronor eller i procent av den totala portföljen, som förändras
pga förändringar i kursen/ räntan på ett värdepapper.
Mått på en marknads eller delmarknads värde och utveckling.
Risk för att utställaren av ett finansiellt instrument, t ex obligation, inte kan infria
löftet om återbetalning.
Medel på bankkonto och dylikt som kan omsättas med kort varsel.
Mått på omfattningen av handeln, eller omsättningen, i ett instrument eller på en
marknad. Även benämning för kassamedel.
Risknivå som begränsar innehav av finansiella instrument.
Den tid som återstår till ett värdepapper förfaller till betalning.
Värdet av en tillgång (eller en hel portfölj) till kapitalmarknadens rådande prisnivå.
Exempelvis att kassaflöden från ett räntebärande värdepapper infaller vid samma
tidpunkt och med samma storlek som en pensionsutbetalning.
Morgan Stanleys bredare världsindex (All Countries) för globala aktier.
Skuldebrev med löptid (ursprungligen) över ett år.
Ett sammansatt ränteindex bestående av svenska Statens statsobligationer,
statsskuldväxlar och bostadsobligationer.
Finansiellt instrument som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att köpa
(köpoption) eller att säja (säljoption) en viss egendom till ett förutbestämt pris inom
en viss tidsperiod. Optionen ger utfärdaren motsvarande skyldighet att sälja och
köpa egendomen i fråga.
Den tidsperiod under vilken de förvaltade medlen ska vara investerade.
Av kreditvärderingsinstitut gjord bedömning av sannolikheten för att en skuld
kommer att regleras på överenskommen tidpunkt.
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Ratingkategorier

Ratinginstituten Standard & Poor´s (S & P´s) och Moody´s Investor Service Inc
(Moody´s) klassificering av kort- och långfristig upplåning kan illustreras enligt
följande:

Rebalansering

I det fall portföljens tillgångar utvecklas på ett sådant sätt så att de övergripande
limiterna överträds krävs en rebalansering för att åter vara inom stipulerade limiter.
Innebär alltså att portföljen viktas om för att återigen vara i balans med limiterna.
Mått för att mäta risk. I vårt fall används sannolikheten för att gå under
säkerhetsgolvet som mått på risken.
En förmögenhet som är placerad i räntebärande värdepapper.
SIX PRX är ett aktieindex som ska spegla marknadsutvecklingen av bolag på
Stockholmsbörsen. Indexet tar även hänsyn till utdelningar.
Derivat kombinerade med räntepapper i ett och samma strukturerade värdepapper.
Räntebärande värdepapper och aktier är två exempel på tillgångsslag.
Risken att utländska tillgångar faller i värde mätt i egen valuta på grund av att den
egna valutan stiger/ utländsk valuta faller.

Riskmått
Ränteportfölj
SIX PRX- index
Strukturerad produkt
Tillgångsslag
Valutarisk

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2019-01-09

Dnr

§ 009

2018/291

12.
Utträde ur Sveriges ekokommuner
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att Vaggeryds kommun ska gå ur
organisationen Sveriges ekokommuner.
Reservation
Kristin Stark (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån
för eget förslag.
Anna Karin Slunge (S), Kenth Williamsson (S), Kenneth Åberg (S) och
Annelie Borgström (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till
förmån för Anna Karin Slunges förslag.
Sammanfattning av ärendet
Organisationen Sveriges ekokommuner (SEKOM) ska främja utvecklingen
för ett hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn med en tydlig
koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet. SEKOM ska också
vara opinionsbildare och en kunskapsförmedlare av goda exempel.
Kommunledningskontoret föreslår att Vaggeryds kommun ska begära
utträde ur SEKOM från och med 2019 eftersom bedömningen är att nyttan
med medlemskapet inte bedöms som särskilt stor i förhållande till
kostnaden. Att gå ur Sveriges ekokommuner innebär att medlemsavgiften på
8 200 kr/år kan användas till andra ändamål som hjälper oss att nå våra
miljömål och för att stötta det miljöstrategiska arbetet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-14
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-12-05, § 278
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Kanslichef Torbjörn Åkerblad föredrar ärendet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Kristin Stark (MP) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Vaggeryds
kommun ska kvarstå som medlem i organisationen Sveriges ekokommuner.
Magnus Thelin (L) föreslår att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets
förslag att gå ur organisationen Sveriges ekokommuner.
forts.
Justering

Exp

Utdragsbestyrkande

Sida:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2019-01-09

Dnr

§ 009

2018/291

Anna Karin Slunge (S) med instämmande av Kenth Williamsson (S)
föreslår att ärendet återremitteras.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut, arbetsutskottets
förslag, Kristin Starks förslag och Anna Karin Slunges förslag om
återremiss.
Ordförande ställer först frågan om ärendet ska återremitteras eller om det
ska avgöras vid dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen
beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns.
Ja-röst för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 2.
Kommunstyrelsen beslutar, med 8 Ja-röster mot 5 Nej-röster, att ärendet ska
avgöras vid dagens sammanträde.
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag och Kristin Starks förslag mot
varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Justering

Exp

Utdragsbestyrkande

Sida:

12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-12-05

Dnr

§ 278

2018/291

Utträde ur Sveriges ekokommuner
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att Vaggeryds kommun ska gå ur organisationen
Sveriges ekokommuner.
Sammanfattning av ärendet
Organisationen Sveriges ekokommuner (SEKOM) ska främja utvecklingen
för ett hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn med en tydlig
koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet. SEKOM ska också
vara opinionsbildare och en kunskapsförmedlare av goda exempel.
Kommunledningskontoret föreslår att Vaggeryds kommun ska begära
utträde ur SEKOM från och med 2019 eftersom bedömningen är att nyttan
med medlemskapet inte bedöms som särskilt stor i förhållande till
kostnaden. Att gå ur Sveriges ekokommuner innebär att medlemsavgiften på
8 200 kr/år kan användas till andra ändamål som hjälper oss att nå våra
miljömål och för att stötta det miljöstrategiska arbetet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-14

Justering

Exp

Utdragsbestyrkande

Sida:
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-11-14

Sida 1 av 2

Dnr KS 2018/291
Kommunledningskontoret
Till Kommunstyrelsen

Utträde ur Sveriges ekokommuner
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta att Vaggeryds kommun ska gå ur
organisationen Sveriges ekokommuner.

Sammanfattning av ärendet
Organisationen Sveriges ekokommuner (SEKOM) ska främja utvecklingen för ett hållbart
samhälle utifrån en ekologisk grundsyn med en tydlig koppling till det ekonomiska och
sociala perspektivet. SEKOM ska också vara opinionsbildare och en kunskapsförmedlare av
goda exempel. Kommunledningskontoret föreslår att Vaggeryds kommun ska begära utträde
ur SEKOM från och med 2019 eftersom bedömningen är att nyttan med medlemskapet inte
bedöms som särskilt stor i förhållande till kostnaden. Att gå ur Sveriges ekokommuner
innebär att medlemsavgiften på 8 200 kr/år kan användas till andra ändamål som hjälper oss
att nå våra miljömål och för att stötta det miljöstrategiska arbetet.
Ärende
1. Bakgrund
Organisationen Sveriges ekokommuner (SEKOM) ska främja utvecklingen för ett
hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn med en tydlig koppling till det
ekonomiska och sociala perspektivet. SEKOM ska också vara opinionsbildare och en
kunskapsförmedlare av goda exempel. 111 av Sveriges 290 kommuner är medlemmar
i SEKOM och i Jönköpings län är det 6 medlemskommuner.
I motionen anges följande skäl till varför Vaggeryds kommun ska bli medlemmar i
SEKOM:
- Som medlem får tjänstemän och politiker delta på utbildningar, nätverksträffar och
möten samt ta del av information på intranätet.
- Som medlem får vi tillgång till 12 nyckeltal som följer upp kommunens väg mot en
hållbar utveckling.
- Som medlem ställer vi oss bakom målet att främja hållbar utveckling och ett hållbart
samhälle.
2. Ekonomiska konsekvenser
Att gå ur Sveriges ekokommuner innebär att medlemsavgiften på 8 200 kr/år kan
användas till andra ändamål som hjälper oss att nå våra miljömål och för att stötta det
miljöstrategiska arbetet.
3. Politiska mål och beslut kopplade till ärendet

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-11-27

Sida 2 av 2

Dnr KS 2018/291

En motion om att Vaggeryds kommun skulle gå med i organisationen Sveriges
ekokommuner (SEKOM) inkom 2012-01-30 (KS 2012/040). Kommunfullmäktige
beslutade 2012-12-17 att Vaggeryds kommun skulle gå med i SEKOM.
4. Agenda 2030
5. Uppföljning och utvärdering
Om Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget kommer handläggare vid kanslienheten
att begära utträde ur SEKOM.
6. Kommunledningskontorets helhetsbedömning
Kommunledningskontoret föreslår att Vaggeryds kommun ska begära utträde ur
SEKOM från och med 2019. Kommunledningskontorets bedömning är att nyttan med
medlemskapet inte bedöms som särskilt stor i förhållande till kostnaden. Berörda
tjänstemän har inte haft nytta av eller deltagit på föreningens utbildningar, möten eller
nätverksträffar. Så vitt miljöstrategen erfar har inte heller berörda politiker utnyttjat
denna möjlighet. Kommunledningskontoret bedömer att det finns lokala
organisationer, såsom Klimatrådet i Jönköpings län där Vaggeryds kommun deltar,
som fungerar som opinionsbildare och som sprider goda exempel. Både Klimatrådet
och andra regionala tjänstemannanätverk är väl fungerande i länet där Vaggeryds
kommun deltar aktivt.
De 12 nyckeltal som finns tillgängliga i SEKOM har delvis används i
miljöredovisningen. Eftersom kanslienheten har införskaffat Miljöbarometern – ett
digitalt miljöredovisningssystem från och med 2019 så kommer vi få tillgång till fler
nyckeltal som vi dessutom väljer själva. Det blir därför en mer utförlig och bättre
uppföljning av kommunens väg mot hållbar utveckling.

Beslutet ska skickas till
Miljöstrateg, kommunledningskontoret

Handläggare
Handläggare Lina Larsson, miljöstrateg
Ansvarig chef Torbjörn Åkerblad, kanslichef

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2019-01-09

Dnr

§ 016

2018/311

13.
Köp av fastigheten Gästgivaren 2 i Skillingaryd
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtal om köp av fastigheten
Gästgivaren 2 i Skillingaryd.
Sammanfattning av ärendet
Förhandlingar har förts med PHL Fastigheter AB avseende köp av
fastigheten Gästgivaren 2 i Skillingaryd.
Värdering har genomförts för fastställande av köpeskilling.
Beslutsunderlag
Värdeutlåtande
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-12-05, § 283
Förslag till köpekontrakt

Justering

Exp

Utdragsbestyrkande

Sida:

25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-12-05

Dnr

§ 283

2018/311

Köp av fastigheten Gästgivaren 2 i Skillingaryd
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avtal om köp
av fastigheten Gästgivaren 2 i Skillingaryd.
Sammanfattning av ärendet
Förhandlingar har förts med PHL Fastigheter AB avseende köp av
fastigheten Gästgivaren 2 i Skillingaryd.
Värdering har genomförts för fastställande av köpeskilling.
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UPPDRAGSBESKRIVNING
VÄRDERINGSOBJEKT
Fastigheten Vaggeryd Gästgivaren 2.

ORDERNUMMER
181184

UPPDRAGSGIVARE
PHL Fastigheter AB
Ödestugevägen 42
567 32 Vaggeryd

Kontaktperson Per Larsson.

LAGFAREN ÄGARE
Lagfaren ägare till värderingsobjektet är PHL Fastigheter AB.

SYFTE
Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde och skall enligt
uppdragsgivaren användas för internt bruk.
Med marknadsvärde avses det pris som sannolikt skulle betalas eller erhållas om fastigheten bjöds
ut på en fri och öppen marknad med tillräcklig marknadsföringstid, utan partsrelationen och utan
tvång.
Detta är en uppdatering av tidigare gjord värdering. Godkännande för denna uppdatering har
inhämtats från Swedbank AB kundansvarig företag Ingemar Åman.

VÄRDETIDPUNKT
Värdetidpunkt är 2018-09-01.

FÖRUTSÄTTNINGAR
För värdeutlåtandet gäller allmänna villkor som är redovisade i detta värdeutlåtande.
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BESIKTNING OCH UNDERLAG
Besiktning av fastigheten utfördes 2018-01-05 av undertecknad. Vid besiktningen deltog Ingemar
Åman som representant för uppdragsgivaren och Per Larsson som representant för
fastighetsägaren. Besiktningen skedde utvändigt. Någon ny besiktning med anledning av denna
uppdatering har inte bedömts som nödvändig. Samtal har skett med företrädare.
Följande offentliga källor har använts:
•

Fastighetsregistret

•

Gällande detaljplaner

•

Fastighetstaxeringsregistret

Följande uppgifter har fåtts från fastighetsägaren eller uppdragsgivaren:
•

Areauppgifter, lokalarea och boarea

•

Lokalhyreskontrakt

•

Hyresdebiteringslista

•

Tekniska uppgifter

•

Förhandlingsöverenskommelse mellan hyresgäster och fastighetsägare

•

Uppgifter om drift- och underhållskostnader
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VÄRDERINGSOBJEKTET
FASTIGHETSTYP
Värderingsobjektet är en hyreshusfastighet med lokaler och bostäder och hyrs ut till externa
hyresgäster.

OMGIVNING
Fastigheten är belägen i Skillingaryd. Gatuadressen är Storgatan 6 och Vinkelgatan 5, 568 32
Skillingaryd. Se kartor i bilaga.
Omgivningen utgörs huvudsakligen av kommersiella fastigheter, främst hyreshusfastigheter,
tätortsbebyggelse och småhus. Service finns närmast i centrala Skillingaryd inom några hundra
meters avstånd. Kollektiva kommunikationsmedel finns i form av buss och tåg. Större trafikled,
E4:an, finns i närheten. Flygplats finns på ca. 45 km avstånd.

TOMT
Värderingsobjektet har en areal av 2 392 kvadratmeter. Den obebyggda delen av tomten utgörs
främst av parkeringsplatser och kommunikationsytor. Fastigheten är ansluten till kommunalt
vatten och avlopp.

BYGGNADSBESKRIVNING
Fastigheten består av en byggnad. Byggnaden inrymmer två plan ovan mark. Byggnaden uppfördes
ca. 1953 och senare både byggts till och byggts om. I byggnaden inryms bostäder, förskola och
kontor för uthyrning.
Den totala uthyrbara arean uppgår till ca. 1 000 kvadratmeter. Areauppgifterna härrör från uppgift
av fastighetsägaren och har översiktligt kontrollerats på ritning.

AREA
Area

Lokaltyp
m2

Enhet

per st

Bostäder

251

m2

Kontor

716

m2

Lager
Summa

5

m2

972

m

2
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Kortfattad teknisk beskrivning

Grundläggning

Plintar

Stomme

Betong

Bjälklag
Fasadmaterial

Betong
Puts

Fönster

2-glas

Balkonger

Ja

Yttertak

Betongtakpannor

Värmekälla

Fjärrvärme

Uppvärmningssystem
Ventilationssystem

Vatten
Mekanisk, självdrag

Komfortkyla

-

Sophantering

Egen

Hissar

-

Tvättstuga

1

Antal G- och P-platser
Portar

ca. 10
-

Takhöjd

-

Övrigt

-

Skick, standard och användningsmöjligheter

Byggnadens yttre skick bedöms som normalt. Byggnadens inre skick bedöms som normalt.
Lokalerna och bostäderna håller en relativt normal standard. Inga direkta reparationsbehov
noterades vid besiktningen.
Lokalerna bedöms vara flexibla i sin utformning och kan med relativt enkla medel
hyresgästanpassas till annan hyresgäst.
Miljö

Kontakt med kommun och länsstyrelse har ej skett.
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OFFICIELLA UPPGIFTER
I bilaga återfinns ett officiellt utdrag ur Fastighetsregistret. Av denna bilaga framgår bland annat
§

Lagfaren ägare

§

Tomträttsinnehavare samt tomträttsavgäld mm.

§

Adressuppgifter

§

Planförhållanden

§

Gemensamhetsanläggningar

§

Servitut mm.

§

Inteckningar

§

Taxeringsuppgifter

PLANFÖRHÅLLANDE
Värderingsobjektet omfattas av detaljplan från 2017. Genomförandetiden går ut 2022. Befintlig
byggnad bedöms överensstämma med planbestämmelserna. Byggrätten bedöms vara fullt
utnyttjad, se avsnitt Tillkommande byggrätt.

INTECKNINGAR
Värderingsobjektet belastas med 2 datapantbrev om sammanlagt 5 478 881 kronor.

TAXERING
Fastigheten är taxerad senast vid fastighetstaxeringen 2013. Fastigheten har typkod 321
Hyreshusenhet, bostäder och lokaler. Byggnaden har värdeår 1988.

TAXERING & TAXERINGSVÄRDE
Fastighetstyp

Bostad
Lokaler
Summa

Mark

Byggnad

Summa

tkr

tkr

tkr

234
583
817

915
2 138
3 053

1 149
2 721
3 870

7 av 27

2018-09-06
Fastigheten Vaggeryd Gästgivaren 2

MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR
FASTIGHETS- OCH HYRESMARKNADEN
Svensk ekonomi i allmänhet

Enligt Konjunkturinstitutets prognos från hösten 2017 samt ledande banker
”Expansiv finans- och penningpolitik stimulerar efterfrågan som växer på bred front även 2018.
Detta innebär att sysselsättningen fortsätter att utvecklas starkt och att arbetslösheten sjunker.
Sverige går därmed in i en högkonjunktur. Inflationen har på senare tid stigit och närmare sig
Riksbankens mål på 2 procent. Dock finns det banker som gör analysen att inflationen kommer
att sjunka och därmed ha svårt att komma upp långsiktigt på 2 procent.
De senaste årens starka utveckling i Sverige är delvis en följd av att den globala ekonomin
återhämtar sig efter finanskrisen. Dessutom har penningpolitiken varit expansiv och stimulerat
inhemsk efterfrågan. Lågräntepolitiken har även bidragit till att hålla nere värdet på kronan, vilket
gynnat exportnäringen. Arbetsmarknaden fortsätter att förstärkas. De offentliga finanserna stärktes
i betydande grad 2015 till följd av en stark konjunkturutveckling. Den stora flyktinginvandringen
bildar dock ett utgiftstryck i offentlig sektor de närmaste åren. Konjunkturinstitutet bedömer att
en stor del av dessa utgifter lånefinansieras. Det innebär att finanspolitiken blir expansiv och är en
viktig orsak till den högkonjunktur svensk ekonomi står inför. Underskotten i den offentliga
sektorns finansiella sparande består till och med 2018. Riksbanken låter reporäntan ligga still på 0,50 procent till sommaren 2018, sannolikt längre, vilket ytterligare förstärker högkonjunkturen.
Arbetslösheten enligt SCB är på 6,6 procent (jan 2018). Men sannolikt ökar arbetslösheten åren
därpå är allt fler flyktinginvandrare kommer in i arbetskraften. Den ökade befolkningen medför
även stora utmaningar för bostadsmarknaden. På grund av låga investeringar under en längre
period finns det ett stort uppdämt behov av bostäder. Nuvarande höga nivå på bostadsbyggandet
bedöms därför inte vara tillräcklig för att komma tillrätta med den rådande bostadsbristen. Under
hösten har framförallt nyproducerade bostadsrätter i de tre större tätorterna i Sverige sjunkit något.
Konjunkturinstitutet bedömer att nedgången är temporär. De makroekonomiska effekterna av de
prisnedgångar som hittills observerats bedöms vara små.”.
Den svenska fastighetsmarknaden

Den svenska fastighetsmarknaden har varit god med sjunkande avkastningsnivåer och ökade och
priser inom flera delmarknader och segment.

8 av 27

2018-09-06
Fastigheten Vaggeryd Gästgivaren 2

Efterfrågan på goda investeringsobjekt är fortsatt hög, förbättrade finansieringsmöjligheter främst
på bättre orter och förmånliga räntor innebär att omsättningen bedöms fortfarande vara hög.
Bedömningen är att den svenska fastighetsmarknaden kommer att ses som ett fortsatt intressant
investeringsalternativ även under 2018 och åren framåt. Mest intressanta objekt finns i bra lägen i
de större orterna eller i regionala tillväxtområden och är objekt med relativt låg risk, så som
bostäder, fastigheter hyrda av offentliga aktörer, kontor- och butiksfastigheter i bra lägen samt
industrifastigheter med långa hyreskontrakt med stabil hyresgäst.
Den svenska hyresmarknaden

En tydlig trend idag är att på lokalhyresmarknaden är det främst moderna, flexibla och miljöriktiga
lokaler i bra lägen som efterfrågas. Hyrorna bedöms vara fortsatt stabila under det kommande året.
En god efterfrågan ger ofta en ökad nyproduktion, vilket vi ser i de större städerna. De objekt som
förväntas få störst vakans är äldre objekt i sämre lägen.
Butiksfastigheter, både cityfastigheter och externhandel, har på senare år haft en något sämre
efterfrågan, på vissa orter. E-handeln väntas även i fortsättningen ta en större andel av den totala
handeln. En motverkande kraft kan vara Sveriges befolkning växer relativt kraftigt just nu, främst
på grund av invandringen, och det ger en ökad efterfrågan.
Den lokala marknaden

Vaggeryds kommun är en del av Gnosjöregionen med många tillverkande företag och låg
arbetslöshet. Vakansgraden för bostäder är i det närmaste noll, som i många andra tätorter i
Sverige. Vaggeryd har ett kort avstånd till Jönköping. Torsviks industriområde i Jönköping växer
söderut och närmar sig gränsen till Vaggeryds kommun genom ett nytt område som heter
Stigamo. Vaggeryd har också högst intresse av orterna Skillingaryd och Vaggeryd, då närheten till
Jönköping sannolikt spelar roll.
Vakansen för industrilokaler bedöms vara mellan 2 och 7 procent.
Hyresnivån för industrilokaler är normalt mellan 300 och 600 kr per kvm och år.

OBJEKTETS MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR
Värderingsobjektet har ett bra och centralt läge i orten. Objektet har en flexibel planlösning och är
relativt gott skick samt har ett utförande och lokalstorlek som efterfrågas. Nyligen har
hyreskontrakt tecknats med Vaggeryds kommun och ingen vakans finns efter denna uthyrning.
Förutsättningarna för objektet bedöms som normala på såväl hyres- som fastighetsmarknaden.
Sannolik köpare är lokal aktör eller regional med etablering i orten med vissa
utvecklingsmöjligheter.
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VÄRDERINGSMETODIK
METODER OCH TILLÄMPNING
Definition av marknadsvärde

Med marknadsvärde avses det pris som sannolikt skulle betalas eller erhållas om fastigheten bjöds
ut på en fri och öppen marknad med tillräcklig marknadsföringstid, utan partsrelationen och utan
tvång.
Metodtillämpning

Marknadsvärdebedömningen sker genom att använda en eller flera metoder och kombinera dessa.
Utifrån resultaten av dessa metoder görs slutligen en bedömning av marknadsvärdet. Olika
metoder kan väga olika tungt i den slutliga bedömningen. Beroende på värderingsobjektets
beskaffenhet och värderingssituation används olika metoder.
Ortsprismetod

Ortsprismetoden innebär att värderingsobjektet jämförs med sålda fastigheter med liknande
egenskaper. Justeringar sker med hänsyn till den värdeförändring som skett mellan objektens
förvärvstidpunkt och värderingsobjekts värdetidpunkt. Egenskaper som kan jämföras är exempelvis
lokalisering, ålder, area, areal, hyror och direktavkastningar.
Avkastningsmetod

Avkastningsmetoden kallas också nettokapitaliseringsmetod eller direktavkastningsmetoden.
Metoden innebär att fastighetens förväntade framtida intäkter, kostnader, vakanser,
investeringsbehov och restvärde mm. nuvärdesberäknas med en kalkylränta. Ingående parametrar
kommer från verkliga förhållanden, bedömda förhållanden, marknadsparametrar från
ortsprisanalyser och andra kända marknadsparametrar.
Ingående parametrar i kalkylen bedöms efter nuvarande förhållanden, kända framtida ändringar
och marknaden i allmänhet.
Produktionskostnadsmetod

Värderingsobjektets nybyggnadskostnad beräknas och justeras efter ålder, slitage, eftersatt
underhåll och rationalitet.
Areametod

Värdet relateras till värderingsobjektets ingående areor för olika delar.
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Köpeskillingskoefficientmetod

Värdet relateras till värderingsobjektets taxeringsvärde och utgör en kvot.
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ORTSPRISMETOD
Omsättningen på hyreshusfastigheter i Vaggeryds kommun har de senaste åren varit relativt
begränsat med ett fåtal köp per år. För att få en bättre bild av marknaden har även gjorda köp i
Vaggeryds, Värnamo, Gnosjö och Gislaveds kommun studerats.
Det har sedan år 2016 totalt sålts ca. 10 st kommersiella fastigheter innehållande lokaler i området
med några egenskaper liknande värderingsobjektet. Gallringar har skett med anledning av
bolagsförsäljningar, portföljaffärer, storlek, värdeår, lokalfördelning mm.
Objekten har sålts till priser som varierar mellan 1 000 och 8 000 kronor per kvadratmeter
uthyrbar area. Jämförelseköpen ger ett snitt på ca. 4 000 kronor per kvadratmeter.
Direktavkastningskraven bedöms med beaktande av marknadsmässiga parametrar, i huvudsak ha
varierat mellan 4,0 – 9 procent, beroende på läge, skick och andelen bostäder och lokaler.
ORTSPRISMETODEN
Kommun

Fastigheter

Typkod

Datum

Pris (tkr)

Pris (kr /
m2)

K/T

BRA

Värdeår

Taxerings
värde

Tomt
areal

Säljare

Köpare

Vaggeryd
Gnosjö
Värnamo
Vaggeryd
Värnamo
Gislaved

HAMMAREN 5
HILLERSTORP 1:10
DRABANTEN 1
GÄDDAN 3
SNIPEN 16
KATTEN 2, 3 och 11

325
325
325
325
325
320

2016-02-02
2017-07-01
2017-02-01
2017-05-04
2016-04-01
2017-01-18

1 750
2 000
3 000
4 400
5 100
8 000

3 431
7 491
2 385
5 017
9 027
5 952

1,3

510
267
1 258
877
565
1 033

1963
2000
1940
1970
1987
1989

1 326

2 231
1 498
2 972
3 200
606
4 347

Skillingaryds Glas & Porslin AB
Hageberg Concrete Art AB
Hemfosa i Värnamo Fastigheter AB
K.A.M. Svensson Fastighet AB
Kommanditbolaget CB Fjärilen
Fashion Invest i Gislaved AB

EL-AGENTEN I SKILLINGARYD AB
Wärnelöv collection AB
Arvidsson,Per Arne Lennart
Söderviken Fastighets AB
Kommanditbolaget BriBo
Gislaved Katten AB

Medel
Min
Max

4 042
1 750
8 000

5 551
2 385
9 027

1
1
2

752
267
1 258

1975
1940
2000

2 322
1 326
3 317

1,5

3 317

2 476
606
4 347

Omsättningen på hyreshusfastigheter i Vaggeryds kommun har de senaste åren varit relativt
begränsat med ett fåtal köp per år. För att få en bättre bild av marknaden har även gjorda köp i
Vaggeryds, Värnamo, Gnosjö och Gislaveds kommun studerats.
Det har sedan år 2016 totalt sålts ca. 25 st kommersiella fastigheter i området innehållande
bostäder med några egenskaper liknande värderingsobjektet. Gallringar har skett med anledning av
bolagsförsäljningar, portföljaffärer, storlek, värdeår, lokalfördelning mm. Merparten är hyreshus
med fler än en lägenhet.
Objekten har sålts till priser som varierar mellan 4 600 och 13 700 kronor per kvadratmeter
uthyrbar area. Jämförelseköpen ger ett snitt på ca. 9 200 kronor per kvadratmeter.
Direktavkastningskraven bedöms med beaktande av marknadsmässiga parametrar, i huvudsak ha
varierat mellan 4,5 – 7 procent.
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ORTSPRISMETODEN
Kommun

Fastigheter

Typkod

Datum

Pris (tkr)

Pris (kr / m2)

Värnamo
Värnamo
Värnamo
Värnamo
Värnamo
Värnamo
Gislaved
Värnamo
Vaggeryd
Värnamo
Värnamo
Värnamo
Vaggeryd
Värnamo
Vaggeryd
Gislaved
Värnamo
Gislaved
Värnamo
Gislaved
Gislaved
Värnamo
Värnamo
Värnamo
Vaggeryd
Gislaved
Värnamo

KASTANJEN 1
ALEN 3
MÅLAREN 5
GÄRDET 1
MÅLAREN 9
GULMÅRAN 3
ANDERSTORP 9:436 och 9:437
MÅLAREN 2
HAMMAREN 4
ALMEN 23
MÄSTAREN 4
TRÄSKET 4
FURULUND 7
HELMERSHUS 6:6
TUMSTOCKEN 6
STORA MADEN 18
RIBBAN 3
ANDERSTORP 9:576
LANNA 1:97
KATTEN 2, 3 och 11
ÅTTERÅS 3:110
ENEN 6
ÅKERN 2
FYLKINGEN 6
VESSLAN 7
ANDERSTORP 9:479
SÄVRARP 1:162

320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320

2017-11-30
2016-09-30
2017-12-01
2017-06-30
2017-12-01
2016-04-01
2017-06-30
2017-12-01
2017-11-29
2017-03-10
2017-12-01
2016-03-01
2017-06-30
2017-08-18
2017-06-30
2016-09-30
2016-05-01
2017-06-30
2017-01-04
2017-01-18
2017-11-29
2016-05-17
2017-08-21
2016-05-01
2016-06-08
2017-03-30
2016-02-01

4 025
4 550
3 800
4 200
3 600
3 825
7 000
3 700
2 600
10 500
4 700
4 200
1 500
3 750
3 300
2 700
3 274
4 500
3 000
8 000
3 100
1 700
2 486
3 274
1 600
1 200
1 300

13 737
13 623
13 380
13 376
12 203
12 066
10 638
10 511
10 484
10 184
9 495
9 272
9 259
8 681
8 594
8 359
8 104
8 094
7 812
5 952
7 434
7 234
6 983
6 224
5 926
4 938
4 643

Medel
Min
Max

3 755
1 200
10 500

9 156
4 643
13 737

K/T

BRA

Värdeår

1,8

293
334
284
314
295
317
658
352
248
1 031
495
453
162
432
384
323
404
556
384
1 033
417
235
356
526
270
243
280

1 946
1 980
1 947
1 935
1 951
1 968
1 992
1 963
1 936
1 985
1 968
1 984
1 987
1 954
1 987
1 947
1 975
1 993
1 967
1 989
1 959
1 937
1 936
1 972
1 989
1 942
1 987

1
1
2

410
162
1 033

1 966
1 935
1 993

2,2

1,4

1,3

1,4
0,9
1,4

Taxerings

Tomt

värde

areal

727

1 030
872
807
970
779
1 572
2 277
791
1 142
2 524
1 435
1 402
1 058
2 823
1 084
1 461
913
1 881
1 838
4 347
1 593
1 221
1 252
1 385
1 436
1 602
796

2 021
727
3 593

1 492
779
4 347

1 783

3 005

2 624

1 258
3 593
1 160

Säljare

Köpare

Englund,Ann-Britt Hillevi m.fl.
Svensson,Jan Ingvar Christer m.fl.
Bozicevic,Ivan m.fl.
Ahlqvist,Björn Anders Roger m.fl.
Bozicevic,Ivan m.fl.
Artfjäll,Thomas Bo Allan
Eriksson,Ted Benny
Bozicevic,Ivan m.fl.
Aktiv Bostadsförvaltning Skillingaryd AB
Bozicevic,Ivan m.fl.
Bozicevic,Ivan m.fl.
Bozicevic,Ivan m.fl.
Abrahamsson,Sofia Simone m.fl.
Kadiric,Haris
Fastighets AB Traktören
Fashion Invest i Gislaved Aktiebolag
Bo Bra i Värnamo AB
Eriksson,Ted Benny
Nodic fastighetsförmedling investering AB
Fashion Invest i Gislaved Aktiebolag
Tage & Söner Byggnads AB
Värnamo Fastighetsservice Ingvar Johansson AB
Aktiebolaget Håven i Värnamo
Bo Bra i Värnamo AB
Fastighets AB Traktören
Frille Bostäder AB
SETE Fastigheter AB

Thernsfast AB
Sagerström,Anna Cecilia m.fl.
Meho Invest AB
Levin,Jan Allan m.fl.
DMN Company AB
N Davidsson Holding i Värnamo AB
Tegnbo i Gislaved AB
MASEA AB
Rosén,Johan Torbjörn m.fl.
Meho Invest AB
Stefan & Dolly AB
Meho Invest AB
Zandi,Dler
Enkvist,Jan-Billy Niclas m.fl.
Jameel,Anas Wael Jameel
Maden bostäder AB
XBBV Fastigheter AB
Tegnbo i Gislaved AB
Azizsson,Shabo
Gislaved Katten AB
Gunnarsson,Stefan Ingemar
Johansson,Ann-Mari Viola m.fl.
HMIJ Åkern 2 AB
XBBV Fastigheter AB
Ek-Hem Fastighets AB
Al-Kastaban,Ebrahim
Berggren,Sanna Louise m.fl.

RESULTAT
Värderingsobjektet har ett normalt utförande och storlek samt är relativt i normalt skick. Ett
långsiktigt hyreskontrakt med Vaggeryds kommun har nyligen tecknats. Objektet är i nivå med
ortsprismaterialet i området och en värdenivå motsvarande 7 000 – 9 000 kr/kvm bedöms som
rimligt för objektet. Ett marknadsmässigt direktavkastningskrav för värderingsobjektet bedöms
uppgå till mellan 6 och 7 procent.
Ortsprismetoden ger sammantaget ett värde av ca. 7 000 000 – 9 000 000 kr.
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AVKASTNINGSMETOD
INDATA I KASSAFLÖDESKALKYLEN
Kalkylperioden

Kalkylperioden motsvarar en tänkt innehavstid för objektet. Kalkylperioden löper från och med
2018-09-01 och 10 år framåt.
Inflation

Riksbanken har som mål att inflationen skall vara 2 procent. Under de senaste 10 åren har målet
endast uppnåtts vid ett fåtal tillfällen. På senare tid har inflationen stigit något, till och med
enskilda månader över 2 procent. Inflationen varierar dock starkt och en längre tid med stabil
inflation behövs för att skriva upp inflationen ytterligare. Konjunkturinstitutet gör bedömningen
att det kommer vara fortsatt låg inflation och målet nås först år 2018. Flertalet av svenska banker
gör en likvärdig bedömning. I kalkylen har ett inflationsantagande enligt nedan tabell använts:

INFLATION
2018

2019

2020

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1,8%

1,9%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

Direktavkastningskrav, kalkylränta och restvärde

Direktavkastningskravet för objektet har bedömts efter genomförda försäljningar på marknaden av
likvärdiga objekt. Direktavkastningskravet uppgår idag för jämförbara objekt till ca. 6 och 7
procent. Direktavkastningskravet för värderingsobjektet bedöms med ledning av detta till 6,6
procent.
Definitionen för kalkylränta är summan av riskfri realränta, kompensation för
inflationsförväntningar samt riskkompensation som varierar med geografiskt läge och
fastighetskaraktär.
Risk- och vinstpremie beror bland annat av värderingsobjektets typ, storlek, läge, eventuella
räntesubventioner, alternativa användningsmöjligheter mm. I normalfall bedöms kalkylräntan
genom att inflationsanpassa direktavkastningskravet. Kalkylräntan har i detta fall bedömts enligt
nedan tabell:

KALKYLRÄNTA AVRUNDAD
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

8,6%

8,7%

8,8%

8,8%

8,8%

8,8%

8,8%

8,8%

8,8%

8,8%

8,8%
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Kalkylräntan används för nusummeberäkning av framtida in- och utbetalningar.
Restvärdet utgörs av marknadsvärdet som fastigheten bedöms ha i slutet av kalkylperioden.
Restvärdet bedöms genom att dividera det bedömda driftnettot året efter kalkylperiodens slut med
ett bedömt direktavkastningskrav. Direktavkastningsvärdet för värderingsobjektet restvärde har
bedömts till 6,6 procent.
Hyror

Tabellen visar utgående hyra samt bedömd marknadshyra per lokaltyp.

HYROR
Utgående hyra

Lokaltyp

Vakant hyra

Marknadshyra

tkr per m2 per st

tkr per m2 per st

tkr

per m2

Bostäder

223

887

0

247 985

Kontor

540

754

0

540 754

Lager
Summa

6

1 248

0

769

791

0

antal

6

1 248

793 816

Hyrorna är i huvudsak redovisade inklusive värme och inklusive ersättning för fastighetsskatt. För
detaljerade uppgifter om enskilt kontrakt se bifogad hyresgästförteckningen.
Hyrorna för bostäderna bedöms som låga och en höjning till tabellen ovan efter ett år bedöms som
rimligt.
Vakanser

Vakansgraden har både bedömts av objektets enskilda förutsättningar samt framtida
hyresmarknaden i stort. Vid den tänkta kontraktstidens utgång uppstår en risk för vakans, vilken
har speglats i en bedömd vakansgrad.
Med tanke på värderingsobjektets läge, skick och utformning mm. bedöms risken för långsiktiga
vakanser och hyresförluster som relativt normala. Någon vakans finns inte för närvarande. Den
långsiktiga vakansrisken för lokaldelen bedömts till 5 procent och för bostäderna 0 procent.

VAKANSER
Total area

Lokaltyp
2

m

%

Uthyrd area
antal

2

m

%

Vakant area

Vakant area, ekonomisk

2

antal m % antal Objektet Bedömd marknad

Bostäder

251 26%

251 26%

0

0%

0%

Kontor

716 74%

716 74%

0

0%

5%

Lager
Summa

5
1%
972 100%

5 1%
972

0
0

0%

5%
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Vakansen fördelar sig över åren enligt nedan tabell
VAKANSER ÖVER KALKYLÅREN
Lokaltyp

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Bostäder

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Kontor

0%

0%

0%

0%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

Lager

0%

0%

0%

0%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

Drift- och underhåll

Drift- och underhållskostnader har bedömts genom statistik och erfarenhet enligt nedanstående
tabell.

DRIFT- OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER
Area
m2

antal

Utgående
tkr

per m2 per st

Långsiktigt
tkr

per m2 per st

Bostäder

251

107 425

107 425

Kontor

716

92

92

Lager
Summa

5
972

129

1 150
200 206

129

1 150
200 206

Driftskostnaden är i huvudsak exklusive värme. I underhållskostnaden ingår löpande och planerat
underhåll. Hyresgästen står för merparten av driftskostnaderna och inre underhåll. För detaljerade
uppgifter om enskilt kontrakt se bifogad hyresgästförteckningen. Kostnaderna har under
kalkylperioden bedömts följa inflationsutvecklingen.
Investering och hyresgästanpassningar

Inga investeringar utöver planerat underhåll har bedömts nödvändiga under kalkylperioden.
Fastighetsskatt

Värderingsobjektet har i fastighetstaxeringen typkod 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler och
värdeår 1988.
För bostadslägenheterna utgår en kommunal fastighetsavgift. Denna avgift uppgår under 2018 till
1 337 kronor per lägenhet och år, dock högst 0,3 procent av taxeringsvärdet. Avgiften
indexregleras årligen.
För lokalhyreshus utgår fastighetsskatt med 1,0 procent av taxeringsvärdet.

16 av 27

2018-09-06
Fastigheten Vaggeryd Gästgivaren 2

Fastighetsskatt beräknas uppgå under år 2018 med ca. 30 700 kronor. För närvarande återfås ca. 2
procent av fastighetsskatten av den externuthyrda lokaldelen. Fastighetsägaren betalar resten av
fastighetsskatten.
Belåning

Analysen utgår ifrån totalt kapital. Effekter av eventuell belåning beaktas ej.
Resultat

Det marknadsbaserade avkastningsvärdet för detta objekt bedöms till ca. 8 400 kronor per
kvadratmeter uthyrbar area, vilket motsvarar ett totalt värde om ca. 8 200 000 kronor avrundat.
Känslighetsanalys

Känslighetsanalysen visar hur en ändrad indata påverkar värdet. En parameter har beräknats åt
gången. Värdeförändringen kan vara både positiv och negativ.

KÄNSLIGHETSANALYS
Variabel

Hyra
Drift och underhåll
Inflation
Vakans
Kalkylränta

Förändring

Värdeförändring

%

tkr

%

10%
5%
1%
1%
1%

1 197
151
654
120
546

14,6%
1,8%
8,0%
1,5%
6,7%
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TILLKOMMANDE BYGGRÄTT
En byggrätt uppstår normalt genom att den anges i detaljplan, stadsplan, byggnadsplan eller
motsvarande, som har vunnit laga kraft. Byggrätten kan även uppstå genom beslutat bygglov.
En förväntad byggrätt kan påverka marknadsvärdet positivt. Värdet är beroende av hur stark
förväntan finns, i vilka dokument eller beslut den tas upp i, när i tiden samt övriga osäkerheter och
risker.
Byggrätten bedöms vara fullt utnyttjad.
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SAMMANFATTANDE SLUTSATS
RESULTAT
Resultat från metodvalen

Ortsprismetoden

ca. 7 000 000 – 9 000 000 kronor

Avkastningsmetoden

ca. 8 200 000 kronor

I den sammanlagda marknadsvärdebedömningen läggs i detta fall störst tonvikt vid resultatet från
avkastningsanalysen.

MARKNADSVÄRDE
Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av Fastigheten
Vaggeryd Gästgivaren 2 vid värdetidpunkten september 2018 till:

8 200 000 KRONOR
Åtta miljoner tvåhundra tusen kronor

vilket ger följande beräknade nyckeltal:

NYCKELTAL
Avkastningsvärde, tkr
Avkastningsvärde kr / m²
Avkastningsvärde / taxeringsvärde

8 200
8 436
2,1

Bruttokapitalisering, år 1
Direktavkastning, år 1
Direktavkastning, genomsnitt år
Byggrätt, totalt värde, tkr
Byggrätt kr / m²

10,7
6,6%
7,3%
0
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Jönköping 2018-09-06

Per Skrealid

Civilingenjör
Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare
Winna Fastighet AB
Winna Fastighetsutveckling AB
Gunnar Zilos väg 6
554 48 Jönköping

Tel: 036-12 90 82
Mobil: 070-891 90 82
E-post: per.skrealid@winnafastighet.se
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KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalys 10 år
Objekt

Vaggeryd Gästgivaren 2

Kalkylstart

2018-09-01

Helårsredovisning

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Inflation
Direktavkastning
Kalkylränta
Direktavkastning för restvärdeberäkning
Hyra
Hyresrisk och vakans
Hyrestillägg och rabatter
Effektiv hyra

1,8%
6,6%
8,6%

1,9%
6,6%
8,7%

2,0%
6,6%
8,8%

2,0%
6,6%
8,8%

2,0%
6,6%
8,8%

2,0%
6,6%
8,8%

2,0%
6,6%
8,8%

2,0%
6,6%
8,8%

2,0%
6,6%
8,8%

2,0%
6,6%
8,8%

2,0%
6,6%
8,8%

769
0
0
769

792
0
0
792

824
0
0
824

841
0
0
841

858
30
0
828

875
30
0
845

892
31
0
862

910
31
0
879

929
32
0
897

947
33
0
914

6,6%
966
33
0
933

tkr
tkr
tkr
tkr

Drift och underhåll
Fastighetsskatt
Fastighetsskatt från hyresgäster
Tomträttsavgäld
Arrenden och övriga kostnader
Driftnetto

200
31
2
0
0
540

204
31
2
0
0
559

208
32
2
0
0
587

212
33
2
0
0
599

216
33
2
0
0
581

220
34
2
0
0
593

225
35
2
0
0
605

229
35
2
0
0
617

234
36
2
0
0
629

239
37
2
0
0
642

243
37
3
0
0
655

tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

Hyresgästanpassning
Investeringar
Driftnetto efter investeringar

0
0
540

0
0
559

0
0
587

0
0
599

0
0
581

0
0
593

0
0
605

0
0
617

0
0
629

0
0
642

0
0
655

tkr
tkr
tkr

Resultat
Nuvärde driftnetto
Justering
Nuvärde restvärde
Marknadsbaserat avkastningsvärde

3 876 tkr
tkr
4 304 tkr
8 180 tkr

Nyckeltal
Avkastningsvärde, tkr
Avkastningsvärde / m²
Avkastningsvärde / taxeringsvärde
Bruttokapitalisering, år 1
Direktavkastning, år 1
Direktavkastning, genomsnitt år

Kassaflöde Avrundat
8 180
8 200
8 415
8 436
2,1
2,1
10,6
10,7
6,6%
6,6%
7,3%
7,3%

Byggrätt, totalt värde, tkr
TA, BTA, m²
Byggrätt kr / m²

Anteckning

0
0
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HYRESGÄSTFÖRTECKNING
Hyresgästlista
Hyresgäst, lokal

Lokaltyp

Hyresgäst

NBV Jönköpings Län
Ulla Andersson
Rätt Resurs i GGVV AB
Östbo Historiska Sällskap
Lena Andersson
Linn Gustavsson
Hermandals Eko
Bankomat AB
Vaggeryd kommun

Ko
Bo
Ko
Ko
Bo
Bo
Ko
La
Ko

Hyresgäst, lokal

Utgående hyra

NBV Jönköpings Län
Ulla Andersson
Rätt Resurs i GGVV AB
Östbo Historiska Sällskap
Lena Andersson
Linn Gustavsson
Hermandals Eko
Bankomat AB
Vaggeryd kommun

Uthyrd
Uthyrd
Uthyrd
Uthyrd
Uthyrd
Uthyrd
Uthyrd
Uthyrd
Uthyrd

Hyreskontrakt

Area
m², st

Från datum

Till datum

158
120
55
100
68
63
22
5
381

2018-09-01
2018-09-01
2018-09-01
2018-09-01
2018-09-01
2018-09-01
2018-09-01
2018-09-01
2018-09-01

2019-08-31
2019-08-31
2019-08-31
2019-08-31
2019-08-31
2019-08-31
2019-08-31
2019-08-31
2019-08-31

Marknadshyra

Uppsägning

Fastighets-

Tillägg,

tkr

kr/m²

tkr

kr/m²

Index

skatt åter, tkr

rabatter

86,9
101,5
45,4
8,2
72,2
49,0
18,4
6,2
381,0

550
846
825
82
1 062
777
835
1 248
1 000

86,9
108,0
45,4
8,2
72,2
66,9
18,4
6,2
381,0

550
900
825
82
1 062
1 062
835
1 248
1 000

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Bashyra
Förlängning

Moms

tkr

Bastal

Index

86,9
101,5
45,4
8,2
72,2
49,0
18,4
6,2
381,0

323,4
323,4
323,4
323,4
323,4
323,4
323,4
323,4
323,4

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Värme

Ej moms
Kallhyra
Ej moms Värme ingår
Moms
Kallhyra
Ej moms
Kallhyra
Ej moms Värme ingår
Ej moms Värme ingår
Moms
Kallhyra
Moms
Kallhyra
Moms
Kallhyra
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ALLMÄNNA VILLKOR
De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för
värdeutlåtandet vad gäller information och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens
funktion, hur värderingsobjektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets
aktualitet, hur redovisade bedömningar av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt
hur värdeutlåtandet får användas.
Winna Fastighet AB eller Winna Fastighetsutveckling AB ansvar ej för oriktiga eller ofullständiga
värdebedömningar orsakade av att uppdragsgivaren har lämnade oriktiga eller ofullständiga
sakuppgifter. Winna Fastighet AB eller Winna Fastighetsutveckling AB förutsätter att inget av
relevans för värdebedömningen har utelämnats av uppdragsgivaren. Värderingsobjektet omfattar i
värdeutlåtandet angiven fast egendom med tillhörande rättigheter och skyldigheter i form av
servitut, ledningsrätt, samfälligheter samt hörande fastighetstillbehör och byggnadstillbehör.
Industritillbehör omfattas normalt inte. Information som erhållits genom officiellt
fastighetsregister har förutsatts vara korrekt och fullständig. Det förutsätts att värderingsobjektet
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal eller andra avtal begränsar
fastighetsägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet inte belastas av okända
utgifter, andra gravationer eller tvister.
Areor har erhållits av uppdragsgivaren. Värdeutlåtande förutsätter att areor är riktiga. Mätning på
plats eller på ritning har inte skett, om inget annat anges, dock har areorna kontrollerats genom
rimlighetsbedömning. Värdebedömningen har utgått från redovisade hyres- och
arrendeförhållanden samt andra nyttjanderätter. Värderingsobjektet förutsätts uppfylla alla
erforderliga myndighetskrav och gällande planförhållanden. Värdebedömningen gäller under
förutsättningen att mark eller byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av miljösanering.
Skicket hos de anläggningar och byggnader som beskrivs i utlåtandet är baserad på okulär
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att den uppfyller säljarens
upplysningsplikt eller köparens undersökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken.
Värderingsobjektet förutsätts ha det skick och den standard som okulärbesiktningen indikerade vid
besiktningstillfället. 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 fel och brister i
byggnadsdelar och installationer.
Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till följd av fel i värdeutlåtandet skall
framställas skriftligt inom ett år från datum för undertecknande av värderingen. Det maximala
skadestånd som kan utgå för påvisad skada till följd av fel i värdeutlåtandet är ett (1) prisbasbelopp
vid värderingstidpunkten. Det är endast uppdragsgivaren som kan rikta eventuella
skadeståndskrav.
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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 utlåtandet. Framtida in- och utbetalningar samt
värdeutveckling som redovisas i utlåtandet, har gjorts utifrån ett scenario som, enligt värderarens
uppfattning, återspeglar fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebedömningen
innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida kassaflödes- och värdeutveckling.
Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör uppdragsgivaren, efter fullgjord
betalning, och får användas i sin helhet till det syfte som anges i utlåtandet. Fullgörs inte betalning
är inte värdeutlåtandet giltigt. Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar
värderaren endast för direkt skada som kan drabba uppdragsgivaren. Innan värdeutlåtandet eller
delar av det reproduceras eller refereras till i något annat skriftligt dokument, skall Winna Fastighet
AB eller Winna Fastighetsutveckling AB godkänna innehållet och på vilket sätt utlåtandet skall
återges.
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FASTIGHET
VAGGERYD GÄSTGIVAREN 2
Aktualitet FR:
2016-12-21
Objektid:
909a6a4f-ea41-90ec-e040-ed8f66444c3f
Nyckel (fnr):
060066544
Län:
Kommun:
Distrikt:
06, JÖNKÖPING
65, VAGGERYD
105188, TOFTERYD
TIDIGARE BETECKNING
Beteckning:
F-SKILLINGARYD * ABBORREN 4
VAGGERYD NORSEN * 4

Omregistreringsdatum:
1993-12-01
1999-05-27

Akt:
0683-566
06-DNR-99/399

URSPRUNG
VAGGERYD SKILLINGARYD 5:290
AREAL
Totalareal:
2 392 kvm
0,2392 ha

Varav land:
2 392 kvm
0,2392 ha

Varav vatten:
0 kvm
0 ha

KOORDINATER
Punkttyp:
N:
Central
6365453.0
(RT90: 6368300,397)
ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga
åtgärder
Tomtmätning
Fastighetsreglering

Datum:

E:
445641.7
(RT90: 1397253,35)

Akt:

1954-12-09 0665KTM322
1982-06-10 06-SKK-556

Fastighetsrättsliga
åtgärder
Sammanläggning

Gå till:

Datum:

Akt:

1955-05-24 06-SKK-79

ANDEL I SAMF.
Inga delägande fastigheter hittades.
ADRESS
Adress:
Storgatan 6
Vinkelgatan 5

Postnr:
568 32

Postort:
Skillingaryd

Kommundel:
Skillingaryd
Skillingaryd

LANTMÄTERIKONTOR
https://pro.varderingsdata.se/InfoReport/InfoFast/710726.html
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LANTMÄTERIET,BOX 2032,550 02 JÖNKÖPING
Kontorsbeteckning: FL60
Tel: 0771-636363
PLANER OCH MARKREGLERINGAR
Planer
ABBORREN 4 MFL I SKILLINGARYD
Detaljplan
Akt:
0665-P22
Status:
Avregistrerad
Beslutsdatum:
1989-05-30
Senaste ändring:
-Genomförande:
1989-06-27 - 2004-06-26
Berörd kommun:
VAGGERYD

NORSEN M M, DEL AV I SKILLINGARYD
Detaljplan
Akt:
0665-P101
Status:
Avregistrerad
Beslutsdatum:
1998-01-19
Senaste ändring:
2017-05-04
Laga kraft:
1998-01-19
Genomförande:
1998-01-20 - 2003-01-19
Berörd kommun:
VAGGERYD

FÖR KV.GÄSTGIVAREN 3, 9 M.FL
Detaljplan
Akt:
0665-P265
Status:
Beslut
Beslutsdatum:
2017-03-27
Mynd. aktbet.:
S141
Senaste ändring:
-Laga kraft:
2017-04-25
Genomförande:
2017-04-26 - 2022-04-25
Berörd kommun:
VAGGERYD
RÄTTIGHETER
Avtalsservitut
Avtalsservitut
Avtalsservitut
Avtalsservitut

Akt: 06-IM2-2000/286.1
Akt: 06-IM2-90/1552.1
Akt: 06-IM2-2000/295.1
Akt: 06-IM2-2000/294.1

Sök efter InfoRätt.
INSKRIVNING ALLMÄNT
Aktualitet:
2018-09-05
Senaste ändring för fastigheten: 2009-04-22 13:00:00
Inskrivningskontor
LANTMÄTERIET FASTIGHETSINSKRIVNING
Kontorsbeteckning: FI43
761 80 NORRTÄLJE
Tel: 0771-636363
LAGFART
PHL FASTIGHETER AB
Namn på lagfart:
ÖDESTUGUVÄGEN FASTIGHETSFÖRVALTNING AB
Organisationsnr:
556749-6699
https://pro.varderingsdata.se/InfoReport/InfoFast/710726.html
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Adress:
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Inskrivningsdag:
Beslut:
Fång:
Köpeskilling:
Andel:
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ÖDESTUGUVÄGEN 42
567 32 VAGGERYD
09/10280
2009-04-22
Beviljad
Köp 2009-04-15
SEK 7 900 000
Avser även annan fastighet
1/1

TIDIGARE ÄGARE
KEOPS IX ÖST AB
Organisationsnr:
556704-1263
Adress:
c/o ROLAND SUNDQVIST
BOX 7418
103 91 STOCKHOLM
Akt:
06/33440
Inskrivningsdag:
2006-11-28
Beslut:
Beviljad
Fång:
Köp 2006-11-01
Köpeskilling:
SEK 3 948 000
Avser hela fastigheten
Överlåten andel:
1/1

KUNGSLEDEN PROPERTY B.V.
Adress:
Akt:
06/33138
Inskrivningsdag: 2006-11-24
Beslut:
Beviljad
Fång:
Köp 2006-09-16
Köpeskilling:
SEK 19 278 000
Avser även annan fastighet
Överlåten andel:
1/1

VÄSTRA ÅÄ
FASTIGHETSHANDELSBOLAGET TRE
Organisationsnr:
969717-3814
Adress:
c/o KEOPS ASSET
MANAGEMENT AB
KLARABERGSVIADUKTEN
33
111 21 STOCKHOLM
Akt:
06/33334
Inskrivningsdag:
2006-11-27
Beslut:
Beviljad
Fång:
Köp 2006-10-01
Köpeskilling:
SEK 45 446 000
Avser även annan fastighet
Överlåten andel:
1/1
KUNGSLEDEN LUMMER AB
Organisationsnr:
556473-6386
Adress:
BOX 70414
107 25 STOCKHOLM
Akt:
98/6347
Inskrivningsdag:
1998-09-22
Beslut:
Beviljad
Fång:
Köp 1998-06-30
Köpeskilling:
SEK 6 609 000
Avser hela fastigheten
Överlåten andel:
1/1
Anmärkning:
Akt: 06/30937 Beslut: Beviljad Namn

SPARBANKEN SVERIGE AB
Organisationsnr:
502017-7753
Adress:
SWEDBANK AB
105 34 STOCKHOLM
Akt:
93/847
Inskrivningsdag:
Beslut:
Beviljad
Fång:
Fusion 1992-05-27
Överlåten andel:
1/1
https://pro.varderingsdata.se/InfoReport/InfoFast/710726.html
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ÄLDRE FÖRHÅLLANDE
Akt: L93/847
Akt: L06/30937
Akt: L06/33440
Akt: I06/30922
Akt: I06/31427
Akt: I09/10282
INTECKNINGAR
Antal inteckningar: 2st

Akt: L98/6347
Akt: I06/30923

Akt: L06/33138
Akt: I09/10281

Akt: L06/33334
Akt: I06/31426

Summa: 5 478 881

Datapantbrev Företrädesordning 4
Inskr.dag:
2009-04-22
Akt:
09/10283
Belopp:
SEK 3 500 000

Datapantbrev
Inskr.dag:
Akt:
Belopp:

Företrädesordning 5
2009-04-22
09/10284
SEK 1 978 881

INSKRIVNINGAR / AVTALSRÄTTIGHETER
Avtalsservitut Företrädesordning 1
Inskr.dag:
1990-03-07
Akt:
90/1552
PARKERINGSPLATS MM

Avtalsservitut Företrädesordning 2
Inskr.dag:
2000-01-12
Akt:
00/294
INFART

Avtalsservitut Företrädesordning 3
Inskr.dag:
2000-01-12
Akt:
00/295
UTFART

ANTECKNING
Inga anteckningar hittades.
MER INFORMATION
Det ﬁnns 3 byggnad/er på fastigheten. Sök efter InfoBygg.
TAXERING
Taxeringsenhet:
Taxeringsår:
Taxeringsvärde i tkr:
Tax.enhet avser:

406746-7 (321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler)
2016
3 870
Hel registerfastighet

Taxerad ägare:
556749-6699
PHL Fastigheter AB
ÖDESTUGUVÄGEN 42
567 32 VAGGERYD
Andel: 1/1
Juridisk form: Övriga aktiebolag
https://pro.varderingsdata.se/InfoReport/InfoFast/710726.html
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Värderingsenhet:
Hyreshusmark för bostäder
Tillhör tax.enhet 406746-7 321 Hyreshusenhet,
bostäder och lokaler
Skatteverkets id:
34157120
Tax.värde i tkr:
234
Riktvärdeområde: 665058
Riktvärde kr/kvm: 750
Byggrätt i kvm:
313
Markid:
595120

Värderingsenhet:
Hyreshusmark för lokaler
Tillhör tax.enhet 406746-7 321 Hyreshusenhet,
bostäder och lokaler
Skatteverkets id:
34158120
Tax.värde i tkr:
583
Riktvärdeområde:
665058
Riktvärde kr/kvm: 600
Byggrätt i kvm:
973
Markid:
595120

Värderingsenhet:
Hyreshusbyggnad för bostäder
Tillhör tax.enhet 406746-7 321 Hyreshusenhet,
bostäder och lokaler
Skatteverkets id:
34155120
Tax.värde i tkr:
915
Riktvärdeområde: 665058
Boyta i kvm:
251
Hyra i tkr/år:
212
Nybyggnadsår:
1953
Om-/tillbyggnadsår: 2010
Värdeår:
1988
Under byggnad:
Nej
Placerad på mark: 595120

Värderingsenhet:
Hyreshusbyggnad för lokaler
Tillhör tax.enhet 406746-7 321 Hyreshusenhet,
bostäder och lokaler
Skatteverkets id:
34156120
Tax.värde i tkr:
2 138
Riktvärdeområde: 665058
Lokalyta i kvm:
743
Hyra i tkr/år:
605
Nybyggnadsår:
1953
Om-/tillbyggnadsår: 2010
Värdeår:
1988
Under byggnad:
Nej
Placerad på mark: 595120

Källa: Lantmäteriet, Skatteverket och InfoTrader
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1. Sammanfattning

Värderingsobjekt:

Vaggeryd Gästgivaren 2.

Uppdragsgivare:

Vaggeryds kommun (org.nr 212000-0522) genom Torbjörn
Isaksson.

Syfte:

Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Enligt uppdragsgivaren skall värderingen användas
som beslutsunderlag vid eventuellt förvärv.

Värdetidpunkt:

2018-11-30.

Särskilda förutsättningar:

Värderingen utförs obeaktat belastande avtalsservitut.

Objektstyp:

Inom värderingsobjektet inryms bostäder och lokaler

Marknadsvärde:

Mot bakgrund av vad som redovisas i värdeutlåtandet bedöms
marknadsvärdet av värderingsobjektet vid värdetidpunkt till:

7 000 000 Kronor
(Sju miljoner kronor)
Resulterande nyckeltal:

3 (17)

Marknadsvärde / m²
Marknadsvärde / taxeringsvärde
Bruttokapitalisering, år 1
(marknadsvärde / årshyra år 1)
Direktavkastning, initial
(aktuellt driftnetto / marknadsvärde)
Direktavkastning, år 1
(driftnetto år 1 / marknadsvärde)
Marknadsmässig direktavkastning
(Marknadsmässigt driftnetto / marknadsvärde)

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

7 239
1,81
10,0
5,9%
5,9%
6,3%

Ordernummer: 168 271
Fastighetsbeteckning: Vaggeryd Gästgivaren 2
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2. Uppdragsbeskrivning
Värderingsobjekt
Värderingsobjektet utgörs av fastigheten Vaggeryd Gästgivaren 2.

Uppdragsgivare
Uppdragsgivare är Vaggeryds kommun (org.nr. 212000-0522), genom Torbjörn Isaksson.

Syfte
Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Enligt uppdragsgivaren skall värderingen användas som beslutsunderlag vid eventuellt förvärv.

Värdetidpunkt
Värdetidpunkt är 2018-11-30.

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 marknaden 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 värdeutlåtandet vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsobjektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar 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 uppdragsgivaren/fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller
ofullständiga.

Värderingsstandard
Allmänna villkor för värdeutlåtande gäller (se bifogat dokument).
Värderingen har utförts i enlighet med Samhällsbyggarnas regler om god värderarsed.
Vi bekräftar att vi har tillräcklig lokal och nationell marknadskännedom om den aktuella fastighet smarknaden, samt erforderlig kompetens och förståelse för att kunna utföra uppdraget på ett fullvärdigt
sätt.

Upplysningar
Svefa har inte värderat värderingsobjektet inom den senaste 2-årsperioden. Svefa känner inte till någon
intressekonflikt i samband med detta uppdrag.
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Särskilda förutsättningar
Värderingen utförs obeaktat belastande avtalsservitut.

Besiktning och värderingsunderlag
Besiktning av värderingsobjektet utfördes 2018-11-27 av Johanna Artell på Svefa. Vid besiktningen deltog
Maria Ygemar som representant för fastighetsägaren.
Vid besiktningen har ett urval av bostadslägenheter, lokaler, allmänna utrymmen och tekniska installationer studerats.
Följande uppgifter har erhållits från fastighetsägaren:





Lokalhyreskontrakt
Hyresdebiteringslista
Resultaträkning för bokslutsåret 2017
Inhämtade tekniska uppgifter vid besiktning

Vidare har underlag inhämtats och bearbetats från kommunens planarkiv, fastighetsregistret samt offentlig
statistik från SCB med flera.

3. Värderingsobjekt
Objektstyp
Inom värderingsobjektet inryms bostäder och lokaler.

Lagfaren ägare
Lagfaren ägare till värderingsobjektet är PHL Fastigheter AB.

Läge
Värderingsobjektet är beläget i Skillingaryd i Vaggeryds. Gatuadresserna är Storgatan 6 och Vinkelgatan 5.
Se kartor i bilagt utdrag ur fastighetsregistret.
Omgivningen utgörs huvudsakligen av tätortsbebyggelse med bostäder och lokaler. Service finns i närområdet. Allmänna kommunikationer finns i form av buss och tåg. Större trafikleder (E4 samt väg 152) finns på
knappt 1,5 kilometers avstånd.

Tomt
Värderingsobjektet har en markareal om 2 392 kvadratmeter. På värderingsobjektet finns en byggnad som
upptar cirka 40 % av markarealen. Den obebyggda delen av värderingsobjektet utgörs främst av parkeringsplatser och kommunikationsytor.

Byggnadsbeskrivning
Byggnaden på värderingsobjektet uppfördes 1953 och inrymmer 3 plan ovan mark samt källare.
Den totala uthyrbara arean uppgår till 967 kvadratmeter fördelat enligt nedan:
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Lokaltyp

Bostäder
Kontor
Butik
Lager
Bankomat
Summa/Medel

Uthyrbar area
m²
251
594
22
100
967

%
26
61
2
10
100

Antal
1
1

Bostadsarean fördelar sig på 3 lägenheter med en genomsnittlig bostadsarea om 84 kvadratmeter.

Konstruktion
Grundläggning
Stomme
Bjälklag
Fasadmaterial
Yttertak
Fönster
Balkonger

Källare
Betong
Betong
Puts
Betongtakpannor
2-glas och 3-glas med fönsterbåge i trä eller aluminium
2 balkonger, en takterrass

Teknik
Uppvärmning
Ventilation
Hissar

Fjärrvärme
Mekanisk ventilation, självdragsventilering
Nej

Övrigt
Parkering
Tvättstuga

Cirka 15 p-platser
Ja, för bostäderna (1 TM, 1 TT)

Skick och standard
Byggnadens yttre skick bedöms överlag som bra. Dock noterades målningsbrist pga. fuktgenomträngning,
sannolikt från taket, under takfot i väst och norr.
Byggnadens inre skick bedöms som bra.
Lägenheterna har badrum med plastmatta, parkett i vardagsrum, plastmatta eller laminat i övrigt. Lägenheterna har underhållits och renoverats under hand. Den största lägenheten upptar hela plan 2 och har
tillgång till egen takterrass. Övriga lägenheter har balkong. Skicket bedöms sammantaget som bra.
Lokalerna håller modern standard med golv av sten, linoleum och textil samt målade väggar. Stora fönsterpartier samt entrépartier i aluminium.
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 kan delas i mindre hyresenheter.
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Miljö
Vid avstämning gentemot Länsstyrelsens register med potentiellt förorenade markområden framkom att
värderingsobjektet ej har åsatts riskklass. Notering finns om drivmedelshantering.

Inom ramen för detta uppdrag har det inte genomförts någon ytterligare kontroll avseende potentiella miljöbelastningar inom värderingsobjektet (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).

Rättsliga förhållanden
I bilaga återfinns ett utdrag ur fastighetsregistret. Av denna bilaga framgår bland annat:







Lagfaren ägare
Adressuppgifter
Planförhållanden
Servitut med mera
Inteckningar
Taxeringsuppgifter

Nedan beskrivs värderingsobjektets planförhållande mer detaljerat.

Planförhållande
Värderingsobjektet omfattas av detaljplan, antagen 2017-03-27. Planbestämmelserna anger bostads- och
centrumändamål med en högsta byggnadshöjd av 10 meter.
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Servitut mm
På fastigheten finns inskrivet ett avtalsservitut till förmån för värderingsobjektet avseende utfart. Vidare
finns inskrivet ytterligare tre avtalsservitut som belastar värderinsobjektet och avser infart, utfart och
parkeringsplats. Ytterligare inormation om dessa servitut har inte kunnat inhämtas inom ramen för denna
värdering. Värderingen utförs obeaktat dessa servitut.

4. Marknadsanalys
Makroekonomi
Svensk ekonomi
Svensk ekonomi är alltjämt stark, men den rådande högkonjunkturen väntas mattas av under återstoden av
2018. 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 för Q2 ökade med 2,5 % jämfört med motsvarande period 2017 (och med 0,8 % jämfört med Q1-18,
vilket kan jämföras med de senaste 10 årens genomsnitt om 0,4 %). En fortsatt expansiv finanspolitik, stark
arbetsmarknad och fortsatt ekonomisk återhämtning i omvärlden bidrar till att BNP under 2018 väntas
uppgå till 2,5 % (att jämföra med 2,4 % under 2017). Offentlig konsumtion och hushållens investeringar har
legat bakom en stor del av senare års starka tillväxt, men dess bidrag till BNP väntas minska framöver.
Under 2019 väntas tillväxten växla ner, bland annat som en följd av att penningpolitiken börjar normaliseras
och att finanspolitiken blir något åtstramande. Prognosen för 2019 ligger på 1,9 %. Exporten, stärkt av den
goda investeringskonjunkturen i omvärlden, väntas utgöra en allt viktigare del av tillväxten framöver.
Den osäkra situationen på privatbostadsmarknaden utgör en osäkerhetsfaktor för svensk ekonomi. Ett
betydande prisfall skulle få negativa konsekvenser för både konsumtion och investeringar, med följdeffekter
på hela ekonomin.
Sverige står inför stora demografiska utmaningar vilket väntas sätta tydliga avtryck i svensk ekonomi och
politik framöver. Stora krav ställs på utbyggnad av social infrastruktur med särskilda boenden, förskola/skola samt hälso- och sjukvård. Om den offentliga sektorns åtagande ska bibehållas talar de demografiska utmaningarna för stigande utgifter vilket riskerar att slå tillbaka på tillväxten. Åtstramning av finanspolitiken är att vänta.
Riksbanken beslutade i september att lämna reporäntan oförändrad på -0,5 %. Den svenska konjunkturen
bedöms vara fortsatt stark och inflationen ligger nära målet om 2 %, men den underliggande inflationen
tyder på att inflationstrycket är måttligt vilket motiverar en fortsatt expansiv penningpolitik. Osäkerheterna
kring den ekonomiska utvecklingen i omvärlden kvarstår, bland annat till följd av handelsrestriktioner och
Brexit. Riksbanken indikerar att en räntehöjning om 0,25 procentenheter kan komma redan i december.
(Konjunkturinstitutets prognos är en höjning med 0,25 procentenheter i februari). Innehavet av statsobligationer uppgår nu till 330 mdkr (förfall och kupongbetalningar återinvesteras). Varningarna för hushållens
höga och stigande skuldsättning kvarstår, något Riksbanken anser bör hanteras med riktade åtgärder inom
bostadspolitiken, skattepolitiken och makrotillsynen. I detta sammanhang är det emellertid värt att notera att
hushållens sparande ligger på en relativt hög nivå, till stor del för att ta höjd inför kommande räntehöjningar
(och då behovet av att amortera).
Den expansiva penningpolitiken, trots högkonjunktur, medför en risk att Sverige går in i nästa lågkonjunktur
med klart begränsade möjligheter att då kunna påverka utvecklingen. Kommer reporäntan hinna ”återställas” till normalnivå innan nästa lågkonjunktur?
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Den svenska arbetsmarknaden är fortsatt stark, men den goda utvecklingen väntas dämpas något framöver. Under 2018 och 2019 väntas sysselsättningen öka med 78 000 respektive 67 000 personer (lägre än
2017, men en ökning jämfört med föregående prognos). Arbetslösheten väntas minska, från 6,8 % 2017 till
cirka 6,5 % under 2018 och 2019. Bristen på utbildad arbetskraft bromsar nyanställningar samtidigt som
högkonjunkturen går in i en mognare fas vilket dämpar tillväxten av nyas jobb.
Storstadsregionerna väntas stå för den tydligaste jobbtillväxten på grund av en diversifierad arbetsmarknad, välutbildad arbetskraft och stark tjänstesektor. Sysselsättningsökningen väntas till största del ske
bland utrikes födda. Arbetsmarknaden väntas emellertid vara fortsatt polariserad där grupper med utsatt
ställning på arbetsmarknaden har svårt att hitta anställning. Utmaningarna på arbetsmarknaden – och då
främst brist på utbildad arbetskraft – ställer stora krav på ökad omställning (utbildning), ökad rörlighet och
subventionerade anställningar för att skapa förutsättningar för fortsatt ökad sysselsättning och tillväxt.

Vaggeryds Kommun
Befolkning
Befolkningen i Vaggeryd uppgick vid årsskiftet 2017/2018 till 13 840 invånare, en ökning med cirka 1,4 %
sedan föregående år. Befolkningsutvecklingen i kommunen under den senaste 10-årsperioden redovisas i
tabellen nedan.
Befolkning
Vaggeryd
Tillväxt, Vaggeryd
Tillväxt, Sverige

2008
12 981
0,3%
0,8%

2009
12 959
-0,2%
0,9%

2010
12 991
0,2%
0,8%

2011
13 160
1,3%
0,7%

2012
13 148
-0,1%
0,8%

2013
13 209
0,5%
0,9%

2014
13 229
0,2%
1,1%

2015
13 372
1,1%
1,1%

2016
13 644
2,0%
1,5%

2017
13 840
1,4%
1,3%

Källa: SCB

Befolkningsutveckling

Källa: SCB

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

Källa: SCB

Medelinkomsten i Vaggeryd är generellt något lägre än riket i stort, något som gäller inom samtliga ålderskategorier, med undantag för kategorierna 20-24 år och 25-29 år.
Ålder
20-24 år
25-29 år
30-44 år
45-64 år
65+ år
Totalt 20+ år

Kommunen [tkr]
177,6
254,1
310,5
343,0
220,6
284,1

Länet [tkr]
171,4
238,5
311,6
349,1
226,3
282,3

Riket [tkr]
147,9
227,4
327,7
372,1
242,4
295,9

Källa: SCB

Arbetslöshet
Ser man till Arbetsförmedlingens statistik för 2018 (avser den registerbaserade arbetskraften som är öppet
arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd) uppgår arbetslösheten i Vaggeryd till 4,4% vilket kan jämföras
med Jönköpings län som har en arbetslöshet om 5,3 % och riket i stort som har en arbetslöshet om 6,0 %.

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i procent av befolkningen

Källa: Arbetsförmedlingen
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Näringsliv
Tyngdpunkten i kommunens näringsliv ligger på tillverkning och utvinning.

Andel anställda per näringsgren

Källa: SCB

I Svenskt Näringslivs kommunranking, vilken baseras på kommunernas näringslivsklimat, hamnar Vaggeryd på plats 20 i rankingen för 2018. År 2017 var platsen 37.

Fastighetsmarknad
Investeringsmarknaden
Transaktionsvolymen för Q1 – Q3 uppgick till cirka 95 mdkr (avser transaktioner >10 mkr). Sett på årsbasis
indikerar detta förvisso en minskning jämfört med 2017, då transaktionsvolymen uppgick till cirka 180 mdkr
på årsbasis, med det bedöms fortfarande som en relativt god omsättningsvolym.
Till köparna hör främst svenska investerare, men även utländska aktörer visar intresse för den svenska
fastighetsmarknaden. Utländska aktörer har generellt ett mer ”snävt” investeringsfokus med en stor andel
av investeringarna i storstäderna, och särskilt då i Stockholm, eller genom nischade portföljer.
Bostadsfastigheter utgör som tidigare det stora segmentet med ett stort intresse på i princip samtliga delmarknader och även för olika typer av nischade boenden. Logistik/lager upplever en fortsatt stark efterfrågan, såväl vad gäller transaktioner som nyproduktion. Marknaden för hotellfastigheter är stark med hög
investeringsvolym och sjunkande direktavkastningskrav. Externhandel och livsmedelshandel har sett en
stark utveckling under senare år, men denna bedöms nu ha svalnat något. Samhällsfastigheter är fortsatt
attraktiva investeringsobjekt. Detta visar sig också i ett stort intresse för kontorsfastigheter med hyresgäst
från offentlig sektor (som egentligen inte utgör en samhällsfastighet, men kombinerar fördelar från såväl
detta segment som för kontorsmarknaden i stort).
Med låga direktavkastningskrav – och stor konkurrens om det förhållandevis begränsade utbudet av kvalitativa objekt – har investerare under senare år i allt större utsträckning sökt sig till vad som tidigare ansetts
vara sekundära marknader/objekt.

11 (17)

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

Ordernummer: 168 271
Fastighetsbeteckning: Vaggeryd Gästgivaren 2

2018-11-30

Framöver bedöms värdetillväxten främst komma från stigande hyror, snarare än sjunkande direktavkastningskrav. Fastighetsmarknaden bedöms överlag vara fortsatt stark, men något avvaktande, under det
kommande året. Det kvarstår en underliggande ”politisk osäkerhet” på investeringsmarknaden (ränteavdragsbegränsningar, paketeringsutredningen) som skapar viss oro och osäkerhet på den kommersiella
fastighetsmarknaden.
Inom vissa delmarknader bedöms finnas viss potential för fortsatt sjunkande direktavkastningskrav, men
överlag bedöms den goda utvecklingen ha planat ut. Risk för stigande avkastningskrav under de kommande 6 – 12 månaderna bedöms främst finnas för objekt med investeringsbehov (moderniserings/anpassningsbehov, eftersatt underhåll) på svaga delmarknader. Med stigande räntor framöver torde detta
även reflekteras i direktavkastningskraven.
Marknaden för byggrätter, främst vad gäller bostadsändamål inom storstads-/regionala tillväxtmarknader,
har bromsat in något på grund av en svagare utveckling på privatmarknaden och fortsatt stigande byggoch exploateringskostnader. På flera regionala delmarknader noteras dock fortfarande rekordnivåer för
bostadsbyggrätter.
Såväl banker som fastighetsbolag har nu överlag en något mer positiv syn på kreditmarknaden än för sex
månader sedan. De stora, etablerade fastighetsbolagen och institutionerna har relativt lätt att erhålla finansiering, särskilt för kvalitativa objekt. För projektfastigheter och mindre aktörer är kreditmarknaden fortsatt
restriktiv.

Lokala marknadsförutsättningar
Transaktionsaktiviteten på fastighetsmarknaden i Vaggeryds kommun avseende hyresfastigheter med bostäder och lokaler har omfattat ett fåtal köp årligen. Direktavkastningskraven har de senaste åren varit avtagande för i princip samtliga lokalslag men bedöms ha stabiliserats. Köpare och säljare har i huvudsak
varit lokala aktörer.
Projektaktivitet inom värderingsobjektets närområde bedöms för närvarande vara relativt hög för orten. På
grannfastigheterna uppförs såväl bostadshyreshus som trygghetsboende.
För lokaler bedöms marknadsmässiga hyresnivåer normalt ligga i intervallet 500 – 900 kr/kvm uthyrbar
area och den marknadsmässiga vakans-/hyresrisken bedöms normalt ligga i intervallet 5 – 10 %. För bostäder med värdeår före år 2000 bedöms marknadsmässiga hyror ligga i intervallet 750 – 1050 kr/kvm och
den marknadsmässiga vakans/hyresrisken bedöms som obefintlig. Bostadsbrist råder i kommunen.

Värderingsobjektets marknadsförutsättningar
Värderingsobjektet har ett bra läge inom Skillingaryd med närhet till service och kommunikationer.
Efterfrågan på värderingsobjektet bedöms sammantaget som bra. Sannolik köparkategori bedöms främst
vara lokal aktör.
Nedan redovisas en sammanfattning avseende värderingsobjektets styrkor och svagheter:
Styrkor och möjligheter:




Bra skick
Flexibla lokaler
Bra kommunikationer
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Svagheter och hot:




Stor andel lokaler
Stor andel omomsade hyresgäster
Inga ytterligare svagheter bedöms föreligga med hänsyn till rådande marknadssituation
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Sammantaget bedöms störst vikt av ovanstående läggas vid läge, lokalfördelning och skick, vid bedömning
av marknadsvärdepåverkan.

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 avkastningsmetod. 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 förväntas ge upphov till nuvärdesberäknas med en kalkylränta baserad på de direktavkastningskrav som kan
härledas från ortsprismetoden. Kassaflödesanalysen finns redovisad i bilaga 1:1.
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
En ortsprisundersökning har genomförts inom Vaggeryd, Värnamo, Gnosjö och Gislaveds kommuner (exklusive Värnamo tätort) från år 2014 och framåt avseende fastigheter med typkod 321 (bostäder och lokaler). Efter gallring med avseende på intressegemenskap samt av köp som bedömts avsevärt avvikande
återstår 16 objekt. Köpen redovisas i tabellen nedan.
Kommun
Gislaved
Gislaved
Värnamo
Gislaved
Vaggeryd
Gnosjö
Vaggeryd
Vaggeryd
Vaggeryd
Gislaved
Vaggeryd
Vaggeryd
Gislaved
Vaggeryd
Gislaved
Värnamo
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Fastighet
UVEKULL 2:226
KROKODILEN 2
BREDARYD 4:20
JERUSALEM 2
HÄSTEN 5
GÅRÖ 1:16
GÄDDAN 9
HAMMAREN 8
FURULUND 1
KATTEN 1
PÅLEN 1:22
HAMMAREN 7
ANDERSTORP 9:719
SVENARUM 1:60
ÅTTERÅS 3:124
NEDERLED 3:10

Adress
Köpedatum Köpare
Norra Nissastigen 4A 2014-03-28 Privatperson
Ängsgatan 17
2014-07-01 Privatperson
Albanovägen 11
2014-08-12 Camlyne Ab
Sofiagatan 3
2015-02-25 Privatperson
Storgatan 19
2016-02-01 Privatperson
Köpmansgatan 4A
2016-03-07 Privatperson
Kaffegatan 36
2016-06-08 Ek-Hem Fastighets AB
Storgatan 24
2016-07-25 Privatperson
Götaforsvägen 27
2016-09-01 BRASSERIET I GRÄNNA AB
Södra Storgatan 13
2016-09-29 EmRus Property Management AB
Stationsplan 1
2016-11-01 Privatperson
Storgatan 22
2016-11-01 Privatperson
Brogatan 27A
2017-04-18 Privatperson
Svenarum
2017-04-28 Nian:s Bensin & Service AB
Centrumplan 6A
2017-09-01 Stattut Konsult AB
Hagagatan 2
2017-12-29 Östlunds Fastigheter AB

Säljare
Pris Tkr Kr/kvm Typkod Värdeår Ombyggn.år Totalyta Areal
Privatperson
1 900 5 588
321
1929
340 1 022
U S Byggen Ab
4 600 7 132
321
1945
645
945
Privatperson
1 050 4 449
321
1930
1993
236 2 543
Privatperson
2 100 6 709
321
1938
313 1 269
Privatperson
1 342 4 503
321
1935
298 1 687
DENIO AB
4 099 4 455
321
1965
2012
920 2 368
FASTIGHETS AB TRAKTÖREN
2 094 5 328
321
1960
393 1 411
Privatperson
1 900 7 600
321
1944
1999
250
721
Privatperson
6 799 7 554
321
1939
1988
900 1 375
Privatperson
3 045 7 556
321
1934
403 1 226
Grodan AB
1 940 6 198
321
1929
2002
313
484
Privatperson
1 146 6 549
321
1940
175 1 389
Privatperson
1 600 5 298
321
1942
302 1 770
Privatperson
2 624 5 792
321
1930
2004
453 4 309
AB GISLAVEDSHUS
3 800 4 916
321
1960
773
797
SETE FASTIGHETER AB
2 345 6 338
321
1957
370 1 043
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Objekten har sålts till priser som varierar mellan 4 400 och 7 600 kr/kvm uthyrbar area med ett genomsnitt
vid värdetidpunkten omkring 6 000 kr/kvm.
Direktavkastningarna bedöms med beaktande av marknadsmässiga parametrar, statistik och erfarenhet
relaterat till jämförbara delmarknader i huvudsak variera mellan 5,5 och 7,0 %.

Resultat
Med beaktande av värderingsobjektets specifika egenskaper, vilka redovisats i objektets marknadsförutsättningar ovan, anses värderingsobjektets värde sammantaget ligga i den övre delen av det ovan redovisade prisintervallet.
Med utgångspunkt från detta bedöms ett marknadsmässigt direktavkastningskrav för värderingsobjektet
uppgå till mellan 6,0 – 7,0 %.
Sammantaget bedöms ortsprismetoden ge ett värde mellan 6 000 – 8 000 kr/kvm, vilket motsvarar ett totalt
värde i intervallet om cirka 5 800 000 – 7 700 000 kronor.

Avkastningsmetod
Kalkylperioden
Kalkylperioden löper på 10 år från och med 2018-12-01.

Inflation
Ett inflationstagande om 2 % har nyttjats under kalkylperioden.
Inflationsantagandet är baserat på en samlad bedömning av prognoser från Riksbanken, Konjunkturinstitutet 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 erfarenhet. De i värderingsobjektet ingående hyreskontrakten/lokalerna har åsatts differentierade direktavkastningskrav utifrån dess riskperspektiv, vilket sammantaget viktas till cirka 6,1 %.
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 fastighetsrelaterad risk som exempelvis beror på värderingsobjektets typ, storlek, läge och alternativa användningsmöjligheter. 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 cirka 6,1 %.

Hyror
Tabellen nedan visar utgående hyra samt marknadshyra per lokaltyp. Utgående hyresnivåer för bostäderna
samt en av lokalerna bedöms understiga marknadsmässiga nivåer något. Bostäderna har därför åsatts
bedömd bruksvärdeshyra för orten efter kalkylens två första år. Lokalen har åsatts bedömd marknadsmässig hyra efter kontraktstidens utgång.
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Lokaltyp

Utgående hyra

Marknadsmässig hyra
Vakanta ytor

Uthyrd area

Bostäder
Kontor
Butik
Lager
Bankomat
Summa/Medel

Tkr
223
444
19
8
6
700

Kr/m²
887
747
851
82
717

Kr/plats
6 250
6 250

Tkr
238
483
19
15
6
762

Kr/m²
950
814
851
150
781

Kr/plats
6 250
6 250

Tkr
0
0
0
0
0
0

Kr/m²

0

Totalt

Kr/plats
-

Tkr
238
483
19
15
6
762

0

Kr/m²
950
814
851
150
781

Kr/plats
6 250
6 250

Hyrorna är redovisade inklusive indexuppräkning. Huruvida värme och fastighetsskatt ingår eller inte i hyran framgår av hyresgästförteckningen i bilaga 1:2. Hyresutvecklingen för bostadslägenheterna och lokalerna bedöms följa förväntad inflationsutveckling.
I hyresgästförteckningen (se bilaga 1:2) framgår exempelvis om lokalerna är registrerade för moms, utgående hyresnivåer, bedömda marknadsmässiga hyresnivåer, fastighetsskatt samt indexering.

Vakanser
Värderingsobjektet är idag fullt uthyrt. Återstående genomsnittslängd på kontraktsstocken uppgår till 9,6
månader. Vaggeryds kommun hyr lokaler för tillfällig förskola vilket är uppsagt för avflytt 2019-03-31.
Lokaltyp

Bostäder
Kontor
Butik
Lager
Bankomat
Summa/Medel

Uthyrbar area
m²
251
594
22
100
967

%
26
61
2
10
100

Uthyrd area
Antal
1
1

m²
251
594
22
100
967

%
100
100
100
100
100

Outhyrd area
Antal
1
1

m²
0
0
0
0
0

%
0
0
0
0
0

Antal
0
0

Ekonomisk vakans
Aktuell
Marknad
%
%
0,0%
0,0%
0,0%
7,0%
0,0%
7,0%
0,0%
7,0%
0,0%
7,0%
0,0%
4,8%

Med beaktande av befintlig hyresgästsstruktur och värderingsobjektets egenskaper bedöms risken för
långsiktiga vakanser och hyresförluster som relativt normala. Hänsyn till den långsiktiga vakans/hyresrisken för bostadslägenheterna har tagits i valet av direktavkastningskrav. Den långsiktiga vakans/hyresrisken för lokalerna har bedömts till 7 %.

Drift och underhåll
Del av faktiska kostnader har erhållits ut resultaträkning. De totala drift- och underhållskostnaderna för
värderingsobjektet har bedömts med ledning från erhållna kostnader samt genom statistik och erfarenhet.
Lokaltyp

Bostäder
Kontor
Butik
Lager
Bankomat
Summa/Medel

Bedömd initial D&U
Tkr
105
158
6
8
1
277

Kr/m²
420
266
250
75
286

Kr/plats
500
500

Bedömd långsiktig D&U
Tkr
105
158
6
8
1
277

Kr/m²
420
266
250
75
286

Kr/plats
500
500

I kostnaden ingår både löpande och periodiskt underhåll där periodiskt underhåll avser en schabloniserad
annuitetsberäkning över värderingsobjektets livslängd.
Huruvida drift- och underhållskostnader är redovisade inklusive värme eller inte framgår av hyresgästförteckningen i bilaga.
Kostnadsutvecklingen har under kalkylperioden bedömts följa förväntad inflationsutveckling.
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Investeringar och hyresgästanpassningar
Inga investeringar, utöver periodiskt underhåll, har bedömts nödvändiga eller tagits hänsyn till under kalkylperioden.

Taxeringsvärde och fastighetsskatt-/avgift
Värderingsobjektet har vid fastighetstaxeringen 2016 åsatts typkod 321(hyreshusenhet, bostäder och lokaler). Byggnaden har åsatts värdeår 1988.
Taxeringsvärden (kr)
Markvärde
Byggnadsvärde
Totalt

817 000
3 053 000
3 870 000

Varav bostad
Varav lokaler
Totalt

1 149 000
2 721 000
3 870 000

För bostadslägenheterna utgår en kommunal fastighetsavgift. Denna avgift uppgår år 2018 till 1 337 kronor
per lägenhet och år, dock högst 0,3 % av taxeringsvärdet. Avgiften indexregleras årligen. För lokalerna
utgår fastighetsskatt med 1,0 % av taxeringsvärdet. Fastighetsskatt utgår därmed under år 2018 med cirka
31 000 kronor. För närvarande återfås 58 % av fastighetsskatten avseende lokalerna från hyresgästerna.
Långsiktigt bedöms denna procentsats uppgå till cirka 83 % (anpassad till långsiktig vakansgrad/hyresrisk
för lokalerna).

Resultat
Det marknadsbaserade avkastningsvärdet för värderingsobjektet bedöms till 7 200 kr/kvm uthyrbar area,
vilket motsvarar ett totalt värde om cirka 7 000 000 kronor (se bilaga 1:1).

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, driftoch underhållskostnader, inflation, kalkylränta, vakanser och direktavkastning vid kalkylperiodens slut enligt
följande tabell:
Variabel
Hyra bostäder
Hyra lokaler
Drift och underhåll
Inflation
Vakans bostäder
Vakans lokaler
Kalkylränta
Direktavk. för restv.
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Förändring
%
%
%
%-enheter
%-enheter
%-enheter
%-enheter
%-enheter

10,0%
10,0%
5,0%
1,0%
1,0%
5,0%
1,0%
1,0%

Värdeförändring
Tkr
%
381
5,4%
776
11,0%
-223
-3,2%
565
8,0%
-38
-0,5%
-416
-5,9%
-485
-6,9%
-541
-7,7%
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7. Slutsatser
Resultat
cirka 5 800 000 – 7 700 000 kronor
cirka 7 000 000 kronor

Ortsprismetoden
Avkastningsmetoden

I den sammanlagda marknadsvärdebedömningen beaktas resultatet från båda metoderna.

Marknadsvärde
Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet vid
värdetidpunkten 2018-11-30 till:

7 000 000 Kronor
Sju miljoner kronor
vilket ger följande beräknade nyckeltal:

Marknadsvärde / m²
Marknadsvärde / taxeringsvärde
Bruttokapitalisering, år 1
(marknadsvärde / årshyra år 1)
Direktavkastning, initial
(aktuellt driftnetto / marknadsvärde)
Direktavkastning, år 1
(driftnetto år 1 / marknadsvärde)
Marknadsmässig direktavkastning
(Marknadsmässigt driftnetto / marknadsvärde)

7 239
1,81
10,0
5,9%
5,9%
6,3%

Jönköping 2018-11-30

Johanna Artell
Christina Lennéer Lind
Civilingenjör Lantmäteri
Civilingenjör Lantmäteri
010-603 86 14, johanna.artell@svefa.se
010-603 86 77, christina.lenneer@svefa.se
Av Samhällsbyggarna auktoriserade fastighetsvärderare

Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga
Bilaga

17 (17)

Kassaflödesanalys, hyresgästförteckning samt tabeller
Foton
Utdrag ur fastighetsregistret, inklusive kartor
Allmänna villkor för värdeutlåtande
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KASSAFLÖDESANALYS

Fastighet: Vaggeryd Gästgivaren 2

Bilaga 1:1

Kalkylantaganden
Start kalkyl:
Värdeår:
Tax. värde:
Typkod:

2018-12-01
1988
3 870
321
2018
2,0%
6,0%
8,2%

2019
2,0%
6,0%
8,2%

2020
2,0%
6,0%
8,2%

2021
2,0%
6,0%
8,2%

2022
2,0%
6,0%
8,2%

2023
2,0%
6,0%
8,2%

2024
2,0%
6,0%
8,2%

2025
2,0%
6,0%
8,2%

2026
2,0%
6,0%
8,2%

2027
2,0%
6,0%
8,2%

2028
2,0%
6,2%
8,3%
6,1%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Delår
2018
18
39
1

0,0%
4,9%
0,0%
3,3%

0,0%
6,9%
0,0%
4,6%

0,0%
6,9%
0,0%
4,7%

0,0%
6,9%
2,0%
4,7%

0,0%
6,9%
7,0%
4,7%

0,0%
7,0%
7,0%
4,8%

0,0%
7,0%
7,0%
4,8%

0,0%
7,0%
7,0%
4,8%

0,0%
7,0%
7,0%
4,8%

2019
227
480
6

2020
233
490
7

2021
253
542
7

2022
258
552
7

2023
263
567
7

2024
269
582
7

2025
274
594
7

2026
279
606
7

2027
285
618
7

0,0%
7,0%
7,0%
4,8%
Delår
2028
267
578
7

0
0
0

0
-23
0

0
-34
0

0
-37
0

0
-38
0

0
-39
0

0
-41
0

0
-42
-1

0
-42
-1

0
-43
-1

0
-40
0

0
0
0
724

0
0
0
58

0
0
0
690

0
0
0
696

0
0
0
764

0
0
0
779

0
0
0
798

0
0
0
817

0
0
0
833

0
0
0
850

0
0
0
867

0
0
0
811

Drift och underhåll (-)
Fastighetsskatt (-)
Fastighetsskatt åter (+)
Tomträttsavgäld (-)
Driftnetto före investeringar

-286
-32
18
424

-23
-3
1
0
34

-282
-31
26
0
403

-288
-32
26
0
402

-294
-33
27
0
464

-300
-33
27
0
474

-306
-34
28
0
486

-312
-35
28
0
499

-318
-35
29
0
509

-324
-36
30
0
519

-331
-37
30
0
529

-310
-34
28
0
495

Återstående investeringar (-)
Driftnetto efter investeringar

0
424

0
34

0
403

0
402

0
464

0
474

0
486

0
499

0
509

0
519

0
529

0
495

Inflation
Jämkad direktavkastning
Kalkylränta
Direktavkastning för restvärdeberäkning:
Ekonomisk vakans
Bostäder
Lokaler
Garage / P-platser
Totalt
Kassaflöde (tkr)
Hyra bostäder (+)
Hyra lokaler (+)
Hyra garage mm (+)

År 1 (kr/m², styck)
887
658
6 250

Hyresrisk/vakans bostäder (-)
Hyresrisk/vakans lokaler (-)
Hyresrisk/vakans garage mm (-)
Netto tillägg och rabatter
Tillägg (+)
Rabatt (-)
Effektiv hyra

3 141

Nuvärde driftnetto

4 057

Nuvärde restvärde

7 198

Marknadsbaserat avkastningsvärde

Nyckeltal:
Avkastningsvärde / m²
Avkastningsvärde / taxeringsvärde
Bruttokapitalisering, år 1
Direktavkastning, initial
Direktavkastning, år 1
Marknadsmässig direktavkastning

Bilaga 1

7 444
1,86
10,3
5,7%
5,7%
6,2%
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Hyresgästförteckning
Hyresgäst

3 bostadslägenheter
Vaggeryds kommun, tillfällig förskola
NBV
LOOD Rekrytering
Hermandals Eko
Östbo Historiska sällskap
Bankomat AB
Summa/Medel

Fastighet: Vaggeryd Gästgivaren 2

Bilaga 1:2
Utg. total hyra inkl. ev. driftstillägg *)

Lokaltyp

Lokalanvändning

Area

Löptid

Bo
K
K
K
Bu
La
Ö3

Bostäder
kontor/förskola
Kontor
Kontor
Butik i bottenvåning
Källarlokal
Bankomat

m², st
251
381
158
55
22
100
1
967

Tom
2020-11-30
2019-03-31
2020-12-31
2023-06-30
2022-08-31

Tkr
223
309
87
48
19
8
6
700

Kr/m²
887
810
550
875
851
82
6 250
717

Index
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Marknadshyra
Tkr
238
309
126
48
19
15
6
762

Kr/m²
950
810
800
875
851
150
6 250
781

Fastighetsskatt åter
Index
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Tkr
0
11
5
2
0
0
0
18

Kr/m²
0
28
33
34
0
0
0
18

Momspliktig
(J / N)
N
N
N
J
J
N
N

* I utgående hyra ingår bashyra, eventuell indexuppräkning samt driftrelaterade tillägg som värme, kyla o.d.; **Med ingår värme avses att värme har inkluderats i såväl utgående hyra som drift- och underhållskostnader.

Bilaga 1
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Ingår
värme **)
(J / N)
J
N
J
J
J
J
J

Uppsagt för
avflytt /
(A / O)
Ja
-

Egenanvändar
(J / N)
N
N
N
N
N
N
N
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Fastighet:

Vaggeryd Gästgivaren 2

Lokaltyp

Bostäder
Kontor
Butik
Lager
Bankomat
Summa/Medel

Bilaga 1:3

Uthyrbar area
m²
251
594
22
100
967

Lokaltyp

Uthyrd area

%
26
61
2
10
100

Antal
1
1

m²
251
594
22
100
967

%
100
100
100
100
100

Outhyrd area
Antal
1
1

Utgående hyra

Lokaltyp

Bostäder
Kontor
Butik
Lager
Bankomat
Summa/Medel

Tkr
223
444
19
8
6
700

Bilaga 1

Kr/plats
6 250
6 250

Bedömd initial D&U
Tkr
105
158
6
8
1
277

Variabel
Hyra bostäder
Hyra lokaler
Drift och underhåll
Inflation
Vakans bostäder
Vakans lokaler
Kalkylränta
Direktavk. för restv.

Kr/m²
887
747
851
82
717

Kr/m²
420
266
250
75
286

Förändring
%
%
%
%-enheter
%-enheter
%-enheter
%-enheter
%-enheter

10,0%
10,0%
5,0%
1,0%
1,0%
5,0%
1,0%
1,0%

Tkr
238
483
19
15
6
762

Kr/m²
950
814
851
150
781

Kr/plats
6 250
6 250

Tkr
0
0
0
0
0
0

Bedömd långsiktig D&U

Kr/plats
500
500

Tkr
105
158
6
8
1
277

Kr/m²
420
266
250
75
286

%
0
0
0
0
0

Antal
0
0

Marknadsmässig hyra
Vakanta ytor

Uthyrd area

Bostäder
Kontor
Butik
Lager
Bankomat
Summa/Medel

m²
0
0
0
0
0

Ekonomisk vakans
Aktuell
Marknad
%
%
0,0%
0,0%
0,0%
7,0%
0,0%
7,0%
0,0%
7,0%
0,0%
7,0%
0,0%
4,8%

Kr/plats
500
500

Värdeförändring
Tkr
%
381
5,4%
776
11,0%
-223
-3,2%
565
8,0%
-38
-0,5%
-416
-5,9%
-485
-6,9%
-541
-7,7%

Svefa AB, Södra Strandgatan 3, 553 20 Jönköping
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Kr/m² Kr/plats
0
0

Totalt
Tkr
238
483
19
15
6
762

Kr/m²
950
814
851
150
781

Kr/plats
6 250
6 250
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FASTIGHET
Beteckning

Senaste ändringen i
allmänna delen
2016-12-21

VAGGERYD GÄSTGIVAREN 2
Nyckel: 060066544
UUID: 909a6a4f-ea41-90ec-e040-ed8f66444c3f
Distrikt: Tofteryd

Senaste ändringen i
inskrivningsdelen
2009-04-22 13:00

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen
2018-11-27

ADRESS
Adress
Vinkelgatan 5
Storgatan 6
568 32 Skillingaryd
LÄGE, KARTA
Område
1
AREAL
Område
Totalt

N (SWEREF 99 TM)
6365453.0

Totalareal
2 392 kvm

E (SWEREF 99 TM)
445641.7

Därav landareal
2 392 kvm

LAGFART
Ägare
556749-6699
PHL Fastigheter AB
ÖDESTUGUVÄGEN 42
567 32 VAGGERYD
Köp: 2009-04-15
Köpeskilling: 7 900 000 SEK Avser även annan fastighet

Registerkarta
VAGGERYD

Därav vattenareal
0 kvm

Andel
1/1

Inskrivningsdag
2009-04-22

Akt
09/10280

ANTECKNINGAR
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning.
AVTALSRÄTTIGHETER
Nr
Rättighet
1
Avtalsservitut: PARKERINGSPLATS MM
2
Avtalsservitut: INFART
3
Avtalsservitut: UTFART
INTECKNINGAR
Totalt antal inteckningar: 2
Totalt belopp: 5 478 881 SEK
Nr
Information
4
Datapantbrev
5
Datapantbrev
RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål
Rättsförhållande
UTFART
Förmån
INFART
Last
UTFART
Last
PARKERINGSPLATS MM
Last

Belopp
3 500 000 SEK
1 978 881 SEK

Rättighetstyp
Avtalsservitut
Avtalsservitut
Avtalsservitut
Avtalsservitut

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer
Detaljplan: NORSEN M M, DEL AV I SKILLINGARYD Avregistrerad

Detaljplan: FÖR KV.GÄSTGIVAREN 3, 9 M.FL

Detaljplan: ABBORREN 4 MFL I SKILLINGARYD Avregistrerad

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet
HYRESHUSENHET, BOSTÄDER OCH LOKALER (321)
406746-7
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar hel
registerfastighet.
Taxvärde
3 870 000 SEK
Taxerad ägare
556749-6699

Inskrivningsdag
1990-03-07
2000-01-12
2000-01-12

Akt
90/1552
00/294
00/295

Inskrivningsdag
2009-04-22
2009-04-22

Akt
09/10283
09/10284

Akt
06-IM2-2000/286.1
06-IM2-2000/294.1
06-IM2-2000/295.1
06-IM2-90/1552.1

Datum
1998-01-19
Laga kraft: 1998-01-19
Genomf. start: 1998-01-20
Genomf. slut: 2003-01-19
Senast ajourföring: 2017-05-04
2017-03-27
Laga kraft: 2017-04-25
Genomf. start: 2017-04-26
Genomf. slut: 2022-04-25
Registrerad: 2017-05-04
1989-05-30
Genomf. start: 1989-06-27
Genomf. slut: 2004-06-26

Akt
0665-P101

0665-P265
0665 S141

0665-P22

Taxeringsår
2016

Taxvärde byggnad
3 053 000 SEK
Andel
1/1

Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING Fastighetsnyckel 909A6A4F-EA41-90EC-E040ED8F66444C3F

Taxvärde mark
817 000 SEK
Ägartyp
Lagfaren ägare /

Areal
2392 kvm
Juridisk form
Övriga aktiebolag
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TAXERINGSINFORMATON
PHL Fastigheter AB
ÖDESTUGUVÄGEN 42
567 32 VAGGERYD
Värderingsenhet hyreshusbyggnad för lokaler 34156120
Id hyresmark: 34158120
Taxvärde
Riktvärdeområde
2 138 000 SEK
665058
Värdeår
Nybyggnadsår
1988
1953
Lokalyta
Under byggnad
743 kvm
Nej
Värderingsenhet hyreshusmark för lokaler 34158120
Taxvärde
Riktvärdeområde
583 000 SEK
665058
Yta byggrätt
Riktvärde byggrätt
973 kvm
600 SEK/kvm
Värderingsenhet hyreshusbyggnad för bostäder 34155120
Id hyresmark: 34157120
Taxvärde
Riktvärdeområde
915 000 SEK
665058
Värdeår
Nybyggnadsår
1988
1953
Bostadsyta
Under byggnad
251 kvm
Nej
Värderingsenhet hyreshusmark för bostäder 34157120
Taxvärde
Riktvärdeområde
234 000 SEK
665058
Yta byggrätt
Riktvärde byggrätt
313 kvm
750 SEK/kvm
ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder
Tomtmätning
Sammanläggning
Fastighetsreglering

Datum
1954-12-09
1955-05-24
1982-06-10

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning
F-SKILLINGARYD ABBORREN 4

Tomträttsinnehavare

Justeringsorsak
Tillbyggnadsår
2010
Hyra
605 000 SEK/år
Justeringsorsak

Justeringsorsak
Tillbyggnadsår
2010
Hyra
212 000 SEK/år
Justeringsorsak

Akt
0665K-TM322
06-SKK-79
06-SKK-556

Omregistreringsdatum
1993-12-01

Akt
0683-566

URSPRUNG
VAGGERYD SKILLINGARYD 5:290, 5:292

Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING Fastighetsnyckel 909A6A4F-EA41-90EC-E040ED8F66444C3F
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KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:500000; fastighet:text,fastighet:granser; A4; Portrait

Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING Fastighetsnyckel 909A6A4F-EA41-90EC-E040ED8F66444C3F
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KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:25000; fastighet:text,fastighet:granser; A4; Portrait
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KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:2000; fastighet:text,fastighet:granser; A4; Portrait

Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING Fastighetsnyckel 909A6A4F-EA41-90EC-E040ED8F66444C3F
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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 utdrag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet.
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till
värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnadstillbehör, 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 fastighetsägarens 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 insamlats 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. Värderaren 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 uppdragsgivaren/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 myndighetstillstånd för dess användning på sätt som anges i utlåtandet.
3
Miljöfrågor
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller
byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sanering 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 undersökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderingsobjektet förutsätts ha det skick och den standard som okulärbesiktningen 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 byggnadsdetaljer, 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 värderingen).
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till
följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värderingstidpunkten.
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 utlåtandet.
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. Värdebedömningen 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 värderingsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt
utlåtandet skall återges.

2017-01-18 Ver 3

Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm

14.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2019-01-09

Dnr

§ 034

2019/006

Val av ledamöter och suppleant i styrelsen Stiftelsen
Regementsheden mandatperioden 2019 – 2022
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ledamöter och suppleant i
styrelsen för Stiftelsen Regementsheden
Ledamöter
Bengt Dahlqvist (M)
Ålaryd Mellangård 1
568 92 Skillingaryd

Suppleant
Ewa Magnusson (L)
Jorarp 3
567 92 Vaggeryd

Jan Gustavsson (S)
Gärdesvägen 3
560 13 Hok

Justering

Exp

Utdragsbestyrkande

Sida:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2019-01-09

Dnr

§ 037

2019/006

Val av ledamöter från partier i kommunstyrelsen som
ska få fast arvode utöver sammanträdesarvodet i
kommunstyrelsen mandatperioden 2015 – 2018
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige utser följande ledamöter som ska få fast arvode utöver
sammanträdesarvodet i kommunstyrelsen:
Thomas Axelsson (KD)
Hagagatan 2
567 31 Vaggeryd
Magnus Thelin (L)
Hult Gamla Skolan 1
568 91 Skillingaryd
Kristin Stark (MP)
Bäck Mellangård
567 91 Vaggeryd
Jan-Erik Aronsson (SD)
Åker Molund
568 92 Skillingaryd
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska utse ledamöter som ska få fast arvode utöver
sammanträdesarvodet i kommunstyrelsen.

Justering

Exp

Utdragsbestyrkande

Sida:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

2019-01-28

Dnr

§0

2019/004

15.
Delgivningar
Sammanfattning av ärendet
Följande handlingar delges kommunfullmäktige:

Justering

1.

Länsstyrelsens beslut 2018-12-10 om att Nadira Kilim (S) utses som ny
ledamot i kommunfullmäktige efter Berry Lilja (S) och att Anita
Chestersson utses som ny ersättare

2.

Länsstyrelsens beslut 2018-11-20 Överlåtelse av tillsyn enligt
miljöbalken

3.

Kommunstyrelsens beslut 2019-01-09, § 013, Medborgarförslag – Inför
cykelpumpar i våra tätorter

Exp

Utdragsbestyrkande

Sida:
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Gustav Enander
Miljö- och samhällsbyggnadsavd.
Telefon 010-22 36 305
gustav.enander@lansstyrelsen.se

Vaggeryds kommun
kommunstyrelsen@vaggeryd.se

Överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken
Beslut
Länsstyrelsen överlåter med stöd av 1 kap. 18 § miljötillsynsförordningen
(2011:13) åt den nämnd i Vaggeryds kommun, nedan kallad kommunen,
som fått i uppdrag att fullgöra tillsynsuppgifter enligt miljöbalken – för
närvarande miljö- och byggnämnden - att från och med den 1 januari 2019
utöva den operativa tillsynen över:


dels följande typer av tillståndspliktiga verksamheter med
beteckningen B i Miljöprövningsförordningen (2013:251).
o Täkter med undantag för bergtäkter större än 25 ha. (för
närvarande 4 kap. 1 och 3 §§ miljöprövningsförordningen).
 Överlåtelsen gäller inte nuvarande eller
tillkommande täkter som har ett verksamhetsområde
över läns- eller kommungräns.
 Överlåtelsen gäller inte täkterna Kvighult
(anläggningsnummer 0665-20-035), Knohult och
Åkaköp (anläggningsnummer 0665-20-042), och
Spinkamålen 1:3 (anläggningsnummer 0665-20-048).
o Sågning hyvling och svarvning av trä (för närvarande 8 kap.
3 § miljöprövningsförordningen).
o Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka
produkter av polyuretan eller annan plast (för närvarande 13
kap. 3 § miljöprövningsförordningen).
o Anläggningar för gjutning och smältning av järn och andra
metaller som inte är IED-verksamhet eller har beteckningen
A (för tillfället 15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen).
o Kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast
med undantag för IED-verksamheter. (förnärvarande 16
kap. 2 § miljöprövningsförordningen).
o Maskinell metallbearbetning (för närvarande 18 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen).
o Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i
egen verksamhet om mängden farligt avfall är mindre 2 500
ton (för närvarande 29 kap. 27 §
miljöprövningsförordningen).
o Biologisk behandling av avfall (för närvarande 29 kap. 30 §
miljöprövningsförordningen).
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o Lagring av avfall som en del av att samla in farligt avfall (för
närvarande 29 kap. 50 § miljöprövningsförordningen).
Länsstyrelsen begränsar överlåtelsen på så sätt att om en verksamhet som
idag har beteckningen B i miljöprövningsförordningen i framtiden får
beteckningen A återgår tillsynen till Länsstyrelsen.
I samband med detta beslut återkallas, i enlighet med kommuns ansökan,
tillsynen av följande verksamheter:
Anläggnings- Anläggningsnamn
nummer
0665-101
Cromtjänst Produktion AB
0665-180
Cromtjänst AB

Organisationsnummer
556873-5020
556871-1146

I och med detta beslut upphör tidigare fattade beslut om överlåtelse av
tillsyn dnr 504-17717-2008 och 504-10150-2008.

Upplysningar
1. Den kommunala nämnden ska snarast meddela Länsstyrelsen om
kommunens organisation förändras eller kommunens resurser och
kompetensförsörjning, mer än tillfälligt, avviker från vad som angivits i
kommunens ansökan inför detta beslut.
Förändrad klassning/ändring i Miljöprövningsförordningen
2. Om en tillståndspliktig verksamhet där tillsynen överlåtits tillkommer i
kommunen och där tillsyn även behöver bedrivas enligt Sevesolagen
(Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor), ska en särskild bedömning göras av om
tillsynen enligt miljöbalken ska utövas av Länsstyrelsen eller kommunen.
3. Vid en framtida förändring i miljöprövningsförordningen som skulle
innebära att en verksamhet som idag inte klassas som IED-verksamhet
skulle få den klassningen i framtiden kommer Länsstyrelsen att göra en
bedömning av om tillsynen ska återkallas.
Tillsynsmyndighetens åtaganden och återrapportering
4. Den kommunala nämnden ska avge yttrande till
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Östergötland i
tillståndsärenden gällande de verksamheter för vilka tillsynsansvaret har
överlåtits.
5. Återrapportering av överlåten tillsyn ska ske till Länsstyrelsen på
begäran och inom föreskriven tid.
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6. Den kommunala nämnden ska löpande översända kopior av tillsynsbeslut, gällande de verksamheter för vilka tillsynsansvaret har överlåtits,
för kännedom till Länsstyrelsen. Detta gäller t.ex. anmälan om ändring
av miljöfarlig verksamhet, beslut om överlåtna villkor, förbud,
föreläggande om försiktighetsåtgärder, årsrapporter för köldmedia,
cisternkontroll etc.

Bakgrund
År 2008 gjorde Länsstyrelsen senast en översyn av den överlåtna tillsynen
till kommunerna. I besluten från år 2008 anges den överlåtna tillsynen per
tillsynsobjekt vilket innebär att det krävs att ett nytt överlåtelsebeslut tas
varje gång en ny verksamhet inom samma bransch tillkommer.
En översyn av överlåtelsen har genomförts under åren 2017–2018.
Översynen beror på att tidigare ordning har visat sig krånglig för både
kommunerna och Länsstyrelsen vid tillkommande objekt. Länsstyrelsen vill
också se en mer strategisk överlåtelse där det finns en tydligare tanke bakom
vilken tillsyn som generellt lämpligast genomförs av Länsstyrelsen och
vilken som generellt lämpligast genomförs av kommunen.
För att förankra detta har Länsstyrelsen under hösten 2017 och vintern
2018 besökt samtliga kommuner i länet för att diskutera en förändrad
ansvarsfördelning av tillsynsuppgifterna. Länsstyrelsens syn har varit att
Länsstyrelsen har tillsyn över verksamheter med en regional påverkan,
verksamheter som omfattas av EU-direktiv samt några verksamheter inom
branscher där det efterfrågas tillsynsvägledning. Kommunerna har tillsyn i
huvudsak över verksamheter med lokal miljöpåverkan.
KOMMUNENS ANSÖKAN

Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun har vid sammanträde den 28 maj
2018, § 87, beslutat att begära övertagande av tillsyn enligt 9 kap.
miljöbalken över verksamheter som är tillståndspliktiga enligt
miljöprövningsförordningen. Ansökan avser täkter, sågverk,
plasttillverkning, gjutning av metaller, ytbehandling, verkstadsindustri och
olika typer av avfallsverksamhet.
Kommunen begär också att detta beslut ska ersätta tidigare beslut om
överlåtelse. Ansökan innebär också att kommunen begär att Länsstyrelsen
återkallar tillsynen av några tillsynsobjekt.
Ansökan inkom till Länsstyrelsen den 7 juni 2018.
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Motivering
Enligt 1 kap. 18§ miljötillsynsförordningen (2011:13) får Länsstyrelsen
överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa tillsynen om
kommunfullmäktige begär det.
Av 1 kap. 20 § miljötillsynsförordningen (2011:13) framgår Länsstyrelsen
vid sin prövning om uppgiften att utöva operativ tillsyn kan överlåtas, ska ta
hänsyn till:
1. omfattningen av tillsynsobjektens miljöpåverkan,
2. den kommunala nämndens förutsättningar för att uppfylla kraven i
6–12 §§,
3. den kommunala nämndens förutsättningar för att utöva tillsyn över
tillsynsobjektens hantering av kemiska produkter i den utsträckning
sådan hantering förekommer,
4. kommunens interna ansvarsfördelning för drift av och tillsyn över
kommunala verksamheter,
5. myndighetens egna förutsättningar för att fortsättningsvis kunna ge
effektiv tillsynsvägledning i frågor som rör tillsynsobjekten,
6. möjligheten att inom ett län utöva en effektiv tillsyn,
7. övriga frågor av betydelse för överlåtelse av tillsynsuppgiften.
Överlåtelse får inte ske om nämndorganisationen strider mot 6 kap. 7 §
andra stycket kommunallagen (2017:725) eller om kommunens interna
ansvarsfördelning för drift och tillsyn av andra organisatoriska skäl inte är
lämplig med hänsyn till förutsättningarna för en effektiv tillsyn.
Miljö- och byggnämnden har i kommunens organisation en fristående plats
och Länsstyrelsen bedömer därför att risk för jäv inte förekommer.
Eftersom överlåtelse inte får ske om organisationen strider mot 6 kap. 7 §
andra stycket kommunallagen ska kommunen snarast meddela
Länsstyrelsen om kommunens organisation förändras eller kommunens
resurser och kompetensförsörjning mer än tillfälligt avviker från ansökan
inför detta beslut.
MILJÖFARLIG VERKSAMHET

Länsstyrelsen bedömer att tillsynen över vissa B-verksamheter kan överlåtas
till kommunen. Branscher med i huvudsak lokal miljöpåverkan och där
kommunerna även utövar den operativa tillsynen över ett större antal
anmälningspliktiga anläggningar kan överlåtas. Länsstyrelsen bedömer att
kommuns ansökan följer den indelningen.
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Länsstyrelsen begränsar överlåtelsen på täkter och vindkraft som ligger över
kommun eller länsgräns dels för att det blir effektivare med en
tillsynsmyndighet och del för att kunna bibehålla en egen tillsynkompetens
för att kunna ge tillsynsvägledning inom branscherna. Kommunen har i sin
ansökan undantagit ett antal täktverksamheter.
Miljöfarliga verksamheter vars tillstånd prövas av Mark- och miljödomstolen (A-objekt) har generellt sett en sådan omfattande miljöpåverkan
att Länsstyrelsen bör ha det samlade tillsynsansvaret. Därför begränsar
Länsstyrelsen överlåtelsen på så sätt att om en förändring i
miljöprövningsförordningen medför att en verksamhet som idag har
beteckningen B i framtiden får beteckningen A återgår tillsynen till
Länsstyrelsen.
Tillsyn över enstaka verksamheter som är av stor nationell/regional
betydelse, har återkommande rapportering och ger upphov till betydande
miljöpåverkan bör koncentreras till en tillsynsmyndighet för att ge möjlighet
till bättre överblick av miljöpåverkan. Länsstyrelsen anser inte att det är
effektivt utifrån ett länsperspektiv att tillsyn över sådana anläggningar
överlåts till enskilda kommuner. Tillsyn över anläggningar som är mycket
starkt dominerande på orten bör också i huvudsak utföras av Länsstyrelsen.
Om förändring i lagstiftningen medför att en verksamhet som idag inte
klassas som IED-verksamhet blir det i framtiden kommer Länsstyrelsen att
göra en bedömning av om tillsynen ska återkallas. Detta för att säkerställa
att kommunen har förutsättningar för att fortsatt bedriva tillsynen.
Länsstyrelsen bedömer att en del av tillsynsansvaret är att lämna yttranden
till Miljöprövningsdelegationen vid tillståndsärenden. Länsstyrelsen
föreskriver därför att kommunen ska lämna yttranden för de verksamheter
för vilka tillsynsansvaret har överlåtits.
För att Länsstyrelsen ska kunna upprätthålla sin skyldighet att hålla aktuella
register över de miljöfarliga verksamheterna i länet behöver kommunen
redovisa kopior på beslut gällande de verksamheter för vilka tillsynsansvaret
har överlåtits.
FÖRORENADE OMRÅDEN

Länsstyrelsen anser att det hade varit önskvärt om kommunen även begärt
övertagande av tillsynen av förorenade områden som härrör från pågående
verksamheter som överlåts. I och med detta beslut kommer de
verksamheter där tillsynen över den miljöfarliga verksamheten överlåts att
ha olika tillsynsmyndigheter avseende miljöfarlig verksamhet och eventuellt
tillhörande förorenade områden, vilket inte är den mest effektiva lösningen.
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Länsstyrelsen kommer att utvärdera hur det fungerar med olika
tillsynsmyndigheter. Länsstyrelsen ser det som positivt om kommunen i ett
senare skede återkommer med en ansökan om förorenade områden som
härrör från pågående verksamheter som överlåtits.
AKTUELLA LAGRUM

Enligt miljötillsynsförordningen 1 kap. 18 § får en statlig operativ
tillsynsmyndighet överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa
tillsynen, om kommunfullmäktige begär det i den omfattning som framgår
av 2 kap.
En överlåtelse av uppgiften att utöva operativ tillsyn ska enligt 1 kap.19 §
avse
1. en viss typ av tillsynsobjekt,
2. en viss typ av tillsynsobjekt med undantag för ett visst eller vissa
tillsynsobjekt, eller
3. ett visst tillsynsobjekt.
Den myndighet som prövar om uppgiften att utöva operativ tillsyn kan
överlåtas, ska enligt 1 kap. 20 § vid sin prövning ta hänsyn till
1. omfattningen av tillsynsobjektens miljöpåverkan,
2. den kommunala nämndens förutsättningar för att uppfylla kraven i 6–12
§§,
3. den kommunala nämndens förutsättningar för att utöva tillsyn över
tillsynsobjektens hantering av kemiska produkter i den utsträckning sådan
hantering förekommer,
4. kommunens interna ansvarsfördelning för drift av och tillsyn över
kommunala verksamheter,
5. myndighetens egna förutsättningar för att fortsättningsvis kunna ge
effektiv tillsynsvägledning i frågor som rör tillsynsobjekten,
6. möjligheten att inom ett län utöva en effektiv tillsyn, och
7. övriga frågor av betydelse för överlåtelse av tillsynsuppgiften.
2 kap. 29 § anger att Länsstyrelsen ansvara för tillsynen i fråga om
1. verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen
(2013:251) och bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd, utom den tillsyn som omfattas av
a) Strålsäkerhetsmyndighetens ansvar enligt 26 §, eller
b) Sveriges geologiska undersöknings ansvar enligt 26 a §,
3. föroreningsskador enligt 10 kap. 1 § första stycket miljöbalken orsakade
av en verksamhet som i miljöprövningsförordningen är beskriven som en
tillståndspliktig verksamhet och
a) är i drift, eller
b) har upphört efter den 30 juni 1969, om tillsynen vid tidpunkten för
verksamhetens upphörande inte hade överlåtits till kommunen, och
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4. andra miljöskador enligt 10 kap. 1 § miljöbalken orsakade av en
verksamhet eller åtgärd som länsstyrelsen har tillsynsansvar för.
När det gäller tillsyn över kommunala verksamheter får tillsynsuppgiften
inte överlåtas om kommunen har en nämndorganisation som strider mot 6
kap. 7 § andra stycket kommunallagen (1991:900) eller om kommunens
interna ansvarsfördelning för drift och tillsyn av andra organisatoriska skäl
inte är lämplig med hänsyn till förutsättningarna för en effektiv tillsyn.

De som deltagit i beslutet
I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit avdelningschefen
Emma Willaredt, beslutande, enhetscheferna Anna Wastesson, och Gustav
Enander, den sistnämnda föredragande.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd
Bilagor
Förteckning över verksamheter som omfattas av överlåtelsen i nuläget
Kopia
Miljö- och byggnämnden i Vaggeryds kommun miljobygg@vaggeryd.se
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Bilaga – förteckning över verksamheter
som omfattas av överlåtelsen i nuläget
0665-20-007
0665-20-010
0665-20-028
0665-20-034
0665-20-040
0665-20-075
0665-20-076
0665-20-077
0665-20-079
0665-107
0665-137
0665-124
0665-160
0665-136
0665-60-006

Bratteborg - Gnyltån
Föreberg
Boarp
Horkalamossen
Boarp 1:127
Mörkebo 1:2 och Pukarp 1:16
Jorsåsa
Kushult 1:10
Vederyd torvtäkt
Ture Johanssons Trävaru AB
Kinnarps AB Skillingaryd
Comptech AB
AQ Enclosure Systems AB
Uppåkra Mekaniska AB
Återvinningscentral Gärahov
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Medborgarförslag – Inför cykelpumpar i våra tätorter
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget genom att införa ett bidrag
till privata aktörer som upplåter centralt placerade offentliga cykelpumpar
för att stimulera uppsättandet av offentliga cykelpumpar.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag inkom 2017-07-31 om att införa kompressorstyrda
cykelpumpar i våra tätorter. Kommunstyrelsens tjänstemannaberedning
överlämnade medborgarförslaget till tekniska utskottet och kultur- och
fritidsnämnden för yttrande till kommunstyrelsen.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår bifall till medborgarförslaget och ställer
sig positiva till beskrivna intentioner.
Tekniska utskottet beslutar 2017-11-28 att föreslå kommunstyrelsen att
bifalla medborgarförslaget och tekniska kontoret påbörjar arbetet med att
hitta möjliga platser för kompressorstyrda cykelpumpar. Man föreslår att de
ska installeras vid brandstationen i Vaggeryd, vid Vaggeryds torg och vid
Mejeriet i Skillingaryd. Kostnaden beräknas uppgå till 20 000 kr per
cykelpump och ha en driftkostnad på ca 500-1000 kronor per år för alla tre
cykelpumpar. Investeringen och driftkostnaderna för cykelpumparna
beräknas kunna finansieras i befintlig budget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-08-22 att föreslå
kommunstyrelsen att bifalla medborgarförslaget enligt tekniska utskottets
förslag. Kommunstyrelsen återremitterar 2018-09-05 ärendet till tekniska
utskottet för att titta på andra alternativa lösningar med redan befintliga
pumpanläggningar.
Tekniska kontorets förslag på bidrag
För att möjliggöra offentliga cykelpumpar utifrån medborgarförslagets
intentioner föreslås att ett kommunalt bidrag införs från och med 2019.
Syftet med bidraget är att stimulera privata aktörer att upplåta centralt
placerade cykelpumpar för allmänt nyttjande. Utifrån att företagen har
tryckluftskompressorer i sin verksamhet.

forts.
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Förslag till krav för bidrag för offentliga cykelpumpar:
• Ska vara ett företag med organisationsnummer och lokaliserat i
Vaggeryds kommun.
• Företaget ska tillhandahålla fri tryckluft genom pumpanordning för
cyklar.
• Pumpanordningen ska vara tillgänglig för allmänheten alla dagar i
veckan, dygnet runt.
• Pumpanordningens geografiska placering ska vara inom 300 meters
avstånd (fågelvägen) från torgens centrumpunkt samt placerad ut mot
allmän kommunal infrastruktur. Saknar tätorten torg definierar
kommunen en lokal central plats som utgör avståndspunkt för
respektive tätort.
• Bidraget ska sökas årligen genom en digital ansöknings-blankett senast
den 1 mars för bidrag innevarande år.
• När bidrag har godkänts ska kommunen tillhandahålla en skylt,
”offentlig cykelpump - Vaggeryds kommun”, som sätts upp av
bidragstagaren.
• Årlig ersättning utgår när ovanstående krav uppfylls med 1000 kr/år
och betalas ut i oktober varje år.
Förslag till beslut
Alternativ A
Föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget och inte införa
kommunala kompressorstyrda cykelpumpar.
Alternativ B
Föreslå kommunstyrelsen att bifalla medborgarförslaget och ge tekniska
kontoret i uppdrag att installera 3 stycken kompressorstyrda cykelpumpar
vid brandstationen i Vaggeryd, vid Vaggeryds torg samt vid Mejeriet i
Skillingaryd.
Alternativ C
Föreslå kommunstyrelsen att bifalla medborgarförslaget genom att införa ett
bidrag till privata aktörer som upplåter centralt placerade offentliga
cykelpumpar för att stimulera uppsättandet av offentliga cykelpumpar.
Tekniska utskottet föreslår att kommunstyrelsen fastställer alternativ C för
medborgarförslaget, men då utskottet inte är enigt beslutas att
kommunstyrelsen får fastställa beslutet.
forts.
Justering

Exp

Utdragsbestyrkande

Sida:

19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2019-01-09

Dnr

§ 013

2017/186

Beslutsunderlag
Inlämnat medborgarförslag 2017-07-31
Kommunfullmäktiges beslut 2017-08-28 § 108
Remiss till tekniska utskottet och kultur- och fritidsnämnden 2017-09-14
Tekniska utskottets beslut 2017-11-28 § 116
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-11-08 § 130
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-07-08
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-08-22, § 190
Kommunstyrelsens beslut 2018-09-05 § 202
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-11-20, § 131
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att fastställa
alternativ A vilket innebär att avslå medborgarförslaget och inte införa
kommunala kompressorstyrda cykelpumpar.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, tekniska utskottets
förslag, vilket innebär att bifalla medborgarförslaget genom att införa ett
bidrag till privata aktörer som upplåter centralt placerade offentliga
cykelpumpar för att stimulera uppsättandet av offentliga cykelpumpar och
Jan-Olof Svedbergs förslag och ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla tekniska utskottets förslag.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till tekniska utskottets förslag
Nej-röst för bifall till Jan-Olof Svedbergs förslag.
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 4.
Kommunstyrelsen beslutar, med 9 Ja-röster mot 4 Nej-röster att bifalla
tekniska utskottets förslag.
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